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 ینهیآ در خود ریتصو به ینگاه شیهادکمه بستن نیح

 مادر را یکارنهیپت ینهیآ. انداخت یپدر یخانه یقد

 و دهیخر اصفهان به شانیسفرها از یکی در شیپ هاسال

 هیهت یباربند شمال، تا حملش یبرا بود کرده وادار را پدر

 اربندب وجود بود معتقد پدر. کند نصب نیماش سقف به و

 وارد یمضاعف فشار موتور به و کندیم کم نیماش شتاب از

 شمال تا را نهیآ یباربر نداشت رضا اما مادر. شودیم

 .بفرستد
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 از افتادنشان عقب غم حس ها،سال از بعد هم هنوز

 به نهیآ یاروزهیف قاب دنید بار هر با گر،ید همسفران

 .ختیریم جانش

 ؟یریم یدار -

 .چرخاند تنه در سمتبه و گرفت نهیآ از نگاه

 .افتادمیم راه نایا از زودتر دیبا. امروز آدیم بار -

 رید دمید شبید. گهید هستن هابچه. رینگ سخت -

 .کنم دارتیب ومدین دلم ،یدیخواب

 :زد لبخند هانیسرآست یهادکمه بستن نیح

 مداریب اومدینم دلتون رفتن مدرسه وقت بار هی کاش -

 .نیکن

 یاخم که لبخند، فقط نه او. گذاشت شیپ یقدم مادر

 . داشت صورت به هم یمصلحت
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 ماه نه کل نیخواستیم وقتاون که دادمیم رو بهتون -

 .نیچونیبپ رو یلیتحص سال

 هاجوان لغات یرهیدا در یاواژه. دندیپر باال باور یابروها

. خنده هم داشت، تعجب هم دنیشن مادر زبان از را

 د،یچیپ خانه یفضا در که جوان مرد بم یخنده یصدا

 کردن درست نیح و برد باال دست زد، لبخند هم مادر

 :شد ادآوری پسرش لباس یقهی

 .نره ادتی شبو -

 نهت تخت سمت به. داد تکان مثبت عالمتبه یسر باور

 با دهیخم قامت بردارد، را فشیک و لیموبا تا کرد خم

 .شکست آورد زبان به مادر چهآن

 .هست خزرم -

*** 
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 "خزر"

 "خزر"

 "خزرم"

 هانناگ به اما چسباند، واژه ته مادر کهآن نبود تیمالک میم

 تمام ها،زمیعز تمام ها،خزرم تمام ت،یمالک یهامیم تمام

 نهت جانیب آشکار یمکث با. شدند آوار باور سر بر هاجانم

 .کند رفتار یعاد کرد تالش و صاف

 و حدس به تا داشت نظر ریز را پسرش موشکافانه مادر

 و یمعمول قدرآن آورد زبان به باور چهآن اما برسد، یگمان

 تشوپشپس حال و حس شدینم که بود یتفاوتیب سر از

 .خواند یراحتبه را

 .آمیم برسم. چشم -
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 ادرم. افتاد راه اتاق در سمتبه دستبهفیک و گفت باور

 .داشت نگهش یحرف با اما

 .ریبگ هم یزیچ ،ییکادو ،یگل دسته هی یتونست -

 او به ینگاه چرخاند، مادر طرفبه سر تنها بار نیا باور

 .رفت و داد تکان یسرسر یسر بعد انداخت،

 ،یاروزهیف ییایدر ساحل کنار گر،ید یجهان در تا رفت

 متعلق که جهان، نیا اهل از نه که یدختر دست در دست

 ایدر امواج یصدا به بزند، قدم بود ییایرو یجهان به

 ییجا را گذشته آوار و شود لذت غرق کند، گوش

 .بگذارد جا سرشپشت
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 اروید یرهیخ حرکتیب هیثان چند نشست که رل پشت

 انداختن راه و کردن روشن به دستش. ماند رو شیپ

 شیرو شیپ ریمس مثل درست ذهنش. رفتینم نیماش

 . بود بستبن

 رمرداشیپ و هابچه و زنا/ مرداشلهیگ و ایماه با خزر"

 و درشتا و زایر همه/ وارنگاشرنگ یایماه گوش اون با

 "بلنداش

 و نشت مغز سلول به سلول از یفیظر یخنده یصدا

 ینیب و هاچشم ها،گوش از و کرد پر را جمجمه یفضا

 د،یچیپ خنده یصدا به هیگر یصدا. دیچک قطرهقطره

 به یاتقه. ریگنفس یهقهق یصدا مستانه، یاقهقهه یصدا

 و چرخاند پنجره سمتبه سر. داد پر را صداها شهیش

 .داد نییپا را شهیش و کرد باز را چییسو بعد یالحظه

 ؟یخواب -
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 پس را صداها و ساحل عطر و خزر تا زد پلک یبار چند

 .براند

 باور؟ یخوب -

 مگه؟ ینداشت کالس -

 .موندم خواب -

 .میبر نیبش. بهت نیآفر -

 ؟جانیا ینشست چرا. میبر ییجا هی تا آد،یم داره ماین -

 .کرد روشن را نیماش و برد شیپ دست باور

 .رمیم دارم -

 .یرفتینم یداشت قبلش یول. آره اآلن -

 کوچکش برادر لبخند. چرخاند پنجره طرفبه سر باور

 . داشت حرف هزار
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 گهید ساعت هی ،یچوندیپ که کالسو. دستتو وردار -

 .آدیم بار. باش مغازه

 .گهید ساعت دو -

 چند اما داد، گاز یکم و زد جا را دنده کرد، اخم باور

 :ستادیا ترطرفآن سانت

 .مانیا -

 را ابرو کنج باور. ماند منتظر و رفت جلو یقدم مانیا

 :زد را حرفش برادر به کردن نگاه بدون و خاراند

 تو؟ یدونستیم -

 . نه -

 مانیا. نشست برادر چشمان به باور ناباور و زیت نگاه

 :دیکش سر پس به یدست و زد یلبخند

 .بهت نگم گفت مامان. دمیشن شیپ روز چند -
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 راه که را نیماش و داد تکان دنیفهم عالمتبه یسر باور

 :گفت انداختیم

 .ریبگ جونت مامان همون از ماهتو نیا حقوق -

 نگیپارک از تیاهمیب باور. شد بلند مانیا اعتراض یصدا

 غرق و کرد روشن را نیماش صوت پخش رفت، رونیب

 .شد
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 ییجا مات و داشت نگه حرکتیب کاغذ یرو را خودکار

 هب نه انگار ماندهمعطل خودکار. شد شخانیپ یشهیش یرو

 را یبعد یواژه خودش اریاخت به که دست، یاراده

 .نوشت

 "خزر"
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 .شد آن مات و دیسر واژه سمتبه باور ناباور نگاه

 خزر؟ انتشارات ای نگاه؟ کی در خزر ؟یچ خزر -

 .چرخاند صدا سمتبه سر و زد پلک ناگاه به باور

 ...یایدر یشازده ؟یمل منافع و خزر خزر؟ اگریخن -

 سه اما وخطوطخط ریز. کرد یخطخط را واژه خودکار

 که بودند کرده برپا یاهمهمه و سروصدا چنان حرف

 .ختندیریم رونیب صدایب هیسا دهان از حاال هاواژه

 باور؟ آقا -

 یرو را خودکار گرفت، رنگاهیس خطوط از نگاه باور

 .رفت رونیب شخانیپ پشت از و انداخت برگه

 نزد؟ زنگ مانیا -

 .نه -

 ؟ینزد زنگ بهش -
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 ! باور آقا یوا -

 .ودب رفته باال شیابرو یتا. چرخاند تنه و ستادیا باور

 خب؟ بزنم زنگ مانیا آقا به دیبا چرا من -

 گندمگون یچهره یرو یکم باور یهانهیاندرسفعاقل نگاه

 .ترف نییپا و باال یهاپله سمتبه بعد و ماند جوان دختر

 یدمق بعد و کرد مکث یکم رفتن نییپا ای باال نیب مردد

 :گذاشت شیپ

 . مونده کجا نیبب بزن زنگ -

 .چشم -

 یونب. نینکن اشغال تلفنو. اومد یوقت بذار حرفاتونم -

 .بده دیخر ستیل ریبگ تماس قراره

 مچش. دیگز یلب و دیکش شالش به یدست جوان دختر

 کردیم فاش را خواستینم چهآن گفتیم اگر را یبعد
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 رو عبوس اغلب یجد کارصاحب نیا یبرا دستش و

 .شدیم

 .گرفت شیپ در را نیرزمیز یهاپله باور

 "کادو"

 "گلدسته"

 "یزیچ"

 هاالس بود برده یگلدسته یکس یبرا که یبار نیآخر از

 را گذشته سال چند شکیب نه، که هاسال. گذشتیم

 .آورد حساب به هاقرن شدیم

 نآ یلبه ریز دست نشست، یاروزهیف یکهنه زیم پشت

 مردد ه،کهن زیر دیکل به رهیخ. افتی را کشو دیکل و دیکش

 .نه ای کند باز را کشو و ندازدیب قفل در را آن ماند

 "ییکادو" 
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 "یگلدسته"

 "یزیچ"

 شدیم که بود کشو آن در یادیز ی" زهایچ" نه، که" زیچ"

 نه کشو آن کردن باز اما کرد، انتخابشان هیهد عنوان به

 .خواستیم زدن ایدر به دل که دل،

 ،یخال مانیا نه بود، مانیا آقا که شیپ یقهیدق چند نیهم

 را گذاشتن دخترک سرسربه یحوصله. شد مانیپش

 .نداشت

 .اآلن آمیم -

"خزر" 

- آقا باور، ایمان اومد. 

سر بلند کرد و سایه را میان راهپله دید. خواست بگوید تا 
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 یپاشنه یصدا. رفت باال را هاپله و چرخاند تنه هیسا

 اورب یابروها و دیچیپ مغازه ساکت یفضا در شیهاکفش

 .کرد کینزد هم به را

 "خوشگله؟ کفشام"

 به شکف دنیخر وقت دیبا ،یشناسییبایز یجنبه از ریغ"

 "یکن فکر هم شیشناسبیآس و یپزشک یهاجنبه

 !"نباش بابابزرگ خدا رو تو! باور یوا"

 "زمیعز گمیم خودت خاطربه من"

 کفشات بگو ،یبگ یزیچ هی یخوایم من خاطر واسه اگه"

 باشن، مبارکت آن،یم یلیخ پاهات به خوشگلن، یلیخ

 ..."بپو تیعروس شاالیا

 .سالم -
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 مرتب و آمده" خزر. "بود نشده مانیا شدن کینزد متوجه

 در غرق خاطرات، در غرق. بود کرده غرق را او مرتب و

 .هاافسوس و آه در غرق ها،واژه در غرق گذشته،

 . ایستین خوب -

 دیکل. آورد خود به را باور اشجمله و مانیا بشکن

 .شد سرپا و انداخت بشیج در را کوچک

 بود؟ نیا بعدت ساعت دو -

. خدمتم در شب تا االن از. شد رید خورد، گره کارمون -

 .کن امر فقط شما نم؟یبچ کجا رو یچ

 گهیم بهت هیسا. گهید یدید اومدن وقت رو کارتونا -

 وماکد جا،نیا انیب دیبا کدوما دوم، طبقه برن دیبا کدوما

 ارتوناک از یبعض رو. بپا رو ایشکستن. همکف بمونن دیبا

 .سنیبنو رفته ادشونی
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 !؟یعنی نمیبچ دیبا من رو همه -

 :دیچرخ کوچکش برادر سمتبه اخم با باور

 هب هم یتکون هی هاتونخنده و پچپچ یقاط هیسا و تو -

 .ستین بد نیبد خودتون

 :ترف باال را هاپله باور. دیدزد بزرگش برادر از نگاه مانیا

 تونمیم ور یپرتو سفارش نمیبب ایکتابفروش راسه رمیم -

. نیبچن نیتونست یهرچ ناهار تا. نه ای کنم جور براش

 خرت نیکن خلوت هم رو مغازه وسط. عصر بمونه شیباق

 .نباشه یمشتر وبالدست تو کارتونا و پرتا و

 .چشم -

 .فعال -

 .داداش -



 

Romanzo_o 18 

 کینزد مانیا. چرخاند تنه و ستادیا ها،نرده به دست باور

 :شد

 ...زودتر حقوقمو خرده هی ماه نیا بشه اگه خواستمیم -

 :افتاد راه باور

 .ریبگ مامان از -

 همکف یطبقه به پا زد، لبخند باور. شد معترض مانیا

 .شد خارج مغازه از و گذاشت
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 بود که نیریش مث/ اومد ادمی شعر و یگفت یشمال"

 "اومد فرهادم

 کاریچ بودم ایرو هی من ینیبب و یبش داریب اگه یروز هی"

 "؟یکنیم
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 "خوابمیم دوباره"

 !"بدجنس"

 آلوداخم یدهیورچلب خزر. کرد پر را فضا خنده یصدا

 . شد حل او در تا فشرد آغوش انیم قدرآن شدیم را

 قدرناو ،یبود ایرو تو نمیبب و بشم داریب روز هی اگه من"

 "کنم داتیپ تا گردمیم

 دیشا بشن هم دایپ. ستنین یشدن دایپ که اهایرو یهمه"

 ."نباشن یافتنیدست

 یداریب تو اتویرو نکردم، داتیپ و گشتم اگه خب،"

 "؟یچ تو. کنمیم یزندگ باهات و بافمیم

 "؟یچ من"

 !"گهید نکن تیاذ! ا"
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 هی کنمیم یسع ،یبود ایرو تو نمیبب و بشم داریب اگه من"

 به رمیم بعدش. ببره بشوره اتویرو نمیبب ترسناک لمیف

 ."رسمیم میزندگ

 !"ثیخب بدجنس"

 شدیم را پراخم یحرص خزر. کرد پر را فضا خنده یصدا

 که مغازه به. شد غرق او در تا کرد بوسه غرق قدرآن

 . گرفت آرام ذهن پس ییجا و شد خاموش گذشته دیرس

 ورا؟نیا از. ایمهرپو جناب سالم -

 یمسال هی امیب من گفتم ،یآینم ما سمت که شما. سالم -

 .بپرسم یحال و کنم عرض

 گه؟ید یندار سفارش یعنی -

 . داد یتلفن شهیم که سفارشو -
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 اناستک تا دو ،ینب. یسادیوا چرا. نیبش. البته که اون -

 .اریب ییچا

 ردشاگ. چرخاند مغازه یپستو سمتبه سر و نشست باور

 .بود یچا ختنیر مشغول یپرتو زنقشیر و الغر

 احوال و اوضاع ؟یزونیم خودت خوبن؟ خونواده. خب -

  طوره؟چه

 .خوبه یچهمه. شکر -

 .خرابه یلیخ که کاغذ اوضاع -

 .خرابه زایچ یلیخ اوضاع م،یبگ میبخوا یجوراون -

 نشان را باور شاگردش به رو و کرد یاخندهتک یپرتو

 و استکان باور. کند تعارف او به را یچا اول تا داد

 .کرد تشکر و داد را او سالم جواب برداشت، را ینعلبک
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 ار پسرک انعام رفتن وقت شهیهم مثل ماندیم ادشی دیبا

 .بگذارد استکان کنار ،ینعلبک در

 هست یچ سفارشت احوال، و حال و دارید ریغ. خب -

 .دنبالش یاومد شخصا شما

 یپرتو زیم یرو را ینعلبک و استکان شد، خم باور

 و برد اشمردانه راهنیپ بیج در انگشت دو بعد گذاشت،

 :درآورد یکاغذ

 کتاب نمیبب اومدم هم مارکم، نیا از ست هی دنبال هم -

 .نه ای یدار وبالتدست تو یزیچ یمیقد

 دبع و کرد باز را شیتا گرفت، باور از را برگه یپرتو

 :دیکش درهم چهره

 جنس از شده پر بازار. یکن دایپ یبتون سخت مارکو نیا -

 .باشه اصل نکنم گمون هم باشه اگه. ینیچ



 

Romanzo_o 23 

 ای یکن دایپ یتونیم نیبب بگرد بکن، یمحبت هی شما حاال -

 .خوادیم نویهم داشته دیتاک. آشناست طرف. نه

 .ارنیب براش وراون از بده تونهیم خب -

 هی گفتم من، به انداخته رو. بکش زحمتشو شما حاال -

 جوابش گهید نشد اگه. براش کنم هیته بشه، اگه درصد

 .کنمیم

 .چشم یرو به -

 .بالیب چشمت -

. هیَمشت زیچ نم،یبب برم قراره کتابخونه هی هم، کهنه کتاب -

 ؟یایب یخوایم

 .خرمایم فروشنده از میمستق امیب -

 و شد خم لبخند با باور. شد بلند یپرتو یخنده یصدا

 .برداشت را استکان
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 .رکهیز ماشاال خلفش پسر س،ساده رمحمدیم یهرچ -

 را هبرگ و زد صدا را شاگردش یپرتو. دیخند باور بار نیا

 بعد کند، ییوجوپرس راسته دارانمغازه از تا داد او به

 :گفت و دینوش را شیچا

 تونکار تا دو یکی انبار، میبر شو پا ،یخورد رو تییچا -

 یدردبخوربه زیچ دیشا. بنداز توشون ینگاه هی هست،

 .یکرد دایپ

 نیح. دیکش سر را شیچا و داد تکان یسر باور

 تا رددرآو شلوار یپشت بیج از را پولش فیک برخاستن،

 .بگذارد استکان کنار را ینب انعام

. برم تمغازه از یخالدست نداره امکان دونستمیم -

 اون اگه یحت. آمیم باهات کن هماهنگ هم رو کتابخونه

 دنید به بردارم، ترگرون ازت بعدش و نخرم لحظه

 .ارزهیم کتابخونهه
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 زیم کنج سمتبه نگاه و گذاشت دیسررس یرو را خودکار

 یمیقد یچوب یهاتابوت مثل هاکتاب. کشاند

 تا را یشماریب یهامرده سال انیسال که یاازکارافتاده

 واننات و شکسته خسته، حاال و کرده عتیمشا شانیقبرها

 و دهافتا هم یرو باشند، دهیخواب قبرستان انبار از یکنج

 ار یکی و برد شیپ دست. بودند دشانیجد یجا منتظر

 معرض در چنان ترد و گرفتهنم زرد، صفحات. برداشت

 جان به دلهره کتاب کردن باز وقت که بودند ینابود

 گریمتالش یهادست. دنیپاشازهم یدلهره. ختندیریم

 .آوارکننده

 آوار. سخن جمله، واژه، حرف، کاغذ، کتاب، آوار

 .هاخاطره ادها،ی گذشته، آوار. مردگان گورها، ها،تابوت
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 .نایا گهید نقهیعت -

 .نشست مانیا یهاچشم به و رفت باال کتاب از نگاهش

 .گرداند چشم هیسا یپ ناخودآگاه بعد

 برم؟ من - 

 ؟یدار کالس فردا -

 .سجمعه -

 نوکارتو تا چند اون ثبت برسون، خودتو زودتر صبح -

 .کنمیم کمکت دنشونیچ تو. میکن تموم هم

 .کوه میبر بروبچ با  میخواستیم -

 .هابچه -

 .نییفرمایم شما که همون. بله -

 یسالگ ستیب. کرد فکر هاکتاب به رهیخ یکم باور

 .هارفتن کوه نیا از بود پر خودش
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 .برو -

 !گرم دمت -

 یشاد و مانیا یهاچشم به نشسته برق دنید لذت به

 :کرد باز لب و برد باال نگاه پوستش ریز دهیدو

 .برسون ییجا هی تا هم رو هیسا راهت سر -

 اد،یب باهام خواست و داشت دوست اگه پرسم،یم -

 .چشم

 شیجا سر و رفت باال یکوتاه یلحظه باور یابرو یتا

 .گرفت بزرگش برادر از نگاه مانیا. برگشت

 ن؟یآینم شما. زهیچ -

 "هست خزرم"

 به بود مردد شب وقت آن تا صبح خود از. ماند یفکر

 به دوباره نگاهش. یمهمان آن در کردن شرکت و رفتن
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 یراب بود بنا که ییجا نبود، خانه. قبر. نشست هاتابوت

 گور شود، روروبه خزر با سال همهآن از بعد بار نیاول

 .بود

 .آمیم -

 یگل کنم یادآوری بهت گفت زد زنگ یعصر مامان -

 .یریبگ یزیچ یاینیریش

 .خودتو برسون زودتر برو. باشه -

 .گرفت فاصله زیم از مانیا 

 .مانیا -

 .چرخاند تنه و ستادیا جوان مرد

 کارم یروین ندارم خوش. باش مراقبش کوه تو فردا -

 .بشه شیطور
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 هب بعد یالحظه و نشست مانیا لب بر یآرامبه یلبخند

 .شد ختم خنده

. آورد کش هم را باور یهالب گفت که ی" چشم"

 .شد کارش مشغول دوباره و کرد زمزمه را" پرروبچه"

 انزم دادن دل به دل یبرا شدن، رفتن به یراض یبرا هنوز

 .نبود عقل و مغازه یکرکره بستن وقت هنوز. داشت الزم
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 ار مغازه و فشرد را یبرق یکرکره یدکمه هابچه رفتن با

 هاکتاب به لحظه چند نگاه. بست گرید یروزها از زودتر

 را دوم و همکف یطبقه یهاالمپ شد، سرپا بعد نشست،

 زیم و نییپا یطبقه به دوباره و کرد خاموش یکییکی

 ای رشع و گاریس و یقیموس و کهنه زیم به برد، پناه کهنه

 در که یقیموس یصدا. فشرد را پخش یشاس. داستان
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 ت،نشس زیم پشت د،یچیپ لیتعط یمغازه ساکت یفضا

 دیکل. دیکش رونیب را کوچک دیکل و برد بیج در دست

 و نشستن قفل در یتشنگ. داشت عطش. بود داغ انگار

 کهنه کوچِک دیکل. بود جانش به گشودن و دنیچرخ

 .کردیم التماس را قفل سمتبه دست حرکت

 دل من به کس بسته نه/ دل کس به امبسته نه♫

 من رها رها رها/موج بر پارهتخته چو

 نزدیک سینه به دل چو/دور او کههرآن من ز

 ♫من جدا جدا او از/ نزدیک کههرآن من به

 .«دور دوِر یجا هی برم دارم دوست»

 «چرا؟»

 تجربه هم رو گهید یهایزندگ خوادیم دلم. دونمینم»

 .«دیجد یآدما د،یجد یجاها. کنم
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 «شونه؟چه یمیقد یآدما مگه»

 بگردم، رو ایدن دارم دوست من فقط. ستین شونیزیچ»

 .«هگید یآدما گه،ید یفرهنگا نم،یبب رو گهید یهایزندگ

 «شونه؟چه مگه آدما نیهم»

 ییآدما نیا! سؤال؟ و حرف هی رو یکرد دیکل باز! یوا»

 زا مشکل. ندارن یمشکل چیه هستن میزندگ تو اآلن که

 خوادیم دلم. خوادینم بودنو محدود همه نیا دلم که منه

 .«رها یرها یرها. آزاد آزاِد. باشم رها

 .«بگرد رو ایدن برو کن، جمع هاتویبیتوجپول»

 !«مسخره»

 یسبوی در باده نه ،یسوی به دل چشم نه♫

 ♫من آشنا یاد به یگلوی کنم تر که

 !«خوره؟یبرم بهت حاال چرا! کجا؟»
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 .«یش رها که رمیم دارم. گهید یباش رها یخوایم یگفت»

 هم تو برم، بخوام هرجا من. که نبود تو به منظورم وونهید»

 .«یباش دیبا

 دویجد یزندگ و دیجد یایدن و دیجد یآدما من یول»

 .«امیکهنگ عاشق من. خوامینم

 .«گهید وآشغاالستآت نیا پر اتاقت کل نهیهم واسه»

 ارزش تومن خدا آشغال، یگیم بهشون تو که ییزایچ»

 .«یمعنو چه ،یماد چه. دارن

 خوب کنن وابسته آدمو یوقت باشن، که هم ارزشمند»

 .«ستنین

 .«یستین خوب هم تو پس»

 «چرا؟»

 .«یکرد خودت یوابسته منو چون»
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 عطر ها،نگاه یشاد برق سرخوشانه، یخنده یصدا

 بوسه، ز،یانگوسوسه گرِم تن شان،یپر یموها ییایدر

 .تمنا و لذت جان،یه ،یگرگرفتگ

 نهفته هاستاره♫

 یابر آسمان در

 دوست یاگرفته دلم

 من با گریه یهوا

 ♫من با هیگر یهوا

 نگاهش. کرد روشن یگاریس و گذاشت بیج در را دیکل

 دیبا. بود مات شیرو شیپ یقفسه یطبقه نیآخر به

 همراه هم را باال آن  یشدهفیرد یهاکتاب یدسته

 ادشی دیبا. بردیم خانه به شده یداریخر تازه یهاکتاب

 هرچند بدهد، سفارش خانه یبرا یدیجد یقفسه ماندیم
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 جاِن کهنه یهاکتاب اما داشت، جا سالن یقفسه هنوز

 کهنه، یهاکتاب. نداشتند را نشستن هم کنار در فشرده

 ،یآزاد خواستند،یم ییرها کهنه خاطرات برعکس

 .استقالل

... روز اون اما ،یشیم مونیپش که رسهیم یروز هی»

 .«رهید یلیخ زایچ یلیخ واسه. رهید یلیخ مطمئنًا

 رفتن یبرا اما بود، نشده رید. انداخت ساعت به ینگاه

 کی یوقت برسد رید کردیم یفرق چه اصاًل. نبود هم زود

 که بود دهیرس رید چنان منحوس یگذشته آن در بار

 یصدا در که دم و لحظه همان تا زهایچ یلیخ حسرت

 ت،نداش رفتن به یلیتما و بود غرق ایدر عطر و یقیموس

 اصاًل ای دیرسیم رید اگر حاال. بود کرده رسوب دلش در

 یآب ای بلغزد گرید سنگ یرو یسنگ نبود بنا دیرسینم

 هزاران آِب. نگردد باز یجو به گرید که برود چنان
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 بود دهیرس رید که بار کی اها،یدر تمام آب نه، رودخانه

 خشک بارهایجو و اهایدر تمام حاال که بودند رفته چنان

 . ریپیب محض برهوت ر،یکو ریکو بودند،

 یهوا» به که همراهش تلفن زنگ یصدا به تیاهمیب

 رخاکست یرهیخ هیثان چند بود، دهیچیپ ها «من با هیگر

 و خودکار. تکاند یگاریرسیز در را آن بعد و ماند گاریس

 به چهآن داشت،یبرم زیم اول یکشو از که را دیسررس

 رلبیز اوردیب کاغذ یرو داشت قصد و بود دهیرس ذهنش

 درستشان یجا سر را درست یهاواژه تا کرد زمزمه

 .بنشاند

 یوقت دیشا. امسپرده باد به را هامانخنده خاکستر من»

 لجنگ. ردیبگ پا یخاکستر یجنگل گر،ید ییجا گر،ید

 .«یخاکستر یهاخنده جنگل. سوخته یهاخنده
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 یمشک رنگ. ماند حرکتیب و گذاشت را نقطه خودکار

 پِس خنده یصدا. باختیم رنگ کمکم هاواژه به نشسته

 زد گاریس به یپک. دیرسیم گوش به «من با هیگر یهوا»

 هاواژه یخاکستر رنگ. خواند را نوشته گرید بار کی و

 .بود شانیرهیخ یلیخ شدینم و چشم به شدیم خار حاال

 .«نکن جهنم منو یزندگ بمون،»

 .«شهیم جهنم مونیزندگ بمونم»

 .«کنمیم درستش من بمون، تو»

 .«یتونینم»

 .«میکنیم درستش هم با بمون»

 .«میتونینم»
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 .گذاشت کیتار سالن به پا و انداخت قفل در را دیکل

 زیم یرو را هاکتاب یجعبه و فیک درآورد، را هاکفش

 ردک روشن را وارید کنج نورکم آباژور گذاشت، یجلومبل

سیگار به تهرسیده را در زیرسیگاری فشرد، سررسید و 

خودکار را در کشو انداخت و کلید را در جیبش گذاشت. 

امشب وقت گشودن نبود. امشب آنقدر پای خاطرات، 

واژهها، جملهها، حرفها وسط آمده بود که دیگر وقت 

بیرون کشیدن تکهپارههای بهجامانده از گذشته نبود. 

وقتش هم اگر بود، نایی نبود. حاال فقط باید به خانه 

میرفت، تن به تنهایی میسپرد و مغز را خاموش میکرد. 

بهقدر هزاران روز در همان یک روز زندگی کرده بود. 

باید برای شروع یک روز تازه کمی استراحت میکرد. 
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 نگرفت دوش کردیم فکر. افتاد راه خواب اتاق سمتبه و

 ماا کند،یم شدنش آرام به یکمک سرد آب ریز ستادنیا و

 دیفهم شد غرق و سپرد دوش آب به تن یوقت درست

 یهاپلک پشت دوش، ریز. است بوده اشتباه گمانش

 اکخ نم عطر کرده، پر را فضا باران یصدا سیخ یبسته

 ان،رباریزستادهیا اشسالهوپنجستیب خود و شده بلند

 یاهسالوپنجستیب مرد. بود شده ظاهر مستأصل و رانیح

 تمام قهیدق کی ظرف اصاًل ای روزهکی ای شبهکی که

 هک یاضربه از جیگ یجوان مرد. بود باخته را اشیزندگ

. ودب مرده ستادهیا اما زد،یم نفسنفس ستادهیا بود، خورده

 چهآن از یدرست درک اصاًل نه و ییجا به راه نه که یمرد

 موها به چنگ باران، ریز که یمرد. داشت بود داده رخ

 کردیم آرزو و بود گرفته آسمان سمتبه سر انداخته،

 کاش. باشد کابوس کی خواب، کی زیچهمه کاش
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 شیپ ساعت کی یحت ای ترقبل روز کی به زیچهمه

 و بود دهیرس رید ساعت کی. بود دهیرس رید. برگردد

 .بود شده دینبا چهآن

 به دهیچسب یموها د،یکش سشیخ صورت به یدست

 یارانب روز آن از تا کرد باز چشم و فرستاد باال را یشانیپ

 یبرا را یتلخ یخاطره دیدینم یلیدل. نرود جلوتر

 روح زخم  به و کند مرور شتریب دیشا ای بار نیهزارم

 دورِتک آتش اتفاق آن مرور با دیدینم یلیدل. بپاشد نمک

 شست، را موها و تن یسرسر. کند ورشعله نو از را کهنه

 از و دیپوش برداشت، در پشت زیآو از را یاحوله پوشتن

 به رهیخ و حمام در یجلو هیثان چند. رفت رونیب حمام

 بزرگ یکتابخانه به ینگاه بعد ماند، زیم یرو یجعبه

 کرد،یم جاجابه را هاکتاب دیبا. انداخت سالن کنج

 و کردیم منتقل خواباتاق یکتابخانه به را ییچندتا
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 خوانکتاب یمجسمه آن کنار را دهیخر تازه یهاکتاب

 به گرید یهاکتاب همراه را مجسمه هم دیشا. گذاشتیم

 به ای کهنه یهاکتاب به یشتریب یجا و بردیم خواباتاق

 ساحسا ای یبگیغر تا دادیم اختصاص قهیعت مانیا قول

 یرگید وقت به را هاکتاب دنیچ و افتاد راه. نکنند خفقان

 و الیخ و فکر باشد، خوب حالش که یوقت. کرد موکول

 حد آن تا و باشند نبسته رگبار به را مغزش خاطرات

 و دیبطلینم یحوصلگیب یدل کار. نکند یخستگ احساس

 .شدیم انجام فرصت سر دیبا

 بِتیه دنید اتاق، نورکم وارکوبید کردن روشن محضبه

 از ترس سر از ینچ. پراندش جا از تخت یرو دهیدرازکش

 . دیکش درهم چهره و ختیر رونیب شیهالب نیب

 .سالم -

 . گذاشت شیپ یقدم تعلل و اخم با
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 ! این خبریب نگفتم دفعه صد -

 رم؟یبگ مچتو یترسیم چرا؟ -

 !نگو چرت -

 .چشم -

 از یدرازشده یپاها کنار تخت، یلبه و رفت یاغرهچشم

 :نشست افتاد هم یرو مچ

 ؟یکنیم کاریچ جانیا -

 .بزنم سر بهت اومدم -

 مگه؟ خبره چه ؟ییهوی شب، وقت نیا -

 .یجورنیهم. یچیه -

 سیخ صورت با و چرخاند سر. رفت باال باور یابرو یتا

 دست و دهیکش دراز سرشپشت کهآن صورت به ینگاه
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 هب لبخند باور، ناباور نگاه. انداخت بود گذاشته سر ریز

 :دیپرس نشستن نیح و نشست ضربکی. نشاند مرد لب

 ؟ییچا -

 شده؟ دعوات -

 جا؟نیا امیب بشه، دعوام حتمًا دیبا یعنی -

. گرفت را نمش و دیکش  صورت به را حوله نیآست باور

 . نبود اشحوصله در شتریب یوجوپرس

 .آمیم بپوشم لباس رو، یکتر بزن -

 .اریب من واسه نخم هی. کن شیآت گارتمیس. باشه -

. ماند رو شیپ یرهیخ هیثان چند باور مرد، رفتن رونیب با

 ماندهبارانریز مرِد که یجهنم شب نیهم در درست یعنی

 چه از را ضربه بفهمد کردیم تقال و کندیم جان داشت
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 دایپ آدم نیا یسروکله دیبا استخورده یوقت چه و یکس

 !شد؟یم

 .یآب در ظرف هی تو. خچالهی تو ینیریش -

 باز؟ یدیخر کهنهکتاب ه؟یچ جعبه نیا. باشه -

 دراور یجلو انداخت، تخت یرو درآورد، تن از را حوله

 .دیکش رونیب را کشو و ستادیا

 .«یطوس

 نم انتخاب حق ؟یکن انتخاب دیبا تو منم یحوله یعنی»

 «پس؟ یچ

 .«یداشت انتخاب حق هی فقط تو»

 «؟یچ»

»میدونی واسه خرید عقد باید حوله هم بخریم؟ من 

دوست دارم ست باشن. واسه من سبز کمرنگ، واسه تو 
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 !«من»

 حق تموم گهید بعدش م،کرده انتخاب رو تو من یعنی»

 «شده؟ واگذار تو به انتخابام

 «هاهیما نیهم تو یزیچ هی»

 هک دارم من هم گهید حق هی منتها ست،ین یمشکل. باشه»

 .«کنم واگذار بهت عمرًا

 «؟یچ»

 !«تو خوردن حق»

 یهادست ها،دنیدو یصدا جان،یه سر از غیج یصدا

 ابوتچیپ و دادیم ایدر عطر که یفیظر بدن دور شدهحلقه

 .بوسه و بوسه و بوسه بعد و هابدن

. ینداد جواب گرفت، تماس باهات بار چند مامان -

 .یاساس بود یشاک
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 یزیچ یتند به و گرفت هالباس یکشو از را ماتش نگاه

 .رفت رونیب اتاق از و کرد تن به

 ؟ینرفت چرا تو -

 .نبود حسش -

 . واقعًا بهیعج ،یمهمون تو نکردن شرکت حس و نامور -

 هیتک تنیکاب به نک،یس کنار ستادهیا حاال ترکوچک برادر

 دش باعث سکوتش. کردیم نگاه بزرگش برادر به و داده

 تنیکاب یکشو از یگاریس پاکت برداشتن نیح باور

 .ندازدیب او به ینگاه

 ه؟یچ -

 

01 

 . افتاد راه سالن سمتبه و دیکش یقیعم نفس نامور
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 .مینیبش بالکن تو -

 .آمیم کنمیم دم رو ییچا برو، -

 .بزن بگیت -

 .یاسهیک -

 .همون -

 . یاسهیک ییچا ستین خوب -

 .میریگینم سرطان میبخور شب هی -

 بعد و شد بلند بالکن ییکشو در شدن بازوبسته یصدا

 ت،نشس دیسف یفلز یصندل یرو که دید را برادرش باور

 و گذاشت گرید یصندل یرو و کرد دراز را پاها

 بسته را شیهاچشم حاال داشت حتم. شد نهیسبهدست

 رفک نکند، فکر آن به دارد تالش او که یزیچ به و است

 .یرانیو یباران روز آن از شیپ روز چند به. کندیم
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00 

 أسفتبه یسر. کردیم یمانیپش احساس دا

 یرو نگاه و زد گاریس به یپک چرخاند، تنه داد، تکان

 یچا کوچک یجعبه دیایب ادشی تا چرخاند هانتیکاب

 . استگذاشته کجا را یاسهیک

پاکت سیگار را باز و نخی بیرون کشید. روشنش که 

میکرد فکر کرد چه تمایل شدیدی به خوابیدن و نادیده 

گرفتن نامور دارد. دوست داشت همانجا، وسط آشپزخانه 

بایستد، سیگار را تا ته بکشد، بعد فیلترش را زیر شیر آب 

بگیرد تا صدای جز آرامش بلند شود، از خیر خوردن 

چای بگذرد، کتری برقی را خاموش کند و به تخت و 

قرص و خواب پناه ببرد. دلش حرف زدن با نامور را 

نمیخواست. یکی از آن وقتهایی بود که از دادن کلید 

ً خانه به او شدی
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 .گاز کنار ه،ینییپا کشو تو -

 انیم ستادهیا را او و چرخاند تنه نامور یصدا با

 و زد گاریس به را یبعد پک. دید بالکن در چهارچوب

 . ردک بازش و رفت بود گفته نامور که ییکشو سمتبه

 یخوایم اآلن که ینیا. خورد یدم دیبا رو ییچا -

 .آشغاله ست،ین ییچا یبخور

 دیبا شهیهم ندارن؟ دل آشغاال داره؟ یرادیا چه -

 غلط که خدا قرآن مشون،یبخور بارم هی دور؟ انداختشون

 .شهینم

 مدرچشچشم برادرش با و چرخاند تنه دردستبسته باور

 کانتر یرو را بسته و زد گاریس به را یبعد پک. شد

 :انداخت

 .خودت با هم آشغال کردن درست زحمت پس -
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 ؟یچ خوردنش -

 :نشاند نامور لب به لبخند باور اخم

 کنم درست تواسه یخوایم هم تو نهیا منظورم یعنی -

 .نه ای

 کنار از. رفت رونیب آشپزخانه از و نداد را جوابش باور

 :کرد زمزمه رلبیز گذشتیم که نامور

 .خورآشغال -

 از هاوانیل کردن پر نیح. شد بلند نامور یخنده یصدا

 را بالکن در حاال که یباور تا کرد بلند صدا جوش آب

 :بشنود دیگویم چهآن بود کرده باز

 .آدیم بهت شتریب یبگ خورزباله -
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 پاکت و نشست یصندل یرو بست، را بالکن در باور

 نامور را اشزمزمه. انداخت زیم یرو را فندک و گاریس

 :دینشن

 .پرروبچه -

 یروبهرو و آمد یچا ینیس با نامور بعد لحظه چند

 .نشست برادرش

 ...گفـیم بابزرگ -

 متسبه بود انگشتانش یال گاریس که یدست همان باور

 :گرفت برادرش

 . بخواب ریبگ ای برو ای بعد تو،ییچا بخور -

 :دیکش درهم چهره نامور

 نزنم؟ حرف یعنی -

 .نه -
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 .من بزنم حرف اومدم خب -

 .یکرد اشتباه -

 به داشت عادت. نخورد جا برادرش حیصر لحن از نامور

 اما باور، یهازدن حرف یستیرودربایب و کوبنده طورآن

 یبرا او به باور را شب کی نیهم حداقل کردیم گمان

 .شودیم دستشهم و پاهم و کندیم کمک زدن حرف

 .باشه -

 نفس فندک و گاریس پاکت برداشتن نیح و شد خم

 .دیکش یقیعم

 .ادهیز روت یلیخ -

 تپاک کینزد دستش و خورد جا گفت باور چهآن با نامور

 دود برد، باال که نگاه. ماند حرکتیب و خشک گاریس

 .بود کرده پنهان یاهاله پشت را باور صورت
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 گاریس بزرگش برادر جلو که باشه پررو یلیخ دیبا آدم -

 .بکشه

 ودش آزاد نامور یشدهحبس نفس تا دیکش طول هیثان چند

 رس که باور. ببندد نقش لبش یرو یجانیب لبخند و

 اکثر مثل شیهایشوخ اگر یحت کرد،یم باز را یشوخ

 ورط به بود، زیچ کی فقط اشیمعن بودند، مزهیب اوقات

 یموضوع از زدن حرف ای دنیشن به یلیتما یجد

 .نداشت

 .نمیبب برم قراره. سکتابخونه هی -

 زیم یرو را فندک و کرد روشن را گارشیس نامور

 :انداخت

 بزرگه؟ -

 .نکنم گمون -
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 .شهینم دایپ توش یریگدندون زیچ پس -

 .یبدون یچ تو رو یریگدندون تا -

 یدیم پول بابتشون وقتا یگاه که ییآشغاال. خب آره -

 تو نظر از خب یول ندارن، یزیچ یزرد و یکهنگ جز

 .باارزش و رنیگدندون

 دبلن را او یخنده و ناله یصدا برادرش یپا به باور لگد

 :کرد

 !یوحش -

 . ییتو داره سروکار آشغال با که یاون -

 قیعم را نامور لبخند زیم یرو یچا ینیس به باور یاشاره

 .کرد

 .افتیباز کار تو میزد امشب کاًل -
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 د،ش خم بعد کرد، دییتأ و داد تکان یسر لبخند با باور

 و دیکش رونیب پاکت از یگرید گاریس برد، شیپ دست

 و خوردیم چرخ مغزش در حاال «افتیباز. »کرد روشنش

 .دیپریم نییباالوپا

 !«یافتیربازیغ یزباله»

 هست؟ بازم کارتونه اون تو -

 دود یهاله. نشست برادرش صورت به باور یسؤال نگاه

 .بود کرده کدر را فضا

 .غروروتعصب -

 .نه -

 ازش؟ یدار جلد چند -

 .دونمینم -

 ؟یخریم ینیبب ییجا بازم -
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 .دیشا -

 رشخاکست و زد گاریس به یپک. رفتند باال نامور یابروها

 .تکاند زیم یرو یگاریرسیز در را

 .تابلوئه رفتاراش

 .هیخوب دختر -

 .هم رو نختهیر مانیا با -

 .قنیرف هم با -

 .زده مانویا مخ -

- دیوونهای. 

- شاید. 

- ایمان با این دختره ریخته رو هم. آفتاب. 

- سایه. 

- اون بیشتر از اینکه سایه باشه، خورشید تابانه، انقدر که 
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 داره؟ یبیع چه -

 .بشه مامان عروس قراره احتمااًل -

 داره؟ یبیع چه -

 ؟یخورد «داره یبیع چه» قرص -

 . جوونن -

 رسهب خبر کن فکر. زنهیم ریت با مامان رو دختره یهیسا -

 .کنهیم امتیق گوشش، به

 .میکنیم آرومش تو و من -

 .رفت باال نامور یابرو یتا

 .ینبود فکرروشن قدران من سر ادمهی -

 .کردمیم حسادت -

 گرد برادرش حیصر اعتراف دنیشن از نامور یهاچشم

 :ردک اشاره ییچا به و تکاند را گاریس شد، خم باور. شدند
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 .آشغالت کرد خی -

 

02 

 .نشست هاوانیل به ریتأخ با نامور نگاه

 ور یاون خواستمینم الاقل ای یریبگ زن خواستمینم -

 .یداشت دوستش که یریبگ

 ساختمان روشن یپنجره یرهیخ گفتن نیح باور

 گاریس و بود ستادهیا پنجره پشت یزن. بود ییروروبه

 مرد ای زن صیتشخ که داشت یکوتاه یموها. دیکشیم

 و روز را او اما باور کرد،یم سخت فاصله آن از را بودنش

 زن دانستیم و بود دهید هم هوا یروشن در و عصر

 .است

 .داره یدرد چه یبفهم. یکن شتجربه خواستمیم -
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 ...من -

 !سیه -

 .نشست برادرش مغموم یهاچشم به باور زیت نگاه

 از. بهشراجع مینزن حرف... یعنی. بشنوم خوامینم -

 خوامیم. دختره با. کوه رهیم داره فردا. میبگ مانیا

 حرف مامان با خوامیم. بدم نشون مامان به عکساشونو

 مامان خوامیم نخوان، همو تهش اگه یحت. بزنم

 . کارشون تو ارهین نه. شونورابطه کنه قبول وچراچونیب

 رباو شیپ لحظه چند حرف ریدرگ هنوز. ماند ساکت نامور

 .بود نداده تن بحث ریمس رییتغ به ذهنش و بود

 .یارین ونونه نوا کار تو گهید سال چند ریبگ ادی هم تو -

 را ارگیسته. شد بلند نامور تعلِل با جانیب یخنده یصدا

 :برداشت را یچا وانیل بعد و فشرد یگاریرسیز در



 

Romanzo_o 59 

 اونو اصاًل. کنه خطا پا از دست بخواد کشمشیم -

 خودم شیر خیب ابد تا قراره. بدم خوامینم شوهرش

 .بمونه

 :برداشت ینیس یتو از را یچا وانیل و زد یلبخند باور

 آوردش گرفت، رو یمرد هی دست که یسالگ پونزده -

 .گمیم بهت وقتاون شوهرمه، نیا گفت خونه

 اج اون به بره، شیپ یجورنیهم. یگیم درست که نویا -

 .میرسیم هم

 نشد؟ ییبنا از یخبر -

 .نه -

 ؟یکرد کاریچ چکو -

 .زدم برگشت -
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 شده سرد هم حاال که یچا به یلب داد، تکان یسر باور

 یتو را وانیل بعد و زد نداشت یخوب طعم هم و بود

 بلند جا از کرد خاموش که را گارشیس. برگرداند ینیس

 :دیپرس و شد

 شب؟ یمونیم -

 .آره -

 .بخواب کاناپه رو برات ذارمیم پتو بالش -

 .گهید خوابمیم شگوشه هی یبزرگ اون به تخت -

 ،یخوریم تکون. بخوابم تخت تو یکس با ندارم عادت -

 .یکنیم بدخوابم

 از و چرخاند تنه لبخند با باور. دندیپر باال نامور یابروها

 :رفت رونیب بالکن

 .بخواب بعد نشن، لک بشور رو وانایل -
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 .چشم -

 .ببند بالکنم در -

 .چشم -

 .بخوابم خوامیم. نکن سروصدا رفتن وقت صبح -

 .چشم -

 سرزده آدینم خوشم. زیم رو بذار دویکل رفتنم قبل -

 .یآیم

 .چشم -

 .زهرمار -

 به و ختیر خودش یبرا آب یوانیل کرد، زمزمه باور

 را هاخاطره یحمله فقط نه دنیخواب. رفت خواباتاق

 .بستیم هم را نامور زدن حرف راه کرد،یم دفع
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 یموها. گذاشت بالش یرو سر و دیکش دراز تخت یرو

 مهم اما کردند،یم دارلکه و سیخ را بالش حتمًا دارنم

 هک بود خسته قدرآن روحش و آشفته قدرآن ذهنش. نبود

 دادن تیاهم و یجزئ مسائل به کردن فکر یحوصله

 . نداشت را بهشان

 .«ترسمیم ییوقتا هی من»

 «؟یچ از»

 .«ترسمیم داشتن دوست همه نیا از»

 «من؟ داشتن دوست»

 همهنیا کهنیا دارم، دوستت همهنیا کهنیا. رابطه نیا»

 .«یدار دوستم

 «؟یترسیم چرا. ستین بد کهنیا»
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 تو ؟یچ باشه دادن دست از داشتن دوست نیا ته اگه»

 .«یشینم نگران ؟یکنینم فکر بهش

 هم محاالت به. کنمینم فکر بد یزایچ به من. نه»

 .«طورنیهم

 «محاله؟ تو نظر از یلیدل هر به ما دنینرس یعنی»

 به دنیرس هارودخونه و نهرها تموم عاقبِت. نکن شک»

 .«خزرم به. رسمیم امیدر به منم. استیدر

 .«خزرم»

 ؟یداریب -

 .شد رهیخ اتاق یکیتار به و داد فاصله هم از را هاپلک

 یبر یتونست ناهار فردا بگم بهت گفت داد، امیپ باران -

 .آدیم اونم. نایامامان شیپ
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 انتک. بست را هاچشم و فرستاد رونیب گلو ته از یهوم

 الیخیب و ندارد دنیخواب الیخ نامور دادیم نشان تخت

 .استنشده هم زدن حرف

 باور؟ -

. کند باز خود سر از را نامور ندادن جواب با کرد یسع

 .دیچیپیم خانه سکوت در دوشان هر دنیکش نفس یصدا

 ... من -

 . نامور بخواب برو -

 تا بدم انجامش یبخوا ازم که باشه یکار هی کاش -

 ...تا. بشه خوب حالت

 برادرش رخمین زل اتاق یکیتار در و چرخاند تنه باور

 .بگذارد تماممهین را حرفش نامور شد باعث تکانش. شد

 ؟یدیم انجام بگم. هست -
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 !حتمًا -

 .کردیم چکه «حتمًا» حروف تکتک از اقیاشت

 .مخسته. بخوابم منم بخواب، ریبگ برو -

 ردک باز لب تا. شد بخار نامور جان به ختهیر شوِق تمام

 هلش و چسباند او یپا به را شیپا کف باور دیبگو یزیچ

 :داد

 ! شو پا! نمیبب شو پا -

 و شد سرپا خوردهشکست. رفت لهی یسمتبه نامور تن

 رونیب از شیپ یالحظه. افتاد راه اتاق در طرفبه لیمیب

 در و او به دوباره که برادرش به ینگاه چرخاند، سر رفتن

 و داد تکان تأسفبه یسر انداخت، بود کرده پشت

 مثل هم امشب. رفت شیپتو و بالش و کاناپه طرفبه

. نبود باور با زدن حرف شب گذشته یهاشب از یلیخ

 .منفور یگذشته در گرید شِب هزاران مثل
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 .تلفن باور، آقا -

 و تگرف بود دستانش انیم که یکتاب خطوط از نگاه باور

 بست، را کتاب. بود زده زنگ مغازه تلفن به لشیموبا

 شیرو تلفن که یزیم سمتبه و گذاشت شخانیپ یرو

 ازب سرزنش به لب مادر گفتن «الو» محضبه. افتاد راه بود

 :کرد

. رو ما یخونه ناهار نه ،یاومد باُبزرگو خونه شاِم نه -

 .طلبت تا دو نه، که یکی

 .سالم -

سر باال برد. سایه گوشیبهدست منتظر بود. 

- مادرتونن. 

ابروهای باور باال پریدند. عجیب بود که بهجای تماس با 
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 !هنوز؟ ینکرد جواب رو دختره نیا -

 ؟بودن خوب بزرگماْم و باُبزرگ خوبه؟ بابا ن؟یخوب -

 رو دختره نیا باور،. بزرگشون ینوه یایپرساحوال از -

 .نشده شر تا بره کن رد

 .میزنیم حرف رودررو مسئله نیا بهراجع -

 .دیچیپ یگوش در مادر یحرص نفس یصدا

 ن؟یگرفت تماس نیداشت یکار جانم؟ -

 ؟جانیا یایب یکنیم وقت یک. نمتیبب خواستمیم -

 خوبه؟ امشب -

 .منتظرتم شام واسه. یلیخ -

 ...فقط. چشم -

 .جانم -

  گه؟ید نییتنها -
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 .میخودمون -

 .نمتونیبیم. خوبه -

 به نگاهش و کرد قطع یخداحافظ کی با را تماس

 .نشست هیسا یدهیورچ یهالب و مغموم یچهره

 ه؟یچ -

 و شد درچشمچشم باور با برد، باال نگاه یالحظه هیسا

 .بود نامفهوم اشزمزمه. دیدزد نگاه بعد

 ؟یچ -

 دارن اصرار مادرتون که کنمیم کار بد دارم من مگه -

 ن؟یکن رونمیب

 راهنیپ یهانیآست یتا. رفت باال باور یابرو یتا

 :گفت کند ترشانمرتب تا کردیم باز که را اشمردانه

 ...سادنیوا گوش -
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 من. شنوهیم هم نخواد آدم که بلنده تلفن یصدا قدران -

 ...که مفروخته مادرتون به یتر زمیه چه دونمینم

 . نه تو -

 .نشست باور یهاچشم به دوباره هیسا نگاه

 ؟یکنیم کار جانیا یگفت پدرت به -

 .بود یحیصر یمنف جواب جوان دختر دنیدزد نگاه

 بهش ترس از تو و بشه یشاک ممکنه اون که قدرهمون -

 .هیشاک منم مامان ،ینگفت یزیچ

 گذشته ازش سال صد که ییدعوا اونم ترا،بزرگ یدعوا -

 جنگه؟ مگه داره؟ هابچه ما به یارتباط چه

 فعط به ینگاه و افتاد راه هاقفسه از یکی سمتبه باور

 .انداخت هاکتاب

 م؟یج تو نیگذاشت رو میم. نشده دهیچ اشتباه نایا -
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 .دهیچ مانیا فویرد اون -

 یرفتهباال یتا. چرخاند جوان دختر طرفبه سر باور

 :کرد واکنش به وادار را هیسا شیابرو

 .مانیا آقا -

 تا شد هاکتاب کردن جاجابه مشغول و چرخاند سر باور

 .بماند دور هیسا چشم از لبخندش

 . ستنهیک ست،ین جنگ -

 کنه؟ دایپ ادامه دیبا یعنی ابد تا -

 ربب رو تا دو نیا ایب. بشه تموم تونهیم ییجا هی. نه -

 !دنشونیچ موقع بوده جمعجمع حواستون. بذار سمتاون

 !هیروس اتیادب یقاط کا،یآمر اتیادب

 .گرفت کارشصاحب از را هاکتاب و شد کینزد هیسا

 .ردمک قبول کردم اشتباه اول از گمیم خودم با ییوقتا هی -
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 اشتباه اول از دیشا کنمیم فکر خودم با وقتا یبعض»

 .«میکرد
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 :کرد باز لب بعد و بست چشم یالحظه باور

 بهت؟ جانیا گذرهیم سخت مگه -

 نمم یبابا ستن،ین یراض مادرتون کهنیهم خب یول نه، -

 ...خب شه،یم یشاک کنمیم کار شما شیپ بفهمه اگه

 با اونا کردن یراض. نکن فکر خودت پدر و من مادر به -

 .من

 !؟یجد -

 وربا لب به لبخند دخترک لحن در نشسته جانیه و ذوق

 یهامچش برق تا برگشت طرفشبه دستبهکتاب. نشاند
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 دادن دیام. بود خوب یدواریام. ندهد دست از را او

 دنید قلب به دهیتاب ِدیام از کردهنشت شوِق. بود خوب

 کتاب چند با و داد تکان مثبت عالمت به یسر. داشت

 .رفت یروانشناس یهاکتاب یقفسه سمتبه

 ماش مادر و بابام که یروز اون یعنی! نکنه درد دستتون -

 زا یچیه گهید من ان،یب کنار شما شیپ من کردن کار با

 .خوامینم ایدن

 واقعًا؟ -

 یلیخ المیخ خب یول خوام،یم که خواستن یعنی نه، -

 .شهیم راحت

 .باشه راحت اآلن نیهم از التیخ -

 !نیخوب یلیخ شما یوا -

 ؟یچ من -
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 مغازه در سمتبه را هیسا و باور سر مانیا یصدا

 نگاه و کرد اخم شیهواسربه برادر دنید با باور. چرخاند

 کینزد و دید را برادرش نگاه مانیا. برد ساعت طرفبه

 :شد

 .دنبو کن ول منبر، باال بود رفته استاده د،یببخش -

 درستشان یجا سر را هاکتاب و داد لشیتحو یاخم باور

 .گذاشت

 نیالت و آلمان تو، مال کایآمر و هیروس فرانسه، س،یانگل -

 اشتباه یهرچ نیگردیم. هیسا تو مال هم افغانستان و

 .جاهاشون سر نیذاریم نو از دوباره ن،یدیچ

 م؟یدیچ اشتباه مگه -

 یهاپله طرفبه و داد مثبت جواب برادرش سؤال به باور

 .افتاد راه دوم یطبقه
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 و فیک ادیب یمشتر. نیگذاشت بدجا رو شمعدونا اون -

 هایزیروم تراش اون با. افتنیم بهشون رهیبگ ساکش

 .کن جاشونجابه

 .چشم -

 اشتباه اول از دیشا کنمیم فکر خودم با وقتا یبعض»

 اهاشتب. میشد کینزد همبه قدران میکرد اشتباه. میکرد

 همهنیا ،یوابستگ همهنیا. میشد هم ریدرگ قدران میکرد

 «.ترسونهیم منو. ترسناکه. ستین خوب داشتن دوست
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 . بهم زد زنگ مامان -

 .داشت نگهش گفت مانیا چهآن دهینرس دوم یطبقه به

 ترنییپا پله دو ماِنیا نیغمگ یچهره چرخاند که تنه
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 ینیغمگ لیدل هرچند. برد باال را شیابرو یتا ستادهیا

 شدیم را بود گرفته تماس او با بابتش مادر چهآن ای مانیا

 تانداخ نییپا یطبقه به ینگاه مانیا. زد حدس یراحتبه

 با شد، راحت هیسا بودن دور بابت از الشیخ یوقت و

 .داشت نگه نییپا را شیصدا و شد همراه برادرش

 .گفت دراومد دهنش از یهرچ -

 ؟یعنی گفت ناسزا -

 .شدند گرد بزرگش برادر سؤال از مانیا یهاچشم

 !نه -

  ؟یچ یعنی یهرچ -

 یکی یجلو و افتاد راه هایبازاسباب بخش طرفبه باور

 .ستادیا هاقفسه از

 .کنهیم روشن فمویتکل خونه برسه پام گفت -
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 بابِت؟ -

 !داداش -

 از یکی رفتیم که را باور دسِت مان،یا معترض لحن

 رکتحیب بکشد رونیب قفسه از را یبازاسباب یهاجعبه

 مانیا. شد اشیشاک برادر یرهیخ و چرخاند تنه. کرد

 بعد و انداخت نییپا به ینگاه هانرده نیب از دوباره

 و حلق ته از حاال شیصدا. شد کینزد برادرش به قدممین

 :بود وارزمزمه

 .یخواینم رو هیسا عذر باعثم من گهیم -

 ؟یباعث تو -

 را لبخندش و سرچرخاند باور. ماند برادرش مات مانیا

 دیشک رونیب را شدهانتخاب یبازاسباب یجعبه. کرد پنهان

 .انداخت شیرو عکس و اطالعات به ینگاه و
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 .کنم فکر خوبه نوا واسه نیا -

 مگه؟ تولدشه -

 .ازم داشت طلب زهیجا. نه -

 ؟ییما شیپ شب. باشه خوب گمونم. آره -

 یهاجعبه یرو نگاه دوباره و داد تکان دییتأبه یسر باور

 بغل از مانیا دست بعد یالحظه. چرخاند یبازاسباب

 .دیکش رونیب را یاجعبه و شد رد گوشش

 .آدیم خوشش نیا از -

 شیرو و پشت به ینگاه و گرفت او از را جعبه باور

 .انداخت

 طور؟چه -

 .آدیم خوشم منم چون -
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 صورت به جعبه از نگاهش و رفت باال باور یابرو یتا

 لجوج یپسربچه همان شیبرا هم هنوز. نشست مانیا

 اشیپاپ بیعج یحوصلگیب وقت به که بود یطانیش

 گاهیوبگاه که یابچه همان. کردیم ترشکالفه و شدیم

 یهایبازعشق و هاطنتیش انیم شیهاطنتیش یسروکله

 .آوردیدرم را هاآن حرص و شدیم دایپ خزر و او

 ،بشه بزرگ مانیا نیا که نمیبیم رو یروز اون من یعنی»

 حساس یهالحظه وسط بپرم پاجفت من بعد بشه، عاشق

 «عشقش؟ و اون

 حساسشون، یهالحظه وسط یپرینم تو گهید موقع اون»

 .«پرهیم مونبچه

 پِس از شده دایپ ِدیسف یهادندان شدن، دیوسفسرخ

 خندان، یشدهکیبار یهاچشم رنگ،یصورت یهالب
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 تمنا، دخترانه، یمسارشر سر از زیر یهاخنده یصدا

 .یبازعشق و بوسه و لمس ،یگرگرفتگ

 پس را پرالتهاب یهانفس و خنده یصدا بشکن یصدا

 برادرش صورت از را اشرهیخ نگاه زد، پلک باور. راند

 .داد او دست به را یبازاسباب یجعبه و گرفت

 ؟ییکجا ؟یشد یچ -

 .چدشیبپ هیسا بده -

 شه؟ینم مینکن کادو حاال یُقلُچس اون واسه -

 رو کتابا برو. کادوئه کاغذ کردن پاره به جانشیه -

 . کن ستیورراست

 یفضا در یبامبوئ یباد یزنگوله برخورد میمال یصدا

 .کشاند نییپا یطبقه به را جفتشان نگاه و دیچیپ فروشگاه

 .گفتیم خوشامد هاآن به داشت هیسا و بود آمده یمشتر
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 . بنداز راهشون برو -

 ادستیا زد، شیصدا که باور. افتاد راه هاپله طرفبه مانیا

 .کرد نگاهش سرشانه از و

 .نباش یزیچ نگران -

 .نشست مانیا صورت به لبخند

 .چاکرتم -

 :کرد اشاره هاپله به و انداخت باال چانه باور

 .برس کارت به برو -

 با هیسا صحبت و بامبوها یصدا به مانیا یهاگفتن چشم

 .دش تکانشان و سردر زیآو یرهیخ باور. دیچیپ هایمشتر

 تعیطب یصدا. دارم دوستش یلیخ! هیعال صداش یلیخ»

 .«بخشهآرامش. دهیم

 .«افتادم تو ادی دمشید مغازه تو که اول همون»
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 !«یمرس یلیخ! خوبه یلیخ»

 دمید رم،یبگ اونو خواستمیم. داشت هم یصدف مدل هی»

 .«نگرفتم اده،یز سروصداش تو مثل

 !«بدجنس»

 لبش به لبخند خندان یسالهنوزده مرد آوردن ادی به از

 ستادهیا مرد نیا و مرد آن نیب بود فرق قدرچه. نشست

 . شیآرزوها از یکی وسط

 قول هب یکل کنم، چاپ کتاب بزنم، یفروشکتاب خوامیم»

 .«هنر و فرهنگ کار تو بزنم خوامیم. بخرم قهیعت کتاب تو

 .«داره ژیپرست یبخوا تا یول ست،ین توش نون»

 ومد،یدرن هم نون. آدیدرم توش از هم نون ،یباش بلد»

 هک ندازمیم راه هم گهید کار هی یفروشکتاب کنار تینها

 .«بده خرجمونو



 

Romanzo_o 82 

 «مثاًل؟ یچ»

 درآمد یکل. کنکور یهاآموزشگاه تو. کنمیم سیتدر»

 .«داره

 و عرش بابام، قولبه ش؟واسه کالس بره آدم درسه اتمیادب»

 .«شهینم آب و نون آدم واسه کتاب

 «نو؟یا گفته من بهراجع»

 بهم نمک رشته نییتع خواستمیم من که یوقت اون. بابا نه»

. شهینم آب و نون آدم واسه اتیادب ،یانسان نرو گفت

 ای شهیم معلم فقط تهش ،یانسان بره یهرک کردیم گمون

 .«سندهینو ای شاعر

 و پول و شغل یجورنیهم هامهندس واسه که نه حاال»

 .«بارهیم مملکت نیا آسمون از داره که نونه و آب



 

Romanzo_o 83 

. بدم امتحان فوق واسه خوامیم رم،یبگ مدرکمو بذار»

 روایدرود از که هیکار شنهادیپ یجورچه ینیبیم بعدش

 .«زهیریم برام شهر نیا

 .«مهندس خانوم موقع اون ریبگ رم ما دست»

 .«ایمهرپو باور بزرگ، شاعر جناِب چشم»
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 هک ستمین یادلسپرده مرد همان من. گردان باز من به مرا»

 رددلس  لبخنِد یب مغموم مِن نیا. بود تو یهادست دلگرم

 ساحل، به مرا. استشده گم چشمانت یایدر انیم ییجا

 .«بازگردان من به مرا

 با را هاواژه کرد یسع و رفت نییپا را هاپله وارزمزمه

 هب را خودش دیبا. نکشند پر تا کند حفظ دندان و چنگ
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 دهیرس ذهنش به چهآن و رساندیم دیسررس و خودکار

 بهراجع مادر با امشب نیهم دیبا. کردیم ادداشتی بود

 کردن کار خبر دنیرس از شیپ دیبا. زدیم حرف هیسا

 کی الاقل ،یهاد گوش به فروشگاهش در جوان دختر

 شدن ورشعله وقت تا دادیم سروسامان را هیقض طرف

 نسوخت از مانع و ببرد شیپ از یکار بتواند جنگ آتش

 .شود هیسا و مانیا
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 نیسنگ و سرد جو یپدر یخانه به ورودش محضبه

 از مادر احتمااًل زد حدس و کرد حس را خانه بر حاکم

 دهیرس خانه به او از زودتر که یمانیا خجالت

 مانیا داد، جواب یگرمبه پدر را سالمش. استدرآمده

 یخبر هم مادر از و کرد نییباالوپا یسر فقط کردهبغ
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 هامبل از یکی یرو را نوا یکادو و فیک باور. نبود

 سمتبه سر مادر دنبال به و داد دست پدر با گذاشت،

 :چرخاند آشپزخانه

 کو؟ مامان -

 دوم یطبقه یشدهیکارموکت یهاپله به دست با پدر

 :کرد اشاره

 .باال -

 بعد و انداخت مانیا درهم یچهره به ینگاه باور

 :نشست مانیا کنار و پدرش یروروبه

 .ایگو بوده جنگ -

 .سوم یجهان -

 متسبه سر بعد زد، لبخند بود گفته پدر چهآن به باور

 .چرخاند کوچکش برادر
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 م؟یبرگرد هم با بمون نگفتم -

 یهاچشم یرهیخ و گرفت لشیموبا از نگاه مانیا

 :شد برادرش

 . نباش نگران کنار، گذاشته شمام واسه -

 منتظر کهنیا یجابه بود بهتر دیشا. شد بلند شیجا از باور

 حرف با و برود او سراغ خودش باشد، مادر آمدن نییپا

 .کند آرام یکم را اوضاع زدن

 . انگار ستین یخبر شامم از -

 روغن متر سه خانوم، مامان پخته برات یآش هی. چرا -

 .روشه

 دچرخان برادرش طرفبه سر هاپله سمت رفتن نیح باور

 :داد لشیتحو یاخم لبخند با و

 !گهید نکن ادیز روتو -
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. شد لشیموبا مشغول دوباره و گرفت او از نگاه مانیا

 یشگو دیکل یصفحه یرو تندتند انگشتانش که یجور

 هیسا با کردن چت مشغول بود مشخص کردندیم حرکت

 و رفت باال را هاپله باور. است دادن گزارش احتمااًل و

 از. انداخت یقدم یخانه دوم یطبقه یهااتاق نیب نگاه

 دور چنداننه یاگذشته در که همان شان،یکی در اتاق سه

 یلیخ مثل مادر دادیم نشان نیا و بود بسته بود، او آن از

 پناه بزرگش پسر اتاق به یریدلگ وقت به اوقات، از

 . استبرده

 امد،ین که ییصدا. زد آرام یضربه چند و ستادیا در پشت

. انداخت اتاق به آن یال از ینگاه و گشود یآرامبه را در

 و بود روشن رنگیمشک یمیقد یمطالعهچراغ نور با اتاق

 باز شیجلو یکتاب و نشسته باور ریتحر زیم پشت مادر

 . بود
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 هست؟ اجازه -

 باور. نداد یجواب و انداخت در سمتبه ینگاهمین عصمت

 از اشیناراحت از شتریب یحت او از مادر یریدلگ دانستیم

 چند هیسا اگر دانستیم عصمت مطمئنًا. است مانیا

 هب نه است، شاغل بزرگش پسر فروشگاه در ستیوقت

 .است باور خود میتصم به که مان،یا خواست

 . خانوم الملوکعصمت هیسرکارعل بر درود -

 ودب باز شیرو شیپ که یکتاب از نگاه تعلل با عصمت

 در اشیدلخور. چرخاند پسرش سمتبه سر و گرفت

 و زیم به باور. بود تیرؤ قابل هم مطالعهچراغ جانکم نور

 به دیبوسیم که را مادرش یگونه شد، خم و کینزد مادر

 آرامش. زد لبخند و دیکش نفس را او عطر شهیهم عادت

 .هاطوفان تمام از بعد محض



 

Romanzo_o 89 

 و گرفت ینفس گذاشت، هم یرو پلک یالحظه عصمت

 نهت تخت یلبه نشستنش و باور دنیکش عقب با بعد

 لبخند مادرش درهم یچهره به باور. چرخاند او طرفبه

 :زد

 مه با بعد اومدم،یم من نیکردیم صبر اگه کنمیم فکر -

 .بود بهتر یلیخ میزدیم حرف

 چرا گهیم من به گردهیبرم گستاخ نشناسنمک یپسره -

 !دارم؟ جنگ سر همه با من! یدار جنگ سر همه با شما

 ییباال یدکمه دو کردن باز نیح. گرفت عمق باور لبخند

 هب که کند انتخاب را یجمالت و هاواژه کرد یسع بلوزش

 :زدیبر آرامش مادر جان

 فیتعر هی ما واسه داره، یفیتعر هی مانیا واسه همه -

 .نیرینگ دل به شما. گهید
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 دیسفچشم یدختره اون یعنی اون نظر از همه. گهید بله -

 اشوپ من یپسرا از یکی کردن تور قصد به مطمئنم من که

 ...و کرده خام رو تو و تو فروشگاه تو گذاشته

 .مامان ستین طورنیا -

 ه؟یطورچه پس -

  ه؟باش داشته حضور خودش دادگاه تو دینبا متهم اجازه؟ -

. دیچرخ در طرفبه مانیا یصدا با باور و عصمت سر

 با باور و گرفت کوچکش پسر از رو اخم با عصمت

 :زد تخت تشک به یاضربه دست

 .یمجرم گهید اآلن گذشته، متهم از کارت که ایب. ایب -

 :شد کینزد مانیا

 مامان دید از خطرناکم یجان هی اآلن من. خوبه که مجرم -

 ...هی بدبخت یهیسا نه، منم البته. خانوم



 

Romanzo_o 91 

 !ار؟ین خونه نیا تو رو دختره اون اسم نگفتم -

 یجابه مانیا. داد تکان طرف دو به یسر لبخند با باور

 رد کنار وارید به تنه داد حیترج تخت، یلبه نشستن

 آتش یرو ختنیر آب یبرا برادرش تالش و بچسباند

 .کند تماشا فاصله همان از را الوگرفته

 اله،فع نه،یام صادقه، نه،یمت س،ساده. هیخوب دختر هیسا -

 که هست هم هواسربه مقدار هی البته و دهیم کار به دل

 !شیوبانباعث بر لعنت خب،

 عصمت ظیغل اخم با یبیعج تناقض مانیا یخنده یصدا

 .داشت

 !شده پررو قدران نیا که یگیم رو زایچ نیهم -

. ومخان مامان ستین من ریتقص یکی نیا گهید شییخدا -

 .بود ادیز روش یبچگ همون از تیتغارته نیا
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 فقط کنه؟یم پا به یامتیق چه بفهمه باباش اگه یدونیم -

 و کنهیم کار تو فروشگاه تو دختره بفهمه هیکاف

 ؟یکرد فکر نیا به. باور شهیم جنگ توئه، ِریبگحقوق

 هم رو طرفاون جنگ ن،یریبپذ رو بسآتش اگه شما -

 ...فقط. کنمیم ختم صلح به یجور هی خودم من
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 یخانهکتاب سمتبه دستبهکتاب و شد سرپا عصمت

 ای تیعصبان وقت بود عادتش. رفت اتاق کنج کوچک

 از یکم تا کند یکار سرگرم را خودش یجد یهابحث

 .شود کم احساساتش غلظت

 یازهاندبه اوضاع خزر برگشتن با و اآلن! باور نداره فقط -

 اومده خزر دیفهم یوقت آذر یدونیم. هست یبحران یکاف

 کرد؟ پابه یامتیق چه بابزرگ خونه
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 از آذر و خزر نام دنیشن با باور آرامش و خوش حال

. شد محو اتاق کف قرمز یقال انیم و کرد شره جانش

 ات کرد اشاره اتاق در به سر با و انداخت مانیا به ینگاه

. بست را در و کرد ترک را اتاق حرفیب مانیا. برود

 مشغول خودیب که ییهاکتاب سر از دست حاال عصمت

 ندهچرخا باور سمتبه تنه و دهیکش بود کردنشان جاجابه

 و ستادیا در شدن بسته با باور. ندیبب را او واکنش تا بود

 یهاچشم یرهیخ راهنشیپ یهادکمه کردن باز نیح

 :شد مادرش

 شونیقاط هم با دینبا. متفاوته کاماًل موضوع تا دو نایا -

 .کرد

 نیا واقعًا! سوان؟ هم از هیسا و یهاد و آذر و خزر -

 !باور؟ یدار باور خودت رو یزنیم یدار که یحرف
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 کنار کمد طرفبه و درآورد تن از را لباسش باور

 کمد از که را سبز ِیکیپالست زیآو. رفت خانهکتاب

 از را زیآو و راهنیپ و شد کینزد عصمت آوردیدرم

 .گرفت پسرش

 . دارم باور. بله -

 .یکنیم اشتباه -

 هگذشت یدعوا باشن، هم مرتبط هم به همه نایا اگه یحت -

 .مامان نداره هابچه به یربط

 یبو که یلباس یدکمه نیسوم یرو عصمت دست

 یهاچشم به نگاهش و ماند حرکتیب دادیم را پسرش

 .نشست باور

 دیبا باالخره ،یهرجور حاال ،یجور هی ،ییجا هی -

 ن؟یخوایم نیا از ریغ یزیچ شما. بشه تموم یچهمه
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 ...یول نه، -

 . گهید نداره اگر و اما و یول -

 ور دختره گمیم اگه ندارم اتفاقاتش و گذشته به یکار -

 یهاد دختر و مانیا یرابطه گمیم اگه. بره کن رد

 که یاگذشته به داره، اگرم. نداره گذشته به یربط اشتباهه،

 هیدرست آدم یهاد. باور داره ربط شده وصل حالمون به

   نظرت؟به

 یشرتیت یواریدکمد نییپا ِیکشو از و شد خم باور

 :دیپوش و درآورد

 و پدر بودن غلط و درست خاطربه دینبا رو آدما -

 . میکن قضاوت مادرهاشون

 شرتیت دنیپوش نیح پسرش چهآن با عصمت دست

 ودب شده زانیآو یواریکمدد در حاال که یلباس یرو گفت
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 یهاوارهید به و شد پتک «قضاوت» و ماند حرکتیب

 .زد ینیسهمگ یضربه مغزش

 .شهیم شر -

 باور سمتبه تنه و بست را کمد در گفت، وارزمزمه

 :چرخاند

 .کن باور. باور شهیم شر -

 .مشیبگذرون ریخ به هم کمک با شهیم یول دونم،یم -

 در سمتبه و داد تکان طرف دو به یسر دیناام عصمت

 :افتاد راه

 ییجا به بحث نیا. شام واسه ایب کن، عوض شلوارتم -

 .یالیخخوش قدران تو یوقت تا الاقل نه. رسهینم

 خود یخسته یچهره یرهیخ و گرفت مادر از نگاه باور

 . شد یاروزهیف یکارنهیپت ینهیآ در
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 .ستمین الیخخوش من -

 لز پسرش. چرخاند تنه و ستادیا در به دهینرس عصمت

 .بود نهیآ در خودش ریتصو

 هستم، هم دیناام یحدود تا یحت بمونه، خودمون شیپ -

 .میکن تالش ارزهیم گمیم... اما

 تا د،ستایا باور و نهیآ نیب و برگشت را رفته راه عصمت

 .شود نگاههم او با پسرش

 ...خودت چرا داره، ارزش کردن تالش اگه -

 :دیپر مادرش حرف انیم لبخند با باور

 . باور نه م،یزنیم حرف مانیا از -

 !باور -

 بارهدو مینذار م،یکن علم قد گذشته یجلو بار هی دیبذار -

 .بشه تکرار
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 ...خزر -

 آشه؟ شام یجد. یلیخ مهگرسنه -

 یافتادهنیچ یهاچشم یرهیخ حرفیب و غم با عصمت

 پشت بر دست داد، عمق لبخندش به باور. ماند پسرش

 :کرد تیهدا در طرفبه را او و گذاشت مادرش

 ماش. کشمیم گوششو زده بهتون مانیا که یحرف واسه -

 .کنمیم درستش. من به نیبسپر زویچهمه هم

 به یدیام. شد پسرش همراه حسرت با و ناباور عصمت

 هرچند نداشت، نداشت، دیام آن به هم باور خود چهآن

 برعکس که ستیمرد هاسال نیا باوِر دانستیم خوب

 ِینشدن یکار هر و دهیرس خواسته چههر به گذشته،

 .استکرده یشدن را یمحال
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 هم نارک نشسته مانیا و پدر دنید رفتند، نییپا که را هاپله

 و کردندیم تماشا مانیا لیموبا در را یزیچ که

 .نشاند عصمت صورت به اخم دندیخندیم

 بخندش و بگو بخورم، من جوشو و حرص! گهید خوبه -

 !باشه شما مال

 لیموبا از نگاه مانیا و بهنام عصمت یحرص یصدا با

 یانهشبهشانه باور. چرخاندند هاپله سمتبه سر و گرفتند

 تأسفبه سر لبخند با و رفتیم نییپا را هاپله مادرش

 به مادر دست آرام یضربه بعد یاهیثان. دادیم تکان

 :انداخت خنده به هم را او گفت چهآن و شیبازو

 !نخند الاقل یکی تو -

 لیدتب خنده به حرفش با که بود باور لبخند به اشاشاره

 :فشرد خود به را او و کرد حلقه مادر دور دست باور. شد
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 .نداره ارزش. قدران نینخور حرص -

 پسرش دست یحلقه از را خودش کرد یسع عصمت

 :بکشد رونیب

 عوض شلوارتو. گمیم بهت شد جنگ یوقت ارزششو -

 .ینکرد

 و شام از بعد کرد فکر و انداخت شلوارش به ینگاه باور

 داردن قصد دیبگو ستین یعصبان حد نیا تا مادر یوقت

 بود چهآن از را زن خواستینم دلش. بماند جاآن را شب

 .کند دلخورتر

 !شام نیایب نیش پا -

 درما باور. رفت آشپزخانه به و گفت یدلخور با عصمت

 بعد و کرد دنبال نگاه با رفتیم آشپزخانه به که را

 :گرفت مانیا سمت اشاره انگشت
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 !دارم کار بعدًا یکی تو با -

 :افتاد راه آشپزخانه سمتبه و شد سرپا بهنام

 .شده دراز یلیخ دمش. چونیبپ گوششو منم طرف از -

 وونیح یهرچ دعوا یقاط که خانوم مامان. گهید خوبه -

 عنتر، و منتر و ابوی و گاو و خر داد، نسبت من به بود

 کرف دیبا کمکم کنم فکر گهید. نیکرد داردم منو که شمام

 .باشم وحشباغ تو قفس هی کردن اجاره

 و بگذارد آشپزخانه به پا پدر تا ستادیا عقب باور

 بدهد، را مانیا جواب خواست تا. شد وارد سرشپشت

 یغذاخور زیم پشت گذشت، کنارشان از یتند مانیا

 :دیپرس برادرش به رو و نشست

 مدت؟ هی تو شیپ امیب من یدینم یپناهندگ -
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 به یاغرهچشم و چرخاند سر غذا دنیکش نیح عصمت

 تدس و نشست مانیا یروروبه باور. رفت کوچکش پسر

 زیم یرو یریحص سبد از یسبز پر چند و برد شیپ

 :برداشت

. یاخراج کارتم از یبر شیپ یبخوا یجورنیهم -

 .کن جمع حواستو

 زنگ یصدا با شد همراه مانیا یاعتراض گفتن «داداش»

 نیح عصمت و دیچرخ آشپزخانه در سمتبه هانگاه. در

 :گفت زیم یرو برنج سید گذاشتن

 .نانیاباران -

 از رفتن رونیب نیح و دیکش عقب را اشیصندل مانیا

 :داد قرار مخاطب را مادرش آشپزخانه

 دم یک برم، خونه نیا از من. خانوم مامان بدون منو قدر -

 کنه؟ باز مهمونات یرو به درو قهید به
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 :داد تکان تأسفبه یسر عصمت

 .نیکرد پررو هم با تا دو شما نویا -

 رو گهید یعاشق و عشق یول هست، ادیز روش -

 اصاًل ت،یخجالت یایحمأخوذبه پسر نیهم. که خوادینم

 .شد بدم. شد یول بشه؟ عاشق روز هی یکردیم گمون

 فقطنه بود کرده اشاره آن به هاسال از بعد بهنام چهآن

. کرد گرد هم را باور یهاچشم که عصمت، یهاچشم

 سمتبه سر و دیکش یسبز دنیجو از دست یالحظه

 :داشت صورت به یمیمال لبخند بهنام. چرخاند پدرش

 ازش؟ زدن حرف ممنوعه هنوز ه؟یچ -

 از ده،یگزلب یالحظه چرخاند، اجاق سمتبه تنه عصمت

 یزیچ کرد تالش بعد و بست را هاچشم بهنام حرف درد

 ات همسرش و باران ورود از شیپ را نیسنگ جو و دیبگو

 یصدا. گفت چه مادر دینشن اما باور ببرد، نیب از یحد
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 خود در را گرید یصداها گذشته اسِب یکوبنده یهاسم

 .کردیم محو و دیبلعیم

 هم کلمه کی یحت گهید! کلمه کی بعد به لحظه نیا از»

 کی یحت! بشنوم مسئله نیا بهراجع یزیچ خوامینم

 !«کلمه

 شده خراب یهرچ! کنمیم درستش من! نیهمچ نکن»

 !«میکنیم درست هم با! کنمیم درست

 شدهخراب یحت گهید. ستین یاشدهخراب ِزیچ گهید»

 یچیه! ستین یچیه گهید. ستین یچیه گهید. ستین هم

 !«یچیه! نینگ

 .بیغا شهیهم حاضر بر سالم -

 لچهارنع که یاسب افسار نشست اششانه سر که یدست

 کینزد ییجا و کرد مهارش گرفت، دست به را تاختیم

 از ار ماتش نگاه زد، پلک باور. دشیکش بند به اصطبل
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 زیخمین و داد قورت را دهیجومهین یسبز گرفت، رو شیپ

 یرعلیام. شود سرپا شوهرخواهرش احترام به تا شد

 :نداد اجازه و فشرد را برادرخانومش یشانه

 ؟ییدایپ کم ،یستین تو؟ یخوب. باش راحت نیبش نیبش -

 شخو حال و سالهوپنجستیب باور ناخوش حال نیب باور

 زد، یجانیب لبخند یوقت بود معلق سالهوپنجیس باور

 آشپزخانه در طرفبه سر و داد را یرعلیام سالم جواب

 :چرخاند

 کو؟ باران -

 !قهرم باهات من. میندار باران -

 .یبدبخت و یقحط و میدار یخشکسال فقط -

 دو عصمت و زدند لبخند مانیا حرف به باور و یرعلیام

 .ردک اضافه زیم به گرید چنگال و قاشق و وانیل و بشقاب
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 آقاجون؟ نیخوب -

 . دیپرس را او حال و داد را دامادش جواب بهنام

 :نشست زیم پشت هم عصمت

 .ایب ؟یموند کجا مامان باران،. شهیم سرد نیبکش -

 .سالم سالم مبل؟ رو هیچ کادو نیا -

 شد، آشپزخانه وارد اشیشگیهم یسروصدا با باران

 را او یگونه و کرد حلقه بزرگش برادر گردن دور دست

 گذاشت خواهرش فیظر دست یرو دست باور. دیبوس

 :زد لبخند و

 .سالم کیعل -

 :کرد اخم برادرش دردستدست و دیکش عقب تنه باران
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 !یاساس امیشاک ازت -

 :داد عمق لبخندش به باور

 آمارشو. بودم جانیا دنیخواب ش،یپ شب چند نیهم من -

 گه؟ید یدار حتمًا

 همسرش کنار و زد دور را زیم د،یکش پس را دستش باران

 :نشست

 .ستین حساب جانیا و شیپ شب چند -

 .حسابه بابزرگ خونه و شب پنجشنبه فقط -

 را پلو سید باور و کرد لیتکم را خواهرش یجمله مانیا

 :گرفت پدرش بشقاب سمتبه

 .افتاد دهن از میبخور -

 ه؟یک مال کادوئه -

 .نامور خان تحفه -
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 بود داده را جوابش که مانیا از را اشیسؤال نگاه باران

 :داد حیتوض بهنام. کشاند مادر سمتبه

 .براش آورده باور -

 ه؟یچ مناسبتش -

 .داشت طلب زهیجا -

 هم خوب کار سوزوندن شیآت جز مگه وروجک اون -

 ره؟یبگ زهیجا که کنهیم

 .مبچه بهراجع یجورنیا نگو -

 دنیکش نیح مانیا و زد لبخند مادرش اعتراض به باران

 :داد قرار مخاطب را باران غذا

 نایا بادوم مغز به یول بکن، من بار یدار دوست یهرچ -

 .ابرو چشمت یباال نگو

 :کرد زمزمه رلبیز و خورد یتکان شیجا سر بعد
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 و لنگ تو شهمه. دردسر ما واسه شده هم دم نیا -

 .لولهیم مونپاچه

 و عصمت اخم با شد همراه بهنام و باور یخنده یصدا

 . یرعلیام و باران یسؤال نگاه

 بوده؟ دعوا شده؟ یچ -

 و دوباره بحث تا انداخت باال ابرو خواهرش به رو باور

 نشود، گرفته سر از یرعلیام حضور در هم آن و شام وقت

 آتش که گفت یزیچ واهمه یب و مالحظه یب اما مانیا

 :کرد ورشعله دوباره را مادر خشم

 مامان قولبه البته. مانیا یهاتیخر ِیشگیهم بحث -

 .خانوم

 .مانیا بخور -
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 هکوتا یول مانیا کند، ساکت را پسرش کرد یسع بهنام

 را، دلش فیتکل شب همان داشت قصد انگار. امدین

 نروش را هیسا خواستن فیتکل را، اشخواسته فیتکل

 .کند

 هی مامان نظر از بکنم، خواستم یکار هر ادمهی یوقت از -

 .بوده توش یخاص تیخر

 مگه؟ هیچ دتیجد تیخر -

 مانیا یرهیخ اخم با که مادر درهم یچهره به ینگاه باور

 :داد را خواهرش جواب و انداخت بود

 .میزنیم حرف بعد ن،یبخور. ستین مهم -

 حرف من یهاتیخر بهراجع هست وقت حاال. آره -

 کو؟ ُدمم ِا. میبزن
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 اب باور و بهنام شد، بلند یرعلیام و باران یخنده یصدا

 :تگف شدن سرپا نیح عصمت و دادند تکان یسر لبخند

 ات سر خوبه، که دم مان،یا بدم نشون بهت یتیخر هی -

 ؟یدار رو یهاد یشماره تو. یکن گم پاتو

 یهاچشم دیپرس بهنام از حرفش ته عصمت که یسؤال

 د،یکش خوردن از دست باور. کرد گرد را مانیا و باور

 حرکت رد،یبگ را مادر یجلو و شود بلند تا شد زیخمین

 .داشت نگهش جا سر خچالی سمتبه عصمت

 .رفت ادمی رو نوشابه -
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 وفر یکیتار در و افتاده سروصدا از خانه شدیم یقیدقا

 یخانه در را شب و ماندن به مادر اصراربه باور. بود رفته
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 را خود و ماندن به درواقع ای بود داده تن گذراندن یپدر

 .بود داده تن کردن خاطرات تلخ ریت آماج

 ؟یخواینم یزیچ -

 انیم عصمت. گرفت سقف از را ماتش نگاه مادر یصدا با

 خوب. کردیم تماشا را پسرش و بود ستادهیا چهارچوب

 درست هم آن خانه، نیا در او ماندن به اصرار دانستیم

 شتن شانیزندگ ینشده رفو درست درِز از گذشته یوقت

 اما ست،ین یدرست کار است، یشرویپ درحال و کرده

دلخوش بود به معدود شبهایی که باور هم سر میز با 

آنها غذا میخورد، بعد از شام با پدرش راجعبه مسائل 

روز جامعه و اتفاقات و اخبار سیاسی گپ میزد و بابت 

چای و میوهی بعد از شام از او تشکر میکرد. دلش گرم 

بود به نیمهشبهایی که صدای نفسهای آرام پسرش در 
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 کی .ستادیایم شیتماشا به در کینزد او و دیچیپیم اتاق

 .نیریش یمادرانه یخودخواه

 کرتش و گذاشت سر ریز دست د،یکش یقیعم نفس باور

 :کرد

 .ممنون -

 تنه خواست نشاند، صورت به یگرم لبخند عصمت

 انیم ستادنیا و برگشتن و برود شود، دور و بچرخاند

 کند، موکول شبمهین به را پسرش یتماشا و درگاه

 .داشت نگهش باور یصدا

 ن؟یبگ نیخواستیم یزیچ -

 باال سر بعد و ماند پسرش یرهیخ یالحظه عصمت

 و روح به گذشته حرف یکاف یاندازهبه امشب. انداخت

 را خزر از زدن حرف. بود انداخته وخشخط روانشان
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 لموکو باشند سرحال هردو یوقت ،یگرید وقت به شدیم

 :کرد

 .ریخبه شب. نه -

 .ریخبه هم شما شب -

 رهیخ او یخال یجا به بعد و کرد نگاه مادر رفتن به باور

 گرید و استبوده ییجا قباًل یزیچ یعنی یخال یجا. ماند

 اندوه و درد جز یزیچ نبودنش که ستین یجور. ستین

 . زدیرینم جان به

 تموم یدار. یریگینم من از خودتو فقط رفتنت با»

 .«یریگیم ازم مویزندگ

 .«دونمیم»

 یدونستینم اگه. کنهیم شتریب دردشو دونستنت»

 هچ دینفهم و دونستینم که کنم آروم خودمو تونستمیم
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 من نیا از یزیچ یبر! نیهمچ نکن. آورده سرم ییبال

 !«رینگ خودم از منو نرو، نکن،. مونهینم یباق

 لکپ شد باعث هیگر شدن بلند و بغض شکستن یصدا

 .بچرخاند تنه و ردیبگ در یخال چهارچوب از نگاه بزند،

 و بود ریتحر زیم یرو فندک و گاریس پاکت به نگاهش

 .شدیم ذوب و رفتیم لیتحل گذشته در ییجا ذهنش

 .«برو یخوایم هرجا. برو»

 !«یجورنیا نگو»

 قتو چند نیا تو بودم بلد یهرچ. ستمین بلد گهید جور»

 .«کردم رو

 ختت از بعد و ماند ریزتحریم یرهیخ یکم د،یکش باال تنه

 یهطبق از ینور رقص بستیم که را اتاق در. رفت رونیب

 از و گذاشت رونیب یقدم. کرد جلب را توجهش نییپا

 یجلو مانیا. انداخت نییپا به ینگاه هانرده نیب
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 پاکت ،برگشت. کردیم تماشا فوتبال و نشسته ونیزیتلو

 .رفت نییپا هاپله از و برداشت را فندک و گاریس

 چندن؟ چند -

 .چیه صفر -

 .نیآفر. خوبه -

 یور بغلش را فندک و گاریس پاکت و نشست مانیا کنار

 مانیا تا ماند منتظر و ساکت لحظه چند. گذاشت مبل

 .کند تمام کردیم پیتا اشیگوش در یکس یبرا چهآن

 درچشمچشم او با و آمد سمتشبه مانیا نگاه یوقت بعد

 :کرد باز لب شد،

 .نبود درست اصاًل حرفت -

 .شد ونیزیتلو یرهیخ و گرفت او از نگاه مانیا

 کدوم؟ -
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 :زد آن به یمحکم پک و آتش یگاریس باور

 .کدوم بگم برات تا اریب یگاریرسیز شو پا -

 :چرخاند بزرگش برادر سمتبه سر دوباره مانیا

 .بدونم ستمین مشتاق هم نیهمچ حاال -

 به یاهضرب آرنج با. نشاند باور صورت به لبخند لبخندش

 :کرد اخم و زد او یپهلو

 !نکردم بارت یزیچ هی تا بچه برو -

 راه آشپزخانه سمتبه و برخاست جا از خنده با مانیا

. نبود واضح گفتیم چهآن و زدیم غر یآرام به. افتاد

 رباو یجلو ز،یم یرو را یکوچک یکاسه برگشت، یوقت

 سمتبه کاسه از نگاه اخم با باور. نشست و گذاشت

 :برد برادرش

 !ه؟یگاریرسیز نیا -
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 .داره ضرر من، داداش نکش. یهرچ حاال -

 خاموش گاریس وانیل کاسه تو آدینم خوشش مامان -

 !کنم

 با. کلبه یبکش گاریس شما آدینم خوشش مامان -

 .کن شادش دنینکش

 ؟یگفت بهش یختیراون که داشته جنگ سر یک با -

 چه ماند یالحظه مانیا بحث، ریمس یناگهان رییتغ از

 .خورد را حرفش و شد ونیزیتلو یرهیخ بعد و دیبگو

 .بدونم منم بگو -

 :چرخاند برادرش سمتبه سر تعلل با مانیا

 میالح ییزایچ هی یول ن،یدیمالیم رهیش سرمو بودم، بچه -

 .بود

 .یگفتینم یجوراون بود تیحال -
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 تا شد خم و زد گاریس به یگرید پک گفت، باور

 از ار کنترل مانیا. بتکاند یگاریرسیز در را خاکسترش

. ردک شتریب را ونیزیتلو یصدا یکم و برداشت کنارش

 .دیرسیم گوش به ترواضح حاال گزارشگر یصدا

 یچ به یچ دمیفهم بعدش نبود، میحال اگه هم موقعاون -

 !بوده

 به حرفو اون بوده یچ به یچ یدیفهمیم اگه بعدشم -

 حرف میدار کن کمش. یبشکن دلشو ،یزدینم مامان

 !میزنیم

 .کرد کم را ونیزیتلو یصدا اکراه با مانیا

 شماها؟ نینیبینم من به دنمید فوتبال هی -

 یحرف هر که ،یحرف نیهمچ هی فقطنه باشه آخرت بار -

 .یزنیم مامان به رو گذشته به مربوط
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 کرمتف یاچهره و کرد لیمتما نییپا سمتبه را هالب مانیا

 کاسه در را گاریسته و شد خم باور. گرفت خودش به

 .فشرد

 ؟یشد دانشمند هیچ -

 را ونیزیتلو یصدا دوباره و گرفت برادرش از نگاه مانیا

 :برد باال یکم

 به یکی کهنیا از شدمیم هم فیخرک بودم تو یجا -

 دفاع نیا. باشه کرده یادآوری رو یزیچ نیهمچ هی مامان

 !بهیعج یلیخ ازش کردنت

 خواست تا بعد ماند، برادرش رخمین مات یالحظه باور

 :زد را حرفش یباق او یرهیخ مانیا بزند یحرف
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 دوست خزرو تو که یزیچاون نصف رو هیسا که من -

 یفاقات هی بخواد کنمیم فکرشو بازم ندارم، دوست یداشت

 یافاصله بشه باعث انیجر همون مثل یزیچ هی فته،یب

 تو. ارمد هاشمیوبانباعث دنیبلع استعداد فته،یب نمونیب

 آورتعجب ؟یریبگ دیند شونوهمه یتونیم یجورچه

 دمآ جون به تعجب از فراتر یزیچ هی موضوع، نیا ستین

 .اصاًل کنهیم چیگوزپ آدمو مغز. زهیریم
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 زده، حیصر را حرف که یبرادر. ماند برادرش مات باور

 ممنوعه را آن خانواده یباق چهآن به تیاهم بدون

 و گرفته بزرگش برادر از نگاه بعد بود، زده دانستندیم

 . بود شده فوتبال یتماشا مشغول
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 برو رفتم یوقت. بالش ریز اتاقت، تو گذاشتم یزیچ هی»

 .«دار برش

 «برام؟ یدیخر کادو! جون آخ»

 .«یقند خروس. آره»

 !«بدجنس»

 .«هیچ نیبب برو رفتم که من حاال»

 .«خدافظ. سالمتبه پس، خب»

 و خندان نگاه ،سالهشانزده باور سرخوش یخنده یصدا

 وغش،غلیب ناِب یهاخنده. سالهزدهیس خزر خوشحال

 .سرکش خاِم بالغتازه یتمنا

 پشت روزیپر که یدیخر رو کفشه اون مواسه نکنه! یوا»

 !«م؟یبود دهید نیتریو

 !«خانوم؟ نیریش سین سرت تو عقل»
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 !«خانوم؟ نیریش یبگ بهم ندارم دوست نگفتم»

 .«مثاًل فرهاد نیریش. خوبه که نیریش چرا؟»

 گفته ،ستمین یراض کفش از کمتر به! یخودت عقلنیریش»

 .«باشم

 برات رو بدقواره ختیریب کفش اون اآلن من مثاًل»

 بالش؟ ریز ذارمیم رو یگندگ اون به جعبه باشم، دهیخر

 ارهکهی گنینم نایامامانت ش؟یبپوش کجا قراره بعدشم،

 «اومده؟ کجا از نوروز رزایم کفش نیا

 .«بذار احترام من یقهیسل به! باور یبد یلیخ»

 داشتمن ییخدا گهید کفشو پول. ستین کفش یول چشم،»

 اون به کادو بخوام رمیگیم یبیتوجپول مگه قدرچه. بدم

 .«بخرم یگرون
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 یتگرف یچ نمیبب برم من برو، شو پا شو، پا. حاال خب»

 .«برو بدو! زود! تند! باش زود. برام

 یتمنا دوباره ،یسرخوش دوباره خنده، یصدا دوباره

 سر از غیج یصدا. شدن غرق دوباره خزر، خواستن

 ریز کوچه، در یوقت شدیم را سالهزدهیس خزر یخوشحال

 مست چنان و یبشنو یباش ستادهیا اتاقش یپنجره

 برج اول تا بتیج ماندن یخال یغصه که یشو یخوش

 بعد و اتاق یپنجره شدن باز یصدا. بکشد پر یآنبه

 جان به چنان شدیم را دخترک وارزمزمه «دارم دوستت»

 و یانبم فوریک و داریب الشیخ با را شب تمام که یبکش

 آن تقتق یصدا شدیم. الیخ و الیخ و یبباف الیخ

 ارک از یناب یعاشقانه یسمفون بدرنْگ سبِز یهاکفش

 .بشود بود بنا که شدیم طورهمان زیچهمه اگر دیایدرب

 .«دارم دوستت»
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 .داداش -

 ،دخترانه کفش ِیسانتسه یهاپاشنه یصدا خنده، یصدا

 حال و وارزمزمه «دارم دوستت» ذوق، سر از ِغیج یصدا

 یالحظه باور. دیپرکش مانیا یصدا با لحظه آن خوِش

 و برداشت را فندک و گاریس پاکت بعد بست، را هاچشم

 .شد سرپا

 کردم؟ ناراحتت -

 صورت از نگاه. داشت نگهش یالحظه مانیا یزمزمه

 ارهاش آن به سر با و کشاند ونیزیتلو به کوچکش برادر

 :کرد

 . کن کمش -

 زل ریتأخ با باور. ماند او یرهیخ و حرکتیب مانیا

 :شد برادرش یهاچشم
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 . اریدرب مامان دل از فردا -

 باال را هاپله باور. داد تکان مثبت عالمت به یسر مانیا

 ببندد، چشم بکشد، دراز تختش یرو که رفت. رفت

 خزر با که یوقت همان از را، روزها آن یلحظهبهلحظه

 به را او انتخاب و بودند دهید نیتریو پشت را سبز کفش

 ،شمرده را شیهاپول که یوقت همان تا بود گرفته سخره

 و بود دهیخر ذوق با را کفش و کرده قرض مادر از یکم

 خزر اتاق به زحمت هزار به را کفش که را یبعد روز

 قتتق و «دارم دوستت» یصدا با و کند مرور بود رسانده

 .برود خواب به کفش یهاپاشنه

 دوستش یداشت دوست خزرو تو که یزیچاون نصف»

 .«ندارم

 .«دارم دوستت»
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 لمس قابل و واضح چنان «دارم دوستت» یزمزمه بار نیا

 و بردیم جلو دست کرد،یم باز چشم دیبا فقط که بود

 در و کنند خوش جا مشتش انیم تا دیچسبیم را هاواژه

 انداخت،یم واژه دو همان به اگر چنگ. نشوند محو هوا

 که گرفتیم رنگ چنان اشندهیآ و حال و گذشته دیشا

 گرد یخاکستر چیه. نبود یخاکستر زیچچیه گرید

 دنیخواب از شیپ که خاطرات، تمام انیم شود پهن شدینم

 و اوردین خاطر به سبز را هاکفش آن ریتصو کند، کار هر

 ورانف انگار گذشته. یخاکستر و ندیبب یخاکستر فقط

 هرچه یرو خاکستر از یاهیال و بود سوزانده بود، کرده

 ،یداریوبخواب انیم شب، تمام. بود دهیکش بود مانده

 داشت «دارم دوستت» یمسحورکننده یزمزمه گرفتار

 را یجهنم روز آن اتیجزئ نیترییابتدا کردیم تالش
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 نشت سرد یدلمرده یخاکستر همهآن شر از تا بزند رنگ

 ییایدر یهاچشم یآب مثاًل. شود خالص اتفاق آن از کرده

 سبز و یاقهوه مادر، یروسر یهاگل ِیزرشک خزر، سیخ

 یرو بود انداخته چاله هاپنجه فشار که شیپا ریز فرِش

 رنگ و پدر یچهارخانه راهِنیپ یسبز اش،بافته یهانخ

 لباس رنگ. برگرداند بهشان داشت دوست را نامور لباس

 دیشا ،یخاکستر هم دیشا. بود ریس یتوس روز آن نامور

 ار یخاکستر رنگ مختلف یهافیط... هم دیشا ،یلیف هم

 فروشگاه دکور ِیطراح یبرا طراح کی که بار کی

 هااسم اما بود، خوانده و دهید بود داده نشانش را یکاتالوگ

 تالش بار چند و نیچند از بعد. آوردینم خاطر به را

 ادی به مشغول ذهن حاال ات،یجزئ زدن رنگ نافرجاِم

 کوچک یکادرها کنار شده چاپ یهاکلمه آوردن

 هن. جهینتیب و هودهیب یکار. بود کاتالوگ یخاکستر
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 نه برگرداند، منفور روز آن به را هارنگ توانستیم

 نه و اوردیب ادی به را کاتالوگ یهایخاکستر توانستیم

 .کند خاموش را ذهن توانستیم

 .«گرم و نرم یآلوخواب دارم دوستت»

 جا مشتش در که بودند یزیچآن از شتریب هاواژه حاال

 پس خوابش از را هایخاکستر تمام دیبا حاال. شوند

 چشم به را صدا صاحب و کردیم باز چشم راند،یم

 دنید گرفتند، فاصله هم از یلرز با که هاپلک. دیدیم

 یسهقف بر دست و بود نشسته او به رو تخت، یلبه کهآن

 ستهنش بهت. کرد گرد را شیهاچشم بود گذاشته اشنهیس

 ورتص به یگرم لبخند دختر که بود یقدرآن صورتش به

 :کند باز لب و بنشاند

 ساعت ماها قولبه خواب، صحت خودت قولبه -

 . خواب
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 ،بزند یحرف کند، یحرکت بدهد، نشان یواکنش خواست

 داِغ دسِت. آمدیبرنم دستش از یکار و بود شده فلج

 ،عضله پوست، نه،یس یموها انگار پوست، به دهیچسب

 داغ قلب بر و سوزاندیم را استخوان و گوشت

 .گذاشتیم

 دارتیب امیب گفتم یشینم بلند دمید کردم، صبر یه -

 .کنم

 رهیخ یروسر یهاگل میمال یصورت به و برد باال نگاه

 ینهیآ. کرد چک را اتاق یهالهیوس و وارید و در بعد. شد

 ریتحر زیم یرو یبلور پارچ قرمز، فرش بود، یارزهیف

 .یمشک مطالعهچراغ و سبز

 !؟یکنیم کار یچ جانیا... نیا -

 سر قلب اعماق از که حلق، ته از نه هاکلمه باالخره

 مقع دختر لبخند. ختندیر رونیب هالب نیب از و خوردند
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 شیرته به و رفت باالتر نهیس یقفسه از دست. گرفت

 .گرفت آتش صورت طرف کی و گونه. دیچسب چندروزه

 .کرد پر را فضا کهنه عطر و شدند داغ هاگوش

  هنوز؟ یخواب -

 .«هست خزرم»

 بر دست و نشسته کنارش کهنیا قطعًا. بود خواب

 گونه یرو یآرامبه را شست و بود گذاشته صورتش

 سپ گرگرفته صورت از را پرحرارت دست

 . براند

 کجان؟ هیبق کو؟ مامان ؟یچ واسه یاومد جانیا -

میکشید و نوازشش میکرد حقیقی نبود. خواب بود، رؤیا 

یا شاید کابوس. کابوس رنگی بیرونزده از خوابی 

خاکستری. تالش کرد تنه باال بکشد، هم به اوضاع تسلط 

ِ پیدا کند، هم 
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 بود، ممکن یعنی. آمدینم ییصدا و بود بسته اتاق در

 باشد؟ بوده خاطر نیهم به مادر قبل شب یاصرارها

 خواب از را او خزر و بشود صبح بخوابد، بماند، او کهنیا

 یور پا فقطنه ناگاه به مادر بود ممکن یعنی کند؟ داریب

 ناجور جورآن را خزر و کند انقالب که بگذارد هاممنوعه

 کند؟ روروبه او با

 خواستمینم من. زننیم حرف دارن. ننییپا هیبق -

 فرار نجرهپ از کنم داریب رو تو امیب گفتم. بشنوم حرفاشونو

 .میکن

 . شد دهیکش پنجره سمتبه باور نگاه

 یچهمه میبد گوش حرفاشون به اگه ن،ییپا میبر اگه -

 دارم، دوستت من. سوزهیم یچهمه. شهیم خراب

 رو میبذار دستامونو ایب. فتهیب اتفاق نیا خوامینم

 خودمون یرو به بعد گن،یم یچ مینشنو که گوشامون
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. مینک فرار و نییپا میبپر پنجره نیا از شده، یچ میارین

 هی میبر. میبکن مونویزندگ ییدوتا گهید یجا هی میبر

 نایا دست فته،ین شده خراب یهرچ به چشممون که ییجا

 قشنگو عشق نیا مونو،یزندگ نتونن نرسه، ما به هم

 م؟یبر. کنن خراب
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 بسته یهاچشم با. نشستند هم یرو باور یهاپلک

 یهاچشم نبودند، یصورت گرید خزر یروسر یهاگل

 رشف نبود، سبز یبلور پارچ نبودند، یآب اشیخواستن

 شیهاتکه و برداشته ترک یاروزهیف ینهیآ و نبود قرمز

 خاکستر رنگ زیچهمه دوباره. بود نیزم وپخشپرت

 د،بگذار بالش یرو سر تا دادیم سر که تنه. بود گرفته

 :کرد زمزمه آرام
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 اهیس ،یسرب ،یانقره ،یدود ،یتوس ،یلیف ،یخاکستر -

 .اهیس اهیس
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 از عدب صبح هیشب شبانه، یذهن ینوشخوارها از بعد صبح

 آرام یصدا. بود کنندهکسل و کرخت سردردآور، ،یمست

 انزب به محتاط و فاصله با را اسمش که دیشنیم را مانیا

. نداشت را دادنش تکان و شدن کینزد جرئت و آوردیم

 یمقررات برادر یوقت دانستیم خوب خانواده کوچک پسر

 و ردیگیم دهیناد را اشیگوش آالرم زنگ منضبطش و

 یعنی ماندیم خوابرخت در معمول حد از شتریب

 هم مادر وارزمزمه یصدا. بد حال و سردرد ،یختگیرهمبه

 :بود شده اضافه مانیا یصدا به حاال

 نشد؟ داریب -
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 .نچ -

 مادهآ شد داریب لباستو، بپوش. زنمیم صداش خودم برو -

 .یباش

 .جون عصمت چشم -

 ازب چشم باور تخت، خوردن تکان و مانیا رفتن رونیب با

 و بود وارید سمتبه سرش و دهیخواب شکم یرو. کرد

 لشبا ریز که یدست. دیدینم را تخت یلبه نشسته مادر

 ودب رفته خواب بود کرده تحمل را سرش ینیسنگ و مانده

 خواب پشتش بر مادر دست یگرما. کردیم گزگز و

 خزر دست یداغ به مادر دست. آورد ادشی به را شبمهین

 .سوزاندینم اما بود، گرم. نبود

 .مامان باور، -

 از ار رفتهخواب دست و داد خسته و کرخت تِن به یتکان

 که نهت. کرد بازوبسته را پنجه و دیکش رونیب بالش ریز
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 زدن غلت یبرا را جا تا شد جاجابه یکم مادر چرخاندیم

 و سر کف آمد،یم باال سر پس ییجا از درد. کند باز او

 رباتشض اصابت مورد را هاقهیشق و کردیم فتح را یشانیپ

 یسرخاب بلوز زل شدهکیبار یهاچشم با. دادیم قرار

. انداخت در و نهیآ و آب پارچ به ینگاه بعد. شد مادر

 .گشتندیبرم یداریب وقت به هارنگ

 مامان؟ یخوب -

 ... سا -

 :دیپرس نو از را سؤال و کرد صاف را گلو

 چنده؟ ساعت -

 تصدا اومد بابات. خورد زنگ لتیموبا شیپ ساعت هی -

 خواب خواب اومد، بار چند مانمیا ،ینشد داریب زد

 ؟یدیخواب رید. یبود
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 .قهی پوریگ طرح و بلوز غیج یسرخاب به زد زل باور

 باور؟ شده یزیچ -

 خزِر یروسر. برد باال را نگاهش و زد پلک جوان مرد

 هاخواب. بود دهیند سرش بر یداریب در هرگز را خوابش

 خودشان یزندگ مکان و زمان یفرا ییجا یعنی اهایرؤ و

 کردند؟یم را

 گذاشت یشانیپ بر دست د،یکش یقیعم نفس بست، چشم

 :کرد زمزمه و

 .سرم -

 ...عدب بخور، توصبحونه بزن، صورتت به یآب هی شو پا -

 بمونه؟ که برگشته -

 خورده جا. دوخت همبه را عصمت یهالب باور یزمزمه

 زهرگ کردینم گمان که یبحث شدن دهیکش وسط از بود
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 مچش باور شد باعث سکوتش. شود قدمشیپ آن در باور

 :کند باز

 دم؟یخریم گلدسته ای کادو شواسه دیبا چرا -

 یحرف خواست پسرش درهم یچهره به رهیخ عصمت

 :نداد فرصت باور بزند،

 رفت و کرد ول زویچهمه که یکس برگشتن واسه چرا -

  گرفتم؟یم کادو دیبا

 لهفاص هم از یحرف گفتن قصد به را هالب دوباره عصمت

 ردنک مرتب یبهانه به. کرد معذبش باور نگاه یرگیخ داد،

 فاصله تخت از و شد سرپا اتاق مرتب یخانهکتاب

 .گرفت

 ... دیشا کردم فکر -
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 دو کف با و شد خم جلو به نشست، د،یکش باال تنه باور

 .فشرد را هاقهیشق دست

 یزیچ اصاًل ای بشه درست کنه، رییتغ ستین قرار یچیه -

 .بشه درست بخواد که ستین خراب

 وربا. چرخاند پسرش طرفبه تنه دستبهکتاب عصمت

 زرخ شبمهین که تخت از یقسمت آن به و کرده باز چشم

 . کردیم نگاه بود نشسته شیرو

 ...روش شتریب کم کی یبخوا دیشا کردم فکر من -

 زدیم کنار شیپاها یرو از را پتو که باور یناگهان حرکت

 ودب سخت. کرد ساکت را عصمت برود، رونیب تخت از تا

 دست به یروز که یزیچ کردن درست از زدن حرف

 نیتربزرگ از یکی الاقل ای بود شده خراب خودش

 .بود بشیتخر نیمقصر
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. گاهفروش بره نیبگ مانیا به. نییپا آمیم رم،یگیم دوش -

 .رسمیم رید من

. ماند رهیخ اتاق از پسرش رفتن رونیب به و ستادیا عصمت

 کش اندوه و حسرت و ماْند بزرگش پسر ِیخال یجا بعد

 دوِر سال هزاران قدربه دور، یلیخ دور، یروزگار از آمده

 .دور

*** 

 ِقعاش دِل از قرار برده تو، چشماِن برِق تو، خنداِن لِب♫

 ♫ارمی مکن دگر جفا نمیا از شیب نوا،یب مِن با/ زارم

 ییبایز فیتصن و تار ضرب ،یسنت یقیموس یصدا انیم

 چنان هیسا د،یرسیم گوش به فروشگاه پخش از که

 کردیم فکر خودش با باور که زدیم حرف ضربکی

 .ندارد دخترک کردن اخراج با یافاصله
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. ومدین خوشم اصاًل. خوندم نیگفت که کتابه اون من -

 چندش هم یلیخ اه اه. هیچ به یچ دمینفهم اصاًل یعنی

 تپس جیپ تو و بخونم نیگفت شما چون خب یول بود،

 خودم چون من کهنیا فقط. گذاشتم بذارم، شویمعرف

 وت رفتم اوردم،یدرن سر ازش اصاًل و دمینفهم شترشویب

 هی اون، از کهیت هی گه،ید تیسا تا چند و دزیگودر تیسا

 اولش. درآوردم یزیچ هی و کردم دایپ یمعرف نیا از کهیت

 دایپ نت یهاعکس همون از هم عکس هی خواستمیم

 یهاکتاب از عکس نیبود گفته شما چون بعد کنم،

 کی خودم گهید باشه، فروشگاهمون نیهم تو و خودمون

 هی چرا دونمینم بعدش فقط. دادم خرج به تیخالق کم

 ت،یتربیب. حلقم تو تتیخالق بود گذاشته کامنت نفر

. نینیبب هم شما حاال. عکسه شده خوب هم یلیخ

 بدم؟ نشونتون نیخوایم
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 یب یزندگ/دل از آه و من از یوا دل، بر یازده آتش ♫

 ♫دل؟ با کنم چه مجنون، شده دل حاصل،یب شده تو

 .باور آقا -
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 چاِه به افتاده بمیحب تو، اِهیس چشِم تو،زان نگاه ز مستم♫

 ♫تو راه یسرگشته صنما تو،

 باور؟ آقا -

 به قبل زا ترکینزد و بلندتر بار نیا که هیسا یصدا با باور

 یساعت که یکتاب از را ماتش نگاه بود دهیرس گوشش

 خواندن، خط کی از غیدر اما بود، گرفته دستبه شدیم

 که دبو جواب منتظر انگار دخترک. کرد بلند سر و گرفت
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 یحرف و باور به بود زده زل یمشک یهاچشم آن با

 .زدینم

 ؟یچ -

 :کرد اخم هیسا. دیپرس و بست را کتاب باور

 ن؟یدینشن رو یچیه -

 .بگو دوباره. نه -

 شویمعرف بخون، نیگفت که کتابه اون من گمیم. باشه -

 گه،ید سقهیسل د،یببخش یعنی... چرت یلیخ خوندم، بذار

. گذاشتم شویمعرف خب یول اصاًل، دمشینفهم من

 بدم؟ نشونتون عکسشو

 .بده -
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 مانیا که ییجا باال، یطبقه به ینگاه و گفت جیگ باور

 دو به یفکر یباز یسر کی بهراجع دادن حیتوض مشغول

 . انداخت بود یمشتر

 ادیب دیبا یکی آخه چرا واقعًا؟ شده بد نیا. ناهاشیا -

 حلقم؟ تو تتیخالق سهیبنو

 یهاپاچه و دوم یطبقه یهانرده از چشم حوصلهیب باور

 یلیموبا یصفحه به گذرا یالحظه و گرفت مانیا شلوار

 خواست بعد. انداخت نگاه بود گرفته شیجلو هیسا که

 عکس در یزیچ شود، کتابش خواندن سرگرم دوباره

 طرفبه نگاه دوباره. شد مانع و کرد جلب را توجهش

 .ماند مبهوت دیدیم که یزیچ از و برد یگوش

 ...مانمیا. شده یعال که من نظربه ش؟ییخدا نشده خوب -

 ...خوب یلیخ گفت مانمیا آقا یعنی

 !کجاست؟ نیا -
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 .بغل اون جا،اون جا،نیهم -

 نگاهش و کرد دنبال را هیسا یاشاره انگشت و دست باور

 نشست کردیم اشاره آن به دخترک که نقطه همان به اول

 .کرد چک را نیتریو پشت ابانیخ و روادهیپ بعد و

 !فروشگاه؟ تو یآورد رو نایا -

 ...کنترل بود سخت کم کی. آره -

 عدادت کرد تالش یوقت دینشن را دخترک حرف یباق باور

 .بشمارد را عکس در یهاگربه

 کی

 دو

 سه

 ...چهار

 ده
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 ...ازدهی

 !نا؟یا تان چند -

 گوشه، اون بود رفته هم یکی تان، دوازده نایا. اممم -

 شیکار هر هم یکی. بودن تا زدهیس اون با داستیپ دمبش

 ویومیم بود، شده میقا درخت یباال تو، ومدین کردم

 در کافکا» شییخدا یول. ازم ترسهیم کم کی. کردیم

 رو هاگربه نیهم فقط جلدش رو عکس اون با «کرانه

 .خواستیم

 که نقطه همان دوباره و گرفت عکس از نگاه ناباور باور

 و رفتندیم باال هم سروکول از گربه دوازده ده عکس در

 شد،یم دهید یسخت به ریتصو ته ته هم کتاب کی انیم آن

 .انداخت

 !فروشگاه؟ تو یآورد رو هاگربه -
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 ت،گرف دندان به لب کارشصاحب گرخیتوب لحن از هیسا

 .کرد مرتب را شالش و دیکش شیموها به یدست

 .رونیب مشونیبرد بعدش. بودن قهید چند فقط -

 !مشون؟یبرد -

 .بردم خودم. بردم... یعنی... نه... زهیچ -

 و مانیا نیج شلوار یهاپاچه و رفت باال باور نگاه

 یرو را لیموبا بعد. گذراند نظر از را دشیسف یهایکتان

 :انداخت شیابروها به گره و گذاشت شخانیپ

 کو؟ کتابش -

 ؟یچ -

 یتابک. نگربه مشت هی فقط نمیبیم دارم که یعکس نیا -

 کو؟ یکرد یمعرف که
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 اههیس گربه اون دمب کم کی فقط. نجایا هاش،نیا. آها -

. گهید منوشته کتابو اسم خب، یول. پوشونده روشو

 گربه. هیکتاب چه فهمنیم همه گهید. مزده هم هشتگ

 .انگار سجلده طرح یگربه خود اههیس

 را ادرم بود فرصت نیبهتر حاال. رفت باال باور یابرو یتا

 !آمدینم دلش که فیح. برساند شیآرزو به

 .نویا کن پاکش -

ُر دخترک سمتبه را لیموبا

 نهیزمپس یسنت یقیموس. برد باال را باور نگاه هیسا یناله

 . داشتن بود شده گرفتارش که یتلخ طنز با یقرابت چیه

 .رمیگیم خودم رو عکسا بعد به نیا از -

 ؟یعنی ومدین خوشتون -

س داد و کتابش را باز کرد.  

- چرا؟ 
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 ُشَلش و دهیکش لحن از نیا و بود شده کور دخترک ذوق

 .بود دایپ

 . ومدین خوشم. نه -

 یقدم برداشت، شخانیپ یرو از را لیموبا اکراه با هیسا

 قشبدخل کارصاحب به ینگاهمین و برگشت بعد شد، دور

 و بزند خواستیم که بود زبانش پشت یحرف. انداخت

 . کند یعصبان را مرد دیترسیم

 ه؟یچ -

 هیاس. کرد هول را هیسا و دیپرس بردن باال نگاه بدون باور

 :کرد زمزمه و تند پا صندوق سمتبه

 .یچیه -

 قدرچه. کرد عبوس مرد نثار دلش در را «ذوقیب» و

 البد یکی نیا. برادر یکی آن و برادر نیا نیب بود تفاوت
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 آراِم مهرباِن پدر به یکی آن و بود رفته مادرش به

 یرو با آمدیم فروشگاه به وقت هر که یخلقخوش

 .دیپرسیم را احوالش و کردیم سالم گشاده
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 پشت زا و بست را کتابش باور ها،یمشتر رفتن رونیب با

 بود ادهستیا هیسا کینزد ییجا مانیا. رفت رونیب شخانیپ

 نگاهشمین. دادیم گوش کردیم زمزمه او که یزیچ به و

 مشغول هیسا کهنیا حدس هم زشیر اخم و باور سمتبه

 .کردیم آسان را است زیچچه دادن حیتوض

 وجونورجک ن،یکنیم هماهنگ هم با که یبعد بار -

 و نینک جمع لتونویباروبند خودتون فروشگاه، تو نیآریم

 !رونیب نیبر فروشگاه از
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. فتر نییپا نیرزمیز سمتبه هاپله از و گفت محکم باور

 و بودند کرده رد شیبرا که یگزارش از ماه دو هنوز

 نداشت خوش و بود نگذشته بود گرفته که یاخطار

 و نداشت یمشکل خودش نظر از که یزیچ یبرا دوباره

 شیپ شدیم محسوب یبزرگ معضل عده هی یبرا

 .بدهد تعهد و بخواهد عذر کند، کج گردن یوناکسهرکس

 و خطرناک یجنبنده هر و گربه و سگ آوردن

 بودند هنوز و بود ممنوع فروشگاه به یرخطرناکیغ

 به متعلق فقط خدا نیزم کردندیم گمان که ییهاانسان

 یترنییپا یدرجه در خداوند یهادهیآفر یباق و هاستآن

 .دارند قرار شانیارزش هرم از

 .تلفن باور -

 تادهسیا هاکتاب یقفسه به رو یوقت را تلفن زنگ یصدا

 .بود دهینشن چرخاندیم انشانیم نگاه و
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 ه؟یک -

 :زد لب مانیا. دیپرس هاپله یباال مانیا از و سرچرخاند

 .روناک -

 ،گفت که «الو. »رفت تلفن سمتبه و باال را هاپله باور

 .دیچیپ یگوش در جوان زن فیظر یصدا

 رس هی دینبا شما. صحنه پشت در شهیهم مرد بر سالم -

 ؟یبزن ما به

 .سالم -

 ؟ییکجا هست معلوم. سالم کیعل -

 .فروشگاهم -

 یشوخ لحن با بندشپشت و شد بلند زن یخنده یصدا

 :گفت

 گرفتم؟ فروشگاهو من مگه اِ -
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 خوبن؟ هابچه ؟یخوب -

 فیتشر شب پنجشنبه. شما خدمت دارن بلندباال سالم -

 ن،یوبخ ن،یسالمت مینیبب میبزن زنگ میگفت ن،یاوردین

 اصاًل؟ نیهست

 تنه دستبهیگوش نشاند، صورت به یکمرنگ لبخند باور

 رهیخ بودند شده جمع هاگربه که یانقطه به و چرخاند

 هاربهگ یباق اهیس یگربه آن جز به کردیم فکر داشت. شد

 . داشتند یرنگ چه

 .امیب نشد. خوبم -

 ندچ یکرد دقت. یایب شهینم البد اونم ؟یچ فرداشبو -

 ؟یایب شهینم شوهمهیه وقته

 خزرم» با که ییکذا صبح آن از شیپ کرد فکر باور

 و هاساعت یباق به را یحوصلگیب و شده شروع.« هست

 یاهبرنامه به بود یوقت چند چرا بود، داده نشت شیروزها
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. تنداش گذشته به یربط بود هرچه. دیرسینم اشمتفرقه

 یمیقد یمجموعه کی دنید یبرا قبل یهفته یشنبهپنج

 به بود دهینرس و برود شهر سر آن تا بود شده مجبور

 کجا ار ترقبل یهفته یشنبهپنج کرد فکر. برسد یدورهم

 .امدین ادشی است،بوده

 ؟یشد قطع الو -

 ...وقت اسرع در. آمیم -

 به هک بگو یایب یتونینم اگه. فرداشبه نیهم وقت اسرع -

 ای اناداست اون از یکی دنیشن واسه کمشونویش بگم هابچه

 .نزنن صابون قشنگت یشعرها

 اورب. کرد اشاره رونیب به و داد تکان شیجلو یدست مانیا

 مانیا منظور متوجه و انداخت شلوغ ابانیخ به ینگاه

 زیچ چند یرو توانستینم واحد آن در ذهنش. نشد
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 روناک، یهاحرف ،یدورهم ها،گربه. کند تمرکز

 ...و ترقبل هفته سه دو یپنجشنبه

 .نزنن بگو -

 ،یایب شهینم بازم گمیم بهشون پس. باشه! ذوقیب! َاه -

 .هابچه و یدونیم تو گهید بعدش

 فردا؟ هیک یخونه -

 .وسفی -

 س؟شنبهپنج فردا مگه -

 ادآوری و داد هیسا بدهد، روناک کهآن از شیپ را جوابش

 :گفت روناک. هستند هفته از یروز چه در شد

 میدازبن میگفت ورن، هی هرکدوم هابچه شنبهپنج یول نه، -

 هداد شرح مفصل امیپ هی تو تواسه قباًل رو نایا. فردا

 رو؟ امایپ یخونینم. بودما
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 آن از روناک که یامیپ. نشست باور یابروها به یزیر گره

 .آوردینم خاطر به را زدیم حرف

 .بخونم ندارم یزیچ اما آم،یم بتونم اگه -

 .میخونیم ما رو هایخوندن ا،یب فقط شما باشه، -

 .تماست بابت ممنون. آمیم بتونم حتمًا -

 هیبلق خونه وسفی آهان،. میمنتظرت. گل پسر سفهیوظ -

 ادته؟ی گهید که نویا. ستاین

 بدعنق یخانهصاحب از وسفی آخر بار بود ادشی

 کی کردن دایپ یبرا قصدش از و رشیگ ِریگسخت

 بودِن باال و کمش یهیسرما و یپولیب و دیجد یخانه

 .بود زده حرف هااجاره متیق وکتابحسابیب

 . ندارم آدرسو فقط. آره -
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 میریم زودتر نیریش و من. فرستمیم شنویلوک برات -

 .ذره هی میکن کمکش

 .ممنون. باشه -

 ؟یچ. لحظه هی -

 با روناک بعد و آمد خط سمتآن از یکس یصدا یالحظه

 :گفت یشوخ لحن

 وت بزن انگشت هی یایب کهنیا قبل گهیم یمصطف -

 .اریب باال رو عصاها اون ،حلقت

 تیؤر قابل روناک یبرا تلفن پشت از که زد یلبخند باور

 :وردایدرب یخشک از را کالمش و لحن کرد یسع بعد نبود،

 .مگذاشته کنار شواسه دونه هی بگو یمصطف به -
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 تماس باور یمشتر ورود با و شد کیشل روناک یخنده

 هب ازین واردتازه یمشتر. کرد قطع یخداحافظ کی با را

 تا گذاشت شیجا سر را یگوش باور و داشت ییراهنما

 گاهًا و محدود ،یسردست اطالعات با هیسا کهآن از شیپ

 و برود شیپ خودش ندازد،یب اشتباه به را یمشتر اشتباهش

 نیا دست به را مغازه فرداشب یبرا دیبا. کند کمک

 به تا رفتیم زودتر و سپردیم هواسربه یهاوروجک

 و یادب یشاعرانه جمع آن یبرا دلش. برسد یدورهم

 به ازین هم مغزش. بود شده تنگ یمیصم دوستان

 نیبهتر دیشا دوستانه جمع به بردن پناه. داشت یهواخور

 .بود دررو راه
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 که یاخانه و چهارم یطبقه به یمنته یپلهراه انیم از

 جارها شهر نییپا یهامحله از یکی در بود توانسته وسفی

 آدم و دیرسیم گوش به تار و یسنت یقیموس یصدا کند

 فیکث و گرفتهنم یوارهایدرود برخالف کرد،یم مطمئن را

 و است گرم که بگذارد پا یاخانه به است قرار پله،راه

 از فارغ شودیم را یساعت چند و کندیم خوش را حال

 را واحد دِر. گذراند خوش نده،یآ و گذشته اتفاقات تمام

 نارک و زد یادهیکش سوت باور دنید با و کرد باز نیفرد

 :رفت

 !جاستنیا یک نینیبب -

 را نیفرد یآمدهشیپ دست و برد جلو دست لبخند با باور

 هب و گذاشت او پشت بر را گرشید دست نیفرد. فشرد

 .کرد دعوتش خانه
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 داداش. ایب کفش با. یاومد موقع خوب که ایب ا،یب -

 .شده باکالس شده، ییاروپا شده، متحول وسفمونی

 تا یاپ اورد،یدرب را کفش بود انداخته پا پشت پا که باور

 وارد و کرد فرو کفش در دوباره را آمده رونیب یقسمت

 قول به ای یمیقد چنداننه دوستان از یکوچک جمع. شد

 نشسته خانه کوچک هال در هم دور کهنهمهین محمد

 رودو منتظر و شده سرپا دستسازبه شانییچندتا و بودند

 از معمول یهایپرساحوال و سالم از بعد تا بودند باور

. دکر سالم و شد کینزد باور. کنند نواختن به شروع سر

 . برد جلو دست و گفت محمد

 .دارتاج یباورالدوله خواجه بر سالم! بــه -

 را محمد یجمله باور با دادن دست نیح یمصطف

 :کرد حیتصح

 .عصادار یباورالدوله خواجه بگو. دارتاج نگو -
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 را باور سر و شد بلند دخترها فیظر یخنده یصدا

 خنده انیم و داد تکان دست آشپزخانه از روناک. چرخاند

 یمصطف به رو و داد لبخند با را جوابش باور. کرد سالم

 : کرد

 .تو واسه کنار مگذاشته که رو عصا -

 داره؟ هم انحنا شدسته -

 نیح باور. کرد بلندتر را هاخنده یصدا یمصطف سؤال

 یرس ستاده،یا و دستبهکمانچه اریشهر به انداختن نگاه

 :گفت و داد تکان دییتأبه

 .جمع خاطرت. کنهیم ریگ یحساب و درست. آره -

 وقت چند ِیدلخور باور. شد کیشل هابچه یخنده دوباره

 رازد دست طرفشبه و گرفت دهیناد را اریشهر از ششیپ

 آن از بعد نداشت انتظار. گرفت عمق اریشهر لبخند. کرد

. دهدب محلش و دیایب کوتاه باور یقبل دارید رفتن تند همه
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 و هدیکش کیبار یجاها به یاسیس مسائل سر بحثشان

 را باور یقهی یجوش شهیهم اِریشهر بود نمانده یزیچ

 . بودند شده مانع و کرده یانداریم هابچه که بچسبد

 ؟یخوب -

 .یاومد خوش. قربونت -

 و میمر و نیریش با. کرد تشکر و داد تکان یسر باور

 را کتش یوقت و کرد یپرساحوال داد، دست هم کایمل

 :دیپرس آوردیدرم

 پس؟ کو صاحبخونه -

 هب اتاق، تو مشیفرستاد بود، کرده طنتیش کم کی -

 .کنه فکر بدش یکارا

 .سالم -
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 یدرها از یکی سمتبه را باور نگاه وسفی سالم یصدا

 خواب اتاق شدیم وسفی سرپشت. کشاند کوچک هال

 و رفت شیپ دستبهکت باور. دید را ختهیر همبه کوچک

 و دیچسب را قشیرف دست وسفی. داد دست هم وسفی با

 .دیکش بغل به را او

 طالقت یاومدینم امشبو! معرفتیب قیرف احوال -

 .دادمیم

 صورت به ینگاه و دیکش عقب تنه لبخند با باور

 را جمع نیا در بودن. انداخت دوستش یدهیپررنگ

 .شناختشیم ییدانشجو دوران از که بود یوسفی ونیمد

 هاسال هرچه شدن خراب از بعد خزر، رفتن از بعد

 همراهش وسفی بود، شده ساخته عشق با آجر،آجربه

 و شعر با ده،یکش رونیب آوار ریز از را او بود، مانده
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 یمیصم جمع نیا با بعد و داده یآشت اتیادب و یقیموس

 .بود کرده آشنا هنرمند

  باور؟ یخوریم یچ. کتتو من بده. هابچه نینیبش -

 هال در نگاه کرد، تشکر داد، وسفی به را کت باور

 نتخابا نشستن یبرا را یچوب ِیسنت تخت کنج و چرخاند

 یرو شدهپهن کوچک گرد یمتکاها و میجاج رنِگ. کرد

 وسفی یخانه به پا بار هر و داشت دوست را تخت

 .کردیم انتخاب نشستن یبرا را جاهمان گذاشتیم

 .نیبش ایب. زوده حاال -

 : گفت یمصطف داد، که را وسفی جواب

 ایمهرپو باوِر جناب نیغرورآفر بازگشت افتخار به -

 هزخم بزن مون،شاعرانه یرانهیحق جمع به دادیب به ملقب

 .رو
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 تاداف روناک به چشمش بعد و کرد نگاهش لبخند با باور

 ذبمع. بود اشرهیخ یمیمال کِج لبخند با آشپزخانه از که

 یصدا. سپرد یقیموس دست به را خودش و گرفت نگاه

 هک دیآفریم ییجادو یبیترک کمانچه و دف تار، سه تار،

 یآرامش به و دادیم نوازش د،یکشیم آغوش به را روح

 و تار یضجه داد اجازه و بست چشم. رساندیم نیدلنش

 .ببرند خود با را او کمانچه یناله

 و بلند و کیبار یانگشتا. خوشگلن یلیخ دستات»

 لمس رو یاگهید زیچ دینبا واقعًا تار جز نایا. کارنکرده

 .«کنن

 .«کنن لمس رو یزیچ دینبا تو و تار جز نایا»

 یریگیم تارو یوقت دارم دوست. برام بزن. عاشقتم»

 مه دستاتو، هم رو، تو هم. کنم تماشات و نمیبش دستت

 .«دستاتو یتو تار
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 .«کن امر فقط شما. چشم»
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 تنبک و دف و کمانچه از باالتر گرفت، اوج تار یصدا

 جاهمه ایدر یبو آمد،یم باد. شد شروع ینوازتک و رفت

 .«خزر خزان مگذاشته اسمشو»

 .گرفت اوج زمزمه و شد کمرنگ یقیموس

را برداشته بود و پشت پلکهای بستهی مرد دختری با 

چشمهای آبی با لبخند دلدادهی بیستسالهاش را به تماشا 

نشسته و کیفور بود. انگشتان کشیدهی مردانه موم زخمه 

را میفشردند، روی زمختی تارها مینشستند و 

عاشقانهترین، مالیمترین و روحنوازترین صداها را سر 

میدادند. 
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 «خزر؟ بهار یبذار شهینم. رهیگیم دلش آدم خزان؟ چرا»

 یزاده یرونیمهر دختر. داده من به رو تو خزان چون»

 .«مهرگان

 ادشش دستت قربون آقا. برد خوابش دادیب داد،یب داد یا -

 .کن

 َصنـم، یاِ تو عشق غم از َصنـم، یاِ تو عشق غم از♫

 کنمیم هاناله شب، و روز من، کنمیم هاناله شب، و روز

با صدای مصطفی و لحن لودهاش، صدای تار و زمزمه 

خاموش شد. باور چشم باز کرد و نگاه بهسمت او برد. 

مصطفی با لبخند دست روی تارها کشید و موسیقی مالیم 

غمگین به ناگاه تغییر کرد و شادی صدای تار و تنبک 

لبخند به لبها نشاند. مصطفی همراه با آهنگ شروع کرد 

به خواندن: 
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 صد زمان، هر قدوقامتت َوز زمان، هر قدوقامتت َوز/ من

 ♫من کنمیم پا به امتیق صد من، کنمیم پا به امتیق

 ذهن. نشست باور یگرفته یچهره به یجانکم لبخنِد

 گوش و بود «خزر خزان» ِمیمال یقیموس ِریاس ییجا

 محمدرضا یپرانرژ «صنم یا تو عشق غم از» داشت

 از یبیعج بیترک. دیشنیم یمصطف یصدا با را انیشجر

 .بهار و خزان از حال، و گذشته
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 .رفتگ عمق داد گردنش به یمصطف که یقر با باور لبخنِد

 .ینسوز -

 نگاهش. چرخاند گرید سمتبه را باور سر روناک یصدا

 ارکن ِیچا وانیل و یدستشیپ به بعد و جوان زن به اول
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 رکنا یکم و زد لب را تشکر. نشست تخت یرو ش،یپا

 .کند باز روناک نشستن یبرا را جا تا دیکش

 .نیبش -

 و وانیل کنار را قندان نشست، یتشکر با روناک

 :کرد کینزد باور سر به سر و گذاشت یدستشیپ

 .کرده درست نیریش. بردار هم ینیریش -

 دستسازبه جمع یرهیخ دوباره و داد تکان یسر باور

 . شد

 هَیس را خود روز جانم، یاِ کنم،یم تو جور بر صبر♫

 تبه را خود عمر من، کـنمیم َتبه را خود ُعمر من، کنمیم

 ♫!من باور کنمیم تبه را خود عمر! من باور کـنمیم

 شدن گنجانده و ترانه رییتغ به بار نیا و دوباره باور

 با همراه آهنگ شدن تمام با و لبخند هاواژه انیم اسمش
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 یطفمص از دهایتمج و فیتعر. کرد تشکر و زد دست هیبق

 :گفت وسفی شد، تمام که گرید یهابچه و

 م،یزنب بدن بر رو دود و شام ن،یبد آنتراکت هی فعاًل آقا، -

 .شام بعد شیباق

 رون؟یب بندازدمون پایت با ادین خونهصاحب -

 وسفی صورت به را باور یسؤال نگاه یمصطف سؤال

 بود؟ هیهمسا اشصاحبخانه با هم جانیا مگر. نشاند

 اهل و دل اهل هم همه. میندار مابخونهصابخونه جانیا -

 اطبس کردن پهن از قبل ماجرا اصل به میبرس خب،. عملن

 ور ما وقته چند که بنده یچ به سرت و ییکجا شما. شام

 خان؟ باور جناب یزنیم دور

 به کردن نگاه مشغول و برداشت را شیچا وانیل باور

 انتخاب را کوچکش کی تا شد قندان درون قند یهاحبه

 .کند
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 .شما یهیسا ریز میهست -

 شما مثل یبزرگان به کوتاهه قدران که ما یهیسا -

 بود قرار یاومدینم اگه امشب ،یشوخیب یول رسه،ینم

 .میایب برات یجمعدسته هابچه یهمه

 بخندل با باور. کرد پر را دوستانه گرِم یفضا خنده یصدا

 :گفت نیفرد. دینوش یچا از یکم

 و وشایکات و تانک تا ریبگ قیمنجن و ریشمش و گرز از -

 کرده مجهز خودمونو یکل. دوربرد یهاموشک و نارنجک

 . میکن کسانی خاک با رو تیفروشکتاب میزیبر میبود

 :کشاند او سمتبه نگاه باور

 اب خودم من نیگرفتیم تماس هی. نبود حمله به ازین -

 . هوا فرستادمیم رو یچهمه دکمه هی دادن فشار
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 وارید به را فیک و گذاشت فشیک درون را تارش یمصطف

 :داد هیتک بالکن کنار

 و نذار یخمار تو رو ما و نکن چس خودتو قدران شما -

 فرستادن هوا رو ما، واسه بخون دادگریب ناب شعر هی

 .شکشیپ داروندارت

 درون را وانیل و خورد شیچا از یاجرعه دوباره باور

 :گذاشت یدستشیپ

 .میببر ضیف ما بخون، شما. ندارم یزیچ -

 وسفی از بعد و انداخت دوروبرش نگاه اخم با یمصطف

 :دیپرس

 شد؟ یچ من فندک و گاریس پاکت -

 :کرد اشاره آشپزخانه به دست با روناک وسفی یجابه
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 جاونا باتونیج یوپرتاخرت و چییسو و فندک و پاکت -

 . کانتره رو

 :داد را باور جواب آشپزخانه سمت رفتن نیح یمصطف

 ینرقص تینها ای ینزن ای ینخون تا. میندار ندارم یزیچ -

 تهنوش یزیچ هی. رونیب یبذار خونه نیا از پاتو میذارینم

 ...گفتیم کههمون بود؟ یچ... شیپ وقت چند یبود

 یبرا دیگویم چهآن شد باعث زدنش آتش گاریس

 و زد گاریس به یمحکم پک. شود قطع یالحظه

 :کرد لیتکم باور به رهیخ را حرفش بندشپشت

 سرود باد در هاشانشاخه و ندیهاشهیر ِریزنج هادرخت -

 نه؟ گه،ید بود نیا. خوانندیم یآزاد

 .ستمشین حفظ -

 .گهید یدار تیگوش تو -
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 را کفند و گاریس پاکت و شد کینزد اریشهر به یمصطف

 روشن مشغول و نشست صاف اریشهر. انداخت بغلش در

 .  شد گاریس ینخ کردن

 :کرد باز لب باور یجابه وسفی

 یبخون یکن کامل توشنامهینما نبود قرار خودت تو -

 برامون؟ امشب

 کنم اجراش تنه هی آخر یپرده تا اصاًل بود قرار. چرا -

 .ایب. تونواسه

. تانداخ خنده به را هیبق و داد باسنش و کمر به یقر بعد

 :زد غر خنده با وسفی

 .مسخره شو گم -

 اریشهر به رو بعد و زد گاریس به یگرید پک یمصطف

 :گفت
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 ونهم کن تشیاد ریبگ. هاداستانه آخر به یزد تر هم تو -

 نیگرفت یروشنفکر فاز هیچ. سشیبنو گفتم من که یختیر

 خانوما حاال. نیکنیم ول مهیننصفه رو هاداستان تون،همه

 سر کنهیم حس آدم یول بگم، ستین درست هستن

 . شده قطع آب هوی کارش، وسط توالت،

 سر لبخند با باور کایمل و نیریش یهااوف و َاه انیم

 وانیل به و زد لبخند روناک. شد روناک نگاههم و چرخاند

 :کرد اشاره یچا

 کنم؟ عوضش. شد سرد -

. دینوش یچا از گرید یاجرعه و داد یمنف جواب باور

 سمتبه و شد بلند شیجا از وسفی لحظه همان

 :رفت آشپزخانه

 .میکن آماده شامو نیبرسون دست -
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 مات باور ها،بچه یشوخ و خنده و یمصطف غرولند انیم

 در ار آن که یمشقاهیس یتابلو. شد شیروشیپ یتابلو

 .بود دهیند وسفی یقبل یخانه

 کار نیا اندر و    فکنم صحرا به صبر و کنم ایدر دهید»

 .«فکنم ایدر به شیخو دل

 «ایدر»

 «خزر»

 .«هست خزرم»

 .«خزر سرودم برات یچ نیبب»

 .«بخون! جون آخ»

 هی ،یماچ هی. که شهینم یوخالخشک یجورنیهم»

 ...«هی ،ینوازش و ناز هی ،یموچ

 !« گهید نشو پررو»
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 حاال. بودم سروده خودت مختص فیح. کن ولش پس»

 «مشیبسرا اژه یایدر مختص کنم، عوضش مجبورم
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 .«ریبگ شوزهیجا بعدش بخون، اول. نکن ناز بابا باشه»

 .«شعر بعد ق،یتشو و زهیجا اول. نداره راه»

 !«زورگو بدجنس»

 عاشقانه ،یطوالن داغ، یابوسه سرخوش، یاخنده یصدا

 .هاتن یتمنا و

 .«حاال بخون خب،»

 کار نیا اندر و    فکنم صحرا به صبر و کنم ایدر دهید»

 !«باورا فکنم خزر یایدر به شیخو دل

 !«مسخره»
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 یابروها ِیخواستن یگره. مردانه بم یخنده یصدا

 یهابوسه و داغ یتنها ده،یچیپ همبه یهادست. دخترانه

 .هوایب یبهانهیب

 و تابلو از را ماتش نگاه باور یپا یرو یدست یگرما 

 و زن فیظر دست اول. گرفت دهیچیپهمبه یهاواژه

 و  برد باال نگاه بعد و گذراند نظر از را زدهالک یهاناخن

 :دیکش عقب را دستش روناک. دید را روناک لبخند

  ؟ییکجا -

 .هپروت -

 الکنب سمتبه لبگاربهیس و گفت یمصطف باور یجابه

 رپاس و گذاشت یدستشیپ در را وانیل باور. افتاد راه خانه

 . شد

 وسف؟ی کو کتم -
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 . خواباتاق تو -

 هرا بود آمده رونیب آن از وسفی که یاتاق سمتبه باور

 در اششهیهم عادت به و وسفی یقبل اتاق مثل اتاق. افتاد

 شده تلنبار یهالباس. داشت قرار خود حالت نیبدتر

 و هاکتاب ن،یزم یرو افتاده یبالش و پتو و تخت یرو

 و وانیل و اتاق دور وپالپخش یخطخط و دیسف یهابرگه

 آن و سمت نیا فیکث یهایدستشیپ و یگاریرسیز

 یصدا. کند دایپ را کتش تا گرداند نگاه باور. سمت

 :چرخاند را سرش روناک

 .البد کرده زونیآو یدرپشت به -

 سمتشبه و برداشت را باور کت کرد، شیپ را در بعد

 و گاریس پاکت بشیج از داشت. کرد تشکر باور. گرفت

 :گفت روناک آوردیدرم را فندکش

 .گفت بهم باران -
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 رونیب بدون بعد. ماند حرکتیب یالحظه باور دست

 و رد باور کنار از روناک. آمد رونیب بیج از پاکت آوردن

 مرک و گذاشت هم یرو را فیکث یدستشیپ چند شد خم

 .کردیم نگاهش منتظر باور برگشت یوقت. کرد صاف

 .دمشید رفتم -

 را وا و زد باور به تنه د،یدو طانیش یاپسربچه مثل بهت

 مشغول یآنبه ذهن. کرد ساکن و ساکت و داد تکان

 یکافه در یزیم پشت را روناک. شد یرسازیتصو

 پر جوان دختر با هم را ییروروبه یصندل نشاند، محبوبش

 یرو دستش یجلو روناک مخصوص ترک یقهوه. کرد

 را تلخش طعم. خوردینم قهوه خزر خزر، و بود زیم

 سفارش یفرنگتوت یبستن معمواًل و نداشت دوست

 .دخترانه لوِس یبستن. دادیم

 چرا؟ -
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 ردک باز زیم یرو ییجا یسختبه. انداخت باال شانه روناک

 هحوصل باور. شد خالص فیکث یهایدستشیپ شر از و

 کند، زدن حرف به وادار را روناک خواستیم نه. نداشت

 یشتریب زیچ دارید آن چندوچون از داشت یلیتما نه

 حیترج اال و د،یپرس که بود بهت سر از هم را «چرا. »بداند

 هب پا یهواخور یبرا برود، رونیب اتاق از حرفیب دادیم

 .راندیبگ یگاریس و بگذارد بالکن

 .رفاقت خب و یکنجکاو -

 بشیج از را فندک و گاریس پاکت نشاند، ابرو به گره باور

 .رفت تخت سمت به و کرد زانیآو دوباره را کت درآورد،

 از نشست کهنیهم و کرد باز جا زد، کنار را هالباس یکم

 روانداز ریز ینگاه و برخاست دوباره یسخت یش حس

 یلزف یکوبگوشت دنید با شیابرو یتا. انداخت نامرتب

 پر را فضا روناک یخنده یصدا. رفت باال روانداز ریز
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 فتأسبه یسر و نشست دستبهکوبگوشت باور. کرد

 :داد تکان

 .صلوات بخوره رو ما ادیدرن رایرمیز نیا از اژدها -

 را روناک دوباره گفت، کوبگوشت به رهیخ باور چهآن

 شحرف یباق داشت یشتریب جرئت حاال. انداخت خنده به

 ار کوبگوشت باور. دیبگو خزر با قرارش از و بزند را

 با روناک. گذاشت روانداز ریز دوباره تر،سمت آن یکم

 :کرد اخم خنده

 ر؟یز همون شیگذاشت باز چرا -

 :شد گارشیس کردن روشن مشغول باور

 کارش مزاحم. ریز نیا تشگذاشته داشته یلیدل البد -

 . بهتره مینش
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 از پر یگاریرسیز و وانیل چند شد، خم خنده با روناک

 هایدستشیپ کنار هم را هاآن و برداشت را گاریس

 .گذاشت

 .بهیعج شهینم ضیمر. کثافته و یشلختگ یخدا -

 تاقا کف افتاده ِیکاغذها یرهیخ و زد گاریس به یپک باور

 آن اب. نتوانست بخواند، را شانیرو یهانوشته کرد تالش

 فاصله آن از بشود بود محال داشت وسفی که یبد خط

 و افتاد دانشگاه امتحان جلسات ادی. خواند را یاواژه یحت

 هک یخط و وسفی از گرفتن تقلب یبرا هابچه تالش

 دوم بار یبرا هم وسفی خود بود، وحشتناک قدرآن

 .هیبق به برسد چه کند، اشیروخوان توانستینم

 ...خز -

. نشاند روناک یهاچشم به را زشیت نگاه اخم با باور

 و یبعد پک باور. خورد را حرفش و بست لب روناک



 

Romanzo_o 184 

 ،رساند انتها به را گاریس و زد را یبعد پک و یبعد پک

 :شکست جمله کی با را انشانیم نیسنگ سکوت بعد

 با گمینم بمونه، جاش سر رفاقتمون یخوایم اگه -

 وارید گمیم بزن، همبه تدهیرسراهازتازه دوِر ِراه دوسِت

 خرابش ای یبر باال ازش نخواه. کن حفظ اونو و من نیب

 .نگو من به ازش یزیچ... ای یکن
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 که را روناک سر و گفت روناک به رهیخ را آخر یجمله

 به و سرپا بعد لحظه چند. دید شد نییباالوپا موافقت به

 دست شد، کینزد بود زده هیتک آن به روناک که یزیم

 د،کن خاموش گارهایسته انبوه انیم را گاریس تا کرد دراز

 رونیب روناک یهالب انیم از آرام و وارزمزمه یاواژه

 :کرد مبهوتش دوباره و ختیر باور جان به زهر د،یخز
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 32پروا -
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 سردرد و بود کرده تلخ را حلق ته پنجم ای چهار گاریس

 یاصد. بود دهیرس هاقهیشق به و آمده باال سر پس از حاال

 بالکن در یهاشهیش از کمانچه و اریشهر فولکلور آواز

 .کردیم شتریب را منحوس شب ینیسنگ و ختیریم رونیب

 باز باور یبرا را یدر که بود یعبور رمز هیشب« 32پروا»

 اورب که یاتاقک یکهنه و بسته تارعنکبوت در. کردیم

 را ادهیکل و چفت را آن بست و قفل با چنان شیپ هاسال

 به رو یاروزنه هرگز کردینم گمان که بود کرده نابود

 رد هرچه و بپاشد اشیکیتار به ینور کند، دایپ رونیب

 هب را یبعد پک. کند دایهو شده پنهان کدورت ِیرگیت

 هب رهیخ و کم نهیس ینیسنگ از یاسرفه با زد، گاریس
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 یجور را خسته ذهن کرد تالش روروبه یمانیس ساختمان

 رونیب روناک زبان از چهآن سر از دست که کند منحرف

 یهاکتاب دیبا. بگذارد راحتش و بردارد بود آمده

 و ستیل را نشرها یهایدچاپیتجد و شدهچاپتازه

 ساعت و روز یپرتو با دیبا. کردیم کتاب درخواست

 را بود داده امیپ بهشراجع که یاکتابخانه از دیبازد

 بود رقرا که یانتشارات دفتر به یسر دیبا. کردیم هماهنگ

 دیبا. کردیم گله و زدیم کند چاپ را شعرش کتاب

 و زدیم سر بزرگمام و بابزرگ به و کردیم یخال یفرصت

. کردیم ورجوعرفع را بودنش کمرنگ از شانیدلخور

 باز خزر. ستین جاآن خزر شدیم مطمئن دیبا اما قبلش

 به ها،خاطره به و ختیر رونیب ذهن از شد، شب رمز

 مکالمه. داد ورود یاجازه دو و یس یپروا به ها،جمله

 جمجمه درون ینوشتار و آرام صدا،یب مکالمه، پشت
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 ها،چشم از و دیچیپ مغز تمام به چکیپ مثل دواند، شهیر

 .ختیر رونیب دهان و هاگوش ،ینیب یهاسوراخ

 قیتزر آدم به یدیناام یلیخ. سردن یلیخ شعرهاتون»

 .«نیبگ هایقشنگ از کم کی کاش. کننیم

 مگه؟ یزلید ،یحاج تهچه -

 هالب از را گاریس باور. راند پس را هاواژه وسفی یصدا

 کهنیا یبرا. چرخاند بالکن در سمتبه سر و کرد جدا

 به و دبکش پس تنه بود مجبور ردیبگ قرار کنارش وسفی

 ای نارنجآب یاشهیش و بزرگ یهایبطر و یترش یهادبه

 نیا به چه را مرد. بچسباند پا بالکن کنج یغورهآب

 !زها؟یچ

 یلیخ ت؟خونه یبالکنا تو یکنیم فیرد هیچ نایا -

 تو؟ یکنیم یآشپز
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 هره بل افتاده پاکِت از گاریس ینخ ستاد،یا کنارش وسفی

 .شد اشرهیخ موشکافانه و برداشت

 .خاطراتن دفتر. کتابن. آلبومن نایا -

 و دش کنده هایبطر و یترش یهادبه از ریتأخ با باور نگاه

 و سال کی وسفی با هم هنوز. نشست وسفی رخمین به

 و داشت همسر و مادر هنوز که یوسفی با ش،یپ ماه چند

 فرسنگ هزاران بود، نداده دست از ناگوار طورآن را هاآن

 ده،یپر رنگ نامرتب، یشده بلند شیر. داشت فاصله

. دهیخشک یهالب و حالیب یهاچشم لرزان، یهادست

 .کردندیم دهیپالس درون از را آدم هایادگاری ها،خاطره

 که نایا به چشمم نم،یشیم که بالکن دم مبِل اون رو -

 ادمی رو یمهر و مامانم. آدیم ادمی رو خونه افتهیم

 .ندازنیم
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 باال سر وسفی. گرفت وسفی سمتبه را فندک باور

 . انداخت

 ؟یستین زونیم امشب چرا تو. بکشم خوامینم -

 وچهک صنوبِر درخِت یرهیخ و گرفت وسفی از نگاه باور

 یعنی داشت، خبر خزر برگشت از روناک یوقت. شد

 و کایمل و نیریش و اریشهر البد و یمصطف و وسفی

. بودند زده راه آن به را خودشان و دانستندیم هم نیفرد

 شاخ آن با و فشرد هره یرو که یگاریسته باور، سکوت

 را وسفی نگاه گرفت، هدف را صنوبر یهابرگ و

 .کشاند سمتشبه

 یگاریسته یوقت بود مضحک که ک،یتراژ نه مرگ و -

 داِدیب خان باور خودته یجمله. کشت را یخاور ِیقمر

 .دلیب

 .شد قشیرف چشم در چشم و زد یجانیب لبخند باور
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 .کنمیم داشیپ گردمیم رمیم رفتن وقت -

 ینیب ریز را گاریس نخ. نشست وسفی صورت به یلبخند

 :گفت بعد و دیکش بو گرفت،

 .یکنیم فکر بهش -

 زا ییجا ای صنوبر یرهیخ وسفی. شد محو باور لبخند

 .بود کیتارمهین ابانیخ

 قورتش مدام، یکنیم نوشخوارش ،یکنیم فکر بهش -

 نیا و شیخوریم باز ش،یآریم باال دوباره ،یدیم

 .  داره ادامه مرتب باطل تسلسل

 را یاشهیش بزرگ یهایبطر از یکی شد، خم باور 

 یبهپنچوب و گذاشت بالکن پناهجان یلبه را آن برداشت،

 ترش و تند یبو. دیکش رونیب یفشار با را سرش

 و دیکش شهیش یلبه بر انگشت. کرد پر را فضا نارنجآب



 

Romanzo_o 191 

 نشدها طعم و دیچیپ گاریس یتلخ به یترش. دیمک را آن

 .کرد بدتر را

 هنوز؟ مجرده -

 یزیچ که انداخت باور جان به یلرز چنان وسفی سؤال

 کنبال تمام و کند رها را یبزرگ آن به یشهیش بود نمانده

 بود وسفی. شود آغشته نارنجآب یترش به شانیهالباس و

 :کرد باز لب و دیچسب را یبطر که

 .منو خاطرات ینترکون -

 دست کف و گرفت باور از را یبطر گفت، خنده با

 :کرد دراز سمتشبه

 .پنبهچوب -

 الس ده که یترس. دینفهم را وسفی منظور و دیشن باور

 االح کردیم فرو سوزن قلبش کنج به سال انیسال نه، هم
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 زدیم زخم نو از بود آورده زبان به وسفی که یزیچ با و

 .دیآفریم درد و

 همبه ،یلیدل هر به یروز هی اگه م،یبد قول همبه ایب»

 هم فکر با هم، با هامونییتنها تو. میبمون تنها م،یدینرس

 راه مونیزندگ به رو یدیجد آدم ،یروز فردا و میبمون

 .«میند

 

31 

 بخوام که نداره ییفردا من واسه م،ینرس همبه که یروز»

 من تو به دنینرس روِز همون. کنم فکر یاگهید کس به

 .«رمیمیم

 .«شهیم شیر دلم یجورنیا نگو»

 ؟یکرد چت. داداش الو -
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 بل و یبهار ِیباران روز آن از وسفی دست تکان با باور

 .برگشت کیبار و تنگ بالکن به و شد کنده ساحل

 .بده درشو -

 از ودب بهتر دیشا. برد نارنجآب یبطر سمتبه نگاه باور

 به باال همان از را هادبه و هاشهیش خواستیم وسفی

 اگر روزها دیشا. کنند منهدم را خاطرات و پرتاب نییپا

 بالکن، در کینزد مبل یرو نشستن وقت به وسفی

 اندوه افتادینم شدهانباشته یهاخاطره نیا به چشمش

 اشیزندگ به زهیانگ و حوصله کرد،یم اشمچاله کمتر

 شدیم ترمرتب اموراتش و خودش اش،خانه گشت،یبرم

 .گشتیبرم فروغیب یهاچشم آن به نور و

 :زد را حرفش و گرفت مرد سمتبه را پنبهچوب

 .نییپا بندازش -
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 ارهاش نییپا به چانه با باور. کرد نگاهش دهینفهم وسفی

 :کرد

 ستن،ین خودشون یوقت. نییپا کن پرتشون -

 خط و دادن آزار جز آدیم یکار چه به هاشونیادگاری

 آدم؟ روح و جون به انداختن

 :گرفت باور از را پنبهچوب اخم با وسفی

 تار هی. جاش سر بذارمش کنار، بکش ؟یشد خل باز -

 .کشتمت بشه، کم هاشهیش نیا از مو

 را یبطر و شود خم وسفی تا دیکش عقب را شیپا باور

 .بگذارد خاطرات یباق کنار

 که تو. نداره مو تار. کچله کچل که یکی نیا البته -

 روحت و جون به یخط اآلن یعنی دور یختیر ویچهمه

 افته؟ینم
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 به یدست باور. کرد صاف کمر و گفت لبخند با وسفی

 نرویب پاکت از یگرید گاریس خواست د،یکش شیموها

 :نگذاشت وسفی بکشد،

 . گهید بسه -

 هب هاهیر. کرد دییتأ را قشیرف حرف سر تکان با باور

 . بودند نیسنگ و افتاده سوزش و خسخس

 با آدم نباشن هم هایادگاری و هاخاطره نیهم -

 یزندگ دارم نایا با من. که کنهینم یفرق خشکچوب

 مواسه بندازه یمهر و مامان ادی منو که یزیچ هر. کنمیم

 .سزهیانگ

 .کوبگوشت -

 .دندیپر باال وسفی یابروها

 ؟یچ -
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 .البد زاستیچ همون جزو هم کوبهگوشت -

 !کوب؟گوشت -

 شلوارش یهابیج در را هادست و داد تکان یسر باور

 .برد فرو

 چرا؟ کوبگوشت -

 انداخت باال شانه. آورد کش را باور یهالب وسفی سؤال

 :کرد اشاره بالکن در به سر با و

 تیروتخت ریز که یبگ دیبا تو دونم؟یم چه -

 .یچپونیم کوبگوشت

 یالحظه یبرا را هابچه نگاه وسفی بلند یخنده یصدا

 به یالحظه کانتر پشت از روناک. کشاند بالکن سمتبه

 اهظرف کردن جاجابه مشغول دوباره بعد و کرد نگاه باور

 اوِرب است،گفته اتاق در شام از شیپ چهآن دانستیم. شد
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 و دیبگو بود موظف اما کرده، ترشانیپر را ختهیرهمبه

 .نبود مانیپش

 اقات تو شبیپر بودم، کرده جمع زردآلو تخم مشت هی -

 تلخ تاش دو تا، سه هر از یلعنت. شکستنشون به نشستم

 .بود

 دوباره را روناک نگاه که بود باور یخنده یصدا بار نیا

 صورتش به یلبخند مرد یخنده با. کشاند طرفشانبه

 ،دیخندیم یوقت باور. شد راحت الشیخ یکم و نشست

 بخنداند، را او و بزند حرف وسفی دادیم اجازه یوقت

 دنیفهم از بعد کردیم گمان خزر که قدرهاآن حالش یعنی

 رکانت یرو از را لشیموبا یگوش. نبود بد شود، بد ماجرا

 :کرد باز را 32پروا یخصوص یهاامیپ یصفحه و برداشت

 داره. خوبه اآلن یول کرد، ترش خورد، جا بهش، گفتم -

 .خندهیم
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 و کرد زوم بالکن در به رو باز، را یگوش نیدورب بعد

 رد ییهادست با ستادهیا مرد خندان رخمین. گرفت عکس

 دستبه شدهدهیکش ینقاش نیترقشنگ شدیم بیج

 یابر باشد یریتصو شدیم. باشد جهان هنرمند نیبهتر

 را یگوش پشِت خزِر قلب توانستیم. یابد یماندن رهیخ

 لرزانش دست کند، مچاله را روحش توانستیم. بلرزاند

 مرِد گرم لبخند و صورت لمس و حرکت به وادار را

 به گرما و کند یگوش سرد یشهیش پشت از دورمانده،

 .زدیبر جان
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 از را عکس آمد، اشاره انگشت کمک به شست انگشت 

 اما شد، تار خندان رخمین. کرد بزرگ و دیکش طرف دو
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 به خت،یر رونیب عکس از چندروزه شیرته یزبر

 . سوزاند و کرد داغ را تن رگرگ د،یرس سرانگشتان

 .ییچا خزر، -

 ناگهان شدهمچاله قلب خورد در به که یآرام یضربه با

 گل هاگونه و شد پمپاژ سرعت با خون. بتپد آمد ادشی

 . انداختند

 .ختمیر ییچا جان، خزر -

 .زیعز آمیم اآلن -

 عدب. گرفت نیاسکر و برگرداند اولش حالت به را عکس

 اقات از و فرستاد بالش ریز را یگوش بست، را افزارنرم

 و دیچیپیم خانه در هنوز اخبار یصدا. رفت رونیب

 دهبر خوابش راک یصندل یرو ون،یزیتلو یجلو رمردیپ

 نآ یتماشا از هنوز. نشاند لب به یمیمال لبخند خزر. بود

 یخوش حال و بود سرخوش بخشجان قشنگ یخنده
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 تا ردب شیپ دست یآرامبه و شد کینزد رمردیپ به. داشت

 از و کرد باز چشم مرد بردارد، صورتش یرو از را نکیع

 .خورد کهی دختر یکینزد

 .بردارم نکویع خواستم بود، برده خوابتون -

 زا. دیکش یقیعم نفس و شد جاجابه شیجا سر رمردیپ

 . خورد تکان هم راک یصندل تکانش

 .دارمیب دارمیب -

 :افتاد راه آشپزخانه سمتبه و دیکش عقب پا خزر

 ن؟یخوایم ییچا -

 . مشسته دندونامو. نه -

 !محب ونویزیتلو اون گهید کن خاموش -

 ونیزیتلو به یاغرهچشم د،یکش سرک آشپزخانه از رزنیپ

 .داد تکان تأسفبه یسر و رفت
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 لشو. برات مگذاشته قطاب و ییچا ایب جون، دختر ایب -

 دونمینم من. نهیبیم اخبار پشت اخبار شب تا صبح یکن

 که بس ینشد خسته بگه ستین یکی. رسهیم بهش یچ

 با آدیم پخت آدم مغز آخه ؟یدیشن و یدید بد یخبرا

 !شده درست که یوضع نیا

. ستنش یمیقد یآشپزخانه وسط زیم پشت لبخند با خزر

 و یچا وانیل و شد ریجاگ شیروروبه هم رزنیپ

 :داد هل سمتشبه را هاقطاب یدستشیپ

 . مادر بخور -

 تعاد به رزنیپ. کرد تشکر و دیکش شیپ را وانیل خزر

 نبات یکم خته،یر جوش آب خودش یبرا شهیهم

 معجوِن تا شود سرد بود منتظر و کرده حل درونش

 به بعد بنوشد، را دردها تمام درمان زیانگشگفت

 .برود خوابرخت
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 ؟یزد زنگ مادرت به -

 .نه -

 یلیخ بود، زده زنگ یعصر ؟یبزن زنگ یخواینم -

 .بود ناراحت

 .مینبز حرف هم با جانیا ادیب شه پا تونهیم ناراحته اگه -

 زحمتتو سال همهنیا. نشکن دلشو. مادر بده حق بهش -

 .دهیکش

. دارم نگه یراض خودم از رو همه تونمینم من ز،یعز -

 دستبه دلشونو تونمیم یجورچه دلخورن، ازم آدم یکل

 ارم؟یب

 بکشنه، مادر دل. طرف هی مادرت طرف، هی آدما کل -

 حواست. رهیگدامن آهش آد،یدرم لرزه به خدا عرش

 .باشه
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 اشیداغ از و زد یچا به لب د،یکش یقیعم نفس خزر

 انگشت گذاشت، زیم یرو را وانیل. دیکش درهم چهره

 گشتسران با را هاقطاب بشقاب دور ختهیر گرِد برد، شیپ

. گذاشت دهان در را نیریش انگشت بعد و کرد لمس

 .دیچیپ یچا یتلخ به ینیریش

 کنم؟یم اشتباه دارم من نیکنیم فکر شما یعنی -

 مادرت یدلخور و قهر با یول ،یکنینم اشتباه. مادر نه -

 کن، آرومش بزن، حرف باهاش. افتهینم راه کارت هم

 .بکن یخواست یکار هر بعد

 خودم شهر تو ماومده فقط کنم؟ کار یچ قراره من مگه -

 . مباش ییتنها و غربت تو عمرمو یهیبق خوامینم. بمونم

 هدیکش سرک دوباره. شد دور زیم از و بلند جا از رزنیپ

 :کردیم نگاه هال به و بود
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 نویزیتلو نیا یباال خونه نیا برق پول تموم خدا به -

 و بسوزه روز هی یعل حق به یاله که رهیم شدهخراب

 ! ونگشونگ از میبش خالص

 :گرفت سر از را مکالمه یباق و نشست بعد

 . جان مادر کنهیم یاگهید فکر مادرت -

 را یروزگار مادر. شد هاقطاب گرد یرهیخ دوباره خزر

 حاال که بود سپرده یفراموش به بود پشتش دخترش که

 . بود کرده یخال را پشتش طورنیا

 .رمیگیم تماس باهاش. چشم -

. داد تکان دییتأبه یسر و زد لبخند تیرضا سر از رزنیپ

 نیآخر ذهنش. کرد کینزد هالب به دوباره را وانیل خزر

 به زا و کردیم مرور بود فرستاده شیبرا روناک که یعکس

 سال ده بعد، سال ده باوِر عکس، درون باوِر آوردن ادی

 طوفاِن آن از بعد سال ده ،یدلدادگ یهاسال آن از بعد
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 بر یسادگبه هرچه کند جان که یباور. بود فوریک توفنده

 پشتش روزها آن خزِر و بچسبد یدودست بود رفته باد

. امروز نیهم تا ماند تنها مرد و گذاشت شیتنها نبود،

 هاتن دلسرد، حد چه تا زدندیم ادیفر شیشعرها که یباور

 یمیعظ سهم دانستیم خزر که یباور. است شکسته و

 .دارد اشیشکستگ و ییتنها در
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 مرموِز وزری ،«دو و یس یپروا» اعداد و حروف تکتک

 خوردند،یم چرخ بسته یهاپلک پشت هاسال آن تمام

 یحوصله باور که یسخت روِز آن مکالمات یواژه واژه

 یمخاطب یخطکی نقد با و نداشت هم را خودش

 و یرحمیب با که بود ختهیر همبه چنان دهیرسازراهتازه
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 از را بود کرده نثارش کوبنده یاجمله تمام یمنطقیب

 .دندیکشیم دار به چشمانش شیپ و رونیب ذهنش

 !«نکن دنبال! نخون یندار دوست و یناراحت شما»

 از قشنگ قدران که شما گمیم فقط. دارم دوستشون من»

 از یگقشن نیهم به نیبتون دیشا ن،یگیم یدیناام و یسرد

 .«نیکن گرم رو آدما و نیبگ هم هایقشنگ

 ییزایچ نیهم فقط من. هیبخار کنهیم گرم آدمو که یاون»

 !«بلدم سموینویم که

 .«افتاد جا دل. بود دلگرم منظورم»

. باشد نوشته یزیچ جمله آن جواب در آمدینم ادشی

 از را طرف تا بود فرستاده یمزخرف یموجیا هم دیشا

 د،شو دهیبر دار یهاطناب تا کرد باز چشم. کند باز سرش

 یپک. شوند دور چشمانش یجلو از و زندیبر نییپا هاواژه

 یرو یگاریرسیز در را خاکسترش و زد گاریس به
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 سرفه به را نیسنگ یهاهیر یبعد پک. تکاند شکمش

 و خاکستر و شد کج تن یهاتکان با یگاریرسیز. انداخت

 تشک و اهیس شرتیت یرو گارهایسته و گاریس گرد

 .شدند پخش

 !بزنن گندت! َاه -

 االب تنه هاآرنج کمک با و زد غر رلبیز آمد بند که سرفه

 .دیکش

 تو ینکرد یخال رو یاسپر کپسول هی کل اآلن نیهم تو -

 یسوزوند شد؟ یچ! آخه؟ یکشیم هیچ! حلق؟ اون

 خودتو؟

 خاموش را گاریس برداشت، را شدهچپه یگاریرسیز باور

 تا داد تکان و دیچسب انگشت دو با را شرتیت کرد،

 خسخس و تریطوالن یبعد یسرفه. زندیبر خاکسترها

 .بود دتریشد نهیس



 

Romanzo_o 208 

 ؟یشد یچ نم،یبب! خودتو یکرد خفه -

 . شد چپ یگاریرسیز -

 فاجعه عمق. کرد روشن را فضا وارکوبید جاِنکم نور

 و ودب ستادهیا سرش یباال وسفی. شدیم دهید بهتر حاال

 .ندیبب ار سرزنشگرش نگاه تا کند بلند سر نبود یازین اصاًل

 جمع رو نایا من بخور، یآب هی برو شو پا. سرت یفدا -

 زا یخوایم که فردا تا کنم فیتوق من بده نمیا. کنمیم

 !یکن گم گورتو خونه نیا

 یرو و برداشت تشک یرو از را گاریس پاکت شد، خم

 .انداخت زیم

 در و کردیم جمع تشک یرو از را گارهایسته داشت باور

 لباِس یمشک یرو خاکستر رد. ختیریم یگاریرسیز

 انگار هاهیر. کرد حمله دوباره سرفه. بود مانده یقرض

 و مغز لحظه آن در که هاهیر فقط نه. بودند شده جمع
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 زنده یبرا و بودند مچاله هم در باور عروق تمام و قلب

 . کردندینم یتالش ماندن

 یهوا هرچند. بخور ییهوا هی رونیب الاقل برو شو پا -

 .سآلوده رونمیب

 جا از و شد گردها و گارهایس یباق الیخیب باور

 از رفتن رونیب وقت را وسفی غرغر یصدا. برخاست

 و تادفرسیم لعنت یزیچ یوبانباعث بر که دیشنیم اتاق

 و کرد باز را بالکن در باور. کردیم سرزنش را قشیرف

 را خاطراتش و نشستیم وسفی روزها که یمبل یرو

 قیعم نفس چند با را هاهیر و نشست کردیم مرور

 .کرد یپروخال

 ارم؟یب آب -

 .بود شده کینزد حاال وسفی یصدا

 .نه -
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 :کرد اضافه و صاف را برداشتهخش یصدا

 .بذار ییچا -

 اب بعد لحظه چند و رفت آشپزخانه به حرفیب وسفی

 ار روناک امیپ. برگشت هال به اشیگوش امکیپ یصدا

 .خواند باور یهاسرفه یصدا انیم

 «طوره؟چه»

 یدکمه دیکلصفحه حروف لمس یجابه سبابه انگشت

 و ضبط باور یسرفه یصدا. فشرد را کروفنیم کوچک

 .شد ارسال روناک یبرا

 !«شده؟ یچ »

 هم کنم،یم لعنت دارم رو تو هم حاال تا شب سر از»

 !«جدتو هفت
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. میبگ بهش خواست باران خب! آخه؟ چه من به»

 ترخراب اوضاع د،یفهمیم زود ای رید هم میگفتینم

 .«شدیم

 دهن به زبون خانوما شما اگه شدینم خراب اوضاع»

 یحال بهش آرومآروم یمصطف ای من تا نیگرفتیم

 !«میکردیم

 که یوقت همون از باور گفتیم باران! وسفی کن ول»

 .«ختیر همبه برگشته خزر دیفهم

 زیم یرو و کرد قفل و صدایب را یگوش کالفه وسفی

 بهتر حاال حالش. دینشن باور که زد غر یزیچ. انداخت

 سوزش یکم و گلو یدگیخراش و سوزش فقط و بود شده

 .کردیم تشیاذ هیر

 .نگرانته روناک -
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. چرخاند وسفی سمتبه سر و کرد صاف ییگلو باور

 بماند، اشخانه در را شب او بود کرده اصرار جوان مرد

 اریاخت در را زشیتم یراحت یهالباس معدود از یکی

 تا بود هکرد پهن تشک تخت یپا شیبرا و گذاشته قشیرف

 .بخوابد

 یروزگار به را باور وسفی دهان از آمده رونیب «روناک»

 تأتر کی از که یوقت همان ش،یپ سال چند به. برد دور

 و هشد باز هاآن یخانه به شیپا و دوست باران با مشترک

 یکی رد یباز شنهادیپ ،یمصطف با باور رفاقت یواسطه به

 قیرف و رفتهیپذ را او یکارگردان و یسندگینو به تأتر دو

 ادیز یافاصله با بعد و شده هم باور یهادوست یهیبق

 .بود مانده باور دوستان نیتریمیصم از یکی

 .بهش دمیم امیپ -

 .شد کینزد یچا وانیل دو با وسفی
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 .زدم بگیت -

 .یاسهیک -

 خنده به داشت که یحال آن با هم آن باور تذکر از وسفی

 .افتاد

 .یاسهیک. بزرگ دانبیاد بله -

 ؟یکرد کاریچ کارو -

 .یچیه -

 اریب ردشاگ تا دو الاقل گه؟ید الیخیب الیخیب کاًل یعنی -

 .یایدرب بطالت نیا از جا،نیا
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. رهیم کنهیم رم نشده روز دو جا،نیا ارمیب شاگرد -

 و روناک هنر. هست نشستن یجا مبال نیا رو نینب امشبو

 .گمم خونه تو خودمم من نیستین شماها. نهیریش

 .تبرداش زیم یرو از را وانیل لبخند با و کرد یاسرفه باور

 ازت؟ شهیم کم. باش مرتب. باش زیتم کم کی خب -

 .راحتم یختیر نیهم من -

 .رفت آشپزخانه طرفبه و شد بلند شیجا از وسفی

 و یارکیب یول ندارم، یمشکل تو بودن یختیر نیا با منم -

 . برهیم لیتحل آدمو بطالت

 .خوادیم زهیانگ بودن ویاکت -

 .بودن فعال -

 زهیانگ بودن ایپو نبودن، گشادکون بودن، فعال. استاد بله -

 .ایمهرپو جناب خواد،یم
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 پِس گذاشت، زیم یرو را وانیل د،ینوش یچا از یکم باور

 :بست چشم و چسباند مبل یپشت به را نیسنگ سر

 رو وت اما من، شیپ یایب بدم شنهادیپ بهت خوادیم دلم -

 .نمیبینم یشنهادیپ نیهمچ یاندازه و حد در

 .گهید نکنه درد شما دست -

 نارک ز،یم یرو را قندان که یوسفی به و کرد باز چشم باور

 :شد رهیخ گذاشتیم وانیل

 .هیچ منظورم یدونیم -

 ماش یکتابفروش یشاگرد حِد در خودمونو ما دیشا حاال -

 .من با شیباق بده، شنهادویپ شما. میبدون نییپا

 نم اما چشم، سر قدمت ا،یب ،یایب یخواست وقت هر تو -

 کار مواسه بذارم و ببرم حقوق تواسه بخوام ستمین یآدم

 شه،یم حفظ ارزشت و شأن هم وسط، یبذار هنرتو. یکن
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 وجودت به زهیانگ هم برن،یم بهره هنرت از نفر چهار هم

 .یتنگ هم گرده،یبرم

 انویل به لب لبخند با باور. شد کیشل وسفی یخنده

 .زد شیچا

 تواسه کالس تا دو یکی زنم،یم حرف یمصطف با -

 .بذاره

 .بعد بگذره، کم کی بذار حاال -

 خودت، به بده تکون. شهینم معجزه بگذره کم کی -

 .شهیم فیرد و گذرهیم زیچهمه عیسر چه ینیبیم

 و دینوش شیچا از یکم خاراند، را شیابرو کنج وسفی

 .شد بالکن کوتاه یوارهید یرهیخ بعد

 کنم شروع خوامیم که یکار هر ته «یچ که خب» هی -

 .هست
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 تکان سر قشیرف وحالحس و حرف درک یمعنا به باور

 یهاپنجره از یکی به هم او حاال. کرد یاسرفه و داد

 .بود رهیخ ییروروبه آپارتمان کیتار

 .بودم گرفته یزمون هی منم رو «یچ که خب» ختم نیا -

 اون از رونیب امیب نیکرد کمکم هابچه و تو ادته؟ی

 .وهواحال

 .من با داشته فرق ماجرات تو -

 .بوده بدتر تو از من اوضاع. خب آره -

 از نگاه هم باور. شد قشیرف یرهیخ موشکافانه وسفی

 :چرخاند وسفی سمتبه سر و گرفت کیتار یپنجره

 .سمرده عشق عشق، نیبهتر -
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 وانیل باور کند، مخالفت خواست. شد پررنگ وسفی اخم

 شمچ و چسباند مبل یپشت به را سر گذاشت، زیم یرو را

 :بست

 هول نه ده،یخواب خاک خروارخروار ریز راحته التیخ -

 یاگهید کس مال یروز هی کهنیا هول نه ،یدار رفتنشو

 .مردنشو هول نه شه،یم

 .هیارحمانهیب و تلخ یتئور -

 :زد لبخند و کرد باز را چشم کی باور

 .تلخ یشدهاثبات قتیحق هی. قتهیحق -
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 سالم با مانیا. آمدیم فروشگاه نیرزمیز از سرفه یصدا

 شخانیپ یرو را اشکوله و نشاند هاپله به نگاه ،یآرام

 .گذاشت

 ؟یاومد رید قدران چرا. بد هیشاک -

 هاپله از را مانیا نگاه اشدهیترس لحن و هیسا یزمزمه

 . کند

 .موندم خواب -

 را خواب از یرد هنوز که مانیا صورت در نگاه هیسا

 یصدا بزند، یحرف خواست. چرخاند دید آن در شدیم

 سمت نآ به را جفتشان نگاه نییپا یطبقه از باور یگرفته

 :کشاند

 ه؟یسا -
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 رفطبه و رفت رونیب شخانیپ پشت از سرعت به هیسا

 مرد، یموها توانستیم باال آن از. کرد تند پا هاپله

 .ندیبب بود یزیچ نوشتن مشغول که دستش و  هاسرشانه

 .باور آقا بله -

. دش درچشمچشم دخترک با و کرد بلند سر ریتأخ با مرد

 ردخت. استزده شیصدا چه یبرا بود رفته ادشی یالحظه

 باور. گفت را دوم ی »بله» و داد تکان طرف دو به سر

 دآم ادشی بعد و شد دستش ریز یهابرگه زل هیثان چند

 :استزده صدا را هیسا چه یبرا

 امروز نیهم کن یادآوری بهش ،ینبو با ریبگ تماس -

 م،یارد که ییاونا از ریبگ یموجود هی. بفرسته ستشویل

 به بزن زنگ میمستق. ریبگ متیق میندار هم یهرچ

 . هرکدوم از نده سفارش هم تا دو از شتریب. ناشرها

 .چشم -
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 ... کتابخو هی از دیبازد واسه برم خوامیم من -

 .سالم -

 هب گره هیسا سرپشت شدنش ظاهر و مانیا سالم یصدا 

 حفظ یبرا که یقیعم نفس. انداخت باور یابروها

 حیترج هیسا. انداخت اشسرفه به دوباره دیکش یخونسرد

 مانیا نباشد، اشیشاک صاحبکار پردم و ببندد را فلنگ داد

 :رفت نییپا را هاپله اما

 .موندم خواب. دیببخش -

 به نهیسبهدست و کرد رها کاغذ یرو را خودکار باور

 :زد هیتک یصندل یپشت

 نظرت؟به هیموجه لیدل -

 بل با زمانهم. نشست هاقفسه کنار کارتوِن دو یرو مانیا

 :دش بلند همبه بامبوها شدن دهییسا یصدا کردنش باز
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 ونستمتیم یعنی. اومد شیپ. گهید دیببخش خب، یول نه، -

 . داشتم کالس بگم بهت یالک

 .دندیپر باال باور یابروها

 !یگینم دروغ اما ،یکنیم ینظمیب که نکنه درد دستت -

 :زد لبخند مانیا

 .شما جان به ازهیامت جور هی خودش -

 و کرد یاسرفه برداشت، را خودکار د،یکش جلو تنه باور

 :شد نوشتن مشغول دوباره

 !خودت جون -

 .دیخند بار نیا مانیا

 .کتابا اون رو از شو پا -
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 شیر و رخمین به نگاهش. شد سرپا ی «چشم» با مانیا

 رد چشم و کرد بلند سر باور یوقت بود برادرش کوتاه

 .شد چشمش

 ه؟یچ -

 و دش کینزد زیم به بعد د،یکش گردنش پس یدست مانیا

 :تانداخ باال یطبقه به ینگاه کند باز لب کهآن از شیپ

 .شده داستان کنم فکر -

 رشبراد حیتوض منتظر و دیکش عقب تنه دهینفهم باور

 حیضتو بعد و کرد نگاه باال به ترقیدق بار نیا مانیا. ماند

 :داد

 .رفته لو یچهمه گمونم -

 آن بهراجع داشت مانیا که یزیچ حدس نبود سخت

 .زدیم حرف
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 ؟یطورچه -

 سمت آن به تنه حاال. داد تکان طرف دو به یسر مانیا

 گذاشته باور یهابرگه یرو را هادست و چسبانده زیم

 .بود

 فعاًل» گفتیم بابا به داشت شبید مامان. دونمینم -

 میبتون دیشا. زینر همبه ذهنشو نگو، باور به یزیچ

 .«میکن آروم رو اوضاع خودمون

 کردن آرام. ماند یفکر و مانیا یرهیخ و زد پلک باور

 همان آمدیبرنم که یکس تنها یعهده از مطمئنًا اوضاع

 شیر و گونه کرد، یاسرفه. پدر بعدش و بود مادر

 :خاراند را کوتاه یچندروزه

 حرف یاگهید زیچ بهراجع نه؟یهم موضوع یمطمئن -

 زدن؟ینم
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 خواست اولش مامان. ازشون دمیپرس رفتم بعدش نه -

 ضولف هی مامان گفت، بهم انویجر بابا که بعد بشه، منکر

 .نگم بهت گفت دیتأک با و کرد بارم

 :کرد نییباالوپا دنیفهم عالمتبه یسر باور

 .کنمیم شیکار هی. فعاًل نگو یزیچ هیسا به -

 همون خواستمیم. نبرد خوابم ینگرون از صبح تا من -

 رم،ینگ حالتو یمهمون وسط گفتم بدم، امیپ بهت شبید

 حاال؟ شهیم جنگ شییخدا داداش، یول

 سرپا و گذاشت زیم یکشو در را خودکار و هابرگه باور

 و کرد صاف ییگلو ،یطوالن و قیعم یاسرفه از بعد. شد

 :هاپله سمت افتاد راه

 .نه -
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 دو از یناباور که آرام یقدرآن. گفت جانیب را «نه»

 .کرد ییخودنما و ختیر رونیب حرفش

 .گهید یالک ینه -

 گاهن ینگران. چرخاند تنه و گذاشت پله نیاول یرو پا باور

 .آوردیم خاطرش به را شیپ هاسال رنج ترکوچک برادر

 .کنمیم درستش -

 ام،آر برادر دانستیم. نشست مانیا یهاچشم به دیام برق

. دیآیبرم بخواهد که یکار هر پس از معمواًل محکمش اما

 .داشت مانیا برادرش به مانیا

 .آمیم یعصر. خونه رمیم بعدشم ،یپرتو شیپ رمیم -

 :شد برادرش همراه و داد تکان یسر مانیا

 ؟یخورد سرما -
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 یطبقه به داد، یمنف جواب انداخت، باال یسر باور

 یمشتر چند کینزد که هیسا به ینگاه دیرس که همکف

 :گفت مانیا به رو آرام بعد و انداخت بود ستادهیا

 بابزرگ که ییکتابا. باشه ایمشتر به حواستون -

 راتب ستشویل. برمیم شب ببند، برام هم رو خواستیم

 .مفرستاده
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 هفروشگا از آشفته یذهن با باور و گفت ی «چشم» مانیا

 دست قبل شب همان از که دو و یس یپروا. رفت رونیب

 ریز را اشساعتهچند خواب تمام برنداشته، سرش از

 خبِر به یناجور جوِر حاال بود  کرده له خود یلگدها

 را مغزش و خورده وندیپ بود آورده مانیا که ینحس

 و ادافت راه نشیماش پارک محل سمتبه. دیکشیم سمباده
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 سر وا به طوفان کهآن از شیپ باشد بهتر دیشا کرد فکر

 از ار آدرس دیبا کرد فکر. بزند طوفان دل به خودش بزند،

 آن به رفتن شد مردد بعد یالحظه. بردارد استخدام فرم

. تنگذاش یمالقات قرار و گرفتن تماس ای است بهتر خانه

 ماجرا چندوچون زد،یم حرف مادر با ابتدا دیبا هم دیشا

 .بود بیعج. کردیم عمل شدهحساب بعد و افتییدرم را

 دهیرس حال به آمده، شیپ شتاب با یگردباد چون گذشته

 درهم هم را ندهیآ و زدیم جلو هاآن از داشت حاال و بود

 .دیکوبیم
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 . نایا دارن یَنم چه -

 هسرف کرد یسع و دییتأ ی «هوم» با را یپرتو حرف باور

 ،رهیت  میضخ یهاپرده پ،یک یهاپنجره. کند کنترل را
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 یور نشسته وغبارگرد اتاق، دورتادور بزرِگ یکتابخانه

 را آدم یمیقد یخانه نمور و کیتارمهین یفضا و اءیاش

. انداختیم یخارج کیکالس یهاالیسر یهاخانه ادی

 یتماشا ذوق دادیم حیترج باور که بود خفه قدرآن هوا

 یهوا به را خود کند، کور دل در را یمیقد کتاب همهآن

 هاپنجره از یکی سمتبه زن. ردیبگ ینفس و برساند آزاد

 یهوا و شتریب نور. کرد باز را پنجره و دیکش را پرده رفت،

 . ختیر اتاق به تازه

 . ونهخ به بزنه سر نبوده یکس. مینبود جانیا یسال چند -

 تانداخ هاکتاب عطف ینوشته به ینگاه سرفه انیم باور

 . خواند را نیعناو و

 فیرد اون کنم فکر. انیاسیس نایا ان،یخیتار نایا -

 سمت اون هستن، مترجمه نایا. باشن ممنوعه هاییباال

 هآخ. یعیفراطب علوم جانیا نامیا ،یفارس رمان و داستان
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 عالقه ارواح و اجنه و ماوراء به یلیخ امرزمیپدرخداب

 .داشت

 ارهاش آن به کپلش دسِت با زن که یفیرد به باور نگاه

 پرتکرار و پررنگ یهاواژه اجنه و ارواح. نشست کردیم

. دیکش رونیب را یکی. بودند فیرد آن یکهنه یهاکتاب

. بودند سیخ انگار زرد یهابرگه و زدهرطوبت کتاب جلد

 حجم یعبر خطوط و هانوشته و بیوغربیعج ریتصاو

 هک بود یزن ریتصو زل. بودند کرده پر را کتاب از یادیز

 داشته نگه هوا یرو درازکش را او ینامرئ یدست انگار

 و عکس از و نشست اششانه یرو یپرتو دسِت بود،

 . دیکش رونشیب وهمش

 .یاستیس و یشعر و داستان یپ فقط کردمیم گمون -
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 یپرتو سمتبه سر لبخند با و گرفت کتاب از نگاه باور

 تا گفت شدیم حاال پدر، ینهیرید دوست. چرخاند

 . بود هم او قیرف یحدود

 ،یچمننیزم هی دیبا ن،یبخر اگه رو نایا کنمیم فکر -

 .نیکن ایمه هم یبومپشت ،یاطیح

 زن کردن دایپ و اتاق دور چرخاندن سر نیح باور چهآن

 :نشاند یپرتو یابروها به گره بود، کرده زمزمه

 طور؟چه -

 یرگید کتاب و گذاشت شیجا سر را کتاب شد، خم باور

 .بود اجنه علم یطهیح در یکی نیا. دیکش رونیب

 .شن خشک میکن پهن رو نایا -

 :گرفت فاصله قشیرف پسر از و دیخند یپرتو
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 تو میندازیم. خوادینم بومپشت و چمننیزم -

 نشده قهید دو خانوم، حاج ییشورختنیماش کنخشک

 .دهیم لمونیتحو خشک

 شیاج سر را کتاب و داد تکان دییتأبه سر لبخند با باور

 یهاکتاب سمت برود بود چرخانده تنه حاال. گذاشت

 .خودش یعالقه مورد

 .ریخم البته و -

 یارفهس باور. دیچیپ بسته یفضا در یپرتو یخنده یصدا

 خودش. چرخاند هاکتاب عنوان یرو نگاه و کرد

 باشد کرده قصد اگر یحت گردد،یم چه یپ دانستیم

 . نخرد آن از یانسخه گرید

 «غروروتعصب»

 الس نیچند. بود دلخور بود خرده خزر از که یرکب بابت

 ذرهذره اما شناخت،ینم که یآدم با یمجاز یارابطه
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 جهتو گرید بار کی خزر. نبود یکم زیچ بود شده جذبش

 ،یمجاز یحت ،یدروغ یحت بود، کرده جلب خود به را او

 داشت باور که یوقت همان درست و یقیرحقیغ یحت

 از کند، یراض دوباره یشروع به را خود کردیم تالش

 هب قتیحق رنگ بخواهد یاشهیش یصفحه پشت ِیپروا

 رخز نند،یبب را هم و بگذارند یمالقات قرار رد،یبگ خود

 دوباره و گرفته او از هم را پروا شده، ظاهر یروح مثل

 .بود کرده اشییتنها ریاس

 بفرستن اول میبگ ای میببر م؟یکن کار یچ. خب -

 ؟ییشوخشک

 کی چرخاند، یپرتو سمتبه تنه آمد، رونیب فکر از باور

 ار وزنش ینیسنگ و گذاشت شلوارش بیج در را دستش

 .انداخت پا کی یرو

 .رهیگوقت شیگذارمتیق -



 

Romanzo_o 234 

 ردک یسع و رفت باز یپنجره سمتبه کرد، یاسرفه بعد

 .بکشد نفس را پنجره پشت یباران یهوا

 انیب هابچه گمیم رو شیباق بردار، یخوایم یزیچ -

 .روشون بذارن متیق

 در کافکا» عکس ادی وارید سر کوچِک یگربه یرهیخ باور

 آورده کجا از را گربه دوازده ازدهی. افتاد هیسا ی «کرانه

 اصاًل؟ بود

 .خرمیم شما از من بعد دار، برشون شما -

 تفاعار داشت و بپرد نییپا وارید یرو از داشت قصد گربه

 .دیسنجیم را

 خوراک کنم فکر نایا. یخوایم رو کدوما نیبب ایب -

 .خودته یمجموعه

 .تسین ییرایپذ یلهیوس دیببخش. ییچا نییبفرما -
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 را یچا ینیس زن. چرخاند را باور یتنه و سر زن یصدا

. گذاشت اتاق وسط بزرِگ ِکیکالس یتیریمد زیم یرو

 یهاسؤال بعد و کرد تشکر هم یپرتو باور، با زمانهم

 گوش دو آن یهاحرف به گرید باور. دیپرس را معمولش

 سر حاال که گربه یپ بود چرخانده سر دوباره. دادینم

 مانه از. دیپلکیم هابوته انیم ییجا احتمااًل و نبود وارید

 کردهن روشن را نترنتیا و نرفته لشیموبا وقت سر شبید

 آن یواژه به واژه از خزر یوقت شبید همان از. بود

 نداشت جرئت گرید بود، ختهیر رونیب نیدروغ یدیآ

 داشتند خود در پروا از یردواثر که ییافزارهانرم سراغ

 روزب پروا به احساسش از یزیچ بود خوشحال فقط. برود

 ناراحتش سخت هم یخوشحال نیهم و استنداده
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 دوباره شروع یبرا او دیفهمیم دینبا خزر چرا. کردیم

 یبرا بود کم سال ده مگر است؟کرده انتخاب را یکس

 اشتباه تاوان دادن، را یگرید اشتباه تاوان دادن، تاوان

 نیسنگ یهیسا سال ده بود کم مگر دادن؟ را گرانید

 و هاخواب ها،داستان ،یزندگ تمام اتعاشقانه شکست

 .کند له را شعروشعورت

 م؟یبر ا،یمهرپو جناب -

 را شیچا از یکم یپرتو و نبود زن. چرخاند تنه باور

 .بود خورده

 .میبر -

 ؟یکن نگاه قیدق یخواینم -

 .خودت شیپ آمیم ببر، کن جمع شما. نه -

 ؟یخورینم هم ییچا. باشه -
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 .ناهار برم دمیم حیترج. مهگرسنه. نه -

 وبارهد نگاهش رفتن، رونیب از شیپ. افتاد راه و گفت باور

 دیشا. نشست ارواح و عهیماوراءالطب یهاکتاب فیرد به

 یایدن گرفت،یم فاصله داستان و شعر از یکم بود بهتر

 به احتمااًل. کردیم باور یحد تا و شناختیم را ارواح

 سروکار یسرگردان روح با بود بنا که حاال. آمدیم کارش

. آوردیم دست به یاطالعات که بود خوب باشد، داشته

 که یاختهیرهمبه و بزرگ یسرسرا در و اتاق رونیب

 یکشاسباب ای فروش یبرا را اثاثش بود مشخص

 حیتوض را ییزهایچ زن یبرا یپرتو اند،کرده وپخشپرت

 بعد. کرد هماهنگ او با را شاگردانش آمدن زمان و داد

 راهش اطیح در سمتبه و گذاشت باور یشانه بر دست

 :انداخت
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 دبع م،یبزن گپ کم کی هم، با میبخور ناهار هی میبر -

 و منتقل که کتابا. سالمتبه رو ما و ریخبه رو شما

 یاچلوکباب هوس بیعج. کنمیم خبرت شد یبردارستیل

 قتاو شتریب بابات و من پاتوق یدونیم. کردم رویجهانگ

 ؟یجوان عنفوان تو بوده جااون

 شیبرا شهر مشهور و یمیقد رستوران بهراجع قباًل پدر

 ارب نیاول یبرا را مادر اصاًل دانستیم باور و بود گفته

 .استشده اشفتهیش و دهید جاهمان

 کباب و رستوران و رخانیجهانگ به بابام دونمیم -

 .ونهیمد یلیخ شدهیکوب

. راند زبان به زن از یخداحافظ از بعد را جمله باور

 نآ دنیکش باال نیح و دیچسب را شلوارش کمر یپرتو

 :دیپرس

 طور؟چه -
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 هاشدهیکوب و رستوران همون از مادرمو حال هر به -

 .داره

 یمیقد یخانه بزرگ اطیح در یپرتو یخنده یصدا

 قارقار به بلند درختان یهاشاخه سر یهاکالغ. دیچیپ

 یسبز انیم. کند شانیتماشا تا برد باال سر باور و افتادند

 .شدندینم دهید هاوبرگشاخ یبهار

 ریجهانگ وراث بیج تو میزیبر یپول هی میبر پس -

 .میکن ادا رمحمدویم نید از یبخش بلکه امرز،یخداب

 جخار خانه از بعد یالحظه و داد تکان یسر لبخند با باور

 .بودند افتاده راه رستوران سمتبه و
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 رمجبو یپرتو و باور و بود شلوغ شهیهم مثل رستوران

. ودش یخال دونفره یزهایم از یکی تا ستندیبا یکم شدند

 یرو هنگا باور بودند منتظر نشستن یبرا که یافاصله در

 در و چرخاندیم رستوران رونیب دستبهقابلمه یهاآدم

 دوست. کردیم تجسم را ناهارشان زیم و سفره ذهنش

 صف در یکسچه و خودشان یبرا هاآن کند تصور داشت

 یطیمح چه در را غذا بناست و اندستادهیا کباب دیخر

 التشیتخ و تجسمات و تصورات انیم. کنند صرف

 دست در را پسرش دست که افتاد یجوان مرد به چشمش

 کوچِک یقابلمه. شود نوبتش بود منتظر و گرفته

 با زمانهم و بود گرفته گرید دست با را رنگشیانار

 کانت یسر یگاه و گوش گفتیم پسرک چهآن به لبخند

 سرپشت ستادهیا درست صف، انیم را پدر باور. دادیم

 بغل در را بزرگمام تفلن یقابلمه. دید پسرکش و مرد
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. بود پدر دست در هم اشسالهششپنج خوِد دست. داشت

 آمده بابزرگ یخانه ناهاِر یبرا هاجمعه اکثر رسم به

 و هاعمه و عمو یدورهم از باور و رندیبگ کباب بودند

 .بود خوشحال کباب خوردن

 .  شد یخال زیم. جان باور ایب -

 یزیم. چرخاند تنه و گرفت پدرش و پسرک از نگاه باور

 رشسفا را غذا و نشستند. بود یخال هاستون از یکی کنار

 زیم یرو یگارسون را غذا کنار مخلفات بعد یکم. دادند

 باز را کوچک ِریموس ماست یپرتو. شد دور و گذاشت

 سرپشت یزیم به دستش در قاشق با خوردن نیح و کرد

 :کرد اشاره باور

 .جااون -

 .انداخت عقب به ینگاه و چرخاند سر و تنه باور
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 یجا من. میبود نشسته جانیا رمحمدیم و من بار نیاول -

 .من یجا رمحمدیم تو،

 سر یگاه نگاهش و بود شده یپرتو یرهیخ دوباره باور

 .مرد کلفت لیسب به دهیچسب ماسِت یرو خوردیم

 ندچ و بود ومدهین خونواده با. بود نشسته جااون مادرتم -

 کدوموچیه من چشم. بودن همراهش گهید دختر تا

 اون تو منتها بودم، نشده آشنا خانومحاج با هنوز. نگرفت

 .مادرت جز نبود، یریگدندون زیچ جمع

 مچش در چشم و گرفت ماست یلکه و لیسب از نگاه باور

 هرگز یپرتو بودند آمده که یقبل یبارها. شد یپرتو

 .بود نزده حرف روز آن بهراجع

 یصدا فقط و بود جمع اون به پشتم که من -

 ینگاه مچهین هی یگاهگه و دمیشنیم هاشونوخنده

 یوبخ دید بود، نشسته درست یجا یول بابات نداختم،یم
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 که هم یوقت. کردیم نگاهشون یرچشمیز یه و داشت

 رس یه رمحمدیم مثل یریزسربه آروم پاِکچشم مرد نگاه

 ه؟یچ دمیپرس. شده ییخبرا هی مشخصه ،یسمت هی بخوره

 راه، اون به زد خودشو و شد خوردن مشغول شده؟ یچ

. نشت به باشه شده گوشت کباب اون نکنم فکر خب یول

 سرخوش یهاخنده از شدیم آب گوشتش ذرهذره داشت

 کهنیهم برات، کنم بخوام خالصه. حرکاتش و مامانت

 اج از فنر نیع رمحمدمیم برن، شدن پا دوستاش و مادرت

 یچ. رونیب رفت باهاشون و شد من الیخیب و دیپر

 دونم،ینم رو شنفت یچ و گفت یچ گذشت، نشونیب

 و بود خوشانشخوش اومد یوقت فقط. دمینپرس هم بعدها

. کنه بلند جام از منو کردیم تالش داشت باز شین با

 منتظره و دختره به داده رو حجره آدرس گفت بهم فرداش

 . برداره خواست اگه یکتاب و بزنه یسر طرف
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 و کالسور با جوان، یدختر کرد، تصور را مادر باور

 هایکتابفروش یراسته یهاداالن انیم ،یدانشگاه یجزوه

 خودش مثل که یمرد یحجره کردن دایپ یبرا سرگردان

 بود، آرام داشت، دوست را ریجهانگ رستوران یهاکباب

 طورچه خانوم کی با بود بلد و دیخندیم بم و قشنگ

 .کند رفتار مؤدبانه

 با رمحمدیم دمید عصر یکاینزد روز هی که خالصه -

 دامنت، به دستم که ما، یمغازه تو اومد دهیپررنگ و هول

 اگه ؟یدار تو ندارم، من خواد،یم کتابو فالن اومده، دلبر

 ،برسون بهم کن جور مواسه بپر دستت قربون هم یندار

 . برسونم بهش

 ماغس باور. شد شتریب کباب عطر و آوردند را یاصل یغذا

 زده،هول د،ید را پدر ختیریم هاکباب یرو که را

. اشیشانیپ یرو عرق درشت یهادانه با و شدهسرخ
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 یبرا کند یراض را او زدیم چانه جوان ِیپرتو با داشت

 را راسته و برود رونیب اشمغازه از کتاب کردن دایپ

 یمغازه به یوقت نکند کردیم دلدل داشت. بگردد

 و شده منصرف ای دیناام نباشد، دختر برگشت، خودشان

 .باشد رفته

. بود خورده ملخ انگار رو کتابه دم،یجور بازارو کل -

 اگه ،یکتاب نیهمچ اصاًل ستین گفتنیم همه کل به یعنی

 .حال به تا میدینشن ما باشه هم

 از شیپ داد، جا قاشق در پلو یکم یرو کباب یاتکه باور

 صورت به لبخند دنیجو نیح و کرد یاسرفه خوردن

 را یپدر یمغازه یهاکتاب فیرد داشت حاال پدر. نشاند

 .شود دایپ کتاب و بدهد رخ یامعجزه بلکه گشت،یم

 .«پوربهنام بهنام ینوشته دن؛یدر یبرا یدر»
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 راچ شما. کتاب اسم به کنه شک نبود یتوقع بابا از -

 اونم لنگه؟یم کار یجا هی نینکرد شک و دنبالش نیافتاد

 رو سندهینو نه گفتن همه و نیرفت رو مغازه تا چند یوقت

 ن؟دهیشن رو کتابه اسم نه شناسن،یم

 هول منو و بود داشته برش هول بابات که قدراون واال -

 هم بعدش. گردمیم یچ دنبال دمیفهمینم بود، کرده

 بخواد بود دیبع مادرت مثل یمحترم خانوم از شییخدا

 .بود گذاشته خب که بذاره کارمون سر
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 و زیم و انداخت تکان به را یپرتو بزرگ شکم خنده

 هب آن، به شکمش دنیچسب یواسطه به هم اتشیمحتو

. تندفین تا دیچسب را نوشابه یهاشهیش باور. افتاد لرزه

 را دیناام پدِر و خورد شیغذا از گرید یکم زد، لبخند
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 جواب و دیناام خود از را مادر بود مجبور که کرد تجسم

 یلخادست دیبا جوان دختر و بود نشده دایپ کتاب. کند

 .رفتیم

 اصاًل کهنیا صرافت به افتاد بابات رفت که مادرت -

 تا بود ریدرگ یاهفته هی ما؟ میدار یاسندهینو نیهمچ

 نه هست، یکتاب نیهمچ نه شد ثابت بهش باالخره

 یدر» نوشتن به نشست که شد نیا. یاسندهینو نیهمچ

 .«دنیدر یبرا

 باز قاشقش با را نوشابه در سرفهتک کی بعد د،یخند باور

 .ختیر وانیل در آن از یکم و کرد

 هنوز مامان دونمیم یول رو، کتابه وقتچیه دمیند -

 . داشته نگهش

 ره و روز هر بود، برداشته یجلدچرم صدبرگ دفتر هی -

 به دستش از خدابنده رمحبیم. بود توش سرش ساعت
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 بست و کرد پر رو دفتره که خالصه. بود اومده فغان

 هم مادرت. برسه راه از مادرت بلکه مغازه، تو نشست

 تا هس دو با داشت روز هی که بعد ماه شیش تا ومدین ومدین

 بود هرفت ادشی اصاًل انگار و گشتیم راسته تو رفقاش از

. گذاشته کار سر رو یعاشق خورکباب پسِر هی یروز هی

 د،ش هول شد، دیوسفسرخ افتاد، بهش چشمش که پدرت

 دور که رو ییدخترها انگشت با و زد صدا منو پتهتته با

 فترهد گفتم. آره گفت خودشه؟ دمیپرس. داد نشون شدنیم

 رو کیماژ با که دفترو رفتم منم آوردش، رفت دو به کو؟

 ،«دنیدر یبرا یدر» بود شده نوشته گنده شیچرم جلد

 «دنیرس» بود نوشته و بود زده خط رو دنیدر یرو بعد

 ،بود نوشته هم رو هیتقلب سندهینو اسم. مادرت به دادم

 شویباق. بود نوشته رشیز خودشو اسم بود، زده خط
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. گمیم برات یداشت دوست فرصت هی سر حاال گهید

 .برسم کارام به دیبا من که میبر بخور

 انیم که بود یدختر دست در حاال یجلدچرم دفتر

 .کردیم نگاه هاواژه به مبهوت و بود ستادهیا دوستانش

 رمحمدیم پوربهنام؛ بهنام دن؛یرس دن،یدر یبرا یدر»

 .«  ایمهرپو

 خت،یر رونیب رمحمدیم از روزها همان از بهنام

 ریتحر به صدبرگ دفتر یکاغذها یرو را شیهاعاشقانه

. کرد خود آن از را جوان ِیدانشجو دختر قلب و درآورد

 یهاشهیپعاشق شد ماحصلش و افتاد اتفاق وصال بعدها

 هب شانیکی انیم آن اما بودند، رفته را پدر راه که یگرید

 و نبود موفق برادرش کی و خواهر کی و پدر یاندازه

 ریسم به اضطراب با و بود ستادهیا راه اول هنوز گرید یکی

 یرو نشست آمد دوباره مانیا فکر. کردیم نگاه رو شیپ



 

Romanzo_o 250 

 حال به یفکر دیبا دهینرس شب به. باور یرو شیپ ز،یم

 آتش یرو داشتیبرم آب یکم دیبا. کردیم هیسا

 لیب کردندینم ینینشعقب هاشعله اگر و ختیریم

. کردیم دفن را گذشته دیبا. ختیریم خاک و گرفتیم

 .کردیم مانیا یبرا یکار دیبا
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 یراسته کینزد یهاابانیخ از یکی سر که را یپرتو

 یکم و خانه به رفتن یجابه کرد، ادهیپ هاکتابفروش

 یکم و برود پدر یخانه به داد حیترج کردن، استراحت

 ارک انیجر که بود مسئله نیا ریدرگ ذهنش. کند وجوپرس

 دیاب. استرفته لو طورچه مانیا با اشرابطه ای هیسا کردن

 چنته در یزیچ وقتش به تا آوردیم دست به یاطالعات

 طایح در انداختیم که دیکل. کردن رو یبرا باشد داشته
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 ضمحبه. دیشن را مادر و پدر یگفتگو یصدا کند، باز را

 هب دربغلرخت مادِر و دستبهشلنگ پدر نگاه شدن وارد

 خوردهنم خاک عطر. شد کینزد و کرد سالم. نشست او

 توت درخت به دادن آب مشغول پدر و برداشته را جاهمه

 . دادند یگرمبه را سالمش جواب. بود اطیح کنج

 ورا؟نیا از -

 هالباس. افتاد راه وانیا یهاپله سمتبه و دیپرس عصمت

 را پسرش جواب ختیریم رنگیصورت سبد در که را

 :دیشن

 یسر هی اومدم بازارچه، رسوندمش. بودم یپرتو با -

 .رسوند سالم. بزنم بهتون

 از شد خم و کرد زمزمه یا «باشه سالمت» لبخند با پدر

 شدن کینزد با. برداشت را زرد برگ چند درخت ریز

 و ییدمپا یرو درخت ریز گِل باغچه، به آب انیجر
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 شدهشسته یهارخت تشت با مادر. دیپاش اشپاچه

 :شد کشانینزد

 .بهنام خودتو یکرد گل -

 وربا به بعد انداخت، اشییدمپا و هاپاچه به ینگاه بهنام

 :زد یچشمک و لبخند

 هگید شهیم گل رهیبگ بهش نم هی تا یخاک آدم گهید -

 .جان بانوگل

 و هاپله سمت رفت. نشست هم باور صورت به لبخند

 :نشست پله نیدوم یرو

 مامان؟ یخورد ناهار -

 جمع درخت ریز که یآب از را باور نگاه عصمت یصدا

 .گرفت بود شده

 .دیچسب یحساب خوردم، خاطره و ناهار ریس دل هی. بله -
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 یالحظه. دیچرخ پسرشان سمتبه بهنام و عصمت سر

 همتوج باور حیتوض با اما است،زده هیکنا او کردند گمان

 :شدند ماجرا

 .ریجهانگ میبود رفته یپرتو با -

 نفس عصمت و نشست بهنام صورت به دوباره لبخند

 ندب یرو و تکاند بار چند را مانیا شرتیت. دیکش یراحت

 . انداخت

 . جونت نوش. نیکرد خوب -

 خبر؟ چه -

 :داد را پسرش جواب بهنام بار نیا

 .یسالمت -

 تهگرف راه که یسرخ گل ریز را آب شلنگ و افتاد راه بعد

. انداخت کردیم پر را سردر داشت و وارید سمت بود
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 بوته ریز هرز یهاعلف کندن مشغول و نشست خودش

. شد مادر دستان یرهیخ و گرفت او از نگاه باور. شد

 حرف ادی. ندازدیب بند یرو تا چالندیم را پدر لباِس

 نیماش درون را هاکتاب گفتیم که افتاد یپرتو

 .ندازندیب ییشورخت

 مگه؟ خرابه نیماش -

 و اطیح کنج که نشیماش به بهنام نگاه عصمت، یجابه

 سرشپ سمتبه سر بعد و افتاد بود شده پهن بانهیسا ریز

 :چرخاند

 مگه؟ طورچه. نه -

 :کرد اشاره مادر و هارخت به سر با باور

 .ننشده خشک انگار. رختا دارن آب -

 :داد را پسرش جواب بار نیا عصمت
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 یندگینما از اومدن بارم ده. خرابه. جان مامان آره -

 فروشگاه میبر قراره بابات با حاال. یچیه به یچیه

 . میبردار نو هی تشوهرعمه

 اصاًل؟ دهیفهم رو یچ ده؟یفهم انویجر یطورچه یهاد -

 ار عصمت و بهنام یهادست باور یضربت و یناگهان سؤال

 سرشانپ سمتبه سر تا دیکش طول یاهیثان. کرد حرکتیب

 یخاص لیدل مطمئنا

 .دارد

 .دهیفهم رو کنهیم کار تو شیپ داره هیسا کهنیا -

 ؟یطورچه -

 .گفته بهش آذر البد. دونمیم چه -

بچرخانند و با او چشم در چشم شوند. باید حدس 

ً میزدند بیوقت آمدن پسر منظمشان 
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 را یلباس شد خم قبل از ترعیسر بار نیا و گفت عصمت

 ای چالندن بدون را آن و کرد صاف کمر داشت،بر لگن از

 رپاس باور. انداخت بند یرو نظمیب و حوصلهیب تکاندن،

 شره آب طرفش دو از که یلباس. شد کینزد او به و

 گرفت، را آبش کرد، مچاله برداشت، بند یرو از کردیم

 . کرد پهن و تکاند

 . دیفهمیم زود ای رید باالخره -

 و بشورد را پاها تا رفت آب ریش سمتبه و گفت بهنام

 را یعدب لباس و داد تکان دییتأبه یسر باور. ببندد را ریش

 چند و کرده سیخ را نشیآست یهالبه آب. گرفت مادر از

 یآب رنگ و افتاده اشنهیس یقفسه یرو هم قطره

 .بود کرده پررنگ را کمرنگش

 ن؟یشد خبر یطورچه شما -
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 و میمال بهنام لحن. جوابش شد عصمت قیعم نفس

 .بود خونسرد

 .گرفت تماس من با -

 سمتبه سر و انداخت بند یرو را مادر بلند راهنیپ باور

 :چرخاند پدرش

 گفت؟ یچ -

 :شستیم را اشییدمپا و پاها داشت بهنام

 .ستین مهم -

 عصمت لحن. دید را لبخندش شدیم و بود دایپ رخشمین

 را روز نیا بفهماند باور به که یجور بود، دلخور اما

 .کند جواب را هیسا استگفتهیم یوقت دهیدیم

 نذاشت و گفت راهیبدوب کرد، دیتهد. کرد دادیب و داد -

 .بزنه حرف بابات
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 ه؟یچ حرفش -

 بدهد، باور به را لباس کهنیا بدون بار نیا عصمت

 :کرد پهن و چالند را آن خودش
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 نیا اولم روز از. جان مامان هیچ مشخصه که حرفش -

 نور که هم ماجراها اون بعد اومد،ینم خوشش ما از آدم

 یهرک دخترش، رو یگذاشت دست اد هم تو. شد نور یعل

 مانویا انیجر میآورد شانس حاال. کنهیم بد گمون باشه

 برو امروز نیهم. کنهیم پا به خون که بفهمه. دونهینم

 روز دو مانمیا. باور رو دختره بره کن ردش فروشگاه

 از بعد و نهیبینم رو دختره روز چهار خوره،یم غصه

 زمون مثل نایا یدلدادگ و دل یکرد گمون. افتهیم سرش

 .فارغ فردا عاشقن، امروز نایا شماهاست؟ ای ما
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 لحن و شد باور زل رخت بند یباال از مانیا نگران نگاه

 یرو که پدر یهاییدمپا یصدا به اشدهیترس و ملتمس

 هاپله سمتبه باور. دیچیپ شدندیم دهیکش هاکییموزا

 و بودند شده پهن هارخت تمام. نشست دوباره و رفت

 نداشت عادت مادر که مردانه شورت چند بود مانده فقط

 ءمال در که یریز لباس گفتیم و کند پهنشان اطیح در

 را نآ دیبا و ستین ریز لباس باشد مردم چشم شیپ و عام

 نیا یپ سالهدهنه مانیا که افتاد یروز آن ادی. دیپوش رو

 یرو را شیهاشورت از یکی بود رفته و گرفته را حرف

 یخنده یصدا. بود آمده نییپا هاپله از و دهیپوش کنگرم

 وسط از سرش،پشت ییجا از حاال روزشان آن سرخوش

 خنده و شرم از. بود هم خزر. دیرسیم گوش به سالن

 نیح یوقت بود برداشته موج اشیآب نگاه و شده سرخ

 .بود شده درچشمچشم باور با خنده
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 ن؟یدار شوشماره -

 آب و کرد کج چاهک یجلو را تشت اخم با عصمت

 .ختیر را درونش

 کار؟یچ یخوایم -

 .باهاش دارم کار -

 و درآورد پا از پسرش کنار را هاییدمپا افتاد، راه عصمت

 :رفت باال را هاپله

 رد فقط کارت تو. دهیم انجام بابات باشه، اگه یکار -

 . سدختره اون کردن

 امبهن با زدنش حرف یصدا. گذاشت سالن به پا و گفت

 صورت یرو دست کف باور. نبود واضح اما آمد،یم

. ادد هیتک آن به را سر و گذاشت زانو یرو را آرنج د،یکش
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 کرد،یم هیگر هیسا بود، نگران مانیا بسته یهاپلک پشت

 .آمدیبرنم دستش از یکار باور و دیکشیم ادیفر یهاد

 .باور تو ایب شو پا -

 شود، سرپا خواست. کرد باز را باور یهاچشم پدر یصدا

 زنگ یصدا برود، باال را هاپله و بکند را هاکفش

 بیج از را یگوش و ستادیا. شد مانع و بلند لشیموبا

 هب ینگران یآنبه مانیا یشماره. دیکش رونیب شلوارش

 یدلشوره لیدل داد جواب که را تماس. ختیر جانش

 طوفان یبو نامور لحن و صدا. دیفهم را قبلش یاهیثان

 .دادیم

 .داداش فروشگاه خودتو برسون -
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 که زد رونیب خانه از خوردههول و عیسر یقدرآن

 گاهفروش به. دیبگو رفتنش از مادر و پدر به کرد فراموش

 تمام. ندلرزا را قلبش نییپامهین تا یبرق یکرکره دیرس که

 تقیحق است،گفته نامور چهآن کردیم خداخدا ریمس طول

 از دنش ادهیپ محضبه. باشد دهیند یبیآس یکس و داشته

 حالت نیترآرامبه کرکره و زد را کرکره موتیر ن،یماش

 زدیم دودو باور نگاه. کرد رفتن باال به شروع ممکن

 اول. ندیبب کشدیم را انتظارش بسته در پشت چهآن

 هک افتاد یکنار یمغازه صاحب ،ینبات یآقا به چشمش

 هردو. دید را نامور بعد و بود ستادهیا فروشگاه وسط

 به پا او بودند منتظر و بود یاشهیش در به چشمشان

 یصدا. شد وارد و داد هل را در باور. بگذارد فروشگاه

 اب یتیسنخ و یهماهنگ چیه بامبوها خوردن همبه فیلط

 یهاخرده از بود پر جاهمه. نداشت در پشت آشوِب
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 یهاکنپاک و هاتراش ها،ماگ و هامجسمه یشکسته

 و بود ستادهیا در یجلو باور. پارهپاره یهاکتاب و شدهله

 کینزد نامور یوقت کردیم نگاه شیرو شیپ بیتخر به

 :شد

 .داداش تو ایب -

 هاخرابه یرو را شیپا تا برداشت یقدم اطیاحت با باور

 هیسا و مانیا یپ چشمش یوقت را ینبات سالم. نگذارد

 یاسرفه از بعد و کرد نامور به رو داد، جواب گشتیم

 :دیپرس

 کو؟ مانیا -

 اپ باور. کرد اشاره نیریز یطبقه یهاپله به سر با نامور

 بود کینزد و رفت کفشش ریز یاشکسته تراش کرد، تند

 رفتگیم هاقفسه از یکی به که دست. ندازدیب نشیزم به

 :گفت نامور کند، کنترل را خودش تا



 

Romanzo_o 264 

 .حالش خوبه -

 کو؟ هیسا -

 .بردش -

 نامور. شد نامور یرهیخ رانیح و چرخاند سر ستاد،یا باور

 :افتاد راه سمتشبه

 . کرده داغون رو بچه نیا سروصورت زده -

 و من یول نذاشت، نامور آقا س،یپل میبزن زنگ میخواست -

 هک لحظه همون از. یحساب میگرفت عکس و لمیف یعبد

 آقا ور دست یوقت تا ها،لهیوس جون به افتاد هاوونهید نیع

 از و گرفت دخترشو سیگ هم بعد و کرد بلند مانیا

 ن،ینک تیشکا نیبخوا. میگرفت لمیف شوهمه رفت، جانیا

 .هست مدرک
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. دینشیم هاپله از رفتن نییپا نیح را ینبات یصدا باور

 و بود گذاشته زیم یرو سر که بود یمانیا به نگاهش

 .نبود دایپ اشچهره از یزیچ

 مان؟یا -

 را پله نیآخر باور که یوقت همان درست و ریتأخ با مانیا

 کنج از خون. شد برادرش یرهیخ و برد باال سر کرد، رد

 را تشریت یقهی گرفته، راه چانه سمتبه اشینیب و لب

 ختهیر نهیس یقفسه یرو هم یاقطره چند و کرده لک

 یجا گونه یرو و بود چپ چشم کنج هم یزخم رد. بود

 مانده حرکتیب و مات باور. دید شدیم را دست یپنجه

 انجام یبرا یکار نه د،یرسیم ذهنش به یحرف نه. بود

 :شد بلند گذشتیم کنارش از که نامور یصدا. دادن

 .ادیب بند خونش بذار دماغت، رو دستمالو بذار -

 .بردش -
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 را دستمال نامور. لرزاند را باور قلب مانیا لرزان یزمزمه

 .کند پاک را خون تا دیکشیم مانیا لب کنج و چانه یرو

 آن از بعد یاهیچندثان یجهنم سکوت ینبات یصدا

 :شکست را نیسنگ «بردش»

 .تو نیارین فیتشر. خانوم سبسته -

 زیم به مانیا سیخ یهاچشم از نگاه و شد کینزد زیم

 یهاقطره مانیا ردستیز ِدیسف یکاغذها یرو. کشاند

 گذاشته ردواثر محرمانه یهانامه مهروموم هیشب خون

 .بودند

 قًا؟یدق دهیفهم رو یچ -

احتماال میرفت هم نباتی را رد کند، هم کرکره را 

دوباره پایین بکشد. باور و ایمان که تنها شدند، باور به 

نامور دستمال را روی میز انداخت و دوباره از پلهها باال 

ً رفت. 
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 او یچانه ریز دست سرفه، نیح ستاد،یا برادرش کنار

 .دیپرسیم یوقت برد، باال را سرش و گذاشت

 با شماها کهنیا ای کنهیم کار من شیپ جانیا کهنیا -

 ن؟یهم

 لرزانش و گرفته یصدا. داد تکان طرف دو به یسر مانیا

 :دیکش باور روان و روح به زخم دوباره

 .دونمینم -

  بود؟ یچ حرفش -

 ،دهید دخل پشت که دخترشو و جانیا کهنیا مثل اومده -

. آره مان؟یا آره ه،یسا سمت کرده حمله اولش. شده هار

 ره،یبگ جلوشو رفته مانمیا دخترش، به کرده حمله اولش

 هم کرده، بلند مانیا رو دست هم. شده تریعصبان اونم

 .داده جر و شکسته و ختهیر بدتر رو یچهمه
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 نیب که پنجه. کرد پشت او به و رها را مانیا یچانه باور

 که ینامور با بکشد، شهیر از را هاآن تا فرستادیم موها

 حق مادر دیشا. شد همنگاه دادیم حیتوض را ماجرا داشت

 را هیسا دینبا که گفتیم درست نامور دیشا داشت،

 نبود، کارمندش هیسا اگر دیشا. داشتیم نگه جانیا

 نمایا سمتبه تنه. کرد کنترل ترراحت را اوضاع شدیم

 برادرش سیخ و سرخ نگاه به چشمش دوباره و چرخاند

 . شد مچاله قلبش افتاد که

 خب؟. میکنیم درستش -

 !؟یک گهید -

 :کرد مداخله نامور. برد باال صدا یشاک مانیا

 که انگشت! جون؟ بچه داره باور به یربط چه! سیه -

 مروزشما شین و یدگیگز فکر دیبا زنبور لونه تو یکردیم

 !یکردیم



 

Romanzo_o 269 

 یزیچ آمد نشاند، برادرش صورت به را زشیت نگاه مانیا

 لب و ستادیا دشید یجلو خطر حس با باور د،یبگو

 هالب گرفت، او از نگاه مکث با مانیا. داد باال ابرو دهیگز

 ینیب ریز و برداشت زیم یرو از را دستمال فشرد، همبه را

 .دیکش آلودخون

 .خونه برو نامور با شو پا -
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 عدب. دیچسب را برادرش یبازو و زد دور را زیم گفت، باور

 . چرخاند نامور طرف به سر

 . آدیم مانیا کن، روشن نویماش برو -

 فتر باال پله کی چرخاند، تنه بعد و ماند هیثان چند نامور

 :چرخاند برادرش دو سمتبه سر و
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 ؟یکنینم تیشکا -

 بود ستادهیا حاال که یمانیا یهاچشم به ترس سؤالش

 یشرمنده جانیب لبخنِد شد، همنگاه که باور با. انداخت

 .کرد راحت را الشیخ باور

 .نه -

 را مانیا دل و داد قاطع را یمنف جواب تربزرگ برادر

 :گفت و گذاشت او پشت بر دست بعد. کرد قرص

 شیپ بگو مامان به بزن زنگ شبم. شخونه نامور با برو -

 .یمن

 :نامور به کرد رو بعد

 .انویجر نایامامان نفهمن -

 راه حرفیب بعد و ماند اشرهیخ لحظه چند اخم با نامور

 صورت به که بود ییسرباال تف گفتیم هرچه. افتاد
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 زا. کردیم شتریب را اشیشرمندگ و گشتیبرم خودش

 پالوپخش یهاکتاب و هاپارهورق و هاشکستهخرده کنار

 کاش کرد فکر ،یورود در سمتبه گرفتیم راه که

 بار نیا را یباز و برگرداند عقب به را زیچهمه شدیم

 به و شیپ سال ده خزر و باور نفع به که ببرد شیپ یجور

 . شود تمام حاال مانیا و هیسا نفع

 نیا تو یرفت که یاول روز. مانیا هیسرسخت مرد یهاد -

. یکنیم یباز ریش دم با یدار یدونستیم خودت رابطه

 براش یحاضر که یخوایم رو هیسا یقدراون واقعًا اگه

 جنگم،یم مونم،یم دونتیم تو پشتتبهپشت من ،یبجنگ

. ستین یهاد فقط حسابمون طرف ونیم نیا منتها

در زیرزمین فروشگاه بههمریخته باور روبهروی ایمان 

ایستاده بود و داشت لکه و رد خون روی صورت او را 

پاک میکرد: 
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 که هستن یمهم یهامهره هم آذر و مامان گه؟ید یدونیم

 .ستنین پشتمونم الاقل ستن،ین ما یروروبه اگه

 .دونمیم -

 در رهیخ گرفت، برادرش لب کنج زخم از نگاه باور

 :زد لبخند او دیناام یهاچشم

 روز چند. کنهیم یقو آدمو دونستن. یدونیم که خوبه -

 شه،ب آروم اوضاع کم کی بذار. باش نداشته تماس هیسا با

 .یهاد شیپ رمیم

 یرو دست باور. داد تکان موافقت عالمتبه یسر مانیا

 را او بعد و داد عمق لبخندش به د،یکش برادرش یبازو

 فهسر بزند، یحرف کرد باز لب انداخت، راه هاپله سمتبه

 صورت به لبخند دوباره گرفت آرام که هیر نداد، مجال

 : نشاند
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 ختم یچهمه یوقت ماجراها، نیا یهمه شدن تموم بعد -

 .رمیگیم هیسا و تو از امروزو خسارت شد، ریخبه

 یشتریب درد و نشست مانیا صورت به یحالیب کِج لبخنِد

 و نییباالوپا برادرش پشت یرو دست باور. کرد لیتحم

 :کرد اضافه

 کنه؟ینم درد تگهید یجا. بکش دراز بخور، مسکن -

 یطبقه به حاال. داد یمنف جواب و انداخت باال سر مانیا

 با یهاد که ییجاهمان. بودند دهیرس نبرد دانیم و همکف

 بود، دهیکش رونیب دخل پشت از را دخترش خشونت

 هیسا کشاندن و در سمت رفتن نیح و دادیم فحش

. شکستیم و انداختیم را زیچهمه خود، همراه

 را هیسا تا بود کرده علم قد شیجلو مانیا که ییجاهمان

 را مرد مانیا دخالت که ییجاهمان. بدهد نجات

 زخم و کتک مرد از که ییجاهمان. بود کرده تریعصبان
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 و اشخانواده خودش، بار که ییناسزاها بود، خورده

 شدن پرت و پاره بود، دهیخر جان به را کردیم برادرانش

 زا وفقطفقط و بود دهید را هالهیوس شکستن و هاکتاب

 .بود دهیکش درد و زجر هیسا التماس و هیگر یصدا
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 فروشگاه به ورودوخروج و رفت نییپا دوباره که کرکره

 را هادست کف جنگ دانیم وسط باور شد، رممکنیغ

 و هاخسارت یرو نگاه و گرداند تنه گذاشت، سر یرو

 شد بلند بامبوها یصدا که یروز نیاول. چرخاند هاخرابه

 دیپرس و کرد سالم زشیت ِفیظر یصدا با یدختر و

 پشت خودش. آورد خاطر به را «ستین یکس د،یببخش»

 شده پخش که ییهاکنپاک بود، کرده خم زانو شخانیپ

 با تردخ بود، چرخانده تنه و ستادهیا یوقت. کند جمع بودند



 

Romanzo_o 275 

 بغل به که یگلدار یکوله و یمشک درشت یهاچشم

 دلبخن با را باور سالم جواب. کردیم نگاهش بود گرفته

 رک یلیخ بعد و چرخاند مغازه اطراف و دور نگاه داد،

 اشخنده بود کرده یسع باور «ن؟یخواینم کارگر» دیپرس

 یروین بود شده متذکر که آمدیم ادشی. کند کنترل را

 کارگر را اسمش باشد داشته الزم اگر هم یکمک

 دخترک. بزند شیصدا کارمند دهدیم حیترج و گذاردینم

 که یزیچ یپ فروشگاه، دورتادور نگاه هم باز بود، دهیخند

 شیآرزو از تیدرنها و چرخانده ستیچ دانستینم باور

 کردیم گمان باور. بود گفته یکتابفروش کی در کار یبرا

 لیدل به صرفًا فروشگاه در شدن شاغل یبرا هیسا اصرار

 یپ دخترک. محض ِیالیخخوش. هاستکتاب به اشعالقه

 و کردینم دایپ را دانشجو پسر و چرخاندیم چشم مانیا
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 را هیسا و نداشت خبر شانیرابطه از موقع آن باور

 .شناختینم

 برداشت نیزم یرو از را پاره یهاکتاب از یکی شد، خم

 بل» ییابتدا یصفحه چند و جلد. خواند را عنوانش و

 یباق یرو نگاه. بود گرفته قرار هجوم مورد «یآم

 یرو از و انداخت دهید بیآس و شدهپخش یهاکتاب

 . کرد جمعشان نیزم

 «رنج یهاگل»

 «انینوایب»

 «اهیس و سرخ»

 «یبوار مادام»

 «رفته دست از زمان یجستجو در»

 «تهوع»
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 «یخودکش یمغازه»

 سربازان و بود گرفته قرار هجوم مورد فرانسه اتیادب

 .بودند شده فیرد شخانیپ یرو حاال شدهکشته و یزخم

 ها،تراش از یکم کفش کف با و گرفت هاکتاب از نگاه

 سر هم سمتبه را هاوپرتخرت و خودکارها ها،کنپاک

 یور کرد، یاسرفه فروشگاه، کردن زیتم الیخیب بعد. داد

 ار صورت سمت کی و نشست شخانیپ پشت یصندل

 یمک توانستیم شهیش یخنکا. گذاشت آن یشهیش یرو

 یجنگ مجروحان به نگاهش. کند کم اشیداغ از

 را نیعناو هدفیب چشمش و بود هم یرو شدهفیرد

 چهآن بود شده و بود داده دست از را زمان. کردیم مرور

 یهاد دختر هیسا بود دهیفهم که یوقت همان. شدیم دینبا

 دنید به خودش ای خواستیم را دختر عذر ای دیبا است

 هیسا اگر که کردیم راحت را الشیخ و رفتیم یهاد
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 نه کندیم کار او شیپ مغازه، و فروشگاه همهنیا انیم

 یهاواژه «تهوع. »انتقام یبرا نه است، زهر ختنیر یبرا

 پررنگ و راند پس را «رفته دست از زمان یجستجو در»

 همبه حالش بود گذشته به مربوط که یزیهرچ از. شد

 و یعاشق و عشق و هیسا و پروا و ایدر از. خوردیم

 آن «یخودکش یمغازه. »خاطرات و خاطرات و خاطرات

 و هپار مهین تا جلد. دیچیپیم خودش به درد از داشت باال

 دخترک. بودند شده کنده نیآغاز صفحات از برگه چند

 یمغازه در کار. بود گذرانده سر از را یسخت روز امروز

 دشیم محسوب یخودکش او یبرا شکیب رمحمدیم پسر

 رپدروماد بهنسبت یقیعم ینهیک چه یهاد دانستیم اگر

 .دارد کارشصاحب

. کند آرام را خسته ذهن یکم کرد تالش و بست چشم

 پا هیشب ن،یخشمگ انداِزسنگ مرِد ،یهاد مالقات به رفتن
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 رمنفج را مغزش. بود خاک ریز یخفته ِنیم یرو گذاشتن

 روز همه نیا هرچند. نشاندیم زخم یرو زخم و کردیم

 یجا بر یخراب جز یزیچ انداختن، قیتعو به و فرار

 از یزیگر شده که هم مانیا دل یبرا و بود نگذاشته

 .نبود یهاد با شدن روروبه

 یشهیش از را صورت شد، بلند که لیموبا زنگ یصدا

 مادر. دیکش رونیب بشیج از را یگوش و کرد جدا شخانیپ

 دیترسیم شتریب و نداشت دادن جواب یحوصله. بود

 یاتفاق که کند خبردار را مادر شست اشگرفته یصدا

 انداخت، شخانیپ یرو جواب بدون را یگوش. استافتاده

 و گذراند نظر از را روشیپ یختگیرهمبه دوباره یالحظه

 رددم دسِت. کند فعال را یگوش نترنتیا شد وسوسه بعد

 هب و شد دهیکش پس اما رفت، یگوش سمتبه یالحظه

 . نشست صورت طرف کی
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 شعر عصر شهر، یهاکافه از یکی تو ماه، تو ییروزا هی»

 براتون آدرسشو تونمیم ن،یدار دوست اگه شما م،یدار

 .«سمیبنو

 .«دعوتتون از ممنونم»

 «ن؟ینفرست آم،ینم ممنون ای نیبفرست ممنون»
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 باال هم سروکول از هاگربه که جاهمان خنده یموجیا

 اپرو. کردیم یکجدهن باور به و بود ستادهیا رفتندیم

 گرفت، را ماتش نگاه. بود نشده آمدن به یراض هرگز

 قصد به و گذاشت بیج در دوباره را یگوش شد، سرپا

 قتو به شدیم را کردن مرتب. افتاد راه فروشگاه از رفتن

 طرز به زیچهمه اگر بود خوب مثاًل. کرد موکول یگرید

 اب بامبوها یصدا فردا صبح. شدیم درست ییآسامعجزه
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 با دخترک د،یچیپیم همبه هیسا یپرانرژ سالم یصدا

 یرو را گلدارش یکوله شد،یم کینزد قشیعم لبخند

. کردم صحبت بابام با» گفتیم و گذاشتیم شخانیپ

 دبع.« شما بهنسبت نداره یبد گمون و امیب شده یراض

 که کردیم غرولند و چرخاندیم هاپارهشکسته یرو نگاه

 و دیایب او اندمانده منتظر و اندنزده دست زیچچیه به چرا

 .کند مرتب را جاهمه و شود کار به دست

 هم اشهیگر و غیج یصدا ه،یسا یپرانرژ یصدا انیم

 رونیب فروشگاه از یوقت بود، باور تصورات ینهیزمپس

 همان. بود دهیشن و دهید بار کی را دخترک یهیگر. زدیم

 یتذکر و شده یشاک دادنش سفارش اشتباه از که یوقت

 دیبا شود، تکرار اگر گرید بار که بود داده یجد

 ردکینم گمان. دیاین گرید و برود بردارد، را شیهالهیوس

 حد آن تا را دخترک استرانده زبان به تذکر به چهآن
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 یداص که بعد یالحظه اما ندازد،یب اشهیگر به که برنجاند

 اشک نکرد باور و ماند مبهوت د،یشن را یآرام زیر یهیگر

 یدج اما ساده، تذکر کی صرف به فقط هیسا مثل یدختر

 راحت که قدرهمان دخترک. دیایدرب یراحت همان به و

 گفته مانیا را نیا. افتادیم هیگر به هم راحت د،یخندیم

. کرد محو را هیسا یهیگر یصدا لیموبا زنگ یصدا. بود

 . بود نامور

 ؟یفروشگاه -

 .نه -

 جا؟نیا یآیم -

 .نه -

 ؟یهاد سراغ یریم یدار -

 .نه -
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 ردک سکوت نامور ح،یتوض بدون یمنف جواب سه از بعد

 را راهنما گرفت، ینفس باور. ماند باور حیتوض منتظر و

 راه تا انداخت راست سمتبه بغل ینهییآ از ینگاه زد،

 :چدیبپ یاکوچه به و ردیبگ

 .خونه رمیم دارم -

 . داده امیپ مانیا به دختره -

 .خب -

. هیبانعص و یشاک یلیخ باباش منتها خوبه، حالش گفته -

 .کنه تیشکا ازت خوادیم گفتیم

 مان؟یا از -

 .تو از. بابا نه -

 خب؟. آها -

 ؟یکن یدستشیپ یخواینم تو. نیهم -
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 .نه -

 لهحم دفاع نیبهتر نظرش به نگفت و کرد سکوت نامور

 :شکست را یاهیچندثان سکوت سرفه از بعد باور. است

 حواست. نیدار نگه خودتون شیپ مانویا. خونه رمیم -

 . وقت هی نذاره قرار دختره با باشه

 . باور ،یهاد سراغ ییتنها ینر... فقط. حتمًا. باشه -

 .رمینم -

 قول؟ -

 اون تن از سر حقشه که یاون برم، که هم فرضبه حاال -

 .یهاد نه منم، کنه جدا یکی

 پسِر کهنیهم. کنهینم فکر یجورنیا یهاد یول -

 هب سر بخواد که براش هیکاف یباش عصمت و رمحمدیم

 .گهید رو نایا یدونیم. نباشه تنت
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 .دونمیم -

 هم مامان با. باشه جمع مانیا بابت از خاطرت. خوبه -

 . ماست شیپ شبو مانیا گمیم زنم،یم حرف

 ؟یندار یکار. باشه -

 نامور یصدا و شد قطع تماس یوقت ،یخداحافظ از بعد

 نیماش یفلز اتاقک در یگرید یصداها امد،ین گرید

 .دندیچیپ

 !«میکنیم تیشکا ازتون»

 !«میکنیم تیثیح یاعاده»

 !«ه؟یالک یجورنیهم نیکرد فکر»

 !«هرته؟ شهر نیکرد فکر»

 یقیموس به و کرد روشن را نیماش پخش برد، شیپ دست

 ار گذشته اِهیس یهاجمله کمانچه و تار یصدا تا برد پناه
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 روز، چند آن یبرا روز، کی یبرا. کنند خفه و ببلعند

 رسنگ دیبا. بود یکاف گرید گذشته یکوبنده یحمله

 .دادیم پناه را ذهن و گرفتیم
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 داشت بسته یهاچشم با. کرد ارشیهوش ییسروصدا

 هچ خواب از شیپ و کجاست اوردیب ادی به کردیم تالش

 احساس ذهن حاال که بوده گذرانده سر از را یاتفاق

. استزده مهیخ دل کنج ییجا ینگران و کندیم یخستگ

 هاپلک. بود کرده گم را مکان و زمان اما آلودخواب ذهن

 طرح یگاریرسیز به که چشمش و داد فاصله هم از را

 ندت پا شیپ ساعت چند اتفاقات افتاد، زیم یرو کتاب

 یهاکنپاک و پاره یهاکتاب. گذشتند ذهنش از و کردند

. بود رفته که یاهیسا و ختهیرهمبه فروشگاه ده،یله
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 خانه به کرده، رها خود حال به را زدهجنگ فروشگاه

 دراز سالن یکاناپه یرو خورده، قرص گرفته، دوش آمده،

 انهآشپزخ از یوتوقتق یصدا. بود برده خوابش و دهیکش

 هستادیا را یزن و دیکش باال گردن. کرد جلب را توجهش

 مثل که شناختیم را زن کی فقط. دید اجاق یجلو

 دخترها مثل اما کرد،یم کوتاه کوتاِه را شیموها پسرها

 د،یکش یقیعم نفس. دیپوشیم نیپرچ بلند یهاراهنیپ

 یصدا با. نشست بعد و انداخت سرفه به دوباره را هاهیر

 لبخند و دید داریب را مرد چرخاند، تنه روناک اشسرفه

 :زد

 .یدیخوابیم شتریب کم کی -

 روناک البد که یروانداز د،یکش صورت به یدست باور

 نیزم یرو را پاها کف و زد کنار را بود انداخته شیرو

 .گذاشت
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 .سالم -

 داد، را سالمش جواب ییخوشرو با جوان زن

 ییوگل باور. شد کینزد و زد دور را کانتر دستبهریکفگ

 تپش کیتار یهوا. برد پنجره سمتبه نگاه و کرد صاف

 کتلت عطر. دادیم نشان را خوابش یطوالن ساعت شهیش

 . بود برداشته را خانه

 داریب اصاًل میکرد سروصدا باران با یهرچ تو؟ یخوب -

 .ینشد

 . چرخاند خانه دور نگاه و نشست باور یابروها به گره

 کو؟ -

 ؟یچ -

 .باران -

 .نامور خونه رفت -
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 خاراندن نیح و چسباند مبل یپشت به را سر پس باور

 گوشش به یهاد یحمله خبر البد. بست چشم گردنش

 .بود دهیرس

 زده؟ خسارت یلیخ -

 شیروروبه زن. کرد باز را باور یهاچشم روناک سؤال

 روغن ات بود گرفته ریکفگ ریز دست کف و بود نشسته

. شد او سؤال یفکر باور. نشود لک مبل و فرش و نچکد

 تمش کی شدن له و کتاب چند یپارگ بود؟ ادیز خسارت

 اصاًل؟ شدیم محسوب خسارت تراش و کنپاک

 .بوده زده قباًل رو خسارات -

 .دش سرپا و کرد سرفه گفت، دارخش یگرفته یصدا با

 بگم؟ یزیچ هی -
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 جاسر رفتیم ییدستشو طرفبه که را باور روناک سؤال

 یکم مردد روناک. ماند منتظر و چرخاند تنه. داشت نگه

 .برخاست بعد و دیگز لب

 .پرسمیم بعد بدم، بهت ییچا هی ایب برو حاال -

 هک ییدستشو در یرهیدستگ به دست. افتاد راه باور

 :گفت چرخاندن تنه بدون و کرد یمکث گذاشت،یم

 . کردم بالکش -

. ماند دمر سر پِس یرهیخ و ستادیا کانتر به دهینرس روناک

 تیجد با مشترک قیرف یهاچشم زل و چرخاند سر باور

 :کرد باز لب

 .ینباش یبعد نفر تو باش مراقب -
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 تادهسیا گاز یجلو دوباره روناک برگشت، سالن به یوقت

 .بود هاکتلت برگرداندن سرگرم و

 خودتو؟ یانداخت چرا زحمت -

 خندلب و چرخاند تنه دستربهیکفگ روناک باور یصدا با

 :زد

 رمجبو که کنه سرخشون باران بود قرار. ستین زحمت -

 زم؟یبر ییچا. بره شد

 دیشک عقب را کانتر پشت ِیصندل داد، مثبت جواب باور

 .بود کرده کیتحر را شیاشتها کتلت عطر. نشست و

 ن؟یشد خبردار یطورچه - 

 باور به ینگاه کردیم کج یماگ در که را یقور روناک

 .شد چشم در چشم او با و انداخت

 ه؟یچ -
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 .یکن بالکم بگم، ترسمیم -

 .بود گرفته را جوابش. آمدند کش باور یهالب

 .شده توانمند یحساب تونیمخابرات ستمیس. خوبه -

 شیافزا و بهبود تو د،یجد یهادکل نصب حال هر به -

 .مؤثره اخبار انتقال سرعت

 دست یجلو کانتر، یرو را ماگ و گفت لبخند با روناک

 .گذاشت باور

 مبزن زنگ وسفی به یدار حوصله بپرسم خواستمیم -

 ئتجر ،یداد ماتومیاولت که یختیر اون خب که نه، ای ادیب

 .کنم باز لب نکردم

 یقندان د،یخند روناک. رفت باال ناباور باور یابرو یتا

 :برگشت اجاق سمتبه و گذاشت باور دست یجلو

 .یمصطف به زده زنگ یصبح -
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 وسف؟ی -

 .بفرسته شاگرد براش گفته. آره -

 .خب -

 له؟یطو اون تو کجا، دهیپرس هم یمصطف -

 یرو ختهیر دارنم یموها به یدست و کرد یاخندهتک باور

 و دکر کم را اجاق ریز روناک. زدشان باال و دیکش یشانیپ

 .دیچرخ باور طرفبه

 .بده باورو اصطبل آدرس نه، گفته وسفمی -

 ارهدوب لبخند با روناک. بود بلندتر باور یخنده بار نیا

 .شد هاکتلت سرگرم

 .گفت یجد ؟یخندیم -

 کردن کار قصد واقعًا وسفی اگه ندارم یمشکل من -

 .باشه داشته
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 نیا خونه، اون از گفت. آموزشگاه بره گفت یمصطف -

 معاشرت آدما با کم کی رون،یب بزنه یاخونه هر و خونه

 .خوبه براش کنه

 داد، تکان دییتأبه یسر و زد یچا وانیل به یلب باور

 .دشیدینم و بود ستادهیا او به کردهپشت روناک هرچند

 .دمیم خبر بکنم، فکرامو گفته حاال -

 نداره کردن فکر. بده خواستگارشو جواب قراره انگار -

 ادخویم اگه. نذاره سرشسربه ادیز بگو یمصطف به. که

 . هیکاف بشه مشغول فقط. جانیا ارهیب شاگرداشو

 :ترف بود زیم یرو که لشیموبا سمتبه و شد سرپا بعد

 .ادیب گمیم باهاش رمیگیم تماس -

 .باشه -
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 شیپ و رفت خواب اتاق سمتبه برداشت، را لیموبا باور

 وقب نیاول با. گرفت را نامور یشماره وسف،ی با تماس از

 :داد را تلفنش جواب نامور

 باور؟ جانم -

 طوره؟چه -

 باهاش داره باران ن،اومده یرعلیام و باران. ستین بد -

 .زنهیم حرف

 . باشه -

 ؟یآیم. موننیم نامیاباران. جانیا ایب شامو گهیم سمان -

 او از نامور و دیچیپ باور یمنف جواب به نوا یصدا

 بعد یالحظه. ببندد را در و برود رونیب اتاق از خواست

 :گفت

 .انویجر دهیفهم انگار مامان -
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 !؟یجورچه -

 رهب خواستهیم گفته. زده زنگ بابا به یهاد کنم فکر -

 ...و داشته دخترشو اغفال قصد که پسرش از کنه تیشکا

 مان؟یا یعنی پسرش -

 انهیمخف طوراون که ییتو فقط رشیگ اآلن. جان باور نه -

 هک بگم خوامیم خالصه. یداد کار دخترش به یواشکی و

 دب ترکشاش که ینش یآفتاب هم نایامامان سمت بهتره

 .بهت خورهیم

 دیمال ار چشم یگوشه انگشت با د،یکش یقیعم نفس باور

 .کرد زمزمه را «باشه» یاسرفهتک از بعد و

 با نمونه هم جانیا. باشه راحت مانیا بابت از التیخ -

 .ششونیپ رهیم یرعلیام و باران

 .فروشگاه ادیب ستین ازین فردا بگو. خبلهیخ -
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 .شتیپ امیب دفتر بعد من یخوایم اگه کمک. باشه -

 یمکک روین گهید شکستهخرده و کاغذپاره کهیت تا چهار -

 .خوادینم

 .باشه -

 از و گرفت را وسفی یشماره باور شد، تمام که تماس 

. دیایب جاآن به شام یبرا خواهدیم دلش اگر خواست او

 به رهدوبا یوقت. کرد قطع را تماس باور و رفتیپذ وسفی

 یرو و داشت دست در یماگ روناک برگشت، سالن

 بود، دهیخواب باور قبل یقهیدق چند که جاهمان کاناپه،

 . بود روروبه یکتابخانه یرهیخ و نشسته

 آد؟ینم یمصطف. آدیم داره وسفی -

 ؟میبزن حرف ینیشیم. وقت رید تا داره کالس اون. نه -

 گه؟ید وسفی اومدن بهراجع -
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 خنده آن از مانده لبخند با بعد و افتاد خنده به روناک

 را شیچا وانیل تا رفتیم کانتر سمتبه که یباور یرهیخ

 مبل یرو دستبهوانیل و لبخند با باور. شد بردارد

 .نشست ییروروبه

 . باور بده ادی رو یزیتم وسفی به کم کی -

 یوقت امرزشیبخدا مادر و خانوم. سشلخته ذاتًا اون -

 .آدیبرنم یکار هم ما از بکنن، یکار نتونستن

 رامآ بعد و زد یچا به یلب داد، تکان دییتأبه یسر روناک

 :کرد زمزمه

 .بمونه اومده -

 یهالب نیب از یحرف نه نشست، باور صورت به یاخم نه

 و دمان منتظر یکم روناک. ختیر رونیب اشدهیچسب همبه

 :کرد زمزمه را یبعد کوتاه یجمله بعد
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 .خدا به نیفیح -

 هب را وانیل یوقت نگرفت روناک از را اشرهیخ نگاه باور

 یباق دادیم جرئت زن به سکوتش. چسباندیم شیهالب

 :بزند را حرفش

 .بشه تموم گذشته رنج شهیم یبخوا اگه -
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 واژه، کی فقط نه «رنج. »داد فاصله هالب از را وانیل باور

 .دیکشیم خود درون به را روحش یاچالهاهیس هیشب که

. امندبن رنج تنها را بود گذاشته سرپشت چهآن بود فیح

 باور اتفاقاتش و گذشته نبود، رنج فقط باور یبرا گذشته

 نآ باور نه که بود دهییزا را یدیجد مرد گرفته، باور از را

 یوالیه شدن دهییزا. یگرید کسچیه نه شناخت،یم را

 سالهوپنجستیب باور آرامآرام که یاخوردهترک مسکوِت
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 را بود کرده تف دلمرده یخسته رمرِدیپ کی و خورده را

. ودب فاجعه کی هیشب شتریب. خواند رنج فقط شدینم

 ادامه امروز به تا و بود داده رخ باور درون در که یافاجعه

 .داشت

 یگاریرسیز کنار ز،یم یرو را وانیل شد، خم روناک

 . برداشت را گاریس پاکت و گذاشت

 کرد گذشته تو که یکار. نبوده درست کارش دونمیم -

 .مسئله اون بهراجع هیچ نظرم یدونیم خب که گمینم رو

 ...یول پروا درمورد

 بلند نیح و  گذاشت زیم یرو را وانیل شد، خم هم باور

 :کرد قطع را روناک حرف شدن

 .رفت یشد بالک -
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 رباو نگاه با. افتاد خنده به بعد خورد، جا یالحظه روناک

 ردیبگ دستش از را پاکت تا بود شده خم سمتشبه که را

 :شد متذکر و کرد دنبال

 .نکش یکنیم سرفه -

 زیم یرو از هم را فندک چرخاند، تنه دستبهپاکت باور

 باز ار در کهآن از شیپ. افتاد راه بالکن سمتبه و برداشت

 و دبو دهیکش گردن که روناک طرفبه برود رونیب و کند

 :گفت و چرخاند تنه کردیم نگاهش مبل یباال از

 نارنجآب و گوجه با کتلت. کن سرخ هم گوجه -

 .چسبهیم

 با رابطه در یحرف است قرار او کردیم گمان که روناک

 پرصدا را نفسش. شد پنچر بزند خزر و او یهاحرف

 زد رغ رلبیز یزیچ و کرد پشت باور به فرستاد، رونیب

 یرو گذاشت، بالکن به پا جوان مرد. دینشن باور که
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 ینخ و شد شب یاهیس یرهیخ نشست، یفلز یصندل

 د،دنیچیپ دود به «خزر» ،«پروا» ،«رنج. »کرد روشن گاریس

 محو آسمان در ییجا و رفتند باال چشمانش یجلو از

 .کردیم تمرکز مانیا و هیسا یرو دیبا فقط حاال. شدند

 از یکس شیپ هاسال که یکار ،یهاد کردن آرام یرو

 .بود امدهیبرن پسش
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 حلقهحلقه نیح داشت کانتر، پشت بود ستادهیا روناک

 یرو که او به بود، خواسته باور که ییهاگوجه کردن

 نیب یارگیس و بود رو شیپ یرهیخ نشسته، یفلز یصندل

 نآ تیعصبان کردیم فکر و نگاه شدیم دود انگشتانش

 جابه قدرچه دو و یس یپروا انیجر بابت خزر از روزش

 از سرزنش جز یزیچ دیفهم که هم باران. استبوده
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 یپروا یرابطه چندوچون از کدامچیه. امدین رونیب دهانش

 یشاعرانه یهاپست ریز باذوق شهیهم که ییدو و یس

 آن یختگیرهمبه اما نبودند، باخبر نوشتیم یمطلب باور

 یزیچ دادیم نشان وسفی یختهیرهمبه اتاق در باور شب

 کی یعنی نیا و استبوده نشانیب امیپ و کامنت چند یفرا

 .بود زده نیزم را باور خزر گرید بار

 به گوجه آب از که را دستش کرد، رها تخته یرو را چاقو

 دستش پشت خاراندن نیح د،یکش آب بود افتاده خارش

 کج گردن باور در، شدن باز یصدا با. رفت بالکن سمتبه

 شد، کینزد روناک. انداخت روناک به ینگاهمین و کرد

 رونیب ینخ زیم یرو گاریس پاکت از و نشست شیروروبه

 تسمبه و درآورد شلوارکش بیج از را فندک باور. دیکش

 خواست کرد، روشن که را گارشیس زن. گرفت روناک

 .کرد مبهوتش و مسکوت گفت باور چهآن بزند، یحرف
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 .بدم شنهادیپ بهش خواستمیم -

 هم هاسرفهتک خت،یریم رونیب هالب نیب از دود

 بود یباور صورت به روناک ناباور نگاه. بودند همچنان

 .بود رهیخ زیم یرو ییجا به و کردینم نگاهش که

 ده،ید خزرو چشمم فقط که عمر هی بعد کردمیم فکر -

 کینزد الاقل ای داشتن دوست واسه هیخوب ینهیگز پروا

 .شدن

 یگاریرسیز بعد و تکاند یگاریرسیز در را گاریس خاکستر

 ترراحت آن به زن یدسترس تا داد هل روناک طرفبه را

 .شود خم زیم یرو لحظه هر نباشد مجبور و باشد

 بعد م،ینیبب همو ایب نوشتم براش رفتم بار چند یحت -

 یروز همون یفردا بار، نیآخر. کردم پاکش شدم مردد

 فتمگ و واکندم خودم با سنگامو برگشته، خزر دمیفهم که

 آدم هی به یمجاز آدم هی از کنم،یم ترپررنگ رو پروا
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 اشبر. دیجد شروع هی بشه تا کنمیم لشیتبد یقیحق

 همون. نداد جواب و دید اممویپ. نمتیبب خوامیم نوشتم

 .کردمیم شک دیبا موقع

 .کردمینم شک بودم منم -

 یرهیخ و گرفت زیم از نگاه گفت، روناک چهآن با باور

 کردیم شک دیبا چرا. گفتیم درست. شد او یهاچشم

 از ناگهان یدور سال هشت از بعد است ممکن یزن

 آن ،شود کینزد نیپاورچنیپاورچ د،یایب رونیب یکیتار

 داشته اشیقبل خوِد از یاثر و رد یحت کهنیا بدون هم

 ار شیهافعل کرد،یم خطاب شما را باور که ییپروا. باشد

 به محدود و صدایب شیهاخنده بست،یم جمع

 باور یبرا یصوت یامیپ هرگز و بودند زرد یهایموجیا

 وقت چیه که یطانیشروش خزر با شدینم را بود نفرستاده

 لندب یصدا با شهیهم و بود نبسته جمع را باور عمرش به
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 عاشق خزر. برد هاشباهت به یپ و کرد سهیمقا دیخندیم

 نیاول. نداشت ایدر از متنفر یپروا با یشباهت چیه خزر

 .باور با واژه پشت پنهان ِیمجاز زن اشتراک ینقطه

 نیزم و. اندشده غرق خود در اهایدر تمام بندم،یم چشم»

 .«ستین شیب یریکو تکه

 «ن؟یا بده»

 «؟یچ»

 .«بشن غرق خودشون تو اهایدر کهنیا»

 هب هیترقشنگ یجا ایدر بدون نیزم. خوبه هم یلیخ. نه»

 .«نظرم

 .«بهیعج»

 «؟یچ»

 .«باهاتون موافقم ادیز قدرچه کهنیا»
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 به حرف  از معترضش ِزیت غیج یصدا بود اگر خزر

 محال ایدر عاشق خزِر. ختیریم رونیب شدهپیتا حرف

 گرا خزر.« باهاتون موافقم ادیز قدرچه کهنیا» سدیبنو بود

 خوبه هم یلیخ ایدر! نباش بدجنس: »نوشتیم بود

 !« ذوقیب

 ...یول نبود، درست کارش م،گفته خودشم به من -

 رد را لتریف و شد خم باور. بود دهیرس انتها به گاریس

 .فشرد یگاریرسیز

 . نداره یول -

 .باور داره -

 در را گارشیس لتریف شد خم گفت، دیتأک با روناک

. ردب باال نگاه و چپاند لترهایف یباق کنار ،یگاریرسیز

 شیروروبه مرد یهاچشم به رهیخ داشت دوست را حرف

 یگرید حرف زبانش برخالف مرد یهاچشم. بزند
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 با را خزر هنوز هاچشم ،ییآشنا یهاسال تمام. داشتند

 .خواستندیم وجود تمام

. داره هیتوج کارش خزرم، جنسهم که من دید از -

 هی دید از. داره هیتوج اما س،رحمانهیب ست،ین یمنطق

 .رهیپذهیتوج واقعًا یکن نگاه که عاشق

 را گاریس پاکت شد خم. بود صدادار باور پوزخند

 کرد، کج گردن بعد. زد آتش ینخ دوباره و برداشت

 : گفت و کرد یاسرفه انداخت، سالن فونیآ به ینگاه

 .میشنوینم زنگو یصدا ادیب وسفی -

 به و شد رد بالکن در یشهیش از یالحظه هم روناک نگاه

 . نشست فونیآ

 برم بخوام که جاستاون ماجرا قسمت نیترسخت -

 . برگرده هیسا که کنم کج گردن یهاد یجلو
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 را روناک نگاه گفت ییروروبه ساختمان زِل باور چهآن

 به یقیعم پک باور. کشاند جوان مرد صورت به دوباره

 چشم در چشم بعد کرد، خاموش مهین را آن و زد گاریس

 :زد را حرفش یباق روناک
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 هیاس به که نبودم من نیا کنم متقاعدش بتونم سخته -

 ست،ین یدام چیه بقبولونم بهش بتونم سخته. شدم کینزد

 هیسا بفهمونم بهش بخوام سخته. ستین یالهیح چیه

 سخته .بشه گرفته یانتقام چیه ستین قرار ست،ین طعمه

 نگاه ماجرا به که اونم دید از بفهمونم یهاد به بخوام

 همه به واحد آن در سخته یلیخ. دمیم حق بهش کنم،یم

. هباش شده لیزا همه از شتریب خودت حق یوقت ،یبد حق

 بخوام که نهیا هم نایا یهمه از ترسخت. سخته یلیخ
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 تو هم بجنگم، بچه تا دو اون یاحساس یرابطه بهراجع

 .یهاد یجلو هم و آذر یجبهه تو هم نا،یامادرم یجبهه

 .کرد نییباالوپا یسر باور حرف درک عالمت به روناک

 و ردک یاسرفه د،یکش یقیعم نفس شدن سرپا نیح باور

 :گفت

 یراه و بردارم قدم یجور که نهیا هم همه از ترسخت -

 هم خزر یهایکینزد به یحت گذرم که کنم انتخاب رو

 همهب سردرگم کالف هی هیشب شونهمه یوقت اونم. فتهین

 .اونه رمیم که یراه هر ته و ندهیچیپ
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 بیج از را لشیموبا روناک برگشت، سالن به که باور

 :شد نوشتن مشغول و دیکش رونیب دارشنیچ راهنیپ
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 نکنم فکر ،یزد یگند هی! خزر سرت بر خاک یعنی»

 !«بشه درست حاالحاالها

 ات ماند یگوش یرهیخ بعد و شود ارسال امیپ ماند منتظر

 زا باور یصدا خزر، از یامیپ یجابه د،یایب خزر از یجواب

 :ختیر رونیب بالکن بازمهین در

 ونن برم من بپا، رو نایا سایوا ایب شد تموم دادنت آمار -

 .رمیبگ

 بیج در دوباره را یگوش شد، بلند جا از لبخند با روناک

 یرو یاتابه باور. گذاشت سالن به پا و انداخت راهنیپ

 را هاگوجه تا شود داغ روغن بود منتظر و گذاشته اجاق

 .ندیبچ ظرف کف

 مایپ وسفی به. کنمیم سرخشون خودم من ورنیا ایب -

 .رهیبگ نون آدیم داره دادم

 .کرد باز روناک یبرا را جا و دیکش عقب تنه باور
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 .خوب چه. اِ -

 یرو از را هاگوجه کرد، کم را تابه ریز یشعله روناک

 یصدا. خواباند روغن در دانهدانه و برداشت تخته

 بعد. فشرد را هود دکمه باور و شد بلند جلزوولز

 یرهیخ و چسباند اجاق کنار نتیکاب به پشت نهیسبهدست

 .شد روغن یرو یهاحباب

 یشنوحرف تو از. باور بزن حرف کم کی وسفی با -

 . داره

 ناکرو رخمین یرهیخ و گرفت تابه از نگاه لبخند با باور

 زن. اشدب داشته توانستیم نفر کی که یقیرف نیبهتر. شد

 نشست،یم دوستانش دل درد یپا که یمحکم

 بود صادق نبود، کارش در یترحم کرد،یم شانییراهنما

 نیح روناک. آوردیم زبان به بود دلش در چهآن شهیهم و
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 باور درچشمچشم و برد باال نگاه هاگوجه کردن رورویز

 . شد

 شده؟ یچ -

 :تاداف راه و کرد یاسرفه د،یکش ینفس گرفت، نگاه باور

 .یچیه -

 .هاتسرفه ادیب بند بخور یزیچ هی -

 . مخورده -

 .باور -

 کرونا. ماند منتظر و چرخاند تنه ستاد،یا سالن انیم باور

 فرصت شد مطمئن یوقت و انداخت هاگوجه به ینگاهمین

 درون را چنگال هست، کردنشان وروپشت یبرا

 :رفت کانتر سمتبه و گذاشت اجاق کنار یدستشیپ

 کوه؟ میبر -
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 :زد لبخند جانیه با روناک. افتاد گره باور یابروها به

 یک هر. ادیب تونست یک هر هفته آخر میگیم هابچه به -

 .ارهیب خودش با خواست رو یک هر خواست هم

 عهمطال اتاق سمت رفتن نیح. رفت باال باور یابرو یتا

 :داد را روناک جواب

 !فهیح ،یمونیم تنها تو ام،یب پروا با من -

 فونیآ زنگ یصدا. دیچیپ خانه در روناک یخنده یصدا

 روروبه یبرا روناک خاِم ینقشه انیم وسفی و شد بلند

 .کرد کنسل را رفتن کوه و دیسررس باور و خزر کردن
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 جا؟نیا مینیبش هست اجازه دیببخش -
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 ماا کرده، خم زانو که یوسفی به روناک و باور یسؤال نگاه

 بود مانده باور یاجازه منتظر و نشستینم مبل یرو

 :داد تکان طرف دو به یسر دهینفهم باور. نشست

  ه؟یچ -

 اجازه تو؟خونه دکورمکور زمینر همبه وقت هی گمیم -

 نم؟یبش هست

 به دستبهنان و کرد وسفی نثار یاغرهچشم باور

 برداشتن مشغول و دیخند روناک. رفت آشپزخانه

 اپ یرو پا و نشست وسفی. شد نتیکاب از هابشقاب

 :انداخت

 هم سهیک حموم، رفتم دور سه اومدمیم داشتم. واال -

  وراومده؟ پوستم هیال سه نینیبینم دم،یکش

 :داد تکان تأسفبه یسر باور و دیخند دوباره روناک
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 !کوبگوشت. رسهیم منم نوبت. هاتوکهیت بنداز -

 بودن لیدل. بود دتریشد بار نیا روناک یخنده

 روز چند آن تمام و دهیفهم را روانداز ریز کوبگوشت

 به بخندل وسفی. بود بسته شیهامتلک رگبار به را وسفی

 وب و بست چشم چسباند، مبل یپشت به سر پس لب

 :دیکش

 همبه حالت. برداشته رو جاهمه یزیتم بد یبو چه اه اه -

 ب؟یترت و نظم و یپاک همه نیا از شییخدا خورهینم

 رونیب آشپزخانه از د،یچیپ پارچه یال که را هانان باور

 :نشست وسفی یروروبه و رفت

 بفرسته؟ شاگرد تواسه یگفت یمصطف به -

 هب ینگاه اول. کرد باز چشم و جدا یپشت از سر وسفی

 :شد باور درچشمچشم بعد و انداخت روناک
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 .آدیم شیپ یچ مینیبب تا مزده حرفشو حاال -

 .جانیا ارشونیب -

 .عمرًا -

 هک هم یبغل خونه. ستمین رو ساعتا اکثر که من چرا؟ -

 . شهینم یشاک یکس ه،یخال

 فوسی یگیم بشه کج تلهیوس هی کوِن. بابا کن ول -

 .ختیر همبه مویزندگخونه اومد

 .گمینم -

 یزد زنگ رفتم که من نبود بار اون. کتیخ ارواح آره -

 ؟یدیند منو یجورابا یگفت

 ادامه وسفی. زد لبخند هم باور و دیخند دوباره روناک

 :داد
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 گفتم من بود، ریگیپ و بود زده زنگ نیهمچ. واال -

 .مینداشت خبر ما ن،بوده زربفت البد جوراباش

 گم مخونه تو یزیچ ندارم دوست. نبود جوراب بحث -

 .بشه

 امن جاشون. گهید بودن من یپا تو. که بودن نشده گم -

 .بود امن

 و شد بلند شیجا از. دیخند هم باور روناک همراه بار نیا

 :رفت آشپزخانه سمتبه روناک به کمک یبرا

 به روز اون بگم نذار کن، یآبرودار خانوم هی جلو حاال -

 .رونیب یزد خونه نیا از ییزایچ چه با گهید جوراب جز

 :ردب صوت پخش ستمیس سمتبه نگاه لبخند با وسفی

 کرونا با که نه حاال. الاقل کنه نیگنیگ بذار یزیچ هی -

 مرفت شدم، داریب که ظهر دم آقا. میدار یسیرودروا یلیخ
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 شورت با نبوده حواسم غافل، دل یا دمید گرفتم، دوش

 قرض یعالجناب از شدم مجبور گهید دوش، ریز مرفته

 هی و شرتیت و حوله و جوراب و شورت هی. رمیبگ

 قدران آدمم. گهید بود یگوش شارژر و شامپو کهیچ

 !س؟یخس

 ،داد تکان تأسفبه یسر دوباره باور روناک یخنده انیم

 تسمبه و گذاشت کانتر یرو یهابشقاب کنار را هاوانیل

 :افتاد راه پخش دستگاه

 کالم؟یب پاپ، ،یسنت -

 .رپ -

 :شد متذکر لبخند با روناک وسفی جواب با

 یدید هوی نداره، اعصاب وسف،ی نذار باور سر به سر -

 .کرد مونتیپش اومدن از
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 :ستنش یصندل یرو کانتر پشت و شد بلند جا از وسفی

. خانوم روناک کوستین رسد ما به ناباور نیا از هرچه -

 نیا از ریس شکم هی و ارمیدرن عزا از یدل تا من بعدشم

 .بذارم رونیب در اون از پامو ممکنه محال نخورم، کتلتا

 نیا از شتریب عشق قدرت مطمئنم. کنمیم درستش»

 .«حرفاست

 

صدای موسیقی سنتی در فضا پیچید. باور بهطرف کانتر 

برگشت و کنار یوسف نشست. عطر کتلت، گوجههای 

سرخشدهی ترش و نان بربری گرسنهاش کرده بود. با 

چنگال چند کتلت برای خودش گذاشت، آمد ظرف 

گوجه را بردارد، صدای تکآهنگ گوشی روناک به گوش 

رسید. لحظهای بعد زن جوان آن سمت کانتر، جلوی دو 

مرد نشسته بود و با لبخند پیام خزر را میخواند:  
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 دختر قلب که نبودند محکم یقدرآن نانیاطم یهارشته

 خودش، به داشت دوست اما نلرزد، جمله آن نوشتن نیح

 ار باور یدوباره آوردن دست به باوِر ایدن به روناک، به

 خودش یبرا نوشته، را جمله آن روناک یبرا که بقبوالند

 کی بود شده ادآوری ایدن به و کرده تکرار بلند یصدا با

 .دارد طلب او از باور

 .«بفرست عکس یتونیم اگه»

 .فرستاد روناک یبرا و نوشت را امیپ

 نیح روناک ،یگوش امکیپ زنگ یصدا شدن بلند با

 با را اشاره انگشت بود، دهانش در که یالقمه دنیجو

 داد، فرو را لقمه بعد. خواند را امیپ و کرد پاک دستمال

 مشغول سخت که مرد دو به رو و دیکش عقب یکم

 :گفت بودند خوردن
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 .رو جانیا نینیبب -

 عکس روناک شده، چه بفهمند و برود باال مردها نگاه تا

 .بفرستد خزر یبرا را آن کرد قصد و دیخند انداخت، را

 دست داشت دهان در که یبزرگ یلقمه با یشاک باور

 :کرد دراز روناک سمتبه

 !ییجا ینفرست -

 یگوش به باور دست تا دیکش عقب دست و تنه روناک

 خط سمت آن یدختر و شده ارسال گرید عکس. نرسد

 . بود شدنش باز منتظر

 .گهید رفت -

 دمر. کرد ترپررنگ را باور اخم و گفت لبخند با روناک

 :کرد باز لب و فروداد را لقمه جوان

 !گه؟ید داده دست از مفهومشو کاًل یخصوص میحر -
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 :داد تکان دییتأبه سر خوردن نیح وسفی

 مسواک با خونه، نیا از رفتن از قبل که یظهر همون از -

 .شد پوچ یخصوص میحر شستم دندونامو تو

 فراموش را روناک یناگهان عکس. شد گرد باور یهاچشم

 و رفته سهیر خنده از روناک. شد وسفی رخمین زل و کرد

 الیخیب هم وسفی. بود شده خم بشقابش و کانتر یرو

 .دیجویم بود گذاشته دهان به که یبزرگ یلقمه

 .کنهیم یشوخ داره -

 و زد چنگال سر کتلت یاتکه گفت، خنده از بعد روناک

. داد تکان سر دوباره وسفی. گذاشت دهان به لبخند با

 ردکیم نگاهش مبهوت و منتظر که باور سمتبه سر بعد

 :زد یمضحک لبخند و چرخاند

 برمینم سؤال ریز هاتوارزش و باورها حد نیا تا گهید -

 .عشقم
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 .گرفت وسفی از نگاه و داد تکان تأسفبه یسر باور

 دانستیم خوب باور اما بود، شده منکر که درست

 نیا یعهده از هم یگرید کس مسواک با زدن مسواک

 ذهن بعد یالحظه. ستین ذهن از دور و دیآیبرم لچر بشر

 یچهره احتمااًل. دیچسب عکس به و شد کنده مسواک از

 یبرجستگ دهانش در یلقمه بود، جیگ عکس درون باور

 و بود کج دهان بود، کرده جادیا صورتش یرو یبزرگ

 آخرش بار دادیم اخطار روناک به دیبا. مبهوت هاچشم

 چیه شدیم ادآوری دیبا فرستد،یم خزر یبرا یعکس باشد

 اجازه روناک و ندارد خزر به یربط اشیزندگ از یبخش

 که یگرید زیهرچ ای یحیتوض ،یعکس ،یگزارش ندارد

 لیم... اما بفرستد، جوان دختر یبرا است باور به مربوط

 بود کرده روناک که یکار گرفتن دهیناد و ماندن ساکت

 .بود بیعج هم خودش یبرا
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 نخورده؟ وسفی رو همه تا بذارم گهید یکی -

 زن. شد روناک درچشمچشم و گرفت کانتر از نگاه باور

 بعد کرد، اخم باور. داشت لب به لبخند هنوز جوان

 :شد سرپا و برداشت را اشیخال بشقاب

 . گهید شدم ریس -

 از و گذاشت نکیس در را بشقاب زد، دور را کانتر

 را روناک اشزمزمه. شد خم و کینزد روناک به سرپشت

 .ترساند

 .ینیبیم بد یبعد یدفعه -

 از لقب اما گرفت، فاصله او از باور بزند، یحرف خواست تا

 کانتر یرو از را زن لیموبا و برد شیپ دست شدن دور

 آمد شد، بلند یصندل یرو از معترض روناک. دیقاپ

 دشانق تفاوت. برد باال دست باور رد،یبگ باور از را یگوش

 لیموبا و هاانگشت به روناک دست که بود یقدرآن
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 را او دست تا بود زده چنگ را جوان مرد شرتیت. نرسد

 غولمش الیخیب وسفی. بود دهیفایب اما بکشد، نییپا

 .دادینم یتیاهم هاآن یتقال به و بود خوردن

 !نمیبب بده -

 !فهیتوق یجاسوس ابزار نیا ییجانیا یوقت تا -

 و دیکش عقب تنه یگوش آوردن دست به از دیناام روناک

 :برگشت کانتر پشت به دوباره

 .اصاًل خودت مال -

 .داداش یدیجنب رید. گهید داده رو گزارشا -

 هب که را باور نگاه با و رفت غرهچشم وسفی به روناک

 . کرد دنبال رفتیم خودش اتاق

 هفته آخر واسه ،یریم شیپ یدار که یسرعت نیا با -

 .ییاتوشو بدم شلوارموکت باس
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 یاهنگ کانتر یرو از خودش بشقاب برداشتن نیح روناک

 بشقابش ته را ینان تکه وسفی. انداخت وسفی به

 و کند جذب آن با را گوجه آب و روغن تا دیکشیم

 .بخورد

 مگه؟ بده -

 و برخاست یصندل یرو از کرد، تشکر غذا بابت وسفی

 .برداشت را وانشیل و بشقاب

 باعث ادیز سرعت باش مراقب فقط داره؟ یبد چه. نه -

 .یکن چپ نشه

 سالن به و گذاشت نکیس درون را وانیل و بشقاب بعد

 :کرد بلند صدا انداختیم مبل یرو که تنه. رفت

 بخوره؟ من به یدار ست شلوارکت باور -
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 نیماش در دنشانیچ و هابشقاب دنیکش آب نیح روناک

 :دش بلند خوابش اتاق از باور یصدا. دیخند ییشوظرف

 شاال؟یا هیخبر -

 یگاریس کرد، دراز یمبل یجلو زیم یرو را پاها وسفی

 :اندچسب مبل یپشت به سر یقیعم پک از بعد و زد آتش

 .شاالیا -

 .بردار هست یبخور درد به زیچ نیبب ایب -

 .باشه -

 ار هادست بست، را ییظرفشو نیماش در خنده با روناک

 .رفت رونیب آشپزخانه از و شست

 .شهیم یشاک نهیبب ادیب پاتو، بردار -
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 یفروشگل من یبخوا گلدسته. دارمیورم شد یشاک -

 .دارم آشنا

 انیم باور. بود باور مخاطبش و گفته بلند را دوم یجمله

 :دیپرس روناک به رو و شد ظاهر اتاق در چهارچوب

 ؟یچ واسه یخوایم گلدسته -

 :نشست مبل یرو لبخند با روناک

 .اریب رو میگوش -

 و زد روناک به یچشمک وسفی. برگشت اتاق به باور

 :کرد بلند صدا دوباره

 تهداش آشنا یمصطف کنم فکر. میکن رزرو باس تاالرم -

 شینما م،یهست خودمون یبخوا هم یسنت یقیموس. باشه

 . ما با هم یروحوض
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 .ستادیا اتاق درگاه انیم روناک یگوش با بار نیا باور

 :چرخاند او سمتبه سر و زد گارشیس به یپک وسفی

 .ونمجلست سواست اگه البته. گهید مردونه قسمت واسه -

 امکیپ کوتاه زنگ یصدا بزند، یحرف خواست باور تا

 ردب باال را یگوش ناخودآگاه دست. شد بلند روناک یگوش

 :افتاد اعالن به یاتفاق چشم و

 ...«دوست کتلت هنوز که بشم فداش یاله»
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 هیبش سرعت، با بعد و ستادیا حرکت از یالحظه باور قلب

 جا دهیند و دهید هرچه تا دودیم تند قدرآن که یروح

 نییپا تعلل با را یگوش. افتاد تپش به زد،یبگر و بگذارد

 همچنان وسفی. کرد حرکت به وادار را پاها و برد
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 باغ تاالر، یجا به. بود مراسم یبرا یزیربرنامه مشغول

 ودب دهیخر ینیموزیل گرفته، مختلط را مراسم کرده، رزرو

 . بود عروس نیماش یراننده خودش و

 امیپ ستادینا و گرفت روناک سمتبه را یگوش باور

 در ضربکی داشت «بشم فداش. »ندیبب را او خواندن

 از را روحش و فرو قلبش به خیس خورد،یم چرخ سرش

 .کردیم جدا بدن

 .«دید امتویپ»

 ارسال خزر یبرا و نوشت روناک چهآن خط، طرف آن

 یموها نشست،. ختیر جوان دختر جان به بهت کرد،

 شخود امیپ و فرستاد گوش پشت را صورت یرو ختهیر

 .خواند نو از را

 «داره دوست کتلت هنوز که بشم فداش یاله»
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. دگرفتن گر هاگونه و کرد پمپاژ را خون فشار با قلبش

 گرید بار کی داشت قصد دیایب روناک امیپ کهآن از شیپ

 از بگذراند، نظر از را اتیجزئ تمام کند، زوم را عکس

 یاموه به بود انشانیم ینان تکه که یادهیکش انگشتان

 کوتاه نیآست و بازو برود، باالتر بعد برسد، ساعد یمردانه

 بزس یدکمهسه شرتیت باز یقهی به کند، رد را شرتیت

 و گلو کند، مرور را گلو بکیس کنار اِهیس خاِل و برسد

 لمس سرانگشت با را مردانه شیرته برود، باال را گردن

 عدب بکشد، دست ینیب یغهیت و کردهورم لپ یرو کند،

 ترکینزد را یگوش ند،یبب را جاخورده مبهوت یهاچشم

 انگار که کند نگاه عکس به یجور و ردیبگ هاچشم به

 زند،ب لبخند. کندیم نگاه او به دارد نیدورب سمت آن باوِر

 نفس با و ببندد چشم شود، حسرت و تمنا و لذت غرق
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 و کتلت عطر ها،سال آن باوِر یشگیهم عطر یقیعم

 . بکشد جان به را ترش یشدهسرخ یهاگوجه

 !«آخه؟ یطورچه! یوا»

 امیپ ارسال یفاصله کرد،یم پیتا شیبرا داشت روناک

 .گذشت قرن کی روناک امیپ آمدن تا خودش

 ماش گردونه، برش بهم اومد بود، کرده فیتوق لمویموبا»

 .«امتویپ خوند فینوت تو اونم ،یشد فداش

 زرخ. ماندند یگوش دیکلصفحه یرو حرکتیب هاانگشت

 و معذب هم بود، خوشحال هم. سدیبنو چه ماند

 رفته باور یصدقهقربان که را یبار نیآخر. زدهخجالت

 ود،ب جنجال آن از شیپ دیشا. آوردینم خاطر به اصاًل بود

 جوان مرد به داشت تالش که یوقت همان هم دیشا

 همه نفع به کندن دل هم از و نماندن و رفتن بفهماند

 .ورشدهشعله آتِش بر شودیم یآب و است
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 «نگفت؟ یچیه»

 وسفمی. گذاشته تنها وسفی با رو من اتاقش، تو رفته. نه»

 اغب زده، گل عروس نیماش انداخته، راه تونویعروس بساط

 .«تونهراننده خودشم کرده، اجاره

 ارسال امشیپ از بعد روناک که یاخنده یهایموجیا با

 یبعد امیپ. شدند باز یلبخند به هم خزر یهالب کرد،

 :دیرس روناک

 ییچا پرسهیم داره. رونیب اتاق از اومده اآلن آها،»

 .«نه ای میخوایم

 انتخاب را حروف و افتادند حرکت به خزر انگشتان

 :کردند

 .«زهیبر یوانیل من واسه بگو»

 . شدند جوابش قلب یهاچشم با زرد یموجیا
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 که مریگیم زبون گهیم خزر بگو. آمیم رمیگیم ینیریش»

 .«یدار دوست

 هست، رت ینیریش یوقت تا. کنن شقهیسلیب سر بر خاک»

 .« خورهیم برهوتو خشک زبون آخه یک

 از بعد و حاال. دیخند روناک یجمله به خزر بار نیا

 وسطت امیپ شدن خوانده یهیاول بهت آن از گرفتن فاصله

 و شدندیم آب دلش در دانهدانه قند یهاحبه باور،

 .کردندیم ظیغل را یخوشحال

 .«اتفاقًا سقهیسلخوش یلیخ پسرم»

 هدار وسف،ی رو افتاده اآلن نیهم تونقهیسلخوش پسر»

 .«رهیگیم یوکشتَکل باهاش

 دهیکش ریتصو به امشیپ در روناک که یاصحنه تصور از

 دیکش رونیب را مانده تنه ریز یپا. دیخند دوباره خزر بود،

 :کرد پیتا تند و
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 .«شهیم یشاک نده، عکس گهید»

 روناک که نبود موقع به یقدرآن اما شد، ارسال امیپ

 ترتندوتند خزر قلب شود باز عکس تا. نفرستد یعکس

 که دیخند بلند چنان عکس دنید با بعد یالحظه و دیتپ

 تربزرگ سال ده باوِر و وسفی. کشاند اتاق به را رزنیپ

 اکخ به وسفی پشت بودند، دهیچیپ همبه خانه کف شده

 نیتردهیکش با وسفی دست. بود زده مهیخ شیرو باور و

 در چهآن به داشت تالش باور و بود سرش یباال حالت

 زرگب را عکس خزر. کند دایپ یدسترس بود قشیرف دست

 روناک امیپ بعد و دید وسفی دسِت در را یمسواک. کرد

 :انداخت اشخنده به دوباره

 مسواک هی از یاشتراک طور به داره اصرار قتیرف یوقت»

 .«دیکن استفاده
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 داشت. شد سرپا و بلند وسفی یرو از سرفه با باور

 هن که گفتیم یزیچ و زدیم یغر دهیبردهیبر و رلبیز

 داشت تالش احتمااًل. روناک نه د،یشنیم واضح وسفی

 .بردینم باال صدا که کند حفظ روناک یجلو را ادب

 .نوییپا تو شورم،یم رو باال من. نصف نصف ایب اصاًل -

. دیچیپ باور یسرفه یصدا به روناک یخنده یصدا

 را ستد کی کف و ستادهیا کانتر کنار سالن، به کردهپشت

 را گرید دست شده، خم جلو به یکم گذاشته، آن یرو

 شیهاشانه و بود گرفته دهان یجلو کردهمشت

 .دندیلرزیم

 منتقل هم مشترک مسواک قیطر از سل روناک، گمیم -

 و دهان یزیتم الیخیب امشبو هی من آره اگه شه؟یم

 .بشم دندانم
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 وسفی به ینگاهمین خزر، به دادن جواب از شیپ روناک

 سقف یرهیخ و مانده نیزم یرو درازکش طورهمان که

 :انداخت بود

 .شهیم الزمِسُرم نهیبب رو تو سل یباکتر -

 ادهفرست یقلب یهاچشم با ییهایموجیا که خزر یبرا بعد

 :نوشت بود رفته باور یصدقهقربان دوباره و بود

 مونهب مستند گزارش یباق. خونه برم خوامیم کمکم گهید»

 .«فردا واسه

 .« ممنونم ازت. بهم یکنیم لطف یلیخ. زمیعز باشه»

 در را یگوش روناک. شد تمام یموجیا چند با مکالمه

 رتشیت یلبه و نشست وسفی. گذاشت راهنشیپ بیج

 :دیکش نییپا را رفتهباال

 ؟یرینم -



 

Romanzo_o 339 

 هاآن به کردهپشت و نکیس یجلو که باور از نگاه روناک

 ت،شسیم را هاگوجه و کتلت یتابه داشت و بود ستادهیا

 :چرخاند وسفی سمتبه سر و گرفت

 .برسون منو ییجا هی تا -

 :کرد بلند صدا آشپزخانه از باور

 وسف؟ی مگه یمونینم -

 او با زمانهم. شد بلند نیزم یرو از و کرد ینچ وسفی

 گذاشت، چکانآب در را تابه باور. برخاست هم روناک

 خشک نیح. بست را آب ریش و دیکش آب را هادست

 :افتاد راه سالن سمتبه شیهادست کردن

 ؟یمصطف شیپ یبر یخواینم فردا مگه -

 داره؟ چندشو اون دنید یحوصله یک. بابا نه -

 :داد اخطار لبخند با مانتو دنیپوش نیح روناک
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 !بهشا گمیم -

 هب تنه نهیسبهدست و گذاشت کانتر یرو را حوله باور

 :چسباند کانتر کوتاه یوارهید

 .وسفی ستین آدم اصاًل تو از ترچندش -

 د،یکش اشختهیرهمبه یموها به یدست د،یخند وسفی

 سمتش دست د،یرس که باور به و افتاد راه در سمتبه

 :گرفت طرفشبه را مسواک و کرد دراز

 ارزش یگوز مسواک هی واقعًا! خان سیخس ریبگ -

 .نداشت دنویجنگ همهاون

. ماند شقیرف یرهیخ لبخند با تنها و نبرد شیپ دست باور

 را شالش روناک. انداخت کانتر یرو را مسواک وسفی

 :کرد سر
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 به زنهیم مسواکو اون اآلن باور یکرد فکر واقعًا -

 دندوناش؟

 و برد شیپ دست بعد انداخت، روناک به ینگاه وسفی

 :برداشت را مسواک دوباره

 .نشه حروم که دارمیبرم خودم یخواینم اگه خب اِ -

 مه وسفی گرفت، عمق باور لبخند د،یخند روناک بار نیا

 در سمت انداخت، کانتر یرو دوباره را مسواک لبخند با

 اورب سمتبه تنه ستاد،یا آن کردن باز از شیپ اما رفت،

 :گفت تیجد با و چرخاند

 منو. بود نایابابات یخونه دم،ید خزرو که یبار نیاول -

 بحث میداشت. بود هم خزر ،یبود کرده دعوت شام واسه

 یعهمزر تو رمیم شبانصفه یوقت من کهنیا سر میکردیم

 رو کاشته که ییارهایخ کردن رشد یصدا نایاعموم

 یخونه یوقت البد یگفتیم بهم یداشت تو بشنوم، تونمیم
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 توهم و کنمیم یروادهیز خوردن تو شب سر نام،یاعموم

. بشنوه رو اهیگ رشد یصدا آدم نداره امکان و زنمیم

 یبرا هم مادرت و بابات و دیخندیم بهم داشت نامور

 خابانت که یوچلخل قیرف بابت بودن متأسف پسرشون

 و کرد دییتأ حرفمو ساد،یوا من یجبهه تو اما خزر کرده،

 وت اگه آدم و عهیسر یلیخ رشدش که ارهیخ مدل هی گفت

 رشد یصدا تونهیم سه،یوا شبوته کنار شب سکوت

 وت نفر هی بودم خوشحال یلیخ روز اون. بشنوه کردنشو

 بهش یدید خزرو اگه. کرده باورم و سادهیوا من دونیم

 یزود به. اونم پشت من امروز روز، اون یتالف به بگو

 تشب. بزنمش گل تونیعروس واسه که خرمیم نممیموزیل

 .من باورخوش خوش
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 ...«دوست کتلت هنوز که بشم فداش یاله»

. ودب شده حک باور یرو شیپ دیسف وارید بر انگار جمله

 به خواند،یم سر از مرتب را جمله روروبه مات باور

 یروزگار که یباور. کردیم گم را فعل و دیرسیم دوست

 نیبدتر به بار کی ش،یپ سال چند نیهم دور، چندان نه

 هدید بربادرفته را شدن داشته دوست باور ممکن شکل

 حافظه به و کند لیتکم را جمله توانستینم حاال بود،

 یجمله یهاواژه پشت آنچه داشت تالش ذهن. بسپارد

 زیر کشدند،یم یسرک یگاهگه بودند، گرفته پناه ابتر

. ردیبگ دهیناد شدندیم پنهان نظر از دوباره و دندیخندیم

 کی نه هک یزن با نبرد دانیم وسط برگشتن به یلیتما ذهن

 تمام یبرنده بود داده نشان او به بار دو بلکه بار،

 رزم لباس ذهن. نداشت است، رانگریو ِیهاجنگ

 مرد یقهی بود انداخت دست فقط. دیپوشینم
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 به و براند عقب را او بود، دهیچسب را سالهوپنجیس

 .بکشاند زیخاکر

 ...«دوست کتلت هنوز که بشم فداش یاله»

 مدآ خزر یمخمل ِفیظر یصدا با رفتن صدقهقربان دوباره

 اجازه دوباره خاطرات، دردناک بخش مرور وسط نشست

»چیزی که بین بزرگترا اتفاق افتاده، درسته که به ما 

مربوطه، ولی بذار به همه بگیم به ما مربوط نیست یا الاقل 

تالش کنیم درست بشه خزر. هم هرچی بین اونا خراب 

شده، هم هرچی بین ما ترک خورده. فرصت بده، 

اینجوری عقبنشینی نکن. انقدر راحت منو دور بندازی 

من نابود میشم. اینجوری اگه بری من تا ابد از خودم 

متنفر میشم. از خودم که اجازه دادم مثل یه آشغال باهام 

رفتار کنی. اینجوری اگه...« 
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 و کند یادآوری را دردها و پررنگ را هازخم ذهن نداد

 .وادارد فرار به را باور

 به و خورده را هاقرص وسف،ی و روناک رفتن از بعد

 ارافک راندن پس قدرت خواب بلکه بود، برده پناه تخت

 دست دم از را «کنم چه» یهاکاسه باشد، داشته را آشفته

 خواب نه اما کند، پنهان چشم از دور یاگنجه در و بردارد

 از ها «کنم چه» نه بودند، رفته فکرها نه بود، آمده

 . بودند شده وپخشپرت دوروبرش

 یجا به کرد فکر بعد و کرد صاف ییگلو نشست،

 یکتاب و دچرخان سر. ببرد پناه یکتاب به است بهتر دنیخواب

 خم. دیند تخت دوروبر بود خواندنش مشغول هاشب که

 نوِر روشنکیتار در. گذراند نظر از هم را تخت ریز شد،

 جوراب لنگه کی جز ختیریم اتاق به آباژور از که یکم

 رونیب را جوراب و کرد دراز دست. نبود تخت ریز یزیچ
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 تاس یجوراب لنگه همان دیفهم شدیم نگاه کی با. دیکش

 شیدایپ و گشتهیم دنبالش دردربه قبل بار وسفی که

 از وسفی یهاجوراب مزارع یهاینیزمبیس. کردهینم

 با را جوراب. بودند شهره ییدانشجو دوران همان

. انداخت اتاق کنج و داد فاصله خودش از درهم یاچهره

 امیپ وسفی یبرا و برداشت یپاتخت یرو از را یگوش بعد

 :فرستاد

 .«بود تخت ریز بوگندوت جوراب لنگه»

 :آمد وسفی امیپ بعد لحظه چند

 .« برمیم آمیم کنار، بذار دستت، قربون. اِ»

 نویا. خودت مال یبرداشت من یکشو تو از که یجفت اون»

 .«دور بندازم بده تیرضا

 !«مارکه اون وونهید! ایننداز! نه»
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 وسفی یهاامیپ یصفحه از. آمدند کش باور یهالب

 یپاتخت یرو و کند قفل را یگوش خواست آمد، رونیب

. کرد خوش جا شیرو شیپ و آمد دو به وسوسه بگذارد،

 رفک کردیم باز که را دو و یس یپروا یهاامیپ یصفحه

 بود هگفت روناک به که یزیچ آن طبق بود بهتر دیشا کرد

 نیب وارید بر آجر و کردیم مسدود را یدروغ کاربر نیا

 کرد رد نخوانده را هاامیپ نیآخر. دیکشیم خزر و خودش

 را او یتازه یدلنوشته پروا. دیرس یزمستان روِز کی به و

 ابراز و گذاشته شاد یهایموجیا کرده، ارسال و یکپ

 :بود کرده احساسات

 هاپچپچه آلودوهم یصدا هاپنجره نیا از! کن گوش»

. وارهاید انیم مدفون یهزارباره یهاپچپچه یصدا. دیآیم

 در ییجا رفته ِیهایزندگ تمام یصدا کن، گوش خوب

 .« است پنهان کیبار یهاکوچه نیا در ها،خانه نیا
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 اون تو خودمو تونمیم بندمیم که چشم! متن نیا هیعال»

. کنم تصور یمیقد یهاخونه ونیم و کیبار یهاکوچه

 هم سردرهاشونو از زونیآو اسی و بوشب عطر یحت

 .«کرد حس شهیم

 «لطفتونه نظر. ممنونم»

 «خودتونه؟ کار هم عکس»

 .«پدربزرگمه یخونه از ترنییپا کوچه تا چند. بله»

 یباق هاخونه نیا از یکی تو دارم آرزو! قشنگه یلیخ»

 و پدربزرگ یبو هنوز که یاخونه تو. کنم یزندگ عمرمو

 .«بده رو مادربزرگ

 .«هست خزرم»

 یقگیعت ،یکهنگ هرچه از یروزگار که یدختر پروا، خزر،

 بزرگمام و بابزرگ شیپ حاال آمدیم بدش بود یماندگ و
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 یهاد مشکل حل یبرا دیشا نبود اگر. گذراندیم روزگار

 دراز. کند شانیواسطه و برود هاآن یخانه به شدیم

 پروا یهاامیپ یصفحه از کرد، خاموش را آباژور د،یکش

 ریز پروا یهاکامنت انیم خزر ردونشان یپ و رفت رونیب

 .گشت شیهاپست

 استنمانده یزیچ»

 یاعاشقانه یزمزمه نه

 یدارید شوق نه

 هادارم دوستت همهآن نه

 یاخاطره و یادگاری و ادی نه

 یانداخت دور بانهیغر چه مرا تمام

 ...«شود یخال وجودت از شهر کهآن از شیپ

 :بود نوشته پست نیا ریز پروا
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 خودش برده، خودش با رو خودش و رفته کهاون دیشا»

 .«باشه انداخته دور رو
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 تمام چرا بود؟ دهینفهم چرا. خواند را جمله بار چند باور

 که یخزر یعنی بود؟ نکرده شک یاذره یحت سال دو آن

 وقت خزر با یقدرآن است برگشته سال ده از بعد حاال

 امتم سال دو بود، بر از را او که یباور که دارد فرق رفتن

  بود؟ نشناخته را او و بود خورشدم

. ببند را افزارنرم کرد مجبورش یگوش امکیپ یصدا

 :بود نوشته وسفی

 موچارهیب یموندهبیغر جوراب لنگه بخور قسم»

 .«ببره خوابم تا دور یندازینم
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 ار وسفی جواب. نشست باور لب به یحالیب یخندهتک

 را یگوش. شد منصرف هم پروا یهاکامنت مرور از و نداد

. دیکش دراز پهلو به و گذاشت یپاتخت یرو کرد قفل

 طرع بود، شده بلند بامبوها یصدا بسته یهاچشم پشت

 نگر به یآب یشال با یزن بود، برداشته را فروشگاه ایدر

 نشسته مرِد چرخاندیم چشم و بود شده وارد شیهاچشم

 دایپ را طرفهکی یجنگ از ماندهیباق یپاره یهاکتاب انیم

 و ودب کرده پر را فضا یمیمال کالمیب یقیموس یصدا. کند

 تار هاکتاب سوگ به مردانه یدهیکش یهادست

 .بود دهیچیپ مرد آرام خواب به خزر عطر. نواختیم
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 را سالم یهاتراش و دیکش شیپ را کارتن کرد، خم زانو

 و رفت جلو زدهچمباتمه طورهمان بعد. انداخت درونش
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 شد سرپا. انداخت کارتون در را مانده سالم کنپاک چند

 کف از را هاخرابه و بردارد را اندازخاک و جارو تا

 شسر یاکرکره در به یاضربه یصدا کند، پاک فروشگاه

 آرامآرام کرکره یوقت بعد یالحظه. برگرداند عقب به را

 هب اخم کبود و متورم صورت آن با مانیا دنید رفت، باال

 باال کاماًل کرکره نداد مجال جوان پسر. نشاند اشچهره

 .شد وارد و داد هل را یتیسکور در شد، خم برود،

 ؟یکنیم کار یچ جانیا -

 و نیزم کف مانیا نگاه. دیپرس و رفت شیپ یقدم باور

 را پاره یهابرگه و هاکتاب. دیچرخ هازهیرخرده یرو

 فقط حاال و بود برداشته او آمدن از شیپ باور

 یهاماگ و دهیله یهاکنپاکن خردشده، یهاتراشخرده

 . بودند مانده شکسته

 ؟یبهتر -
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 متورم ینیب یرو آرام را سبابه و شست انگشت مانیا

 شد درهم اشچهره درد از. آورد یکوچک فشار و گذاشت

 :نشاند برادرش یهاچشم به نگاه بعد و

 راسته؟ عمو پول دنیکش باال انیجر نیا -

 را موتیر یدکمه دوباره. نشست باور یشانیپ به ینیچ

 :تاداف راه نییپا یطبقه سمتبه و داد نییپا را کرکره زد،

 .میبخور ییچا هی ایب -

 !باور سایوا -

 . چرخاند تنه و ستادیا پلهراه به دهینرس باور

 .راسته. آره -

 !ده؟یکش باال یهاد رو حجره از عمو سهم واقعًا یعنی -

 :شد کینزد یقدم مانیا. ماند مسکوت و رهیخ باور
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 نیا نبود، زد نامور که یگند سر فقط شما یریدرگ مگه -

 کجا از یبردارکاله و یگذارهیسرما و مغازه و پول انیجر

 !هو؟ی دراومد

 :رفت نییپا را هاپله و افتاد راه باور

 نامور؟ گفته؟ تواسه یک -

 .استشده همراهش دادیم نشان مانیا یصدا

 داره؟ یفرق -

 مانیا یهاچشم به چشم و چرخاند تنه هاپله نییپا باور

 :دوخت

 داره؟ یفرق -

 زشیم سمتبه باور. ماند اشرهیخ دهینفهم و جیگ مانیا

 با و برداشت آن یپا از را یچا فالسک شد، خم رفت،

 :کرد اشاره مانیا سرپشت به سر
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 . رو وانایل اریب -

 زیم به دستبهوانیل بعد و چرخاند تنه تعلل با مانیا

 را شیهابرگه و بود نشسته یصندل یرو باور. شد کینزد

 نیاول مغازه به ورود محضبه صبح، سر. دیکشیم کنار

 زیم نیا یرو خون یهالکه کردن پاک بود کرده که یکار

 .بود یخون یهاکاغذ انداختن دور و کردن مچاله و

 رو هک نییپا نیا مآورده تو واسه رو یصندل نیا. نیبش -

 . ینینش کتابا کارتن

 نییپا نیا او، نبود در مانیا و هیسا که بود یوقت به اشتکه

 یصدا و زندندیم گپ خوردند،یم ناهار نشستند،یم

 مانیا. رفتیم هم باال یطبقه تا سرخوششان یهاخنده

 یصندل بابت. نشست و گذاشت زیم یرو را هاوانیل

 هک یزیهرچ و یصندل که بود آشفته یقدرآن. نکرد تشکر

 دمق به قدم. دیاین چشمش به شدیم فروشگاه به مربوط
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 ِیهاآجر تا روشن یاقهوه یهاکیسرام درز از فروشگاه،

 ها،کتاب و کتاب یهاقفسه و دیسف گچ پشت شدهپنهان

 سر بر هیسا یهیسا. انداختیم هیسا ادی به را او همه

 یهمه روح، یهمه ذهن، یهمه فروشگاه، یهمه

 پر اورب که یوانیل تق یصدا با. کردیم ینیسنگ اشیزندگ

 ماتش نگاه و زد پلک بود گذاشته شیجلو و کرده یچا از

 با باور. گرفت برادرش  سرپشت یهاکتاب یقفسه از را

 را زیم یکشو بعد خت،یر یچا هم خودش یبرا آرامش

 که همان. بود باور همان باور. درآورد را قندان و کرد باز

 با هرگز انگار داد،یم انجام را شیکارها آرامش با شهیهم

 ینفس کالفه مانیا. استنبوده آشنا سرعت و عجله مفهوم

 ردک درهم چهره دیچیپ اشینیب به که یزیت درد از د،یکش

 .دیخر جان به یشتریب درد و

 ؟یموند نامور خونه شبو. بخور -
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 باور فروشگاه در که ییهاوقت تمام از زودتر که مانیا

 از را سؤاالتش جواب بود رسانده را خود کردیم کار

 با باور. انداخت باال یسر کالفه و کسل رد،یبگ برادرش

 :کرد حلقه وانیل دور را هاانگشت اخم

 قًا؟یدق اآلن تهچه -

 شما وقتاون رم،یبگ سؤاالمو جواب جانیا ماومده من -

 نه انگار و یزیریم ییچا خودت واسه لکسیر ینشست

 !م؟زده قات یختیرنیا من انگار

 انویل یدسته یجابه. نشست باور صورت به یلبخند

 :برد باال را آن و دیچسب را اشتنه

 .آروم -

 و زد شیچا به یلب باور. کرد لیمتما سر دهینفهم مانیا

 :داد حیتوض
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 .لکسیر یواژه معادل -

 به لبخند باور. شدند گرد مانیا سرخ و کبود یهاچشم

 زیم یرو را وانیل بعد د،ینوش شیچا از یکم هم باز لب

 :شد نهیسبهدست و چسباند یصندل یپشت به تنه گذاشت،

 شکینزد ،یداد امیپ بهش ،یکرد داشیپ نت تو یوقت -

 نکرده جاهاشونیا فکر رابطه تو یرفت باهاش و یشد

 برات یفرق کنم، دییتأ رو یگفت که یزیچ اگه اآلن ؟یبود

  داره؟

 هب علم با او. گفتیم درست باور. نداشت یجواب مانیا

 نیا به را او و شده کینزد هیسا به هارابطه یخراب

 هم کنار در را یشتریب وقت تا بود کشانده فروشگاه

 یبرا محض یکنجکاو کی فقط اول از زیچهمه. بگذارنند

 رتیجد و یجد کمکم بعد و بود دورافتاده یلیفام دنید

 .شد
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 برخالف لواسونو، یخونه و حجره عمو اصراربه بابزرگ-

. داروآبنون کار هی تو برن یهاد با که فروخت بابا لیتما

 و بابا و عمو سهم. نبود وسط عمو سهم یپا تنها  واقع در

 . بود هاعمه و بزرگمام و بابزرگ

 و دینوش شیچا از یکم کوتاه، حیتوض آن از بعد باور

 :شد سرپا

 .رو وآشغاالآت کنم جمع برم -

 ...و دیکش باال پولو اون تموم یهاد بعد -

 مانیا سمتبه سر و چسباند پلهراه یهانرده به دست باور

 :کردیم نگاهش منتظر و کنجکاو جوان پسر. چرخاند
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 هیسا و تو به نشد، یچ و شد یچ گذشته تو کهنیا -

 واقعًا اگر باشه داشته یربط دینبا یعنی. نداره یربط

 یلهساهشتهفت دختر دنبال یرفت یوقت. یدار دوستش

 شده، یخانوم خودش واسه حاال که هاسال اون طونیش

 که یزیچاون به نه ،یداشت یکار من یگذشته به نه یعنی

. یباش داشته کار دینبا یعنی. افتاده اتفاق ترهابزرگ نیب

 اشتمگذ قرار یعصر. یباش داشته کار یتونینم گهید حاال

 یهاد با بخوام ازشون خوامیم. نایابزرگمام خونه برم

 نشد اگه بشم، وارد اونا طرف از اول خوامیم. بزنن حرف

 برام یدار ازش اگه یآدرس. یهاد خونه برم خودم شب

 . نبود یزیچ کرده پر هیسا که یفرم تو. سیبنو

. کردیم نگاهش مانیا رفتیم باال را هاپله که باور

 کمال و تمام را گذشته انیجر هم هنوز که درست

 شیبرا گذشته شب نامور و باران که نیهم اما دانست،ینم
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 یرابطه درخت به یینها یضربه چهآن از ریغ یاتفاقات از

 بود انداخته جانش به وسوسه بودند گفته بود، باور و خزر

 حد آن تا را گذشته چهآن یهمه. بداند را زیچهمه

 شدن دهیبر به تیدرنها چهآن یهمه. بود کرده یخاکستر

 از چهآن یهمه. بود شده منجر یلیفام ارتباط یبندها

 .بود مانده پنهان شیپ سال ده یسالهدهنه کودک
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 برخالف لواسونو، یخونه و حجره عمو اصراربه بابزرگ-

. داروآبنون کار هی تو برن یهاد با که فروخت بابا لیتما

 و بابا و عمو سهم. نبود وسط عمو سهم یپا تنها  واقع در

 . بود هاعمه و بزرگمام و بابزرگ

 و دینوش شیچا از یکم کوتاه، حیتوض آن از بعد باور

 :شد سرپا



 

Romanzo_o 362 

 .رو وآشغاالآت کنم جمع برم -

 ...و دیکش باال پولو اون تموم یهاد بعد -

 مانیا سمتبه سر و چسباند پلهراه یهانرده به دست باور

 :کردیم نگاهش منتظر و کنجکاو جوان پسر. چرخاند

 هیسا و تو به نشد، یچ و شد یچ گذشته تو کهنیا -

 واقعًا اگر باشه داشته یربط دینبا یعنی. نداره یربط

 یسالهنههشت دختر دنبال یرفت یوقت. یدار دوستش

 شده، یخانوم خودش واسه حاال که هاسال اون طونیش

 که یزیچاون به نه ،یداشت یکار من یگذشته به نه یعنی

. یباش داشته کار دینبا یعنی. افتاده اتفاق ترهابزرگ نیب

 اشتمگذ قرار یعصر. یباش داشته کار یتونینم گهید حاال

 یهاد با بخوام ازشون خوامیم. نایابزرگمام خونه برم

 نشد اگه بشم، وارد اونا طرف از اول خوامیم. بزنن حرف
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 برام یدار ازش اگه یآدرس. یهاد خونه برم خودم شب

 . نبود یزیچ کرده پر هیسا که یفرم تو. سیبنو

. کردیم نگاهش مانیا رفتیم باال را هاپله که باور

 کمال و تمام را گذشته انیجر هم هنوز که درست

 شیبرا گذشته شب نامور و باران که نیهم اما دانست،ینم

 یرابطه درخت به یینها یضربه چهآن از ریغ یاتفاقات از

 بود انداخته جانش به وسوسه بودند گفته بود، باور و خزر

 حد آن تا را گذشته چهآن یهمه. بداند را زیچهمه

 شدن دهیبر به تیدرنها چهآن یهمه. بود کرده یخاکستر

 از چهآن یهمه. بود شده منجر یلیفام ارتباط یبندها

 .بود مانده پنهان شیپ سال ده یسالهدهنه کودک
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 خوبه؟ هیسا -
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 آمده، باال برادرش سرپشت که را مانیا سر باور سؤال

 از را هاماگ بزرگ یهاتکه داشت و بود کرده خم زانو

 رتبزرگ برادر. چرخاند او سمتبه داشتیبرم نیزم یرو

 مرتب را ریالتحرلوازم یختهیرهمبه یهاقفسه داشت

 .کردیم

 .دهیناام -

  .شد مانیا نگاههم و چرخاند سر د،یکش کار از دست باور

 حس. آزاده سقوط هی هیشب دیام اوج تو اونم یدیناام»

 .«مشده نخاع قطع کنمیم

 .«نکنه خدا. یجورنیا نگو»

 مهبرنا میداشت ما شیپ وقت چند نیهم مگه؟ نهیا از ریغ»

 تو! ؟یچ حاال. عسل ماه و خونه و تاالر واسه میختیریم

 مسادهیوا دهن به انگشت منم ،یبندیم چمدون یدار

 .«آدیم روزم به یچ رفتنت بعد کنمیم فکر نیا به دارم
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 یچهمه بعدها دیشا. میبد زمان بذار. باور میبد زمان دیبا»

 ادامه یجورنیا تونمینم من اآلن... یول بشه، درست

 .«بدم

 داد، کانت چنان را منگ و نیسنگ سِر سالهوپنجستیب باور

 به سالهوپنجستیب باور. دییتأ اال داشت، یمفهوم هر

 ودب ستادهیا وارید به رو و کرده پشت شیرو شیپ یایدر

 رونیب مضطرب و نیغمگ لرز، با هاواژه. کرد باز لب یوقت

 :ختندیر

 .«ستمین من انتخابت یوقت ستین کار در یبعد»

 !«باور»

 اما ،رفتیم داشت. برود رونیب اتاق از بود افتاده راه باور

. ودب گذاشته جا یآب پِرمهین چمداِن انیم ییجا را قلبش

 وراِخس یکشت که بود یطوفان ییایدر نبود، چمدان چمداْن

 .دیبلعیم و دادیمفرو خود در را رابطه
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 .«کنمیم خواهش. باور نرو دلخور. نرو یجورنیا»

 یبرا ییجا که بود دلزده و دیناام چنان. نبود دلخور

 شده مغلوبه چندماهه جنگ در چنان. ماندینم یدلخور

 یباق روانش و روح از یزیچ کردیم احساس که بود

 .جرآ یاپاره یحت کر،یدروپیب یارانهیو یحت است،نمانده

 ؟یکن درستش یبتون یکنیم فکر -

 مشغول دوباره و گرفت مانیا از چشم درآمد، فکر از باور

 :شد کارش

 دستم از یکار هر. کنمیم خودمو یسع یول دونم،ینم -

 .دمیم انجام ادیبرب

 تسمبه. نشاند لبش به لبخند مانیا وارزمزمه «گرم دمت»

 :گفت موتیر برداشتن نیح و رفت شخانیپ

 .نیبش تو. زنمیم جارو نویزم کف بعد درو، کنمیم باز -
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 یجارو و انداخت جعبه درون را هاماگ خورده مانیا

 :برداشت را اندازشخاک و یکیپالست بلند دسته

 . رو جانیا کنمیم زیتم خودم -

 ار موتیر باور. ختیر مغازه به باالرفته یهاکرکره از نور

 اهر نییپا یطبقه یهاپله سمتبه و گذاشت بشیج در

 :افتاد

 ...فقط. سیبنو مواسه رو یهاد خونه آدرس -

 یهریخ منتظر. ختیر مانیا دل به هول گفت که ی «فقط»

 :زد را حرفش و گرفت ینفس باور. شد برادرش

 .جانیا برگرده هیسا بکنم جون که رمیم فقط فعاًل -

. بعدًا واسه بمونه دیبا هست، اون و تو نیب که یانیجر

 هم م،یکن یراض مامانو هم که میبر شیپ شدهحساب دیبا

 .رو هیبق هم... هم و یهاد
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 بخندل برادرش به باور. داد تکان دییتأبه سر دهیفهم مانیا

 آمدن از خبر بامبوها یصدا. رفت نییپا را هاپله و زد

 .دادیم یمشتر
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 وقت، هی یند نشون خودتو. مادر رونیب اتاق از یاین -

 بهش یکرد وادارم. هابشه دلخور من از زه،یبر همبه مبچه

 .ندارم بهشو کردن نگاه یرو اآلن بگم، دروغ

 خب! ن؟یریگیم سخت قدرچه! بزرگمام یوا -

 فیتشر توندردونه وقت هر رون،یب برم من نیخوایم

 !برگردم؟ بردن،

 نییپا یاین و باال یبمون همون آخه؟ یبر کجا. مادر نه -

 .هیکاف
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 مرفت که اآلن من اصاًل. آمینم نییپا! چشم! چشم! چشم -

 مهمونتون تا بابزرگ، تخت رو افتمیم شم،یم جیافل باال

 !خوبه؟! بره

 خودت واسه برو ایب. جونت از دور. یعنی نه. مادر آره -

 نیبب مه یزیچ یلمیف هی بخور، نیبش باال ببر وپرتخرت

 هبشنو زه،یت مبچه ها،ینر راه مادر، فقط. بشه گرم سرت

 .یستین تو گفتم یالک فهمهیم رو، پا یصدا

 نفس بست، را شیهاچشم رزنیپ به کردهپشت دختر

 فرستاد، گوش پشت را سرکش یموها د،یکش یقیعم

 :ادافت راه شدهیکارموکت یهاپله سمتبه و کرد باز چشم

 !مبچه! مبچه -

 ودخ یرو به اما د،یشن خاتون نرگس را اشیرلبیز غرولند

 نکرده باز را آب ریش هنوز. رفت آشپزخانه به و اوردین

 دلهره با. داد باور آمدن از خبر در زنگ یصدا که بود
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 دلواپس. انداخت اطیح به ینگاه و دیکش پس را دست

 شدل. برود لو زیچهمه و اوردیدرب یبازجیگ رمحبیم بود

. کند دلخور خود از را اشزکردهیعز ینوه خواستینم

 یپرساحوال مشغول و رد اطیح در از پر دستان با که باور

 سمت کرد تند پا خاتون نرگس شد، پدربزرگش با

 . منینش

! ینر راه! ناییپا یاین! باال برو بدو! برو برو مادر یوا -

! وبد یوا! ینخور تکون. بره تا نیبش. یزیچ به ینخور

 !اومد! بدو

 باال به ووالهول با را خزر و رفت هاپله سمتبه دلهره با

 ینفس د،یکش گلدارش دامن به یدست بعد. کرد تیهدا

 یالحظه. کند رفتار یعاد و خونسرد کرد یسع و گرفت

 ستادیا وانیا یرو بزرگش پسِر ارشد پسر استقبال به بعد

 :نشاند صورت به یقیعم لبخند و



 

Romanzo_o 371 

 و نم به سر هی دینبا پس؟ ییکجا. مادر بشم فدات یاله -

 ؟یبزن رمردیپ نیا

 :رفت باال را وانیا یهاپله اشنوه همراه رمحبیم

 .یخودت رمردیپ -

 یگونه شد، خم و کینزد مادربزرگش به لبخند با باور

 تیرضا بوسه به فقط اما رزنیپ. دیبوس را او یدهیچروک

 پشت بر دست و دیکش آغوش به را دشیرش ینوه. نداد

 انهخ در خزر حضور رفتن لو اضطراب. کرد نییباالوپا او

 اورب آمدن از شیپ. بود برده باال را فشارش و قلب تپش

. ودب کرده فراموش که بگذارد زبان ریز یقرص داشت قصد

 گذاشت، جوان مرد پشت بر دست دیکش عقب که تنه

 منینش سمتبه و  گرفت او از را ینیریش یجعبه

 :کرد تشیهدا



 

Romanzo_o 372 

 بار هی یتونینم باز؟ یدیکش چرا زحمت. تو میبر -

 مادر؟ جانیا یایب یخال دست

 اضطراب فقطنه. بود جانیب و وارزمزمه باور یصدا

 دنید یدلهره که بود افتاده جانش به خزر با شدن روروبه

 سرش از دست هم کردیم دایپ خزر به یربط هرچه

 . داشتیبرنم

 که ییکتابا نیا بابزرگ؟ نیخوب. نداره قابلتونو -

 دادم سفارش نبود، موجود تاش دو یکی. نیخواستیم

 گهید تا دو خودم یقهیسل با جاشبه. براتون ارنیب

 .نیبش یمشتر و ادیب خوشتون دوارمیام گذاشتم،

 کردن تشکر نیح و برد شیپ دست د،یخند رمردیپ

 :گرفت اشنوه از را شدهچیبندپ یهاکتاب
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 دو هی نیهم. رمردیپ نیا واسه رو نایا قدران ارین مادر -

 بحص از. کنار ذارهیم گرفتنم نون و رفتن کوچه سر تا قدم

 .خوندن کتاب به نهیشیم من دل ور شب تا

 نگاه اب و لبلبخندبه و نشست منینش سبز مبل یرو باور

 :کرد دنبال رفتیم آشپزخانه به که را مادربزرگش

 مگه؟ بده خوندن کتاب -

 :آمدیم آشپزخانه از رزنیپ یصدا 

 از. داره یاقاعده و قد یزیهرچ گهید منتها مادر، واال نه -

 برات ارمیب ییچا. کنهیم یآزار آدمو بشه، در به که شور

 دمشک؟یب شربت ای

 یرواهر  کوتاِه یوارهید پشت نشسته خزِر رزن،یپ سؤال با

 صدایب اشزمزمه. گذاشت هم یرو را هاپلک دوم یطبقه

 .بود
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 .دمشکیب -

 شد، پخش جوان مرد یصدا با که یمشابه یواژه به واژه

 .دکر نفوذ کهنه یهاوارهید در و خورد تاب و چیپ د،یچیپ

 خوبن؟ رمحمدیم و عصمت -

 از بعد هیثان کی که یجواب وارزمزمه خزر باور، از شیپ

 :آورد زبان به را ختیر رونیب مرد دهان

 .دارن سالم شکر، -

 تواسه بعدش. کن تازه گلوتو بخور، نویا. مادر ایب -

 . آرمیم دمتازه ییچا

 و شد مخ برداشت، را دمشکیب شربت وانیل تشکر با باور

 یمیقد یخانه. گذاشت زیم یرو یدستشیپ درون را آن

 یطبقه در خواباتاق دو و اول یطبقه در خواباتاق دو

 و بود مادربزرگ آن از نییپا یهااتاق از یکی. داشت دوم
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 اختصاص ماندندیم شب که ییهامهمان به را یدوم

 باال یطبقه یهااتاق از یکی در دیبا رمردیپ. دادیم

 خزر. بود خاتون نرگس حکم حکم، چون د،یخوابیم

 داشت؟ سکونت هااتاق نیا از کی کدام در حاال

 هاگ امروزم. هیشاک ازت مادربزرگت پنجشنبه، یومدین -

 .رنتایب بسته کت کرد،یم خبر آژان کنم فکر ،یاومدینم
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 به و گرفت هااتاق از یکی یبسته در از را ماتش نگاه باور

 او که حاال نیهم خزر بود ممکن. زد لبخند پدربزرگش

 ت،اسنشسته پدربزرگ یخانه سالن یهامبل از یکی یرو

 سقف، کی ریز ک،ینزد قدرنیهم باشد؟ اتاق نیهم درون

  ؟یافتنیدست قدرنیهم
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 هدونیم خودش پسرم. ستین یکشآژان و آژان به یازین -

 از .مادر ایب. ستین هفته مهفته نمشینب اگه هفته تو

 که رمحبیم و من. یبخور آوردم خودت یهاینیریش

 مقطاب. شهیم مونده مونه،یم. ادیز میستین خورینیریش

 .برات آرمیم ییچا با اونو. هست

 را مادربزرگش یتعارف یهاینیریش از یکی تشکر با باور

 .گذاشت یدستشیپ در وان،یل کنار هم را آن و برداشت

 وهیم رمردیپ و رزنیپ نیا به زدن سر وقت معمواًل

 یقناد یجلو یفروشوهیم یجا به چرا امروز. دیخریم

  بود؟ کرده ترمز

 یارد دوست ،یریبم فردا باشه قرار بگن بهم اگه روز هی»

 رمبخو  قدران. بخورم ینیریش فقط گمیم ،یکن کار یچ

 .«نرسم فردا به و بترکم روز همون که

 .شربت شهیم گرم مادر، بخور -
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 بعد. دینوش آن از یکم و برداشت را وانیل شد، خم باور

 ساکت یکم. گذاشت یدستشیپ درون دوباره را وانیل

 یپا شیهاکفش که یخزر بفهمد بلکه کرد، زیت گوش

 تالش تیدرنها نه، ای هست خانه واقعًا نبود، وانیا یهاپله

 که یمطلب اصل و کند منحرف او حضور از را ذهن کرد

 :ندک مطرح بود، آمده خانه نیا به و زده ایدر به دل بابتش

 گفته؟ بهتون بابا فروشگاهو انیجر -

 کنجکاو هم رمردیپ و نشست رزنیپ صورت به یاخم

 :دیکش جلو مبل یرو تنه یکم

 مگه؟ شده یچ. نه -

 قلب. دوخت اشنوه دهان به چشم و دیپرس رمحبیم

 بود تهگف شیبرا هیسا را انیجر. افتاد تپش به باال آن خزر

 .بزند حرف زیچ چه از بناست باور دانستیم و

 . یشاک و یعصبان. فروشگاه اومد یهاد -
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 !یوا یا -

 و کند سرهم داشت تالش باور چهآن نیب رزنیپ یزمزمه

 از یکم کرد، صاف ییگلو. انداخت وقفه اوردیب زبان به

 :داد ادامه و دینوش شربت

 .برد برداشت دخترشو -

 !جهنم -

 سمتبه. شد بلند جا از و گفت یتند لحن با رزنیپ

 یمک حاال. کرد دنبالش نگاه با باور رفتیم که آشپزخانه

 یسک. برسد هم رزنیپ گوش به بود برده باال را شیصدا

 دل هالبت که بود یمادربزرگ نیهم بکند یکار بود بنا اگر

 داشت یکم یلیخ احتمال و نداشت یهاد از هم یخوش

 .کند یانیپادرم بخواهد

 .اعتماده قابل و جمعحواس. هیخوب دختر دخترش -
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 هیسا به که یبودن «جمعحواس» صفت به دل در خودش

 دمآ عمرش به هیسا از ترجیگ. زد پوزخند بود داده نسبت

 .بود دهیند

 حال ره به. فتهیب راه و رهیبگ ادی کار دهیکش طول یکل -

 .شده صرف یانرژ و وقت بابتش

 یگچ یوارهید به سر و کرد دراز تنه ریز را پاها خزر

 :چسباند

 صرف یانرژ و وقت براش نبود آدم هیسا از ترجیگ -

 ؟یکن

 دوباره را فرار سمِج یموها. زد لبخند و گفت دلش در

 هب دوباره باور یصدا ماند منتظر و فرستاد گوش پشت

 د،یدینم را مرد بود نشسته که جاآن از. ندیبنش جانش

 بم یصدا. بود صدا فقط. کردینم حس هم را عطرش
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 فرسنگ هافرسنگ. دور یروزگار ِنیدلنش ِیصدا. رایگ

 .دور

 تو شیپ دخترش خوادینم پدرشه، ن؟یا یچ یعنی خب -

 گفتم، رمحمدیم و عصمت به هم اول از. مادر کنه کار

 یروزگار که یمرد دختر به دادن کار. بوده اشتباه کارت

 هب تره. ستین درست فرورفته، مونهمه تن به ششین

 نه؟یا از ریغ. باباش به یحسن ره،یم تخمش

 . هیخوب دختر هیسا -

 .ستین باباش -

 ...اونم -

 شمیم دلخور شاهده سر به خدا که ازش نکن دفاع -

 !مادر ازت
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. ستین یهاد حرف حرفم اآلنم. کنمینم دفاع. چشم -

 .برگرده هیسا خوامیم

 دست قلب تند تپش انیم و بست را هاچشم خزر

 دیچ هم کنار و دیکش رونیب ذهن از را ییهاواژه انداخت

 .بسازند جمله تا

 .« برگرده خزر خوامیم»

 یپاها یرو و کرد چکه حروف تکتک از حسرت

 فاعل کاش. ختیر کوتاه دامن از مانده رونیب یشدهجمع

 خودش که ه،یسا نه بود آورده زبان به باور که یاجمله

 دشیم کاش. زدیم حرف او برگشتن لیتما از کاش. بود

 یرجخا کیکالس یهالمیف مثل بکشد، باال تنه حاال نیهم

 آرام، بچسباند، پلهراه یگچ یوارهید به دست

 را هاپله جوان مرد یهاچشم به رهیخ و خرامانخرامان

 نهت حاال که مرد یرو به ستد،یبا سالن انیم برود، نییپا
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 دستش دبع. بزند لبخند بود ستادهیا شیجلو و دهیکش باال

 تپش بر یمیمال یبوسه مرد بدهد اجازه و ببرد شیپ را

 .بزند آن

 هچهر و انداخت یمشک کوتاه دامِن به نگاه کرد، باز چشم

 دامِن کیکالس یشاعرانه سکانس آن یبرا. دیکش درهم

 و ودب عاشقشان یبچگ که هاهمان از. بود ازین دارپف بلند

 یفلز یهاحلقه آن با قدرچه دیفهم اشیسالگنه تولد روز

 .آورندعذاب زبر ژپوِن و

 حرف یهاد با نیبخوا ازش نیریبگ تماس آذر با بشه -

 خر زا دیشا نیبزن حرف یهاد با میمستق دونمینم ای بزنه

 .بشه ادهیپ طونیش

 .دیکش رونیب ایرؤ از را خزر «آذر» اسم
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 یدختره. مادر شهیآت پارچه هی خودش اآلن که آذر -

 اصاًل. کارههی جانیا اومده زو،یچهمه کرده ول دیسفچشم

 که آدم مادر خب... که هم یهاد. زد حرف آذر با شهینم

 ،بده ادی بهش دوباره ار،یب رو گهید یکی. ستین قحط

 کم سرت از هم باباش و دختر اون شر. بنداز راهش

 .شهیم

 .خوادشیم مانیا -

 و رمردیپ جان به باور یاکلمه دو یجمله از که یبهت

 کرد رصب باور. دیآفر یاهیچندثان سکوت نشست، رزنیپ

 وتاهک یوارهید پشت شدهپنهان باال، آن خزر. کند اثر ضربه

 ار جمله و زد لبخند قرمز، یچهیقال یرو نشسته و یگچ

 .کرد حیتصح خود ذهن در

 .«خوامشیم من»

 .«خوامیم خزرو»
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 .«خوامشیم بازم افتاده، که یاتفاقات تموم وجود با»

 «کجاست؟»

 «ست؟ین واقعًا»

 !«خزر؟»

 «خانوم؟ خزر»

 «د؟یینماینم رخ بانو خزر»

 «جانم؟ خزر»

 «خزر؟»
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 رو یک! ؟یچ یعنی خوادشیم مانیا! مادر؟ یچ یعنی -

 خواد؟یم رو یچ! خواد؟یم

 .رو هیسا -
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 خوادشیم! دهیم ریش بو دهنش هنوز بچه نیا! واه -

 !؟یچ یعنی

 عدب و زد شربت وانیل به یلب دوباره لبلبخندبه باور

 :داد حیتوض

. مانیا ستین هم بچه نیهمچ. بزرگمام گهید جوونن -

 .هاشهساله ستیب

 دیبا اد. شهر نیا تو هست دختر همه نیا! مادر یهرچ -

! نداره امکان اصاًل! نه نه یوا! ؟یهاد دختر رو بذاره دست

! گه؟ینم یچیه رمحمدیم! شه؟یم یراض طورچه عصمت

 !بابات؟ و مامان دارن خبر اصاًل

 یراض مامان منتها نکرده، نظر ابراز ادیز بابا. دارن خبر -

. شهیم یراض بشه یجد اگه بحث مطمئنًا خب که ست،ین

 اطبس و یخواستگار میبر فردا نیهم ستین قرار هم حاال

 مه با بشه تموم درسشون تا قراره نایا. میبنداز راه عقدو
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 هم با یزندگ درد به دنید اگه بعدش. کنن معاشرت

 من مان،یا انیجر یسوا اآلن. میبکن یاقدام هی ما خورنیم

 قرار. بره آخه نداشته لیدل. برگرده هیسا مصرم خودم

 انتقام رس از نه. فتهیب براش یخاص اتفاق من شیپ ستین

 از بهتر شما ندونه یهرک. نهیک سر از نه م،داده کار بهش

 تهبس وقته یلیخ من واسه گذشته یپرونده نیدونیم همه

 . شد چرا و شد یچ به نه دارم، کار هاشآدم به نه. شده

 معمول حد از بلندتر را آخر جمالت اما چرا، دانستینم

 و شود رد هم وارهاید و بسته یدرها از صدا تا بود گفته

 باور چهآن دنیشن از خزر قلب. برسد خانه یجاهمه به

 را مشیضخ یهاشهیر دوباره یدیناام و آمد درد به گفت

 .فروکرد جوان دختر روح در

 یهاد به من. یندار خبر خودت مادر، یافتاد قوز سر -

 تو خورنون کنه، کار تو شیپ شبچه نخواد دمیم حق
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 اون به نه نمیهم واسه. رهیبگ تو از رو شیروز و باشه

 زنگ امشب نیهم برعکس،. آذر به نه زنم،یم زنگ

 یلیخ دیبا که بودن اونا. عصمت و رمحمدیم به زنمیم

 مانیا یزندگ از هم دخترو اون یپا نایا از زودتر

 .تو کار از هم دن،یبریم

 .بزرگمام یجورنیا نینگ -

 عوض یزیچ داره؟ یریتوف نگم، من یول گم،ینم. باشه -

 وسنگ نیتربزرگ من، پسر شه؟یم پاک گذشته شه؟یم

. وسط انداخت یهاد همون همبه تا دو شما دنینرس واسه

 کنم کج گردن برم من یخوایم جا،نیا یاومد تو بعد

 کار که تشیپ بفرسته شوتحفه بکنم التماسشو شش،یپ

 !نکنه اهیس سال هفتصد خوامیم. مادر نه کنه؟

 .باورو نرنجون. خاتون طورنیا نگو -
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 پدربزرگش مهربان و آرام یچهره به یالحظه باور نگاه

 دادیم حق. شد مادربزرگش یرهیخ دوباره بعد نشست،

 مدنشآ بود مطمئن بًایتقر. ردینپذ و کند مخالفت رزنیپ

 را کمش شانس تا بود آمده فقط داشت، نخواهد یسود

 ورروبه یهاد با نباشد مجبور خودش بلکه کند، امتحان

 .شود

 زا باز  فرداپس که نهیا از بهتر ،یبرنج من از اگه اآلن -

 انیجر یسوا. جان باور یبخور یبدتر یضربه آدم اون

 ت؟گرف ازم یک منو محبوِب یکنیم فکر دختر، نیا و تو

 من از مادر، نه داد؟ دقش که نهیا از ریغ! یهاد نیهم

 .نیهمچ ینکن خوامیم هم تو از منه، به اگه. نخواه

 تهنشس پلهراه به رزنیپ یحرص زدن حرف نیح باور نگاه

 آوردن زبان به نیح خاتون نرگس که ییجاهمان. بود

 ای بود باال خزر. بود کرده اشاره آن به سر با «دختر» یواژه
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 یطبقه یهااتاق از یکی بود کرده اطراق آن در که یاتاق

 .بود باال

 .نیکن دخالت نینخوا دمیم حق بهتون. متوجهم -

 خوبم کنم،یم که دخالت. مادر نه نکردن دخالت -

 ...که باباتمامان به زنمیم زنگ که، گفتم. کنمیم

 بکشن؟ گوشمو -

 یندهخ یصدا. کرد ساکت را رزنیپ و گفت لبخند با باور

 به یکج تلِخ لبخند خزر و دیچیپ فضا در رمحبیم

 و شد بلند شیجا از خاتون نرگس. نشاند صورت

 :افتاد راه آشپزخانه سمتبه

 شتمگو باشه الزم وقتش به. حاال ارمیب ییچا برات بذار -

 کشک تواسه خوامیم. یبمون دیبا شامو. کشمیم

 م،گرفته پوست هم رو بادمجونا. کنم درست بادمجون

 .نادهآم یآماده. آفتاب تو صبح از مگذاشته م،دهیپاش نمک
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 رونیب بند نیب از را هاکتاب از یکی که پدربزرگ به باور

 عدم از بًایتقر و انداخت ینگاه زدیم ورق و بود دهیکش

 امکان بود، اگر خزر. شد مطمئن خانه در خزر حضور

 مگر. کند اصرار شام یبرا او ماندن به مادربزرگ نداشت

  شد؟یم بند جا کی خزر

 به مادربزرگش چهآن دنیشن با خزر یهاچشم طرف آن از

 یلیخ را خودش هم لحظه همان. شد گرد بود آورده زبان

 هب را خود و نرود نییپا دو به را هاپله بود کرده کنترل

 نرگس یقدرآن باور آمدن از شیپ. نرساند ییدستشو

 داده تذکر ماندنش صدایب و شدن یمخف بهراجع خاتون

 کردن یخال به یمبرم ازین بود شده فراموشش کلبه که بود

 !دارد اشمثانه

 !ییییییی! کنم درست بادمجون کشک تواسه خوامیم -

 !خدا یا! آخه؟ یچ یعنی
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 و برخاست جا از کرد، وکولهکج یدهان زد، غر لب ریز

 که را در. رساند هااتاق از یکی به را خود دوالدوال

 ار باور رفتن بعد یالحظه کرد خداخدا بستیم یآرامبه

 شام از دبع یساعت تا که یاتفاق. ندیبب ریحر یپرده یال از

 و نییپا یطبقه به دنیرس یبرا را دختر و دیانجام طول به

 .انداخت دردسر و چالش به ییدستشو
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 آشپزخانه از بزرگمام و باور آرام زدن حرف یصدا

 یطبقه یپله نیاول کینزد تا را خود خزر یوقت آمدیم

 الاقل بود شده خم. گذاشت موکت یرو پا و رساند دوم

 یرو رمردیپ رد،یبگ کمک او از و ندیبب را پدربزرگ

 ورق ار یکتاب داشت و بود نشسته محبوبش راک یصندل

 را او «سیپسیپ» چند با گذشت خزر ذهن از. زدیم
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 رمردیپ کهآن از شیپ نداشت شک اما کند، خود متوجه

 آشپزخانه از مادربزرگ و باور بشنود، را شیصدا

 هب پشت و نشست د،یکش عقب تنه. شوندیم متوجهش

 . داد یگچ کوتاه یوارهید

 واسه یکند پوست بادمجون صبح از یعنی! ایخدا -

 ور آقا یبگ من به ینکرد بعد ،یکن درست شام تدردونه

 !شام؟ واسه یداریم نگه

 کجاست؟ -

 خود یکم. کرد قطع را خزر یذهن یمکالمه باور یصدا

 االب را هاپله باور اگر شد زنگبهگوش و دیکش نییپا را

 . ببندد را در و برساند اتاق به را خود د،یآیم

 .ایشمعدون کنار. مادر وونیا رو -

 سر از ینفس. شد راحت گفت رزنیپ چهآن با الشیخ

 یاهنگ وارهید کنار از و شد خم دوباره بعد د،یکش یکالفگ
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. ندیبب توانستیم یراحت به حاال را باور. انداخت سالن به

 یاپارچه شلوار و داشت تن به یاسرمه یمردانه راهنیپ

 تا را هانیآست. بودند یمشک هم شیهاجوراب. یمشک

 رخز. رفتیم سالن در سمتبه و بود زده تا ساعد یانهیم

 مرد یپا تا سر نوک از ولع با فرستاد، گوش پشت را موها

 وانیا از دستبهتابه باور که لحظه همان و کرد ورنداز را

 و دیکش عقب تنه لشیم برخالف افتاد، راه سالن طرفبه

 روروبه از را جوان مرد خواستیم دلش. بست را هاچشم

 از کرده یروپس یموها مهربان، آرام صورِت. ندیبب هم

 یقفسه آدم، بیس کینزد خاِل د،یسف یتارها ها،قهیشق

 یصدا چسبانده، آن به سر گذشته در بارها که یانهیس

 دلش .بود گرفته آرام و دهیشن را مرد پرعشق قلب دنیتپ

 یبزرگمام حرمت به و خواستیم را باور با شدن رودررو
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 نییپا و بود مانده باال بود، داده پناه و جا او به که

 .رفتینم

 شکسته؟ چرا گلدونا -

 .کرد لیمتما هاپله سمتبه را خزر سر باور یصدا

! هک ستنین گربه. نشده هار یلیخ پدرایب هاگربه نیا -

 هب خوردن زدن، غلت هم، جون به افتادن شبیپر. پلنگن

 . نییپا وونیا رو از کردن چپشون گلدون، تا سه اون

 .براتون گرفتمیم گلدون اومدمیم داشتم نیگفتیم -

 !نیریخودش -

 لیفام کی عمر، کی. زد لبخند و کرد زمزمه یرلبیز خزر

 کرده حسادت مادربزرگ و نوه نیا کینزد یرابطه به

. بود زیعز شیبرا قدرآن باور که خودش یحت بودند،

 .یبچگ همان از پسرک داشت مار یمهره
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 هک بعد سال برف تا م،یکاشت باغچه تو رو گال حاال -

 !بخره گلدون بره محب اومد،

 زدن ورق نیح رمردیپ. دیچیپ خانه در باور یخنده یصدا

 :کرد باز لب کتابش

 مریم. پسرم اومده ایدن به ماههشیش خاتون نرگس نیا -

 .رمیگیم رمیم صبح فردا نیهم خانوم، خاتون رمیگیم

 عطر. دینرس خزر گوش به واضح نرگس غرولند یصدا

 کرده اشگرسنه و برداشته را خانه شدهسرخ یهابادمجان

 حاال نیهم اگر شودیم طورچه کردیم فکر داشت. بود

 و یعاد یسالم با برود، نییپا را هاپله شود، سرپا

 از انن یاتکه بگذارد، آشپزخانه به پا یمعمول یلیخیلیخ

 شیال بادمجان یورق بردارد، نتیکاب یرو نان ظرف

 از که یروغن تصور از. بکشد دندان به را آن و بگذارد

 فکر بعد و زد لبخند بود گرفته راه انگشتانش انیم لقمه
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 کردهسرخ بادمجان و نان خوردن حاال مشکلش کرد

 دنیرس هاهیکل داد به و اشمثانه یهیتخل مشکلش. ستین

 و کرد خم وارهید یکناره  طرفبه تنه و سر دوباره. است

 را او بود نیا نجاتش راه تنها. شد پدربزرگ یرهیخ

 به را باور اگر رمردیپ. کند همدست خود با و متوجه

 سیسرو از توانستیم او کشاندیم اطیح به یابهانه

 به ار خود دهیخمدهیخم. کند استفاده سالن کنج یبهداشت

 یشماره. برداشت تخت یرو از را یگوش و رساند اتاق

 یحرف پدربزرگش کردیم خداخدا گرفتیم که را رمردیپ

 الیخ باور خواستینم دلش. برود لو زیچهمه که نزند

 و گرفته سنگر خانه از یاگوشه که است یفرار او از کند

. نشد جواب از یخبر و خورد بوق چند. شده پنهان

 اشوارهید به تنه و رساند زیخاکر به را خود دوباره

 به ینگاه و کرد لیمتما کناره سمتبه آرام را سر. چسباند
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 صدایب ز،یم یرو رمردیپ یگوش. انداخت سالن

 هنشست آن به کردهپشت رمردیپ و شدیم وخاموشروشن

 .دیدینم و بود

 !شانس یبخشک یاَ -

 به بعد. فشرد مشت در را یگوش و کرد قطع را تماس

 .انداخت یمیقد یچوب تخِت یرو تنه و برگشت اتاق

 دمر یکردهپشت قامِت ریتصو بسته یهاپلک پشت

 را هادست خزر که یمرد. بود بسته نقش پوشیاسرمه

 و بود چسبانده او یهاکتف انیم سر کرده، حلقه دورش

 .دیکشیم جان به را عطرش
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 نیا که موابسته بهت قدران دارم، دوستت قدران»

 ریزنج مثل کنمیم احساس. کنهیم تمیاذ داره یوابستگ

 .«دهیچیپ بهم

 .«گهید یکی دنبال برم بزنم، همبه باهات یناراحت»

 !«باور»

 .«برم بگو یدار دوست. نکن تعارف. واال»

 رو تو بدون یزندگ من وقت؟اون شمیم یچ من یبر»

 .«ستمین بلد

 .«یدار استعدادشم. نداره یکار. یریگیم ادی»

 !«شودیم بدجنس باور باز»

 !«یدار هم شزهیانگ نمیبیم کنمیم نگاه که خوب»

 !«باور»
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 امونبر شام واسه داده قول. نایابزرگمام خونه میبر بپوش»

 .«کنه درست بادمجون کشک

 .«زشیعز ینوه یبرا. براتون نه، برامون»

 !«حسود»

 یخنده یصدا بندشپشت و گفتن «حسود» شوخ لحن

 در یرهیخ و کرد باز چشم خزر. کرد پر را اتاق مردانه

 را ودخ باز بود افتاده جانش به وسوسه. شد اتاق یبسته

 تنه. ندیبب را باور یپنهان و بکشد سرک برساند، سنگر به

 و نیپاورچ شد، بلند تخت یرو از و دیکش باال

. کرد باز را آن یآرامبه و رفت در کینزد تا یسرانگشت

 بازتر را در خواست انداخت، راهرو طرف دو به ینگاه

 داشت انگار که باور یصدا برود، رونیب اتاق از و کند

 تپش زدیم حرف یکس با زمانهم و آمدیم باال را هاپله
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 صدایب اما ،یتندبه را در. برد باال را جوان دختر قلب

 :ودب واضح حاال باور یصدا. چسباند در به پشت و بست

 سالم... بزرگمام و بابزرگ و من. نه... اآلن جاماون. آره -

 حاال... میزنیم حرف یحضور حاال آمیم... چشم... دارن

 هی چشم، برگشت اگه من، مامان ما شیپ ستین اصاًل که

. رهیبگ تماس خوادینم. نه... کنمیم حالش به یفکر

 .نداد تیرضا

 فقط حاال. آورد کش را خزر یهالب باور یخنده یصدا

 اورب و بست چشم. بود فاصله نشانیب قدم چند و در کی

 آن در بار چند. کرد تصور پله نیباالتر یرو نشسته را

 زرخ بود، نشسته باال آن باور بودند، هم مال که یاگذشته

 پسر گردن دور دست شده، خم بود، رفته رونیب اتاق از

 به سر  و چسبانده اشگونه به گونه کرده، حلقه جوان

 یلیخیلیخ یگذشته آن در بار چند بود؟ چسبانده سرش
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 یهابوسه به را هم در پشت یراهرو نیهم در دور

 به نفس بار چند بودند؟ کرده مهمان آوردلهره ِیواشکی

 و بودند کرده لمس را هاتن هادست بودند، داده هم نفس

 یبسته در پشت بار چند بود؟ دهیرس خود اوج به تمنا

 فوریک خانه نیا یهااتاق انیم اتاق، نیا انیم اتاق، نیا

 عاشقانه یقرارها و هاوعده بودند، شده دلتنگ شده، عشق

 بودند؟ دهیشن شاعرانه یهازمزمه و بودند گذاشته

 .فعاًل. حتمًا آمیم. چشم. نیبرسون سالم بابا به -

 رهیخ. کرد باز را خزر یهاچشم باور یتلفن یمکالمه انیپا

 سر از زیر یهاخنده یصدا به اتاق ریحر یپرده به

 هک یخزر. سپرد گوش وسالسنکم خزر یشاد و طنتیش

 در و دهید را در پشت مرد محبت بود کرده باز چشم تا

 .بود شده غرق غشیدریب داشتن دوست یایدر

 .بزرگمام اومدم -
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ً

آنچه باور گفت نشان میداد حاال دیگر پلهها را پایین 

رفتهاست. خزر کمی صبر کرد، بعد در را بهآرامی گشود. 

کسی آن باال نبود. نفس عمیقی کشید و بعد خمیده خود 

را به دیواره رساند. باور را میدید که پشتکرده به راهرو، 

کنار صندلی راک ایستاده، یک دست در جیب شلوار 

فرستادهاست و به کتابی که پیرمرد میخواند نگاه میکند. 

مدل ایستادنش طوری بود که خزر میتوانست تا ابد به 

تماشایش بایستد و خستگی برایش معنایی نداشته باشد، 

اصال از عشق تماشای آن صحنه جان بدهد. همان لحظه 

مامبزرگ هم به جمع دونفرهی آنها پیوست و حن 

دعوت باور به نشستن، سر بهسمت پلهها چرخاند و 

نگاهی به باال انداخت. خزر از فرصت استفاده کرد، دستی 

در هوا تکان داد و مادربزرگ را فراخواند. پیرزن با 

حرکت نوهاش چشم گرد کرد و هولزده دستش را 
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 هااتاق از یکی به خزر تا داد تکانتکان خود سرپشت

 :گفت باور به رو بعد. برگردد

 اآلن .مادر بزن ونیزیتلو ینیبب یخوایم یزیچ یاخبار -

 . آمیم من

 از. شدند گرد بود گفته رزنیپ چهآن از خزر یهاچشم

 اخبار هب رزنیپ و رمردیپ یهابحث تمام بود برگشته یوقت

 خاتون نرگس یغرولندها و شدیم ختم رمحبیم دنید

 روان و کندیم آزرده را روح اخبار یتماشا بود معتقد که

 دوست اگر گفتیم اشدردانه به حاال. زدیریم همبه را

 رهمد وارهید پشِت نشسته خزِر یچهره! ند؟یبب اخبار دارد

 باال یطبقه به را خود زناننفسنفس رزنیپ یوقت بود

 وادار را خزر ماواشارهیا و ابروها انداختن باال با و رساند

 . بروند اتاق به کرد

 !؟یچ ندتیبب یگینم! مادر؟ هیچ -
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 رمنتظ و گفت حلق ته از اتاق در بستن از بعد رزنیپ

 گوش پشت را صافش کوتاه یموها خزر. ماند جواب

 :فرستاد

 که شما اصاًل! دارم؟ جزام من مگه! نه؟یبب خب -

 !ن؟ینگفت من به چرا نیدار نگهش شام نیخواستیم

 شب؟ وقت نیا یبر یداشت رو کجا گفتمیم -

 !دوستام خونه ل،یوفامفک خونه! جاهمه نیا -

 ستد بعد و دیکش اشکردهعرق یشانیپ به یدست رزنیپ

 :دیچسب را خزر

 وت یپ حواسم وقتاون یرفتیم تو. بگردم دورت یاله -

 زود بخوره شامشو مبچه که، نشده یطور حاالم. بود

  شده؟ تگرسنه. دمیم شام بهت بعدش. رهیم

 :دیکش پس را دستش اخم با خزر
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 و هاهیکل ودادغیج یصدا! خانوم خاتون نرگس ریخ -

 .رسهیم توندردونه گوش به داره کمکم گهید  مورودهدل

 .یگفتیم زودتر مادر خب ؟یدار ییدستشو. اوخ اوخ -

 گفتمیم کردمیم سالم ن،ییپا اومدمیم ؟یختیرچه -

 نیا خو! دارم ییدستشو نوازممهمون ِزیعز بزرگمام

 .هگید توآلت تو رفتمیم میمستق خودم که بود یجور

 دچن را «یگیم راست» و داد تکان دییتأ به یسر رزنیپ

 و ماند در یرهیخ متفکر یکم بعد کرد، زمزمه بار

 :گفت تیدرنها

 وت برو ایب تو کنمیم گرم باورو سر ن،ییپا رمیم من -

 .اطیح ییدستشو
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 :شدند گرد خزر یهاچشم

 !چرا؟ جااون -

 کهنیا از شیپ و دیپرس متعجب و یحرص اما حلق، ته از

 :داد ادامه بزند یحرف رزنیپ

 ! ترسمیم من جا،اون هست مارمولک -

 ترسوئن قدران باشه، هم اگه مادر؟ بود کجا مارمولک -

 .کننیم فرار تو، یبر تا که

 که یادربسته کوچک طیمح در حضورش تصور از خزر

 درهم چهره هستند زانیآو وارشیدرود از هامارمولک

 :داد تکان طرف دو به یسر و دیکش

 کنم،ینم سالمم ن،ییپا رمیم اآلن اصاًل! نداره امکان -

 رمیم میمستق. هستم من اصاًل ای هست باور انگارانگارنه

 . باال گردمیبرم کنم،یم کارمو ،ییدستشو تو
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 :دیچسب را دستش رزنیپ برود، در سمتبه چرخاند تنه تا

 شمیم دروغگو. مادر نیهمچ ینکن! عبا آل تنپنج ای -

 یابهونه هی به من بمون،! مادر نداره تیخوب! مبچه شیپ

 . االب برگرد یکرد کارتو زود تو فقط. اطیح تو برمشیم

 اام افتاد، راه در طرفبه رزنیپ. کرد زمزمه یا «باشه» خزر

 :گفت رفتن رونیب از شیپ

 فونیس به عادت رمحبیم دونهیم. اینکش فونویس -

 .نداره دنیکش

 ی «باشه» و داد تکان تأسف به یسر. افتاد خنده به خزر

 زرخ رفت، رونیب اتاق از که رزنیپ. راند زبان به را یبعد

 یوقت همان شودیم خوب چه کرد فکر و ماند اتاق انیم

 او د،باش سالن وسط باور دیآیم رونیب ییدستشو در از که

 .شود رسوا مادربزرگ و بماند چهارشاخ ند،یبب را
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 که دیدیم را مادربزرگ و باور. رفت نییپا هاپله از آهسته

 .رفتندیم اطیح ییدستشو کنار یانبار سمتبه

 .رفتن ا،یب بدو -

. نشاند او صورت به را خزر خندان نگاه رمحبیم یصدا

 یهاپله خزر. کردیم نگاه اشنوه به لبخند با هم رمردیپ

 ییدستشو به میمستق خواست. کرد رد یتندبه را مانده

 :گفت رمردیپ برود،

 تو شهب پخش ییصدا هی بزن، ضبطو اون دستت، قربون -

 .خونه

 و زد را پخش دستگاه یدکمه کرد، کج را رشیمس خزر

 اطیح به ینگاه بعد. دیچیپ سالن در یقیموس یصدا

 ار اشنوه رزنیپ البد. دیند را مادربزرگ و باور و انداخت

 انبار یهاوپرتخرت انیم از یزیچ شیبرا تا بود برده
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 ییدستشو در را خود و کرد تند پا خزر. بکشد رونیب

 یرهیخ لبخند با ستاد،یا نهیآ یجلو یالحظه. انداخت

 :زد یچشمک و شد خود خندان یهاچشم

 بزرگومام و رونیب برو بعد برگردن، تا بده لفتش قدران -

 . خوب دختر نیآفر! کن عیضا

 در به گوش یالحظه ،ییدستشو از رفتن رونیب وقت

. آمدیم سالن از بنان و یقیموس یصدا فقط. چسباند

 انداخت باال یاشانه یالیخیب با باشند؟ برگشته بود ممکن

 جز و دیکش سالن در یسرک. کرد باز یآرامبه را در و

 یاشهیش در طرفبه سر یوقت. دیند را یکس پدربزرگ

 و حوض لب ستادهیا را رزنیپ و باور چرخاند، سالن

 به یکم باور بود یکاف فقط. دید ساختمان به کردهپشت

 ییدستشو از حاال که را او تا شود لیمتما سمت کی

 ار لباسش خاک داشت جوان مرد. ندیبب بود آمده رونیب
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 هب دست کف شد، کینزد یاشهیش در به خزر. تکاندیم

 که ار یبار نیآخر. ستادیا شیتماشا به و چسباند شهیش

 همه نیا. آوردینم خاطر به بودند همبه کینزد قدرنیا

 گمان نامرد یگذشته آن در کجا.دور همه نیا ک،ینزد

 که طورنیا بمانند؟ دور هم از طورنیا یروز کردیم

 بودن هم کنار از اما باشند، پدربزرگ یخانه در هردو

 .محروم

 کنف نرگسم داره؟ یاشکال چه. ندتیبب بذار بمون -

 .میخندیم شه،یم

 از دست. انداخت خنده به را خزر گفت، رمردیپ چهآن

 سمت رفتن نیح و چرخاند تنه د،یکش پس شهیش

 در ،وانیل کنار که یانخورده ینیریش شد، خم پدربزرگش

 اصوات. چپاند دهان در و برداشت بود یدستشیپ
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 رونیب دهانش از ینیریش خوردن نیح که ینامفهوم

 :انداخت خنده به را رمردیپ ختیریم

 .گلوت ته نپره. بگو بعد بخور -

 و انداخت اطیح به ینگاه لبخند با دنیجو نیح خزر

 شد، کینزد رمردیپ به بعد. فروداد زوربه را ینیریش

 :گفت و دیکش را او یدهیچروک یگونه

. دهیم حرصت رزنهیپ نیا قدران که برم قربونت -

 که خانوم خوشگِل زن هی تواسه خودم بده، طالقش

 .رمیگیم باشه اخبار عاشق

 تکان به را راک یصندل اشخنده و دیخند رمردیپ

 زا یدیجد آهنگ و بود شده تمام یقبل یقیموس. انداخت

 و ردک نگاه دستگاه به یالحظه خزر. شدیم پخش دستگاه

 حیرجت باال یطبقه به رفتن یجا به بار نیا. افتاد راه بعد

 سرگرم یبرا یزیچ الاقل جاآن. برود خودش اتاق به داد
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 خواندن به را یساعت توانستیم و داشت وجود شدن

 شدن وارد از شیپ و کرد باز را اتاق در. بگذراند کتاب

 مادربزرگ همراه به باور. انداخت اطیح به را آخر نگاه

 را در و گذاشت اتاق به پا خزر. آمدندیم هاپله سمتبه

 : بود کرده شروع را یدیجد آهنگ بنان. بست

 همه با ایدر چو منم/ درخشان ماه ،یماه همچو تو♫

 ♫مهتابم ریاس طوفان،

 را اورب نگاه یقیموس یصدا سالن، به گذاشتن پا محضبه

 یقیموس پخش دستگاه و شدهیبرگچ دکور سمتبه

 .بنان به عشقش و بود پدربزرگ کی. کشاند

 تاسهو ار،یدرب یخوایم. شد فیکث لباستم. مادر نیبش -

 .بشورم

 . تکوندم بود، خاک. بابا نه -
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 مه یا/ ییتنها یگوشه به دل، غم و منم تیرو از دور♫

 ♫ییبازآ چون تو یغم نبود مرا که بازآ

 قوت منتها خواستم،یم رو گید اون بود وقت یلیخ -

 ترسنهگ. نمیچیم شامو زیم اآلن. نداشتم دنشویکش رونیب

 پشت قدران ،یبگ کار هی که مرده نیا به. یحساب شد

 .شهیم مونیپش آدم ندازه،یم گوش

 ستین ترراحت بومپشت پاگرد تو نیبذار رو نایا -

 براتون؟

 هفته تو باال؟ برم رو پله همه نیا دارم پا من. مادر نه -

 خوامب کهنیا به برسه چه باال، یاتاقا تو نرم بارم دو دیشا

 یهپل تا چهار سه نیهم جانیا باز. برم هم باالتر طبقه هی

 بدم، آب یگل بشورم، اطیح یوقت هی رمیم. وونهیا

 اکبر، دیبا منتها بردارم، خواستم یهرچ یانبار برم تونمیم

. گمیم رو حیذب یکهیکوچ پسر نیهم گه،ید شیشناسیم
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 ون،ریب زهیبر انبارو بذاره وقت روز هی کنم، خبرش دیبا

 .ختهیر همبه یلیخ. نهیبچ نو از دوباره

 مگه. کاسه نیهم و شهیم آش نیهم باز نشده ماه دو -

 نکردن؟ مرتبش ومدن،ین عصمت و رمحمدیم بار اون

 به دم ستین خواباتاق. یانبار گه،ید روشه اسمش یانبار

 .که میکن مرتبش قهیدق
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 یاج به اما نگاهش زد، لبخند پدربزرگش غرولند به باور

 رمردیپ شدیم هاسال. بود شربت وانیل کنج ینیریش یخال

 تر ینیریش و بود باال خونش کلسترول هم داشت، قند هم

 به رمحبیم هاآدم از یلیخ برعکس درواقع. خوردینم

 باور. کردیم مراعات و دادیم تیاهم شدتبه اشیسالمت

 چند نیهم. کشاند دوم یطبقه یهاپله طرفبه نگاه
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 دنیکش نرویب یبهانه به رزنیپ کهآن از شیپ ش،یپ یقهیدق

 یهاوپرتخرت انیم از نداشت الزمش مطمئنًا که یگید

 فتهر باال را هاپله نیا ببرد، رونیب ساختمان از را او یانبار

 یهااتاق به هم بار دو یاهفته کهیدرحال هم آن بود،

 . زدینم سر دوم یطبقه

 اشتد حتم گرید حاال. شد یدستشیپ یرهیخ دوباره باور

 رمردیپ. هاستاتاق نیا از یکی یبسته در پشت خزر

 یزیچ آشپزخانه از خاتون نرگس خواند،یم را کتابش

 خواند،یم یگرید آهنگ بنان نبود، واضح که گفتیم

 بود رهیخ ینیریش یخال یجا به یمیمال کج لبخند با باور

 اتاق به رونیب از که یآهنگ تخت یلبه نشسته خزر و

 :کردیم زمزمه بود، کرده نشت

 یبرد جان و دل/ دارم یغم که ین چون نالم شب همه♫

 ♫ارمی ینشد اما
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. دهدیم خاکستر عطر هوا. کشمیم نفس. بندمیم چشم»

 ه،رفت یتو از. تو از مانده جا به عطر. هاسوختن تمام یبو

 تمام عطر. هاسوختن تمام از سوخته، من از مانده، من از

 .«هاسوختن

 که یقدرآن. ماند جمله انیپا ینقطه یرو خودکار نوک

 و بزرگ نقطه کرد، نشت کاغذ به خودکار جان از جوهر

 را شعور و شعر و دیآفر کیتار یاچالهاهیس شد، تربزرگ

. شد سرپا و انداخت کاغذ یرو را خودکار. دیبلع خود در

 بود اگر وسفی. بود برداشته را خانه یفضا داغ ریش یبو

 یگاو عطر چه بهبه» گفتیم و دیکشیم یقیعم نفس

 !«دهیچیپ
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 یرو از را ریش وانیل زد، لبخند وسفی یجمله تصور از

 طرفبه زدیم آن به یلب که طورهمان و برداشت زیم

 یبهار میمال باد از دیسف یتور یپرده. رفت پنجره

 جذب بعد د،یکشیم دامن اتاق یهاوسط تا د،یرقصیم

 و دیایب که یبعد باد تا گرفتیم آرام و شدیم پنجره

 تپش دستبهوانیل جوان مرد. اوردیدرب پروازش به دوباره

 اجازه ذهن به و شد خلوت ابانیخ یرهیخ ستاد،یا پنجره

 از ذهن. ببرد هم را او و برود دارد دوست هرکجا داد

 ،نه ای بود آمده رونیب پدربزرگ یخانه از که یوقت همان

 خانه در خزر حضور که یوقت همان از آن، از شتریپ یحت

 یکودک مثل داشت دوست بود شده مسجل شیبرا

 ،یتابستان داغ بعدازظهر کی یخلوت در گوش،یباز

 سرپشت کوچکش یهاقدم با را هاکوچهپسکوچه

 و بخندد بخواند، آواز سرخوش بدود، تروفرز بگذارد،
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 جان به را شیخنکا و ندازدیب آب نهر به را خود تیدرنها

 .بخرد

 «اد؟یب بارون ممکنه مونیعروس روز یکنیم فکر تو»

 «اد؟یب بارون یدار دوست تو»

 !«شهیم شاعرانه یلیخ! آره»

 دارم دوست من اد،یب بارون یدار دوست تو چون خب،»

 .«آدیم بارون کنم فکر

 نیا از هوی بعد م،یریبگ مراسم ریت یگرما وسط مثاًل»

 ن،بش سیخ مهمونا همه. ادیب یتابستون مزخرف یبارونا

 .«بشه خراب هاشونشیآرا

 .«خورده ادیز گیدته عروس بگن بعد»

 یبل باور. دیچیپ پرده رقص به دخترک زیر یخنده یصدا

 .برود شیپ را ریمس همان ذهن داد اجازه و زد ریش به



 

Romanzo_o 419 

 رن،یبگ پناه ییجا هی کننیم فرار دارن مهمونا یوقت بعد»

 یدولپ و زایم سر برسونه خودشو تندتند خانوم عروس

 .«بخوره رو اینیریش

 .ردک پر را فضا سالهودوستیب دختر یخنده یصدا دوباره

 .«نشن آرد بارون ریز که خورمشونیم من خب»

 .«نداره هم تیدوستینیریش به یربط اصاًل. بله. بله»

 «؟ییکجا تو»

 «؟یِک»

 .«خورمیم تندتند رو اینیریش دارم من که یوقتاون»

 دازمنیم رو اینیریش یباق دارم دستمه، قابلمه هی منم. آها»

 .«یبخور بعدًا که توش

. خورد گره جوان مرد یخنده به دخترک یخنده بار نیا

 یاسرفه از بعد و دینوش داغ ریش از یکم لبخند با باور
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 پسر و دختر که یروز همان. کرد مرور را روز آن یباق

 بافتندیم ایرؤ نشسته، هم کنار آرزو و دیام هزار با جوان

 رونیب و دندیخندیم شانیاهایرؤ به کردهرخنه طنز از

 .خوردیم رقم یگرید جور داشت ریتقد اتاق،

 .«کرد صدات مامانت کنم فکر»

 .«برم ندارم دوست. َاه»

 .«یمونیم بگو برو خب»

 .«بابا خاک سر میبر میخوایم مامان با آخه. نه»

 .«امیب باهاتون بپوشم، لباس من بذار پس خب. آها»

 .«یمرس. جون آخ»

 تصور به را خود و آمد کش سالهوپنجستیب مرد لبخند

 نهت بعد زد، وانیل به یلب باور. رساند سالهوپنجیس مرد



 

Romanzo_o 421 

 و گذاشت آن یرو را وانیل شد، کینزد زیم به چرخاند،

 .دیکش رونیب پاکت از گاریس نخ کی

 «بکنم؟ ازت یخواهش هی تونمیم»

 «؟یچ»

 و یبد مجال هیثان دو هی خوردنا ینیریش اون وسط ممکنه»

 «؟یکن مهمون سیخ یبوسه هی به منو

 گرید و ایرؤ آرزو، د،یام ،یسرخوش. خنده خنده، خنده،

 ندازدیب باور جان به شک یاذره که نبود زیچچیه. چیه

 تمام که رسدیم راه از یجهنم روز کی بعدتر، یکم

 . روندیم برباد و شوندیم پرپر اهایرؤ

 یور را آزاد دسِت و کرد صاف ییگلو زد، گاریس به یپک

 به ار ذهن کرد تالش نشستیم که تخت یلبه. دیکش سر

 که دیدیم را رزنیپ و خودش. کند تیهدا یگرید ریمس

 انبار سمتبه بزرگ گید دنیکش رونیب یبهانه به
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 نییپا تندوفرز را هاپله که دیدیم را جوان دختر. روندیم

 بعد یالحظه و دیدیم مرد پشِت مات را نگاهش د،یآیم

 وانیل کنار از ینیریش دنیقاپ درحال و زیم یرو شدهخم

 ارگیس لتریف به کهآن از شیپ هالب. کردیم تصورش

 دیبا ًااساس. دانستینم را شیچرا. داشتند لبخند بچسبند،

 ریدلگ و ناراحت بود خورده رکب رزنیپ از کهنیا از

 است، خانه خزر بود دهیفهم که یوقت همان از اما شد،یم

 خوشحال یحدود تا و یراض که بود نشده ناراحت تنهانه

 پدربزرگ یخانه در حضورش خواستینم دلش. بود هم

 ه،گذشت برخالف. باشد جوان دختر رفتن رونیب مسبب

. دکن لیتحم ودوسالهیس خزر به را یزیچ نداشت دوست

 را نماند و نرفتن بود داده جان که یاگذشته باوِر برخالف

 . بود مانده ناکام و کند لیتحم خزرش به

 .«ایب زود. باور جانیا ایب»
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 !«شده؟ یچ! کجا؟»

 !«ایب فقط! ما یخونه»
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 را یبعد پک. دینبا که یزیچ به بود زده زیگر دوباره ذهن

 و اندتک زیم یرو یگاریرسیز در را خاکستر زد، گاریس به

 از یعکس با را کاغذ یرو متن. گرفت دست به را یگوش

 و کرد پست پدربزرگ یخانه یشدهیکارموکت یپلهراه

. بود شده شروع یباز. گذاشت زیم یرو دوباره را یگوش

 گرفته سر از قبل سال دو از شده شروع یباز درواقع ای

 . بود شده

 خاکستر ریز یهاآتش به باد دیشا ،یبگشا را پنجره»

 .«ردیبگ جان دوباره و چدیبپ
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 شکل ذهن در را جمله و شدند خوانده کیبهکی هاواژه

 و دیچیپ پرده به اتاق باز یپنجره از باد. دادند مفهوم و

. زد گاریس به را یبعد پک باور. درآورد پروازش به دوباره

 از و باز و دوباره و دوباره دوباره، گر،ید بار کی را جمله

 .افتاد یگوش یرو روناک نام تا خواند نو

 بله؟ -

 !که یبود کرده بالکش -

. نشاند باور لب به لبخند روناک یشاک اما شوخ، لحن

 :شکست را سکوت روناک نزد که یحرف

 .ایب هم تو یداشت دوست. منه شیپ فرداشب -

 !عمرًا -
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 را یبعد پک باور. دیچیپ یگوش در روناک یخنده یصدا

 شیجا از. کرد مچاله یگاریرسیز در را آن و زد گاریس به

 .برداشت هم را ریش یخوردهمین وانیل شدیم بلند که

 .ادیب باد بذار کن باز رو پنجره -

 روناک صورت به لبخند اشخنده از. دیخند باور بار نیا

 . نشست

 !شقکله یداشتندوست یایلعنت -

 !نکنه درد شما دست -

 ؟یخوب. نداشت قابلتو -

 و کتف نیب را یگوش گذاشت، آشپزخانه به پا باور

 .شد ریش وانیل شستن مشغول و کرد چفت گوشش

 ن؟یخوب شماها. ستمین بد -

 ؟یشوریم یچ. میخوب مام -
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 .وانیل -

 .بده وشوشست ر،یش ریز ریبگ مغزتم کم کی -

 ؟یچ نگاهمو -

 .خوب پسر نیآفر. بشور اونم -

 ؟یندار خبر وسفی از -

 ،شد حرفش کارآموزه با ،یمصطف آموزشگاه امروز رفت -

 .خونه برگشت شد، اخراج

 !؟یچ واسه -

 یمصطف. نشد اخراج. کنمیم یشوخ یول. دونمینم -

 ورج براش گهید شاگرد هی قراره حاال کرد، حتشینص یکل

 .کنه

 اون تو جاشبه ن،یبش سشیتدر الیخیب نظرم به -

 . نیبد بهش ینقش هی تئاترتون
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 مثاًل؟ ینقش چه -

 .درخت -

 بآ ریش لبخند با باور. شد کیشل دوباره روناک یخنده

 .شد شیهادست کردن خشک مشغول و بست را

 گالوید. باشه نداشته تکون که یزیچ هر سنگ، کنده، -

 .نخواد هم

 .رسونمیم یمصطف گوش به شنهادتویپ -

. ندچسبا آن یپشت به را سر و انداخت مبل یرو تنه باور

 فراموش. شد بلند جا از یزیچ آوردن خاطر به با بعد

 در بود داده بزرگمام که یبادمجان کشک ظرف بود کرده

 .بگذارد خچالی

 ؟یبود مادربزرگت خونه -

 .میبود -
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 ؟یچ -

 .درواقع میبود -

 ا؟یک -

 ...خَـ و من -

 !همو؟ نیدید -

 .نه -

 طور؟چه -

 نگاه طبقات به داشت بود، کرده باز را خچالی در باور

 مادربزرگ یدربسته ظرف یبرا را جا نیبهتر تا کردیم

 .کند دایپ

 بود؟ خونه تو خزرم یوقت همو نیدیند یجورچه -

 .یبپرس خودش از دیبا گهید اونو -

 !بهش بزنم زنگ کن قطع! خدا ای -
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 .یفضول از یرینم -

 رد و داد جا خچالی از یکنج را ظرف گفت، لبخند با باور

 :شد معترض خنده با روناک. بست را خچالی

  ؟یندار یکار! گهید یشعوریب -

 . نه -

 بود گرفته تماس باور با که یسرعت همان با روناک

 را خزر یشماره بعد کرد، قطع را تماس و یخداحافظ

 دیچیپ یگوش در جوان دختر ی «الو» کهنیهم. گرفت

 :شد بلند روناک معترض یصدا

! ؟ینگفت من به بعد ،یبود خونه هی تو باهاش شعور،یب -

 دونستیم یول د،یند رو تو اون که یبود کجا! ش؟یدید

 ای !د؟یفهم که یعنی یرفت لو! ؟یبود شده میقا! ؟یاخونه

 هان؟ بابابزرگت، دمیشا گفت؟ بهش مادربزرگت
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 ذهن چنان «یاخونه دونستیم یول د،یند رو تو اون»

 یشدهفیرد سؤاالت یباق که بود کرده قفل را خزر

 به یوقت بود نشسته لبش به لبخند. دیشنینم را روناک

 آتش هب پنجره از که یباد به و کردیم فکر خاکسترها تمام

 .بود کرده ورششعله و گرفته خاکستر ریز
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 سآدر. افتاد مانیا امیپ به باور چشم روناک، تماس از بعد

 لحظه چند باور. بود داده را یهاد تماس شماره و خانه

 ار لیموبا رفت، خوابشاتاق به بعد و ماند امیپ یرهیخ

 از دخوانیم که یکتاب د،یکش دراز گذاشت، یپاتخت یرو

 هنذ. بخواند صفحه چند کرد تالش و برداشت تخت یپا

. نداشت کتاب مطالب یرو تمرکز به یاعالقه اما آشفته

 و هاابانیخ به خود با را او بود، دهیچسب را دستش
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 مرد. بود کرده رها یهاد یخانه در یجلو و برده هاکوچه

 باور. کردیم یزندگ شیپ سال ده یخانه همان در هنوز

. انداخت یپاتخت یرو ساعت به ینگاه و چرخاند سر

 اهفروشگ به دیبا هم صبح. بود روقتید دادن امیپ یبرا

 از یکل و مانده تنهادست مانیا هیسا نبود در. رفتیم

 هم پدربزرگ یخانه در ماندن. بود افتاده عقب کارها

 اندمیم حاال. بود گرفته او از را یهاد شیپ رفتن فرصت

 . فردا شِب ای عصر ینهیگز

 به دوباره را یگوش و گذاشت نهیس یقفسه یرو را کتاب

 واندخ پستش ریز را پروا امیپ گرید بار کی. گرفت دست

 را خزر یصفحه روناک، یصفحه از شد کنجکاو بعد و

 انیم را خزر یکاربر نام بعد یالحظه. کند دایپ

 بعد و ماند اشرهیخ هیثان چند. افتی روناک کنندگاندنبال

 یرو را یگوش و بست را افزارنرم عیسر حرکت کی با
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 خواب، بعدش بود، یخوب پناه کتاب. انداخت یپاتخت

 و کار دوباره بعدترش و یهاد با جدل بعدش کار، بعدش

 هک راه کی نه. کردیم دایپ فرار یبرا یراه دیبا. کار و کار

 یپاها داشت، پا کی کرد،یم دایپ فرار یبرا یادیز یهاراه

 و داشتیبرم را روحش کرد،یم قرض هم یگرید

 .کردیم فرار دیبا. ختیگریم

*** 

. کرد چک را پالک و انداخت ورورفتهرنگ در به ینگاه

 شیپ دیشا. آمدینم ادشی را بود جانیا که یبار نیآخر

 یبار چند عمو فوت از بعد هم دیشا بود، اتفاقات تمام از

 بابت یقدرآن هم دیشا. بود کرده ادهیپ جانیهم را خزر

 هایشکتابفرو یراسته یحجره رفتن برباد و شدن فروخته

 نیا در پشت تا را خزر یحت که بود دلخور مرد نیا از

 خاموش را نیماش اکراه با. بود نکرده یهمراه هم خانه
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 را او خواهدیم بود نوشته یهاد یبرا. شد ادهیپ و کرد

 امیپ. بود مانده پاسخ یب اما شده، دهید امشیپ. ندیبب

 کجا بود دهیپرس و دادیم اطالع را آمدن ساعت اشیبعد

 .بود مانده جوابیب شدهدهید امیپ هم باز. نندیبب را هم

 ساعت رأس بود نوشته لیمیب و یکالفگ با تیدرنها

 حاال. رساندیم هاآن یخانه به را خودش هشت

 اصاًل شود،یم واقع ثمر مثمر قدرچه آمدن نیا دانستینم

 ای کندیم باز شیرو به را در یهاد و دهدیم رخ یدارید

 به را فروشگاه شیپ ساعت کی که بود نیا مهم اما نه،

 اشخانه به یهاد دنید یبرا بود گفته و سپرده مانیا

 بود دهید برادرش یهاچشم در را دیام یکورسو رود،یم

 تن به را صلح رانیسف پوشتن نه، که جنگ لباس حاال و

 ِدیام. بود رسانده طرفهکی قراِر به را خود و کرده

 .دیارزیم آمدن نیا به مانیا یهاچشم در کردهخانه
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 اراجببه را دست و کشاند خانه سمتبه را نیسنگ یپاها

 را اشسبابه سرانگشت. بود داغ انگار زنگ یشاس. برد باال

 ار فونیآ یکس نه شد، بلند زنگ از ییصدا نه. سوزاند

 انآپارتم به و برد باال سر باور. شد باز در نه و برداشت

 دیسف یهاسنگ از یاهیس و دود چرک،. انداخت ینگاه

 زج به. بودند گرفته خاک هاپنجره و دیباریم ساختمان

 هاپنجره یباق سوم، یطبقه یواحدها یپنجره دو یکی

 خواست درآورد، بیج از را لشیموبا باور. بودند کیتار

. شد انمیپش است، شانیخانه در پشت سدیبنو هیسا یبرا

 بهتر کردندیم ترهابزرگ یباز وارد کمتر هرچه را هابچه

 :نوشت یهاد یبرا. بود ترعاقالنه و

 «بمونم؟ ای برم. مخونه در پشت»

 تدرس و ماند اشرهیخ هیثان چند کرد، ارسال را امیپ دیناام

 تق اب در فتد،یب راه نیماش طرفبه چرخاندیم تنه یوقت
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 مکث با یالحظه. پراند جا از را او و شد باز یبلند

 به پا و داد هلش یآرامبه بعد ماند، بازمهین در یرهیخ

 سرش یباال المپ. گذاشت کیتارمهین یپلهراه

 را در بعد کرد، صبر لحظه چند. شدیم وخاموشروشن

 یلحص یبرا تالش. افتاد راه و دیکش یقیعم نفس بست،

 .بود شده شروع یافتنیندست و ناخواسته

 

79 

 .انداخت درها به ینگاه دیرس که سوم یطبقه پاگرد به

 هاآن از یکی که ستیهاد یخانه واحد کدام بود مانده

. آمد رونیب آن یال از یهاد همسر مه،ینع سر و شد باز

 لب به لبخند بعد و ماند باور یرهیخ مکث با یالحظه

 :نشاند

 . بفرما. یاومد خوش. باور آقا سالم -
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 .ختیر رونیب هالب نیب از یآرام یصدایب نفس باور

. بود شده ازش یگرم استقبال برخورد نیاول در الاقل

 یپرساحوال و سالم نیح. نداشت را انتظارش که یزیچ

 .آورد درشان و انداخت هاکفش پشت پا

 .شدم مزاحم -

 خانه کوچک هال به پا جوان مرد تا دیکش کنار زن

 ندرو پله،راه فیکث و ختهیرهمبه ظاهر برخالف. بگذارد

 . بود زیتم و مرتب خانه

 خوبن؟ جون عصمت. یلیخ یاومد خوش. نیینفرما -

 محمد؟ آقا

 .خدمتتون دارن سالم. خوبن -

 .آدیم یهاد اآلن ن،یبش. بفرما -
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 عطر .کرد انتخاب نشستن یبرا را مبل نیترکینزد باور

 و دیبخشیم آرامش بود برداشته را فضا که یعود میمال

 که کردیم هیشب یدنج یکافه به جنگ دانیم از را خانه

 دور هادغدغه از و دینوش ییچا نشست، یساعت شدیم

 .شد

 یحساب کنم فکر گهید خوبن؟ داداشا و جان باران -

 .باشن شده بزرگ

 خانشیپ یرو که یاشدهیدرمیتاکس یپرنده از نگاه باور

 آشپزخانه سمتبه سر و گرفت بود یسنگ ینهیشوم

 ار ینیس. بود یچا ختنیر مشغول یهاد زن. کرد لیمتما

 پر یچا از را هافنجان سوم کی بود، گذاشته کانتر یرو

 کانتر کنج سماوِر ریش ریز دانهدانه داشت و کرده

 . کند پرشان جوش آب از تا گرفتشانیم

 .هیادیز زمان سال ده. گهید بله. دارن سالم خوبن -
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 تنها دِر امده،ین رونیب یهاد زن دهان از کامل «قًایدق»

 اِلحیب لبخند. آمد رونیب هیسا و شد باز خانه خواباتاق

 جواب. آزرد را باور کردن سالم نیح باورشرقابلیغ

 اضافه و دیپرس را حالش داد، یگرمبه را دخترک سالم

 :کرد

 شیپ اصاًل کارا یستین. ایگذاشت تنهاموندست یحساب -

 .رنینم

 غم با نشست، جوان دختر صورت به که یادوباره لبخنِد

 ردخت نگاه با داشت باور. داشت تناقض نگاهش یدلهره و

 همان کرد،یم دنبال رفتیم آشپزخانه به که را جوان

 باور. کرد سالم یسردبه و آمد رونیب اتاق از یهاد لحظه

 یهاد. برد جلو دست و گذاشت شیپ یقدم شد، سرپا

 :ردک اشاره مبل به بعد. دیچسب را باور دست و شد کینزد

 .یاومد خوش. نیبش -
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 اول همان از کهنیهم اما نبود، گرم رفتارش که درست

 باور. داشت یدواریام یجا بود نکرده کیشل را توپ

 مرتب داشت ذهن در که یجمالت کرد یسع و نشست

 .اوردیب زبان به وقتش به تا کند

 .نییبفرما -

 سر و گرفت یجلومبل زیم از را ماتش نگاه هیسا یصدا با

 شت،بردا یفنجان. بود شیرو شیپ یچا ینیس. کرد بلند

. کرد تشکر و گذاشت زیم یرو یدستشیپ یرو را آن

 قلبش کردیم حس باور و گذشتیم یکند به زیچ همه

 به یخون قطره گرید یالحظه که استشده فشرده چنان

 .شد نخواهد پمپاژ هارگ

 .یایب جانیا تا نبود ازین. زدم حرفامو رمحمدیم با -

 سر و داد تکان دییتأبه یسر باور. شد زده جنگ طبل

 . شد جابهجا یکم شیجا
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 .گفتن بابا. بله -

 خب؟ -

 .دش همراه گشتیبرم خواب اتاق به که هیسا با باور نگاه

 حرف حضورش در باشه، هم هیسا نداره یرادیا اگه -

 .میبزن

 ستادهیا دخترک. چرخاند خواباتاق سمتبه سر یهاد

 هالمب از یکی به سر با یهاد. کردیم نگاه پدرش به و بود

 .نشست و برگشت هیسا. کرد اشاره

 ده. شناختمشینم من من، شیپ اومد هیسا که یاول روز -

 خودش واسه حاال که بچه هی واسه اونم. ستین کم سال

. کنه کار میکتابفروش تو خواست ازم. شده یخانوم

 همکار هی دنبال واقعًا یول کنم، قبول خواستمینم

 هیسا هنیا از ریغ. رفتیپذ اونم گفتم، رو طیشرا. گشتمیم

 خانوم؟
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 .کرد زمزمه یآرام «نه» رانداختهیزسربه هیسا

. دونمینم میبدشانس ای بود من یشانسخوش از حاال -

 خوب یلیخ مدت نیا تو شما دختر که دونمیم نویا فقط

 فروشگاه اون یاداره تو خوب یلیخ افتاده، جا کارش تو

 یحساب المیخ ستمین یوقت من و کنهیم کمک من به داره

 .رهینم یناراض یمشتر و مونهینم لنگ یکار که راحته

 یناباور با هم هیسا خود که بود، ناباور یهاد نگاه فقطنه

 .کردیم نگاه باور به

 هی یرابطه جز نبوده ما نیب زیچچیه هم مدت نیا تو -

 دییتأ تونهیم هم هیسا خود نویا. کارمندش با کارصاحب

 .نداره من واسه باران با یفرق چیه شما دختر. کنه

 ییجا شخونواده از یواشکی یدادیم اجازه بود بارانم -

 !خوان؟ینم شباباننه دونهیم که رهیبگ کار
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 و زد آن به یلب برداشت، را شیچا فنجان شد، خم باور

 :داد را مرد جواب یهاد یهاچشم به رهیخ

 اب گفتمیم بهش مرتب شما، دختر مثل بود، هم باران -

. هکنیم کار داره کجا که بگه بهش و کنه صحبت پدرش

 و بزنه حرف من با بزنه، سر ما به ادیب بخواد پدرش از

 .هفتیب یبد اتفاق ستین قرار که بشه راحت الشیخ

 ته دونمیم یوقت شهیم راحت من الیخ یختیرچه -

 !؟یدار من از یانهیک چه دلت

 نه؟یک چرا نه؟یک -
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 مهینع کند، باز لب یهاد کهآن از شیپ د،یپرس که را سؤال

 اب باور. کرد تعارف را آن و شد کینزد ینیریش ظرف با
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 را آن شدیم خم یوقت درست و برداشت یکی تشکر

. گذشت ذهنش از خزر الیخ بگذارد، یدستشیپ درون

 و آورد باور ادی به را «نهیک» کرد، پررنگ را گذشته «خزر»

 .شتگ شیرو شیپ نشسته مرد بهنسبت یانهیک یپ ذهن

 فتاد،ا ابیآس از ظاهربه هاآب یوقت بعدتر،. ستین نهیک -

 شما که کردمیم رو یکار همون بودم منم کردم فکر

 .نیکرد

 شیسرجا و رفت باال نامحسوس یهاد یابرو یتا

 .بود نشسته هیسا کنار هم همسرش حاال. برگشت

 از یبخش رفتن دست از بابت. ندارم یانهیک شما از من -

 یهرچ اسمش یول باشم، دلخور ازتون دیشا آرزوهام

 لمسائ جورنیا و انتقام به بخواد که ستین نهیک هست

 .کنهیم کار من شیپ داره هاستماه شما دختر. بشه ختم

 زما اگر یخاص یمسئله ای یاشتباه حرکت ،یبد رفتار
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 ودهب اگه یزیچ. هیسا بگو. بگه بهتون دیبخوا ازش ده،ید

 .بگو

 .خدا به نه -

. انداخت پدرش به ینگاهمین و کرد زمزمه آرام هیسا

 .بود رهیخ زیم به اخم با یهاد

 منم. من دختر چرا آدم، همه نیا نیگیم شما دونمیم -

 نویم چرا. کردمیم فکر مسئله نیا به اول یروزها اتفاقًا

 دونمینم خب یول من، ِیکتابفروش ْیکتابفروش همه نیا

 دختر دارم، ازین شما دختر به من هرحالبه... ای قسمت

 . داره عالقه من یکتابفروش تو کار به هم شما

 .هباش ایمهرپو هی ریبگ حقوق دخترم ندارم یاعالقه من -

 دکر سکوت راند زبان به یتندبه یهاد چهآن از بعد باور

 تا راند زبان به را همسرش اسم مهینع. شد اشرهیخ

 باور. انداخت نییپا سر بغض با هیسا و بدهد یتذکر
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 از دستمال برگ دو شد، خم د،ینوش شیچا از یکم

 عرق کردن پاک نیح و دیکش رونیب زیم یرو یجعبه

 :داد تکان یسر اشیشانیپ

 .متوجهم -

 که بوده شأن کسر یلیخ من واسه هم جاش نیهم تا -

 هی هرحالبه. خونه نیا تو آورده رو شماها پول بچه نیا

 هاممیبده. دهیم رو ما خرج هست، وداغوندرب یتاکس

 یقدران هنوز. شده وصوفصاف گهید سال ده بعد

 .باشم داشته شماها دست به چشم بخوام منشده محتاج

 :نداد مجال هیسا بزند، یحرف کند، باز لب خواست باور

 نویا. بابا کردمیم کار جااون من که نبود پولش واسه -

 و باور آقا. خوبه یلیخ جااون طیمح. گفتم هم قباًل

 ...بهم هستن، مراقبم دارن، منو یهوا برادرشون
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 ینگاه باور. کرد ساکت را دخترش یهاد صدادار پوزخند

 را او و بازوبسته یآرام به را هاچشم انداخت، هیسا به

 دخترش یپا یرو هم مهینع دست. کرد سکوت به دعوت

 و دیشنو شیچا از گرید یکم باور. کند ساکتش تا نشست

 .گذاشت زیم یرو را فنجان

 هستم، هیمنف شما دید به که یمسائل تموم متوجه من -

 ما با هیسا یهمکار دیشا م؟ینکن نگاه مثبت چرا... منتها

 .کنه تموم رو چندساله کدورت نیا

 اول از. گهید رفته شده تموم بوده یهرچ. خدا به آره -

 کم کی. خدا به نشده رید حاالم. اومدیم کش قدران دینبا

 .شهیم حل یچهمه ان،یب کوتاه طرف دو

 هب چشم دواریام و مشتاق و کرد دییتأ را باور حرف مهینع

 شدن نرم تا دادیم نشان یهاد اخم. دوخت همسرش

 .دارد یادیز یفاصله
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 هر ن،یپدرش. برگرده هیسا دیبد اجازه گمینم من -

 ستمین یگاهیجا تو منم. محترمه نیریبگ براش یمیتصم

 که نهیا یبرا جام،نیا اآلن اگه من. بدم نظر اصاًل بخوام

 کار نم شیپ هیسا اگه بدم حیتوض امیب دونستم مفهیوظ

 .تهنداش گذشته اتفاقات به یربط چیه لشیدل کرده،یم

 یرپس! باور آقا کنم باور تونمینم من یبگ تو قدرهرچه -

 من بگه ادیب بشه من خواهر دوماد بود قرار یروزگار که

 نذاشت بود یک شه؟یم مگه. ندارم شما از یانهیک چیه

  ؟یریبگ خزرو

 یچاقو یدست کردیم حس. بست را هاچشم یالحظه باور

 درد و ناسورتر را زخم چرخاند،یم را قلبش در فرورفته

 .کندیم لیتحم یشتریب
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 التماسشو جوراون رمحبیم یخونه تو یوقت بود یک -

 ،سادیوا خواهرش پشت یک نه؟ گفت کالم کی یکردیم

 !من کرد؟ جدا هم از رو تا دو شما

 همه نیا. شد یهاد یرهیخ و کرد باز چشم باور

 نظربه دیبع او مثل یاجاافتاده مرد از یبیخودتخر

 برسد؟ کجا به داشت قصد. دیرسیم

. نرفته ادمی رو تو آخر نگاه. نرفته ادمی روزو اون من -

 مه رفتنویم داشتن آذر و خزر یوقت فرودگاه تو بعدتر

 نگاه یجورچه من به بدرقه یاومد یوقت که کاماًل ادمهی

 .یکردیم

 .یهاد آقا گذشته هاگذشته -

 دارم هنوزم من گذشته؟ هم شما واسه یول بله، ما واسه -

 گمون. حجره اون و خونه اون بابت شمیم نیونفرلعن

 رسه؟ینم من گوش به خاتون نرگس یهاحرف یکنیم
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 .ندارم یکار خاندان اون یهیبق با من -

 اگه انیجر اون تو! که یهست یکار اصل که تو چرا؟ -

 از رو یکلنگ خونه هی و حجره هی ایمهرپو خاندان کل

 نه؟یا از ریغ ،یداد باخت تویزندگ کل تو داد، دست

 کارو همون مطمئنًا بودم، شما یجا منم یول ست،ین نه -

. کردمیم دور یاخونواده نیهمچ هی از خواهرمو. کردمیم

 . بشه ساطور ریز گوشت مخواهرزاده ذاشتمینم

 شیهاچشم خیم را یهاد ناباور نگاه گفت، باور چهآن

 :برخاست جا از باور بعد شد، سکوت هیثان چند. کرد
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 باور هاموحرف قدرچه دونمینم. میگفت رو هایگفتن -

 واسه قدم هی که بگم خوادیم دلم نویا فقط ن،یکنیم
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 اگه اومده کش سال همه نیا که یکدورت کردن برطرف

 رو قدم اون که باشم آدم اون حاضرم من برداشت، بشه

 قدم همون من، شیپ هم رو هیسا کردن کار. دارهیبرم

 فروشگاه اون تو هیسا به هنوزم من کهنیا و دیکن حساب

 .اجازه با. دارم ازین

 ونچ بزند، رونیب خانه از ترعیسر بود گرفته درز را کالم

 چشمان چرخ، یرو یهاچمدان فرودگاه، شلوغ سالن

 چرخ سرش در چنان نیغمگ یهاقلب و سیخ

 به هاسال آن در هرگز. کردیم یخفگ حس که خوردندیم

 ار فاجعه آن و روز آن هرگز. بود برنگشته خزر رفتن روز

 توانستینم روحش. نداشت تاب قلبش. بود نکرده مرور

 چمدان که یدختر نیسنگ یهاقدم به شدن مچاله بدون

. بماند رهیخ شدیم دور و دیکشیم سرپشت را یآب

 هب توانستینم. کند مرور را ایدر کی رفتن توانستینم
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 انیم ستادهیا یشکستهدرهم یتنها مرد به آخر، نگاه

 فرودگاه سالِن وسط یختهیفرور آواِر به ت،یجمع

 .ندهد جان و بماند رهیخ یالمللنیب

 

82 

 از و گذاشت سرپشت سرعتبه را چرک یهاپله

 رو،ادهیپ به گذاشتن پا محضبه. زد رونیب ساختمان

 .نشست صورتش به اخم افتاد که نیماش به چشمش

 ؟یچ واسه ییجانیا -

 سوم یطبقه یهاپنجره به برادرش از نگاه یالحظه مانیا

 :دش برادرش یرهیخ دوباره بعد و کشاند رو شیپ یخانه

 آد؟یم -
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 را موتیر یدکمه و زد کنارش نیماش در یجلو از باور

 :فشرد

 .نیبش -

 هب یادوباره نگاه نشستن از شیپ زد، دور را نیماش مانیا

 هیسا یپدر یخانه خواباتاق تنها دانستیم که یاپنجره

 :کرد باز را در باور یصدا با و انداخت است

 .گهید نیبش -

 کردیم روشن را نیماش که باور طرفبه تنه نشست، یوقت

 :چرخاند

 آد؟یم -

 ؟یک -

 .هیسا -

 کجا؟ -
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 !داداش -

 سر با و انداخت برادرش به ینگاهمین اخم با باور

 :کرد اشاره طرفشبه

 .ببند -

 دیبع شدت به برادرش از که یذهن از دور یادبیب از مانیا

 :کرد گرد چشم بود

 !بله؟ -

 :زد لبخند باور

 .نشم مهیجر ببند، کمربندو -

 .بست را یمنیا کمربند و گفت ی «آهان» مانیا

 شد؟ دعواتون -

 ؟یک با -

 .هیسا یبابا با -
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 م؟یکن دعوا دیبا چرا. نه -

 ت،نهیس رو بذارن بُبرن اگه هم رو شما سر. خب آره -

 .ستین کارت تو دعوا

 جوان پسر. انداخت برادرش به یادوباره نگاهمین باور

 .کردیم نگاه شیرو شیپ به حاال

 موضوعو آرامش با کردم یسع. میزد حرف. نکردم دعوا -

 .کنم حل

 شد؟ حل -

 . دونمینم -

 نه؟ ای ادیب هیسا ذارهیم نگفت یعنی -

 . نزد یحرف. نه -
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 اما نبود، واضح که کرد غرولند یرلبیز یزیچ مانیا

 تب. کردیم درک را برادرش. آورد کش را باور یهالب

 .دیفهمیم را بودن کینزد بودن، هم کنار خواستن، تند

 !کنمیم تیشکا ازش رمیم اد،یب نذاره -

 از یکی به و زد راهنما. نشست باور صورت به اخم

 :دیچیپ هایفرع

  ؟یک از -

 !یهاد از -

 که ؟یکنیم تیشکا یدار دوستش که یاون یبابا از -

 .که نارک یبذار یببوس دخترشو دیبا که بعدش بشه؟ یچ

 برادرش سمتبه که سر. دندیپر باال مانیا یابروها

 ار اشجمله لبخند با و دید چشم یگوشه از باور چرخاند

 :کرد حیتصح
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 .کنار یبذار یببوس دیبا دخترشو خواستن -

 یرهیخ بعد زد، لبخند داشت که یاضطراب وجود با مانیا

 :کرد زمزمه آرام روروبه

 .هست نمیا. آره -

 .زمان -

 ؟یچ -

 . کنهیم درست زویچهمه زمان -

 .ومدین یلیخ که شما کار به یول -

 . ودب گرسرزنش بار نیا برادرش به باور یدوباره نگاهمین

 زمان دنینرس اون تو بازم هم نینرس همبه اگه یحت -

 رو یچهمه کمکم. تونواسه مرهم شهیم. سکنندهکمک

 .نیکنیم فراموش

 ؟یکرد فراموش شما -
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 .آدینم خوشم. لطفًا نکن سهیمقا خودت با منو -

 .حرفت با بکنم تونمیم که مخالفت الاقل یول چشم، -

 ،یباش یتونیم مخالف. حاکمه یدموکراس جانیا. آره -

 .یرسیم حرفم به یزمان هی دونمیم هرچند

 !یدموکراس بابت ممنون -

 هابل نیب از یاکالفه یپرصدا نفس گفت، طعنه با مانیا

 :دیپرس باور بعد لحظه چند. نزد یحرف و فرستاد رونیب

 من؟ شیپ یآیم -

 یکل شبید بهراجع مامان یراست. خونه رمیم. نه -

 گفتیم بزرگمام به هم یه. گرفت بزرگمام از اطالعات

 هاچهب نیا ُدم. یکنینم دخالت یگفت باور به یکرد خوب

 . کرد یچیق دیبا رو

 :کشاند سمتشبه را باور یسؤال نگاه مانیا سکوت
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 خب؟ -

 .یشد داردم شمام من برعالوه بگم، خواستم. یچیه -

 و داد تکان تأسفبه یسر. شد کیشل باور یخنده

 :گفت بعد لحظه چند مانیا. کرد زمزمه را «ادبیب»

 که هباش داشته کراش یکی رو آدم. هاهیبدبخت ته یعنی -

 رخ! باشه داشته مسئله آدم اون خاندان کل با طرف یبابا

 !لهیف تو لیف گهید نیا خوبه، که خر تو

 .میکنیم درستش. شهیم درست -

 .فشرد را برادرش یزانو یدردهم ینشانه به و گفت باور

 یلصند یپشت به سر د،یکش یقیعم نفس دوباره مانیا

 برادرش تا اوردین زبان به بود ذهنش در چهآن و چسباند

 .نکند دلخور را
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 من واسه یجورچه نشد، درست خودت واسه یوقت»

 هنوز یباورخوش قدران یجورچه بشه؟ درست

  «باورخان؟

 وشنر را نیماش پخش کهآن از شیپ برد، شیپ دست باور

 :گفت کند

. نیبد دیبا هیسا و تو فروشگاهو ماهو نیا یهیکرا -

 دنبال یافتاد فروشگاهو، یبست ملته دیخر اوج که یسرشب

 !من؟

 :داد را برادرش جواب شیهاچشم کردن باز بدون مانیا

 آخر تا فروشگاهو یهیکرا من برگردون، رو هیسا شما -

 .کنمیم حساب خودم سال

 :داد تکان یسر باور
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 نم نگو مامان به. پاش یکن امضا سمیبنو باشه، ادمی -

 .ومدمین باال ماومده خونه دم تا شهیم ناراحت. رسوندمت
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 اجازه شانشیپر ذهن و کردیم نگاه مانیا شدن دور به

 هیسا فردا دانستینم. ندازدیب راه را نیماش دادینم

 را یکس و رندیبپذ را امدنشین کمکم دیبا ای گرددیبرم

 دیایب که یبعد نفر دانستینم. کنند دایپ فروشگاه یبرا

 دختر یخال یجا دیتردیب. نه ای دیآیم کنار او با مانیا

 لد در ماند،یم یخال فروشگاه در هیسا مثل یطانیشروش

 جمالت بود، رفته مانیا که حاال. طورنیهم هم مانیا

 بر کردند،یم ورم دند،یچرخیم ذهنش در ترپررنگ یهاد

 مثل آوردند،یم فشار مغز به شد،یم افزوده حجمشان
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 چرخ شدند،یم دهییزا نو از و دوباره و دندیترکیم حباب

 .مردندیم و خوردندیم

 دراز دست کرد، پارک یپدر یخانه دم همان را نیماش

 ادهیپ و برداشت را فندک و گاریس پاکت داشبورد از کرد،

 نیح دیشا. آوردیم جا را حالش یکم دیشا رفتن راه. شد

 عمرش روز نیبدتر الیخ یکودک یهاکوچه در زدن قدم

 حال برگشتن وقت به و کردیم گم کرد،یم رها ییجا را

 .داشت یبهتر

 چند بود؟ رفته خزر نحس یماجرا آن از بعد ماه چند

 یِک بود؟ داده اطالع او به یامیپ با را پرواز وقت بعد وقت

 یدرحال بود رسانده فرودگاه به را خود ناباور باور که بود

 به را امکیپ بودن یشوخ کردیم یسع مرتب ذهن که

 یآب اول چشمش که یوقت آن بود یِک بقبوالند؟ باور

 و را خود به رهیخ خزِر بعد د،ید تیجمع انیم را چمدان
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 یِک خزر؟ کنار ستادهیا را درهم یهاد و پراخم آذر بعدتر

 بودند ستادهیا نفر چند آن از فاصله با پاها که یوقت آن بود

 هیگر اصدیب خزر که یوقت آن بود یک رفتند؟ینم شیپ و

 کرده همراه خود با را او و دهیچسب را دستش آذر کرد،یم

 هاپرواز تمام که ینحس روز آن از بود گذشته قدرچه بود؟

 کی سقوط رابطه، کی سقوط شدند؟یم ختم سقوط به

 عاشق جهان بودن، خزر با جهان. جهان کی سقوط مرد،

 نرفت هم کردیم نگاه خزر رفتن به که یباور. بودن خزر

 ندیبیم خواب ای کردیم گمان هم هنوز. نداشت باور را او

 عدترب. برگردد زود یلیخ و برود یوقت چند خزر بناست ای

 نشد تمام ذرهذره ست،ین کار در یبرگشت دیفهم یوقت

 بعدتر. گرمعجزه ریپیب زمان. زمان. رفتیپذ را زیچهمه

 و الیفکروخ خروارها ریز ییجا را خواستنش و خزر

 انجمن و یقیموس و داستان و شعر و یروزمرگ و مشغله
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 بودند کنارش که یگرانید به  کرد، دفن یهنر محافل و

 گرانید. بزنند اشبربادرفته یآرزوها از یحرف نداد مجال

 نیا و نداشتند گذشته آوار دنیکش وسط به یلیتما هم

 یکار زخم و شد مرهم زخم یرو به زمان که شد طور

 .گرفت آرام و سربست کمکم

 رلبیز یآواز نکند، فکر بکشد، گاریس برود، راه بود آمده

 یکل که حاال اما برگردد، و کند گم را گذشته کند، زمزمه

 انیم همچنان دیدیم بود گرفته فاصله یپدر یخانه از

 یگاریس نه. است گرفتار خزر و گذشته ،یهاد یهاحرف

. استشده آرام نه و کرده گم را یفکر نه کرده، روشن

 ییروروبه یکوچه از و رفت نییپا را هاکوچه از یکی

 نیاشم به مانده قدم چند. گرفت شیپ در را برگشت ریمس

 مانیا البد. بود مادر. شد بلند لشیموبا زنگ یصدا
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 پسرش که بود یشاک مادر حاال و بود نبسته را دهانش

 .است رفته و نزده سر هاآن به اما آمده، خانه دم تا چرا

 مامان؟ جانم -

 ؟یرل پشت جان؟ باور یخوب -

 جانم؟. نه -

 .میبزن حرف یهاد بهراجع خواستمیم -

 ش؟یچ بهراجع -

 دنش؟ید یرفت -

 .رفتم -

 خب؟ -

 ه،ن ای بفرسته رو هیسا بخواد گهید. میزد حرف. یچیه -

 .دونهیم خودش

 .گذشت ریخبه یعنی. آها -
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 گرید سمتبه و کرد رد یقدم با را جوب عرض باور

 .رفت کوچه

 .مینیبب میبخوا یچ تو رو ریخ تا -

 وجا گهید فروشگاه، ادین دختره و بشه صبح فردا اگه -

 .داره شکر یجا اونم نشد، حرفتون کهنیهم منتها ره،یخ

 گوش به یگوش سمت آن از مانیا اعتراض یصدا

 سکوت. نبود واضح گفتیم که یزیچ یول د،یرسیم

 :آورد حرف به را عصمت باور

 .میبزن حرف هم با جانیا ایب یکرد فرصت حاال -

 .چشم -

 .ینمون گشنه. حتمًا بخور شام مامان؟ یندار یکار -

 .چشم به اونم -

 .باش خودت مراقب. سالمتبه برو -
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 گرید. کرد قطع را تماس و گفت هم را سوم «چشم» باور

 شنرو از شیپ و نشست رل پشت. بود دهیرس نیماش به

 . گرفت را وسفی یشماره نیماش کردن

 احوالت؟. ودماغدلیب دادیب بر سالم -

 ؟یخوب. سالم -

 . قربانت -

 .داشتم برات یزحمت هی -

 .جونم -

 ؟یبرسون من به یکمک هی یتونیم روز چند هی -

 کجا؟ -

 . فروشگاه -

 زبده کار یروین نیا به باالخره عجب چه. جون آخ -

 ؟یداد کار شنهادیپ
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 یجا سایوا روز چار. ستین یخبر مقوق حقوق -

 ور گهید یکی من برنگشت اگه رفته، که من یفروشنده

 .کنم دایپ

 که یشیم عاشقم قدران ام،یب من. هیعال همونم -

 .بره یکنیم ردش گرده، برم اگه تفروشنده

  ظهر کینزد ومد،ین اگر کنم،یم صبر رو فردا تا حاال -

 و هوش مانیا. روزه چند فقط. رمیگیم تماس باهات

 همبه کتابامحساب برج اول ترسمیم اآلن، نداره حواس

 .زهیبر

 ...فقط. چشم -

 ؟یچ فقط -

 دکونت؟ دم سمیوا عصر فتیش تونمیم من -

 !گهید دکون -
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 و بست را کمربندش باور. شد بلند وسفی یخنده یصدا

 :کرد روشن را نیماش

 ؟یعنی یسرکار هاصبح -

 .نیهمچ یاِ -
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. هپاش ظهر لنگ بخوابه، صبح دم آدم ستین خوب چیه -

 !فیوزارسی کن میتنظ خوابتو

 . سمتت آمیم عصر فردا حاال. چشم یرو به -

 .فعاًل. باشه -

 را نیماش باور. شد قطع وسفی گرم یخداحافظ با تماس

 به بخورد، یشام رد،یبگ دوش که رفت و انداخت راه

 یدهپرون هاکار آن تمام از شیپ و ببرد پناه کتاب و قرص
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 که هم شب کی یبرا را گذشته یبازشده یگرفتهخاک

 را کمد در و ندازدیب ذهن یکهنه کمد ته ببندد، شده

 .کند قفلهسه
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 شدهفیرد یهاکارتن به و چسبانده یشانیپ به دست کف

 انجو پسر سه. شد بلند بامبوها یصدا یوقت بود رهیخ

 یهاکتاب فیرد به مًایمستق و کردند سالم شدند، وارد

 در را فلسفه و بودند یشگیهم یمشتر. رفتند یفلسف

 بود خوانده را اتشیادب باور که یدانشگاه همان

 دارند یسؤال اگر تا ماند منتظر یکم باور. خواندندیم

 د،هستن گفتگو و بحث مشغول دید که بعد بدهد، جواب

 انشخیپ یرو را هاکتاب تا رفت هاکارتن یباق سمتبه

 ودندب دهیرس یوقت قًایدق فروشگاه یهایکسر. کند فیرد
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 بود، برنگشته هیسا. بود ممکن حالت نیتنهاتردست در که

 یقیعم نفس. نبود هم وسفی از یخبر و بود امدهین مانیا

 رکات با را آن پهن نوارچسب و زد زانو کارتن یپا د،یکش

 لندب بامبوها یصدا دوباره که کردیم باز را جعبه در. دیبر

ِ دنید گرفت باال سر یوقت بار نیا و شد

 .آمیم بندازم، راه رو پسرا د،ینیبش. من خوبم -

. رفت هاپله سمتبه و داد تکان یسر لبخند با عصمت

 به بعد و کرد تماشا را مادرش شدن دور هیثان چند باور

 آوردیدرم جعبه از که را هاکتاب. رفت کارتن سراغ

خندهی پسرها لحظهای نگاهی به آنها انداخت و بعد 

بهسمت مادر رفت. عصمت سالم پسرش را به گرمی 

جواب داد و نگاهش بهسمت مشتریها رفت. حال باور 

را که بهآرامی میپرسید باور با دست به پلهها اشاره کرد: 

مادر زنبیلبهدست 

ابروهایش را باال فرستاد. کاتربهدست بلند شد، با صدای 
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 که بود شلوغ سرش قدرآن. انداخت ساعت به هم ینگاه

 چند پسرها. بود نشده ظهر دنیرس و زمان گذشت متوجه

 توجه با بود بحث نشانیب و بودند کرده انتخاب را کتاب

 بگذارند را کدام و بردارند را کدام محدودشان یبودجه به

 . بعد ماه یبرا

 .میدیم دونگمونو بعدًا ما ر،یبگ! گهید اریدرن یبازچس -

 هی ذارمینم نیند دونگتونو تا بردارم، نویا اگه من -

 .باشم گفته. نیبخون شمصفحه

 ما ،بخون بلندبلند خودت تو م،یخونینم ما. بابا باشه -

 .میببر استفاده

 راه رس از را شدهیخال کارتن. نشست باور لب به یلبخند

 یبرا گذاشت را هاکارتن یباق کردن یخال و برداشت

 یهاکتاب یشوخ و خنده با پسرها. باشد رفته مادر یوقت

 تنشانرف رونیب تا باور. رفتند و کردند حساب را یانتخاب
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 اشییدانشجو زمان ادی. کرد دنبالشان نگاه با فروشگاه از

 ییاج وسفی با که یگاهگه جز به البته خودش. بود افتاده

 داستان، هرچه. گذراندیم خزر با را مواقع اکثر رفتیم

 ودب هنر طورکلبه و کتاب تأتر، نما،یس ،یقیموس شعر،

 زا شیپ خزر یپا رد. داشت خزر از ییوبورنگ باور یبرا

 کرکره موتیر. بود دایپ اشیزندگ یجاهمه سال ده نیا

 هاپله یانهیم از غذا عطر. رفت نییپا را هاپله و فشرد را

 یرو مادر که یکوچک یسفره دنید با. دیرسیم مشام به

 دز لبخند هاوچنگالقاشق و هابشقاب و بود کرده پهن زیم

 :گفت هانیسرآست یهادکمه کردن باز نیح و

 ن؟یافتاد چرا زحمت -

 :داد پسرش نگاه به نگاه لبخند با عصمت

 ،یآینم دونستمیم بودم، گذاشته مهیق. ستین یزحمت -

 .رفتینم نییپا گلوم از تو بدون. ارمیب من گفتم
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 ییودستش به شیهادست شستن یبرا و کرد تشکر باور

 زیم پشت او یجا مادر برگشت، یوقت. رفت رپلهیز

 طرع و نشست ییروروبه یصندل یرو باور. بود نشسته

 .دیکش بو را غذا

 .محشره. بهبه -

 :کرد دراز دست و زد لبخند عصمت

 .اوردمین ریکفگ و سید گهید. بکشم برات بده -

 مادرش دست به و برداشت زیم یرو از را بشقاب باور

 :داد

  کجاست؟ مانیا. هیعال نمیهم -

 واقعًا حاال دونمینم. دانشگاه سر هی رهیم گفت صبح -

 با. هرهق من با. نگفت که من به البته. نه ای دانشگاه رفته

 .دمیشن زدیم حرف که بابات
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 دهان به و برداشت زیم یرو یتازه نان از یاتکه باور

 :گذاشت

 .هم با نیقهر پس. هیکاف -

 دردار ظرف و برگرداند پسرش به را بشقاب عصمت

 :داد هل سمتشبه را خورش

 حرف آدیم خودش بعد کنه،یم وتخماخم روز دو حاال -

 .زنهیم

 :داد نتکا دییتأبه یسر پلو یرو خورش ختنیر نیح باور

 میبذار سرشسربه کمتر کنم فکر منتها آره، که نیا -

 .بهتره

 ستین بهتر اون جان؟ مامان یچ میند پرشپربه -

 نظرت؟به
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 در را قاشق و انداخت مادرش به ینگاه لبخند با باور

 :داد ادامه عصمت. گذاشت دهان

 نیا آخه. خودشه واسه زنمیم یحرف اگه من قرآن به -

 ؟یهاد دختر چرا خته،یر شهر نیا تو دختر همه

 .خورهیم سر داره کجا کنهینم نگاه. گهید دله -

 عصمت. گذاشت دهان به را یبعد یلقمه و گفت باور

 بعد خورد، شیغذا از یکم داد، تکان تأسفبه یسر

 :دیپرس

 شد؟ یچ یزد حرف یهاد با یرفت تو -

 فقط منم. دونهینم اصاًل که رو هابچه انیجر. یچیه -

 . زدم حرف باهاش کارم یروین برگشتن بهراجع

 نشد؟ شد، نرم. خب -
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 حق باشه نشده هم نرم اگه. نداد بروز یزیچ. دونمینم -

 ظرمنت که نهیبیم یزخم ببر هی چشم به منو اآلن اون. داره

 .بدره رو زده زخم بهش که یاون تا فرصته

 . خب آره -

 زا یگرید قاشق باور. شد سکوت پسر و مادر نیب یکم

 پختدست خوب طعم از آمد گذاشت، دهان در غذا

 و خشک گفت عصمت چهآن کند، فیتعر مادرش

 :کرد مبهوتش

 .زدم حرف آذر با -
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 قاببش به و انداخت پسرش منتظر نگاه به ینگاه عصمت

 :کرد اشاره
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 نیتوه یول نبود، گرم برخوردش. افتهیم دهن از بخور -

 .نکرد هم

 یسع ظاهربه و شد خوردن مشغول. دینپرس زیچچیه باور

 و قاشق عصمت. دهد جلوه تیاهمیب را موضوع کرد

 یدلصن یپشت به پشت گذاشت، بشقاب درون را چنگال

 :چرخاند پسرش صورت در نگاه و چسباند

 ا،م بگه برادرش به گفتم. گفتم بهش رو یهاد انیجر -

 گفتم هشب. یبزن یبیآس دخترش به ینداشت قصد تو یعنی

 احتر دخترش بابت از الشیخ و برگشته خزر میخوشحال

 ...اون بابت یحت. هست بهش حواسمون ما. باشه

 در چشم. برد باال نگاه و دیکش خوردن از دست باور

 یباق بعد کرد، ساکت را عصمت یالحظه شدنشان چشم

 :زد زیم به رهیخ را حرف

 . کردم یعذرخواه ازش بازم -
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 یوقت بود پر هنوز دهانش. شد خوردن مشغول دوباره باور

 :دیپرس

 چرا؟ -

 :شد خوردن مشغول دوباره هم عصمت

 چرا؟ یچ -

 داشت؟ یخاص لیدل تماستون -

 .کنه تتیاذ یهاد خوامینم خب، -

 :تگف شدیم که سرپا. نشست باور صورت به یپوزخند

 ؟یتیاذ چه -

 رفت نیرزمیز کنج کوچِک خچالی و نتیکاب سمتبه بعد

 . اوردیب آب پارچ و وانیل تا

 .نهتوینم گهید داده آزارم قباًل که یزیچ اون از شتریب -
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 ،پرعطر یاهیادو هیشب یشرمندگ. شد مچاله عصمت قلب

 لقمه و شد دهیپاش شیرو شیپ یغذا به مزهتلخ اما

 . رفت نییپا شیگلو از یسختبه

 .کنه تیشکا ازت خواستمینم -

  دادم؟ کار دخترش به کهنیا ؟یجرم چه به -

 یوقت. گذاشت زیم یرو را هاوانیل و پارچ و گفت باور

 :دیپرس را یبعد سؤال نشستیم

 دانشگاه ینهیهز از یبخش کردم یسع کهنیا جرم به -

 که یخدمت قبال در مفت، نه اونم کنم؟ نیتأم دخترشو

 زا واقعًا کرده؟ یفروشکتاب نیا یاداره تو بهم دخترش

 تماس که قدراون داشت؟ ورتون هول یهاد پوچ دیتهد

 ... و نیکن تحمل رو شیمحلکم آذر، با نیریبگ

 .تماسم بود هم خزر خود خاطر به -
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 را انویل. بود رفته باال آب دنینوش نیح باور یابرو یتا

 غذا خوردن مشغول دوباره و داد فاصله شیهالب از که

 :گفت شد

 .خانوم خزر حال به خوش -

 یسال همه آن از بعد هم آن باور، زبان از «خزر» نام دنیشن

 یشرمندگ غلظت از یکم بود، گذشته بارش نیآخر از که

 .ختیر عصمت جان به یزیر یشاد شیجا به و کرد کم

 بهش مرتب دلخوره، خزر از آذر گفتیم خانوم خاتون -

 ... طرف از شینگران هم همه از شتریب. برگرده آرهیم فشار

 واقعًا. ماند مادرش یرهیخ و دیکش خوردن از دست باور

 گمان یعنی برساند؟ خزر به یآزار باور بود نگران آذر

 بدل نهیک به چنان ماندهناکام عشق است ممکن کردیم

 جابه خاکستر و بسوزاند کند، بیتخر که باشد شده
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 سوزان توانستیم هم خاموش یخاکستر مگر بگذارد؟

 ند؟یافریب خاکستر و باشد

 .یهاد مثل. ازت ترسهیم -

 یلیخ و نشست باور صورت به یامهیوننصفه پوزخنِد

 خزر یابر باور بودن ترسناک الیخ. کرد ینینشعقب عیسر

 .پوچ پوِچ فقط بود، پوچ نبود، هم مسخره یحت

 کردم، یبندبسته شستم، گرفت، مرغ بهنام. بخور ماستم -

. رهیبگ یماه قراره هم فردا. زریفر گذاشتم رو تو سهم

 .ببر ایب کنم،یم یبندبسته شستم، اونم حاال

 .نکنه درد شما دست -

 یمشک یروسر کرد، پاک را لبش دور دستمال با عصمت

 و دیکش باال بود سرخورده سرشانه یرو که را ساتنش

 کی درون ماست یکم بعد. زد گره نو از را شیهالته
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 پر که را دوم یکاسه. ختیر بارمصرفکی یکاسه

 :گفت کردیم

 رخز واسه یخاص اتفاق ستین قرار دادم نانیاطم آذر به -

 که هیونا از تربینج و ترآروم من پسر گفتم بهش. فتهیب

 یاپ که گفتم بهش نمیا. برسه مورچه هی به آزارش بخواد

 یجورنیا. تو نه کرده، باز مانیا تو فروشگاه به رو هیسا

 . برادر و خواهر آنیدرم توطئه توهم از الاقل

 پسرش تعجب از عصمت. شد مادرش زل ناباور باور

 سمت آن او، دست شیپ که را ماست یکاسه زد، لبخند

 :گفت گذاشتیم زیم

 به مانیا و هیسا انیجر زود ای رید ؟یچ که باالخره -

 .رسهیم یهاد گوش

 !؟یعنی برسه -
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 اهفروشگ در باور شتریب تعجب از عصمت یخنده یصدا

 . دیچیپ ساکت یبسته

 ات دو نیا خوامینم من نهیا مهم. ستین مهم نرسه برسه -

 .جان مادر برسن همبه

  چرا؟ -

 دومًا. حرفا نیا شواسه زوده. سبچه هنوز مانیا اواًل -

 ردخت و میکن وصلت باهاش میبخوا ما ستین یآدم یهاد

 .میریبگ ازش

 ؟یچ خواهرش -

 مانده هوا در و دهیچسب را ماست قاشق عصمت دست

 زانیآو قاشق ریز از که یماست یقطره به داشت باور. بود

 یسفره یرو بود بنا بعد یالحظه و بود شده

 . کردیم نگاه کند سقوط بارمصرفکی
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 ؟یچ یعنی... عـی -

 شده پهن سفره یرو حاال که یاقطره از را نگاهش باور

 :شد خوردن مشغول و گرفت بود

 نداره؟ یمشکل یهاد خواهر یخونواده با وصلت -

 شتریب حیتوض منتظر پسرش مات ده،ینفهم و جیگ عصمت

 از یقاشق نشاند، صورت به یمیمال کِج لبخنِد باور. ماند

 خوردن مشغول کهآن از شیپ و گذاشت دهان در ماست

 :گفت شود شیغذا یباق

 ،ییکادو هی» اون یول کنم،یم اشتباه دیشا دونم،ینم -

 .کنم هضم تونمینم رو «بخر یزیچ ،یگلدسته
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 نیآخر باور یوقت بود مانده مسکوت طورهمان عصمت

 ماست یکاسه د،یکش کنار را بشقاب خورد، را غذا قاشق

 بر نداشت جرئت. شد خوردن مشغول و برد ترکینزد را

 را دلش حرف نداشت جرئت. بگذارد صحه باور حدس

 هب دنیرس شیآرزو حد چه تا دیبگو نداشت جرئت. بزند

 .است خزر و او وصال یعنی او، یبربادرفته یآرزو
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 در که ییهاکتاب با و کرد یاسرفه د،یکش باال را ینیب آب

. ترف پسندعامه یهاکتاب یقفسه سمتبه بود دستش

 آب دوباره گذاشت، ییجلو فیرد پشت را کتاب چند

 سر را هاکتاب و کرد صاف را گلو د،یکش باال را ینیب

 ثباع غبار و گرد به دشیشد تیحساس. داد قرار شانیجا

 هیسا ای مانیا به را هاکتاب دنیچ کار معمواًل شدیم
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 خودش بود شده مجبور دو آن نبود با حاال و بسپارد

 ادرم. بماند نیزم فروشگاه کار نگذارد و ندیبچ را هاکتاب

 کهنیا بدون ناهارشان وقت یمکالمه از بعد ساعت مین

 نگاِه ته اما بود، رفته بزند خزر بهراجع یگرید حرف

 را کادو حرف جوان مرد که لحظه همان باور، به ماتش

 حرف و واژه یب که زدیم موج یحسرت بود دهیکش شیپ

 .دیفهم دنیخر کادو آن از را قصدش شدیم هم

 به ینگاه گذاشت، شانیجا سر مرتب که را هاکتاب

 د،خاران را ینیب نوک دست پشت با انداخت، جعبه نیآخر

 هالب نیب از ییپرصدا یخسته نفس و کرد صاف ییگلو

 که ترفیم آخر یجعبه سمتبه کنانسرفه. فرستاد رونیب

 دش وارد دستسازبه وسفی. داشت نگهش بامبوها یصدا

 ساعت سمتبه او ساز از نگاه باور. کرد سالم یگرمبه و



 

Romanzo_o 487 

 دو کینزد فقط فروشگاه یلیتعط وقت تا. برد فروشگاه

 .بود مانده زمان ساعت

 نییبفرما مدنظرتونه یخاص کتاب. سالم کیعل -

 .کنم تونییراهنما

 :ردک دراز باور یجلو دست و شد کینزد لبخند با وسفی

 .نزن زر -

 :داد نشانش را هادست کف باور

 .خاکه -

 :دیچسب را قشیرف دست و امدین کوتاه وسفی

 ؟یطورچه. میتریخاک همه از خودمون ما! نمیب بده -

 یهاپله سمتبه و دیکش باال را اشینیب آب دوباره باور

 :افتاد راه نیریز یطبقه

 .خوبم -
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 ابامبوه یصدا که بود نگذاشته پله نیاول یرو پا هنوز

 و برگشت را رفته راه. شد وارد یمشتر و بلند دوباره

 زا یکی کنج را سازش وسفی. ستادیا شخانیپ پشت

 یهایدیوید فیرد به داشت و بود داده هیتک هاقفسه

 . کردیم نگاه یقیموس

 .ببرم بده اومده، یزیچ خوب دیجد کار -

 ؟یبود کالس. باشه -

 کینزد قشیرف به و گرفت هایدیوید از نگاه وسفی

 :شد

 .نه -

 چرا؟ ساز -

 یقفسه به زدههیتک ساِز به چانه انداختن باال با باور

 کردن باز لب از شیپ وسفی. بود کرده اشاره هاکتاب
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 داشت هاآن با یادیز یفاصله که یمشتر به ینگاه

 کیزدن شخانیپ پشت ستادهیا باوِر سر به سر بعد انداخت

 :زد پچ و کرد

 در جلو نمیبش اد،یب یمشتر که یافاصله تو حاال گفتم -

 .رهیبگ بمویج ته یپول هی بزنم، آهنگ تا چهار دکونت،

 :اندنش وسفی لب به لبخند باور یرفتهباال یابرو یتا

 .ستین یخبر مقوقحقوق یگفت خودت گهید -

 نام یرمشت یوقت و داد تکان تأسفبه یسر لبخند با باور

 شخانیپ پشت از او به دادن جواب یبرا آورد را یکتاب

 با اشتد یاشهیش شخانیپ به زدههیتک وسفی. رفت رونیب

 دازحشیب آراِم شهیهم مرد. کردیم دنبال را قشیرف نگاه

 یتدرس درک توانستینم یحت وسفی که ییایحمأخوذبه

 دشیم مگر. باشد داشته ظشیغل طورآن کردن یعاشق از

 قدرآن یخجالت و جوشوجنبیب و آرام حد آن تا یکس
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 رجخ احساسات پروایب و ظیغل طورآن باشد، عاشق قیعم

 شکست منجالِب در ناجور جوِرآن هم بعد و کند

. آمدینم باور به آمد،یم هرکس به شود؟ غرق اشیعشق

 عاشِق کفتر دو نیا کنند یکار بود گفته روناک

 خزر که حاال بود گفته. برسند همبه ازهمدورافتاده

 که االح برگشته، باور به دنیرس یهوا به که حاال برگشته،

 به را باور کنند، کمک دارد، را رابطه ساختن نو از اِلیخ

 و برسانند بود، شده خراب هرچه شدن درست امکان باوِر

 .کنند نیریش قشانیرف کام به را ماندهناکام عشق

 و بود گرفته باال سر ستاده،یا یمشتر کنار که باور از نگاه

 نگاه قفسه یطبقه نیترییباال یهاکتاب فیرد به داشت

 پخش دستگاه به و زد دور را شخانیپ گرفت، کردیم

 جز یزیچ دانستیم هم نزده را دکمه. شد کینزد

 شیجلو باور که یپخش از کالمیب ای یسنت یقیموس
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 شفل تا دیکش طول لحظه چند. دیآیدرنم باشد ستادهیا

 کند، دایپ بشیج ته یهاوپرتخرت انیم از را کوچک

 دنش بلند با. ندازدیب راه را یقیموس بعد و بکشد رونیب

 وا سمتبه یالحظه یمشتر و باور نگاه ،یقیموس یصدا

 طرفبه بعد و زد باور به یلبخند وسفی. شد دهیکش

 مشغول و رفت یقیموس یمیقد یهاکاست فیرد

 وسفی که باور یموردعالقه بخش. شد شانیتماشا

 در و ندشانیبچ فروشگاه در دارد اصرار چرا دیفهمینم

 ستندین یفروش دیبگو هایمشتر به باشد مجبور بارها روز

 .هستند خودش یشخص وِنیکلکس و

 خونه نیا از من یگذاشت تنهامون که یروز اون از♫

 اومدم، ایدن به من نباش میدلتنگ دلواپس تو/رمینم رونمیب

 از دیبا چرا/ دارم که یاحساس از دیبا چرا/ رمیبم عاشق
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 ایدن هب/ رهیگیم مهیگر یکنیم هیگر تا/باشم خسته عشق

 ♫باشم وابسته اومدم

 و بود گرفته باور از را خواستیم که یکتاب یمشتر

 به و دور او از کنانسرفه داشت باور. زدیم ورق داشت

 ودب گرفته هاکاست از نگاه وسفی. شدیم کینزد وسفی

 ذهنش پس روناک حرف. کردیم نگاه باور به داشت و

 که بود نشانده لبش به یطانیش یلبخند و خوردیم چرخ

 :بود کرده جادیا سؤال باور یبرا

 ه؟یچ -
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 یحرف و کند وجورجمع را لبخندش کرد یسع وسفی

 و زده حرف روناک با یوقت دیبگو خواستینم. نزند

 حد چه تا جوان زن رسانده، او گوش به را باور شنهادیپ
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 خواستینم. است شده خوشحال جورشده تیموقع از

 عاشق نو از سرحد تا بناست دیبگو و بدهد لو را نقشه

 یهخاطر هرچه کنند، عاشقانه را یکتابفروش یفضا شدن،

 خاکستر کمکم و اورندیب باور ادی به است یخزر خوِب

 . کنند ورشعله نو از را خاموشمهین

 ؟کنهیم چکه آبت ریش چرا ه؟یچ بکنم؟ ستین یکار -

 ارتنک به دست با بعد و پاک را اشینیب دستمال با باور

 :کرد اشاره شخانیپ یپا

 .شه یخال دیبا کارتن اون. کرد مچارهیب خاک -

 کجا؟ -

 خنده با وسفی. ماند موردشیب سؤال و وسفی مات باور

 :دیکش شیپ را کارتن و شد خم

 .کاتر -
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 .بود منتظر و گرفته باور سمت دست کف

 بهراجع یدار کنهیم فکر آدم بشه یخال یگیم نیهمچ -

 اب باس ای نیدار فرغونم. یزنیم حرف یساختمون مصالح

 ببرم؟ دست

 کف و برداشت سرش پشت یقفسه از را کاتر باور 

 :گذاشت قشیرف دست

 نبر دیبا اونا. نوجوانه و کودک کنم فکر شونیسر هی -

 .باال

 .چشم -

 ...هم گهید یاونا -

 باور و شد کینزد شدهانتخاب کتاب چند با یمشتر

 راهش و کرد که را او کتابحساب. گرفت درز را حرفش

. رفت هاپله سمتبه و رونیب شخانیپ پشت از انداخت،
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 ارغب تا خوردیم یچا یکم و زدیم صورتش به یآب دیبا

 :شود شسته دهان و حلق به نشسته

 ؟ییچا -

 . اوسا نه -

 باور. شدیم پخش داشت نو از دوباره آهنگ تک همان

 و انداخت پخش به ینگاه کرد، مکث پله نیاول یرو

 :دیپرس

 آهنگه؟ هی نیهم -

 :داد مثبت جواب و شد نگاههم قشیرف با وسفی

 .روش مزده یقفل امروز یهابچه قول به -

 باال را ابروها و کرد لیمتما نییپا سمتبه را هالب باور

 :دیپرس رفتیم نییپا که را هاپله. فرستاد

 شاال؟یا هیخبر -
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 و دیکش رونیب کارتن از را هاکتاب لبلبخندبه وسفی

 :کرد زمزمه دینرس باور گوش به که یجور رلبیز

. هییخبرا. آره کنم فکر تو واسه یول نه، که من واسه -

 .خوب خوب یخبرا
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 زنگ یصدا که رفتیم نییپا را هاپله داشت باور

 دهینرس شخانیپ به هنوز. گرداند برش باال از لشیموبا

 :گرفت سمتشبه و برداشت را لیموبا وسفی

 ! شتمیپ من ینگ. ستیمصطف اوه اوه -

 یگوش و کرد دراز دست. نشست باور صورت به یاخم

 با همچنان وسفی کردیم برقرار که را تماس. گرفت را

 در او حضور از یحرف خواستیم او از داشت ماواشارهیا
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 و دکر صاف را گلو گرفت، او از نگاه باور. نزند فروشگاه

 اول ی «الو» همان با یمصطف لحن از. گفت ی «جانم»

 .دیفهم را تشیعصبان شدیم

 !باور؟ توئه شیپ وزیپف وسفی اون -

 اب هم باز که وسفی به ینگاهمین. دیبگو چه ماند باور

 بعد و انداخت نزند او حضور از یحرف زدیم لب دیتأک

 دستگاه یدکمه رفت، شخانیپ پشت یصندل سمت

 :کرد خاموشش و زد را یقیموس

 باز؟ کرده کار یچ -

 ییجا بخوام گهید یدفعه اگه عالمم نامرد بگو بهش -

 !کنم شیمعرف

 کرده؟ کار یچ -
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 دیپرس نشستن نیح و وسفی درچشمچشم را سؤال باور

 کانت تأسفبه یسر یمصطف یحرص حیتوض با زمانهم و

 .داد

 هیثان دو. هنرجو هی خونه رفته شده پا م،کرده هماهنگ -

 هم طرف! رونیب خونه از زده حرفیب و لیدلیب نشده

 سگشون بودن، هار داشتن، گال! اصاًل شده یچ مونده

 ده،ید آشامخون ده،ید اژدها ده،ید تمساح! گرفته؟ گازش

 !بدونم نویا خوامیم فقط! بسته؟ فلنگو بوده یچ

 از یحرف باور بود شده راحت الشیخ حاال که وسفی

 دنیچ سراغ بود برگشته زندینم فروشگاه در حضورش

 .هاکتاب یباق

 خودش؟ با یگرفت تماس -

 کنهیم دایپ سوراخ هفتا زنه،یم گند! اون؟ دهیم جواب -

 !نرسه بهش من دست وقت هی که توش چپهیم
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 ...خب یول کارش، نبوده لیدلیب مطمئنًا -

 ادیز لیدل اشیشعوربازیب واسه اون! نبوده که لیدلیب -

 نم اعتبار بابا. کرده نیهمچ چرا بدونم خوامیم فقط! داره

 یندار کردن کار کون! خب رهیم سؤال ریز یجورنیا

 کنم جور هنرجو بذارم، گرو شیر من یگیم چرا

 !تواسه

. میبشنو لشویدل اول بذار اما ،یباش یعصبان یدار حق -

 .کرد قانعمون عمرش تو بار هی واقعًا دیشا

 ادیب قراره گفتیم روناک. خورهینم آب چشمم که من -

 چوند؟یپ هم رو تو که، تو شیپ

 هاسهقف نیب شدنش گم از شیپ تا را وسفی نگاه با باور

 یقیعم نفس یمصطف به دادن جواب یجابه و کرد بیتعق

 :گفت یمصطف. دیکش
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 و یگرفت تماس باهاش اگه ش،یدید اگه هرحالبه -

 یآفتاب سمتت اگه گرفت، تماس باهات اگه داد، جوابتو

 واقعًا. بپرس کردنشو رم لیدل ازش حتمًا ،یهرچ شد،

 .شده یچ بدونم کنجکاوم

 ههنرجوئ یخونه از چرا پرسهیم یمصطف وسف،ی. باشه -

 . یکرد فرار

 !جاست؟اون -

 مبهوت یچهره با شد راههم یمصطف یزدهبهت یصدا

 ودب زده زل و آورده رونیب سر هاقفسه نیب از که یوسفی

 .باور میمال لبخند به

 ازش من. بزنه حرف باهات خوادینم منتها هست، -

 .گمیم بهت دمیفهم لشویدل یوقت و پرسمیم

 ! باور بهش بده رو یگوش مادرت جون -
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 .رمیگیم تماس باهات -

 !جااون آمیم شمیم پا یکن قطع! اینکن قطع! باور -

. من یخونه ایب یخواست شب. گهید میریم میدار ما -

 .جااون خودم با برمیم وسفمی

 !یکنیم غلط -

 را هاکتاب یباق تا هاقفسه نیب برگشت و گفت وسفی

 آرامآرام شد، بلند شیجا از باور. بچپاند ییجا یسرسر

 را یمصطف انیم آن کرد یسع و افتاد راه قشیرف طرفبه

 :کند آرام بود غرولند و ییناسزاگو مشغول که

 دایپ هنرجو شواسه خوادینم گهید. حاال نخور حرص -

 ات شهیم مشغول من شیپ جانیهم باشه، بکن کار. یکن

 برگرده و کنه مزه زبونش ریز درآوردن پول کمکم بعدش

  ؟یندار یکار. یعاد روال به
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 گفتیم راهیبدوب باور یهاحرف به تیاهمیب یمصطف

 بیج در را یگوش و کرد قطع را تماس باور یوقت

 شانهسر ستاد،یا د،یرس که هاقفسه نیب. گذاشت شلوارش

 یهابیج در را هادست و چسباند هاقفسه از یکی به

 بمرت مشغول کهآن از شتریب وسفی. فرستاد شلوارش

 .ختیریم همبه را هافیرد داشت باشد هاکتاب کردن

 !آمیم تخونه نه گم،یم نه! نکن گامین یختیراون -

 از را کتاب و برد باال دست شد، کینزد افتاد، راه باور

 و گذاشتیم شیجا سر را کتاب داشت. گرفت قشیرف

 راه وسفی کرد،یم درست را فیرد یباق یختگیرهمبه

 هاقفسه نیب دوباره بعد یالحظه. شخانیپ سمت افتاد

 :گرفت باور سمتبه کتاب چند و برگشت

 ناخنم! خورنینم تکون شون،یچپوند هم چفت قدران -

 !برگشت
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 .گشتیبرنم یدیکشیم سوهان -

 گفت؟یم یچ. دمیخند! هار هار هار -

 هادهسنینو نام به ینگاه گرفت، وسفی از را هاکتاب باور

 .کرد دایپ هاکتاب فیرد انیم را شانیجا و انداخت

 .ناسزا -

 !باباش کله -

 مونده؟ ادیز. نظرمبه داره حق -

 را ینیب آب باور. اوردیب را هاکتاب یباق تا افتاد راه وسفی

 :گفت بندشپشت و کرد یاسرفه د،یکش باال

 یول ،یکرد فرار که خونهه تو بود یچ ازت پرسمینم -

 هنرجو برات بگو یمصطف به ،یکن کار یندار دوست

 اون از رو هاینظمیب نیا هنرجو حال هر به. نکنه جور

 .خورهیم لطمه اعتبارش به و نهیبیم
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 کرد گمان باور. نبود واضح که گفت یزیچ وسفی

 وسفی بعد یاهیثان. استکرده یمصطف نثار ییناسزا

 حرفش دادیم باور دستبه که را کارتن یهاکتاب نیآخر

 :کرد تکرار دوباره را

 .یبخار -

. ماند وسفی دست در هاکتاب و حرکتیب باور دست

 سکوت مکث با و ییرو کتاب عنوان یرهیخ وسفی

 :شکست را نشانیب

 قرآن به. شمیم خفه دارم کردم حس بهش افتاد چشمم -

 فشار داشت گلوم، دور بود انداخته دست یکی انگار

 . ببره نفسمو دادیم
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 .گرفت قشیرف از را هاکتاب و دیگز لب متأسف باور

 .متأسفم -

 .خوبه -

 به یتلخ لبخند وسفی. کرد نگاه را قشیرف دهینفهم باور

 یختهیرهمبه یموها انیم را دست کف نشاند، صورت

 :گفت شود دور کهآن از شیپ و برد اشیفرفر

. هخوب باشه داشته تو مثل وشعوربادرک قیرف هی آدم -

 .کنه تحمل رو یمصطف امثال تونهیم ترراحت

 وزر و کردیم تماشا را وسفی شدن دور دستبهباورکتاب

 روز. گذشتیم ذهنش از او مادر و همسر یجنازه عییتش

 .قشیرف نیترکینزد یفرداها و روزهاید مرگ نحِس
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 با را هاچشم یگوشه یتر فشرد، همبه محکم را هاپلک

 یصدا. انداخت ساعت به ینگاه و کرد پاک دست کف

 گلو د،یکش یاازهیخم. آمدیم اتاق رونیب از یمیمال آواز

 .برساند وسفی گوش به را شیصدا کرد یسع و صاف را

 .وسفی -

. دیشنینم را باور یصدا خواندنش آواز انیم جوان مرد

 بود؟ داریب طورچه دهینرس صبح ده به ساعت یلیتعط روز

 از زودتر شدیم ندرت به هفته طول در که یآدم هم آن

 .دشید داریب ظهر لنگ

 !وسفی -

 .گشودن دهید شازده باالخره بهبه -

 وسفی. دوخت قشیرف چشم به چشم اخم با باور

 یراه و گرفت فاصله در چهارچوب از لبلبخندبه

 :شد آشپزخانه
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 .زدم مروین شو پا -

 کی واقعًا. انداخت ساعت به یمشکوک نگاه دوباره باور

 یکدبانوگر سرحال طورآن وسفی و بود صبح ده به ربع

 کرد؟یم

 ساعت. دید حرکتیب را شمارهیثان کرد نگاه که قیدق

 رگید یگوشه از را لیموبا و دیچرخ پهلو به. بود خواب

 یزیچ. کرد گرد را چشمانش ساعت دنید. برداشت تخت

 و درآورد پرواز حالت از را یگوش. بود نمانده ظهر به

 .کرد فعال را نترنتیا

 .باور شهیم سرد شو پا -

 .«هابنفشه شیرو وقت به م،یرسیم همبه یروز گمانیب»

 به که ودب یزیچ نیاول برف از زدهرونیب یهابنفشه ریتصو

 هامدت از بعد پروا. خواند را متن بعد و آمد چشمش

 را رماس احساس نیزم به نشسته برف. بود گذاشته یپست
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 گشتان باور. دندیبخشیم دیام هابنفشه اما کرد،یم منتقل

 و شد باز صفحه. کرد لمس را دو و یس پروا برد، شیپ

 و هادلنوشته تمام حاال. شدند فیرد هم کنار هاپست

 از شیپ تا. بودند کرده دایپ یگرید مفهوم پروا یشعرها

 همدرد کی را او باور شود، مشخص تشیماه کهآن

 دارد، دل به ناکام یعشق از یزخم انگار که یکس. دیدیم

 ر،باو برخالف و سدینویم رفتهدست از عشق آن یهوا به

 نیهم. است ورشعله وجودش در هنوز یدیام یکورسو

 کردن باز لب یبرا را باور دل و دست که بود هم

 نیا پشت یمجاز زِن کردیم گمان کهنیهم. بستیم

 یشدهخراب یرابطه شدن درست به هنوز صفحه

 .بستیم را دهانش دارد، دیام اشگذشته

 .«ستگاهیا نیترمتروکه نیا با بمان، من با»
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 هن اما جنگل باشد، هاکاج تمام تلخ ریتقد سقوط دیشا»

 ...«سکوت نه کند،یم سقوط نه شود،یم تمام

 دور یروزهاید از آمدهکش یغصه ،ییجا شدیم کاش»

 کنارت در کاش. رندیبگ آرام همه شدیم کاش. شود تمام

 انیم تو، کنار در. گرفتمیم آرام دوباره. گرفتمیم آرام

 کاش. تو آغوش از امان آخ. تو آغوش انیم تو، آرامش

 .«بشود کاش. بشود

 ؟یخورینم صبحونه یدیب -

 جوان مرد. شد کنده هاواژه از وسفی یصدا با باور نگاه

 .کردیم شیتماشا و بود ستادهیا درگاه انیم

 .تو بخور. اآلن آمیم -

 انداخت، ینگاه باور دست در یگوش به یالحظه وسفی

 .برگشت آشپزخانه به و گرفت فاصله در از دوباره بعد
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 چون. دوباره بزن خودت واسه یاومد تو خورم،یم من -

 .نداره خوردن سرد یمروین

 زخم از خزانیب یهاکاج جنگل با بود نیا اشتباهمان ما»

 .«میگفت آذر

 ریتصو تا گشت صفحه انیم بعد. خواند بار چند را جمله

 .کند دایپ را آرام ِیایدر آن

 شد، خواهد یبهتر یجا جهان یروز میاوریب مانیا ایب»

 .«ندیننش ُگل به هرگز باورمان چکیپ اگر یحت

 ابانیب را اهایدر تمام نام ست،ین یخزر ست،یخال ایدر»

 .«امگذاشته

. بچرخد ذهنش در بار چند جمله داد اجازه و بست چشم

 طورچه. بردن یپ و دیترد یبرا بود یادیز یهانشانه

 یشگو و کرد یاسرفه د،یکش یقیعم نفس بود؟ دهینفهم

 نیح وسفی بسته یهاپلک پشت. انداخت تخت یرو را
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 شده شروع گرید روز کی خواند،یم آواز داشت خوردن

 خزر ن،یغمگ هیسا بود، شکستهدل هنوز مانیا بود،

 .جیگ باور و دواریام

 یصدا که بود مانده شدن داریب ای دنیخواب دوباره انیم

 . کرد باز را شیهاچشم یگوش امکیپ

 «همو؟ مینیبب»

 کانت یلب نه رفت، باال ییابرو یتا نه شد، گرد یچشم نه

 یجمله بار چند ممکن حالت نیترحالتیب در. خورد

 از دوباره و دیرس سؤال عالمت به خواند، را یادوکلمه

 . کرد شروع سر

 نشسته زیم گرید سمت کهآن نه دهد، دست اگر یدارید»

 تا نیزم ما. منم است نشسته سو نیا کهنیا نه ،ییتو است

 لفص که یعاشق ِیما آن با. دارد ریتوف ما آن با آسمانمان

 .«بود بر از را وصال فقط و دیفهمینم را
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 یبرا یعکس دیبا کرد فکر و رها تخت یرو را لیموبا

 داشتادی ییجا نرفته ادشی تا را متن دیبا کند، دایپ متن

 دیبا .ندهد تله به دم دیبا. ردیبگ دهیناد را امیپ دیبا کند،

 .دور دوِر دوِر. بماند دور
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 سوزش به را شده ویش تازه صورت عرق درشت یهادانه

 هک یاشک قطره و صاف کمر زد، کنار را حوله. بود انداخته

. ردک پاک حوله با بود گرفته راه چشمش یرو یشانیپ از

 ردهک دراز آن یرو را پاها نشسته، بالکن زیم پشت وسفی

. ودب اشیتلفن یمکالمه مشغول و دیکشیم گاریس بود،

 و انداخت سر یرو را حوله کرد، خم کمر دوباره باور

 نفوذ شیهانوسیس به ینیب از پتوسیاکال بخور داد اجازه

 عطر با داغ مه انیم حوله، و مبل نیب یکیتار در. کند
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 سمت نیآینم دیپرس داد امیپ روناک ،یُبخور یباو -

 .هستن هم یرعلیام و باران گهیم من؟

خنک اکالیپتوس چشمها را بسته بود و برای هزارمین بار 

از دم ظهر »ببینیم همو؟« را از واژهها بیرون و به تصویر 

کشیده بود. یک بار خزر ده سال بعد از آخرین دیدار را 

در کافهی همیشگی مالقات کرده بود. یک بار از او 

خواسته بود به کتابفروشی بیاید، یک بار دختر جوان از 

خانهی پدربزرگ بیرون میآمد، برای او که پشت رل 

منتظرش نشسته بود پرانرژی و بشاش دست تکان میداد، 

در را میبست و بهسمت ماشین پا تند میکرد، بار دیگر 

باور برای خودش و او دو لیوان چای میریخت، به بالکن 

میرفت و به لبخند زن جوان لبخند گرمی میزد.  
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 رها ار بالکن در نشسته خزِر و باور وسفی یصدا با باور

 آمد، رونیب که حوله ریز از. برگشت سالن به و کرد

 . دبو لشیموبا به نگاهش و نشسته شیروروبه وسفی

 .بهم داده یباز شنهادیپ یمصطف -

 دنش بلند نیح و دیکش صورت یسیخ یرو را حوله باور

 از را کوچک یقابلمه و انداخت اششانه یرو را حوله

 . برداشت مبل یرو

 نقشه؟ هست یچ. خوب چه -

 .خرس -

 .دیچیپ خانه ساکت یفضا در باور یخنده یصدا

 .مار زهر -

 سپ و کرد رها مبل یرو را یگوش گفت، لبخند با وسفی

 :چسباند یصندل یپشت به سر
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 و کهنه کتاب همه اون با ن،یرزمیز اون تو یچپیم -

 .تواسه ستین خوب اصاًل گردوخاک

 .مضره تو یسالمت واسه رفتنم حموم بار هی یاهفته -

 عقب به ینگاهمین بخور یقابلمه شستن نیح باور

 . زدیم لبخند بسته چشمان با وسفی. انداخت

 .رمینم حموم بار هی یاهفته من -

 ات رفت بالکن به و گذاشت آبچکان در را قابلمه باور

 را حرف ته وسفی برگشت یوقت. کند پهن را حوله

 : داد ادامه و گرفت

 .کنمیم شورگربه خودمو بار هی روز ده من -

 .شدیم دلخور ازت بود اگه یمهر -

 سقف مات و کرد باز چشم «یمهر» نام دنیشن با وسفی

 ارب کی روز ده هر نبود یازین گرید که بود اگر یمهر. شد
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 تا خانه به گذاشتن پا محضبه را او یمهر. برود حمام

 از او با یآلودگ و چرک مبادا کرد،یم عتیمشا حمام

 یبازعشق هر بعد بود، اگر یمهر. دیایب خانه به رونیب

 .کردیم مهمان را او دونفره حمام کی لذت

 .یکن یزندگ یجورنیا ذاشتینم بود اگه یمهر -

 وسفی. گفت قشیرف یرو شیپ نشستن نیح باور

 .بود سقف مات همچنان

 نکردن یزندگ نیا واسه یلیدل گهید بود اگه اون -

 .نداشتم

 .هیزندگ نیا از یبخش هم مرگ -

 :دوخت چشم باور به و برد نییپا را نگاهش وسفی

 . هیزندگ از یبخش هم یعشق شکست -
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 و دیام و یدیناام رنج، درد، ،یناکام شکست،. خب آره -

 .دنیم لیتشک رو یزندگ مجموعًا یخوشحال و یروزیپ

 شکست از بعد دوباره شروع. خان دادیب جناب بله -

 .یکرد قطار که هییشروورا همون از یبخش هم یعشق

 هکاناپ یرو زمانهم و باال را ینیب آب داد، تکان یسر باور

 :گفت کردیم جاجابه سرش ریز که را کوسن. دیکش دراز

 از گهیم. کوسن رو میبذار سرمونو نداره دوست مامانم -

 .افتنیم افهیق

 اون یعنی. میبکش دراز مبل رو بود متنفر منم مامان -

 مامانم بود، دهیخر مبل بار نیاول یبرا بابام که اوالاول

 هامردهلیذل گفتیم. مینیبش روش ما دادینم اجازه اصاًل

 تهمون ما مثاًل انگار! نیکنیم خرابش! مهمونه مال اون

 .خوردیم جر مبل، رو میشستیم اگه داشت، خیم

 .زد لبخند و بست چشم گذاشت، یشانیپ یرو ساعد باور
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 .کنه رحمتشون خدا -

 و ییحی و من. بود خواب بعدازظهر بار، هی ادمهی بعد -

 یکی رو هیثان دو هیثان دو ینوبت یواشکی میبود رفته حسن

 .میشدیم پا و میشستیم مبال از

 و ردک لیمتما قشیرف سمتبه را سر. آمد کش باور لبخند

 . شد درچشمچشم او با

 وت. میکردیم فیک هم یکل م،یشدیم جاجابه یگردش -

 مبل به من ته هنوز بود، من نوبت که ییبارا از یکی

 هک من. دیرس سر و کرد وا رو ییرایپذ در مامانم ده،ینرس

 یعنی .بود زده خشکم هوا نیزم ونیم َنشسته ِنشسته همون

 دوران ونیاسیس م،یخورد روز اون مامانم از که یکتک

 .بودن نخورده ساواک از شاه محمدرضا

 و رفت و آمد یاسرفه بندشپشت د،یخند بار نیا باور

 :داد ادامه وسفی بعد
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 زا شتریب داشتنشون از که مبال رو بود حساس قدران -

 ودب کرده رو میآبج ادمهی قشنگ. دیکشیم زجر بردن لذت

. باشه ییرایپذ به حواسش ستین خودش یوقت که پاسبون

 از انگار دادیم راپورت و دیکشیم کیکش نیهمچ اونم

 صهخال. کنهیم یپاسدار مملکت کیاستراتژ نقاط از یکی

 ...که

 باور. کرد قطع را وسفی حرف باور لیموبا زنگ یصدا

 .انداخت زیم یرو ِیگوش به ینگاه و دیکش باال گردن

 را هاچشم و گذاشت کوسن یرو دوباره را سر. بود باران

 .بست
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. یبازمهمون به برسه چه ندارم، خودمم یحوصله اآلن -

 . هیمهمون ای داره مهمون ای شه؟ینم بند جا هی چرا روناک
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 نگرانش باس نده یمهمون ای نره یمهمون. گهید روناکه -

 کنم؟ قبول یگیم تو گمیم. میبش

 وسفی. نشست قشیرف یهاچشم به باور یسؤال نگاه

 :داد حیتوض اشچانه ریز شیرته خاراندن نیح

 .وسفوی یشنهادیپ نقش -

 صورتش از را خنده اما وسفی یبعد سؤال. دیخند باور

 :پراند

  دنت؟ید ادیب ؟یکنیم قبول خزرو یخواسته تو -

 ،زد او به یلبخند وسفی. نشست باور یابروها به گره

 دراز زیم یرو نییپا به زانو از را پاها و داد ُسر تنه بعد

 :کرد

 میگفت مام. نه ای بهت بده امیپ دیپرس روناک و من از -

 .«گهید کنه بالکت بزنه خوادیم تینها. بده»
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 پشت. بست را هاچشم و گرفت قشیرف از نگاه باور

 طفق. نبود اشیگوش یرو خزر از یامیپ بسته یهاچشم

 هنوز. هن ای نندیبب را هم بود دهیپرس و نوشته شیبرا پروا

 که ییهاامیپ تمام ماندن جوابیب از بعد سال، ده از بعد

 . شتندا او از یامیپ چیه بود، فرستاده رفتنش از بعد خزر

 .نمشیبب خوامینم -

 ؟یمطمئن -

 .آره -

 .شینیبب یخواینم تو میگیم بهش پس خب -

 اتم و دیچرخ پهلو به کرد، صاف ییگلو. نزد یحرف باور

 . شد وسفی یشدهدراز یپاها

 ... کاش -
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 یمکث و ختیر رونیب وسفی دهان از یمکث با واژه

. اندم منتظر و برد باال پاها از نگاه باور. نشست پشتش

 :بود شیرو شیپ یرهیخ وسفی

 انتیخ بهم اصاًل کاش. بود کرده ولم هم یمهر کاش -

 جفت منم نبود، اگه یلعنت نیتمر اون... یول بود، کرده

 رفته هم با مونییتاسه و بودم خواب یمهر و مادرم

 . میبود

 که یکنسرت نیتمر. دیگویم درست وسفی کرد فکر باور

 وسفی بود شده باعث بود دیانجام طول به شبمهین تا

 یرو طورآن او تیرضا بدون را شیپا و باشد زنده حاال

 .کند دراز زیم

 .کاش -

 او یاهاپ به چانه با باور. برد قشیرف سمتبه نگاه وسفی

 :کرد اشاره
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 داریب گهید ،یبود دهیخواب هم تو نبود، نیتمر اون کاش -

 نیا رو کلتویه نصف اآلن که ینبود جانیا و یبود نشده

 .یکن پهن زیم

 بار ییناسزاها خنده انیم. افتاد قهقهه به یمکث با وسفی

 ندلبخ با شدیم که سرپا. دیکش عقب را پاها و کرد باور

 :گفت خنده از مانده

 شام از که جانیا. روناک خونه رمیم شمیم پا من اصاًل -

 .ترهصرفهبه جااون. ستین یخبر

 :شد بلند خواباتاق از تعلل با شیصدا بعد

 ندهز یموندهناکام عشق هی کنمیم فکر من تو، برعکس - 

 که هیاون یشگیهم رفتن و مردن درد از بهتر یلیخ

 . یعاشقش

 دایپ اشسروکله دوباره «م؟ینیبب همو. »بست چشم باور

 لبخند خزر یچهره با د،یپرس خزر یصدا با پروا. شد



 

Romanzo_o 524 

 شد او یرهیخ خزر یهاچشم با نشاند، صورت به یمیمال

 .ماند منتظر و
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 مرتب کودکو یکتابا آخر فیرد شهینم برات یزحمت -

 .سختهیرهمبه شونهمه! کن

 یحت نه گرفت، لیموبا از نگاه نه داد، یجواب نه مانیا

 شیاتماش به هیثان چند باور. انداخت برادرش به ینگاهمین

 حصب از. گرفت او از نگاه یمشتر ورود با بعد و ستادیا

 یگوش نکند، دراز دست بود کرده کنترل را خودش یلیخ

 یلحظه از مانیا. نکند فیتوق را آن و نقاپد مانیا از را

. خواندیم امیپ داشت ای دادیم امیپ داشت ای آمدن

 یتندبه دیکل صفحه یرو قدرآن نگرفتند درد انگشتانش

 کردند؟یم لمس حرف پشت حرف و دندیلغزیم
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 «م؟ینیبب همو»

 را ذهن یرو شدهحک اِمیپ. شد کینزد یمشتر به باور

 اگر یکمک گفت یمشتر به و داد هل عقب به دوباره

. خواستیم ییراهنما یمشتر. است خدمت در خواهدیم

 بخرد ییکادو بود رمان عاشق که همسرش یبرا بود آمده

 ریدرگ ذهنش کهنیهم. کردیم خوشحال را باور نیا و

 شدیم هناشناخت یامدهین ِیمشتر یبرا یمناسب کتاب افتنی

 را سمج یاکلمه دو امکیپ هاکتاب انیم گشتن. بود خوب

 .کردیم ساکتش و راندیم پس

 نام چندتاشونو نیتونیم. خوننیم ییهارمان نوع چه -

 ن؟یببر

 .ستین ادمی قیدق یعنی. دونمینم... اممم واال -

 ن؟یندار اطالع نمیا ؟یرانیا ،یخارج -
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 به یکی جلد دیشا بندازم، کتاباتون فیرد به ینگاه هی -

 .ادیب آشنا چشمم

 سهقف نیا ه،یرانیا یهارمان بخش نیا. دیباش راحت. بله -

 یهاقفسه که هم مختلف یکشورها اتیادب. طورنیهم هم

 .باال اون دیبخون رو کشورها اسم دیتونیم. ستگهید

 . ممنون -

 «م؟ینیبب همو» که دینکش طول یقدرآن مرد به دادن پاسخ

 باور که یافاصله در حاال. بماند گاهشیمخف در یلیخ

 به چشمش لحظه هر برگردد، شخانیپ پشت دوباره

 دیابس هم به دندان و فتدیب دادنش امیپ و مانیا یهادست

 با داد،یم تکان دست کرد،یم سوکسوک و بود آمده باز

 .دیرقصیم باور چشم یجلو و زدیم چشمک لبخند

 !رو یگوش اون کنار بذار -
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 که سر. کرد جدا هاواژه و یگوش از را مانیا تندش لحن

 فروشگاه به ینگاه. کرد متعجبش باور اخم برد، باال

 :شد برادرش درچشمچشم دوباره بعد و انداخت

 شده؟ یچ -

 واقعًا؟ یدینشن. نیبچ کودکو یکتابا اون باال برو گفتم -

 .رمیم سمیبنو نویا. حاال رمیم -

 هی دیبا تو باز سه،ینویم یزیچ هی اونم ،یسیبنو نویا -

 ...تو ارهدوب سه،یبنو یزیچ هی دیبا اون باز ،یسیبنو یزیچ

 عدب یاهیثان. کرد ساکت را باور مانیا یباالرفته یابروها

 :دیپرس

 !ه؟یچ -

 .یچیه -

 :گفت و آورد رونیب بیج از یدستمال
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 شنبهپنج. برس کارت به برو کنار، رو یگوش بذار -

 کنم، جابهجا خودم رو کتابا کل شدم مجبور ،یومدین

 !نهیا اآلن وضعم

 شلوار بیج به را دستمال و گرفت را ینیب آب بعد

 .برگرداند

 اهر هاپله سمتبه و زد غر یرلبیز یزیچ شد، بلند مانیا

 یامکالمه اشعمه و پدر بود نوشته شیبرا هیسا. افتاد

 تهخواس پدرش از دیتأک با اشعمه. اندداشته هم با یتلفن

 ایمهرپو یخانواده یعنی ،خانواده آن از را هیسا یعنی او،

 .ندهد را فروشگاه به او برگشتن یاجازه و دارد نگه دور

 باعتصا مانده، تختش در است روز چند بود نوشته هیسا

 و دارند مرافعه پدرش با شب هر و روز هر و کرده غذا

 مانیا. کند برگشتن به یراض را او استنتوانسته هنوز

 هاآن یخانه به روزها نیهم خودش بود نوشته شیبرا
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 داشت تالش هیسا و کندیم صحبت پدرش با و رودیم

 .کند منصرف کار نیا از را مانیا

 اهفروشگ نیتریو پشت یباران ابانیخ به ینگاه باور

 هتاز یهاکتاب دیبا. نشست یصندل یرو بعد و انداخت

 ادشی و کردیم یبررس را فاکتورها زد،یم متیق را

 امیپ قبل شب پدر قیرف. ردیبگ تماس یپرتو با ماندیم

 و یخانگ یامجموعه دیخر و دیبازد یبرا بود داده

 .کند هماهنگ او با کوچک

 خوبه؟ نیا نظرتون به -

. شد جدا شیرو شیپ توریمان از یمشتر حرف با باور نگاه

 . داشت دست در یقرمزرنگ کتاب مرد

 «عشق کتاب»

 یبرا هیهد عنوان به مرد نیا کهنیا از شیپ را کتاب

 یلبه سه و عطف و جلد یواسطه به ند،یبرگز همسرش
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 ورق را آن بود نکرده فرصت اما داشت، ادی به قرمزش

 هب یربط هرچه کار به یکار گرید اصاًل. بخواند ای بزند

 کتاب نیا مرد نیا مثل بخواهد که نداشت داشت عشق

 به را آن ای بخواند عشق از بزند، ورق بردارد، را سرخ

 .کند انتخاب هیهد عنوان

 خونکتاب و کتابفروش هی عنوان به نخوندمش، خودم -

 یاعاشقونه و جذاب ظاهر اما بگم، نویا ستین هم درست

 .داره

 :داد تکان یسر مرد

 .قًایدق -

 . انداخت صفحاتش به ینگاه و کرد باز را کتاب بعد

 . ستین داستان ای رمان کتاب نیا البته -

 . قوله نقل. نوشته روش. بله -
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 انگار حاال. انداخت هاقفسه به یادوباره نگاه و گفت مرد

 شتپ از و برخاست باور. خواستیم یشتریب کمک واقعًا

 .رفت رونیب شخانیپ

 راگ و دیببر شما م،یکن انتخاب کتاب هی میتونیم -

 . مینک عوضش د،یاریب نداشتن دوستش ای داشتن خانومتون

 اب را یرانیا یهاداستان یقفسه فیرد. کرد موافقت مرد

 :برد نام را هاکتاب از یکی و داد نشان دست
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 یول. دستش مدهید من رو «رودیم باال میپاها از زییپا» -

 شنهادیپ به. ستین مهم حاال. نه ای داشته دوستش دونمینم

 .نیبد بهم یرانیا کتاب هی خودتون
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 فیرد یرو نگاه و کرد زمزمه یآرام «چشم» باور

 و دیکش رونیب را کتاب دو یکی. داد ُسر یرانیا یهاکتاب

 از را هاکتاب خواند، را هاعنوان مرد. گرفت مرد سمتبه

 . شد زدن ورق مشغول و گرفت باور

 همراهتون عکس هی شکتابخونه از دیبا دیشا -

 .نیآوردیم

 :زد لبخند هم مرد و گفت لبخند با باور

 کارو نیهم دیبا. آره یول. آخه ستین تا دو یکی -

. دارمیم برشون خوبن، نایا دیگیم شما اگه حاال. کردمیم

 ونعوضش ادیب خودش فرستمشیم داشتشون، اگه تینها

 .گهید تهین مهم. کنه

 داد کانت سر لبخند با باور. افتاد خنده به حرفش پِس مرد

 یرو «عشق کتاب» کتاب. برگشت شخانیپ پشت و

 دیبا ایآ دیپرس و کرد حساب را هاکتاب باور. بود شخانیپ
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 نشسته زیم گرید سمت کهآن نه دهد، دست اگر یدارید»

 تا نیزم ما. منم است نشسته سو نیا کهنیا نه ،ییتو است

 ...یعاشق ِیما آن با. دارد ریتوف ما آن با آسمانمان

کادو شوند یا نه. مرد با تشکری خواست که کتابها کادو 

شوند. کاری که باور همیشه آن را به عهدهی سایه 

میانداخت و خودش از آن فراری بود. چند دقیقه بعد 

کتابهای کادوشده را بهسمت مرد گرفت، »مبارک باشه« 

را آرام زمزمه و با مرد عاشق خداحافظی کرد. صدای 

بامبوها با بیرون رفتن مرد در فروشگاه پیچید. باور چند 

ثانیه مات کتاب قرمز پیش رویش ماند، بعد یادش آمد 

متنی که روز پیش در رختخواب به ذهنش رسیده بود را 

جایی یادداشت نکردهاست. به سرعت خودکار و 

دفترچهاش را از قفسهی پشتسرش برداشت و مشغول 

نوشتن شد: 
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 بارهدو «م؟ینیبب همو. »شد دهیکش کتاب سمتبه نگاهش

 ستد ستاد،یا شیرو شیپ موقر و نیمت بار نیا. برگشت

 یمیمال لبخند با و گذاشت سرخ کتاب یرو را فشیظر

 را امیپ آن جواب چرا کرد فکر باور. کرد لیمتما سر

 با اردید به یلیتما استننوشته پروا یبرا چرا. استنداده

 استننوشته شیبرا چرا ندارد؟ نیدروغ یمجاز آدم کی

 حاال که را یمتن نیهم چرا ندارد؟ وجود دارید یبرا یلیدل

 و ننوشته لحظه همان اوردیب خاطر به زندیم زور دارد

 است؟نکرده مسدودش چرا است؟نکرده ارسال پروا یبرا

 را خودش به هاراه تمام و نبرده باالتر را وارید چرا

 است؟نکرده بستبن

 زور یآب خودکار. شد نوشتن مشغول دوباره و زد یپلک

 به را روزید ظهر رختخواب در جامانده یهاواژه زدیم

 . کند منتقل کاغذ
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 .«فقط و دیفهمینم را ییجدا که »

 یباق آمد. نوشت شیجابه را فصل و زد خط را ییجدا

 باور. شد بلند دوباره بامبوها یصدا سد،یبنو را جمله

 یتندبه خواست بعد و انداخت در به ینگاه یالحظه

 سد،یبنو استنکرده فراموش دوباره تا را متن یباق

 ریز را فروشگاه تمام آمد، بهت نشده کامل «وصال»

 از دست. کرد متوقف را زمان و گرفت خود یهیسا

 مبهوت باور و شد فلج خودکار برداشت، دست نوشتن

 با قلب شد،ینم کنده کاغذ از نگاه. ماند یآب خطوط

 دندییسایم همبه تن که ییبامبوها یصدا د،یکوبیم شدت

 .ودب نشسته فضا به ایدر عطر و بود نهیزمپس یقیموس
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 سرخوش جوان دو. دیچیپ ایدر امواج یصدا به صدا

 از ا،یدر یصدا از و چسبانده گوششان به را هایماهگوش

 یبهت و لذت غرق هاصدف از ختهیر رونیب خزر یصدا

 جسم آن در را ایدر کی مگر شدیم. بودند شده توأمان

  کرد؟ یزندان سفت ِیسنگ

 پشت تا آب گذاشتند،یم رد هاماسه ینرم یرو هاقدم

 و دیکشیم پس پا امدهین و آمدیم شیپ شخانیپ

 به و دبر باال نگاه یکندن جان به باور. کردیم ینینشعقب

. دوخت چشم بود ستادهیا خزر که جاآن یحوال ییجا

 کف و دیکوبیم شیگلو در قلبش. رفت جلو خزر

 نیهم از بود، دهید را مرد نیا. بودند عرق سیخ دستانش

 پدربزرگ یخانه در روز آن دنید اما بود، دهید هم فاصله

 نیا زانیگر نگاِه ریز داشت فرق. دارید نیا با داشت فرق

 سالم ساختن، واژه کردن، دایپ حرف کردن، باز لب مرد
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 و خوردن یتکان برداشتن، قدم از قدم بود سخت. کردن

. نبرگشت بود سخت بود رفته کهآن یبرا. رفتن شیپ

 ریتحق ترس شدن، رانده یدلهره شدن، زده پس اضطراب

 کرد،یم فلج را جسم ختنیفرور و شکستن هول شدن،

 مسکوت یماندهمات مرِد نیا. انداختیم کار از را ذهن

 خزر که درست راند،یم خود از را او لحظه نیهم اگر

 و رفتیم که درست داشت،یبرنم او خواستن از دست

  .بود یحتم شدنش آوار اما گشت،یبرم یگرید جور باز

 .خزر یآبج سالم اِ -

 یَتر. گرفت یشتریب وسعت ساحل کرد، ینینشعقب ایدر

 کم هوا شد، خشک نیزم. رفت نیب از شخانیپ و پاها

. رفت نییپا را هاپله لبخند با مانیا. کرد یاسرفه باور. آمد

 آب یوانیل مانیا از دیبا کرد فکر خود با باور. آب
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 انهم بود، کرده فتح را شیسرتاپا چنان یخشک. بخواهد

 .نداشت تعجب یجا خوردیم اگر َتَرک دم

 . نیاومد خوش -

 دست در یالحظه را مانیا یدرازشده دست لبخند با خزر

 نز از نگاه لبخندش حفظ با مانیا. کرد تشکر و گرفت

 هب همچنان باور. برد برادرش سمتبه شیرو شیپ یبایز

 .کردیم نگاه در کینزد ییجا

 هی رمیم بغل نیا تا من داداش، من،. ِاممم... زهیچ -

 ن؟یخواینم یزیچ شما. امیب رمیبگ وهیمآب

 مانیا سمتبه سر و داد خود به یتکان باور باالخره

 رد و بود ستادهیا مانیا سرپشت ییجا خزر حاال. چرخاند

 .نبود باور درسید

 .نه -
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 نفس. بست را خزر یهاچشم باور جانیب یزمزمه

 یآشنا عطر. ختیر جانش به عود و کتاب عطر قشیعم

 را سؤالش خزر به رو مانیا. یپدر یخانه در باور اتاق

 آخر، یلحظه. گرفت یمنف جواب دوباره و کرد تکرار

 یاهنگ و برگشت برود، رونیب فروشگاه از کهآن از شیپ

 اشیزدگبهت و مرد یدهیپر رنگ. انداخت برادرش به

 از رفتن جز یکار  اما کرد،یم دایهو را اشیدرون حال

 دو آن گذاشتیم و رفتیم دیبا. آمدیبرنم مانیا دست

 . باشند تنها

 یپاشنه یصدا با بامبوها یصدا مان،یا رفتن رونیب با

 جوان زن باور، تصور برخالف. شد یقاط خزر یهاکفش

 مچش گرفت، پناه هاقفسه انیم ییجا. نشد کینزد او به

 از رتسخت. فرستاد رونیب را شدهمحبوس نفس و بست

 همه نیا چهآن از ترسخت. کردیم را فکرش که بود یآن
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 گم را هاحرف. بود بافته را شیایرؤ و کرده تصور سال

 یکالم همهآن دادینم اجازه باالرفته قلب تپش. بود کرده

 ذهن اعماق از آوردن، زبان به یبرا بود کرده بر از که

 تپش ها،قفسه سمت آن. ببندد کار به و بکشد رونیب

 دست هم «عشق کتاب» به مانده مات مرِد حال شخان،یپ

 نفسش. نداشت هاقفسه پشت شدهپنهان ِیایدر از یکم

 هب عرق د،یکوبیم بد که تند، نه قلبش بود، شده تنگ

 ورحض بودن یقیحق باور انیم هنوز و بود نشسته جانش

 .بود مانده بودنش خواب و خزر

 از بعد و گرفت یگرید نفس کرد، باز را هاچشم خزر

 مواقع طورنیا یپرساحوال. رفت رونیب هاقفسه انیم

 .بود یخوب اما ،یاشهیکل شروع

 ؟یخوب -
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 یهایآب. کرد غلبه کتاب یسرخ به دختر یهاچشم یآب

 چند متر؟ چند بود؟ انشانیم فاصله قدرچه! یلعنت یکهنه

  قرن؟ چند سال، چند نفس؟ چند متر؟یسانت

 اول یدرجه در. شود مسلط خود به کرد تالش باور

 نشان خود از یضعف نداشت دوست که غرورش خاطربه

 خاطربه دوم یدرجه در و کند دارحهیجر را آن و بدهد

 دست. بود کرده الزمش دستمال که یکوفت ینیب آب

 شیرو شیپ یآب وسعت به برد، شلوارش بیج سمتبه

 ردنگ پس به خزر. دیکش ینیب به را دستمال و کرد پشت

 به ،یماش یمردانه راهنیپ یقهی به موها، به مرد،

 یاشهیش نیتریو. کردیم نگاه مرد یهاکتف و هاسرشانه

 آن نیب را سر بتواند تا بود مانع و انداخته فاصله انشانیم

 همبه یماش سبز آن یرو را هادست و بگذارد کتف دو

 . مانده مدفون سال ده یآرزو. بزند گره
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 گاهن یجابه بار نیا و برگشت اجبار سر از و لیمیب باور

 عرش یابرگه با کرد یسع پرخاطره، ِیهایآب آن به کردن

 .بپوشاند را نوشتهمهین

 .بگو یخواست اگه ییراهنما... یخوایم اگه یزیچ -

 با و شخانیپ خنک یشهیش یرو نشست رفت خزر قلب

 . شد مرد زل لبخند

 .ممنونم -

 را خزر. بود دهید را او باور یعنی هم جمله همان. نبود بد

 هول به پروا شدن دهید ترس از که یخزر همان. بود دهید

 ار بود برگشته عجوالنه و دهیجنگ مادر با افتاده، وال و

 او به و بود داده قرار مخاطبش که بود دهید. بود دهید

 .دادیم کمک شنهادیپ
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 .خوامیم خوب کتاب هی... هی -

 شیهابیج به یدست زمانهم و کرد صاف ییگلو باور

 بشیج در چرا یاسپر! بود؟ رفته کجا یلعنت مانیا. دیکش

 .بود دستش ور یآب وانیل الاقل کاش! نبود؟

 ؟یانهیزم چه تو -

 .یخیتار ای رمان -

 نقش خودشان خودش، یوقت آمدیم کارش چه به رمان

 را خیتار بودند؟ تلخ یانیپا با داستان نیترعاشقانه اول

 وزر کی به تنها گذشته تمام یوقت خواستیم چه یبرا

 شد؟یم ختم

 .هست هااسم. هست قفسه هر... هر یباال -

 .ممنونم. بله -
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 سمتبه یقدم خواست. دیچرخ و گفت لبخند با خزر

 طفق. دیخر یبرا بود امدهین. شد مانیپش برود، هاقفسه

 کینزد کینزد. ندیبب کینزد از را مرد نیا بود آمده

 .کینزد

 .ندارم دیخر... من -

 غرق دوم بار یبرا و گرفت کاغذها از نگاه باالخره باور

 . شد غرق ایدر در. شد هایآب آن

 .نمیبب خودتو ماومده... من -

 .فشرد و گرفت دندان به را لب کنج یداخل یوارهید باور

 !«یچیه! نگو یچیه! نزن حرف! نزن»

 .خواستمینم عکساتو گهید. بود شده تنگ برات دلم -

 .نمیبب کینزد از خواستمیم خودتو
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 تیحساس. کرد پاک را ینیب آب دستمال با دوباره باور

 ییداص دوباره بزند، یحرف کرد باز لب! نشناسوقت یلعنت

 فقط و سکوت. کند سکوت خواست و دیچیپ سرش در

 شخانیپ سمت آن ستادهیا دختر. بود کرده رییتغ. سکوت

 یآب داشت، شیموها به یدیسف یتارها بود، شده بزرگ

 شده شتریب هاچشم دور یهانیچ بودند، کدر هاچشم

 یهمان ینیب یغهیت بودند، تربرجسته حاال هاگونه بودند،

 یسبابه انگشت شیپ سال هزار در هیثان هزاران که بود

 هنگا هالب به دینبا... هالب و کردیم لمسش گاهگاه باور

 جان سرشپشت یقفسه یرهیخ و چرخاند تنه. کردیم

 دیبا دیشا. کند خالص مخمصه آن از را خود یجور کند

 دیشا. دیدیم دورمانده ِیدخترعمو کی چشم به را خزر

 دهیناد را خزر دیبا دیشا. کردیم رفتار یعاد دیبا

 ظاهر خود یرو شیپ و کردیم پررنگ را پروا گرفت،یم
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 انشخیپ پشت از داد تیرضا باالخره و برگشت. کردیم

 :دیایب رونیب

 .آمیم یبزن کتابا نیب یچرخ هی تا -

 هب یزمستان ِیایدر خنک عطر شدیم رد که دختر کنار از

 که دور. یماه ید یایدر شب. ایدر شب. نشست جانش

 خزر رفتیم نییپا که را نیرزمیز یهاپله شد،یم

 داشته ذهن در یفکر چیه کهآن بدون. کردیم شیتماشا

 را مرد یبعد واکنش یاذره بتواند کهنیا بدون باشد،

 رو را خود دست یآسانبه بود، قدر ْبیرق. بزند حدس

 .کردینم
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 اورب و نکرد یاری شدهسست یپا نیرزمیز به مانده پله دو

 نترلک را خود یسختبه و چسباند نرده به دست. خورد زیل
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 ادلشتع یوقت. نخورد رو شیپ یهاقفسه به مغز با تا کرد

 هایصندل و زیم و کهنه یهاکتاب وسط کرد حفظ را

 د؟یدیم خواب. چسباند یشانیپ به دست کف و ستادیا

 هاکتاب انیم باال، آن کهآن بود؟ ایرؤ بود؟ کابوس

 یقیحق آمده او دنید یبرا بود گفته کهآن د،یچرخیم

 داشت؟ قتیحق پروا از ختهیر رونیب خزر بود؟

 اصاًل آمد ادشی بعد چرخاند، دورتادور نگاه گنگ و جیگ

 قرص بود آمده. استآمده نییپا را هاپله یزیچچه یبرا

 اشیستنف یاسپر و بخورد یآب وانیل با را تشیضدحساس

 یهانهصح نیترکیتراژ از یکی طنز از الاقل تا کند دایپ را

 نییپا یلیخ نبود هم درست. شود کم یاذره اشیزندگ

. کندیم فرار کند گمان خزر خواستینم دلش. بماند

 دیاب کهآن کردیم فکر الاقل ای. نداشت فرار یبرا یلیدل

 الخچی درون آب پارچ از را یوانیل. ستین او باشد یفرار
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 تا دو یکی یجابه و برداشت نتیکاب از را قرص کرد، پر

. نداشت یتیاهم اما بودند، آورخواب که درست. دیبلع

 دنبر پناه خواب به یداریب کابوس از. بود هم خوب یحت

 بگذارد آبچکان در تا شستیم که را وانیل. بود خوب

 رارف به تن دارد کرد فکر. کندیم تلف وقت دارد کرد فکر

 و بآ ریش بستن به وادار را هادست دیبا کرد فکر. دهدیم

 تدس کف و بست را ریش. کند رفتن باال به وادار را پاها

. دبو داغ. بود گرفته گر. گذاشت یشانیپ یرو را سیخ

 انداخت، هاقفسه و زیم یرو ینگاه برگشت،. داشت تب

 .کرد دایپ را یاسپر و گشت هم را زیم یکشوها از تا دو

 زرو دو خزر مثاًل شدینم. بودند افتاده خسخس به هاهیر

 ای بود؟ بهتر باور حال که شدیم دایپ اشسروکله شیپ

 مانیا و هیسا و بود یعاد زیچهمه که یوقت همان اصاًل

 شد؟یم چه آمدیم گرداندندیم را فروشگاه او از شتریب
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 و دیکش ینیب ریز یدستمال گرفت، فاصله زیم از باور

 یمناسب وقت یپ ذهن. نشاند لب به یپوزخند زمانهم

 اصاًل چرا گفتینم. گشتیم خزر دنیرس راه از یبرا

 دوست فقط. نبود یشاک جوان دختر بودن از. استآمده

 . بود بهتر اوضاع که شدیم روروبه او با یوقت داشت

 هاپله کرد وادار را خود باالخره و داد تکان تأسفبه یسر

 انهم. کند فتح را فروشگاه همکف یطبقه و برود باال را

 شن بودند، شده سیخ ایدر امواج از هاکتاب که ییجا

 را ایدر عطر یمیمال مینس بود، کرده پر را نیزم سطح تمام

 .دیباریم باران هاشهیش پشت و رساندیم مشام به

 ستادهیا را خزر همکف یطبقه به مانده پله تا دو یکی

 که ینالیاورج یهاکاست. دید هاکاست فیرد یجلو

 یوقت چه. بودند دهیخر «ساروصدا» از هم با را شترشانیب

 کمک با باور بعدترها که یوقت چه بودند، یرستانیدب که
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 هاابانیخ هاکاست نیهم با عصرها و دیخر ینیماش پدرش

 آوازها و کردندیم دوردور هاجوان قول به ای گز دونفره را

 یخوب استعداد خزر. خواندندیم هم با اما بلند، و آرام را

 به دهینرس انهیم به ترانه. نداشت هاترانه کردن بر از یبرا

 و دادیم ادامه و گرفتیم را اشتباهش یپ افتاد،یم اشتباه

 .انداختیم خنده به را باور

 یودب یک یسراترانه. دارم دوست یلیخ نفستو به اعتماد»

 «شما؟

 .«کرده اشتباه خوانندهه. خونمیم درست من»

 ،دیچیپیم همبه هاخنده یصدا یتکرار الوِگید نیا پس

 دییتأبه لب جوان مرد و شدیم گره هم در هادست

 .گشودیم

 .«طورهنیهم صددرصد»
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 وا به کردهپشت و شیرو شیپ که یخزر اندام طرح باور

 انگار ،یدیدینم که را چهره. گذراند نظر از بود ستادهیا

 دارطرح شاِل. بود ستادهیا تیجلو شیپ سال ده خزر همان

 و وارشل سبز، ینوارها با رنگکرم یمانتو سبز، ینهیزم با

 سبز به شال سبز از باور نگاه. یمشک کفش و فیک

 . نشست خودش یزدهباال یهانیآست

 !«فضول وسفی»

. شد محو و داد صورت به ینقش گذرا یالحظه آمد، لبخند

 دهیفهم را آلودخواب وسفی صبح سر سؤال لیدل حاال

 .بود

 «امروز؟ یپوشیم یچ»

 دهیچپ پتو ریز خرخره تا و کاناپه یرو ولوشده وسفی از

 ازب چشم اشیداریب وقت از شیپ ساعت چند بود دیبع

 .بپرسد را یسؤال نیچن نکرده
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 .«تنمه که ینیهم»

 زور به چشم کی پتو، ریز از وسفی یآمدهرونیب سر

 و قشیرف یمردانه راهنیپ به نگاهش اش،بازمانده

 معنا کی فقط لباس رنگ بهراجع قشیدق یوجوپرس

. کند رد خزر یبرا را گزارش داشت تیمأمور. داشت

 دِل تا و کرده محاصره را باور سمت همه از دشمن سپاه

 .بودند کرده نفوذ او ینفرهتک ارتش

 از نگاه بدهد، خود به یتکان خواست که یالحظه همان

 خزر برساند، شخانیپ به را خود و ردیبگ جوان دختر

 .شدند درچشمچشم و برگشت

 ! یدار شونوهمه -

 تکان یسر و شخانیپ سمت افتاد راه د،یدزد نگاه باور

 .داد

 شون؟یبفروش جانیا شونیگذاشت -
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 .نه -

. گرفت عمق خزر لبخند. گرفت وارزمزمه را «نه»

 یهاساعت خاطراتشان از یادیز بخش بود خوشحال

 را هاآن هرگز او و است باور یرو شیپ روز از یادیز

 .ندارد هم را فروششان قصد و استختهینر دور

 .یدیرس آرزوت به باالخره خوشحالم -
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 یتو را هاآن و کرد مرتب را شخانیپ یرو یکاغذها باور

 و سکوت. گذاشت سرشپشت یقفسه یهاطبقه از یکی

 یجیگ از باشد یدلخور از کهآن از شتریب رفتارش یسرد

 . بود

 .ممنون -
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 نگفت آرزو؟ کدام نگفت و پراند یرلبیز یتشکر

 نیتریاصل از یکی و رفته برباد که شیآرزو نیتربزرگ

 .است ستادهیا شیرو شیپ حاال مسببانش

 .هیخوشگل کتاب چه -

 بود نشسته کتاب جلد به که یفیظر دسِت به باور نگاه

 رفت،یم جلد یسرخ خورد به سرخ الک. ماند مات

 کتاب آمد، هم گرید دست. کردیم یکی را جلد و دست

 به حاال خزر نگاه یآب. کرد جدا شخانیپ از و دیچسب را

. دکریم نگاهش یرچشمیز داشت باور. بود کتاب یقرمز

 هب دوباره هایآب آن خواستینم. کند نگاهش خواستینم

 توانستینم اما بخورند، گره خودش یهاچشم یاقهوه

 اشنهیس درون یزیر یهاحباب کرد،یم نگاه. ردیبگ نگاه

 اهکوت هاچشم هم باز و دندیبریم را نفسش دند،یترکیم

 .آمدندینم
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 .«رسهیم کوه به که ییایدر تنها. امیدر من»

 «؟یچ»

 .«تو یهاچشم ِیاقهوه من، یهاچشم ِیآب»

 واسه ببرن بزنن بار انیب مسپرده. نوماسهشن نایا»

 .«دارم اجیاحت پولشون به. یسازساختمون

 خزر که ی «باور» پس شیپ هاسال خزر سرخوش یخنده

 و دیچرخ گرفت، نفس باور. دیچسب آورد زبان به

 و ماند دوباره خزر. افتاد سرفه به خزر به کردهپشت

 و فاصله یاشهیش نیتریو کی و لرزان یمردانه یهاشانه

 .تمنا یکل

 برم؟ من یخوایم -

 تکان رد سر تکان. داد تکان دییتأبه یسر سرفه نیح باور

. دیند را جوان مرد مثبت  جواب خزر و شد گم هاسرفه
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 دهان یجلو شدهمشت دست باور گرفتند، آرام که هاهیر

 :دیچرخ خزر طرف به و دیکش کنار را

 جانیا فقط. یخوایم یهرچ. بردار یخوایم اگه یکتاب -

 .بعدًا کنم کسر ستمیس از کن، ادداشتشونی

 یخودکار همراه به را قفسه درون یهابرگه حواسیب

 یرو را «عشق کتاب» خزر. گذاشت شخانیپ یرو

 :داد هلش باور سمتبه و برگرداند شخانیپ

 .خوامیم نویا -

 جوان زن طرفبه را آن و نشست کتاب یرو مردانه دست

 . داد هل

 .دار برش -

 در چشم یالحظه برد، باال دست از نگاه لبخند با خزر

 :افتاد راه بعد گرداند، باور یچهره
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. شمیم ممنون کمکم یایب. خوامیم هم گهید تا چند -

 .رمبب یبد داده، سفارش که ییکتابا گفت هم بابزرگ

 ...براش بعد خودم بمونه. اونا ننیسنگ -

 یالوگید. کرد سکوت دهینکش هیثان به و گفت هوایب باور

 درد به شتریب که بود یعاد یقدرآن بود مانده مهین که

 خزر. حاال نه خورد،یم شیپ سال ازدهی ده همان

 دهش آب قند دلش در. زد یمیمال لبخند باور به کردهپشت

 ود؟ب او شدن تیاذ و هاکتاب ینیسنگ نگران مرد نیا. بود

 سال ده که ییزهایچ همان. عاشقانه یمردانه زیر توجهات

 .بود داده جان حسرتشان در

. ستین سخت برام بردنشون. اومدم بابزرگ نیماش با -

 ...کهنیا ضمن

 :داد ادامه لبخند با مرد، درچشمچشم و چرخاند تنه
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 خودم میت تو نفرو دو اون از یکی مجبورم حال هر به -

 .دارم نگه

 اشخنده. دیخند یآرام به خزر. رفت باال باور یابرو یتا

. نشاند آمدهکش یهالب به و کرد میتسل را باور نگاه

 هاچشم از ِیلعنت یهالب ز،یانگوسوسه ِیاقوتی یهالب

 !تریلعنت

 نیب و دیچرخ. شد معذب باور حالتیب ماِت نگاه از خزر

 بامبوها یصدا به اما شیصدا. کرد گم را خودش هاقفسه

 :دیچیپ

 نرفت وقت. نهیماش تو. داده ییزایچ هی برات بزرگمام -

 .رشونیبگ ازم ایب

 دادن قرار یبرا ییجا یپ و بودند شده وارد یمشتر چند

 را شیهاچنگال «رفتن وقت. »گشتندیم سشانیخ یچترها

 را چتر مخصوص سطل دخترها. دیکشیم باور روح به
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 و کردند یسالم بعد. شدند خالص چترها شر از و دندید

 محو بود، شده گم هم خزر که جاهمان ها،قفسه نیب

 کِف سیخ رد ،یاشهیش شخانیپ و ماند باور. شدند

 تپش یماندهناتمام شعر و باران شرشر یصدا و فروشگاه

 .ها «رفتن وقت» تمام هجوم و شخانیپ یرو کاغِذ
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 شیپ که هاکتاب از یکی کنارش ِیصندل از د،یچرخ باور

 ندچ برداشت، بود ستمیس در ثبتش مشغول بهار آمدن از

 تابک بعد کرد، نگاه جلدش پشت متیق و بارکد به هیثان

 را هاواژه. انداخت عنوانش به ینگاه و برگرداند را

 خطور ذهنش به خواندیم چهآن از یمفهوم اما خواند،یم

 بود، افتاده راه ذهن. بود شلوغ سرش ذهن. کردینم

 بهاجعر و بودند ستادهیا هاقفسه نیب ییجا که را هایمشتر
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 خزر به داشت و بود زده کنار کردندیم بحث هاکتاب

 کوتاه یافاصله با شد،ینم هم کینزد. شدیم کینزد

 بود هستادیا هاکتاب به رهیخ که او رخمین به بود ستادهیا

 .کردیم نگاه

 .«اونا ننیسنگ»

 !«بشه؟ تیاذ ینگران»

 !«کرد؟ تیاذ رو تو کم»

 !«داد؟ زجرت کم»

 هی اصاًل بپر! باش نگرانش! باش داشته هواشو. آره»

 رن،ب کن رد رو هایمشتر ز،یبر ییچا تا دو ار،یب یصندل

 گل و نیبگ گل نیبخور ییچا نینیبش ببند، دکونتو

 همه نیا یکرد یم کار یچ خب ازش بپرس! نیبشنف

 حیمل لبخند هی اونم من؟ بدون گذشت خوش سال؟

 یهاچشم اون واسه یکن ضعف هم تو. بده لتیتحو
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 وانتویل اومده، کش یهالب و افتادهنیچ یشدهکیبار

 یهادست. یبچسب هاشودست و شخونیپ رو یبذار

 .«گرم نرِم فیظر

 تمرکز. برگرداند یصندل یرو دوباره را کتاب باور

 و داشت دلهره نداشت، کردن کار یحوصله نداشت،

 . بود آشفته

 د؟یبگ متشویق ممکنه نویا -

 . نشست شدیم کشینزد که یمشتر به باور نگاه

 پشتش؟ ای توش نزده -

 .متأسفانه نه -

 ِچک را آن گرفت، زن از را کتاب و برد شیپ دست باور

 ار کتاب نام ستمیس در افتین را متیق یوقت و کرد

 را خزر یپاها کتاب، نام ِپیتا یانهیم از. کرد جستجو
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 زن کینزد ییجا و شده کینزد شخانیپ به که دیدیم

 هب را کتاب و آورد زبان به را متیق باور. بودند ستادهیا

 ارهدوب خزر شد، گم قفسه نیب زن یوقت. داد پس یمشتر

 نیهم جز شناختیم که یآرام مرد. دیچسب شخانیپ به

 دردش به آمد،ینم کارش به یگرید شغل چیه کار

 کی هیشب مسکوت یجاافتاده باوِر نیا قدرچه. خوردینم

 یدورتادور بزرگ، یاخانهکتاب با کیتارمهین خلوت اتاق

 . بود یمیقد و

 از نگاه. کرد واکنش به وادار را باور خزر مات نگاه

 کف خزر شدند که درچشمچشم. برد باال و کند شخانیپ

 :برد جلو دست

 ؟یدار خودکار -

 یرو را خودکار شیپ لحظه چند نیهم خودش. داشت

 خواهدیم که ییهاکتاب خزر تا بود گذاشته برگه
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 اهنگ تا بود دهیپرس خودکار از فقط خزر. کند ادداشتی

 هابرگه یرو از را خودکار باور. دهد َپر را اشیفکر ماِت

 گذرا یالحظه و گذاشت خزر دست کف و برداشت

 .افتاد ارهایش انیم نشسته خاِل به چشمش

 مودست کف نشست، کنارم اومد یکول هی پارک تو روزید»

. ارمد شیپ در سفر گفت. دوره راه هی َخطه نیا گفت د،ید

 یکس ای سفر نیا تو تنهام دمیپرس. دور راه سفر هی

. رهیگنیزم ارتی نه ،یگیم ارتوی اگه گفت همراهمه؟

 گفتم. شهینم همراهت. ساکنه جانیا قه،یعم هاششهیر

 ارهیش نیا تو که اههیس نقطه نیا کن، نگاه قیدق ؟یمطمئن

 «.ستین اری خاله، اون دخترگل نه گفت مگه؟ سین ارمی

 «پارک؟ یرفت من بدون»

 قراره چرا یبد حیتوض برام کهنیا یجا! شعوریب»

 بند دراز و دور سفر برم تو بدون من و یکن ییوفایب
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 د،یخر میرفت. بودم باران با رفتنم؟ پارک تو بدون به یکرد

 .«میخورد یبستنجیهو مینشست میرفت بعدش

 «؟یدینخر من واسه ؟یخورد یبستنجیهو من بدون»

 .«تازه میخورد هم یکیمکز ذرت»

 «من؟ بدون»

 «خوشگله؟. نیبب نویا. یعصر میریم هم با حاال»

 «؟یدینخر من واسه»

 «رو؟ یچ»

 .«رو یروسر»

 !«یروان»

 شیپ سال ده خزر دست کف یارهایش از هاخنده یصدا

 دهیچسب را خودکار که یدست از نگاه باور. ختیر رونیب

 از گرفت، نوشتیم ییزهایچ برگه یرو داشت و بود
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 اکپ دستمال با را ینیب آب رفت، رونیب شخانیپ پشت

 لهفاص داشت لیدلیب. فروشگاه در سمت افتاد راه و کرد

 ندازدیب ابانیخ به ینگاه رفتیم داشت لیدلیب. گرفتیم

 دانستیم. نه ای هست هایکینزد آن مانیا ندیبب و

 نرفته رونیب فروشگاه از خزر یوقت تا الاقل برادرش

 به را یباران یهوا تا رفتیم داشت دیشا. گرددیبرنم

 داشت دیشا. کند فراموش را ایدر عطر تا بکشد مشام

 نبود ستادهیا رشیز خزر که یباران ریز یکم رفتیم

 .دبکش نفس را دیکشینم نفس او که ییهوا و ستدیبا

 .خوامیم رو نایا -

. بود هگرفت سمتشبه را برگه خزر. برگشت و ستادیا باور

 را برگه برد شیپ دست برداشت، سمتشبه یقدم باور

 و کرد وروپشت هدفیب و جهتیب را برگه خزر رد،یبگ

 .افتاد باور خطدست به نگاهش
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 نشسته زیم گرید سمت کهآن نه دهد، دست اگر یدارید»

 تا نیزم ما. منم است نشسته سو نیا کهنیا نه ،ییتو است

 لفص که یعاشق ِیما آن با. دارد ریتوف ما آن با آسمانمان

 ...«وص فقط و دیفهمینم را
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 که دوخت چشم یدختر یهاچشم به و ماند جا سر باور

 رییتغ از که ییهاواژه به. هاواژه به بود دوخته چشم

 شکستش، ماندنش، تنها مرد، ماندن او، رفتن. گفتندیم

 نبود ما گرید که ییما از و زدندیم ادیفر را شکستنش

 یواژه از ریتأخ با ییایدر یهایآب. زدندیم حرف

 یاصد. رفتند باال و شدند کنده ناتمام یجمله و کارهمهین

 انیم «وصل» زدند،یم حرف که آمدیم هایمشتر

 یاخطابه هیشب یزیچ هاآن یعاد و روزمره یهاحرف
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 یما آن از یکی باور و شدیم کامل خزر ذهن در یطوالن

 حد چه تا که کردیم تماشا را برگه انیم یرکردهییتغ

 .بود کرده رییتغ یادیز

 ...نیا -

 آمد، رونیب خزر یهالب نیب از جانیب و شکسته واژه

 .شد دایپ سخت یبعد یواژه و گرفت یکم نفس

 باور چهآن. بود کرده وجورجمع را خودش یفور ذهن

 بود افتاده خزر دست به یاشتباه و نوشته کاغذ یرو

 قطفنه که بود یمحض قتیحق. نداند خزر که نبود یزیچ

 کهآن نه مسلمًا. داشتند خبر آن از آدم و عالم که دو، هر

 فت،ریم که بود یهمان بود برگشته حاال و رفته یروزگار

- اینا رو... اگه ممکنه اینا رو برام... یعنی اینا رو میخوام. 

قاطی کتابا پیداشون نکردم. اگه داشتی برام کنار بذار، 

میآم میبرم. 
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 لتحم را فراق سال انیسال که بود یآن بود، مانده کهآن نه

 . بود کرده

 انداخت خودش خط به ییگذرا نگاه گرفت، را برگه باور

 «دیخشبب. »گذراند نظر از بود نوشته خزر که یستیل بعد و

 از افتاد، راه. بخواند را هاعنوان تمام نداد اجازه اما یمشتر

 نفس را عطرش دینکش نفس گذشتیم که خزر کنار

 یهابرگه یرو را برگه برگشت، شخانیپ پشت نکشد،

 زن سه یهاکتاب کردن حساب مشغول و انداخت گرید

 . شد

 ابانیخ به و بود ستادهیا یاشهیش نیتریو پشت حاال خزر

 بماند، یکم بروند، هازن بود منتظر. کردیم نگاه یباران

 ودخ با رفتن وقت و کند جمع باور گرید یذره کی فقط

. اکج و باشد یک نبود مشخص که یبعد دارید تا ببرد

. ردک نگاه هازن رفتن به خزر شد، بلند که بامبوها یصدا
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 را اهکتاب لکسینا دند،یخندیم بودند، کرده باز را چترها

 .شدندیم دور و بودند چسبانده نهیس به

 ؟یخوریم ییچا -

 زرخ تن به بهت بودند، شده باز چترها که یشدت همان به

 باور .کرد نگاه باور به یناباور با و برگشت. شد دهیکوب

 .برود نییپا هاپله از بود، کرده کج راه

 .نییپا ایب یخوایم اگه -

 یبرق یکرکره یصدا بود، گفته که یزیچ با زمانهم

 مرد یکنندهدلتنگ بم ِیآشنا لحن و باران به هم فروشگاه

 و رفتیم نییپا که کرکره به ینگاه برگشت، خزر. دیچیپ

 یکم و انداخت کردیم مسدود را خروج و ورود راه

 تدس از را باور یرفتارها ینیبشیپ قدرت. شد مضطرب

 خوردن ضربه میب و دانستیم مقصر را خودش. بود داده

 کینزد یبرا. نبود مهم... هرچند داشت، را یتالف قصد به
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 پروا با را گذشته سال دو که یمرد مرد، نیا به شدن

 یمجاز و دور راه از بود، زده حرف بود، دهیخند

 به حسرت بود، لرزانده را پروا قلب بود، کرده معاشرت

 بود، کرده ترتابیب و ترتابیب را خزر و ختهیر جانش

 .کردیم یکار هر
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 ِدیخورش نور. دینرس نیزم به و شد بسته مهین تا کرکره

 به نیمز تا کرکره یفاصله متر مین از ابر پشت مانده پنهان

 مخلوط هاالمپ نور با و ختیریم فروشگاه یفضا

 با نماند تنها جانیه. بود افتاده تپش به خزر قلب. شدیم

 را نت آمده، باال پا انگشتان از حاال یافتنیندست دوِر مرِد

 قتتق یصدا. افتاد راه. بود کرده صعود قله به و فتح

. دیرس نیرزمیز به و برداشت را فضا زنانه کفش یهاپاشنه
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. شد کینزد ساحل به و افتاد راه ایدر انیم از یمیعظ موج

 و مانده حرکتیب خودش ده،یچسب را وانیل باور دست

 .کردیم یرو شیپ داشت که بود ییایدر ریدرگ ذهنش

 !هیدنج یجا چه -

 را نگاهش و گفت هاپله از رفتن نییپا نیح خزر

 طوس به هاپله. چرخاند فروشگاه نیریز یطبقه دورتادور

 میقست بخش دو به را فضا و شدندیم یمنته پرمهین سالن

 لهپراه به کردهپشت باور که جاهمان سمت، کی. کردندیم

 و بود آبدارخانه ای آشپزخانه هیشب یزیچ بود ستادهیا

 جوان مرد شیپ سال نیچند یایرؤ نیع ِنیع گرید سمت

 قتو به را هشیشب باور که بود یهمان یاروزهیف زیم. بود

 یوزر بود گفته و دهید یامغازه نیتریو پشت ییدانشجو

 خواهد یرینظیب یشعرها و هاداستان زیم نیا پشت

 یطبقه یهاقفسه برخالف کتاب یهاقفسه. نوشت
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 هاکتاب و بودند چوب جنس از بودند، یفلز که همکف

 .بودند کهنه یهمگ و نبرده یینو از ییبو

 اندم و دیکش نرده از دست رفت، نییپا را پله نیآخر خزر

 زا یکی به ای شود کینزد باور به. برود سمت کدام به

 .جوان مرد یشدهمحقق یآرزوها

 .آدینم ادمی اسمشو. داشت مغازهه اون که هیهمون نیع -

 دنبال را او نگاه و انداخت خزر به ینگاه سرشانه از باور

 .گفتیم را زیم. کرد

 .یحقان -

 !ادته؟ی یوا. خودشه -

 . نویا دمیخر خودش از -

 . خوشگله یلیخ -
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. کردندیم لمس را زیم جوان زن فیظر سرانگشتان حاال

 و هاداستان ها،داستانک و نشستیم جانیا باور

 خواندنشان یبرا پروا که هاهمان نوشت؟یم را شیشعرها

 .کردیم یشمارلحظه ترسمتآن فرسنگ صدها از

 داره؟ هنوز عموزن رو نههییآ -

 .شد کینزد زیم به یچا ینیس با باور

 ارمشیب دهینم کنم،یم شمیکار هر. من اتاق تو زده. آره -

 .جانیا

 رشتیب که باور، یگفته از فقطنه اشخنده. دیخند خزر

 ردو را زیم باور. بود مرد کردن رفتار یعاد شعِف خاطربه

 .نشست و گذاشت آن یرو را ینیس زد،

 .نیبش -
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 اما بود، امدهین مانیا و هیسا کار به که درست یصندل

 که یروز آن باور. بود شده منتقل نیرزمیز به موقعبه

 متس شیبرا و آورده نییپا را آن و دهیچسب را اشیپشت

 یروز کردینم گمان هرگز بود، کرده باز ییجا زیم گرید

 شیرو و دیایب دور یلیخ یراه از یکس دور، چنداننه

 و بچرخاند او یچهره در نگاه طورنیا و ندیبنش

 درآوردن یبهانه به جوان مرد. کند شیتماشا لبلبخندبه

 یوهاکش نیب قفل یکشو. برد کشوها سمتبه نگاه قندان

 .کردیم ییخودنما گرید

 احتر طورنیا نکنم گمون کشوئه، نیا تو ایچ یبدون اگه»

 .«یبخند

 از الشیخ. بست را کشو و گذاشت زیم یرو را قندان

 . بود راحت کشو یکی آن بودن قفل بابت

 .ستین خوب تو واسه منتها ه،یخوب و دنج یجا -
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 زرخ یوقت کردیم پاک دستمال با را اشینیب داشت باور

 .نشست هایآب به باور یسؤال نگاه. شکست را سکوت

 یروپس قراریب و هاصخره به دیکوب آمد، دوباره موج

 .کرد

 ست،ین خورآفتاب هم نداره، هوا خروج و ورود راه هم -

 چیه تیآلرژ واسه. جاستنیا یمیقد کتاب همهنیا هم

 .ستین خوب

 بهتر نشد متذکر و نگفت را یآلرژ یفارس معادل باور

 که یعادت. میببر کار به را یفارس نیگزیجا کلمات است

 .بودند بلدش یخوب به پروا و خزر

 .منظورمه تتیحساس -

 یهیانث به هیثان از و ماند باور یرهیخ گفت، لبخند با خزر

 به کینزد از را مرد نیا تا بود داده دست که یفرصت

 .کرد استفاده ندیبنش تماشا
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 خوبه؟ عموزن -

 و دیپرس رفتیم باال وانیل از که یبخار به رهیخ باور

 . کرد دور خودش از را بحث ریمس

 اون اما نداره، قتیحق خب که رسوند سالم بگم. خوبه -

 یوقت رفتنت، بعد بابزرگ، خونه یبود اومده که شب

 .دیپرس ازت زدمیم حرف باهاش داشتم

 خزر یهاچشم به و شد کنده بخارش و یچا از باور نگاه

 برداشت، زیم یرو از را وانیل لبخند با خزر. نشست

 باور یهالب کند، کینزد شیهالب به را آن خواست

 :گرفتند فاصله هم از اریاختیب

 .داغه -

 عمق لبخند. آمدند کش وانیل یلبه لمِس از شیپ هالب

 هنوز که یامروز مرد کوچک توجه فوِریک خزر. گرفت



 

Romanzo_o 577 

 افت،ی او در را روزشید از ییهارگه و رد شدیم هم

 .گذاشت زیم یرو را وانیل

 . نبود بد یکردیم یسالم هی یاومدیم -

 درچشمچشم تا کردیم نگاه را قند یهاحبه هدفیب باور

 . نشود خزر

 .وقتاون کردیم رونمیب خونه از بزرگمام -

 . نشست خزر یهاچشم به ارادهیب دوباره باور یسؤال نگاه

 میاق خودتو نه،یبب رو تو شهیم تیاذ مبچه بود گفته -

 .کن

 .آورد کش را باور یهالب «مبچه» به شدهزانیآو طنتیش

 .داد جان لبخند آن یبرا زیم سمت آن خزر

 اگه اصاًل. کرد دعوام یکل یرفت کهنیا بعد خدا به -

 .نرویب نداختیم خونه از منو شبونه همون نبود، بابزرگ
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. بود رهیخ ییایدر یهایآب به لبخند با همچنان باور

 و بزند حرف بدهد، ادامه دادیم جرئت خزر به لبخندش

 نیا اب گفتنشان یروز که دیبگو یتیاهمیب یهاروزمره از

 .بود شده آرزو شیبرا مرد،

 شواسه تو از داشتم من زد، زنگ مامان که هم بعدش -

 مبچه به گفت. شد تریعصبان بزرگمام یکل هم گفتمیم

 !مبچه! نینیبیم بد ِاال و ن،یباش نداشته یکار

 پا دند،یچرخیم مرد و زن و زیم گرداگرد ها «مبچه»

 . کردندیم طنتیش و دندیرقصیم دند،یکوبیم

 هخون هی خودم واسه زودتر که داده ماتومیاولت بهم اآلنم -

 ...یعنی. کنم دایپ
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 لبخند آن با فقط حاال و دیشنینم باور گفت،یم خزر

 .بود شده غرق ایدر انیم صورت به دهیماس

 اسهو که ینیریش تا چهار اون بگو برو ایب جون، شبچه»

 !«میبخور هم ما ارهیب کنارو گذاشته تو

 ؟ییکجا م،یبزرگمام خونه اآلن ما جون، بزرگمام یبچه»

 جونت بزرگمام کرد آسفالت رو ما دهن ؟یایب یخواینم

 .«گرفت شوبچه سراغ که بس

 نون خوادینم یآیم یدار گهیم بزرگمام خان، دردونه»

 خودش رهیم محب. شهیم تیاذ مبچه گهیم. یریبگ

 .«برسون خودتو یزود. میدار آبگوشت شامم. رهیگیم

 ه؟یچ -

. دیپر لبخندش. برگرداند حال زمان به را باور خزر سؤال

 به که را وانیل. گرفت جوان زن از نگاه و زد پلک

 :گفت آرام کردیم کینزد شیهالب
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 .ستین خوب یحسود -

 نیا به آمدن قصد به خانه از یوقت. دیخند باز خزر

 از را تلخ و تند یرفتارها تمام زدیم رونیب فروشگاه

 گمان یاذره هرگز اما بود، کرده تجسم باور جانب

 یچا هم با نند،یبنش زیم کی پشت امروز نیهم کردینم

 .بزنند حرف یعاد یلیخ و بنوشند

 دهیچسب را وانیل خزر. بود شیچا دنینوش سرگرم باور

 دلش. کندینم شیرو شیپ مرد یتماشا از دل و بود

 افتاده، اتفاق گذشته در هرچه الیخیب خواستیم

 یاقهوه شود، رهیخ مرد لبخند به بزند، حرف هاساعت

 یهاواژه و بشنود را مرد یصدا کند، نگاه ریس را هاچشم

 دلش .بسپارد ادی به مرد یصدا و لحن به ختهیآم یشتریب

 و بشنود حرف بزند، حرف ند،یبنش فقط خواستیم

 یباران ابانیخ انیم رون،یب آن باال، آن را ندهیآ و گذشته
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 د،بکوب هاآن به برسد، راه از سرعت با ینیماش تا کند رها

 یهندیآ و یگذشته. ردیبگ را جانشان و بشکندشان درهم

 .رندیبم خواستیم دلش. خواستینم را باور بدون

... خوندم شیپ وقت چند نیهم... کجا دونمینم... جا هی -

 بعدش وقتچیه شن،یم جدا هم از نفر دو یوقت

 .دخترعمو... منه حرف قًایدق حرفش. نهیهم قا
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نمیتونن دیگه مثل سابق بشن، همو دوست داشته باشن. 

چون بههم، به قلب هم زخم زدهن، چون... همو 

رنجوندهن. نمیتونن دشمن همم باشن، چون یه زمانی 

همو دوست داشتهن. فقط میتونن... میتونن یه آشنای 

دور باشن، یه غریبه یا یه آشنای غریبه. نمیدونم مال کیه 

این حرف. حتی واژه به واژهش هم این نیست، ولی 

ً حرفش دقی
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 هک مرد به انداخت نگاه کی ز،یم یرو نشست آمد سکوت

 به هک زن به انداخت نگاه کی بود، برده پناه یچا وانیل به

 انتک تأسفبه یسر و بود مانده مات زیم یرو یچا وانیل

 .شکست و دیکش آه داد،

 از مملو ران،یو خسته،. دارم را زلزله از بعد شهر حال -

. آوارها تمام یآهسته یصدا و خاموش یادهایفر گور

 .دارم یارانهیو حال

 باور یهالب از یچا وانیل کرد، زمزمه خزر چهآن با

 .نشست کدر یهاچشم به نگاهش و گرفت فاصله

 .هاختنیفرور -

 :کرد حیتحص را جمله باور. کرد نگاهش یسؤال خزر

 تمام یآهسته یصدا و خاموش یادهایفر گور -

 .آوار یگفت تو. هاختنیفرور
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 .خان دادیب جناب درسته. بله -

  پروا؟ چرا -

 حرکت از و شده مچاله شیپ یهیثان چند که خزر قلب

 دیبا یروز دانستیم. دیکوبیم یتندبه حاال بود ستادهیا

 عذر و بدهد حیتوض د،یبگو پروا از مرد نیا یرودررو

 تمام با دارید نیاول در درست کردینم گمان اما بخواهد،

 .شود مواجه شیهاترس

 داد؟یب چرا -

 جا از و گذاشت زیم یرو را وانیل لبلبخندبه باور

 یالحظه یتمنا. کردیم دنبالش نگاه با خزر. برخاست

 به و گذاشتن اشنهیس یقفسه بر سر مرد، تن لمس

 شیپ یلحظه چند یکار یضربه ضرِب دنشیکش آغوش

 .بود سپرده یفراموش به را درد و گرفته را باور

 . مفصله شقصه -
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 بعد. «میب» بذارم بسازم یدیآ هی خواستمیم اولش -

 .یجول و جولز مثل. دادیب و میب. تابلوئه یلیخ گفتم

 هب آب یمشت بود رفته که را باور یهالب خزر یخندهتک

 خالص هاقرص یآلودگخواب از بلکه بزند، خود صورت

 جان نداشت، صدا اشخنده. انداخت خنده به شود

 .نبود جوان زن درسید در نداشت،

 دلهره. بشم کینزد بهت دمیترسیم. دمیترسیم ازت -

 من، یجاهب داشتم دلهره. مینشناس م،یبشناس ،یبفهم داشتم

 .کنم حسادت بهش که یبش یمیصم یقدراون پروا با

 .یبخوا رو گهید یکی من یجابه داشتم دلهره

. ختیر انشیم از آب و شد باز باالنرفته یبعد مشت

 .بودند گرفته راه نییپا سمتبه صورت یرو از هاقطره

 .بودند کرده ترپررنگ را مردانه راهنیپ سبِز هالکه
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 فقط... اولش یعنی. باشمت داشته خواستمیم -

 باران. یبود بسته رو هاراه. باشم کتینزد خواستمیم

 وت گفتیم زنه،ینم حرف شتیپ من از یکس گفتیم

 نیهم واسه کنن، تتیاذ خوانینم خودشونم ،یخواینم

 شوهرت کرده قصد جون عصمت گفتیم. گنینم من از

 ...بده

 درست خزر. دیخند صدا با و آشکارا باور بار نیا

 هب چنان باور ازدواج فکر شیپ یاند و سال دو. گفتیم

 گلدسته با را دخترها بود مانده فقط بود، افتاده مادر سر

 را ریش. ندازدیب راه یخواستگار بساط و بفرستد سراغش

 :داد تکان دییتأبه یسر بستیم که

 .بده شوهر منو بود افتاده دوره قًایدق -

 اهمژه از که ییهاقطره صورتش، یسیخ برگشت یوقت

 کشینزد و سرپا انداخت وسوسه به را خزر دندیچکیم
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 ردم یمردانه یچهره یَتر و ردیبگ باال را شالش پر شود،

 .دیبزدا را

 زا دستمال پر چند نشست، زیم پشت شد، کینزد باور

 محضبه و کرد خشک را صورتش د،یکش رونیب جعبه

 نگاه و میمال لبخند با صورت از هادستمال کردن جدا

 خزر. شد روروبه جوان زن بارحسرت ن،یغمگ آرام،

 :داد ادامه بعد د،یکش مرتبش یموها به یدست لیدلیب

 نبالد هاتوداستان بخونم، شعراتو خواستمیم فقط اولش -

 یزندگ یدار ،یهست که نمیبب فقط، کنم دنبالت کنم،

 اب حالت از خواستمیم. یسالمت ،یکشیم نفس ،یکنیم

 اومدم خودم به. شد یچ دمینفهم من... یول باشم، خبر

 .یشد کینزد بهش تو که مساخته ییپروا هی دمید
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 ییپروا هی دمید اومدم خودم به. شد یچ دمینفهم منم -

 بذارم، قرار باهاش بشم، کینزد بهش خوامیم که هست

 .مکن شروع نو از باهاش و بدم راهش خلوتم به نمش،یبب

 یزمزمه آرام یکس ذهنش پس. شد مچاله خزر قلب

 . کردیم یادوارکنندهیام

 باشه، خزر اسمت چه. بشه تو عاشق بلده فقط مرد نیا»

 .«پروا چه

 تقیحق که بود نشسته یگرید کس اما ذهن گرید سمت

 :آوردیم ادشی به دوارانهیناام و انیعر را

 شروع فکر به مرد نیا. یاومد رید ،یدیرس رید»

 .«تو بدون دوباره شروع هی. سدوباره

 را افتادهازدهن یچا وانیل کرد، نییباالوپا یسر خزر

 :دینوش یکم و دیچسب
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 برات دلم... کهنیا یپا بذار. خوامیم معذرت بابتش -

 رباآهن جذب که آهن کهیت هی هی هیشب. بود شده تنگ

 .نخواد چه بخواد، چه. شهیم

 رهیخ کردینم نگاهش که یخزر به وحالتحرفیب باور

 سلم مشغول  شست سرانگشت با و بست لب خزر. ماند

. بود نمانده زدن یبرا یحرف. شد یاروزهیف زیم یلبه

 .بود دهیشن کردیم فکر چهآن از شتریب و زده را هاحرف

 .رفتیم دیبا گرید

 .گهید برم من... خب -

 رامآ همچنان باور. نشاند باور نگاه به نگاه شدیم که سرپا

 .بود اشرهیخ و نشسته زیم پشت حالتیب و

 ؟یریبگ بزرگومام یوپرتاخرت یآینم -
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 زن نیا بود؟ گفته چه. نشست تماشا به فقط هم باز باور

 خود از کرده، دور خود از عمرش در بار کی باالخره را

 دبو کنده جان که ییبارها تمام از بعد بار کی. بود رانده

 بود، نتوانسته و دارد نگهش خودش کنار خودش، یبرا

 ،«دخترعمو» بود گفته. بود زده پس را خزر که بود او نیا

 تنها عمر کی خزر دانستیم یهرکس از بهتر خودش اما

 کی بود، قیرف خزر. بود «دخترعمو» نبود که یزیچ

 یپاهم کی ،یکودک دوران یبازهم کی ،یمیصم دوست

 کی و یجوان دوران یمعشوقه کی ،ینوجوان یهاطنتیش

 ریپ باور به را باور رفتنش. یریپ دوران یماندهناکام عشق

 معادالت تمام رفتنش. بود رسانده یجوان اوج در شدن

 تمام رفتنش. بود زده همبه را ندهیآ مورد در باور

 داده هیتک هاآن به یسالگوپنجستیب تا باور که ییوارهاید
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 د،یخواب آه و اشک با باور شب کی. بود کرده بیتخر بود

 و برداشت را متحرکش یجنازه فرودگاه از که یوقت همان

 آسماِن ریز بار نیاول یبرا شب کی. برگشت خانه به

 که ینیزم آسمان ریز نداشت، را خزر که دیخواب یاهیس

 شدن داریب وقت به بعد. بود دهیخشک شیاهایدر تمام

 چه عمر کی شدن تمام قتیحق با حاال ماند وگنگجیگ

 از عدب یداریب هیشب درست خزر رفتن ِیفردا صبح. کند

 هب را رفته عمر کی نه رشدهیپ شبهکی مرد. بود یمست

. بود یته. داشت فرداها یبرا یادهیا نه آورد،یم خاطر

 .باشد بود بنا و بود هرچه از یخال

 هالب یرو زبان معذب خزر شد یطوالن که ماتش نگاه

 نشست، هالب به خورد، سر هاچشم از باور نگاه. دیکش

 هباالخر و کرد حس زبان ریز را یفرنگتوت نیریش طعم

 :شد بلند جا از
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 داده؟ یچ -

 نرویب زیم پشت از که را جوان مرد نگاه با دهینفهم خزر

 . کرد دنبال رفتیم

 ؟یچ -

 .برام فرستاده یچ بزرگمام -

 به بده یجور نیهم نکن، بازش گفت. دونمینم. آها -

 .  چشم گفتم منم. مبچه

 ر،آخ یلحظه. برود باال را هاپله خزر تا ستادیا عقب باور

 ندیشبن زن اندام به سرعت به سرکشش نگاه کهآن از شیپ

 به ینگاه و کرد کج سر کند، دگرگون را حالش و

 نشسته زیم از یسمت هرکدام. انداخت زیم یرو یهاوانیل

 را نیرزمیز پچشانپچ و کردندیم نگاه را هم بودند،

 هاوانیل از یکی یلبه به یاقوتی رژ سرخ رد. بود برداشته

 خزر رژ عطر به ییچا وانیل باالخره سال ده از بعد. بود
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 تپش هم با که یبار نیآخر از سال ده از بعد. بود ختهیآم

 زا بعد. بودند زده حرف و دهینوش یچا نشسته، زیم کی

 .سال ده

 

017 

 دست. خاراند را سر کف و فرستاد موها انیم را خودکار

 کاغذ یرو یهانوشته به نگاه و گاریس ینخ بند گرید

 یهیاول طرح بود داده قول یمصطف به. بود دهیماس

 اب حاال اما برساند، دستش به عیسر یلیخ را شنامهینما

 را شنامهینما ته نداشت تمرکز اصاًل آمده شیپ اوضاع

 یمصطف یبرا و پیتا را هانوشته بخواهد هیسا از ببندد،

 دیفس دود پشت از و زد گاریس به یگرید پک. کند لیمیا

 به خوش. نبود روان الوگید. خواند نو از را آخر خط
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 زدیم خط را هاواژه. نشستینم داستان اول نقش دهان

 .شد بلند یگوش امکیپ یصدا که

 !«کدو؟»

 بندشپشت و تعجب عالمت و سؤال عالمت واژه، تک

 اشخنده به گردشده، یهاچشم با زرد یموجیا چند

 یدست همان با و زد را یبعد پک کرد، یاسرفه. انداخت

 :کرد پیتا بود انگشتانش انیم گاریس که

 !«نباش فضول»

 او، امیپ دنیرس از شیپ انگار. دیرس سرعت به یبعد امیپ

 .بود شده آماده نوشته

 نیع. میبود مونده یختیرنیهم ینبات و من شییخدا»

 .«متعجبه اسکول نیهم
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 بود گذرانده سر از ظهر از شیپ چهآن مرور از باور

 ِنیماش باز در کنار ستادهیا خودش تصور از. دیخند

 بود، تهگرف سمتشبه خزر که یکدوتنبل به رهیخ و بابزرگ

 لبخند تصور از و خودش مبهوت یچهره تصور از

 صلو سرفه به خنده. بود افتاده خنده به خزر زیآمطنتیش

 :آمد مانیا یبعد امیپ و شد

 هی ،ینگولیژ یکوچولو یکادو هی اول قرار تو آدم گهید»

 چرا تا دو شما. آرهیم یگلشاخه هی حاال نه ،یگلدسته

 !«به؟یغربیعج تونیچهمه

 نیهمچ. احتمااًل دمشکهیب عرق یآماده شربت نیا»

 رارف عرقه ای بکشمش سر من دهیترسیم احتمااًل دهیچیپ

 ییپلو و قرمه یسبز و یآش یسبز کنم فکر نمیا. کنه

 مه یکی نیا. نکردم بازش من. هیجورنیا که بوش. باشه

 .«هست
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 دامان به منتظر و بود دهیچسب را یبطر و لکسینا باور

 نیماش سمت بود برگشته که کردیم نگاه خزر یشدهخم

 داشتیبرم عقب یصندل یرو از را یگرید زیچ داشت و

 تداش رد،یبگ نگاه کندیم جان داشت باور. بدهد او به تا

 شیبرا گرید زن نیا زیچچیه زدیم بینه خود سر بر

 مرک د،یکش رونیب نیماش از تنه که یخزر ندارد، تیجذاب

 که یبزرگ کدوتنبل آن با برگشت، او سمتبه و کرد صاف

 لحظه آن یتراژد به یطنز یچاشن چنان بود، دستش در

 .کردینم باور را بودنش یقیحق باوْر که ختیر

 باهاش بده نویا. کنهیم سرفه مبچه گفت خب؟ هیچ»

 .« ادیب پخت شنهیس. بخوره بپزه کنه، بخور

 ودب کرده یسع. بچسبد را کدو یدستکی بود کرده یسع

. ردیبگ دهیناد را خزر حسادت سر از یهیکنا و لبخند

 و ستادهیا بغلکدوبه. بود نشده. نخندد بود کرده یسع
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 سقف بر که یباران یصدا به جفتشان یخنده یصدا

 . بود دهیچیپ هم در ختیریم شانیسرورو و نیماش

 .«یشد سیخ برو»

 . بود شده ادا لبخند با ،یمهربان با جمله

 دوک دمیپرس نامور از. تهیخالق ته خزر یآبج کنم فکر»

 الحا. گمیم دارم یچ اصاًل دینفهم داشته؟ یخاص داستان

 یخاص یخاطره نیهالو شب از داداش، بگو خودت

 «ن؟یدار

 یرو را آن و کرد قفل و صدایب را یگوش خواند، را امیپ

. وزاندس لتریف تا را گاریس یبعد پک. انداخت بالکن زیم

 یاچ وانیل برد دست و فشرد یگاریرسیز در را گاریسته

 از عدب. نشست لکشیب و زیتم یلبه به نگاهش بردارد، را

 یرو از را رژ رد برگشت، فروشگاه به یوقت خزر، رفتن

 زیتم وانیل. گذاشت آبچکان در را وانیل و شست وانیل
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 گرفته خود به رنگیاقوتی یوخشخط اما ذهن بود، شده

 .شدینم پاک زیچچیه با که بود

 یسر هی دارم ازین بعدش. رمیبگ خونه خوامیم»

 کنم حساب کمکت رو تونمیم. کنم جور وپرتخرت

 «پسرعمو؟

 کی یزبانه مثل خزر رفتن از بعد درست «پسرعمو»

 .بود شده دهیکوب باور ذهن یهاوارهید به مرتب زنگوله

 یگرفتهنم یموها مات و دستکدوبه آدینم ادشی

 لب اصاًل ای داده را او جواب چه زن، شال از ختهیررونیب

 اندهم لبخند «پسرعمو» دانستیم فقط. نه ای بود کرده باز

 باور که یمدت تمام در بعدش،. بود داده پر هم را خنده از

 یرو یه برگشته، و رفته ذهن در یه شستیم را هاوانیل

 را آن خزر که جاهمان ز،یم یلبه دست ده،یپر هایصندل

 رباو سرپشت زکنانیوخجست ده،یکش بود کرده لمس
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 پا شب ات که ییهایمشتر به او از شتریپ رفته، باال را هاپله

 چرخ اهقفسه نیب کرده، سالم بودند گذاشته فروشگاه به

 یصدا و دهیسر دوم یطبقه یفلز یهانرده از خورده،

 دهیچیپ بامبوها و باران یصدا به یهرازگاه پوزخندش

 .بود

 بل شیرو شیپ نشسته ی «پسرعمو» یرهیخ و زد پلک

 : کرد باز زمزمه به

 .«باش خودت مراقب»

 زن هکآن از شیپ بود، شده ادا یتلخ میمال لبخند با جمله

 ورد و کند روشن یتعلل با را نیماش ند،یبنش رل پشت

 شیپ سال ده یجمله لحن به یشباهت چیه لحن. شود

 .نداشت

 .«ستمین من انتخابت یوقت ستین کار در یبعد»

 !«باور»
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 .«کنمیم خواهش. باور نرو دلخور. نرو یجورنیا»

 .«باش خودت مراقب باور،»

 مبتال ولرزتب به داشتند، لقوه کهنه یجمله یهاواژه

 با و آرام. بودند آرام فقط ظهر از شیپ یهاواژه. بودند

 و رل شتپ نشستن از شیپ زْن سیخ لبخند هیشب. نهیطمأن

 .شدن دور
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 که شیپ سال ده همان خود. بود خودش خزر قدرچه

 و او انیم ،یشیاندمصلحت سر از اما لش،یم برخالف

 کرده انتخاب را یکی مادر و صلح و خانواده چند جدال

 .بود اشرفته خوِد نیع درست قدرچه. بود

 :کرد حرکت به شروع خودکار



 

Romanzo_o 600 

 زخم از خزانیب یهاکاج جنگل با بود؛ نیا اشتباهمان ما»

 .«میگفت خزان

 قشنگ جمله به دوم خزان. خواند گرید بار کی را متن

 یپ و کرد روشن یگرید گاریس. زد خطش. بود ننشسته

 . گشت نیگزیجا یواژه

 زخم از خزانیب یهاکاج جنگل با بود؛ نیا اشتباهمان ما»

 .«میگفت خزر

. نباشد دایپ آن از یردواثر چیه زد خط یجور را خزر

 یاکلمه زیم سمت آن از «پسرعمو. »واژه واژه، ،واژه

 .نوشت را واژه هایخطخط یباال باور. داد شنهادیپ

 زخم از خزانیب یهاکاج جنگ با بود؛ نیا اشتباهمان ما»

 .«میگفت زییپا

 زد، دوم گاریس به یپک خواند، را جمله گرید بار کی

 ار خودکار خواست. داد تکان دییتأبه سر و کرد یاسرفه
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 شهر یخاموش به شود، بلند جا از کند، رها برگه یرو

 را «پسرعمو» بعد بکشد، انتها تا را گاریس و بدوزد چشم

 و تخت به راحت الیخ با و ندازدیب نییپا به باال آن از

 دراز دست شد، خم زیم یرو «پسرعمو» ببرد، پناه خواب

 بتواند کهآن از تندتر هاواژه. دیچسب را او دست و کرد

 .ختندیر کاغذ به ذهن از ردیبگ را شانیجلو

 رد که یفنجان در را، جهان یهایچا تمام نوشمیم تلخ»

 تلخ نوشم،یم تلخ. استدهیماس آن یلبه بر رژت

 تلخ. کندیم نشت جان رگرگ به زهر و بوسم،یم

 تلخ. است آن یلبه بر رژت رد که یفنجان انیم رمیمیم

 .«رمیمیم
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 ییوکش در گرید دست با د،یچسب را ینیس دست کی با

 لبخند نبالک کف نشسته دختر لبخند به کرد، باز را بالکن

 .نشست و کرد خم زانو زد،

 رو ییاچ نیا خودت قند با دیبا یگرفتینم ینیریش اگه -

 ،تییسکویب نه قند، نه. ندارم خونه تو یچیه. یخوردیم

 . یچیه و یچیه و یچیه و توت نه ز،یمو نه خرما، نه

 .هیعال ییچا نیهم -

 به ایدن یخوردن نیترمحبوب نظرش از حاال «یچا»

. تردلچسب تر،نیریش تر،تلخ هم هرچه. آمدیم حساب

 ود و گذاشت یاقهوه موکت یرو نشانیب را ینیس روناک

 ادهد جا ینیس درون که ینیریش ظرف ریز از یدستشیپ

 .گذاشت خزر یجلو را یکی و برداشت بود

. زیچ هی مونده فقط حاال. یناپلئون نمیا ،ییچا نمیا. خب -

 .بگو
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 ییمو دسته خزر. ماند منتظر و گفت خزر به رو لبخند با

 مخ فرستاد، گوش پشت بود ختهیر صورتش یرو که

 الک کرد یسع و دیکش پا شست ناخن یرو ناخن شد،

 .کند پاک را سرخ

 شوکه بگردم، یاله نه، که انگار. خورد جا انگار اولش -

 یکال دید منو تا یفور خدا بنده یول بود، مانمیا. بود شده

 یوا. رونیب فروشگاه از رفت کرد بهونه رو یزیچ هی

 برم خواستیم دلم قدران. روناک دادمیم جون داشتم

 خورد،یم لقلق گردنم رو سرم نیا یعنی. کنم بغلش جلو

 ش،نهیس یقفسه به بچسبون منو برو گفت،یم من به یه

 .پشتش به

 .یدادیم گوش حرفش به خب -

 .نشاند خزر صورت به لبخند و گفت یشوخ به روناک
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 تو پا کردم، همت قدرهمون. بابا نداشتم جرئت -

 .بود یلیخ گذاشتم فروشگاهش

 بود یچ گفت بهت که یزیچ نیاول گفت؟ یچ خب -

 ؟یعنی

 یزیچ اگه گفت. باشه داده نکنم فکر که سالممو جواب -

 آره، بگم خواستمیم. بگم خوامیم ییراهنما خوام،یم

 .نکردم جرئت بازم خوام،یم خودتو

 از بود زدهجانیه. دیخند بلند یصدا با روناک بار نیا

 دوست و بود داده دست هاسال از بعد باالخره که یدارید

 . بداند را ماجرا جزءجزءبه داشت

 . خب -

 ونمیپش کنم، یباز رو یمشتر هی نقش اومدم اولش منم -

 یکتابفروش همهنیا. عسیضا. خب هیکار چه گفتم. شدم

 یدش پا هلکهلک کتاب هی واسه فقط. ختهیر شهر نیا تو
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 گفتم بهش. زدم حرفمو اصل که شد نیا جا؟نیا یاومد

 .ماومده که اونه دنید واسه بوده، شده تنگ براش دلم

 خزر سمتبه یکم را ینیس. شد گرد روناک یهاچشم

 :گفت و داد هل

 خب؟. شهیم سرد بخور -

 مین بود مانده و بود شده پاک پا شست ناخن الک از یمین

 .گرید

 یچرخ هی گفت بهم. سادیوا قلبش کنم فکر بدبخت -

 .نییپا رفت هم خودش. بزنم کتابا نیب

 ؟یعنی نکرد وتخماخم اصاًل -

 .یچیه -

 با گهید برگرده یوقت گفتم خودم با من رفت، که نییپا - 

 شوکه چنان ،یدونیم. کنهیم رونیب منو و آدیم پر توپ
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 ای هباش یعصبان تونهینم اصاًل بود مشخص خب که بود

 فتهر گفتم ن،ییپا رفت یوقت یول بکنه، یتند برخورد

 غزم اد،یب دولول با بعد بشه، مسلط خودش به بخره، زمان

. بود هم هترب یلیخ برگشت یوقت یول کتابا، به بپاشه منو

 یاذره بگو تو اما بود، کرده وجورجمع خودشو یعنی

 نآپش آدم نیا بشم، فداش من آخه. اصاًل باشه، یعصبان

 مک کی گه،ید یچیه. کلبه نشده نصب روش تیعصبان

 لحظه اون یوا. نه ای خوامیم ییچا دیپرس هوی گذشت،

 باور یعنی. ختیر قلبم من نییپا داد رو کرکره که

 شناسم،یم دستم کف مثل باورو من روناک، یکنینم

 به نفرت قدرت بازم یول دارم، باورش دارم، مانیا بهش

 از. دمیترس ازش لحظه هی که اومد ادیز قدراون چشمم

 .دمیترس باهاش شدن تنها

 .بار هزار نیا. خانوم خزر ستین متنفر تو از باور -



 

Romanzo_o 607 

 یچ مغزش تو فهمهینم آدم که خودداره قدران اون -

 متنفر مرگ حد به زیچ هی آدم، هی از تونهیم. گذرهیم

 .نفهمه یکس اما باشه،

 .یبود کرده شییجنا یادیز گهید تو یول هست، نمیا -

. ودب آشفته ذهنم کاًل. گهید داشتم هم استرس. خب آره -

 فداش یاله. نییپا رفتم و خزر به زدم دلمو که خالصه

 زیم ور دو مینشست. آورد ختیر ییچا تا دو. من بشم

 کرد یسع خب یول اد،یز نبود خوش حالشم. محبوبش

 قند هی الاقل. کدبانوتره هم تو از. باشه یخوب یلیخ زبانیم

 .شدیم دایپ بندوبساطش تو

 :برداشت ینیس انیم از را شیچا فنجان و دیخند روناک

 .شد سرد بخور -

 کرد تریلب د،یچسب را فنجان ناخن، الک یباق الیخیب خزر

 :دیکش درهم چهره و
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 .کجا ختیر مواسه عشقم که یاون کجا، ییچا نیا -

 «شعوریب. »دیچیپ بالکن در روناک یخنده یصدا دوباره

 .ماند قصه یباق منتظر و گفت خنده با را

. زدم حرف پروا از کم کی من م،یخورد ییچا کم کی -

 .«دخترعمو» گفت بهم هم بعدش. البته لرز و ترس با

 ای دخترعمو؟ گفت هوا رو یجورنیهم ؟یجورچه -

  دخترعمو؟ یهر مثاًل ای دخترعمو؟ یهو مثاًل

 :انداخت باال سر و دیخند خزر

 .نه -

 وانج دختر کالم به حسرت و غم و دهیکش پر لبخند حاال

 .بود نشسته

 با قساب مثل میتونینم گفت گفت، زخم از ییزایچ هی -

 .دخترعمو م،ییآشنا تا دو فقط اآلن و میباش هم
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 ینیریش بخور. خودش واسه گفته یزیچ هی. الیخیب -

 .رو
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 یاتکه بعد و کرد قطار همپشت را هاواژه الیخیب روناک

 او مثل توانستینم اما خزر گذاشت، دهان در ینیریش

 ود،ب دردآور هم بود، گفته باور که یزیچ. باشد تیاهمیب

 کار هم و بود داده جا خود در را قتیحق ظیغل یتلخ هم

 .کردیم ترسخت خزر یبرا را

 م،یفتر بابزرگ نیماش تا هم با. مینگفت یخاص زیچ گهید -

 یوا. بهش دادم بود داده بزرگمام که ییوپرتاخرت منم

 !یدیدیم دیبا شوافهیق ایخدا

 ندلبخ با و منتظر روناک. شد بلند خزر آرام یخنده یصدا

 .کردیم نگاهش
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 .موند وا دید رو کدو -

 !کدو؟ -

 . بهش بدم بود داده یگندگ چه به کدو هی بزرگممام -

 .دیخند روناک

 با ایمهرپو خان باور جناب ژ،یپرست اون با کن فکر یوا -

 .ابونیخ وسط کدو هی

 لقب بودم من. فروشگاه سمت افتاد راه هم کدو همون با -

 .جوب تو نداختمشیم مغازه به دنیرس

 خزر بعد. شکافت را شب سکوت زن دو یخنده یصدا

 :گفت و دینوش شیچا از یکم

 مرفتیم دیبا ای نداشتم رو جانیا امشب اگه یعنی یوا -

 مرفتیم ای شدمیم خواب کارتن ای دم،یخوابیم جوب تو

 .ییجا یهتل
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 چرا؟ -

 راست رفت، چپ. منو کرد سیسرو بزرگممام یعنی -

 ،یرفت اصاًل چرا ،یکرد تیاذ موبچه یرفت گفت رفت

 کرد،ن رونتیب نکرد، یکار چیه نگفت، بهت یچیه یعنی

 م،بچه م،بچه خودش، تو ختیر خورد حرص البد مبچه

 . مبچه

 .باوره عاشق بزرگتمام -

 تو؟ شیدید -

 شیپسردوست فقط. بانمکه یلیخ کاًل. مشدهید بار دو -

 .مخه رو

 هکنیا به کن اضافه بودنشو پسردوست حاال. نیآفر -

. ستین خوب شونهیم منم با. نداره منو مامان دنید چشم

 .شهیم یمعجون چه نیبب گهید
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 هی. انگار نداره یخوب یلیخ یرابطه جونم عصمت با -

 .مدهیشن باران از ییزایچ

 یکن فکر کهنیا نه اونم. ستین خوب عروساش با کاًل -

 و مامانم با باور و من انیجر سر. نه پسراش، خاطربه

 :افتاد پا ناخن جان به دوباره و خورد هم ینیریش یاتکه

 یلیخ م،دهید یکی. رمیبگ خونه زودتر هرچه دیبا -

 خاطربه هم متشیق. خوبه طشیشرا. ستمین مطمئن

 دافر یتونیم تو. دارم شک منتها ه،یعال بشیعج یمعمار

 ش؟ینیبب میبر یایب باهام

 کجاست؟. آره -

زنعمو لج افتاده. 

- اوه اوه. دیگه ببین چهجوری تو رو تحمل میکنه. 

خزر سری به تأیید تکان داد، کمی دیگر از چای نوشید، 
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 .نایابزرگممام خونه کینزد همون -

 دیاب اونم باالخره. ادیب گمیم دمیم امیپ باورم به. حتمًا -

 تراح دیبا باهات، کنه وآمدرفت بخواد فرداپس. بده نظر

 نه؟ ای باشه

 شد رد گذرا یالحظه که یالیخ از دلش ته. دیخند خزر

 انیم از داشت باور آن به لحظه آن که یقتیحق و دیلرز

 :ختیر رونیب شیهالب

 .هیامزهخوش خام الیخ -

. انداخت او به ینگاه یچا وانیل یباال از و اخم با روناک

 یصفحه و برداشت ینیس کنار از را اشیگوش بعد

 .بود ناخنش سرگرم خزر. کرد باز را باور یهاامیپ

 مینیبب خونه میبر میخوایم خزر با فردا. گل پسر سالم»

 «؟یآیم. شواسه
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 .گمیم بهت داد جواب. دمیپرس ازش -

 هک یلیموبا سمتبه ناخن از نگاه. شد گرد خزر یهاچشم

 .خواند را امیپ و نشست بود گرفته طرفشبه روناک

 .کنهیم بالکت صددرصد اآلن گهید! خدا ای -

 از شیپ و گذاشت نیزم یرو را یگوش. دیخند روناک

 :گفت یچا یباق خوردن

 .نباش نگران. افتاده کار از هم بالکش آپشن -
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 یوشخ حال باور افتادهقیتعوبه سال ده دارید از بعد صبِح

 و یداریب و خواب انیم ،یسختبه را شب. نداشت

 صبح به رید یاهایرؤ و دور خاطرات انیم سرگردان

 هب یمست از بعد صبح درد هیشب درست یدرد رسانده،
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 یتسیل کردیم فکر مرتب انیم آن و بود افتاده سرش جان

 کجا کند هیته شیبرا را هاکتاب تا داده او به خزر که

 هک یسمج ی «پسرعمو» وجود با ش،یپ روز. استگذاشته

 بود، نگرفته آرام و برنداشته سرش از دست یالحظه

 نمایا. کرد اداره طورچه را فروشگاه شب تا اصاًل دینفهم

 را او و برنگشت فروشگاه به کالس یبهانه به که هم

 مرتب همکار کی حال به یفکر دیبا. گذاشت تنهادست

 نظربه محال بًایتقر هیسا برگشت. کردیم شناسوقت و

 هب دل یوحسابدرست هیسا نبود با هم مانیا و دیرسیم

 تخت تشک یرو دست بسته یهاچشم با. دادینم کار

 هب ینگاه باز چشم کی با. کرد دایپ را لیموبا و دیکش

 دو هنوز. بست را هاچشم دوباره و انداخت ساعت

 با یقیدقا. داشت وقت فروشگاه ییبازگشا زمان تا یساعت

 مرور را قبل شب یاهایرؤ و خواب بسته یهاچشم همان
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 ار یگوش نترنتیا داد، فاصله هم از را هاپلک بعد و کرد

 اشیمجاز یافزارهانرم کردن چک مشغول و کرد فعال

 .شد

 کرده عضو را او یتازگ به که یمشترک گروه در هابچه

. دکردنیم یزیربرنامه را گرید یدورهم کی داشتند بودند

 گرا بود گفته و داده قرار مخاطب را او یبار چند یمصطف

 دهدینم یپاسخ و سدینوینم یزیچ و ندیبیم را امیپ

 یمصطف یبرا او از دفاع به روناک. است خر یلیخ

 هگرو از. بود دهیخند وسفی و بود فرستاده یکریاست

 :کرد چک را روناک یهاامیپ یصفحه و رفت رونیب

 مینیبب خونه میبر میخوایم خزر با فردا. گل پسر سالم»

 «؟یآیم. شواسه

 شیابرو یتا بعد ماند، رهیخ جمله به حالتیب هیثان چند

 :نوشت روناک یبرا. رفت باال
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 «بالک»

 افزارنرم سراغ به و رونیب او یهاامیپ یصفحه از بعد

 از عکس دو یکی ،یغاتیتبل پست چند. رفت یبعد

 یاضربه بعد و عاشقانه ینو یشعرها با بایز یمناظر

 : کنندهجیگ

 دست به آخر بار یبرا که ییچا فنجان درون یازده دارم»

 .«دیکش دم تو

 ذهن شد،یم ساخته جمله کرد،یم دنبال را هاواژه چشم

 صورت به و برد باال را آزاد دست باور. دیفهمینم اما

 با هیثان چند و دیمال را آلودخواب یهاچشم د،یکش

 بلق شب که یمتن. کرد مرور را پروا متن بسته یهاچشم

 زیم یرو شب آخر و نوشته کاغذ یرو بالکن در خودش

 هاهیما نیهم در یزیچ هم بود گذاشته یکنار اتاق ریتحر

 . بکشد آدم بود بنا که یچا فنجان کی. بود
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 انگشتش چهار و نشست کرد، رها تخت یرو را لیموبا

. ودب خسته. آورد یمحکم فشار و گذاشت یشانیپ وسط را

 هجوم از برگشتش، از حضورش، از خزر، الیخ از

. بود شده درمانده جان به افتاده یریخوددرگ از ها،خاطره

 یقلب و براند پس را هاالیفکروخ داشت تالش که یمغز

 و خاک خروارها ریز از را کهنه احساسات کندیم جان که

 طاقچه سر ییجا و کند یغبارروب بکشد، رونیب آوار

 .بگذارد

 را موها خورد، و کرد آماده را صبحانه گرفت، دوش

 غازهم به رفتن یبرا د،یپوش لباس صبر سر کرد، خشک

 خواباتاق به خانه از رفتن رونیب از شیپ و شد آماده

 روناک. برداشت تخت یرو از را لیموبا و برگشت

 :بود نوشته و فرستاده خنده یموجیا چند شیبرا
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 تو یکنار واحد گمیم. کنه بالک نداره دل که قربونش»

 «نه؟ بود، یخال

 به کرد شروع عیسر دست. شدند گرد باور یهاچشم

 :نوشتن

 !«روناک کشتمت»

. دیسر روناک امیپ کند، پا به کفش و برسد واحد در به تا

 :بود نوشته و دهیخند هم باز

 .«باشه داشته خبر دلت ته از خدا»

 بیج در را یگوش و کرد قفل را یگوش پاسخ بدون

 ردنک قفل نیح گذاشت، که روراه به پا. فرستاد شلوارش

 تصور از و انداخت یکنار واحد در به ینگاه واحد در

. داد تکان تأسف به یسر شود، ساکن جاآن خزر کهنیا

 فروشگاه در قبل روز که یخزر البته و روناک از زیچچیه

 یقلمرو به آرامآرام داشت انگار ایدر. نبود دیبع بود دهید
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 آرام یایدر. کردیم غرق خود در را زیچهمه و نفوذ او

 .روزید
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 زرخ هم دیشا. بود نگرفته خزر از را آن اصال

 با را گهبر فروشگاه از رفتن رونیب از شیپ و شده مانیپش

 تنگش از دست بامبوها یصدا شدن بلند با. بود برده خود

 .کرد متعجبش هیسا دنید. برد باال سر و برداشت

 .باور آقا سالم -

 :نشست باور یابروها به یزیر گره

 .ورانیا از. سالم -

برگهها را زیرورو کرد، قفسهی پشتسر را گشت، الی 

سررسید و کشوی دخل را هم وارسی کرد. خبری از برگه 

ً نبود. شاید 
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 تگذاش شخانیپ یرو را یگلگل یکوله. شد کینزد هیسا

 .انداخت فروشگاه به ینگاه و

 دهش تنگ دلم. بکنم یسالم هی امیب گفتم شدم،یم رد -

 .بود

 نییپا زیم تا نیرزمیز یهاپله سمت افتاد راه لبخند با باور

 :بگردد را کشوها و

 .ستین باشه دیبا که یاون منتها ،یکرد خوب -

 را اورب رفتن نییپا باال آن از و شد کینزد پلهراه به هیسا

 :کرد تماشا

 ؟یک -

 . یدلتنگش که همون -

 زیر کهآن از شیپ بعد د،یگز لب لبخند با یالحظه هیسا

 :گفت بخندد
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 .آدیم -

 یهاکتاب ستیل. دیچیپ فروشگاه در باور یخنده یصدا

 سمتبه هیسا. نبود هم نییپا یهاقفسه و زیم یرو خزر

 .گذاشته سربراحوصله مزخرف نیا از باز -

 یمزخرف زیچ ست،ین شما قهیسل تو که یزیچ الزامًا -

 .ستین

پیشخان رفت. دلش برای رنگوبو و تکتک جزئیات این 

فروشگاه تنگ شده بود. پدر اگر میدانست او حاال بهجای 

همراهی با خزر به اینجا آمدهاست، البد دوباره سراسیمه 

میآمد، همهجا را بههم میریخت و او را کشانکشان با 

خود میبرد. پوزخندی زد و دکمهی پخش موسیقی را 

فشرد. کمی منتظر ماند و وقتی فهمید موسیقی بیکالم 

است چهره درهم کشید: 



 

Romanzo_o 623 

 باور طرفبه و گرفت دندان به لب د،یکش ینیه هیسا

 هم اخم نداشت، صورت به یلبخند جوان مرد. دیچرخ

 .بود نکرده

 .دیببخش -

 هب را هادست فقط. داد نشان یواکنش نه زد، یحرف نه باور

 چشمش بلکه چرخاند، دورتادور نگاه و چسباند کمر

 شعر هک برگه آن گرید سمت یبرا. فتدیب کاغذ به یاتفاق

. ودب افتاده تکاپو به طورآن که نبود بود نوشته را خودش

 گمان خزر نداشت لیتما چون خواست،یم را خزر ستیل

 و نهیک سر از ای استگرفته دهیناد عمدبه را ستیل او کند

 . استنکرده هیته را او یسفارش یهاکتاب کدورت

 ن؟یگردیم یزیچ دنبال -

 تصور به و شد کنده هاقفسه از هیسا سؤال با باور نگاه

 :نشست او
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 .بود شده نوشته روش ستیل هی. بود برگه هی -

 کتاب؟ ستیل -

 .آره -

 تهخس گشتن از. شد کینزد شخانیپ به و افتاد راه باور

 :فرستاد رونیب ییپرصدا نفس و نشست. بود شده

 .نکردم داشیپ گشتم، رو جاهمه صبح از -

 ن؟ینبرد خونه -

 .نه -

 هی اآلن من. شهیم دایپ که جاستنیا اگه پس خب -

 .گردمیم براتون بعد کنم،یم یپل توپ آهنگ

 منحرف یبرا گرفت میتصم و کرد زمزمه یا «باشه» باور

 هیسا. بخواند را اشماندهکارهمهین کتاب ذهنش کردن

 وصل پخش دستگاه به را آن و درآورد فشیک از یفلش
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 پخش فروشگاه در تواندینم را یآهنگ هر دانستیم. کرد

 امدنین از مانیا و او که بود شده ییهاوقت کی حاال. کند

 جزو که را دلخواهشان آهنگ و بودند مطمئن باور

 در اما کردند،یم پخش بود، باور ستیل یهاممنوعه

 .نداشت امکان باور حضور

 .کن کمش -

 .چشم -

 جا؟نیا یآیم یگفت بابات به -

 از نگاه. نشاند باور صورت به اخم هیسا جانیب ی «نه»

 هیسا. شد هیسا زل و گرفت بود باز دستانش نیب که یکتاب

 سمت افتاد راه بعد انداخت، او به ینگاه یرچشمیز

 :هاقفسه

 .ماومده شهینم متوجه. رمیم حاال -
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 داد؟ خبر بهت مانیا. حسابت به ختمیر حقوقتو -

 باور آقا خدا رو تو یول گفت، آره. نکنه درد دستتون -

 .نایارین رو یکس من یجا

 حالمکمک ارمیب نفرو هی دیبا هم با مانیا و تو یجا -

 .بشه

 :شد کینزد شخانیپ به ملتمس هیسا

. کنمیم کار بابام مخ رو دارم من! خدا رو تو نه یوا -

 هدینرس برج آخر به که مخش تو رفتم یجور هی یعنی

 . جانیا آرهیم منو خودش

 ؟یچ اوردین -

 یکی گهید اوردین اگه ن،یکن صبر شما حاال. آرهیم. نه -

 .نیاریب رو گهید

 .دوخت کتابش به چشم دوباره و داد تکان یسر باور
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 اخراجه؟ مانیا یعنی -

 ؟یچ -

 یکی اون و من یجا نیگفت که یعنی اخراجه مانمیا آقا -

 ن؟یاریب نیخوایم رو

 .خورهینم دردم به یستین تو یوقت اون -

 یآرام به و رفتیم راه هاقفسه انیم که یدختر قلب

 اب باور. دیلرز دیکشیم هاکتاب یرو سبابه سرانگشت

 شمچ کتاب به بعد انداخت، هاقفسه به ینگاه کج لبخند

 . کند دایپ خواندیم که یخط کرد یسع و دوخت

 خزر شرکت تو رمیم برگردم، نشه یراض بابام اگه -

 .کنمیم کار جون

 تادهسیا یهیسا به و کرد بلند سر. شد گرد باور یهاچشم

 «؟شرکت» بپرسد خواست. کرد نگاه هاقفسه از یکی کنار
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 جواب یپ خواست هم ذهن از و بست را دهن. دینپرس

 :داد را دهینپرس سؤال جواب اما هیسا. نگردد

 گفت کرده، دایپ کار شرکت هی تو هایتازگ جون خزر -

 تونهیم دارم دوست اگه من و بره قراره سحامله شیمنش

 .کنه استخدام منو بخواد، سشیرئ از

 :گرفت هیسا از نگاه باور

 .برو حتمًا ه،یراض بابات اگه و کن فکر روش -

 شما شیپ خواد یم دلم. دارم دوست رو جانیا من آخه -

 .طیمح نیا تو. باشم
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 یدلخور و تخونواده بودن یناراض به اما کنم،یم درک -

 . ارزهینم هااون
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 هب کرد یرو پس ذهن و گفت را جمله کتاب یرهیخ باور

 .گذشته در روز کی

 اهیس مونیزندگ. باور ارزهینم قشیعم یدلخور به»

 میآیم خودمون به یوقت هی. شهیم نابود عشقمون. شهیم

 من. خونواده تا دو نیا توپ دم گوشت میشد مینیبیم

 بهت که برسه یروز هی خوامینم. بشه نیهمچ خوامینم

 جدل همه نیا از و تخونواده و تو از. مخسته ازت بگم

 .«مرافعه و دعوا و

 برم؟ نیگیم شما یعنی -

 هیسا یرهیخ یالحظه. گرفت کتاب از را ماتش نگاه باور

 :بودن مطالعه یبرا یمناسب زمان. بست را کتاب بعد و ماند

 . دار نگه یراض توخونواده گمیم من -

 .برم جانیا از خوادینم دلم -
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 را باور شیصدا لرز و هیسا یدهیورچ و لرزان یهالب

 .کرد متأسف

 از مامانم که یجورنیا تونمینم یول برم، ندارم دوست»

 به اون. کنم ول مامانمو تونمینم. بمونم دلخوره مامانت

 .«نداره رو یکس من جز

 .یبرگرد شد یراض بابات دیشا. بگذره مدت هی بذار -

 هاقفسه انیم دوباره و دیچرخ سیخ یهاچشم با هیسا

 .شد دایناپ

 یرجونیا که بوده یچ یلعنت یگذشته اون تو دونمینم -

 .ترسنیم هم یهیسا از همه

 از نفرت به رو ما هاخونواده یدلخور بمونم، ترسمیم»

 آهش بکشه، آه بمونه، تنها مامانم ترسمیم. برسونه هم

 توداشتن دوست رو، تو بمونم، ترسمیم. رهیبگ رو ما دامن

 .«بدم دست از
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 لیفام که حاال کاش. نینبود ما لیفام اصاًل شما کاش -

. نیودب لیفام یلیخ گهید یعنی. نیبود خوب هم با نیبود

 یچهمه ن،یبود کرده ازدواج هم با جون خزر و شما یعنی

 یاکش کنم کار جانیا من کهنیا از منم یبابا بود، وبلبلگل

 .نبود

 پر ار فضا یتند تمیر با یقیموس. بست را هاچشم باور

 سکوت هیسا بود، دهیرس راه از یاتازه یمشتر بود، کرده

 یصدا و یقیموس تند تمیر به اما شیهاحرف بود، کرده

 .بودند شده ماندگار و دهیچیپ بامبوها
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 نگاهش. بخرد یاهیهد خواهرش یبرا بود آمده یمشتر

 هم باور از و گشتیم هاماگ و هایاکسسور یرو

 احساسات انیم گم و جیگ باور. بود خواسته ییراهنما
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 و تمرکز یکم کرد یسع بود، شده دچارشان که یمتناقض

 تا ترف رونیب شخانیپ پشت از. کند کمک جوان دختر به

 دیسر یمشتر به او از زودتر هیسا شود، کینزد یمشتر به

 دیشک موها نیب یدست باور. دادن شنهادیپ به کرد شروع و

 اِبب یقیموس. کرد کج پخش دستگاه سمتبه را راهش و

 یهقیسل به کردیم تالش که هم قدرهرچه ه،یسا یقهیسل

 هب که نبود یزیچ آن هم باز باشد، کینزد کارشصاحب

 یصدا شهیهم دادیم حیترج باور. بدهد آرامش باور

. باشد پخش فروشگاه یفضا در کالمیب ای یسنت یقیموس

 تنبک و تار یصدا داد اجازه و کرد عوض را یقیموس

 کینزد نهیسبهدست که هیسا به رو بعد. کند پر را فضا

 :دیپرس بود او انتخاب منتظر و ستادهیا یمشتر

 فعاًل؟ یهست -
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 هب باور. داد مثبت جواب و تکان یسر لبخند با هیسا

 شیپ روز از که ییجاهمان. رفت فروشگاه نیریز یطبقه

. بود گذاشته فرار به پا یابهانه به بود، آمده بار هر

 دهیکش را راهش هاسال از بعد عقل انگار که ییجاهمان

 نگاه و بود نشسته باور یرودررو ماجرا، انیم بود

 . بود کرده او زل را اشهانهیاندرسفعاقل

 گمون شهمه ،یبود یعصبان ازش سال همه نیا»

 یکار همون حاال کرده، ینامرد کرده، ییوفایب یکردیم

 ؟یکنیم هیتوص بدبخت دختر نیا به رو بود کرده اون که

 !«بد؟ ای بوده خوب خزر کار باالخره

 یقیعم نفس و بست را هاچشم زیم کینزد یالحظه باور

 باز بودن قفل که ییکشو و نشست زیم پشت بعد. دیکش

 دیکش رونیب را دیسررس و هابرگه برداشت، را قندان. کرد

 اول از ای انگار برگه. کرد جستجو هم را دیسررس یال و
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 ختهیر نیزم کف و شده آب ای نداشت یخارج وجود

 و تنبک و تار یصدا به آواز یصدا باال یطبقه از. بود

 .بود شده اضافه دف

 و ثمن بر اشهیگر/ بهار ابر دید چو امیا یبدعهد رسم♫

 ♫آمد نینسر و سوسن

 یرو را تنه ینیسنگ گذاشت، زیم یرو آرنج تا را هادست

 بسته یهاپلک پشت و بست را هاچشم انداخت، هاآن

 . کرد تصور خود یرو شیپ نشسته را خزر

 .«بشم کینزد بهت دمیترسیم. دمیترسیم ازت»

 .«باشم کتینزد خواستمیم»

 .«باشمت داشته خواستمیم»

 .«یبود بسته رو هاراه»

 .«یجول و جولز مثل. دادیب و میب»
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 و کرد باز چشم مرد. لب کنج نشست آمد آرامآرام لبخند

 . شد یخال یصندل یرهیخ

 «داده؟یب خودتون اسم»

 .«باورم من. نه»

 مستعار اسم تا چند یکی بودم دهیند حاال تا. جالب چه»

 .«باشه داشته

 .«باوره خودم اسم»

 «داد؟یب چرا حاال»

 .«یخودیب و نکرده فکر. یجورنیهم»

 یصدا حاال پروا یصدایب خندان یهایموجیا ریتصو به

 . بود دهیچیپ خزر خاص یخنده

 کمان هوادار/ ستییابرو کمان هوادار باز دل مرغ♫

 ♫آمد نیشاه که باش نگران کبوتر یا/ستییابرو
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 بود هنگفت. بود نگفته دادیب از هرگز خزر یبرا پروا، یبرا

 دبو نگفته. استکرده پنهان «دادیب» پشت را باور چرا

 ای سرنوشت ر،یتقد که ستیظلم تجسم «دادیب»

 را باورش و داشته روا باور به هاانسان نیترکینزد

 وباربرگ کردیم گمان که ی «دادیب» از. اندکرده دارخدشه

 .بود نگفته استداده باد به را شیآرزوها باغ

 من! یارین روشون به یدار دوست یهرک جون مامان،»

 .«کنمیم جبران خودم قرآن به. نوکرتم

 یلیخ کنه فکر میبذار دست رو دست مینیبش یعنی»

 «؟یگیم یچ تو بهنام؟ هان زرنگه؟

 !« کنمیم خواهش مامان،»

 دو قرون کی من حرف مگه! باور؟ یچ یکنیم خواهش»

 !«زاره؟
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 من دهینکش سال هی به خدا به. تومن خدا نیبگ شما اصاًل»

 ن،ینگ یچیه من مرگ! کنمیم جبران تونواسه شوهمه

 .«بشه دفن جانیهم نیبذار

 زرخ خواستن تو دیبا هم تو اصاًل نظرمبه. واال دونمینم»

 اون نتهام ر،یبگ دخترو نیبب مادرو گمینم. یکن دنظریتجد

 اب شدن ترلیفام اصاًل نظرمبه. خواهرش از نمیا ،یهاد از

 .«ستین عاقالنه خونواده نیا

 هادست با زمانهم را پاها نک،یس یلبه نشست رفت عقل

 .کرد جلب خود به را باور توجه و داد تکان هوا در

 .«رفتمیم مامانم با بودم منم»

 رفح خزر با. باور آمینم کوتاه بشه، تکرار گهید بار هی»

 یجلو اون الاقل بگو، بهش انویجر یجور هی بزن،

 ته،فیب چو لیوفامفک تو. خدا به زشته. رهیبگ مادرشو

 .«کشهیم عذاب امرزمیخداب اون روح. رهیم هم ما یآبرو
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 هگرفت چنگ به را موها ستاده،یا هال وسط مستأصل باور

 حرف آن بهراجع مادر که یزیچ از دانستینم و  بود

 .دیبگو خزر با طورچه زندیم

 .«رفتمیم مامانم با بودم منم»

. درآورد را اشیگوش و فروبرد بیج در دست باور

 با و بود نشسته عقل که جاهمان رو،روبه به یالحظه

 زمزمه بعد انداخت، نگاه دادیم تکانتکان را پاها لبخند

 :کرد

 !«رفتمینم یمتیق چیه به! رفتمینم یول بودم من»

 :نوشت پروا یبرا بعد 

 «خودته؟ شیپ یخواستیم که ییکتابا ستیل. سالم»

 را اهچشم باور فاصله آن در. آمد ریتأخ یکم با پروا امیپ

 .دادیم تکان تنه یآرام به تار یصدا با و بود بسته
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 «خزر؟ ای من کتاب؟. سالم»

 روند را عقل رفت بدوبدو دل. نشست باور لب به لبخند

 :نشست او یجا خودش و داد هل نکیس
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 !«بدو! بده تن شیباز به»

 .«دادم امیپ اشتباه. دیببخش»

 .« یداد امیپ اشتباه گمونم.آره»

 .«ممنون. باشه»

 :زد غر و کرد ترش رو دل

. شواسه سیبنو هم گهید زیچ هی! آخه؟ یخال ممنون»

 !«یندار گفتن واسه یزیچ گهید که نده امیپ اگه اآلن
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 را آن بعد و ماند رهیخ بود نوشته که یتشکر به یکم باور

. دیرسینم ذهنش به زدن یبرا یگرید حرف. کرد ارسال

 .دهد ادامه مکالمه به دیدینم هم یلیدل

 «؟یبپرس ازش یدار شوشماره»

 روند شد، کینزد زیم به د،یپر نییپا نکیس یلبه از دل

 :گفت لبخند با و دیکش سرک یگوش

 «؟یبد بهم یدار تو. نه سیبنو! گهید خزر به جون»

 :نوشت باور

 .«نه»

 :کرد اخم دل

 !«کودن ذوقیب»

 «بپرسم؟ ازش یخوایم»
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 سهیر یخوشحال از دل. نشست باور صورت به لبخند

 .رفت

 .«یبپرس شمیم ممنون»

 .«کن صبر نیم چند. حتمًا»

 .«کنم صبر قهیدق چند تونمیم»

 دست. ریخ گهیم خزر. میبدار پاس را یفارس بله. بله»

 .«بود خودتون

 :نشست و کشاند زیم یرو تنه دل

 .«خزر دست بده رو یگوش سیبنو براش»

 .«گردمیم. ممنون. باشه»

 :کرد اخم دل

 توسیل دوباره ادیب شه پا بگو! گردمیم! سرت بر خاک»

 !«بده
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 .«بفرسته برات ستویل یخوایم اگه گهیم خزر»

 :دیخند دل

 !«گرم دمش! باهوشه دختره ،یاحمق تو یهرچ»

 .«بفرسته بگو. یعال هم یلیخ»

 .«چشم»

 زیوخجست به کرد شروع و دیپر نییپا زیم یرو از دل

 :کردن

 !«بالیب جانیآبچشم چشِم سیبنو براش»

 تار یصدا. فرستاد بیج در و کرد قفل را یگوش باور

 :دیپریم نییباالوپا دل. تنبک و آمدیم

 !«جانیآبچشم! جانیآبچشم»

 :داد هیتک یصندل یپشت به را سر و بست را هاچشم باور
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 عاشق یقدراون من. رفتمینم یمتیق چیه به بودم من»

 بودم من. نمینب رو یاگهید کس اون جز که بودم

 .«رفتمینم
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 م؟یبزن حرف شهیم -

 هب دخترک. افتاد هیسا به چشمش و کرد بلند سر باور

 هسباب انگشت دور را شالش یلبه بود، زده هیتک هانرده

 .چرخاندیم ودوبارهدوباره و کردیم باز چرخاند،یم

 .ایب کن خاموش پخشو -

 و برگشت بعد شد، دور باور درسید از یالحظه هیسا

 را آن باور که یصندل همان یرو. رفت نییپا را هاپله

 .ردک منمن و نشست بود گذاشته زیم سمت آن او خاطربه
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 .حرفتو بگو -

 .کنم کار گهید یجا برم ندارم دوست من -

 :کرد باز لب باور کرد، دایپ ادامه که هیسا سکوت

 که یدید نمیا. یکن کار جانیا یدار دوست که ممتوجه -

 نیا از شتریب کنمینم فکر من. زدم حرف پدرت با اومدم

 .ادیبرب دستم از یکار

 و نشست باور یهاچشم به آمد، باال یالحظه هیسا نگاه

 ییجاهمان درست ز،یم یرو سبابه انگشت حاال. ختیگر

 باور. گشتیبرم و رفتیم بود کرده لمسش خزر که

 هیسا. کردیم دنبال را انگشت وبرگشترفت ریمس

 :زد را حرفش کنانمنمن

 بابام با آذر عمه اگه کنمیم فکر من... یعنی... شه؟ینم -

 .شهیم یراض حتمًا اون بزنه، حرف
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 درهم زیم یرو را هادست د،یکش جلو تنه دهینفهم باور

 :بزند را حرفش یباق دخترک ماند منتظر و کرد گره

 آذر عمه با شما شهینم... یعنی شه،ینم یعنی شه،یم -

 ن؟یبزن حرف

 انزب به دخترک چهآن دنیشن از کرد را تالشش تمام باور

 هیسا. ندهد نشان یواکنش و نکند گرد چشم بود رانده

 سر یزیچ شد مجبور دید که را مرد نیسنگ سکوت

 :بگذارد گفتنش

 که نمایا آقا... مایا با فقط. ستین یشدن دونمیم... یعنی -

 حتمًا ن،یبخوا عمه از شما اگه گفت اون م،یزدیم حرف

 ...و زنهیم حرف بابا با اون

 .ستین خوب م،خونواده و من ما، با تعمه یونهیم -

 .ستین یجورنیا. نه -
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 ؟یعنی ستین یجورچه -

 .نداره شما با یمشکل عمه یعنی -

 .مخونواده و من ای من ؟یچ یعنی شما -

 .باور آقا شما. شما خود. شما با -

. فتگیم درست داشت هیسا. داد تکان دییتأبه یسر باور

 سمت اتفاق آن در باور. نداشت یمشکل او با هرگز آذر

 اتفاق آن در باور نه، هم گرید طرف. بود ستادهیا یگرید

 شال کی هیشب که یامعرکه انیم بود مانده واجوهاج

 ودب مانده آذر سمت کی. بود دررفته و بافتهمهین ییکاموا

 گرید سمت و بود درآمده مادرش یپشت به که یدختر و

 دینبا که یآب و زدیم دینبا که یحرف و بود عصمت

 .شود جمع که نشد و ختیر و زد و ختیریم

 .نداره ارزششو. کنم دخالت نیا از شتریب تونمینم -
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 نداره؟ ارزش یچ -

 .برد باال را باور نگاه و چرخاند را هیسا سر مانیا یصدا

 .رفت نییپا را هاپله مانیا

 نداره؟ ارزششو یچ -

 با باور. دادیم نشان را بودنش یشاک مانیا لحن و اخم

 :کرد اشاره هاقفسه یجلو یهاکارتن به سر

 .میبزن حرف نیبش -

 منتظر بعد و انداخت هیسا به ینگاه نشست، مانیا

 به ارفش سبابه و شست انگشت با باور. شد باور یرهیخ

 :زدن حرف به کرد شروع بعد و آورد ینیب یغهیت

 .نداره دنویجنگ همه نیا ارزش کردن کار جانیا -

 میندار آذرو به انداختن رو اون ارزش! ؟یچ هیسا و من -

 !؟یعنی



 

Romanzo_o 648 

 ...یعنی. نه -

 عشق داشتن نگه. داشت ارزش. دیبگو چه ماند باور

 باوِر نیا داشت؟ واقعًا داشت؟. داشت را یکار هر ارزش

 تربزرگ سال ده عقل با یول حاال. بود شیپ سال ده باوِر

 .داشت دیترد شده

 .هابچه نیبد زمان دیبا کم کی -

 !داداش؟ بود کم سال ده! ؟یزمان چه -

 .ترآروم -

 هیسا به ینگاه بعد و گفت مانیا به رو یآرامبه باور

 یرهیخ و گرفته دندان به را نییپا لب هیسا. انداخت

 .بود هاکییموزا

 .دیببخش -
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 یسع بعد. کشاند او سمتبه را باور نگاه مانیا یزمزمه

 شفروک یکم جوان دو تند تب تا کند دایپ ییهاجمله کرد

 .کند

 یجور هی. شد خراب شد، خراب گذشته تو که یزیچ -

 .بشه درست نکنم گمون گهید که شد خراب هم

 ...کش قدران دیبا چرا سوءتفاهم هی چرا؟ -

 را مانیا کرد یسع و انداخت باال ابرو د،یگز لب باور

 .شد زیم یرهیخ اخم با و بست لب مانیا. کند ساکت

 مومت درستونو دیبا. نیدار فرصت یکل هنوز تا دو شما -

 دایپ تونخود یرشته با مرتبط کار هی یعنی کار، دیبا ن،یکن

 یباق سر میبر میتونیم فرصت سر حاال بعد و نیکن

 .مطالب

 یعنی خاطر، واسه کنم کار جانیا دارم دوست اگه من -

 . ستین مانیا آقا... مایا واسه فقط
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 .مانیا -

 مانیا. نشاند او صورت به را هیسا و باور نگاه مانیا تذکر

 :داد حیتوض یبدخلق با

 !گهید خالص مان،یا بگو! مانیا آقا مان،یا آقا گهیم یه -

 یرس هیسا. براند پس را موقعیب لبخند کرد یسع باور

 :زد را حرفش یباق و داد تکان

 اگه یحت. دارم دوست طویمح نیا تو کردن کار من -

 امیب دارم دوست من بازم ن،یکن اخراج مانویا فردا نیهم

 ...و اینگلیوینگلیج اون نیب کتابا، یقاط جا،نیا

 !گهید نکنه درد دستت -

 با او به رو بعد. دیخند مانیا اعتراض به باور بار نیا

 :کرد اخم لبخند
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 رمدا که البته. که کنم اخراجت نگفت. مثاًل گهیم داره -

 .کنمیم فکر اونم رو

 با برم خوامیم من. ندارم هیسا کردن کار به یکار من -

 دخترش شیپ دلم بگم برم خوامیم. بزنم حرف باباش

 یول بگم، رو یچهمه کندهپوست و راست خوامیم. رهیگ

 !ذارهینم هیسا

 .کنهیم یدرست کار هیسا -
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 شتهگذ یگینم شما مگه! م؟یکن یمخف دیبا یک تا! چرا؟ -

 گاهن ِبروِبر میسیوا باس یعنی شه؟ینم درست وقت چیه

 هشینم درست وقت چیه که یاشدهخراب یگذشته میکن

 !مون؟ندهیآ به بزنه گند
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 .نه -

 .نکرد دایپ زدن یبرا یگرید حرف و گفت وارزمزمه باور

 یهارانهیو بود بنا اگر کردن، صبر. گفتیم درست مانیا

 .تنداش یادهیفا نشوند، برداشته انیم از جورهچیه گذشته

 .کم کی فقط. نیکن صبر کم کی -

 صبر؟ کم کی اون تو بشه قراره معجزه چرا؟ -

 .دونمینم. دونمینم -

 .کرد قفل همبه را هیسا و مانیا نگاه باور جانیب یزمزمه

 زیم یرو دست کف و دیکش جلو تنه مانیا بعد یالحظه

 :گذاشت

 ؟یبزن حرف خانوم آذر با یرینم شما چرا -

 که. کنهینم یکمک چیه هیسا یعمه با من زدن حرف -

 شدخترعمه زدن حرف باشه، کنندهکمک بود قرار اگه
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 با بار هزار حاال تا تدخترعمه مطمئنًا. دادیم جهینت

 نه؟یا از ریغ. زده حرف مادرش

 یسر ضبغ با هیسا. ماند دییتأ منتظر و دیپرس هیسا از باور

 :داد تکان

 .کنمینم دخالت من گهیم عمه. زده حرف -

 !نیکنیم خودتون ینهیک یقربون رو ما نیدار شماها -

 راه هاپله سمت و گفت یتند به برخاستن نیح مانیا

 :داشت نگهش باور حرف اما گرفت،

 مامان یحت ای من یکنیم گمون چرا ؟یانهیک چه نه؟یک -

 م؟یدار یانهیک خانوم آذر از بابا و

 و مامان از خزر و آذر. یدار نهیک خزر از شما. نه آذر از -

 شماها از هیسا یبابا و هیسا یبابا از بابا و مامان! نامور

 !هم با همه
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 قتیحق بود رانده زبان به مانیا چهآن تمام. بست لب باور

 .خزر به او ینهیک بخش آن جز داشت،

! هیسا بابات با یعنی... هاد با رمیم. کنمیم درستش من -

 باهاش رمیم امروز نیهم. زنمیم حرف باهاش رمیم

 ! زنمیم حرف

 !مانیا کنهیم بدتر رو یچهمه فقط اآلن تو زدن حرف -

 انیم را شال یلته اضطراب با و گفت یتند به هیسا

 شدن بلند با د،یکش یقیعم نفس باور. چالند انگشتانش

 نیح و رفت باال یطبقه سمتبه نگاهش بامبوها یصدا

 :گفت برخاستن

 ،یبکن هست که ینیا از بدتر رو اوضاع یدار دوست -

 که درسته. هیمجان امتحانش. بزن حرف یهاد آقا با برو

 به یمصر اگه یول داره، ضرر هم صددرصد داره، ضرر

 م؟یبر هم با یخوایم اصاًل. بزن حرفاتو برو کار، نیا



 

Romanzo_o 655 

 و دبو زده او یشانه به یدست که برادرش زل ریمتح مانیا

 هب گذاشتن پا از شیپ باور. ماند رفتیم باال هاپله از

 :گفت یآرامبه لبلبخندبه و برگشت اول یطبقه

 .میریم هم با بذار، قرار یخوایم اگه -
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 نیماش عقب یصندل از را وهیم و غذا یهالکسینا

 متسبه پر دستان با بعد و داد هل آرنج با را در برداشت،

 یاهپنجره از یکی از یزن ادیفر یصدا. افتاد راه آپارتمان

 ار ییزهایچ بود، یعصبان زن. ختیریم رونیب آپارتمان

 گرا مطمئنًا غشیج یصدا و آوردیم زبان به وقفهیب و تند

 بار چند را یشاس باور. دیخراشیم را گوش بود کینزد

 . ماند منتظر و فشرد

 بله؟ -
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 .منم -

 شما؟ -

 .باورم -

 ترشباز تا زد آن به یاتنه باور و شد باز یبلند تق با در

 اما ،شد ترگنگ زن یصدا گذاشت آپارتمان به که پا. کند

 یهاحرف توانستیم هم باز دیرس دوم یطبقه به یوقت

 واحد در دیرس که چهارم یطبقه به. بشنود واضح را زن

 وارد باور. نبود یخبر خودش از و بود بازمهین وسفی

 شفاح یختگیرهمبه یرو نگاهش و بست پا با را در شد،

 بخورد قسم توانستیم جرئت به. دیچرخ کوچک هال

 تنگذاش قدم ای نشستن یبرا یخال یفضا وجب کی یحت

 یزیچ یرو پا کردیم یسع که طورهمان. ندارد وجود

 و گذاشت کانتر یرو را هاوپرتخرت رفت، شیپ نگذارد

 یصدا همان جز ییصدا چیه. دیچرخ خواباتاق سمتبه
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 وسفی کهنیا صیتشخ و آمدینم زن ودادغیج دور

 به را خود یسختبه و افتاد راه. بود سخت کجاست

 سر ریز یبالش نیزم یرو وسفی. رساند خواباتاق

 یاظهلح باور. بود دهیکش دراز و کرده پشت در به گذاشته،

 به بعد و گرداند ختهیرهمبه اتاق دورتادور نگاه

 :زد هیتک در چهارچوب

 . سالم -

 در باور حضور از بود مشخص. نخورد یتکان وسفی

 هب پا و َکند چهارچوب از تنه باور. ستین یراض اشخانه

 د،کن دایپ نشستن یبرا ییجا کرد یسع. گذاشت اتاق

 و بود افتاده اتاق از یسمت تشک شده، وروپشت تخت

 .بودند مانده رشیز هالباس خرواِر و یروتخت

 ن؟کرده حمله ایزامب -
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 یرو ساعد ده،یکش دراز پهلو به. نخورد یتکان وسفی

 باور. بود بسته را هاچشم و گذاشته صورت سمت کی

 و زد زانو شیجلو مکث یکم با ستاد،یا قشیرف سر یباال

 :برداشت صورتش یرو از را او دست

 .وسفی شو پا -

 شرد،ف همبه را هاپلک د،یکش پس را دستش کالفه وسفی

 :زد غر رلبیز بعد

 !سیسرو هیبق و روناک و یمصطف دهن -

 :زد لبخند باور

 .باش راحت. بگو منم -

 :شد باور زل و کرد باز چشم اخم با وسفی

 ! اونا یهمه یسردسته که تو -
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 یشاک رخمین مات یالحظه داد، عمق لبخندش به باور

 :شد سرپا بعد و ماند قشیرف

 .گرفتم غذا شو پا. یبگ تو یهرچ -

 !من بخورم سر سه کارد -

 را اشیگوش بعد و چرخاند اتاق دور ینگاه دوباره باور

 .درآورد بیج از

 .«بد م،یالزم یکمک روین»

 :دیرس روناک امیپ تا دیکش طول یالحظه

 .«میآیم میدار»

 :نوشت شیبرا باور

 شهیم دایپ جانیا سالم ظرف دونمینم منتها گرفتم، شام»

 .«نه ای

 «خرابه؟ اوضاع قدران! اوه اوه»
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 .«سخرابه ست،ین خراب»

 .«رمیگیم بارمصرفهی»

 .«ممنون»

 و شد خم بعد. گذاشت بشیج در و کرد قفل را یگوش

 :کند جدا نیزم از را وسفی کرد یسع

 یگرفت عزا خنزرپنزر تا چهار واسه. نمیبب شو پا -

 ؟یجورنیا

 قشیرف دست از را خودش یتکان با کرد یسع وسفی

 .کند خالص

 !بابا کن ول -

 .کنمیم ولت ن،یبش شو پا -
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 زانوها یرو را هاآرنج نشست،. شد میتسل وسفی

 شیرو شیپ باور. گرفت هادست انیم را سر و گذاشت

 .چسباند نیزم به زانو

 .وسفی نمتیبب -

 ردد فکش. دیترکیم داشت سرش. نخورد یتکان وسفی

 .سوختیم اشپاره دهان و کردیم

 یباش تنها یخوایم و جامنیا من یمعذب اگه من؟ برم -

 .برم من

 . بود سکوت فقط باور جواب هم باز

 داره روناک ر،یبگ دوش هی یخواست. براتون گرفتم شام -

 ن،یخورب شامتونو نینیبش. ارهیب خرهیم بارمصرفهی ظرف

. نیکن مرتب رو جانیا یمصطف با کننیم کمک بعدش

 ؟یندار یکار
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 زل اخم با و کرد جدا هادست از را سرش باالخره وسفی

 قشیرف کبود یچانه و پاره لب به باور نگاه. شد باور

 خودش بود خواسته او از و زده زنگ که یمصطف. نشست

 ات دعوا کردینم گمان هرگز برساند، وسفی یخانه به را

 . باشد بوده مخرب حد آن

 مرتب رو جانیا هم با انیب هابچه ر،یبگ دوش هی -

 .میکنیم

 نظر از را اتاق یآشفتگ و گرفت باور از نگاه وسفی

 .گذراند

 .کوندنیش سازمو -

 یشانه سر دست. رنجاند را باور نشیغمگ یزمزمه

 :آورد یفشار و گذاشت قشیرف

 یجا. نو از میخریم شکستن یهرچ. نداره بیع -

 درمونگاه؟ مینر نشده؟ یطور تگهید
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 اشسرشانه از را باور دست تا دیکش عقب شانه وسفی

 و برداشت را کنارش افتاده لباس تکه چند بعد. ندازدیب

 ریز داشت زمانهم. انداخت روروشدهیز تخِت سمتبه

 با باور. کردیم نینفر هارزنیپ مثل و گفتیم ناسزا لب

 :دیچسب را قشیرف یبازوها و شد خم برخاست، لبخند

 رو خدا. کنن ونالهنکه رزنایپننه هیشب شو پا. نمیبب شو پا -

 .یسالم خودت که شکر

 از یالحظه. شد سرپا قشیرف یهادست زور به وسفی

 یراب اصاًل ماند بعد و گرفت یشانیپ به دست جهیسرگ

 چه یبرا کشد،یم نفس چه یبرا اصاًل است،برخاسته چه

 و هاشب تمام همدم مادر، و یمهر از بعد. است زنده

 مرده حاال هم همان. بود ساز همان اشییتنها یروزها

 .بود

 .شرفایب نداشتن سازم کار به یکار کاش -
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 .میریگیم برات یکی. ساز ادهیز که یزیچ. نداره بیع -
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 هال متسبه را او بود گذاشته قشیرف پشت بر دست باور

 رد،ک سفت پا وسفی اما گفت که یزیچ با ندازد،یب راه

 یسر باور. شد اشرهیخ و چرخاند او طرفبه سر ستاد،یا

 :داد تکان طرف دو به

 ه؟یچ -

 :افتاد راه بعد و ماند حرکتیب و رهیخ یالحظه وسفی

 موخرهخر فقط تو. بودم گفته بهت نویا من قباًل بار هی -

 .یبود دهیینجو

 گرفته بغل غم یزانو تو نیع ساز واسه من ساز؟ واسه -

 .محاله باشم؟
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 .زن -

 جا رس را باور و گفت حمام به گذاشتن پا از شیپ وسفی

 را اشجمله و دیچرخ قشیرف سمتبه بعد. داشت نگه

 :داد حیتوض

 .میریگیم برات یکی. زن ادهیز که یزیچ بودم گفته -

 روِز آن. دیخند بعد و ماند واکنشیب هیثان چند باور

 هکرد خبر را وسفی یکس که داشت خاطر به را زیانگغم

 اتاق از را دهیگزعزلت جواِن مرد و دیایب بود

 فتنر از بعد روز چهار ای سه. بکشد رونیب کشیوتارتنگ

 یازهیانگ. کمتر هم دیشا شتر،یب هم دیشا. انگار بود خزر

 .کردن یزندگ و بودن زنده یحت. نداشت یکار چیه یبرا

 دوش بود کرده وادار را او سروصدا با بود، آمده وسفی

 نرویب خانه از را او نگران مادِر چشمان یجلو بعد رد،یبگ

 گوش او سکوت به رفته، راه کنارش هاساعت برده،
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 قدم همان. بود گردانده برش خانه به تیدرنها و سپرده

 به بودن همراه سکوت در همان رفتن، رونیب همان زدن،

. کند وجورجمع را خودش یکم بود کرده کمک باور

 و رفتنیپذ را خزر بدون یزندگ یبرا بود شده یامقدمه

 . کردن یزندگ خزر بدون

 در دم ،ینزد ینزد حرف میرفتیم راه که یمدت تموم -

 حرف یهرچ به یزد گند یخداحافظ قبل ما یخونه

 .بود نزدن

 بعد داد، تکان دییتأبه یسر د،یخند حالیب وسفی

 تادهاف یشکسته تار به و شد رد باور یسرشانه از نگاهش

 یجنازه و کرد دنبال را او نگاه باور. نشست مبل کنج

. نبود هم ریتعمقابل یحت. دید را ساز یوپارشدهلت

 اتاق به. کند ساز از را نگاهش حمام در شدن بسته یصدا

 یحوله یختگیرهمبه همهآن انیم بلکه برگشت، خواب
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 کردن رورویز و تشک کردن جاجابه. کند دایپ را وسفی

 به بود، هم اتاق در اگر حوله. نداشت یاجهینت هالباس

 از برداشت، را تخت روانداز تیدرنها. آمدینم چشمش

 :کرد زانیآو در یرهیدستگ به را آن و رفت رونیب اتاق

 دایپ توحوله وسف،ی کن خشک خودتو هیروتخت نیا با -

 .کنمینم

 و ماند در مات لحظه چند باور. امدیدرن وسفی از ییصدا

 یتنشکس هرچه وسفی یطلبکارها. رفت آشپزخانه به بعد

 گارادی یسرخگل یهاینیچ به یحت. بودند شکسته بود

 یترش یهادبه ادی ناگهان باور. بودند نکرده رحم مادرش

 هاوپرتخرت نیب از. افتاد بالکن یاشهیش یهایبطر و

 هب چشمش و زد کنار را پرده گرفت، راه بالکن سمتبه

 یطلبکارها گزند از بالکن انگار. افتاد هادبه و هایبطر

 اغذاه برگشت، آشپزخانه به. بود مانده امان در نیخشمگ
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 هزبال یسهیک عنوانبه را لکسینا و درآورد لکسینا از را

 سطح از را یسرخگل یهاخرده دیبا. گرفت دست در

 هاآن به وسفی چشم اگر دیشا. کردیم جمع آشپزخانه

 نیآخر داشت. شدینم بدتر بود که یآن از حالش افتادینم

 در زنگ یصدا خت،یریم لکسینا درون را هاتکه

 و شد سرپا باور. حمام در شدن باز یصدا با شد زمانهم

 ار تخت روانداز داشت وسفی. افتاد راه فونیآ سمتبه

 . دیچیپیم خود سیخ تن دور

 ونا کشهیم طول ساعت مین فقط خودتو؟ اصاًل یشست -

 بله؟. یکن یپاکساز کفترو لونه

 و کرد باز را در باور. دیچیپ فونیآ در روناک یصدا

 :گذاشت شیجا سر را یگوش

 .شهیم سرد شام. ایب بپوش برو. هانبچه -
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 و دهیچسب اشیشانیپ به بلندش مجعد یموها که وسفی

 ختیریم کیسرام یرو شیپاها و صورت و سر از آب

 :داد تکان طرف دو به سر باور. ماند باور یرهیخ

 ه؟یچ -

 افتاد راه بعد نزد، یحرف هم گرید یهیثان چند وسفی

 یصدا در که گفت لب ریز هم یزیچ. خواباتاق سمت

 در به را خود بلند قدم دو با باور. شد گم واحد در زنگ

 که ییمصطفا و روناک نگاه. کرد بازش و رساند واحد

 ختهیرهمبه هال به ورودشان از شیپ زدندیم نفسنفس

 . دیدو

 !من یخدا -

 با وربا و شکست را نشانیب سکوت روناک ریمتح یزمزمه

 :کرد اشاره خانه درون به دست

 .نیاومد خوش -
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 گه؟ید جهنم به -

 .شد وارد روناک سرپشت و گفت یبدخلق با یمصطف

 !نکرده کار یچ نیبب یوا -

 گذراند، نظر از را دهیترک هال و دیچرخ خود دور روناک

 :نشست خواباتاق بازمهین در به نگاهش بعد

 کو؟ وسفی -

 یهاشکستهخرده یباق تا برگشت آشپزخانه به باور

 .کند خارج خانه از را لکسینا و جمع را یسرخگل

 .پوشهیم لباس داره. گرفت دوش. اتاقه تو -

 نداشتن؟ یکار خودش به -
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 بود دهستایا کانتر گرید سمت که یمصطف به ینگاه باور

 بلند صدا یمصطف. داد تکان تأسفبه یسر و انداخت

 :کرد

 ...وسـی یازنده -

 دهیچیپ دورش که یروانداز همان با وسفی لحظه همان

 اب را حرفش یمصطف. شد ظاهر خواباتاق درگاه انیم بود

 :داد ادامه مکث

 ف؟یوزارسی -

 سمتبه را نگاهش آشپزخانه کف زانوزده طورهمان باور

 .برد وسفی

 کردن؟ کارت یچ. رمیبم یاله -
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 و ردیبگ را وسفی یچانه برد دست شد، کینزد روناک

 بعق  سر وسفی ندازد،یب صورتش زخم به یقیدق نگاه

 :دیکش

 .سین میزیچ -

 :ستادیا باور

 .میبخور شام نیایب بپوش برو -

 که را در. گرفت فاصله درگاه از و چرخاند تنه وسفی

 غر یرلبیز و داد تکان تأسفبه یسر یمصطف بستیم

 :زد

 !سر بر خاک -

 :دیچرخ سمتشبه اخم با روناک

 !یمصطف برو یبنداز کهیت و یبکن یخوایم یبداخالق -
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 ییجا یمصطف. بود محکم اما لحنش حلق، ته از شیصدا

 :نشست و کرد باز هامبل از یکی یرو خودش یبرا

 ِاالو روناک، کنه خرفهم نویا ناخوش زبون با دیبا یکی -

 .بمونه زنده ستین ینیتضم بعد یدفعه

 یآورد یانداخت راه خودت دنبال نویا یچ واسه -

 !روناک؟

 ماخ با و کرده تن به یچروک شلوارک و شرتیت وسفی

 داشت که باور به روناک. بود ستادهیا خواباتاق در دم

 شد کینزد کند ایمه را شام بساط تا کردیم مرتب را کانتر

 :گرفت سمتشبه را بارمصرفکی یهاظرف لکسینا و

 رتبم رو جانیا بعدش ن،یبخور نیایب. لطفًا نینکن دعوا -

 .میکن

 محترم اراذل. نشده ترنامرتب هم قبلش از نیهمچ حاال -

 .نداده رییتغ نشویزاید ندهیکش زحمت فقط
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 :کرد باز لب ریتغ با و رفت یاغرهچشم یمصطف به روناک

 !شام نیایب -

 سمت رفتن یجابه اما گرفت، فاصله اتاق در از وسفی

 سمتبه دست و زد زانو شد، کینزد مبل به کانتر،

. کردیم نگاهش داشت باور. کرد دراز سازش یجنازه

 و شکسته ساز به چشمش و گرفت را او نگاه رد روناک

 یهابشقاب باور. افتاد لرزان یدرهوامانده دسِت

 نرویب آشپزخانه از کرد، رها کانتر یرو را بارمصرفکی

 را جوان مرد یبازوها. شد خم و کینزد قشیرف به رفت،

 :گفت دیچسبیم که

 خوبه؟. تو مال من ساز -

 ضاف در وسفی پربغض یخنده یصدا هیثان از یکسر در

 سمتبه و سرپا را قشیرف خنده نیح هم باور. دیچیپ

 . کرد تیهدا آشپزخانه
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 .میبخند هم ما نیبگ هیدارخنده زیچ -

 نشان یواکنش یمصطف حرف به باور نه و وسفی نه

 که یالوده مرد دور، یگذشته همان در روز کی. ندادند

 ِیشاک باور به بدهد یدلدار را یادهیدبتیمص نبود بلد

 اصاًل» بود گفته اطشانیح در چهارچوب انیم ستادهیا

 «خوبه؟. تو مال من دختردوست

 یهاتکه لکسینا برگشت، آشپزخانه به لبخند با باور

 ولمشغ بعد و داد جا ینتیکاب در را یسرخگل یشکسته

 :شد شیهادست شستن

 شیباق م،یبکش خونه یرو به یدست هی شامو، میبخور -

 .دمخو شیپ برمیم خودم با وسفوی منم. فردا واسه باشه

 :ستادیا روناک کنار وسفی

 .بخوابم خودم خونه تو بخوام هست جا وجب هی -
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 تشیپ بخواد ستین گهید یکی واسه جا منتها خب، آره -

 .باشه داشته هواتو و بمونه

 !باشه؟ داشته مویچ یهوا -

 کنار و شده بلند شیجا از که یمصطف از اخم با وسفی

 جواب منتظر و دیپرس بود ستادهیا کانتر گرید سمت باور

 بارمصرفشکی بشقاب در کباب یاتکه یمصطف. ماند

 بابت قشیرف دست از. نداد را وسفی جواب و گذاشت

 یزندگ از دست وسفی کهنیا از ش،یهایانگارسهل تمام

 دیدیم کهنیا از داد،ینم خود به یتکان و بود شسته

 یگرفتار و بتیمص در قبل روز از بدتر روز هر قشیرف

 بعد گذشت، سکوت به یکم. بود یشاک شودیم غرق

 :کرد باز لب وسفی به کردن نگاه بدون یمصطف
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 قدراون اونم کنه، نزول پول شهیم دایپ یآدم واقعًا یعنی -

 پرسهن اصاًل و کنه خانومش میتقد پولو یدودست بعد اد،یز

 کنه؟ کاریچ قراره رو پوله

 خوردن از دست هم روناک و باور وسف،ی با زمانهم

 ندک آرام را اوضاع و بزند یحرف خواست باور تا. دندیکش

 :دیغر وسفی

 ...من مثل یکی. آره -

. کرد درهم را یمصطف و باور یچهره کشیرک یناسزا

 قشیرف یرهاشده کانتر یرو دست یرو دست باور

 :گذاشت

 !وسفی زشته! اِ اِ اِ -

. بود روناک به اشاشاره و آرام اما بار،سرزنش لحنش

 کرد، رها بشقاب در بود دستش در که یقاشق وسفی

 الکنب سمتبه و دیکش رونیب باور دست ریز از را دستش
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 و روناک اعتراض یصدا بست که را ییکشو در. رفت

 :شد بلند هم با باور

 !؟یمصطف تو تهچه -

 واقعًا؟ یبکن مراعاتشو یتونینم کم کی -

 !گهید نهیا اوضاعش که میکرد مراعات مراعات؟ -

 که نداره شیعزادار به یربط گهید که پول و نزول اون -

 !یزنیم سرکوفتش یه

 یجورنیا سوزهیم دلم! روناک زنمینم سرکوفت -

 .براش آدیبرنم دستم از یکار و گرفتاره
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 کی یکن یسع یتونیم آد؟یبرنم دستت از یکار چرا -

 .یکن درکش کم
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 جواب در و دوخت باور یهاچشم به چشم یمصطف

 باور. داد تکان تأسفبه یسر فقط زد او که یحرف

 از و زد دور را کانتر گذاشت، بشقاب در را چنگالش

 هب تنه هال به کردهپشت وسفی. رفت رونیب آشپزخانه

 رد پشت یکم باور. دیکشیم گاریس و بود چسبانده هره

 گذاشتیم که بالکن به پا. کرد باز را آن بعد و تعلل بسته

 :گفت

 .کن شیآت یکی منم واسه -

 .تو بخور شامتو برو -

 . هم با بعدًا میخوریم -

 آن و کرد روشن درآورد، پاکت از یگرید گاریس وسفی

 به سکوت در مرد دو لحظه چند. گرفت باور سمتبه را

 :آمد حرف به وسفی بعد زدند، پک شانیگارهایس
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 ردمک نزول که یپول از من کننینم باور نایا نهیا مشکل -

 .خبرمیب یمهر به دادم و

 .نویا میدار باور مونهمه -

 باور یمهر یداداشا و داداشم و اریشهر و یمصطف. نه -

 هی ای مداده باد به خودم ای رو پوله کننیم گمون. ندارن

 .مکرده مشیقا ییجا

 اآلن که یکن میقا رو یپول یخورد مگه خر مغز -

 ؟یدار اجیاحت بهش شدتبه

 .مخورده البد نایا نظر از! واال دونمینم -

 اگه هم یمصطف. وسفی کنهینم یفکر نیهمچ یکس -

 درست ستین بلد فقط. شهیدلسوز رو از زنهیم یحرف

 .بزنه حرف

 .دهنش از نه زنه،یم حرف تهش از اون آره -
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. فشرد هره یرو را آن و زد گاریس به یگرید پک باور

 از دست دو هر که روناک و یمصطف به ینگاهمین بعد

 و انداخت کردندیم نگاه هاآن به و بودند دهیکش خوردن

 :گفت

 .طورنیهم منم. نگرانتن هابچه -

 و کالس تا چهار با پولو همهاون کنم؟ کاریچ یگیم -

 کرد؟ جور شهیم مبویددلم

 حرف باهاشون مینیبش میبر اصاًل. بهتره که یکاریب از -

 ونوپولش ذرهذره و یببند قسط کردن قبول دیشا م،یبزن

 .یبد

 واسه دلشم. داره هیریخ بنگاه آخه اروی. خب آره -

 و یمصطف که قدرهمون. سوزهیم من مثل یخرنره

 ست،ین من دست پوله ندارن باور یمهر یداداشا و داداشم



 

Romanzo_o 682 

 پولو کنهیم گمون. طورهنیهم هم شرفیب یعماد اون

 .مکرده یهاپول خودم

 یترف اصاًل. یمهر یرفقا نیب میفتیب دوره میتونیم -

 گرفت؟ رو اشیپ بشه هست اصاًل یردونشون ؟یبگرد

 .شد دایپ پوله و داد جهینت دیشا

 و فهم قدران بهش سپرده پولو یمهر که یاون یعنی -

 لپو نیا آقا بگه من به ادیب یمهر مردن بعد که نداره درک

 اورده،یدرن صداشو حاال تا که یاون بوده؟ من دست زنت

 .رهیگیم خونخفه هم بعد به نیا از باش مطمئن

 :داد تکان قشیرف حرف دییتأبه یسر باور

. هکنیم متیتقد پولو یدودست آدیم طرف گمینم منم -

 من. بود کرده حاال تا بکنه، کارو نیا بود قرار اگه که

 از دونمینم خانومتو، یوپرتاخرت م،یبگرد گمیم

 یحرف یکس شیپ دیشا ل،یوفامفک از م،یبپرس قاشیرف
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 شهب باشه، داشته یمدرک ،یسند ،یابرگه دیشا باشه، زده

 .زد رو پوله رد

 و برداشت هره یرو از را گاریس پاکت حرفیب وسفی

 اکتپ یاسرفهتک با باور کند، روشن یگرید نخ خواست

 :دیکش رونیب دستش از را

 .داغونه مهیر نکش -

 ،گرفت بود باور دست در حاال که یپاکت از نگاه وسفی

 هال به تا دیچرخ بعد و شد کوچه یکیتار یرهیخ یکم

 :برگردد

 و یعن یهایدلسوز و یمصطف یبابا گور. مهگرسنه -

 .میبخور شاممونو میبر. شیتخم
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 همه بعد و شد صرف نیسنگ و ساکت یطیمح در شام

 نایم بعد، ساعت کی. شدند خانه کردن زیتروتم مشغول

 یرو تنه یمصطف باور یقطارشدههمپشت یهاعطسه

 :انداخت هال یچوب تخت

 !گهید مدهیبر من -

 که ییهاعطسه و ینیب زشیرآب از کالفه و خسته هم باور

 نشست، هامبل از یکی یرو بودند نکرده شیرها یالحظه

 کرد، یگرید یعطسه گرفت، دستمال با را هاچشم یتر

 .بست را هاچشم و چسباند مبل یپشت به را سر

 نیا یخونه یایب دینبا شیعاد حالت حالت، نیا با -

  خل؟وخاک نیا تو یاومد یشد پا بعد چرک،

 او درازکش طورهمان که یمصطف به و باز را هاچشم باور

 تما و گرفت او از نگاه یمصطف. شد رهیخ کردیم نگاه را

 .شد سقف
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 کاًل و کمد و تختا و مبال نیا ریز گردوغبار با -

 .یسازساختمون کار تو زد شهیم وسفی یوپرتاخرت

 یمصطف. شد گم باور یبعد یعطسه انیم وسفی یصدا

 :کرد بلند صدا

 ؟یچ -

 او و روناک. شد ظاهر خواباتاق درگاه انیم وسفی

 یفیکث از روناک غرغر و بودند اتاق کردن مرتب مشغول

 سر و نشاندیم باور لب به لبخند یهرازگاه هالباس

 .دادیم تکان تأسفبه را یمصطف

 .برج گفتم -

 وسفی. ماندند وسفی یرهیخ دهینفهم باور و یمصطف

 :افتاد راه آشپزخانه سمتبه

 .یسازبرج کار تو بزنم خوامیم. برج گمیم -
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 تبس را هاچشم کرد، پاک دستمال با را اشینیب آب باور

. اشدب تیاهمیب وسفی و یمصطف کلکل به داد حیترج و

 :کرد باز را شیهاچشم روناک یصدا بعد یقهیدق چند

 .باور تو برو شو پا -

 :انداخت ساعت به ینگاه و کرد صاف را شیگلو باور

 .میریم هم با -

 ریش واشر که ییتو. میندار مشکل گردوخاک با که ما -

 .شهیم هرز آبت

 از را یکتر داشت مرد. کرد نگاه را وسفی چپچپ باور

 و وانیل و یقور یوقت بود مانده باور و کردیم پر آب

 زیچچه در را یچا بناست استنمانده سالم یفنجان

 هب بود رفته آشپزخانه به که روناک را سؤالش. بخورند

 :راند زبان
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 حاال؟ میبخور یچ تو -

 !باورو؟ دماغ آب -

 وراون بکش! گمیم رو ییچا! زنهمبهحال چرک! َاه -

 .کلویه

 .میکشیم هورت دستمون، کف میزیریم -

 باورو؟ دماغ آب و؟یچ -

 :دیتوپ او به روناک و دیپرس یمصطف بار نیا

 !آورتهوع فیکث یپسرا! ینیا از بدتر تو -

 کردیم نگاهش یکمرنگ لبخنِد با که باور به ینگاه بعد

 :زد لبخند و انداخت

 .یاستثنائ تو -

 :نشست ضربکی یمصطف

 جون؟ خاله یخوب. استثنائه باور. بابا آره -
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. ستب را شیهاچشم باور. دیپرس باور از لبخند با را سؤال

 اهفروشگ در ماندن تنهادست ها،شب یبدخواب و یخوابیب

 شیپ از شتریب خورد،یم تشیحساس یبرا که ییهاقرص و

 همان به مدت چه دینفهم. بودند کرده حالشیب و خسته

 :کرد ارشیهوش روناک یصدا یوقت بود مانده حال

 .باور -

 هک صاف. دید شیرو شیپ را یچا وانیل و کرد باز چشم

 :دیپرس نشستیم

 کجا؟ از وانیل -

 زده کپک دراورش یکشو تو و تخت ریز تا چند هی -

 . بودن برده در به سالم جون دشمن هجوم ریز از بودن،

 نگاه و ماند هوا در دهینچسب را وانیل یدسته باور دست

 :دیخند روناک. نشست روناک صورت به مرددش
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 .نباش نگران. شستم -

 ؟یچ زِنهمبهحال! ز؟یتم قدران مردم! َاه َاه َاه -

 دنیشنو از شیپ یمصطف و دیپرس یمصطف به رو وسفی

 :گفت لبخند با یچا

 .آورتهوع -

 :نشست باور یکنار مبل یرو روناک

 !حسودا -

 و بود گرفته ینیب یجلو را وانیل که باور سمتبه سر بعد

 :چرخاند دیکشیم نفس را آن بخار

 تیگوش بعدش دینبا ،یپرسیم سؤال ،یدیم امیپ شما -

 نییپا یندازیم سرتو ،یبندیم رو ِنِتت ؟یکن چک رو

 شه؟ینم داتیپ گهید ،یریم
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 آرام روناک که یسؤال متوجه. کرد نگاهش یسؤال باور

 دهیپرس یسؤال او از آمدینم ادشی و شدینم بود دهیپرس

 .باشد

 ازت؟ دمیپرس یزیچ -

 وانیل یلبه را سبابه انگشت. رفت باال روناک یابرو یتا

 :کرد پاک را اشیتر و دیکش

 ؟یخواستینم ستیل -

 باور خاطر به را شدهگم یبرگه و خزر و پروا «ستیل»

 .آورد

 .آها -

 .بود نشانده صورت به لبخند حاال روناک

 ؟یکشیم شیپ پا با ،یزنیم پس دست با -
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 و بود نشسته نیزم یرو هال کنج که وسفی یصدا

 :شد بلند داشت دست در ییمربا یشهیش

 ما یجلو جانیا اآلن داشت هاعرضه نیا از اگه نیا -

 .بکشه باال دماغ نیفنیف بود ننشسته

 دستان انیم که ییمربا یشهیش درون یچا یرهیخ باور

 ار مفهوم نیهم پروا به دادن امیپ واقعًا. ماند بود وسفی

 خواهدیم را خزر دلش برسد هیبق گمان به کهنیا داشت؟

 کند؟یم یبازارگرم ای گذاردیم باالطاقچه دارد و

 .هست ونیم نیا یانهیک کنه فکر خوادینم دلم -

 ست؟ین -
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 درون از. شد بلند شیجا از زمانهم و دیپرس یمصطف

 و برداشت یقند حبه کانتر یرو بارمصرفکی بشقاب

 کرف او یاکلمهتک سؤال به باور. نشست شیسرجا دوباره

 اما داشت، داشت؟ خزر بهنسبت یکدورت. کردیم

 کند، یتالف را یزیچ بخواهد که نبود ظیغل یقدرآن

 رنجاندن. برنجاند خود از را جوان دختر ای کند یمحلکم

 نه صلح، وقت به و شیپ هاسال نه. نبود او کار خزر

. سبآتش وقت به حاال یحت نه و جنگ وقت به بعدترش

 که یزیچ از زدن حرف یجابه داد حیترج و کرد سکوت

 اقلال ای نفر سه که یدانیم در هم آن نداشت، آن به یلیتما

 کردند،یم یباز فیحر میت یبرا شیروبهرو نفر دو

 . بنوشد را شیچا

 کرده؟ رییتغ یچ -
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 یطفمص. کشاند او سمتبه را شیرفقا نگاه یمصطف سؤال

 ار سؤالش یوقت بود او مخاطبش و کردیم نگاه روناک به

 :دیپرس ترواضح و یگرید جور

 یرابطه مصره و برگشته خزر که شده عوض یچ -

 کنه؟ میترم رو شدهخراب

 !یمصطف -

 سؤال جواب شد مشتاق اما باور. شد معترض روناک

 . بفهمد را یمصطف

 سرش تو عقل که ذره هی باور هرحالبه خب؟ هیچ -

. دهیرس هم خودش ذهن به سؤال نیا مطمئنًا. هست

 نخواهد و دهینپرس طرف خود از نه تو، از نه هم مطمئنًا

 یدونیم تو و هست ونیم نیا یزیچ اگه حاال. دیپرس

 رهیبگ بعدتر قراره باور که یماتیتصم تو دیشا بگو،

 .باشه رگذاریتأث
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 ظاهربه جوان مرد. انداخت باور به ینگاهمین روناک

 نگاه نیزم یرو ییجا به بود، شیچا خوردن سرگرم

 .نداشت یسؤال ای حرف و کردیم

 بالغ یهاآدم هردوشون اآلن نهیا مهم کنه؟یم یفرق چه -

. ننک فکر برگشتنشون همبه به توننیم و آزادن و عاقل و

 بخواد داره حق هم خزر. نخواد نویا تونهیم باور که البته

 مهم باشه که یچهر جهینت هم تیدرنها. کنه تالش و

 آوردن دست به یبرا خزر که هیتالش مهم. ستین

 .داره باور که هیانتخاب حق و داده انجام شخواسته

. ردک فکر انتخاب حق به باور. نزد یحرف یکس لحظه چند

 نیهم بار کی. زدنش پس ای خزر خواستن انیم انتخاب

 کرده انتخاب را یدوم او و بودند خزر یرو شیپ هانهیگز

 .بود

 کرده؟ رییتغ یزیچ -
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. ماند منتظر و دیپرس وارزمزمه ش،یچا وانیل مات باور

 :دش بلند شیجا از بعد ماند، رهیخ او به هیثان چند روناک

 ؟یپرسینم خودش از چرا -

 ترکان یرو از بود رفته روناک. کرد دنبالش نگاه با باور

 او ماند، ساکت باور یوقت. بردارد فندک و گاریس پاکت

 کردنش روشن از شیپ و درآورد پاکت از گاریس ینخ

 :گفت

 به تو با رفاقتم از بعد قائلم، احترام خزر یبرا من -

 نشد کینزد یبرا خزر خود تالش البته و باران یواسطه

 ،بود کینزد یلیخ دادیب به شواهد براساس که یزن به

 وضوعم یوقت شناختمش، شتریب یوقت و شدم آشنا باهاش

 دادم حق بهش دمیشن هاشوحرف یوقت دم،یفهم کامل رو

 هی. باشه کرده انتخاب مادرشو با رفتن انیجر اون تو

 بهش که شد نمیهم. عاقالنه اما ،یناچار سر از انتخاب
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 یزیچ. کردم درکش زن هی عنوانبه. شدم کینزد قدران

 .نیبرس بهش صددرصد نیتونینم سال صد شماها که

 پسر هی قدرت. نداشت یاچاره رفت، اگه خزر

 اون یجلو بتونه که نبود قدراون یوقت سالهوپنجستیب

 یجلو تونستیم طورچه ره،یبگ رو زدن تهمت

 یاحساس ،یبود عاشق تو ره؟یبگ رو یبعد یهافاجعه

 شمدر به صندوق، تو یبود گذاشته عقلتو ،یکردیم عمل

 ود،ب عاشقت داشت، دوستت خزر. یبود زده گنده قفل هی

 اجازه و دستش بود گرفته عقلشم هازن از یلیخ مثل فقط

 از کهنیا ضمن. کنه نگاه موضوع به هم اون دید از دادیم

 به مادرش، به. بود دهیرنج بود، دلخور دًایشد مادرت

 یکسیب و ییتنها از. دادیم حق مادرش قیعم دنیرنج

 دیشا نبود، اگر مسلمًا که یزیچ. بود ناراحت مادرش

 کالغ به مادرت ذهن دیشا. افتادینم هااتفاق اون هرگز
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 یاگهید هرکس ای کوچه سر بقال به رفت،یم درخت سر

 تو. باور نکرد ول رو تو رفت، اگه خزر. عموتزن جز

 اگه یکرد گمون. یبست ارتباط یبرا راهو. یکرد ولش

 دید نیهم با اآلنم نیهم. ینبود تو انتخابش یعنی رفته،

 هی که یزن عنوانبه من یول ،یکنیم نگاه بهش یدار

 مومت با رو بودن یقربون گوشت و داشته تلخ یتجربه

 خزر گمیم بهت کرده، حس جونش و پوست و گوشت

 رو، تو رفت، و گرفت مادرشو دست شیپ سال ده اگه

 تموم مثل کهنیا ضمن. رفت و کرد انتخاب عشقتونو

 براش که ییهازحمت و مادرش قدرشناس یهابچه

 رو مادرش ییتنها و یمادروفرزند یعاطفه بود، دهیکش

 و بامعرفت قدران که یآدم واسه من. نگرفت دهیناد هم

 و ستمیبا قدتمام هاساعت تونمیم مطمئنًا قدرشناسه،
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 خواستمیم بود وقت یلیخ رو نایا یهمه. بزنم دست

 ...کهنیا کنار نایا یهمه... بگم بهت

 لب به را گاریس نخ ،یطوالن یسخنران آن بعد روناک

 دود دادن رونیب نیح و زد یپک کرد، روشنش چسباند،

 :گفت اشیخاکستر

 .کرده شوهر -
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 بلند یعطسه یصدا بعد شد، محض سکوت هیثان چند

 دست در واِنیل درون یچا. پراند جا از را وسفی باور

 و زد یرغ یرلبیز وسفی. دیپاش رونیب به و زد شتک باور

 :دینوش شیچا از یکم

 !دیپر َبنگم! سیسرو دهنت -
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 یرو یچا یهالکه به و گذاشت زیم یرو را وانیل باور

 . دوخت چشم شلوارش

 .شهیم سال هی داره. ستین یدیجد زیچ که نیا -

 نگاه را هاآن اما باور. بود باور به یمصطف و روناک نگاه

 داشت خودش با انگار زدیم حرف یجور. کردینم

 :گفت تعلل با روناک. کردیم زمزمه

 شببهشب نفر هی که یوقت اون از نگذشته ماه چند یول -

 . خوابهینم نگه ریخبهشب پروا به تا

 طانیش خنداِن یهاچشم به و رفت باال تعلل با باور نگاه

 . نشست روناک

 .من بده -
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 ارگیس روناک. بود شده دراز روناک سمتبه وسفی دست

 و انداخت کانتر یرو را پاکت داد، او به را دهیکشمهین

 :رفت خواب اتاق سمتبه

 شاال؟یا سالمه تییشولباس نیماش -

 رونیب گلو ته از ی «هوم» گاریس به زدن پک نیح وسفی

 شیجا از باور. داد تکان مثبت عالمتبه یسر و فرستاد

 هم آن از شتریب. نداشت شتریب ماندن به یلیتما. شد بلند

 لشیوسا از یلیخ که یاخانه کردن مرتب یبرا یکار

 .آمدیبرنم دستش از بودند شده خرد

 رو هاپنجره شهیش ادیب یکی کنمیم هماهنگ فردا -

 درو و نخواب ظهر لنگ تا کن لطف. کنه عوض تواسه

 .کن باز روش به

 .خدمتم در من بعد به دوازده. ادین سحر کله بگو -
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 سمت دست و انداخت وسفی به یچپچپ نگاه باور

 :کرد دراز یمصطف

 ؟یندار یکار -

 و برد باال شیروشیپ یدرازشده دسِت از نگاه یمصطف

 :شد قشیرف درچشمچشم

 .گهید میریم هم با -

 ...بخور یزیچ یقرص هی زودتر برم -

 .باور کنم ناراحتت خواستمینم من -

 شیرو به باور. بود مانیپش نگاهش و نیغمگ روناک لحن

 :زد لبخند

 .یتونینم هم یبخوا -

 :دش بلند شیجا از و دیچسب را قشیرف دست یمصطف
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 شام هم که میکنیم تشکر ازت االغ نیا طرف از -

 نیا کردن زیتم تو هم ،یرسوند خودتو هم ،یگرفت

 .یکرد کمک زارلجن

 زیقرن به را آن ته و زد گاریس به یگرید پک وسفی

 اب زمانهم بعد. فشرد بود چسبانده تنه آن به که یوارید

 شد، سرپا خورد،یم تکان تأسفبه که یمصطف سر

 حرف یدنباله و گذاشت کانتر یرو را مربا یشهیش

 :گرفت را یمصطف

 ها،مردونه رهنیپ تا دو هاتیزکاریتم ونیم که ممنون -

 یور به و یشناخت ،یدید شورتاتو و جورابا لنگه تا چهار

 .ینگرفت پسشون و یاوردین خودت

 ارب نیا باور. زد لبخند یمصطف و دندیخند روناک و باور

 :کرد دراز او یجلو دست

 .آدیم ظهر قبل تا پسره باش، زنگ به گوش -
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 .گرم دمت و باشه -

 اب یآرام یضربه و فشرد محکم را قشیرف دست وسفی

 روناک سمتبه باور بعد. زد او پشت به گرید دست

 دراز شیجلو دست و شد کینزد او به یقدم د،یچرخ

 :کرد

 .فعاًل -

 :نکرد رها اما د،یچسب را باور دست روناک

 .من از نباش ناراحت -

 .ستمین -

 مطمئن؟ -

 .مطمئن. بله -
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 از را دستش آمد که یبعد یعطسه گفت، لبخند با باور

 ار دهان و ینیب برگرداند، رو د،یکش رونیب روناک دست

 :افتاد راه عطسه از بعد و کرد پنهان بازو بند در

 بخورم، تمیضدحساس قرص ورق هی تیوضع نیا با -

 .کنه افاقه نکنم گمون

 در کینزد اشبدرقه یبرا وسفی و یمصطف روناک،

 ازب را در داد، تکان شانیبرا یدست باور. ستادندیا واحد

 مرور با روناک، یهاحرف با که رفت. رفت و کرد

 اب شب هر که ییپروا تصور با خزر، الیخ با گذشته،

 بود ایدر کی عاشق یروزگار که یمرد ریخبهشب

 تردور ییجا را جوان دختر که رفت. بماند تنها د،یخوابیم

 یرو ای زیم پشت نشسته ای تخت یرو دهیخواب خود، از

 رشانتظا و ندیبب یگوش مات را نگاهش کند، تصور مبل

 . کند تجسم یمعمول یواژه چند دنیرس راه از یبرا را
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 .«ریخبه شب»

 تصور کوتاه یجمله آن دنید وقت به را خزر حال رفت

 ودب معتقد و مردیم شیبرا یروز کهآن دیدیم کهنیا. کند

 . را پروا پشت خزِر

 !یبترک! خزر یبترک -

بعد از او هرگز به زنی نزدیک نخواهد شد، حاال چهطور 

توجهاتی هرچند ریز به زن دیگری دارد. زنی که بیم 

داشت به او نزدیک شود و پرده از هویت اصلیاش 

بردارد. پروایی که پروا داشت برایش بنویسد، من همانم. 

همان که یک عمر عاشقش بودی. همان که برایت مفهوم 

مطلق دوست داشتن بود. همان که پیش از شناختن 

خودش، تو را، دوست داشتن تو را شناخته بود. همان که 

فقط بلد بود تو را بخواهد. فقط تو را. خزر را. پروا را. 
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 دبو ستادهیا. دیچیپ کیتار خلوِت یکوچه در اشزمزمه

 و بود نشیماش مات وسف،ی یفرسوده آپارتمان در یجلو

 که یزن با یعاد یلیخ داشت. زدیم حرف خزر با داشت

 حرف نکند دایپ راه هم الشیخ به بود کرده تالش هاسال

 راه رابطه یندوخته شکاِف از آرامآرام چه خزر. زدیم

 ردهک دایپ انیجر اشیزندگ در نو از و شده کینزد گرفته،

 .بود آمده دوباره صدایب و آهسته چه خزر. بود

 .«یکرد ولش تو. باور نکرد ول رو تو رفت، اگه خزر »

 نشست رل پشت افتاد، راه آمدورفت، که یبعد یعطسه

 هب شب، یکیتار به ببرد، پناه خانه به رفت. شد دور و

 سال ده که ییها «ریخبهشب» تمام مرور به و خوابرخت

 .بود بدهکار خزر به تمام
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 .«بود نوشته خزر که یستیل. ینباش خسته. سالم»

 ادهفرست شیبرا پروا که ییهاکتاب عنوان یرو باور نگاه

 .گرفت را چشمش انیم آن از یکی و دیچرخ بود

 «خزر یایدر یشازده»

 :تنوش پروا یبرا. مرد لب کنج نشست آمد آرامآرام لبخند

 .«کنمیم شآماده. چشم»

 .دیرس یامیپ پروا از که دینکش یطول

 جاهمون. ردشونیبگ فروشگاه ادیب گمیم خزر به. ممنون»

 .«کنه حساب هم

 د،سیبنو یزیچ رفت انگشت. گرفت عمق باور لبخند

 یاری ذهن کند، کمک مکالمه یادامه به که یزیهرچ

 یالحظه. دیکش پس را دست و دیترس د،یلرز دل نکرد،

 :نوشت پروا یبرا بعد
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 .«ریخبه شب. دمیم اطالع»

. کرد خود مات را باور نگاه شد ارسال که ی «ریخبهشب»

 شب چند گذشت؟یم پروا دست شدن رو از وقت چند

 .بود نفرستاده را جملهشبه آن شیبرا گرید بود

 .«ریخبه یلیخ هم شما شب. یمرس»

 یور و کند قفل را یگوش خواست باور تا و آمد پروا امیپ

 :دیرس بندشپشت یبعد امیپ بگذارد، زیم

 بهش میمستق خودت یبخوا دیشا گفتم. خزره یشماره»

 .«شده آماده کتابا یبگ

 گمان هرگز گذشته در یروز. ماند شماره مات باور

 یشماره که باشد داشته وجود ندهیآ در روز کی کردینم

 .باشد نداشته را خزر

 .«ممنون»
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 ار عقل کرد تالش بعد و کرد تعلل یالحظه گفت، باور

 و زد یگوش در را شماره. کند محصور مشت در هیثان چند

 :نوشت پروا یبرا بعد. انداخت یتک

 .«منه یشماره اونم»

 شیهادندان و باز هم از یقیعم لبخند به خزر یهالب

 و دمان رهیخ شماره به گرید یهیثان چند باور. شدند انینما

 آن تمام از شیپ. کرد رهیذخ اشیگوش در را آن بعد

 کرده رهیذخ «میایدر» عنوان با را خزر یشماره اتفاقات

 نام تا کردیم لمس را حرف سه داشت انگشت حاال و بود

 از بعد خزر، رفتن از بعد. کند حک یگوش در را خزر

 نیاول در باور ،یسوگوار یهیاول یروزها شدن یسپر

 یدیجد یشماره و کرده عوض را کارتشمیس فرصت

 یگوش از را خزر با مشترکش یهاامیپ تمام. بود گرفته

 از را جوان دختر یپا رد بود کرده تالش و پاک
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 هچ خزر رفتن نینخست یروزها باوِر. کند پاک اشیزندگ

 . بود یزخم و دلسرد ن،یخشمگ

 گرید باور. دیرس کنارش یکوچک گل با پروا تشکر امیپ

 زیم یرو را آن و کرد قفل را یگوش ننوشت، یزیچ

 ندک تمرکز کرد تالش و برداشت را خودکار بعد. گذاشت

 در بعد یهفته بود قرار که یکوتاه داستان یادامه و

 اما بعد لحظه چند. سدیبنو بخواند را آن یادب یمحفل

 تهنوش شیبرا خزر. شد بلند یگرید افزارنرم امیپ یصدا

 :بود

 .«وقتشه کمکم گهید کنم فکر»

 یدلصن یپشت به تنه کرد، رها هابرگه یرو را خودکار باور

 زیچچه وقت کرد فکر امیپ به رهیخ هیثان چند و چسباند

 :نوشت دینرس که جهینت به. است

 «؟یچ وقت»
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 .«پروا رفتن وقت»

 :نوشت بعد ماند، هاواژه مات لحظه چند باور

 .«فهیح»

 باور اب پروا از و باشد خزر کهنیا. افتاد تپش به خزر قلب

 اشدب پروا که بود نیا از زتریانگجانیه شیبرا بزند حرف

 .دیبگو باور شیپ خزر از و

 «؟یچ»

 را موها کرد، دراز تخت یرو تنه بعد نوشت، باور یبرا

 کتش یرو شیرو شیپ را یگوش فرستاد، گوش پشت

 هک شدیم هاساعت رزنیپ و رمردیپ. ماند منتظر و گذاشت

 یصدا فقط. بود ساکت خانه و بودند رفته خواب به

 ادی به را خزر و دیرسیم گوش به اطیح از یرکیرجیج

 عمو یخانه و ینوجوان و یکودک دوران یهاشب

 .انداختیم
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 .«بره خوادینم دلم. هیخوب دختر»

 یوجود با و زمانهم و انداخت خنده به را خزر باور امیپ

 در را حسادت حس ندارد، وجود ییپروا دانستیم که

 .کرد ورشعله وجودش

 .«نکن ول منو ن،یهمچ نکن خزر، نرو»

 با یآب چمدان رساندند، را خود دواندوان کهنه یهاواژه

 نیغمگ مرد کرد، خوش جا تخت یرو گشادش دهان

 یخانه اتاق اتاق و ستادیا در کینزد ییجا یعصب

 .شد پدر از بعد یااجاره

 حرف عموزن با بازم من. کنمیم خواهش. خزر نکن»

 شیراض میتونیم خدا به ،یسیوا پشتم اگه تو. زنمیم

 .«میکن

 هرچه تخت، یپا بود زده زانو بود آمده جوان مرد حاال

 دست و شیصدا به بود ختهیر التماس بود توانسته
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 یرچشمیز خزر. خزر یشدهخم یزانو یرو بود گذاشته

 همبه را هادندان کرد،یم نگاه مردش یمردانه دست به

 شبغض به نزند، یحرف نکند، باز لب تا بود کرده پیک

 آن در که یجهنم به باور مبادا ندهد، شکستن یاجازه

 .ببرد یپ استشده گرفتار

 .«بره نخواد دلت شما که هست هم بهتر پروا از»

 دستبهلیموبا. نشاند باور لب به یادوباره لبخند خزر امیپ

 خواباتاق به زد، دور را کاراتاق زیم شد، بلند شیجا از

 اثر داشتند کمکم داروها. دیکش دراز تخت یرو و رفت

 یبرا خواست. بودند شده نیسنگ هاچشم و کردندیم

 انج یروزگار باور و بود بهتر پروا از کهآن سدیبنو خزر

 هک بود وقت یلیخ نرود، و بدهد دلش به دل او بود کنده

 یحوصله. شد مانیپش بود، گذاشته تنها را او و رفته

 .نداشت را گذشته داستان دنیکش وسط و یگزارگله
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 «ه؟یچ بهراجع خزر یایدر یشازده»

 .«خزر یایدر یشازده بهراجع»

 باور. ماند منتظر و داد جواب را باور امیپ لبخند با خزر

 .زد لبخند هم

 .«بدونه اون احتمااًل. پرسمیم پروا از. باشه»

 !«آخه زدونهیچهمه اون. آره»
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 حس خزر یارسال لحنیب یجمله از شدیم را حسادت

 را هاعطسه زور از برداشتهخش یگلو د،یخند باور. کرد

 . دیغلت پهلو به و کرد صاف

 «؟یدار شوشماره»
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 یواکنشوحرکتیب لحظه چند. دندیپر باال خزر یابروها

 :نوشت شیبرا بعد ماند، باور امیپ یرهیخ

 «رو؟ پروا شماره»

 .«خانومو پروا یشماره. بله»

 که ییپا یصدا به بعد ماند، یگوش یرهیخ هیثان چند خزر

 باور یبرا تیدرنها و سپرد گوش آمدیم اتاق رونیب از

 :نوشت

 .«رسونمیم بهش بگو، یدار یغامیپ»

 کرد نگاه امیپ به یفکر هیثان چند. دیکش یقیعم نفس باور

 :نوشت و

 یحرفا هی. بزنم حرف خودش با میمستق دمیم حیترج»

 رد سوم نفر باشه درست کنمینم فکر م،یدار یدرگوش

 !«رهیبگ قرار انشونیجر
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 . کرد پر را اتاق یفضا بار نیا خزر یخنده یصدا

 ! طونیش یپسره -

 دست انگشتان. دیچیپ هارکیرجیج یصدا به اشزمزمه

 :کردند لمس را هاحرف نوشتن، مشتاق

 نفر گها نفر هی. بگم تونمیم تیقطع با رو یزیچ هی فقط»

 خودم دادم، وجود بهش خودم! پرواست اون باشه، سوم

. هریبگ جامو ذارمینم. بره فرستمشیم. کنمیم نابودش

 .«باشه مطمئن نویا

 د،سیبنو چه ماند یالحظه. خواند را هاجمله لبخند با باور

 :ستیکاف گرید شب آن یبرا کرد احساس بعد

 یوقت میتونیم پروا رفتن بهراجع. بخوابم خوامیم من»

 کن،ن تشیاذ ادیز فقط. میبزن حرف یببر رو کتابا یاومد

 .«هیخوب یلیخ دختر تو، برعکس
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 بار چند را «تو برعکس» د،یخند. دیخند خزر هم باز

 و فرستاد یدل ته از یخنده کریاست باور یبرا خواند،

 تشب. »کرد ارسال باور آخر امیپ از شیپ را «خوش شبت»

 شب آن هاسال از بعد کرد دلدل و فرستاد را «خوش

 به نه او، به باور که باشد یشب همان یبهشتیارد ِیبهار

 عدب یاهیثان. دیگویم «ریخبهشب» خزر خود خود به پروا،

 یآرزو. جمله نه حرف، نه بود، واژه نه باور آخر امیپ

 ممکن،. بود شده ممکن که بود یمحال اما کوچک،

 .وحاضریح و درسید در دردسترس،
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 دیکل ممکن حالت نیصداتریب در کرد را تالشش تمام

 سالن به در درز از نگاهش. کند باز را در و ندازدیب

 نظر از را کاناپه نشست، دهیکش یهاپرده و کیتارمهین
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 مرتب شهیهم مثل سالن. درآورد را هاکفش بعد و گذراند

 نآ پرده که بالکن در کنج یکهیبار از یجانکم نور و بود

 و بست یآرامبه را در. ختیریم فضا به بود نپوشانده را

 موقع آن تا را شدنش وارد سروصدایب تیمأمور کهنیا از

 ونریب هالب نیب از یقیعم نفس بود داده انجام یخوببه

 راه خواباتاق سمتبه نیپاورچنیپاورچ بعد. فرستاد

 زیم یهیپا به شیپا اما اتاق، در به مانده قدم دو. افتاد

 کوچکش انگشت در درد گرفت، هامبل نیب کوچک

 لرزه به خوانکتاب یهاسیتند از یکی زمانهم و دیچیپ

 بعد. دفتین تا دیچسب را سیتند و شد خم سرعتبه. افتاد

 خواباتاق به ینگاه دهیخم طورهمان و جاهمان از

 سیتند. نخورد یتکان تخت یرو درازکش کِریپ. انداخت

 اب را کوچک انگشت یکم و کرد رها بود شده ثابت که را

 چهارچوب به. کرد صاف کمر بعد و فشرد درهم یاچهره
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 تخت یرو دهیخواب باوِر به چشم د،یرس که اتاق در

 در به پشتش و دهیخواب شکم یرو جوان مرد. دوخت

 نود بًایتقر یاهیزاو با راستش یپا و راست چپش یپا. بود

 مانده رونیب روانداز ریز از و خم شکم سمت به درجه

 گوش به تنفسش یصدا از یآرام خسخس یصدا. بود

 نامور. بود افتاده تخت یپا اشیتنفس ِیاسپر و دیرسیم

 در یرهیدستگ به دست د،یکش یراحتالیخ سر از ینفس

 و رفت بالکن به بعد. کرد شیپ یآرامبه را آن و چسباند

 . گرفت را مانیا یشماره

 س؟خونه داداش؟ شد یچ -

 ار مثبت جواب ییروروبه ساختمان بالکن یرهیخ نامور

 النس به سر،پشت به ینگاه بعد راند، زبان به وارپچپچ

 .نشست یفلز یصندل یرو و انداخت برادرش یخانه

 .خوابه -
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 . کردم سکته. اوف -

 چرا؟ -

 تا خان ساعت از یخبر ستین بیعج خو چرا؟ یچ -

 جواب باشه، ومدهین فروشگاه نباشه، روز ساعت نیا

 نده؟ اممیپ و تماس

. گفتیم درست مانیا. نشست نامور صورت به یلبخند

 ناگهان کهنیا باور مثل یمنظم مرِد از الاقل. بود بیعج

 یغامیپ و ندهد را هاتماس جواب نباشد، شیدایپ روز کی

 .کردیم دلنگران را آدم و بود دیبع نفرستد

 .رهیبگ تماس باهات گمیم شد، داریب -

. خلوته هم فروشگاه. ندارم شیکار. نزد نزد زنگم حاال -

 طفق. نکرده شگاهینما تو نداشته دیخر یهرچ ملت گهید

 .هست یچهمه به حواسم من. نباشه نگران بگو بهش



 

Romanzo_o 721 

 .باشه -

 یور نگاه نامور. افتی انیپا برادر دو یخداحافظ با تماس

 معمواًل. چرخاند بالکن یهره و گرید یصندل سه ز،یم

. دکر دایپ یفندک و گاریس پاکت وکنارگوشهآن شدیم

 گاریس پاکت از یخبر اما افتاد، بنفش فندک به چشمش

 یاگهبر دیبا دنیکش گاریس یجا به کرد فکر بعد. نبود

 داریب برادرش یوقت تا بچسباند باور اتاق در به و سدیبنو

 .نترسد وقتیب وقتآن همآن خانه، در او حضور از شد

 یرو یهابرگه یرو چشم رفت، باور کار اتاق به بالکن از

 و نوشته کارهمهین باور که یزیچ از یخط چند دواند، زیم

 و برداشت یدیسف یبرگه بعد و خواند بود کرده شیرها

 :نوشت شیرو

 .«نترس. مخونه تو من»
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 کار خانه نیا در یگرید زیهرچ ای چسب کردن دایپ

 سال صد و داشت یمشخص یجا یزیچهر. نبود یسخت

 یکشو شد، خم. کردینم رییتغ شیجا گذشتیم که هم

 را یمشک یمیقد چسبهیپا کرد، باز یآهستگبه را زیم

 ودب یاهیارث چسبهیپا. گذاشت زیم یرو را آن و برداشت

 همان. بود دهیرس باور به رمحبیم یمیقد یحجره از که

 ودندب فروخته باور ای پدر لیم برخالف را حجره که یوقت

 به یسازساختمان در یگذارهیسرما یبرا را پولش تا

 آتش زمیه و رفته باد بر که یپول همان. بدهند یهاد

 ادشی به کرد تالش نامور. بود کرده ایمه را هایریدرگ

 کیزدن با و داشتند خانه در که یچسبهیپا یکی آن دیایب

 یرنگ چه شدیم شروع اشیکاراضافه مهر اول به شدن

 و کتاب جلد شفاف یهالونینا ،یدرس یهاکتاب. داشت

 هب کند جلد هم را او یهاکتاب باور کهنیا یبرا التماسش
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 برگه یباال یلبه به کرد، جدا یسختبه را چسب یاتکه

 یتگآهسبه را یبغل اتاق در. رفت رونیب اتاق از و چسباند

 حالت همان به هم هنوز باور. گذاشت آن به پا و داد هل

 شده شتریب شیهاهیر خسخس یصدا فقط. بود خواب

خاطرش آمد، اما رنگ پایهچسبی که در خانه داشتند به 

یاد نیاورد. دست جلو برد و سعی کرد بهآرامی و در 

بیصداترین حالت ممکن تکهای چسب از نوارچسب 

جدا کند. تیغهی پایهچسب کند بود و چسب را نمیبرید. 

باور برای چه هنوز نگهش داشته بود و اصرار داشت از 

آن استفاده کند؟ لبخندی به صورتش نشست. فقط کافی 

بود سر بگرداند و نگاه روی قفسههای دورتادور اتاق 

بچرخاند. اشیاء و کتابهای عتیقه و کهنه کم نبودند. 
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 ستخوا و رفت رونیب اتاق از چسباند، در به را برگه. بود

 رنج. نشست برادرش به دوباره نگاهش ببندد، را در

 تهخیرهمبه باور گفته روناک گفت،یم باران د؟یکشیم

 دمل هب استزده شترین انگار خزر برگشت گفتیم. است

 یرنج. نداشت یتمام انگار گذشته رنج. گذشته نیچرک

 کرده لیتحم برادرش به ناخواسته ینوجوان در نامور که

 بچگانه، طنتیش کی کردینم گمان هرگز روزها آن. بود

 از یکی یبرا نیسنگ نیچن یتاوان ینادان سر از اشتباِه کی

 .ناعادالنه اِنیپایب تاواِن. باشد داشته زانشیعز

 !«بودم من»

 !«نکرده یکار عموزن»

 !«باور بودم، من»

. بست را هاچشم دهیچسب را در یرهیدستگ طورهمان

 برگرداْند عقب به را زیچهمه شدیم کاش یا کردیم آرزو
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 ریتعم کرد، میترم ساخت، نو از را یاشدهخراب زیهرچ و

 .نداد را شدنشخراب یاجازه اصاًل ای کرد

! بگو برو اآلن نیهم! بگو برو! دمیترس! بگم نکردم جرئت»

 یرو به خوادیم مامان! بابزرگ خونه نرفته نایامامان

 !«بدو باور، برو! بگه نذار برس برو! ارهیب عموزن

 و کینزد چهارچوب به بود ممکن که ییجا تا را در

. ردک درست یچا. رفت آشپزخانه به. کرد رها را رهیدستگ

 زریفر از ینان بسته. دیچ زیم یرو را صبحانه بساط

 کی خود یبرا بعد. گذاشت نکیس ینیس یرو و درآورد

 یکشو از فندک کی و گاریس یپاکت خت،یر یچا وانیل

 ماست او با مانیا یوقت. رفت بالکن به و درآورد نتیکاب

 شیهاامیپ و هاتماس و ستین باور از یخبر بود گرفته

 دیمنفه نامور است،نرفته هم فروشگاه به و مانده جوابیب

 یخانه به را خودش و گرفت یمرخص اداره از طورچه
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. باشد شده یطور برادرش داشت دلهره. رساند برادرش

 فتهگ او به یتلفن باران شیپ شب چون داشت؟ دلهره چرا

 حواسشان دیبا هاآن و هست یادیز فشار باور یرو بود

 مامت و گذشته گفته روناک بود گفته باران چون. باشد

 لهشع زده، رونیب خاموشمهین خاکستر ریز از اتفاقاتش

 ِیلعنت یگذشته. سوزاندیم دوباره را باور دارد و دهیکش

 .سوزان سمِج ینگذشته

 خونه زدم زنگ من! بود نامور بگو برو! بگو بهشون»

 هشونب برو ،یترکینزد تو! دارنیبرنم رو یگوش بابزرگ،

 !« باور برو! برسم من تا برو! بگو راستشو

 یاج بر که یخاکستر و قیعم اول پک. شد روشن گاریس

 بد بود کرده روشن نامور که یآتش. بود ادیز گذاشت

 یجا بر یادیز خاکستر بود، سوزانده بد بود، شده ورشعله

 یصدا یوقت بود دهیرس انتها به گاریس. بود گذاشته
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 اردیب البد باور. چرخاند سالن سمتبه را سرش هاسرفه

 در پشت ینوشته به چشمش که بود حاال. بود شده

 خما که بود حاال. ستین تنها خانه در دیفهمیم و افتادیم

 به شهیهم عادت به شد،یم یشاک نشست،یم صورتش به

 یرو دست کف و بستیم را هاچشم د،یخوابیم پشت

. شناختیم خوب را برادرش نامور. گذاشتیم یشانیپ

 که یافشک بود، انداخته نشانیب یشکاف اتفاق آن که درست

 خوب نامور و دهد جلوه پرشده را آن کردیم تالش باور

 که یقیعم شکاف. ستین موفق هم چندان دانستیم

 مسببش و بود انداخته برادر دو نیب خزر و باور ییجدا

 یکم آذر، یکم عصمت، یکم نامور، خود جز نبود یکس

 خوب را برادرش نامور وجود نیا با. خزر یاذره و یهاد

 .را برادرش. شناختیم
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 از تا خورد تکان خود یجا در یکم یداریب از بعد باور

 به چشمش بعد. شود خالص تن به دهیچیپ روانداز شر

 اشیشانیپ به گره و افتاد در به دهیچسب بزرگ یبرگه

 از که بود بزرگ یقدرآن برگه یرو ینوشته. نشست

 . خواندش بشود فاصله همان

 .«نترس. متوخونه من»

 خط به بخواهد بود نشده اصاًل. شناختینم را خطدست

 خاطر به را آن یانحناها و هایشکستگ و کند دقت یکس

 اشخانه در یکسچه بفهمد حاال هیشب یوقت تا بسپارد

 پشت به زد، غلت. نترسد خواهدیم او از و دارد حضور

 یشانیپ یرو دست کف گلو، کردن صاف نیح د،یخواب

 . بست را هاچشم و گذاشت

 .سآماده صبحونه -
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 کف باور. نامور. بود کرده مشخص را خط صاحب صدا

 شدهکیبار یهاچشم با کرد، جدا یشانیپ از را دست

 چندشنبه مگر امروز کرد فکر و ماند برادرش یرهیخ

 نامور. استآمده او یخانه به و نرفته اداره به او که است

 باور از یواکنش منتظر و چسبانده در چهارچوب به شانه

 نشد کیتحر از یسطح یهانفس با کرد یسع باور. بود

 .کند یریجلوگ دوباره یسرفه و هیر

 ...جـنیا -

 :داد ادامه سؤال دنیپرس به و کرد صاف ییگلو

 چرا؟ ییجانیا -

 ساعت؟ نیا تا یخواب چرا تو -

 لشیموبا کرد تقال بعد ماند، نامور یرهیخ هیثان چند باور

 ار آن کهآن از شیپ. بود بالش ریز یگوش. کند دایپ را

 ساعت به و بفشارد را دکمه رد،یبگ صورتش یجلو
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 آشپزخانه به و گرفت فاصله در از نامور ندازدیب ینگاه

 :رفت

 .ازدههی کینزد -

 نانیاطم یبرا را لشیموبا ساعت. دندیپر باال باور یابروها

. دش متعجب بود دهیخواب وقت آن تا کهنیا از و کرد چک

 خودش، یهاامیپ خزر، یهاامیپ. آورد ادی به را شیپ شب

 داشت یوقت که یتناقض و بیعج حال و لبخندها

 .کردیم احساس دیخوابیم

 زم؟یبر ییچا ای یریگیم دوش -

 و ردنک بلند صدا به یلیتما. گرفت دهینشن را نامور سؤال

 پرواز حالت از را لیموبا شیجابه. نداشت دادن جواب

. برسند راه از هاامیپ و هاتماس لیس داد اجازه و درآورد

 یپرتو یشماره از کرد، رد را فروشگاه و مانیا یشماره

 . دیچسب «خزر» به چشمش و گذشت هم
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 !«پرواست اون باشه، سوم نفر اگه نفر هی»

 یرو شیهاامیپ کردن چک بدون را یگوش زد، یلبخند

 دیبا. بست را هاچشم و دیچرخ پهلو به گذاشت، تشک

 وا را هاسنگ خودش با نشستیم گذاشت،یم وقت

 مشخص را خزر به شدن کینزد حدومرز دیبا. کندیم

 رآج و فرغون شود، کار به دست داشت ازین دیشا. کردیم

 دیبا دیشا. ببرد باالتر یکم را وارید و کند ایمه مالت و

 . نه هم دیشا. کردیم وصله را شکافته یدرزها

 ؟یبخواب یخوایم -

 سمتبه را نگاهش و کرد باز را شیهاچشم نامور سؤال

 .کشاند در

 .یافتاد کارت از -

 :زد لبخند نامور
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 .شدهخراب اون تو میکنیم دیمف کار یلیخ حاال که نه -

. بکشد رونیب خوابرخت از تن داد تیرضا باالخره باور

 احساس داروها ریتأثتحت هنوز و نبود گرفتن دوش حس

 به تا شدیم رد که نامور کنار از. کردیم یآلودگخواب

 :گفت برود ییشودست

 .آمیم اآلن رو، ییچا زیبر -

 را اشصبحانه باور خانه، سکوت در یوقت بعد، لحظه چند

 نامور ذهن از کرد،یم مزهمزه را شیچا نامور و خوردیم

 :بپرسد یسؤال گذشت

 .فتهیب بزرگ اتفاق هی یدیم احتمال درصد چند -

 و گرفت بود نشسته ریپن یرو که یکارد از نگاه باور

 :شد برادرش درچشمچشم

 به؟راجع -
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 .تو -

 یچا وانیل به نامور. ماند رهیخ برادرش به دهینفهم باور

 دایپ شسؤال دنیپرس ترواضح یبرا جرئت یکم تا برد پناه

 و گرفت او از نگاه دید ساکت را برادرش که باور. کند

 یچا یکم گذاشت، دهان به یالقمه. شد خوردن مشغول

 یهلقم و گذاشت زیم یرو را وانیل د،ینوش شیرو نیریش

 گذاشته، زیم یرو را وانشیل نامور. کرد درست یگرید

 .بود برادرش یرهیخ و کرده حلقه دورش را هادست

 .نترس بگو -

 ست؟ین ممنوع -

 .بگو نه -

 ؟یکنیم فکر بهش یدار -
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 را یبعد یلقمه بعد کرد، نگاه نامور به گذرا یالحظه باور

 : گذاشت دهان در

 ؟یچ به -

 .خزر به -

. ماند هوا در یرخوریپن کارد به دهینرس باور دست

 شبحث ند،یبگو او از بود داده جرئت همه به خزر برگشت

 .اورب با بودنش و او به. کنند فکر او به بکشند، شیپ را

 .نه -

 را وانیل دوباره نامور. بود باوررقابلیغ و جانیب اشزمزمه

 را وانیل بعد د،ینوش یچا از یکم چسباند، دهانش به

 :گذاشت کانتر یرو

 ؟یکن فکر بهش ستین هم ممکن -
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 راه هن. افتاد اتفاق افتاد، اتفاق خزر و من نیب که یزیچ -

 من هن کنه،یم رییتغ گذشته نه هست، عقب به یبرگشت

 .بشه عوض ندهیآ خوامیم

 نداشت جرئت. داد تکان یسر دنیفهم عالمتبه نامور

 را او خواستینم. بزند یحرف برادرش حرف مخالف

 .کند یعصبان ای برنجاند یاذره

 یکم شیرو و خورد کرد، درست یگرید یلقمه باور

 زا. کرد تشکر نامور از صبحانه بابت بعد. دینوش یچا

 :گفت کند جمع را صبحانه بساط شدیم بلند که شیجا
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 خوش برگشته، هم خزر. ندارم مجادله و مرافعه یکس با -

 زشا ادیبرب دستم از باشه، داشته یکار دخترعمومه،. اومده

 ان،میا و باران و تو ای دهیحم ای نایمب مثل. کنمینم غیدر
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 فکر بهش و نیدواریام بهش مامان و تو که یزیچ اما

 قتهو یلیخ من واسه. فتهیب اتفاق ستین قرار نیکنیم

 من واسه شده، تموم که هم یزیچ. شده تموم یچهمه

 .کنمینم شروعش دوباره. شده تموم

 .باشه -

 نامور دهان از که یاواژه به نشسته یناباور ای تمسخر

 و برگشت. نشاند باور یچهره به اخم خت،یر رونیب

 و برخاست جا از لبخند با نامور. شد برادرش یرهیخ

 :افتاد راه بالکن سمتبه

 . جانیا ادیب رهیبگ ناهار گمیم مانیا به -

 بود؟ یچ منظورت -

 یتوق. داشت نگه بالکن در به دهینرس را نامور باور سؤال

 .کردیم نگاهش اخم با هنوز باور برگشت
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 بود؟ یچ یچ از منظورم -

 !یگفت که یامسخره یباشه از -

 کرد تالش. انداخت خنده به را نامور باور تند لحن

 مه را لبخند کرد تالش براند، پس را کرده نیکم یخنده

 :کند مهار

. توئه با حق. یگیم درست یدار نهیا منظورم. یچیه -

 .هنش شروع بهتره گهید. شده تموم شده، تموم که یزیچ

 .قًایدق.بله -

 عدب. ندیبنش صورتش به لبخند داد اجازه بار نیا نامور

. گذاشت بالکن به پا سالن از و داد تکان دییتأبه یسر

 یناباور کرد یسع نشست، که یفلز یصندل یرو

 به دکر یسع. بپاشد بود گفته باور چهآن به یترظیغل

 کی دح در فقط بناست گفته، باور چهآن بقبوالند خودش

 انیجر مثل باشد، دواریام خواستیم او. بماند حرف
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 که رسدیم راه از هم یروز سمانه، و خودش ازدواج

 هب شود،یم ریخ به ختم باالخره برادرش یدلدادگ یقصه

 را یروز داشت دوست نامور. رسدیم خوش یانیپا

 .ندیبیم هم دست در دست را خزر و باور که کند تصور

 نگارا بود، گذشته بد چنان که یدور یلیخ یگذشته مثل

 شدن تمام نداشت دوست نامور. نبود یقیحق اصاًل

. ردیبپذ بود گفته دیتأک با باور که یطورآن را زیچهمه

 را ارتباطش سال ده آن تمام. بود رفتهینپذ سال ده آن تمام

. ندک برگشت به یراض را او بلکه بود، کرده حفظ خزر با

 از شکستنش، از باور، ییتنها از سال ده آن تمام

 وزهار نیهم به تا بود گفته دوررفته خزِر یبرا شیهاغصه

 ترکینزد یروزها به خزر، برگشت یروزها به. برسند

 همبه دوباره و شدنش کینزد نو از باور، به شدنش

 هتجرب را فراق ترس. بود بلد را عشق نامور. دنشانیرس
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 ندیخواب معشوق دادن دست از تصور با هاشب. بود کرده

 تا اری به دنینرس فکِر دانستیم نامور. بود کرده تجربه را

 تجربه خزر ای باور چهآن هرگز او اما دارد، درد حد چه

 سن برادرش مثل هم او. بود نکرده تجربه بودند، کرده

 بودنش وسالسنکم همان و داد دل یوقت نداشت یادیز

 او. باشند ازدواجش مخالف پدر و مادر بود شده باعث

 واهدبخ او از بکشاند، خود میت به را باور بود کرده تالش

 و رندیبپذ را نامور یدلدادگ تا کند متقاعد را مادر و پدر

 هرفتینپذ باور کند، ازدواج دارد دوست کهآن با دهند اجازه

 هرچند. بود نداده دلش به دل. بود نکرده دخالت. بود

 نامور به باور. بود نداختهین شیپا یجلو هم سنگ

 یزندگ به که یگند آن از بعد سال چهار ساله،نوزده

 جان ییتنها به نامور. بود نکرده کمک بود، زده برادرش

. ودب دهیرس عشقش به یسالگستیب در باالخره و کنده



 

Romanzo_o 740 

 وجود با حاال و بودند شده داربچه عیسر یلیخ بعد

 در. کردیم یخوشبخت احساس کوچکشان یخانواده

. ودب خوشبخت نوا و سمانه وجود با ،یسالگپنجوستیب

 شروع. بود باور یبدبخت شروع که یسن همان درست

 زییپا شروع. خزر یهاخنده خزاِن شروع. خزر یبدبخت

 .باور برادرش. باور یهایشاد زودهنگاِم
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 .برگرداند عقب به را نامور سر بالکن در شدن باز یصدا

. بست را در و گذاشت بالکن به پا دستبهینیس باور

 و ارگیس پاکت و نشست گذاشت، زیم یرو را یچا ینیس

 متسبه بود گذاشته بالکن زیم یرو نامور که را فندکش

 :دیکش خود

 ؟یاومد یک -
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 .حدودًا شیپ ساعت هی -

 یگوشه را آن و دیکش رونیب پاکت از گاریس ینخ باور

 و بم یبعد یجمله گفتن وقت شیصدا. گذاشت لبش

 :بود شده نامفهوم

 . موندم کارام تموم از. یکردیم دارمیب کاش -

 .که رنینم در. بده انجامشون برو یعصر حاال -

 کفند و کرد یاسرفه زد، یپک کرد، روشن را گاریس باور

 :انداخت زیم یرو را

 !فوسی یبترک. شد بد یلیخ. داشتم قرار یپرتو با -

 :نشست برادرش به نامور یسؤال نگاه

 بود؟ جانیا چرا؟ وسفی -

 و گرفت گاریس از یگرید کام انداخت، باال یسر باور

 یبرا مختصر طوربه بود داده رخ وسفی یخانه در چهآن
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 تگف قشیرف یخانه گردوغبار از بعد کرد، فیتعر نامور

 بابت نامور. بماند خواب بودند شده باعث که ییداروها و

 :شد متأسف وسفی مشکل

 .آورده بد ورهمه از خدابنده -

 رفت، و آمد یبعد یسرفه زد، گاریس به یگرید پک باور

 شخامو و مچاله یگاریرسیز در را دهیکشمهین گاریس بعد

 .کرد

 .یبکش دینبا -

 به کردن نگاه بدون و برداشت را شیچا وانیل باور

 بود هگفت نامور چهآن دانستن به ای دییتأبه یسر برادرش

 :شکست را سکوت بعد یهیثان چند نامور. داد تکان

 .یبکش دینبا -
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 ساختمان از را نگاهش. رفت باال باور یابرو یتا

 د،یکش جلو تنه نامور. کشاند برادرش به ییروروبه

 هب کردن نگاه یجابه و کرد گره یفلز زیم یرو را هادست

 داشت شرم درواقع. شد خود یهادست مات برادرش

 :بزند را حرفش برادرش درچشمچشم

 . یبکش رنج من اشتباه بابت قدران دینبا -

 باور. ندیبب را باور واکنش تا برد باال نگاه تعلل با و گفت

 حرف، بدون واکنش، بدون. کردیم نگاهش دستبهوانیل

 نامور به بودنش آرام. چهره در یخاص حالت یحت بدون

 :بدهد ادامه دادیم جرئت

 نکردم جرئت که بوده ذهنم تو سؤال هی شهیهم... من -

 .بپرسم ازت

 :آمد حرف به باالخره باور

 .بپرس -
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 یکم نامور. کند باز لب نامور ماند منتظر و گفت وارزمزمه

 هب د،یکش عقب تنه بعد گرفت، دندان به را نیریز لب

 کی یرو دست ناخودآگاه و داد هیتک یفلز یصندل یپشت

 :گذاشت صورت سمت

 ؟ینزد چرا -

 ودب دهیچسب صورتش به که نامور دسِت به باور نگاه

 وروریز را شدهیگانیبا یهابرگه سرعت با ذهنش. نشست

 :گرفت باور یرو شیپ را آن و دیکش رونیب یکاغذ کرد،

 .«بخون. نهیا. ایب»

 همان. بود شده حک برگه یرو ییکذا روز آن داستان

 دینبا چهآن که یروز همان. بود دهیرس رید باور که یروز

 یهاد. بود شده امتیق. بود شده گفته شدیم گفته

 عدب که ییهایتند تمام یتالف به یهاد. بود کرده شلوغش

 بود، دهید لواسان یخانه و حجره پول رفتن باد بر از
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. دبو درآمده خواهرش یپشت به کرده، ادیز را ماجرا ازداغیپ

 ِیقال از یانقطه مات دلشکسته و مبهوت ناباور، آذر

 باور. کردیم هیگر خزر بود، مانده مادرشوهرش یخانه

. دبو زده را زدیم دینبا که یحرف عصمت. بود دهیرس رید

 رسانده آرامشان یزندگ به را خود دواندوان سوءتفاهم

 مچاله چد،یبپ درهم هست دستشدم یخوش هرچه تا بود

 رمحمدیم بود، زده حرف عصمت. زدیبر دور و کند

 بود، مانده نیزم یرهیخ سکوت در و اخم با ،یناراض

 ای» «نیحس امام ای» یصدا به خزر یهیگر یصدا

 هب دیتهد یهاد بود، دهیچیپ خاتوننرگس «ابوالفضل

 یلبق با آذر و بود کرده تیثیح یاعاده به دیتهد ت،یشکا

 از دخترش کردن دور و رفتن الیخ فقط شکسته

 سر در را زدندیم ناحق بهتان راحت یلیخ که یاخانواده

 . بود پرورانده
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 داشت؟ یادهیفا چه -
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 یجواب نزد، یحرف اما د،یشن را باور جانیب یزمزمه نامور

 سمتبه دوباره ناخودآگاه باور دست. ماند منتظر و نداد

پاکت سیگار رفت. صدای خسخس ریهها خیلی واضح 

به گوش میرسید. نامور زودتر از او پاکت را چسبید. باور 

نگاهی به برادرش انداخت، لبخند کمرنگی بابت نگرانی 

برادرش زد و به لیوان چای پناه برد. حاال ذهن پرونده را 

ورق زده و برگهی دیگری رو کرده بود. باور وقتی رسیده 

بود، وقتی دیده بود آب دیگر ریخته شدهاست، ساکت 

مانده و حقیقت را نگفته بود. فقط به خزری که با دیدنش 

بهسمت او پا تند کرده بود، اجازه داده بود سر روی 

قفسهی سینهی او بگذارد و هایهای گریه کند. فقط 
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 و بسته چشم گذاشته، شیایدر مواج یموها یرو دست

 هم خودش. بود سپرده گوش یهاد یهوارها یصدا به

 زدند،یم یتهمت اگر خواهرش به باران، به. بود برادر

 بود ممکن هرچند شد،یم یعصبان یهاد قدربه شکیب

 اناسز بکشد، هوار کند، بلند صدا نباشد بلد یهاد مثل

 د،یلرزیم دستانش انیم خزر تن. کند دیتهد و دیبگو

 یهاآدم زل باور و زدیم صدا یاخفه یصدا با را «باور»

 زا مانده یجا بر یرانهیو رمحبیم یخانه سالن در نشسته

 آغوش از یهاد را خزر. کردیم تماشا را سوءتفاهم کی

 دیاب گفتیم خزر به که بود یهاد. بود دهیکش رونیب او

 ابتب و بکشد آغوش به را اشدلشکسته مادر باور، یجابه

 را انیگر لرزاِن خزر. بزند زار او یپناهیب و یگناهیب

 کرده کار کی فقط باور و بود دهیکش آذر سمتبه یهاد

 خانه به. بود برده پدربزرگ یخانه از را پدر و مادر. بود
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 باال را دست ستاده،یا نامور یرودررو بودند دهیرس که

 ار برادرش را، یکس عمرش در بار نیاول یبرا تا بود برده

 ار سالهپانزده برادر قیعم یمانیپش و ترس چشم بزند،

 .بود رانده عقب را دست و دهید

 اون بودم دهید چشمات تو. یبود مونیپش قدرچه دمید -

 و یخواستینم بودم مطمئن خب و یدیترس قدرچه روز

 جهنم اون به اشتباه اون ته یکردینم گمون یاذره یحت

 .بشه ختم

 . یزدیم کاش یول -

 سمتبه را ینیس و گذاشت زیم یرو را یچا وانیل باور

 :داد هل برادرش

 .شهیم سرد بخور -

 از سکوتت. یزدیم منو کاش ،یزدیم داد سرم کاش -

 .مواسه بود بدتر ولگدچک تا صد



 

Romanzo_o 749 

 .گهید یخورد یهاد از که کتکو  -

 خم بعد و دینوش یچا از گرید یکم گفت، لبخند با باور

 هاسال. برداشت نامور دست یجلو از را گاریس پاکت شد

 که بود نشده یروز هرگز و اتفاق آن از بود گذشته

. دبزنن حرف اتفاق آن از و ندیبنش نامور یرودررو طورنیا

 .ریتقد یباز گفت دیبا دیشا آن از اشتباه، آن از

 ؟یگیم راستشو بپرسم یزیچ هی -

 رس مشتاق نامور و گفت گاریس کردن روشن از شیپ باور

 افص گلو یاسرفه از بعد باور. داد تکان مثبت عالمتبه

 :دیپرس برادرش یهاچشم زل و کرد

 ش؟ییخدا یکردیم کار یچ رو پوال -

 مرد. ختیر نامور یوپرگ به بیعج یسرعت با یشرمندگ

. شد دستانش یرهیخ و دیدزد برادرش از نگاه جوان



 

Romanzo_o 750 

 عدب و ماند منتظر یکم باور! پدرومادریب دسِتهم دستاِن

 :کرد باز لب

 فروشگاه بود اومده یهاد که یروز اون گفتیم مانیا -

 زا یزیچ هی یبود اومده یاتفاق تو بود، ختهیر همبه رو

 ؟یخواستیم یچ. یریبگ فروشگاه

 و اشیشرمندگ و اهیس یگذشته نیب معلق و جیگ نامور

 باور. کرد فکر یکم یهاد آوردن جوش نحس روِز آن

 عقب تنه برداشت، زیم یرو از را یگاریرسیز شد خم

 یرو ار یگاریرسیز و داد هیتک یصندل یپشت به د،یکش

 سرش در. تکاند را گاریس خاکستر و گذاشت شیپا

 و خزر ونیش یصدا و بود رمحبیم یخانه یهمهمه

 .زدیم زار و خواندیم نام به را باور یوقت ملتمسش لحن

 چه با زیچهمه دانستیم خوب روز، آن انیگر خزر
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 مسملت طورآن که استرفته یرانیو به رو یبیعج سرعت

 .داشت معجزه انتظار او از و زدیم صدا را باور

 .خواستمیم کاتوریاند -

 ؟یگرفت -

 .دیخر رفت یصفدر فرداش -

 .کنم حساب مانیا با باشه ادمی -

 انداخت دست باور. کرد نگاه برادرش به دهینفهم نامور

 یرو را آن و دیچسب را مشیمال کج لبخند یقهی

 :چسباند صورتش

 هب بلوا اون اگه که ییکاتورایاند فروش از حاصل سود -

 هی از بره همکارت کهنیا نه ،یدیخریم ما از تو نبود، پا

 .بخره گهید یجا
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 لبخند کی شده برادرش یشوخبه کرد تالش نامور

 . نتوانست نشد، بزند، حالیب

 :کرد اشاره زیم یرو لیموبا به سر با باور

 یاسپر هی داروخونه از راهش سر بگو بده امیپ بهش -

 . رهیبگ

 نامور شیرو شیپ. شد ییروروبه ساختمان مات بعد

 ه،خان سالن کف وارفته عصمت. کردیم هیگر سالهپانزده

 کرد،یم نینفر و ناله و دیکشیم صورت به چنگ

 وربا به و بود نشسته مبل یرو مغموم و ساکت رمحمدیم

 ارهپ راِنیح و ناباور. بود ناباور فقط باور و کردیم نگاه

 .یخانوادگ یرابطه کی کلفت طناِب شدن
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 در پشت از هاکییموزا یرو ییدمپا شدن دهیکش یصدا

 شد ازب در بعد و دیکش طول یکم. دیرسیم گوش به بسته

 :نشست رزنیپ یدهیچروک صورت به یلبخند و

 .یاومد خوش. مادر سالم -

 را او سالم جواب زد، مادربزرگش یرو به یلبخند باور

 خودش از شتریپ نگاهش. گذاشت اطیح به پا و داد

 ودب خواسته او از مادربزرگ. بود دهیدو ساختمان سمتبه

 را او رزنیپ یوقت دانستیم باور و بزند هاآن به یسر

 .دارد یحرف یعنی کندیم احضار

 زحمت تو خودتو چرا باز. جان باور بگردم دورت -

 .یانداخت

 و رفت اطیح کنج یچوب تخت تا رزنیپ همراه باور

 :گذاشت آن یرو را هالکسینا
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 خوب اگه ن،یبنداز گلدونا به نگاه هی. نبود یزحمت -

 .کنمیم عوضشون برمیم نبودن

 هک بود باور زیر توجهات همان. شکفت رزنیپ گل از گل

 .کردیم زیمتما هانوه تمام از را او

 مامان نباشه خوب رهیبگ یزیچ هی باورم شهیم مگه -

. تبرا ارمیب یطالب برم من ن،یبش تخت رو جانیهم. جان

 .چسبهیم شده، خنک زر،یفر انداختم م،زده قاچ

 .باال نیبر خوادینم پا اون با ن،ینیبش -

. امیب و بزنم آبگوشتو یهیادو برم هم پا تک هی. مادر نه -

 داشونیپ ن،رفته کجا ستین معلوم هم هادهیرندیخ اون

 .ستین

 ار کفشان و برد عقب را هادست نشست، تخت یرو باور

 به و چسباند تخت یرو شدهپهن قرمز یچهیقال به
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 را وانیا یهاپله دهیخم و زانو به دست که مادربزرگش

 .آمدیم اما نبود، خزر پس. دوخت چشم رفتیم باال

 بود، جیگ واال. نره ادشی نون بگو بابزرگتو، ریبگ مادر، -

 نشده کیچ تو کیچ هم با و اومده دختره نیا یوقت از

 .شده ترمجیگ

 با کهآن از شیپ و درآورد را لشیموبا لبخند با باور

 :دیپرس ردیبگ تماس پدربزرگش

 حاال؟ نرفته کجا -

 هک شد تازه باور سؤال دنیشن با دلش داغ انگار رزنیپ

 :داد تکان تاسفبه سر و برگشت ستاد،یا وانیا یرو

 .بده رمردیپ نشون شوخونه بردتش دهیورپر -

 رزنیپ صورت به و رفت باال لیموبا صفحه از باور نگاه

 . نشست
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 مینیبب خونه میبر میخوایم خزر با فردا. گل پسر سالم»

 «؟یآیم. شواسه

 هیسا حرف بندشپشت و آورد خاطربه را روناک امیپ

 پس. شرکت کی در خزر شدن کار به مشغول بهراجع

 بود دهیپوش چشم آب ور آن یزندگ سال ده یرو واقعًا

. لمستق و ییتنهابه نو، از. کند شروع نو از جانیا دیایب

 ادامه زدنش حرف به داشت یناراض و یشاک رزنیپ

 :دادیم

 خوامیم نه، گفت یه جانیهم بمونه میکرد شیکار هر -

 میکردیم یزندگ بابامونننه با که ما حاال. بشم مستقل

 اهیرینگ خودت به! برد رو ما آل م،ینبود مستقل انگار

 فتهر بعدم. دیسفچشم نیا با یکنیم فرق ،یمرد تو. مادر

 وردآ عکساشو نم،یبب برم نداشتم پا که من گرفته، خونه

 س،خونه دونم،ینم من. یدیدیم یبود دیبا. داد نشونم
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 از نمک فکر یعنی. هیچ س،کافه س،کاواره آتره،یت رکه،یس

 یریپ دم من که کرده هیکرا رو ییجا نیهمچ رفته قصد

 .ببرم گور به خودم با شوخونه به رفتن یآرزو

 :کند مهار را خنده کرد تالش باور

 خونهه؟ مگه شهچه چرا؟ -

 یزانو مالش مشغول نشست، هاپله سر جاهمان رزنیپ

 :کرد فراموش را آوردن یطالب و شد دردناکش

 وا پلهراه تو در تو، یبر یبخوا یبنداز دیکل مادر، -

 فاصله. هایمنبر پله نیا از. هانه هم یعاد پلهراه. شهیم

. شهب من کتف تا انگشتا از گمونم یکی اون با هرکدومش

 .رفته باال ایثر تا! اوهههه تاست؟ دو یکی مگه بعدم

 ندلبخ اشنوه یخنده از رزنیپ. دیخند آشکارا باور بار نیا

 :نشاند صورت به
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 اتاق هی وسط پله. کارش تو داشته عمد محمد یخدا به -

 ناو تو باز باال، رهیم خورهیم پله اتاقه بغل باز آد،یدرم

 ور پله یطورنیهم. باالتر رهیم خورهیم پله ییباال اتاق

 نهیشب گرفته مناره نکرده، هیکرا خونه مادر، که خالصه. پله

 .توش

 تأسف به یسر رزنیپ. شد بلندتر باور یخنده یصدا

 وقت. برخاست جا از و گفت یآرام «یعل ای» داد، تکان

 غرولند یرلبیز داشت همچنان ساختمان درون به رفتن

 :شد سرپا باور. کردیم

 .بزرگمام رمیبگ نون رمیم -

 :برگشت و ستادیا رزنیپ

 یادآوری محض. رهیبگ گفتم رمحبیم به. مادر خوادینم -

 .یبزن زنگ بهش گمیم
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 اب گرفتن تماس آدم. فرستاد بشیج در را یگوش باور

 .نبود کردن طلب او از نان و رمردیپ

 و رمیگیم رمیم کوچه سر نیهم تا. رنینگ دمیم امیپ -

 شیکی بابزرگه، یکتابا شیکی هالکسینا تا دو نیا. آمیم

 .خزر یکتابا
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 ریز آمد، یبلند موج هیشب ،«خزر» جمله، ته نشسته یواژه

 رزنیپ. لرزاند را دلش و کرد یخال را باور یپاها

 به دادن امیپ نیح باور یوقت رفتیم اشصدقهقربان

 بیج در را یگوش بعد. شد خارج خانه از پدربزرگش

 رد رساند، ابانیخ سر یینانوا به را خود زنانقدم گذاشت،

. فرستاد شلوارش بیج در را هادست و ستادیا صف

 را خزر یخانه ذهنش و بود نانوا شاطر دست به نگاهش
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 یهیسرما تمام کهنیا از بعد آمدیم ادشی. کردیم تجسم

 یااجاره یخانه شد مجبور رفت، باد بر محبوب عمو

 یبرا و بدهد را بدهکاران پول تا کند رد هم را بزرگش

. ردیبگ ترنییپا یامحله در کوچک یاخانه اشبچه و زن

 یهاچشم غم. داشت خاطر به را روزش آن بد حال باور

 اتاق در را مختصرش اثاث داشت تالش که یخزر

. آوردیم خاطر به هم را کند مرتب محقر یخانه کوچک

 ار پدر یمال وحشتناک سقوط داشت یسع مدت تمام خزر

 لیتحم مادرش و پدر به یبدتر حس تا ردیبگ دهیناد

 اورب. نندیبچ را اتاق بود کرده کمکش باور روز آن. نکند

 بود کرده کمکشان باور. نندیبچ را خانه بود کرده کمکشان

 شیعمو ینفرهسه یخانواده یپا به پا. کنند یکشاسباب

 بودن، خوب به تظاهر خزر یپا به پا بود، خورده غصه

 بود، گفته بود، کرده یشوخ بود، کرده بودن خوش
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 نیغمگ و خسته شب آخر و بود خندانده بود، دهیخند

 مانآپارت ریتصو بود کرده تالش و شده ولو تختش یرو

 خزر یخانه بود بنا که یکوچک و یمیقد وداغان،درب

 .براند پس ذهن از باشد

 آقا؟ تا چند -

 زا بود کرده فراموش. آمد خود به مرد نگاه و سؤال با باور

 .بخرد نان چند دیبا بپرسد مادربزرگش

 .لطفًا تا چهار -

 یینانوا یجلو یچوب یسکو یرو را داغ یهانان شاطر

 یقفسه یرو را هاآن برداشت، را هانان باور. انداخت

 هب را شدهداغ سرانگشتان و گذاشت روادهیپ کنج یفلز

 را قفسه یرو افتاده بنفش ُشت بعد. دیمال هادست کف

 .دیساب آن با را نان پشت یهاسبوس و برداشت

 .باور -
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 رد پدربزرگ. شد کنده هانان از نامش دنیشن با باور نگاه

 و ادهد نییپا را شهیش و نشسته راننده کنار خودش، نیماش

 .بود کرده صدا را او

 .جان بابا ایب -

 نشست، کردیم نگاهش که یخزر به یالحظه باور نگاه

. افتاد راه نیماش طرفبه و گذاشت هم یرو را هانان بعد

 از رتندت قلبش کردیم احساس نشستیم که نیماش عقب

 یهانان که ییهاران از شیهاگوش و زندیم یعاد حالت

 یبار نیآخر. ترندسوزان هم بود گذاشته شانیرو را داغ

 خاطر به را بودند نشسته نیماش کی در خزر با که

 .آوردینم

 .سالم -

 با اما خزر داد، را سالمش جواب ییروخوش با رمردیپ

 نان یبو از خزر. کردیم شیتماشا و بود برگشته لبخند
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 ود،ب نشسته نیماش در که یمرد عطر یبو از تازه، یبربر

 .بود شده مسخ و فوریک مرد حضور از

 .جان بابا برو -

 ار نیماش جوان دختر. آورد خود به را خزر و گفت رمردیپ

 :گفت انداختیم راه که

 .شد زحمتت. نونو میگرفتیم ما -

 نیماش یفضا. گفت وارزمزمه را «کنمیم خواهش» باور

 ییبو همان. نداشت را سابق یبو آن گرید حاال پدربزرگ

 از کردن چک ای ریتعم یبرا را نیماش باور یوقت که

 حاال دیرسیم مشامش به بردیم رونیب رمردیپ یخانه

 تازه نان یبو و زنانه یعطر از یمخلوط و شده کمرنگ

 . بود کرده پر را فضا

 .هیشاک یحساب خاتوننرگس کنم فکر -
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 .نیباش مطمئن. نینکن فکر -

 زن رخمین یرهیخ باور و زد لبخند خزر. دیخند رمردیپ

 .زد لبخند جوان

 یلیخ شخونه. مینیبب جانو خزر یخونه میبود رفته ما -

 . شما شینیبب دیبا. باصفاست

 هنوز. شد لیمتما نیماش عقب سمتبه یالحظه خزر سر

 هچآن نداده راه سر در را اشخانه به باور گذاشتن پا اِلیخ

 :کرد گرد را شیهاچشم گفت باور

 .نگفته گلدسته بهراجع ییزایچ هی بزرگمام. بله -

 نگیپارک در یجلو را نیماش خزر. دیخند هم باز رمردیپ 

 به مچش باالرفته یابرو یتا با و چرخاند تنه کرد، متوقف

 :انداخت باال شانه باور. دوخت باور

 .خدا دهبن نگفته هم راهیپرب دم،یشن که یفاتیتوص با -
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 زن از نگاه باور. خزر صورت یرو نشست آمد یلبخند

 که ودبر باال یقدرآن قلبش تپش دیترسیم. گرفت جوان

 هک ادهیپ. کند شیرسوا و برسد خزر ای رمردیپ گوش به

 :گفت شدیم

 .کنمیم باز درو من ن،ینیبش شما -

 در د،ش ادهیپ دستبهنان یوقت کرد دنبال نگاه با را او خزر

 اندم منتظر فشرد، را زنگ اط،یح سمت افتاد راه بست، را

 اب و داشت نگه را هانان دست کی با بعد شود، باز در تا

 اهرم تا شد خم و دیچرخ و داد هل را در گرید دست

 . کند باز هم را آن و بکشد باال را در گرید یلنگه

 .ماه. ماهه -

. کشاند او سمتبه یالحظه را خزر نگاه رمردیپ یزمزمه

 نتظرم و ستادهیا شدهگشوده دِر یهالنگه از یکی کنار باور
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 و گرفت پدربزرگش از نگاه خزر. بود نیماش حرکت

 . شد کردیم نگاهش که یباور یرهیخ

 .توام میت تو من یول -
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 به و آورد ذوق سر را خزر زد لبخند با رمردیپ که یحرف

 که یاواژه و باور یاشاره دنیخند نیح. انداخت خنده

 انزب از که ییهاواژه تکتک. شد فورتریک و دید را زد لب

 راگ یحت داشت، ارزش ایدن کی شیبرا دیشنیم مرد نیا

 همه نیا یبرا. ختندیریم رونیب شیهالب نیب از صدایب

 .دادیم جان مرد نیا به بودن کینزد

 !«سوختم»
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 و کرد خاموش برد، اطیح داخل به انداخت، راه را نیماش

 :گفت شدن ادهیپ از شیپ

 . بابزرگ باورم میت تو خودمم من -

 چرخاند، اشنوه خندان صورت در نگاه لبخند با رمردیپ

 :چسباند در یرهیدستگ به دست بعد

 تا شو ادهیپ. میببر رو یباز قراره هم با همه. خوبه -

 .نکنده مونوکله بزرگتمام
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 وند،ش ادهیپ نیماش از رمردیپ ای خزر کهنیا از ترشیپ باور

 از و رسانده وانیا یهاپله به را خود بسته، را اطیح در

 دو را فرمان نشسته، رل پشت خزر. بود رفته باال هاآن

 اهنگ شدیم دور که یمرد قامت به و بود دهیچسب یدست
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 هدیچیپ عطر شدیم نفْس هر با هم هنوز که یمرد. کردیم

 . شد مست و دیکش جان به را اشتازه نان یبو به

 .«سوختم»

 یواژه کی «سوختم. »نشست خزر صورت به لبخند

 زبان از یزندگ در بار هزاران آدم شدیم که بود یمعمول

کسی بشنود و هیچ حس خاصی نداشته باشد. میشد آن 

»سوختم« را در یک زندگی معمولی، بدون وقفهای دهساله 

و هجران از زبان مردی شنید و خیلی ساده از کنار آن 

گذشت، اما »سوختم« بیصدایی که باور لب زده بود، حاال 

و بعد از هزاران سال دوری، آنقدری روزمرگی، آنقدری 

صمیمیت، آنقدری نزدیکی با خودش حمل میکرد که 

خوش به جان خزر بنشیند. شبیه دیدن یک رؤیا از یک 

زندگی ایدئال معمولی به وقت مصیبت بود. 
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 از خزر نشست، اطیح یچوب تخت یرو که پدربزرگ

 هاسلکینا به انداختن نگاه نیح رمردیپ. شد ادهیپ نیماش

 خزر. برود سمتشبه خواست او از و زد صدا را خزر

 . شد کینزد تخت به و زد دور را نیماش

 . توئه مال گمونم نایا -

 لکسینا بعد و انداخت لکسینا درون ینگاه خزر

. نشست رمردیپ یروروبه و راند عقب را هاگلدان

 هالکسینا از یکی درون بود داده سفارش که ییهاکتاب

 باور یصدا که آوردیدرم را هاآن یکییکی داشت. بود

 .برگرداند وانیا طرفبه را سرش

 دادم سفارش یول اوردم،ین ریگ رو خزر یایدر یشازده -

 .برات



 

Romanzo_o 770 

 لکسینا از را یبعد کتاب و کرد تشکر لبخند با خزر

 هت یقرمز به چشمش بعدتر و یبعد کتاب بعد و درآورد

 . نشست لکسینا

 «عشق کتاب»

 پدربزرگش یپاها کنار و رفته نییپا را هاپله حاال باور

 بود او دست در که یکتاب بهراجع داشت و بود ستادهیا

 لکسینا ته که یکتاب یقرمز از نگاه خزر. زدیم حرف

 یردم یهادست یبرا. کرد بلند سر و گرفت بود نشسته

 یابر بودند، فرورفته شلوار یهابیج در مردانه طورآن که

 شیرته یبرا شده، زده تا آرنج کینزد تا یهانیآست

 یاتیجزئ هر یبرا مرد، رخمین یبرا صورت، یچندروزه

. بدهد جان توانستیم شد،یم مربوط مرد نیا به که

 که کند حک ذهن در چنان را ریتصو نیا توانستیم
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 ستهب یهاپلک پشت ها،چشم بستن وقت به سال انیسال

 .شود فوریک و بکشد ریتصو به را آن

 و مخونده رو یکینیا یول نخوندم، خودم رو تا دو نیا -

 .آدیم خوشتون نظرم به

 مشیکی خوندم، دوتاشو ایقبل اون از. نکنه درد دستت -

 .یببر دمیم. دینکش محوصله بود، زیر یلیخ خطش

 .باشه -

 هب. افتاد خزر به یالحظه نگاهش و گفت را «باشه» باور

 به که یکمرنگ لبخنِد و خودش به خزر یرهیخ نگاه

 یسر و انداخت ابروها به یاگره باور. داشت صورت

 دهیپرس صدایب را خزر لبخند و نگاه لیدل تا داد تکان

 به باور از را نگاهش گرفت، عمق خزر لبخند. باشد

 یجلو را آن داد حیترج و کشاند عشق کتاب و لکسینا

 باال آن از هیثان چند باور. اوردیدرن لکسینا از رمردیپ
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 جوان دختر یروسر از ختهیر رونیب کوتاه یموها یرهیخ

 .کشاند وانیا به نگاه مادربزرگش یصدا با بعد و ماند

 اومده یوقت از مبچه باور. ببر رو نایا ایب مادر، خزر -

 .نشسته خشکدهن یطورنیهم

 یهزارباره تکرار بابت هم. دندیپر باال خزر یابروها

 دهید را ستادهیا باوِر رزنیپ کهنیا بابت هم ،«مبچه» یواژه

 و یطالب ظرف برود خواستیم بود نشسته که او از و بود

 که را خزر یرفتهباال یابروها باور. ردیبگ را هایدستشیپ

 . کند جمع را لبخندش کرد یسع دید

 .بزرگمام نینکش زحمت -

 وت مادر؟ هیچ زحمت! هنوز؟ ینشست! دختر گهید شو پا -

 .یگرفت نون هم ،یدیخر گلدون هم یافتاد زحمت

 .بکشن رو یطالب زحمت دیبا بابزرگ پس -
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 رباو تا. انداخت خنده به را رمردیپ و گفت یرلبیز خزر

 یرو را هاکتاب خزر وان،یا سمت فتدیب راه خواست

 .برخاست جا از سرعت به و کرد رها تخت

 هخست مبچه بگه گهید سال صد تا خوادیم حاال! هاینر -

 خشک دهنش بود، دهیخر گلدون بود، گرفته نون بود،

 .شبرا ینبرد یطالب هی ،ینداد دستش آب کهیچ هی بود،

 هالهپ از خزر رفتن باال به لبخند با و ماند شیجا سر باور

 .بود کرده اخم گرشید ینوه به رزنیپ. کرد نگاه

 !نشدهلیذل نزن غر قدران ریبگ -

 رزنیپ از را هایدستشیپ و یطالب ظرف کهنیا از قبل خزر

 :دیکش را خاتوننرگس لپ و برد جلو دست رد،یبگ

 !گهید جاستنیا تدردونه خوشانتهخوش -
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 زبان به یمعترض «نکن» و دیکش عقب را سرش رزنیپ

 را زدهقاچ یهایطالب ظرف و هایدستشیپ که بعد. آورد

 هاآن هب لبخند با که باور به ینگاه لبخند با سپرد، خزر به

 :گفت و انداخت کردیم نگاه

 .من برم قدوباالش قربون. خوشانمهخوش که یچ پس -

 :دیکش درهم چهره هاپله از رفتن نییپا نیح خزر

 .شد بد حالم! َاه َاه َاه -

 در سمتبه و دیچرخ کرد، زمزمه یرلبیز یزیچ رزنیپ

 به رو ساختمان به شدن وارد از قبل اما افتاد، راه سالن

 :گفت باور

 .قنده مادر، بخور -

 :نشست خزر یهاکتاب و رمردیپ نیب تخت، وسط باور

 .نبودم زحمت به یراض. دستتون قربون -
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 گذاشتیم تخت یرو را هایدستشیپ که طورهمان خزر

 : زد یرلبیز یغر و کرد یکجدهن باور به

 یچ خوادیم قند گهید هست، خان نیریش خودش نیا -

 کار؟

 که رباو و خزر کنار از برخاست، جا از بغلبهکتاب رمردیپ

 و دیکش خزر پشت یدست برود ساختمان به تا گذشتیم

 :زد لبخند

 .متیت. جان دختر نره ادتی متیت -

 

038 
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 رد به بعد رفت، وانیا سمتبه پدربزرگ همراه باور نگاه

 یتیموقع از بود معذب. نشد کنده و دیچسب سالن یاشهیش

 کی و کتاب و یطالب ظرف. بود شده گرفتار آن در که

 خوش عطر و مطبوع ییهوا با یبهار یبهشتیارد عصر

 یبرا یادیز خنک، مینس و ایدر یهاموج و آشنا یزنانه

 .بود یعاد شدهبدتمام یرابطه کی

 .باال بره قندت بخور، -

 یهاشهیش از را باور نگاه خزر آرام یصدا و شوخ لحن

 فتهر پدربزرگ که حاال. نشاند یدستشیپ به و گرفت در

 و بردب پناه تخت کنج به بکشد، عقب تنه یکم شدیم بود

 فاصله خزر از دیبا. ردیبگ فاصله تواندیم تا خزر از

. خوردینم جنب و بود مانده شیجا سر اما تن. گرفتیم

 از هم را فاصله سانت چند همان اصاًل بود، اگر تن به

 د،یکشیم کنار را هاظرف بود، اگر تن به. داشتیبرم انیم
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 ور شیپ یتنها تن به را خودش و راندیم پس را هاکتاب

 .رساندیم

 گردونه؟یم فروشگاهو یک یستین یوقت -

 نآ شر از و باشند داشته زدن یبرا یحرف تا دیپرس خزر

 برد، شیپ دست باور. شوند خالص نیسنگ سکوت

 یدستشیپ در یطالب قاچ کی و برداشت را چنگال

 .گذاشت

 . مانیا -

 .خودش واسه شده یمرد. مانیا به اهللکیبار -

 که درست. بود بهتر اوضاع بود هیسا یوقت تا -

 ینفر دو خب یول داشتن، خودشونو خاص یهایبازجیگ

 هی رفک به دیبا حاال. اومدنیبرم کارا یعهده از بهتر یلیخ

 .باشم یجد یکمک یروین
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 شه؟ینم محسوب یجد یکمک یروین مانیا یعنی -

 نبالد را چنگال سر ِیطالب کوچِک یهاتکه فقط باور نگاه

 نگاه از اما خزر فتد،یب خزر به چشمش مبادا کردیم

 تکتک به. بردیم را استفاده کمال داشت باور دنیدزد

 دست چنگال ینحوه از. شدیم قیدق جوان مرد حرکات

 شد،یم رد تارزن یدهیکش و کیبار انگشتان از گرفتنش،

 نیآست یکنندهوانهید بستبن در رفت،یم باال را ساعد

 باالتر باز کرد،یم مکث یکم شد،یم گرفتار تاشده

 گردن، یبرجسته رگ آدم، بکیس کینزد خال رفتیم

 بروا ها،مژه ها،چشم ،ینیب یغهیت ،جنبنده یهالب ش،یرته

 فرود محل یروزگار که ییهاقهیشق آن از امان آخ. موها و

 .بودند یاعاشقانه یزنانه یهابوسه

 .بخور -
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 پلک. دیکش رونیب حسرت و فکر از را خزر باور یصدا

 نگاه به یلیتما خزر. شد جوان مرد درچشمچشم و زد

 بمانند، جا همان هاساعت داشت دوست. نداشت گرفتن

 غرق تمنا، غرق بماند، مسکوت بماند، هاچشم آن زل

 از هم اما باور. بماند سالهده حسرت غرق یحت و خواستن

 خزر به چشمش کهنیا از هم بود، عذاب در نشستن جاآن

 رد،یبگ دهیناد را جوان دختر داشت دوست. فتدیب

 بکشد، دراز تخت یرو جاهمان بخورد، را اشیطالب

 از بسته یهاچشم با فقط نه ای بخوابد ببندد، را هاچشم

 قطع باور که را نگاهشان اتصال. ببرد لذت خوب یهوا

 یقاچ تا گرفت را چنگال و برد شیپ دست هم خزر کرد

 .بگذارد خود یدستشیپ در یطالب از

 یآدم باور دادم حیتوض براش. زدم حرف ییدا با من -

. نیرسبت ازش دینبا شما و رهیبگ انتقام بخواد که ستین
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 از لشیدل یول ست،ین مطمئن هرچند دونه،یم گفت اون

. هیاگهید یزایچ کنه کار تو شیپ هیسا خوادینم کهنیا

 وت ادیب ایمهرپو هی از یپول نداره دوست که نهیا شیکی

 و مانیا نداره دوست که نهیا هم شگهید یکی. شخونه

 .باشن خوردم هم با هیسا

 یدستشیپ از نگاهش و ماند حرکتیب هوا در باور دست

 به را یطالب قاچ داشت خزر. نشست خزر یچهره به

 .کردیم لیتبد یزتریر یهاتکه

 هیسا و مانیا بهراجع ییزایچ هی کردم فکر اولش -

 . دونهیم

 از نگاه خزر. ماند خزر یرهیخ سکوت در باور

 :کرد بلند سر و گرفت یطالب یهاپارهتکه

 ؟یعنی مان مثل -
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 یارب نیآخر از. کرد مچاله را باور قلب و دیپرس لبخند با

 .گذشتیم هاقرن داشت  وجود یی «ما» که

 . شهینم ما مثل یچکیه. باشن ما مثل نکنم گمون البته -

 اب حاال. کشاند هایطالب به را نگاهش دوباره و گفت خزر

 .کردیم لهشان داشت چنگال سر

 هم با هیسا و مانیا نداره دوست چرا دمیپرس ییدا از -

 بزرگ داداشش ردستیز بچه نیا گفت. باشن خوردم

 گرفتارش هیسا خوامینم بلده، خوب کردنو یعاشق شده،

 .گرفتار. بشه

 عقب تنه گذاشت، یخال یدستشیپ در را چنگال باور

 :داد هیتک تخت یکنار یوارهید به و دیکش

 .کنهیم اشتباه داره جانت ییدا -
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 باور. نشست جوان مرد یهاچشم به خزر یسؤال نگاه

 .شد اطیح وارید کنج پاشور یرهیخ و گرفت نگاه

 نممک ای ستین هیسا و مانیا نیب یزیچ یگیم یعنی -

 فته؟یب اتفاق ستین هم

 یعاشق تو قدرچه مانیا داداش دوننیم همه اآلن گهید -

 .بوده ابله و کودن و یناش کردن

 به هک باور نگاه بزند، یحرف کرد باز لب. دیلرز خزر قلب

 گلو در صدا و کردند فرار هاواژه نشست، صورتش

 .شکست

 ول منو بودم عاشقش که یاون بودم، بلدش اگه من -

 . بره کردینم

 .بودم مجبور -
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 و دییدو ریتأخ یکم با خزر مواج و جانیب یزمزمه

 .انشانیم نشست

 تونمینم. بره تنها مامانم بذارم تونمینم. باور مجبورم»

 !«هشکست دلشو مامانت. شکسته دلش. نباشم مامانم طرف
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 یاجمله دو یکی همان از بود مانیپش. کرد سکوت باور

 هم خزر. بود رانده زبان به هیگال ای هیکنا محض که هم

 .کرد یطالب یهاتکه کردن له سرگرم را خودش معذب

 .فهیح -

. بود هشکست را سکوت باور باالخره یاهیچندثان یریتأخ با

 یهایطالب یدستشیپ به که یمرد به خزر یسؤال نگاه

 .نشست کردیم نگاه شدهله
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 . بود قند -

 .برد باال نگاه و گفت را جمله یمیمال لبخنِد با باور

 طوفان. شدندیم شفاف کمکم داشتند حاال کدر یهایآب

 هب هم یمیمال لبخند. دیخوابیم داشت ایدر یاهیچندثان

 چنگال. برداشت کردن له از دست. نشست خزر صورت

 تخت یوارهید به پشت و کرد رها یدستشیپ در را

 . بودند شده هم ینهیقر مرد و زن حاال. چسباند

 .منه هیشب -

 اشاره یدستشیپ به خزر. ماند حیتوض منتظر دهینفهم باور

 و کرد فکر یکم. نشد او منظور متوجه باور هم باز. کرد

 :دیپرس ابروها به یاگره با بعد

 تو؟ یعنی یقند -

 باور صورت به یلبخند اشخنده از. دیخند بار نیا خزر

 . کرد تیسرا
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 .تو یمار زهِر -

. کرد دتریشد را خزر یخنده لبلبخندبه باوِر یزمزمه

 یهاپاچه زل خنده، از مانده لبخند با بعد، لحظه چند

 زمزمه را دلش حرف او یهاکفش و باور یمردانه شلوار

 :کرد

. مولوردهله نایهم قد منم. منن هیشب. دهیله یهایطالب -

 . مخسته

 که را یمرد تن. بروند باال کرد وادار را هاچشم بعد

 یاقهوه در و کنند فتح بود آرامشش مأمن یروزگار

 خزر یوقت بود دهیپر مرد لبخند. رندیبگ آرام هاچشم

 :کرد زمزمه

 .مخسته تو الیخ از ساله ده -
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 خزر، برعکس. داشت لب به لبخند خزر باور، برعکس

 خواستینم. کند عوض را بحث ریمس دادیم حیترج باور

 دوست. بدهد را حالش از زدن حرف مجال خزر به

 خزر بدهد اجازه کهنیا از. دیترسیم. بشنود نداشت

 و دیبگو هارنج از دردها، از ،یدور سال ده از بزند، حرف

 ود،ش متأثر کهنیا از. دیترسیم بدهد قرار ریتأثتحت را او

 بارهدو شود، وابسته دوباره کند، دنظریتجد شود، متأسف

 را شیایدن بندشپشت و ببندد دل دوباره بخورد، پاپشت

 . دیترسیم ببازد

 ه؟آر. یشد کار به مشغول شرکت هی تو گفتیم هیسا -

 و ردیبپذ را بحث موضوع رییتغ خزر تا دیکش طول یکم

 :کند عوض را ریمس



 

Romanzo_o 787 

. جا چند بودم فرستاده رزومه امیب کهنیا از قبل -

 طشیشرا نظرمبه که هاشرکت از یکی با یهمکار

 .کردم قبول رو بود ترمناسب

 .یداشت شنهادیپ تا چند یعنی -

 کم مواسه کار. دارم یمونیپروپ یرزومه حال هر به. آره -

 .ستین

 سال ده. دیگویم درست خزر کرد فکر خودش با باور

 .نشد دارسابقه و کردن کار ورآن یبرا نبود یکم فرصت

 .پس یدارسابقه -

 بردیم عقب که را سر خنده، وقت. دیخند دوباره خزر

 یقهی و گردن یبلور پوست به نگاهش کندیم جان باور

 .نشود خیم جوان دختر

 بکنم؟ یخواهش هی. ییجورا هی آره -



 

Romanzo_o 788 

 باز دهانش نه. ماند او یرهیخ جوابیب و منتظر باور

 .بدهد یمنف جواب داشت را دلش نه کند، موافقت شدیم

 ار قرمز کتاب و برد لکسینا درون دست لبخند با خزر

 :دیکش رونیب

 هی کتاب نیا تو مواسه خوامیم. ستین یخاص کار -

 .یسیبنو یادگاری واسه جمله

 حساب باهام پولشو قراره. ستین یادگاری نیا یول -

 .یکن

 یرو باور یپاها کینزد را کتاب. دیخند دوباره خزر

 :برخاست جا از و گذاشت تخت

 برام ادگاری به یزیچ هی خوامیم فقط. البته کهاون -

 .نیهم. بمونه ،یسیبنو

 : نیماش سمت افتاد راه بعد
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 .توش دارم خودکار. ارمیب فمویک -

 آن درون از را فشیک برسد، نیماش به جوان دختر تا

 او اب ارادهیب جوان مرد نگاه برگردد باور کنار به و بردارد

 بعد و کرد جستجو را فشیک نشست، خزر. بود همراه

 یتا گرفت باور سمتبه و درآورد آن درون از چهآن

 از را خودکار باور. دیخند آرام خزر. برد باال را مرد یابرو

 :انداخت آن به یاموشکافانه نگاه و گرفت او

 .باشه تیسالگوسهیس تولد گهید ماه هشت گمونم -

 آمده کمکم که یشب توانستیم خزر یهاچشم درخشش

 او دتول روز کهنیهم. کند روشن را بود نشسته اطیح به و

. داشت ارزش جوان زن یبرا ییایدن کردیم یادآوری را

 :گفت خاستیبرم شیجا از که دوباره

 المپ برم. نداره ایعشقول نیا به یربط شدن بزرگ -

 .امیب بزنم، وونویا
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 خودکار سر ینارنج کدوتنبل یرهیخ باور و رفت خزر

 ردک فکر و نشست صورتش به یلبخند کمکم بعد. ماند

 یرییتغ هم یلیخ خزر اما گذشته، سال ده که درست

 دوست را یخاص کوچک یزهایچ هم هنوز. استنکرده

 طاِنیش دختِر به ناگهان تواندیم هم هنوز دارد،

 .کند متعجب را آدم و شود لیتبد یاسالهچهارپنج

 .نیبب نمیا -

 رنگینارنج گرِد ءیش به و گرفت خودکار از نگاه باور

 از یکی. دوخت چشم بود خزر دست کف که یکوچک

 خوش جا خزر دست در حاال خودکار سر یکدوها همان

 از را زهیر تنبل کدو تا برد شیپ دست باور. بود کرده

 دلش دست. کرد ضعف شوق از خزر رد،یبگ خزر دست

 دست در او یجابه و براند پس را کدو خواستیم

 یبرا کردیم دلدل دست. ردیبگ قرار جوان مرد یمردانه
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 مطبوع یگرما کردن حس یالحظه یبرا لمس، یالحظه

 زن دست کف از اطیاحت با را کدو حاال که یمرد وجود

 .کردیم نگاهش دقت با و بود برداشته جوان

 .میدار ذرتشو و کاکتوس و جیهو ما -

 :نشست لبخند با خزر

 یلیخ رو کدو نیا یول خوشگلن، اونام. دمید. آره -

 .کردم دایپ تا گشتم

 .یخوردینم تنبل کدو وقتچیه ادمهی -

 ارخودک آن. برداشت شیپا یجلو از را کتاب و گفت باور

 جادیا یمضحک بیترک بزرگسال قرمز کتاب با بچگانه

 .بود کرده

 .ندارم دوست هنوزم -
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 عقل. دکن دایپ نوشتن یبرا ییجا تا کرد باز را کتاب باور

 گفتیم عقل. کردیم منع را او و غرولند مرتب داشت

 توق به ابد تا سیبنو یزیچ یسینویم اگر ای سیننو

»  ،یاگله بپران، یاتکه مثاًل. شود بد خزر حال خواندنش

 جانم شمع» ،ی «شد چه را ارانی مینیبینم کس اندر یاری

 او به کردهاخم دل س،یبنو یی «وفایب آن بکشت را

 .شود الل خواستیم او از و رفتیم غرهچشم

 پس؟ یبود کدو دنبال چرا -

 .بندازه ادمی روزو اون دمشید که بار هر خواستمیم -

 یالحظه گرفت، کتاب رنگیکاه یبرگه از نگاه باور

 خندلب. شد هایآب یرهیخ بعد و کرد نگاه کدو به ترقیدق

 :بود انداخته نیچ هاچشم به خزر

 یدنید تافهیق دستت، دادم نیماش تو از که رو کدو -

 .بود
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 .دارم خاطر به خوب امستهیز که را یبهشتیارد نیآخر»

 در که یبهار نیآخر از. عمرم بهار نیآخر از ماه نیدوم

ذهن باور به آنی از شعر و کتاب و یادگاری و کدو با 

سرعت به باران و خزر و دستهای ظریفی که کدو تنبلی 

را از ماشین درآورده و به سمت او گرفته بودند دوید. بعد 

نگاه دوبارهای به کدو انداخت و صدای خندهاش در 

فضای حیاط نیمهتاریک پیچید. کدو تنبل ریزهای که از 

کف دست خزر گرفته بود در مشتش فشرده میشد. 

سرش عقب رفته بود، خنده آمده بود با لبخند بینشان 

نشسته بود و ذهن از حیاط خانهی پدربزرگ به زیرزمین 

فروشگاه، به کشوی قفل و محتویاتش سفر کرده بود. 

لحظهای بعد دست مشغول نوشتن شد: 
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 هاشکوفه و هاگل من، رفتنت از بعد و ستمیز تو کنار

 .«میمرد

 به را خزر نگاه شد، حک نوشته ریز امضا به که ی «دادیب»

 ضبغ د،یکوبیم تندتند داشت قلب. کرد خکوبیم خود

 دهش مشت لرزان دست و بود افتاده ریگ گلو انیم ییجا

 .بماند دور جوان مرد چشم از لرزش تا بود

 

042 

 را خودکار و تخت یرو را کتاب که یباور با خزر نگاه

 باور. شد همراه بود برخاسته جا از و گذاشته شیرو

 بماند، تخت یرو بود گذاشته را دادیب. رفتیم داشت

 «عشق کتاب» کتاب با جوان دختر یرو شیپ جاهمان

 یسرخوردگ و حسرت ،یدلتنگ میعظ حجم به و ندیبنش

. رفتیم داشت اما خودش شود، رهیخ جوان دختر
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 که نداشت را غمناک ِسیخ نگاه آن یتماشا تاب درواقع

 را ودخ و برود باال وانیا یهاپله از بود گرفته راه یحرفیب

 کهآن از وجود تمام با هنوز باور. برساند ساختمان به

 سر مرد اما بود، ریدلگ بود نکرده انتخاب را او یروزگار

 دم و نشستن زن یهاچشم غم یتماشا به و ماندن جا

 .نبود هم نزدن

 شام گهید ادیب یزدیم صداش کو؟ خزر مادر؟ یاومد -

 .میبخور

 آورد، نرویب بود فرورفته شلوارش بیج در که یدست باور

 اشاره رونیب به سر با و نشست پدربزرگش کنار مبل یرو

 :کرد

 .مونده اطیح تو -
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 تا که ییهاخنده یصدا. وانیا در سمت افتاد راه رزنیپ

 که یحال با دیرسیم گوش به اطیح از شیپ یقهیدق چند

 .نداشت یهمخوان داشت سالنبهپاگذاشته باوِر

 خزر؟ -

 خودکار و قرمز کتاب از نگاه مادربزرگش یصدا با خزر

 وانیا سمتبه بعد د،یکش هاچشم ریز یدست. کند شیرو

 :دیچرخ

 پس؟ جااون ینشست تنها چرا. شام باال ایب -

 .شد شیهاکتاب کردن جمع مشغول خزر

 .اآلن آمیم -

 نهینش وجونورجک اریب هم رو یطالب اون یآیم یدار -

 .مادر روش
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 درون را هاکتاب خزر. برگشت سالن به و گفت رزنیپ

 و برود شیپ کرد یراض را دست بعد و گذاشت لکسینا

 حاال باور خوش خط. بردارد تخت یرو از را قرمز کتاب

 یادلنوشته. بود شده حک ییابتدا صفحات از یکی یرو

 یبرا که دادیب نام به یمرد از متن نیاول. باور خود از

 به اندک یمخاطبان یبرا را خود از یانوشته بار نیاول

 وقت به را خود خراب حال خزر. بود گذاشته اشتراک

 یصفحه آدرس. داشت ادی به یخوب به متن آن خواندن

 عرهاش خزر. است باور بود گفته و داده او به باران را دادیب

 آخر یروزها یدلشکسته باور و خواندیم را هادلنوشته و

 حس کرد،یم احساس خود کینزد وجود تمام با را

 یبرا یراه و خوردیم را وجودش بندبند وجدان عذاب

 .کردینم دایپ یخالص
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 گرید یهاکتاب یرو لکس،ینا درون نکرده باز را کتاب

 سر را فیک بند و فیک درون هم را خودکار گذاشت،

 با داد، قرار هم یرو را هایدستشیپ بعد. انداخت شانه

 ظرف گرید دست با و هاکتاب لکسینا و هاآن دست کی

 دیبا حاال. وانیا سمت افتاد راه و کرد بلند را یطالب

 باور که حاال. دادیم نشان شاداب و تفاوتیب را خودش

 ینیریش «مار زهر» بود، دهید را او بود، کینزد همهآن

 به بود، آورده را هاکتاب شیبرا بود، کرده نثارش

 دبو شده یراض و صحبتهم او با بود، دهیخند شیکدوها

 نیمگغ وقت سد،یبنو کتابش در ادگاری به یزیچ شیبرا

 نبود باوِر وقِت. بود یشاد وقت فقط حاال. نبود بودن

 . باور

 !خوردیبرنم ییجا به باال یآوردیم شما ظرفم دونه هی -



 

Romanzo_o 799 

 یکتاب خطوط از را باور نگاه گفت یشوخ به خزر چهآن

 فیک جوان دختر. گرفت بود باز پدربزرگ دستان انیم که

 هم دست کی با بود، انداخته دوش سر را بزرگش

 هاتابک نیسنگ لکسینا هم و بود دهیچسب را هایدستشیپ

 باور. بود یطالب بزرگ ظرف هم گرشید دست در و را

 آمد ونریب آشپزخانه از رزنیپ شود، بلند جا از شد زیخمین

 :شد کینزد خزر به و

 .من بده. تو مادر نیبش -

 همراه و سپرد مادربزرگش به را یطالب بزرگ ظرف خزر

 :رفت آشپزخانه به او

 .بده شانس خدا -

 .نرسد باور گوش به که یقدرآن نه اما بود، آرام شیصدا

 کجا به بناست خزر حرف ته زدیم حدس که هم رزنیپ

 ار هایدستشیپ خزر. کند سکوت داد حیترج شود، ختم
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 راه آشپزخانه در سمتبه و گذاشت نکیس ینیس یرو

 شنگه رزنیپ یصدا اما برود رونیب کهآن از شیپ. افتاد

 :داشت

 ...ینیبچ زویم ایب یکرد عوض لباس -

 اب باور، یهاچشم زل آشپزخانه، درگاه انیم ستادهیا خزر

 تمام را اشجمله رزنیپ نداد مجال زیآمطنتیش یلبخند

 :کند

 .شده رید شامش س،خسته س،گشنه مبچه -

 سمت افتاد راه خزر. نشست باور لب به یلبخند

 غرولند یصدا. بود ارشیاخت در که ینییپا خواباتاق

 تبرخاس جا از باور. بود شده بلند آشپزخانه از هم رزنیپ

 :رفت آشپزخانه به و

 .نمیچیم زویم من -
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 :برگشت اشنوه سمتبه اخم با و دستبهمالقه رزنیپ

 هی بالنگرفته ِدیسفچشم. اآلن آدیم. تو نیبش. مادر نه -

 .آذره خود خود. ستین فشیحر یکچیه ها،داره یزبون

 یهاکاسه از یکی و کرد باز را هانتیکاب از یکی در باور

 :داد نشان مادربزرگش به را یسرخگل

 نم؟یبچ رو نایا -

 ا،جنیا نیبش ایب. یبزن دست تو خوادینم نه. مادر آره -

 .نمیچیم خودم

 برداشت گرید یهاکاسه یرو از کاسه چهار لبخند با باور

 :شد کینزد آشپزخانه وسط زیم به و

 .که ستین یکار -

 دختر هب گهید باشه، داشته تو لنگه پسر دونه هی آدم واال -

 .نداره ازین
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 داشت و بود گذاشته زیم طرف چهار را هاکاسه باور

 یصدا بردارد، قاشق نکیس کنار یجاقاشق از رفتیم

. کرد ماتش و کشاند در سمتبه را نگاهش خزر یخنده

 اه،کوت یاسرمه دامِن و ریحر یهانیآست با دیسف زیشوم

 بود، نکرده رییتغ شیپ سال ده از یاذره که یاندام طرح

 یپاها و صورت طرف دو ختهیر واِرشبق صاف یموها

 واحد آن در توانستیم کوتاه دامن از ماندهرونیب لخت

 هزار هزاران. کند داریب وجودش در را حس هزار هزاران

 وتابچیپ و تمنا وتاِبتب و لمس هزار هزاران از خاطره

 . هاتن

 نابودش نیزد ای جونتون باور از اآلن نیکرد فیتعر -

 ن؟یکرد
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 به خودش از ترشیپ عطرش شد، کینزد خنده با خزر

 را هاقاشق گرفت، او از نگاه باور. کرد غلبه آبگوشت عطر

 یاغرهچشم خاتوننرگس. برگشت زیم سمتبه و شمرد

 :کرد اشاره خچالی به و رفت خزر به

 .نکن یزبونبلبل قدران ز،یم سر بذار آبو و دوغ -

 دوست شتریب همه از تونونوه نیا هم اول همون از -

 من با تونونهیم من، مادر خاطربه اولم همون از. نیداشت

 رمیم من نیکن تحمل گهید روز دو روز، دو. نبود خوب

 .بانو نرگس نیشیم خالص من شر از و

 داشت بود گذاشته هاکاسه در که ییهاقاشق زل باور

 اقیاشت و ردیبگ دست به را نگاهش اریاخت کردیم تالش

 هرطورشده را کرده یروشیپ یگذشته یایدر یتماشا

 .کند سرکوب
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 هی جانو باور من درسته حاال! بودا حرفا اون از نمیا -

. دارم دوست قد هی تونوهیبق یول دارم، دوست گهید جور

 دختر همه از اول تو ؟یدار مادرت به یربط چه تو

  بود؟ زیعز کم مواسه مگه محبوبم. یپسرم

 از رهیدستگ با را آبگوشت یقابلمه زدن حرف نیح رزنیپ

 :رفتیم نکیس کنار به و بود برداشته اجاق یرو

 ن؟یکن کار یچ نیخوایم -

 :داد حیتوض شیبرا رزنیپ. دیپرس و شد کینزد او به باور

 .کنم تدرس دهیکوب رم،یبگ استخوناشو کنم، آبکش نویا -

 .من به نیبد -

. ردیبگ مادربزرگش از را قابلمه تا برد شیپ دست باور

 :گذاشت نتیکاب یرو نک،یس کنار را قابلمه رزنیپ
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 زایپ دونه تا چند هی خزر. شام محب لباست؟ نشه لک -

. ستین ذرآ نقل. ارمیب یرترشیس من تا ریبگ پوست بشور

 تننه با و یگذاشت باورو مبچه که یوقت همون از تو از

 اهاتب مبچه نیا دل هم یوقت تا و نمیدلچرک فرنگ یرفت

 .کنم صاف باهات دلمو تونمینم نشه، صاف

 درون هب یشتریب شتاب با قابلمه اتیمحتو. ماند مات باور

 اطراف به را آبگوشت چرب قطرات و ختندیریم آبکش

 مرد یمردانه راهنیپ یرو حاال بزرگ یالکه. دندیپاشیم

 ازیپ سبد از را ازهایپ داشت خزر. بود نشسته مبهوت

 را محب دوم بار یبرا که رفتیم رزنیپ و داشتیبرم

 . بخواند آشپزخانه به شام یبرا

 .لباستو یکرد لک -

 دختر. گرفت آبکش از را باور مات نگاه خزر آرام یصدا

 بود ستادهیا باور کنار داشت دست در که ییازهایپ با جوان
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 فتهر باال قلبش تپش. کردیم خفه را باور داشت عطرش و

 نارک را یخال یقابلمه. بودند گرفته گر شیهاگوش و بود

 اسشلب یلکه به هم یتفاوتیب نگاهمین گذاشت، نکیس

 .تگرف فاصله آبگوشت و نکیس و خزر از بعد و انداخت

 .شورمیم. ستین مهم -

 شهینم پاک بمونه ش،یبشور دیبا اآلن نیهم. چربه -

 .تواسه بشورم من درآر یخوایم. گهید

 نیکمتر که یزیچ تنها ز،یتم شهیهم باوِر یبرا لحظه آن

 بود لباسش یرو یچرب بزرگ لک همان داشت را تیاهم

 ،نشست یصندل یرو ز،یم سمت افتاد راه و نزد یحرف که

 ذهن به و شد سرخش یهاگل و یخال یکاسه یرهیخ

 ها،رنج ها،غم دردها، را، گذشته کرد التماس

 رونیب اعماقش از را هایناکام و هاخواستن ها،یداریبشب

 و تن و عطر خزر، یهاحرف روناک، یهاحرف تا بکشد
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 و عطر در داشت که حاال. براند پس را دیترد و تمنا

 غرق گذشته یبازمانده درز از کردهنشت یزنانه ظرافت

 هایتلخ مرور فقط. نداشت یتیاهم چیه لباس لک شدیم

 ستادهیا یشکسته مرد آوردن ادی به و بود تیاولو در

 .فرودگاه سالن وسط
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 یسیخ د،یکش دارنم یموها یرو را کوچک یحوله

 دایپ را وسفی تا کرد بلند سر بعد و گرفت هم را صورت

 آب ریش یصدا. بود یخال بالکن و آشپزخانه و سالن. کند

 سمت افتاد راه باور. آمدینم ییدستشو از هم

 جاآن یوقت و انداخت کارش اتاق به ینگاه ها،خواباتاق

 بازمهین در. نشست صورتش به اخم د،ید یخال را

 جاآن گرید کهنیا یهوا به داد هل را گرید خواباتاق
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 پوشتن با. بود یخال هم اتاق یکی آن اما ابد،یب را وسفی

 نبود، دیبع وسفی از. نشست تخت یلبه یاحوله

 سرپا آمد. برود هم خبریب آمد،یم خبریب که طورهمان

 ترساندش چنان وسفی یصدا اوردیب در را حوله و شود

 . گرفت قلب تپش و دیپر جا از که

 !هوی ینش لخت -

 و تخت نیب یفاصله در را وسفی و برگشت یوقت

 یرو دست کف و بست را هاچشم دید یواریدکمد

 :گذاشت یشانیپ

 !؟یچ واسه یرفت جااون! وسفی یبترک -

 :نشست تخت گرید سمت و دیکش باال تنه وسفی

 .بودم نایا دنبال -
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 وا سمتبه ینگاه کرد، جدا یشانیپ از را دست کف باور

 هاچشم و دیکش دراز تخت یرو پوشتن با بعد انداخت،

 :بست را

 پر شهمه شبام نمیبیم من. دور زشونیبر جدت سر -

 .ناستیا از نگو کابوسه،

 اقات از و زد دور را تخت شد، بلند جا از لبخند با وسفی

 را تاتابه و ووارنگرنگ یهاجورابلنگه. رفت رونیب

 کفشش یهالنگه از یکی در و کند گوله درهم بردیم

 ودخ با بماند ادشی باور یخانه از رفتن وقت تا بچپاند

 .ببردشان

 . دیآ کار به یروز د،یآ خار که زیهرچ -

 زیبر رو نایا تو رم،یگیم جوراب نیج شیش تواسه من -

 !دور
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 پشت در به و دیچرخ پهلو به بعد کرد، بلند صدا باور

 پدربزرگ یخانه سخِت یهاساعت گذراندن از بعد. کرد

 یزیچ تنها به متناقض، احساسات هجوم ریز شدن له و

 کی. بود اشخانه در وسفی حضور کردینم فکر که

 د،ینوشیم یچا ییتنها در بود،یم تنها دیبا الاقل را امشب

 دیشا گفت،یم شعر دیشا د،یکشیم گاریس ییتنها در

 خوابرخت به تن فقط هم دیشا خواند،یم کتاب

 مرور بدون. دیخوابیم و بستیم چشم سپرد،یم

 ،یپردازالیخ بدون شب، سر تا عصر اتفاقات زیرزبهیر

 .دیترد و لیتما و وسوسه با کردن نرم وپنجهدست بدون

 رو؟ دهیکوبگوشت نیا بخورم -

 :داد را وسفی جواب کردن باز چشم بدون باور

 .نک گرمش تستر تو بذار. اول طبقه. زرهیفر تو نون -

 ت؟واسه بذارم ییچا. باشه -
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 .بذار -

 یشوک رفتن تو و رونیب یصدا زر،یفر در شدن باز یصدا

 رفظ وتوقتق یصدا زر،یفر در شدن بسته یصدا زر،یفر

 یصدا  و یبرق یکتر و آب ریش و تستر شدن روشن و

 :سؤالش بعد و وسفی شلوارک یهاپاچه شدن دهییسا

 ؟یبود بابزرگت خونه -

 او به رهیخ یکم وسفی. داد یجواب نه خورد، تکان نه باور

 :برگشت آشپزخانه به و گرفت فاصله در از بعد و ماند

 .دارمیخر ییخدا حالتو نیا -

 در به و کرد باز چشم. نشست باور صورت به یاخم

 چرا د،یارزینم هم مفت بدش حال. شد رهیخ یواریکمدد

 بود؟ دارشیخر وسفی
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 خبر هوی بعد گذشت،یم سال ده کاش یا که آخ -

 حسش نمش،یبب دوباره تونمیم اومده، یمهر دیرسیم

 . باشمش داشته کنم، بغلش کنم، لمسش کنم،

 تنش یرو را تنپوش. دیچرخ پشت به و زد غلت باور

 در داشت وسفی. شد سقف یرهیخ و کرد مرتب

 ِنز. دیکشیم ریتصو به را یرممکنیغ یایرؤ آشپزخانه

 نشانده خود یرو شیپ کرده، زنده را اششدهمرگجوان

 صدا از یشکسته تاِر. زدیم تار شیبرا داشت و بود

 اورب یبرا یگرید لمیف اما سقف یرو. مسکوت یافتاده

 .شدیم پخش داشت

 ارشب نیاول. کردم تجربه رو یکشاسباب رانیا تو بار سه»

 کیکوچ .بود هییالیو خونه میرفت نسترن آپارتمان از یوقت

 قدرهچ ادته؟ی. سوزوندم شیآت و کردم طنتیش فقط بودم،

 نهبمو دیبا گفتیم مامان که بودم وارکوبهید اون ناراحت
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 از یواشکی ادتهی. مشیببر خودمون با دینبا و وارید به

 یقاط یوقت مامانم که یوا بکندش؟ مواسه یخواست عمو

 زا که هم شیبعد. شد یعصبان قدرچه دشید وپرتاخرت

 قدرچه. بود کهیکوچ آپارتمان اون به هییالیو خونه

 منت یه بعدش ماه چند تا مامانم. تو یدیکش زحمت

 وقت هم شیبعد. دیکوبیم من سر تو رو تو بودن یکار

 بودم آورده وپرتاموخرت. بود رانیا از مامان شدن یرفتن

 یریگیم خونه کنم، صبر اگه کم کی یگفتیم تو. جانیا

 یعروس هم بعد و خودمون خونه تو میبریم هامولهیوس و

 هااتفاق اون تموم قبِل. آمیدرم یآوارگ از من و میریگیم

 قرص که بشکنه دلش چنان هوی مامان کهنیا از قبل. بود

 یبار سه دو ورماون. خودش همراه من بردن واسه سهیوا

 هایکشاسباب از کدومچیه تو من یول م،یشد جاجابه

 سر سفر، رفتمیم. نباشم که رونیب خونه از زدمیم. نبودم
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 و شلوغم یلیخ مثاًل یالک کردم،یم گرم کارم به خودمو

 رو وت بدون یکشاسباب. خواستمینم. کنم کمک تونمینم

 .«کنم تحمل تونستمینم

 ودتخ واسه یکمک روین فرداپس واسه یگفت رو نایا اآلن»

 «؟یکن جور

 یفضا در وانیا یهاپله یرو نشسته خزر یخنده یصدا

 به ،عقب به ینگاهمین باور. دیچیپ اطیح کیتار و ساکت

 هالب نیب از یآرام سیه و انداخت خانه کیتار سالن

 شیهالب یرو را فشیظر دست خزر. فرستاد رونیب

 .کند مهار را خنده تا بود گذاشته
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 !«ذوقیب بگم داشتم دوست چون گفتم، رو نایا»
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 .«نداره یمعن میزندگ تو گهید وقته یلیخ ذوق؟»

 ،ادیب ادتی نو از رو زایچ یلیخ قراره یوقت. نداره بیع»

 .«یآریم خاطر به اول از دوباره هم رو کردن ذوق

 .کو بگیت. اومد جوش یکتر -

 :دوخت در به چشم و گرفت سقف از نگاه باور

 .یاسهیک -

 کو؟ فقط. داداش یگیم تو که یکوفت هر -

 .تو بخور شامتو -

 هدیکوب با نیریش ییچا. گهید بخورم خوامیم شاممو -

 .چسبهیم یحساب

 بلند جا از داد تیرضا باالخره و دیکش درهم چهره باور

 :شود

 .هم به یزینر. گاز چپ سمت ،یدوم کشو -
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 یزیچ هی آخه؟ یختگیرهمبه و وسفی من؟ ؟یک ؟یچ -

 .ادیدرب جور عقل با بگو

 هب ینگاه در بستن نیح. نشست باور لب به یلبخند

 ازب را نتیکاب یکشو داشت او به کردهپشت که وسفی

 تا درآورد را پوشتن و بست را در بعد انداخت، کردیم

 .بپوشد لباس

 «س؟مناره و دستهگل هیشب واقعًا یگرفت که یاخونه»

 .«ییجوراهی»

 «؟یعنی هیواحدتک»

 .«هیبغل خونه بومپشت اطشیح. دربسته. آره»

 «؟یگرفت یرفت که ینیا اصاًل داره تیامن»

 اام نشد، بلند بار نیا کنارش نشسته زن یخنده یصدا

 .زدندیم قهقهه بلند یصدا با لذت غرق هاچشم ها،چشم
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 یول ه،یمیقد. همه یرو طبقه چهار. خاصه. خوشگله»

 هم تو. دارم دوست بودنشو خاص. سشده یبازساز

 .«دارم دوست هم رو تو. یخاص

 یرو از شدیم را وانیا یلبه نشسته باوِر قلب تپش

 سکوت در هیثان چند که یباور. دید هم اشمردانه راهنیپ

 بود داده حیترج بعد و مانده رهیخ خندان یهایآب آن به

 و بردارد را دادیب و خودش. شود دور و کند یخداحافظ

 خزر به کند، یخداحافظ فتد،یب راه اطیح در سمتبه

 یهشیش کردن نگاه بدون نکند، نگاه یاذره در یال ستادهیا

 اما ،.«تو برو» دینگو بکند جان بدهد، نییپا را نیماش

 د،بنشان جوان دختر لب به لبخند د،یبگو نشود، موفق

 و برود خانه به و دهد تکان هوا در یدست کند، فورشیک

 .ندیبب پاگرد یهاپله یرو نشسته را وسفی

 .تلفن باور -
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. ترف رونیب اتاق از و دیپوش را شلوارک و شرتیت باور

 را یگوش و افتاد راه. نداشت یتماس شب وقت آن معمواًل

 را نگاهش خزر نام. برداشت یجلومبل زیم یرو از

 در زوربه را بزرگ یالقمه که وسفی سمتبه یالحظه

 دینوشیم یچا شیرو داشت و بود داده جا دهان

 خزر نگفته «الو. »برگشت خواب اتاق به بعد انداخت،

 :گفت

 ؟یدیخواب -

 .نه -

 جا؟نیا یایب یتونیم -

 ذهن. شدند گرد خزر سؤال از باور یهاچشم

 یسؤال خواست تا. کند لیتحل را «جانیا» توانستینم

 :گفت خزر بپرسد

 ...ـمارسیب مشیآورد بزرگمام با شد، بد حالش بابزرگ -
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 :دیپر خزر حرف انیم باور

 !حالش؟ اآلن طورهچه -

 تو فعاًل. یعنی دونمینم. ستین خوبم یعنی. ستین بد -

 .هیبستر اورژانس

 ن؟یمارستانیب کدوم. آمیم دارم. باشه -

 رباو. کرد یخداحافظ بعد و گفت را مارستانیب نام خزر

 و رفت رونیب اتاق از کرد، عوض را لباسش سرعتبه

 :کرد تند پا خانه در طرفبه

 . مارستانیب نبرده بابزرگمو -

 پشت از و فروداد یسختبه را دهانش در یلقمه وسفی

 از را پولش فیک و چییسو باور. رفت باور طرفبه کانتر

 . کرد باز را واحد در و برداشت در کنار کمِد

 باهات؟ امین -
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 . نه -

 .بهم بده خبر -

 .باشه -

 هست؟ ست؟ین که یجد -

 نمیبب برم. اورژانس تو هیبستر گفتیم خزر. دونمینم -

 .خبره چه

 ینیح و شد کیبار خزر نام دنیشن با وسفی یهاچشم

 :گفت رفتیم آسانسور سمتبه باور که

 .برسون سالم خانوم خزر به -

 به ینگاه اخم با آسانسور یدکمه فشردن نیح باور

 رد بستن از شیپ و زد لبخند وسفی. انداخت قشیرف

 :گفت
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. دمینم راهت. بمون خانوم خزر شیپ جاهمون شبو -

 .ریخبه شب

 االب با بعد و ماند واحدش یبسته در یرهیخ یاهیثان باور

 و تنها را شب بود قرار مثاًل. شد واردش آسانسور آمدن

 همهآن. بگذراند خزر الیخ راندن پس یبرا تالش در

 کی در هم آن دن،ید را سالهده خراب الیخ بودن، کینزد

 .نداشت کم ایدر در شدن غرق خرخره تا از یزیچ روز
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 بود، نشسته فرمان پشت خودش مارستانیب به دنیرس تا

 یرو هم خزر کنار در آن از بعد و شام یهالحظه مرور

 . راننده بغِل یصندل

 .«خودت واسه بکش مادر، باور»
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 .«شدم ریس گهید واقعًا من. ممنون»

 ای بکشم خودم واسه گهید مقدار هی دارم اجازه من»

 «کنن؟ لیم دیبا جانتون باور شوهیبق

 هدیکوب کم کی خوامیم یول پسرم، نداره گهید که لیم»

 .«بخوره صبحونه فردا ببره زمیبر

 هنشست باور. دیچیپ نیماش اتاقک در خزر یخنده یصدا

 لبلبخندبه مادربزرگ یخانه یآشپزخانه زیم پشت

 تصور به لبخند هم فرمان پشت باور. کردیم شیتماشا

 .داشت

 هکیت اون بخوام زتونیعز پسر از تونمیم جون، نرگس »

 هخست ممکنه ای بده بهم دستش کنار سبد تو از رو نون

 ...«ای بشه تیاذ بشه،
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 داشت، که یبارطنتیش نگاه آن با خزر زدن حرف انیم

 دهش متذکر هم رزنیپ و گرفته سمتشبه را نان سبد باور

 :بود

 !«جون دختر بسوزون شیآت کمتر»

 لبق چشمکش بود، گرفته باور از را سبد لبخند با خزر

 او خوردن غذا به ارادهیب یلحظات بود، لرزانده را باور

 احساس را او نگاه ینیسنگ خزر یوقت تا بود مانده رهیخ

 وهاابر به یاگره کرده، لیمتما یسر برده، باال نگاه کرده،

 یکاسه لحظه آن. «هیچ» بود زده لب صدایب و انداخته

 یماشات اقیاشت کردن پنهان یبرا پناه تنها باور یرو شیپ

 . بود جوان زن

 دیشا تا کرد روشن را نیماش پخش برد، شیپ دست

 دست را خزر الیخ کند، آرامش یکم کالمیب یقیموس

 . ببرد خود با و ردیبگ
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 دایپ راحت مارستانیب یجلو پارک یجا و بود وقت رید

 اورژانس به پا و کرد پارک را نیماش یوقت. شدیم

 از را پدربزرگش سراغ خواست گذاشت، مارستانیب

 و راند زبان به آرام را «باور» خزر رد،یبگ رشیپذ مسئول

 یاسرمه برگشت که باور. کرد خود متوجه را جوان مرد

 قلب که بود کرده تیسرا هاچشم یآب به چنان خزر شال

 .لرزاند را جوان مرد

 بمونه، نظر تحت صبح تا دیبا گفتن. جاستاون بابزرگ -

 .هن ای بشه یبستر بخش تو رنیبگ میتصم بعدش

 :افتاد راه خزر یپاهم باور

 حالش؟ طورهچه اآلن -

 صیتشخ البته. باال بود رفته قندش. یلیخ بهتره -

 .هیاگهید زیچ که بزرگمام
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 کینزد بود دهیکش دراز شیرو رمردیپ که یتخت به باور

 :شد

 ه؟یچ -

 تو یروادهیز خاطربه شوهرش ُکِمسترِو معتقده اون -

 .انداخته روزش نیا به آبگوشت خوردن

 :راند پس هم را لبخند کرد، مهار را خنده باور

 سالم. ستین یخوب کار مسن یهاآدم کردن مسخره -

 ن؟یبهتر. بابزرگ

 باور به و کرد باز را شیهاچشم رمردیپ. دیخند زیر خزر

. کند درک را او حضور تا دیکش طول یکم. دوخت چشم

 :بود حالیب زدن حرف وقت به لحنش

 .زحمت تو یافتاد. نبود الزم بابا؟ یاومد چرا -

 :دیچسب را پدربزرگش یدهیچروک دست باور
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 اآلن؟ نیبهتر. ستین یزحمت -

 هک خزر به ینگاه بعد داد، مثبت جواب یآرامبه رمردیپ

 درچشمچشم تیدرنها و انداخت بود ستادهیا باور کنار

 :کرد زمزمه باور

 نز. من شهیم عاقبتت یریبگ زن. وقت هی یرینگ زن -

 .کنهیم چارهیب آدمو

 دست لبخند با باور. شدند گرد خزر یهاچشم

 خزر به ینگاهمین بعد و فشرد را رمردیپ یدهیچروک

 :نشاند صورت به لبخند هم خزر. انداخت

 البته. گنیم ونیهذ دارن داروها ریتأث تحت بابزرگ -

 .باشه هم کمسترو عوارض از تونهیم

 . بست را هاچشم و دیخند حالیب رمردیپ

 کجاست؟ بزرگمام -
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 اول. گرفت رمردیپ از را خزر نگاه باور سؤال و صدا

 بود ختهیر اشیشانیپ یرو که را جوان مرد دارنم یموها

 به ار لباسش و شامپو عطر دیکش نفس بعد گذراند، نظر از

 اشاره راهرو از یسمت به دست با سرانجام بکشد، جان

 :کرد

 .بخوابه نمازخونه تو رهیم گفت -

 .خونه نیبر هم با دار، برش برو -

 فیرد به دست با و داد تکان طرف دو به یسر خزر

 :کرد اشاره اورژانس یراهرو یآب یهایصندل

 آلنا گهید بابزرگ. ایب یخواست هم تو. جااون نمیشیم -

 .خوابهیم راحت

 . ماند رهیخ هاچشم یرهیت یهایآب به باور



 

Romanzo_o 828 

 وردم،این یزیچ یسوغات تو واسه ام،یب خواستمیم یوقت»

 هشد قرار که یدار شمیپ یامانت یسر هی ساال نیا تو اما

 بارهاضاف چون ارمیب نتونستم خودم. کنه پست برام مامان

 .«ونرسونمشیم دستت به د،یرس دستم به یوقت. خوردیم

 «هستن؟ یچ»

 .«پاشغالآشغال گهیم بهشون مامان»

 کیتارمهین اطیح در دوباره جوان دختر یخنده یصدا

 یسع که یجوان مرد لب به لبخند. دیچیپ یمیقد یخانه

 رونیب دامن ریز از تراشخوش یپاها آن به نگاه کردیم

 . نشست ندازد،ین زده

 «بپرسم؟ سؤال هی تونمیم»

 جوان دختر صورت به اطیح یکیتار در جوان مرد نگاه

 :کرد استفاده مرد سکوت از دختر. شد دهیکش
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 «؟یکتابفروش امیب داشتم دوست وقت هر تونمیم»

 عموم یرو به یکار یهاساعت تو ما یکتابفروش دِر»

 .«بازه

 یدگیکش هم باز رفته، عقب سر هم باز خنده، هم باز

 بردن جلو سر یوسوسه و فیظر پوست و یبلور گردن

 .یطوالن یابوسه و

 اجاون به رمیمس ونیم در روز هی عموم مِن اگه مثاًل پس»

 «؟یکنینم ترش رو فته،یب

 وقفت ینخوا ،یباش داشته دیخر قصد ،یباش یمشتر اگه»

 چرا؟ کردن ترش رو ،یبش کسب مانع و یکن جایب

 .«کنمیم استقبالم

 مشتمشت دوباره و مردانه لبخند دوباره خنده، دوباره

 .حسرت
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 ؟یآینم -

 .کشاند مارستانیب اورژانس بخش به را باور خزر سؤال

 :ردک باز لب بعد داد، تکان موافقت عالمت به یسر ابتدا

 کردن مرخصش اگه هم صبح. هستم من. خونه نیبر. نه -

 .آرمشیم

 :نشست تخت کنار یصندل یرو و زد دور را تخت بعد

 .شما نیبر. جانیا من نمیشیم -

 یپا نییپا از را فشیک بعد کرد، نگاه را باور یکم خزر

 :انداخت شانه سر و برداشت رمردیپ

 .ادیب شهیم یراض بزرگمام نمیبب برم. پس باشه -
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 قتاو جورنیا. آدینم مارستانیب بابزرگ با معمواًل. آدیم -

 .مارستانیب آرمیم بابزرگو من زنه،یم زنگ من به

 و مارستانیب از داره هول ترسجون اون چون آره، -

 .دواودرمون و مطب

 زمزمه یآرام به را جمله بسته یهاچشم همان با رمردیپ

 صورت از را نگاهش لبخند با باور و دیخند خزر. کرد

 :کشاند خزر یخنده به پدربزرگ

 یول لبخندات. یخندیم کمتر شیپ سال ده به نسبت»

 خودش یفتهیش زنو هی تونهیم لبخندا نیهم. شده شتریب

 به خودت از یعکس تصفحه تو که خوشحالم. کنه

 تو. هاتوخنده عکس مخصوصًا. یذارینم اشتراک

. ًالطف کن هایمشتر خرج لبخند کمتر هم یکتابفروش

 .«بشه کسبت از مانع جاشونیب توقف ترسمیم
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 لز باور. رفت رونیب بخش از و کرد زمزمه را «فعاًل» خزر

 . ماند خزر یرفته راه و یتیسکور در

 . جفتتون نیفیح. جان بابا ریبگ نویهم -

 به و کند در از را باور نگاه رمردیپ حالیب یزمزمه

 تداش لب به لبخند ریپ مرد. نشاند او یدهیچروک صورت

 :کرد لیتکم را اشجمله یوقت

 .هم بدون نیفیح ن،یهم مال -
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 وضع لباس برود، اتاقش به رمردیپ کرد کمک سروصدایب

 رمردیپ ینهیس تا یآرامبه را روانداز بعد. بکشد دراز و کند

 :زد پچ و برد باال

 ن؟یندار الزم یزیچ -
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 کهنآ از شیپ و داد یمنف جواب کرد، صاف ییگلو رمردیپ

 :دیچسب را او دست ردیبگ فاصله تخت از باور

 .جان سرپ ببخش. تو گردن افتاد رپاتاالیپ ما زحمت بازم -

 وچروکنیچپر یشانیپ شد، خم زد، یلبخند باور

 :کرد صاف کمر و دیبوس را پدربزرگش

 . نیبخواب. ستین هم یزحمت. نکردم یکار -

 و ماند هریخ اتاق از اشنوه رفتن رونیب به لبخند با رمردیپ

 داشت روز و بود زده سر تازه دهیسپ. کرد شیدعا دل در

 ختهاندا باال رفتن حب صبح اذان وقت رمردیپ. شدیم باز

 . بود نشده مارستانیب در ماندن به یراض و

 را هاپله نیپاورچنیپاورچ و بست یآرامبه را اتاق در باور

 با ردک یسع نشست، مبل یرو کرخت یتن با رفت، نییپا

 یشتپ به را سر پس بعد و کند سرفه حالت نیصداتریب

 .بست چشم و چسباند مبل
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 کم؟ هی نکردن مرخصش زود -

 داریب توقع. کرد باز چشم خوردهجا باور خزر یزمزمه با

 . نداشت را بودنش

 ؟یداریب طورچه -

 .دمیکشیم نقشه -

 یسع اما افتاد، خنده به خزر. رفت باال باور یابرو یتا

 وابخ خودش اتاقش در رمردیپ. کند اکتفا یلبخند به کرد

 .بود مانده هم رزنیپ یداریب به یساعت هنوز و

 !هانقشه اون از نه، هانقشه اون از -

 یطراح و گرفتن دست در مداد حالت به را دستش بعد

 دنبال را او دست حرکت باور نگاه. داد تکان هوا در کردن

 شب یهالباس از یخبر. نشست لباسش به بعد و کرد

 یعروسک یراحت شلوار و بلوز کی حاال و نبود قبل
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 در چهآن از ترنییپا را سنش که داشت تن به رنگیصورت

 .دادیم نشان بود قتیحق

 هم حالش. خونه برم خوامیم کرد بند گهید صبح اذان -

 .آوردمش بود، خوب

 :ستنش خزر یشانیپ به ینیچ. کرد یاسرفه و گفت باور

 ؟یکنیم سرفه چرا -

 . دهکر تمیاذ مارستانیب یکنندهیضدعفون مواد و الکل -

 ؟یبخواب یخواینم -

 خزر بلوز یاقهوه یهاخرس شمردن مشغول نگاه با باور

 بلوز یرو خرس تینهایب... چهار سه، دو، ک،ی. شد

 با هاخرس شرمدن نیح داشت باور. بودند وپخشپرت

 و است فروشگاه شلوغ روز امروز کردیم فکر خود

 امتم یعهده از تنهادست مانیا و دیایب دیجد بار بناست
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 بش یخوابیب و یخستگ همهآن با اال و د،یآیبرنم کارها

 پناه خوابشتخت و خانه به نشستن جاآن یجابه دیبا قبل

 . دیخوابیم عصر تا و بردیم

 . آدیم بار گهید ساعت دو یکی. فروشگاه برم دیبا -

 . برو بعد بخواب کم کی -

. شد هاچشم یآب یرهیخ گرفت، هاخرس از چشم باور

 را یاهیچندثان سکوت و فرستاد گوش پشت را موها خزر

 :شکست

 ؟یخوریم صبحونه -

 خورده صبحانه خزر با که یبار نیآخر کرد تالش باور

 . دینرس اشخسته ذهن به یزیچ. اوردیب خاطر به را بود

 . ممنون. آره -
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 کرد زمزمه یآرام به را «کنمیم خواهش» زد، یلبخند خزر

 را هاچشم دوباره باور. افتاد راه آشپزخانه طرف به و

 به چشمانش یجلو خزر بلوز یاقهوه یهاخرس. بست

 دست کردیم تالش داشت ذهن. بودند درآمده رقص

. دکن حرکتشانیب و ردیبگ را هاآن یکییکی ندازد،یب

 و دندیخندیم رفتند،یم در دستش ریز از هاخرس

 یکی باور. دادندینم سکون به تن و دندیپریم نییباالوپا

 زدرا پهلو به مبل یرو کرد، باز را قهی ییباال یدکمه دو

 یهاچشم داد اجازه و کرد جمع نهیس در را پاها د،یکش

 . شوند خواب میتسل خسته

 آشپزخانه از خزر شد، دهیچ که صبحانه زیم بعد یکم

 که بود خوشحال. کند صدا را باور تا رفت رونیب

 او به نبودنش و است خواب اتاقش در هنوز مادربزرگ

 حرف بماند، تنها جوان مرد با دوباره تا دهدیم فرصت
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 دنیرس محضبه اما ببرد، لذت او با یهمصحبت از و بزند

 به و مبل یرو دهیکش دراز را باور آشپزخانه درگاه به

 مرد از که یآرامش رو، شیپ یمنظره. دید رفته خواب

 توان او به توانستیم نشستیم خزر جان به دهیخواب

 را رو شیپ ریتصو به شدن رهیخ و ستادنیا هاساعت

 آشپزخانه چهارچوب به زدههیتک جا،همان شدیم. بدهد

 رهیذخ خود وجود در عمر یباق یبرا را آرامش آن و بماند

 هاروزمره نیهم حسرت روزها و هاشب چه که آخ. کند

 دل به را شدیم مربوط مرد نیا به که یکوچک زیهرچ و

 نند،ک وگوگفت هم با ند،یبنش باور کینزد کهنیهم. داشت

 خود کینزد ند،یبب را او ند،یبب را او لبخند بخندند، هم با

 وردلخ کنند، بحث بشنود، را اشمردانه بم یصدا ند،یبب

 ند،یبب را تشیجد مرد، اخم اورند،یدرب هم دل از شوند،

 که ار اشنهیس یقفسه ند،یبب را فرورفته خواب در باور
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 ند،یبب شودیم نییباالوپا مردانه راهنیپ آن ریز یآرامبه

 رد کند، لمس ببوسد، را او بشنود، را شیهانفس یصدا

 با و خرجش است بلد یعاشق هرچه  شود، غرق آغوشش

 ِیافتنیندست یهاروزمره آن از امان آخ. کند یزندگ او

 !ریپیب

 و آشپزخانه در چهارچوب به زدههیتک جا،همان قهیدق چند

 یروفرش یهاییدمپا بعد ماند، درخوابغرق باور یرهیخ

 شانیسروصدا اتاق سمت رفتن وقت تا درآورد پا از را

 .نکند داریب را خفته یخسته مرد
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 نت یرو دنیکش یبرا را نازکش روانداز برگشت، یوقت

 او تن بر را روانداز شد، خم. بود آورده خود همراه باور

 یموها یدیسف یرهیخ دهیخم طورهمان بعد و دیکش
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شقیقهها و عقبنشینی مختصرشان ماند. داشت برای 

بوسهای گرم و مالیم بر صورت مرد جوان جان میداد. 

داشت جان میداد دست را مهار کند تا پیش نرود، بر 

نیمرخ مرد جوان نشیند و زبری تهریش را لمس نکند، اما 

حاال که او خواب بود، شاید لمس مالیم آن موهای 

جوگندمی گناه یا زیادهروی محسوب نمیشد. دست 

لرزان را به آرامی پیش برد، سرانگشت سبابه را آنقدر 

آرام که انگار بناست حبابی را لمس کند به موهای 

مردانهی جوگندمی چسباند و بهآرامی لمسشان کرد. چند 

ثانیه بعد دست را عقب کشید، نفس کشید، نفس کشید، 

نفس کشید. حضور نزدیک مرد جوان را با تمام جان نفس 

کشید. 
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 نگاه بود شده مجبور خزر بعد، ساعت کی از شتریب

 هب مادربزرگش همراه و ردیبگ دهیخواب باور از را اشرهیخ

 به را یداغ و بود داغ هنوز سبابه انگشت. برود آشپزخانه

 که بود قلبش یگرما هم دیشا. ختیریم قلبش

 ودب باور تن یگرما دیشا. بود کرده سوزان را سرانگشت

 .دبو دربرگرفته را جوان دختر وجود کوتاه یلمس با که

 اومدن؟ یک -

. اختاند صبحانه زیم به ینگاه و دیپرس وارپچپچ رزنیپ

 ررتید هاصبح و نبود کردن آماده صبحانه اهل معمواًل خزر

 .آمدیم رونیب اتاقش از رزنیپ و رمردیپ از

 .شیپ ساعت هی -

 هول گهیم من به بعد. مارستانیب تو نشد بند رمردیپ باز -

 . دارم درمونگاهو و مارستانیب
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 هیتک در چهارچوب به که خزر به و گفت وارزمزمه رزنیپ

. انداخت ینگاه بود رهیخ آشپزخانه رونیب ییجا به و داده

 نگاه یکسچه به درواقع ای یزیچچه به دارد کهنیا حدس

 .نبود دشوار خاتوننرگس یبرا کندیم

 زم؟یبر ییچا -

 مرد یرهیخ و نشسته مبل یرو که یمدت تمام. دینشن خزر

 نظر از را ندهیآ یاهایرؤ و گذشته اتفاقات داشت بود،

 . دیکشیم نقشه درواقع و گذراندیم

 .خزر -

 :آمد خود به خزر و زد پچ رزنیپ

 ؟یچ -

 ؟ییچا -

 .زمیریم من ن،ینیبش شما -
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 :ترف سماور کنار به داردسته یبلور یهاوانیل با رزنیپ

 بچه بذار نکن، سروصدا. زمیریم من ن،یبش. خوادینم -

 .بخوابه

 صورتش به یمتعجب لبخند و شدند گرد خزر یهاچشم

 :گفت نشستیم که یغذاخور زیم پشت. نشست

 .فروشگاه بره دیبا -

 .میزنیم صداش بعد بخوابه، کم کی. حاال رهیم -

 ساعت هی گفتیم خودش. دهیخواب شترهیب ساعت هی -

 .باشه فروشگاه دیبا گهید

 :نشست و شد کینزد زیم به یچا وانیل دو با رزنیپ

 .رنیدرنم دفتراشم کتاب. شهینم رید. رهیم -

 و برداشت زیم یرو از را شیچا وانیل لبلبخندبه خزر

 :گذاشت خود دست یجلو
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 .براش ادیب قراره بار -

 اومدن؟ یبود داریب -

 .دمیکشیم نقشه داشتم. آره -

 .برسه داد به خدا -

 داشتند که مادربزرگ دستان به و دیخند یآرامبه خزر

 خاتوننرگس بعد یکم. دوخت چشم گرفتندیم لقمه

 از که بود آرام یقدرآن شیصدا. شکست را سکوت

 :رفتینم رونیب آشپزخانه

 .داره دوستت یلیخ هنوزم -

 در ار لقمه کهآن از شیپ رزنیپ. رفت باال خزر یابرو یتا

 هب شکر یکم بعد و انداخت او به ینگاهمین بگذارد، دهان

 :کرد اضافه شیچا

 . خونمیم چشماش از -
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 باشه؟ داشته دوست منو نیندار دوست بده؟ -

 مادرت از منتها ،یمن ینوه هم تو باشه؟ بد چرا -

 .ببره برداره رو تو ادیب باز ترسمیم. ترسمیم

 . گرمه خودش یزندگ به سرش اون -

 نه؟یهم یدار حتم -

. بدهد حیتوض شتریب او تا ماند رزنیپ یرهیخ خزر

 خزر سمتبه را آن و کرد درست یالقمه خاتوننرگس

 و نخورد اما گرفت، او از را لقمه تشکر با خزر. گرفت

 :دینوش شیچا از یکم رزنیپ. ماند منتظر

 ته،گرف تیبل گفت. جانیا زد زنگ ینبود یوقت روزید -

 .آدیم داره
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 آمدن قصد آذر شدینم باورش. ماند مات. خورد جا خزر

 پزخانهآش در به ینگاهمین رزنیپ. باشد نگفته او به و کرده

 :کرد خم تنه خزر سمتبه یکم بعد انداخت،

 دلنگرون گفت ؟یآیم یدار یچ واسه گفتم بهش -

 خمز بهش پسره ترسمیم گفت ؟یچ نگرون گفتم. خزرم

 حق رد دخترت مگه گفتم. رهیبگ انتقام ازش بخواد بزنه،

 یچیه باشه؟ انتقام فکر به اآلن اون که کرده یبد پسره

 ن،یزنن زخم پسره به دخترت و تو گفتم بهش منم. نگفت

 .نداره شماها کار به یکار طفلک اون

 مبهوت ای بخندد دانستینم. رفتند باال خزر یابروها

 :کرد اشاره زیم اتیمحتو به سر با رزنیپ. بماند

 . گهید بخور -

 یکم رزنیپ. گذاشت دهان در را دستش در یلقمه خزر

 :گفت بعد ماند، ساکت
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 کمکت. دارم هواتو من ،یبرس بهش واقعًا یبخوا اگه -

 از دست بگو. بزن حرف مادرت با هم تو اما کنم،یم

 هتونب اگه هم عصمت. گذشته سال ده. برداره شیشترنهیک

 هذرذره نهیبش آدم ستین کم. داده تاوان سال ده زده، ناحق

 یتح و ادیبرن دستش از یکار و نهیبب پسرشو شدن آب

. ردهک اشتباه زده، یحرف ناخواسته. بدونه مسببش خودشم

 هم اولش همون از آذر منتها م،یکنیم اشتباه مونهمه

 شدیم حرفشون که بار هر مبچه محبوب،. بود یانهیک

 ملتح وتخمشواخم و قهر د،یکشیم منتشو دیبا روز چند

 تا دادیم بهش دیوعوعده د،یخریم کادو شواسه کرد،یم

. اشهب داشته پسرم به یچشمگوشه هی بده تیرضا خانوم

 که من واسه بود، یخوب مادر تو واسه دیشا مادرت

 اولش از. نبود یزندگ زن ممبچه واسه نبود، یخوب عروس

 کفن ،یدید که هم آخرش. بود زبونش ورد میبرمیبر هم
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 اراک کردن ستیورراست یپ افتاد نشده، خشک شوهرش

 کرد، غربت لونیو خودشو هم که هم تهش. رفتن واسه

 . رو تو هم

 ونلیو هم یلیخ و مینداشت یبد یزندگ وراون ما البته -

 دایپ کار مامانمم گرفتم، کار دادم، ادامه درسمو. مینبود

 مرد با اآلن هم تیدرنها و میداشت هم یخوب امکانات. کرد

 .کنهیم یزندگ داره یخوب

 بینص خدا. مدهید عکسشو. یغربت پوسِتاهیس هی آره -

 !نکنه

 .ستین یخوب صفت اصاًل ینژادپرست -

 نژادپرسته؟ یک -
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 آشپزخانه در سمتبه را زن دو نگاه باور یدورگه یصدا

 هب سر با خزر و زد لبخند اشنوه یرو به رزنیپ. کشاند

 :کرد اشاره مادربزرگش

 .خاتون کمسترو -
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 رزنیپ. نشست باور آلودخواب صورت به ینیریش لبخند

 :گفت سماور سمت رفتن و شدن بلند جا از نیح

 دهنم تو فقط! مرضو اون اسم بلدم خودم من -

 .چرخهینم

 :گرفت دست به را شیچا وانیل لبخند با و مشتاق خزر

 اسمش؟ هست یچ جدًا؟ ِا؟ -

 :رفت زیم طرفبه دستبهیچا وانیل رزنیپ
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 . برم قربونت صبحونه ایب بزن صورتت به یآب هی برو -

 رزنیپ چهآن رد،یبگ فاصله آشپزخانه در از تا دیچرخ باور

 لبخند خزر بلند یخنده بندشپشت و آورد زبان به

 .نشاند صورتش به یقیعم

 .ُکرستلور -

 سیسرو به و داد تکان تأسفبه یسر لبخند با باور

 یازگارس سر آذر با رزنیپ نه بود، ادشی تا. رفت یبهداشت

 یبرا را خزر یعجله درواقع. رزنیپ با خزر نه داشت،

 درک را کردن مکان نقل خود یخانه به و شدن مستقل

 . کردیم

 .بخنده یجورنیهم بهت خودتم ینوه ،یبش ریپ یاله -

 را وا لپ و برد شیپ دست زد، لبخند رزنیپ حرف به خزر

 :دیکش
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 ناز قدران اول از ینرگس. خورهیبرم بهش که قربونش -

 نازدار و دیخر نازتو یه بابزرگ، خونه یاومد ای یداشت

 ؟یشد

 :برد عقب سر رزنیپ

 !نکن -

 سرعتبه کرد یسع بعد و دینوش شیچا از یکم خزر

 آن از باور حضور در نداشت لیتما که یامسئله بهراجع

 :بزند حرف کند صحبت

 بابا اب. بهنامه عمو هیشب ییجورا هی. هیخوب یلیخ مرد تام -

 و دندههی و لجباز کنه،یم درک مامانو. داره فرق یلیخ

 برعکس که یزیچ. اخالقهخوش و مهربون. ستین زورگو

 باعث نمیهم و بوده کمرنگ یلیخ برادرش تو بهنام، عمو

 ئلقا یادیز احترام براش منم و بشه شفتهیش مامان شده

 میرفت رانیا از که یلیاوا همون از کهنیا ضمن. باشم
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 یبرا بار چند یسال داشته، مامانو یهوا شهیهم ه،یترک

 هب مامان تا مونده منتظر یکل و شمونیپ اومده مامان دنید

 هاگ کنمیم فکر من. بده مثبت جواب ازدواجش شنهادیپ

 دیبا م،یبزن حرف مامانم بد یهااخالق بهراجع باشه قرار

. هینصافایب مینگ اگه و میبگ هم بابا تند یرفتارها بهراجع

  ماا تنگه، براش یکل دلم اآلن نیهم بودم، بابا عاشق من

 با تههفبههفته مامان اگه بگم دیبا باشم منصف بخوام اگه

 مامانم هواس بابا. بود بابا از شیدلسرد لشیدل بود قهر بابا

 به یاخالق لحاظ از بهنام عمو یهرچ. نبود یخوب شوهر

 .بود رفته شما به امرزمیخداب یبابا رفته، بابزرگ

 درهم چهره خزر یهاصحبت یابتدا از که خاتوننرگس

 وانج دختر لبخنِد به رهیخ او، آخر یجمله با بود دهیکش

 :دیتوپ و کرد ترش رو

 !ینشناسنمک مامانت همون لنگه -
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 وانیل داشت دوست بود زده را شیهاحرف که حاال خزر

 یقیدقا کهنیا فکر اما برود، اتاقش به  و بردارد را شیچا

 وادارش ندینشیم او کینزد و زیم نیا پشت باور گرید

 .کند تحمل را رزنیپ یبدخلق و بماند سرجا کردیم

 .من ماهکهیت پسر نه شبهنصفه همون مامانت اقتیل -

 هکنیا تصور از. دیچیپ آشپزخانه در خزر یخنده یصدا

ً یبعد تماس در بماند ادشی دیبا کرد

 .خنده به شهیهم -

 ودب گذاشته آشپزخانه به پا که یباور به خزر خندان نگاه

 .داشت صورت به یکج میمال لبخند هم باور. نشست

حتما با تام صحبت 

کند و کلی بخندند.  

به تام بگوید مادربزرگش او را midnight خواندهاست 

پشتبند خنده لبخند عمیقی به صورتش نشست و فکر 
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 زودتر دختره نیا برسون، یدست هی خدا رو تو مادر -

 الا و! خودش خونه سر بره بخره، کوزهکاسه کهیت تا چهار

 !نیکن یبستر مارستانیب نیببر دیبا بابزرگت لنگه منم

 زرخ به ینگاهمین. نشست و دیکش عقب را یصندل باور

 :چرخاند مادربزرگش سمتبه سر بعد و انداخت خندان

 .بکشم گوششو من نیبگ کرده؟ کار یچ -

 :داد تکان طرف دو به سر خزر به رو بعد

 ؟یکرد کار یچ -

 چسباند، هالب به را یچا وانیل لبخندش حفظ با خزر

 :گفت بعد د،ینوش یکم

 شما. یغربت اهیس و شبنصفه گهیم من دیجد یبابا به -

 خوره؟یبرنم بهت یباش
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 یرو ختهیر یموها و اشرفتهعقب سر باور، بم یخنده

 زیم کی سر شدیم که بود یامنظره نیبهتر یشانیپ

 آن از خواستینم دلش خزر. دوخت چشم آن به صبحانه

 و مربا یهاکاسه رزنیپ. شود دور یاذره لحظه آن و طیمح

 :داد سر بود نشسته باور که یسمت را عسل

. نهکیم سهیمقا خودش یبابا با رو بهیغر پشت هفت -

 خودشو یشوهرننه بعد ذاره،یم من یبچه رو بیع

 ما هبود تا. دهینشن و دهیند یزایچ حق به. برهیم باالباال

 نیهم. اومدهیم بدش یناپدر و ینامادر از آدم ادمونهی

 خونه تو که پا داشت، یناپدر هی من، امرزیخداب مادر

 موش سوراخ دنبال هم یسالگپنجاه تو من مادر ذاشت،یم

 .کنه فرار گشتیم
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 ظهر سِر شما، مادر یناپدر که بوده نیا خاطربه اون -

 داشتن ترس یبرا ییجا مطمئنًا بود، شبنصفه اگه. بوده

 .کردینم فرار ازش یکس و

 :داد ادامه باور به رو بعد گفت، خنده با خزر

 خوادیم دلش آدم ناخودآگاه که هیخوب مرد قدراون تام -

 .کنه ازدواج اون مثل پوستاهیس هی با

 دیمالیم ینانتکه یرو را عسل داشت که باور دست

 صورت به و رفت باال تعلل با نگاهش و ماند حرکتیب

 بلند شیجا از خزر. نشست خزر یطانیش نگاه و خندان

 :رفت سماور سمتبه و شد

 زم؟یبر ییچا جون ینرگس -
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 تأسفبه یسر بود شده درچشمچشم باور با که رزنیپ

 یمنف جواب خزر به شدنش بلند با زمانهم و داد تکان

 :گفت رفتیم رونیب که آشپزخانه از. داد

 بده قلع بهت خدا. نرفته باال فشارم تا ارمیب قرصامو برم -

 .میسل عقل. جون بچه

 بعد کرد، نگاه مادربزرگش رفتن رونیب به لبخند با خزر

 باور. برگشت زیم پشت به و ختیر یچا خودش یبرا

 نگذاشته دهان در را آن هنوز اما بود، کرده درست یالقمه

 هب و برد باال جوان دختر لبخند از را نگاهش یوقت بود

 ماند، او یرهیخ هیثان چند هم خزر. نشاند او یهاچشم

 :کرد زمزمه یآرامبه و برد جلو سر بعد

 بود عروسش مامانم که یسال همهاون تو بال یهرچ -

 ات اگه گهید. کردم یتالف وقت چند نیا تو آورد، سرش
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 وت شبو دیبا نرم، و نکنم پر موخونه گهید روز دو یکی

 .بخوابم جوب

 شیرو یچا یکم و گذاشت دهانش در را لقمه باور

 المج خزر بزند، یحرف خواست دیبلع که را لقمه د،ینوش

 :نداد

 مسن آدم هی سرسربه آدم ستین درست. دونمیم آره، -

 هی لج دیبا تونهیم تا آدم. استثنائه یول بزرگمام بذاره،

 .هاریدرب رو باورپسند پسردوسِت پرسِتنژاد رزنیپ
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 و دینوش شیچا از یکم. نشست باور صورت به یلبخند

 :کرد آغشته خامه و عسل به را یبعد نان
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 مادرت، حضور بدون اونم شهر، نیا تو یزندگ واسه -

 .یدار نگه خودت واسه بزرگومام باشه بهتر کنمیم گمون

 نگاهش بعد. گذاشت دهان در را لقمه و گفت باور

 صورت یرو شست آمد، شیپ که خزر دسِت به نشست

 فقط. کرد پاک لبش کنج از را خامه یلکه و گذاشت او

 ،یلمعمو لمس کی و گذرا تماِس هیثان چند. بود هیثان چند

 هب سنگ شهاب کی برخورد هیشب یزیچ باور یبرا اما

 به نگاهش. سوزاند و دیآفر درد کرد، سوراخ. بود نیزم

 به یمیمال لبخند خزر نشست، که شیرو شیپ یایدر

 :نشاند صورت

 .بود یاخامه -

 شیچا خوردن مشغول و داد نشان او به را شستش بعد

 رونیب صدایب را قشیعم نفس کرد یسع باور. شد
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 به التهاب آن از لمس، آن از ها،یآب آن از هم او. بفرستد

 . برد پناه یچا وانیل

 نشده؟ رتید -

 یرو را وانیل باور. شکست خزر را یاهیچندثان سکوت

 :کرد درست یگرید یلقمه و گذاشت زیم

 ینعی. رسهیم ریتأخ با راننده احتمااًل. نداشتم یتماس -

 .دوارمیام

 نیا کارش فقط حاال. کرد سکوت و داد تکان یسر خزر

 حرکات زیر به زیر و کند مزهمزه را شیچا ند،یبنش بود

 . ندیبنش تماشا به را شیرو شیپ مرد

 ؟یکرد دیخر تخونه واسه -

 لز داشت حتم که یدختر نگاه به کردن نگاه بدون باور

 . خورد را یبعد یلقمه و دیپرس اوست
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 ریتأخ با که دادم سفارش رو یبرق لوازم یسر هی -

 یسر هی میبر روناک با قراره امروزم. برام فرستنیم

 هاگ یعنی پسرعموم، با قراره روزم هی. میبخر وپرتخرت

 زیم اون از یکی میبر میخوایم کنه، میهمراه کنه لطف

 . بخرم یحقان از هایاروزهیف

 موپسرع یواژه به کرد یسع و فرستاد باال را ابروها باور

 گذاشت، زیم یرو را یچا بعد. ندهد نشان یواکنش

 :گفت و کرد درست خودش یبرا را آخر یلقمه

 .یدار پسرعمو تا چند شما پسرعمو؟ کدوم -

 و باور یباالرفته یابرو یتا. گرفت عمق خزر لبخند

 .یکن ضعف شانیبرا دادیم جان لبخندش

 برسونه، دست خواسته ازش بزرگشمام که یهمون -

 نیا از تا کنه فراهم دخترعموش یبرا روتختهیت تا چهار

 .بره خونه
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 دش سرپا د،ینوش یچا از یکم کرد، نییباالوپا یسر باور

 :رفت سماور سمتبه دستبهوانیل و

 .ببردت بگو. شناسهیم رو یحقان روناک -

 .بلدم خودمم آدرسشو -

 و ختیر یچا یکم کرد، کج وانشیل در را یقور باور

 :گرفت شیرو جوش آب بعد

 از شوخونه یچوب یهالهیوس هم روناک یول. دونمیم -

 من اب. یریبگ فیتخف که برو باهاش. دهیخر یحقان همون

 .متایق رو کشهیم هم یزیچ هی ،یایب

 خزر مدت تمام. شد کینزد زیم به و دیچرخ و گفت باور

 شود؟ شروع بهتر نیا از روز شدیم مگر. کردیم نگاهش

 روزمره ،یمعمول ،یعاد یهاحرف باشد، باور شدیم مگر

 مگر نترکاند؟ زیر یهاحباب خزر دل در یخوش بزنند،

 کرد؟ باور را کینزد حد نیا تا باور نیا شدیم
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 اگه یحت د،یخر واسه برم پسرعموم با حاضرم من -

 .کنن حساب باهام دوالپهنا

 خندان یهایآب. برد باال و کند یچا وانیل از نگاه باور

 . بودند شیهاچشم یاقهوه یرهیخ

 زبون یدخترعمو نیا شر از مادربزرگم نجات واسه -

 . بذارم وقت و بزنم کارم از حاضرم دراز،

 خانه ساکت یفضا در اشخنده یصدا. دیخند خزر

 شستهن هال مبل یرو که یرزنیپ صورت به لبخند و دیچیپ

 شتگیم یقرص یپ شیداروها یلونینا یسهیک انیم و بود

 . نشاند

. هباش کار فروشگاه تو ممکنه. کن هماهنگ باهام قبلش -

 یزیچ یقرار سر مثاًل ای نباشم فروشگاه کاًل هم ممکنه

 .باشم
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 به را یچا وانیل باور. نشست خزر یابروها به یاگره

 شیقرارها دینگو داد حیترج و کرد کینزد شیهالب

 یدهایخر و کتاب یهامجموعه از دیبازد یبرا معمواًل

 خزر را نشانیب سکوت بعد یاقهیدق. است فروشگاه

 :شکست

 شرکته تو یجد صورت به کارمو بعد یهفته از من -

 مخونه زودتر دارم عجله نیهم واسه. کنمیم شروع

 نجاما روناک کمک به هم رو کارا شتریب. رهیبگ سروسامون

 اب ای ییتنها تونمیم اونم که زهیم همون مونده فقط. مداده

 ارمد دوست. برم تو با دارم دوست فقط بخرم، برم روناک

 .بسازم خاطره زیم اون از تو با

 شدیم که یاعتراف محو. شد هایآب یتماشا محو باور

 به ترس فقط حاال اما بدهد، کشتن به را او یروزگار

 وارید یرو آجر و کردیم معذبش خت،یریم جانش
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 ست،ین خوب یبازخاطره دیبگو خواست. گذاشتیم

 ریپ هاخاطره دیبگو خواست کند،یم دربه تن از را جان

 دارند، یادیز بیتخر قدرت هاخاطره آورند،یدرم را آدم

 .شد مانیپش

 .باهات آمیم -

 ریخ از کرد، یجانیب یزمزمه گرفت، خزر از که نگاه

 رد سمتبه و برخاست جا از گذشت، یچا یباق دنینوش

 شیهاخاطره یرو خاطره آن از شتریب مبادا رفت آشپزخانه

 .ندیبنش

 ام؟یب باهات تونمیم من -

 برگشت، یوقت. داشت نگهش در به دهینرس خزر سؤال

 :فرستادیم گوش پشت را شیموها داشت خزر

 . فروشگاه امیب -
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 هن بدهد، یمنف جواب توانستیم نه. دیبگو چه ماند باور

 نیا از که رفتیم داشت او. کند موافقت داشت لیتما

 بگذارد، جا را خاطرش را، الشیخ شود، دور جوان دختر

 کرده قصد خودش خود حاال نسازد، یدیجد یخاطره

 .کینزد کینزد باشد، کینزد کند، یهمراه را او بود
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 .ایب -

 به زدن سر قصد به آشپزخانه از گفت، آرام باور

 مینس که ییایدر از شدن دور قصد به پدربزرگش،

 رونیب ختیریم جانش به یخوش عطر داشت مشیمال

 سردشده یچا وانیل دور دست او سرپشت خزر. رفت

 را داخ و بود نشانده صورت به ینیریش لبخند کرده، حلقه

 و کرده جمع باور خته،یر رمحمدیم هرچه کردیم شکر
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 ارث به را رمحبوبیم یلجباز ای یخلقکج از یاذره

 .استنبرده
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 درست ن،یماش کی کوتاه سقف ریز هم، تنگ نشستن

 داشتند انگار بودند دهیچیپ همبه چنان عطرها یوقت

. نبود کار اصاًل نبود، یسخت کار کردند،یم یبازعشق

 «ایب» کی با باور که شدیم محسوب یخودکش کی شتریب

 رگید یاهیثان تا اگر کردیم احساس. بود داده تن آن به

 به قلبش تند تپش یصدا نکند، بلند را یقیموس یصدا

 محضبه پس. کندیم شیرسوا و رسدیم خزر گوش

 یصدا. فشرد هم را پخش یدکمه ن،یماش کردن روشن

 زرخ بعد لحظه چند. دیچیپ نیماش در یکالمیب یقیموس
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 دش لیمتما راننده سمتبه یکم انداخت، پخش به ینگاه

 :دوخت چشم جوان مرد به و

 کالمه؟یب -

 کهآن به هم یرچشمیز یحت نگاهش کرد تالش باور

 .اددیم مثبت جواب یوقت فتدین بود نشسته کنارش

 خوره؟یم هم فلش -

 خزر چشم از بودنش معذب. داد مثبت جواب باور هم باز

 خی یکم زدن حرف با داشت تالش او و بود نمانده دور

 .کند آب را فضا

 بذارم؟ خودمو یآهنگا تونمیم من -

 ؟یدیم گوش که ترانه بدون یهاآهنگ نیا آخه هیچ»

. کنم تحمل تونمینم اصاًل یوا ره؟ینم سر تحوصله
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 داتوص ،یبخون باهاش تو باشه داشته یزیچ هی دیبا آهنگ

 .«یکن چارهیب رو هاهیهمسا باال، یببر

 .بذار -

 تیهدا یاصل ابانیخ به را نیماش و زمزمه یرلبیز باور

 زر،خ سمت بغلنهیآ از استفاده یجابه دادیم حیترج. کرد

 هوایب طورنیهم اصاًل نه، ای کند استفاده وسط ینهیآ از

 از یاذره یالحظه یول بدهد، تصادف به تن یحت و چدیبپ

 در جوان دختر یوقت اما رد،ینگ قرار درسشید در خزر

 شد آن درون گشتن مشغول و کرد باز را بزرگش فیک

 وا دست حرکت به چشمش یرچشمیز توانستینم باور

 .فتدین فیک در

 .هشیم دایپ مگه بگرد، سوزن دنبال کاه انبار تو حاال -

 آهنگ کی و کرد عوض را یقیموس برد، شیپ دست باور

 ق،عش ،ییوفایب به کردیم خداخدا فقط. گذاشت باکالم



 

Romanzo_o 870 

 دایپ ربط خزر و او نیب اتفاقات به که یزیهرچ ای هجران

 . نباشد مربوط کند،یم

 .بذارش یکرد داشیپ هروقت -

 شفل کردن دایپ به یدیام اما کرد، تشکر لبخند با خزر

 گشتن از پس نداشت، وپرتخرت همهآن انیم زشیر

 یپاها یرو را آن و بست را فیک در برداشت، دست

 .کرد جاجابه خود

 .دعوتم شما یخونه من هفته، آخر واسه -

 جوان دختر سمتبه زمانهم باور سر و نگاه گرید بار نیا

 .کردیم نگاه باور به لبخند با داشت خزر. دیچرخ

 !من؟ یخونه -

 از مجزا را باور یخانه نداشت عادت هنوز. دیخند خزر

 اما بود، دهیند که یاخانه. کند تصور بهنام عمو یخانه
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 فراموش گاهبهگاه را داشت را آن به گذاشتن پا یآرزو

 . کردیم

 یلیخ مامان. رهیم ما شیپ از داره. گرفته خونه باور»

 یمخالفت عماًل کدومچیه اما ست،ین یراض هم بابا ناراحته،

 .«ننکرده

 ختهیر نفت که ینامور. بود فرستاده شیبرا نامور را امیپ

 اما بود، سوزانده را هاآن ،یخانوادگ اختالف آتش به بود

 رخز بود کرده تالش هاسال آن تمام و بود مانیپش سخت

 .برگرداند باور به را

 تام؟ -

 و باور یخانه و حال و گذشته فکر از را خزر باور یصدا

 پا یآرزو به را او و برسد یروز بود ممکن که یاندهیآ

 .دیکش رونیب برساند مرد نیا یخانه به گذاشتن

 .تیدنایم. تام. آره -
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 باور لب به لبخند جوان دختر بشاش یخنده یصدا

 هب آن از و چدیبپ هاکوچه از یکی به تا زد راهنما. نشاند

 زا بعد خزر برود، داشت قرار آن در کتابخانه که یابانیخ

 :گفت خنده

 واقعًا مامان دونمینم من. شبنصفه گهیم بهش! ایخدا -

 آخه؟ داد نشون بزرگمام به تامو عکس بود کاریب

 لیمتما او سمتبه یکم خزر. کرد حفظ را لبخندش باور

 : کرد صاف ییگلو و شد

 اآلن کهنیا واسه لیدل نیتربزرگ بگم تیقطع با تونمیم -

 .تامه جامنیا من

 آمد،یم وسط که خزر بودن حرف. رفت باور لبخند

 احساسات زمانهم که شدیم قطار یقیحقا سرشپشت

 نیهم و کردیم داریب جوان مرد وجود در را یگوناگون

 .گرفتینم بحث آن از یخوب حس که بود
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 ما اب بًایتقر. نورَسل. رهیازم ترک. وراون دارم یدوست هی -

 دهمعتق اون. میهست یمیصم هم با یلیخ. رفت هیترک از

 کد واسه ییجورا هی رانیا به من برگشتن یبرا تام اصرار

 ای بزرگمام. کنمینم فکر یطورنیا من اما منه، کردن

 نهیا لشیدل کننیم فکر یطورنیا تام بهراجع اگه نورسل

 .هیخوب یلیخ مرد اون اال و. شناسنشینم که

 اون ونژادرنگهم یکی با خوادیم دلت که یقدراون - 

 .یکن ازدواج

 یفضا در شد پخش آمد تمام یانرژ با خنده دوباره

 .آورد کش هم را باور یهالب و نیماش

 !خان حسود -

 . اوردین خودش یرو به و دیشن باور را خزر یزمزمه

 من دیفهم یوقت مخصوصًا. شد مشوقم اون که خالصه -

 کنم،یم دنبالت دارم هیاخرده و سال دو کیف یدیآ هی با
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 تیشخصیب یپروا اون به یدار تو و ارتباطم در باهات

 دکر قمیتشو زد، حرف باهام یکل ،یبندیم دل شعوریب

 .کنم فکر برگشتن رو

 بهشنسبت یدرست شناخت که یآدم به آدم زشته یلیخ -

 .بگه ناسزا نداره
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 با باور. سرزنده و شاد دل، ته از. دیخند خزر دوباره

 را آن و پارک فروشگاه کینزد ییجا را نیماش لبخند

 را در خواست و دیکش باال را یدست ترمز کرد، خاموش

 اجازه و کرد مهار د،یچسب محکم را دست دل کند، باز

 سکوت خزر زدن، یبرا کند دایپ یحرف خواست تا. نداد

 :شکست را

 کرده؟ بالکت یدونیم -



 

Romanzo_o 875 

 کرف نیا به داشت. چرخاند خزر سمتبه سر یمکث با باور

 نیا گفت خزر چهآن کند، بالک را او دیبا تام چرا کردیم

 .کرد پخش فضا در را مردانه یخنده یصدا بار

 .کرده بالکت زده. پروا -

 یافتادهنیچ یهاچشم آن یبرا خنده، آن یبرا خزر

 لبخند با. کرد ضعف خندان صورت آن یبرا شده،کیبار

 اشچارهیب داشت عطرش که یمرد خندان صورت در نگاه

 :گفت وارزمزمه بعد و چرخاند کردیم

 .پررو یدختره -

 هیانث چند داد، تکان طرف دو به یسر لبخند حفظ با باور

 :کرد باز لب و راند پس را لبخند بعد ماند، ساکت

 .بودم نبسته دل بهش من -
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 باور وجهچیهبه که نه نگو. ازش بود اومده خوشت -

 .کنمینم

 یرهیخ و نشست صاف گرفت، جوان دختر از نگاه باور

  و بود پارک ینبات یمغازه یجلو یوانت. شد روشیپ

. کردیم یخال را بارش داشت ینبات یمغازه شاگرد

. کردیم نظارت و بود ستادهیا کمر به دست هم خودش

 از وزهن اورد،یب را باور فروشگاه یبارها بود بنا که یوانت

 . بود دهینرس راه

 مش،نیبب کهنیا به. کردمیم فکر بهش شدن کینزد به -

 یخوب ینهیگز دیشا کهنیا به ی،حت.کنم معاشرت باهاش

 . باشه مجدد شروع یبرا

 .کردم بالکش زدم شکر رو خدا پس -

 با خزر. چرخاند جوان دختر سمتبه سر متعجب باور

 :داد حیتوض لبخند
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 مستحق فقطنه من نظر از کنه، بالک باورو که یکس -

 .پورتهیر بالک مستحق که بالک،

 سرشانه را فشیک بند خزر بعد. کرد یاخندهتک باور

 :دیپرس شدن ادهیپ از شیپ و انداخت

 ؟یآیم هم تو -

 :کرد اضافه و داد مثبت جواب سر تکان با باور

 .سهبست. فروشگاه تو یبر یتونینم هم تو که امین من -

 و کرد دنبال فروشگاه به را جوان مرد یاشاره خزر

 هیاس نبود مطمئنًا. نشست آن نییپا یکرکره به نگاهش

 هگفت خزر به دخترک یوقت هم آن بود، سخت باور یبرا

 یکی باور و کندیم باز را فروشگاه در او روزها اکثر بود

 .کندیم شروع را کارش و رسدیم راه از رترید ساعت دو

 .گمیم رو نایعموا یخونه تون،خونه -
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 رباو یهاچشم به و گرفت فروشگاه از نگاه و گفت خزر

 حضور تواندیم کردیم فکر داشت باور. دوخت چشم

 از یبزرگ سهم که ییجا ،یپدر یخانه در را خزر

 .نه ای اوردیب تاب بود داده اختصاص خود به را خاطرات

 .شمیم حالخوش یباش اگه -

 یاهیثان باور. شد ادهیپ و دیکش را رهیدستگ گفت، خزر

 نیشما شد، ادهیپ جوان دختر سرپشت بعد ماند، حرکتیب

 ار روادهیپ هم یشانهبهشانه حاال. افتاد راه و کرد قفل را

 از را یاتنب کنجکاو نگاه. رفتندیم نییپا فروشگاه سمتبه

 یبرا شکیب و ندیبب توانستیم هم فاصله همان

 .بود زیبرانگسؤال خزر حضور دورواطراف یهاکاسب

 .ینبات یآقا سالم -

 .یکرد رید ؟یخوب. جان باور سالم -

 .بود اومده شیپ یمختصر یگرفتار -
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 اهلل؟ حق به شد ورجوعرفع -

 .شکر رو خدا. بله -

 هم را مغازه در موتیر ینبات با صحبت و سالم نیح باور

 زرخ به دست با بعد. برود باال کرکره بود منتظر و زده

 فروشگاه به پا که خزر. شود فروشگاه وارد تا کرد اشاره

 :دیپرس لبخند با ینبات گذاشت،

 ؟یکرد نیگزیجا ده؟یجد همکار -

 به و ستادهیا فروشگاه وسط حاال که خزر به یالحظه باور

 یاتنب به رو یمکث با بعد دوخت، چشم بود کرده پشت او

 :کرد

 کرف به هنوز. برگرده میقبل همکار دیشا منتظرم فعاًل -

 .فتادمین نیگزیجا

 :داد تکان دییتأبه یسر لبخند با ینبات
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 االشیا. وپاداردست و سروزبون خوش. بود یخوب دختر -

 .گردهیبرم که

 :شد وارد و داد هل را فروشگاه در کرد، یتشکر باور

 کنم؟ درست ییچا برم -

. دیشن برق وزیف سمت رفتن نیح باور را خزر سؤال

 روشن سقف یهاالمپ تا زدیم را هادکمه که طورهمان

 :داد هم را خزر جواب شوند

 .اآلن من رمیم -

 یشماره و درآورد شلوارش بیج از را لشیموبا بعد

 دوباره را یگوش ماند، جوابیب که تماس. گرفت را مانیا

 هم ندهران با دیبا. رفت هاپله سمتبه و فرستاد بشیج در

 را بارها که مانده کجا ندیبب تا گرفتیم تماس

 و گرفتیم تماس وسفی با دیبا هم بعد. استاوردهین

 آخر یمهمان به اشیخال یهاوقت تمام در تیدرنها
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 هجوم و خزر حضور و کردیم فکر یپدر یخانه یهفته

 .نرفتن ای رفتن یبرا گرفتن میتصم و خاطرات

 ن؟ییپا امیب -

. چرخاند هاپله سمتبه سر یکتر کردن پر درحال باور

 .کردیم نگاهش و بود ستادهیا باال آن خزر

 .ایب -

 سیخ یهادست با باور. رفت نییپا را هاپله یآرامبه خزر

 ار قلبش کوبش یصدا و بود مانده معطل نکیس یجلو

 کفش یپاشنه یصدا از یحت صدا. دیشنیم وضوحبه

 .بود بلندتر هم جوان دختر

 رمیگیم عکس ازش باشه، نداشته زویم نیا یحقان اگه -

 .بسازن برام دمیم سفارش و
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 بحث. ردک استقبال بود دهیکش شیپ خزر که یبحث از باور

 را حالش باشد، جنسش یخشک به توانستیم زیم

 .نکند بود که یآن از ترخراب

 .نداره ادیز احتمال به -

 جدًا؟ -
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 تهنشس را باور و دیکشیم زیم یرو سرانگشت داشت خزر

 . دکریم تصور داستان و شعر نوشتن حال در ز،یم پشت

 دونمیم دیبع و آرنیم یتردیجد یکارها سال هر خب -

 . باشن داشته رو یقبل یکارها

 تناراح که تو. رمیگیم عکس حتمًا رفتن از قبل پس -

 ؟یشینم
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 او به اما خزر د،یچرخ جوان دختر طرفبه دهینفهم باور

 .بود کرده پشت

 ؟یچ از -

 هب یمیمال لبخند. دیچرخ او سمتبه خزر باور سؤال با

 که بود شیهاچشم در یحسرت و غم اما داشت، صورت

 .ندیبب را آن توانستیم یراحت به باور

 .رمیبگ خودم واسه نویهم لنگه کهنیا -

 لیمتما نییپا سمتبه را هالب و انداخت باال شانه باور

 یلبه یسیخ حاال و بود چسبانده نکیس به را پشتش. کرد

 .کردیم نشت لباسش به داشت نکیس

  داره؟ یرادیا چه. نه -

 یقفسه سمت افتاد راه بعد. داد عمق لبخندش به خزر

 سرانگشت شانیهاعنوان خواندن نیح کهنه، یهاکتاب
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 شانیباق نیب از را یکی د،یکش هاکتاب عطف یرو

 .درآورد قفسه از و کرد انتخاب

 .باشه یمیقد یلیخ دیبا -

 .یس و صدیس و هزار سال اول چاپ -

 .برگرداند شیجا سر را کتاب اطیاحت با خزر

 .بشن پودر بزنه دست بهشون ترسهیم آدم -

. کردیم شیتماشا نکیس به دهیچسب طورهمان داشت باور

 یوهام به دند،یخزیم هاکتاب یرو که یفیظر انگشتان به

 ها،ژهم تاب به ،برجسته یهاگونه به شال، از ختهیررونیب

 طورهمان را وجبشبهوجب یروزگار که یاندام طرح به

 لمس کرد،یم لمس را هاکتاب داشت خزر حاال که

 و رهیخ خت،یریم خودش جان به که بود جان و کردیم

 .بود افتاده جانش به یآشوب
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 .بردم خودم با کتاب هی فقط رفتمیم یوقت -

 نگاهش خواست باور. دیچرخ باور سمتبه و گفت خزر

 .نخواست نتوانست، رد،یبگ را

 داشتم؟ دوستش قدرچه ادتهی. تعصب و غرور -

 یاچ کردن دم یبهانه به و جدا نکیس از تنه ریتأخ با باور

 چشم او لباس یسیخ رد به خزر.  کرد پشت خزر به

 .بود دوخته

 .ادمهی -

 .شهیم خوب حالم خونمشیم یوقت هنوزم -

 به. کرد فکر داشت اشخانه در که یامجموعه به باور

 ارادهیب و لیم برخالف که ییها «تعصب و غرور» تمام

 درونش یباور. بود کرده یآورجمع هاسال آن تمام در

 گردد؟یبرم یروز خزر داشت باور
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 .دارم مجموعه هی من -

 ؟یچ -

 شمس یترجمه ش،یش و یس و صدیس و هزار چاپ -

 ،یجامع نسترن یترجمه هفتاد چاپ. مصاحب الملوک

 هشت، و هشتاد چاپ ب،یاد نیپرو شیش و نود چاپ

 مثل گهید یهاترجمه پور،عادل یهاد و فرپوران شهرام

 ،یدیعب وانیک ،یاردکان سوسن ،ییرضا رضا یترجمه

 نیا یلیفام ستین ادمی قیدق زاده،یشکور ای شکرزاده اکرم

 مجموعه هی رفتم بار هر. ادنیز یلیخ. ادنیز. رو یآخر

 هی خودم یمیقد یکتابا مجموعه به خواستم بار هر دم،ید

 هم تعصب و غرور هی کتابا ونیم دمید و کنم اضافه یزیچ

 یطبقه هی حدودًا اآلن. داشتم برش نداشتم، اگه هست،

 .تعصبه و غرور فقط مکتابخونه کامل
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 و گفت خزر به پشت طورهمان کرد، دم که را یچا باور

 کینزد. بود اشرهیخ حرفیب خزر. دیچرخ بعد و گفت

 از که یآه را، جوان دختر قلب تپش یصدا یشدیم اگر

 .یشنوب یتوانستیم بود شده بلند آسمان به تن بندبند

 ادمستیایم شد،یم اضافه شونهیبق به یکی که بار هر -

 دمیپرسیم خودم از و کردمیم نگاهشون شون،یباق یجلو

 و کردیم باز گشادشو دهن ذهنم ته یکی بعد. چرا

. شد چرا و شد یچ بمونه ادتی کهنیا واسه گفتیم

 ارهد نگه پررنگ رو تو داشت تالش شهیهم ذهنم ته یکی

 اعتماد گهید یکی به دوباره نکنم، فراموش رو یزیچ که

... من. بخورم ازش بد طوراون که ندم دستش دلمو نکنم،

... چون دلخورم، ازت بد یلیخ. خزر دلخورم ازت هنوز

 خودم از هنوز تو از شتریب من تو، از فقط نه... یعنی

 تو از شهیم باعث دلخورم خودم از کهنیا و دلخورم
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 با کهنیا از... حد اون تا رو یکی کهنیا از. باشم دلخور

 داشتم، اعتماد بهش داشتم، دوست رو یکی جونم تموم

 کنه ولم کردمینم فکر یالحظه وقت، چیه که یقدراون

 یباورخوش از خودم، یسادگ از. دلخورم خودم از بره

 یحال و فکر و حس نیا باعث که تو از و دلخورم خودم

 . طورنیهم هم

 .متأسفم -

 .واداشت تکان به را باور سر خزر یبغض لرزاِن یزمزمه

 نیرزمیز آن از تا افتاد راه بعد کرد، دییتأ را خزر حرف

 تدس گذاشت، هاپله یرو را اول یپا تا. بزند رونیب خفه

 بقل شد، فلج تن. دیچسب را دستش جوان دختر فیظر

 از ترشیپ روح و داد جان گرفتهخاک یهاکییموزا کف

 .رفت باال دواندوان را هاپله جوان مرد

 .متأسفم واقعًا -
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 .بود شده خشک پلهراه ینرده به دهیچسب باور دست 

 خی. کردینم حس بود خزر دست در که را گرشید دست

 دسر فقط اما سوخت،یم دیبا شد،یم داغ دیبا. بود کرده

 خزر دست در که ییهاسرانگشت از داشت سرما و بود

 پخش تن سطح در و کردیم نفوذ هارگ به بود مانده

 .شدیم

 .یکن باور خوادیم دلم -

 کردن رها بدون خزر. انداخت انیجر به را لحظه صدا

 و رفت باال پله کی گذاشت، شیپ یقدم باور، دست

 یهادست یحوال ییجا باور. ستادیا باور یدررورو

 .کردیم نگاه را همشانبه شدهگره
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 ادهیز قدرچه یبدون که متأسفم بگم یجور هی خوامیم -

 .باور نیبب منو. تأسف نیا حجم

 لرزان بودند، سیخ هایآب. برد باال نگاه ریتأخ با باور

 به ایدر رطوبت یدیکشیم که نفس. داشتند موج بودند،

 . کردیم نتیسنگ و نفوذ هاهیر

 دخترعمو پسرعمو فقط ابد تا باشه قرار اگه یحت -

 زبونت از باالخره یروز هی که جامنیا من... من م،یبمون

 دونمیم من. یستین دلخور ازم که ،یدیبخش منو که بشنوم

 شهینم رو زجر سال ده دونمیم عمره، هی سال ده

 خوامیم یول کرد، حذف کرد، پاک کرد، جبران جورهچیه

 اگه یحت بشه، تموم تو ِیریدلگ نیا یروز هی باشم دواریام

 .یباش نداشته دوستم سابق مثل هرگز هرگز

 را خزر چرا کشد،ینم پس را دستش چرا بود مانده باور

 پرعذاب رینفسگ تیموقع آن از را خود و زندینم کنار
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 کار نیچن انجام دل یحت چرا بود مانده. کندینم رها

 یلحظه چند نیهم کهآن نه مگر. ندارد هم را یکوچک

 تشآ کهآن نه مگر است؟ دلخور زن نیا از بود گفته شیپ

 با و هنوز بود، نکرده انتخاب را او که یخزر از یریدلگ

 شیرها چرا پس بود؟ ورشعله وجودش در قدرت

  راندش؟ینم خود از زد،ینم کنارش کرد،ینم

 رادیا حتمًا. داشت یرادیوابیع شکیب کار یجا کی

 نداشته دوست را زن نیا نبود بلد انگار باور که داشت

 ،یبباف ایرؤ هاسال ها،ماه روزها، شدیم مگر اال و باشد،

 گبزر ،یکن رشد ایرؤ آن با ،یکن ایرؤ آن کیشر را یکس

 ،یشو رها ،یبمان جا بعد ،یریبگ قول ،یده قول ،یشو

 دستتدم هرچه به ،یبده جان دوزخ، و برزخ انیم معلق

 ها،ماه روزها، ،یشو سرپا دوباره ،یندازیب دست هست

 کهآن یکن مرور خودت با شوهمهیه و مدام ها،سال
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 ستتوان کرد تیرها کهآن ،ینبود تو انتخابش کهآن رفت،

 یزندگ بکشد، نفس یگرید طور ،یگرید یجا تو، بدون

 تمام ها،مرور تمام که یوقت همان درست بعد کند،

 ینینشعقب وهمههمه ند،یایب کارت به دیبا هایادآوری

 لتد فقط و کنند یخال را پشتت بگذارند، تیتنها کنند،

 و ردیبگ دست یعمر ماندگاِر ِقیعم «داشتن دوست» کی

 شد؟یم مگر بدهد؟ تابتاب تیجلو

 و یسطح یهانفس یصدا قلبش، تپش یصدا باور

 کینزد از شدیم سال ده که ییهاموج یصدا نش،یسنگ

 یرفح دیبا دانستیم. دیشنیم بود نسپرده بهشان گوش

 خمس چنان تن اما بکند، یکار بکشد، پس یدست بزند،

 تا ،بعد یالحظه. بود گرفته را یواکنش هر توان بود، شده

 بامبوها یصدا بزند، را یبعد حرف کرد باز لب خزر

 دل د،یکش پس دست خزر. شکست را نیسنگ سکوت
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 و رفت عقبعقب گذاشت، بشیج در را «داشتن دوست»

 .افتاد راه اول یطبقه سمتبه باور

 ن؟یدار. خوامیم کتابو نیا من دیببخش. سالم -

 داد، را مسن زن سالم جواب شخان،یپ به دهینرس باور

 و تانداخ بود شده گرفته سمتشبه که یابرگه به ینگاه

 :ستادیا ستمیس پشت بعد

 . بگردم دیبد اجازه -

 از یکی انیم از را خواستیم زن که یکتاب بعد یکم

 دمان هاقفسه نیب جاهمان زن. داد او به و کرد دایپ هاطبقه

 داشت .برگشت شخانیپ پشت به باور. کند تورق یکم تا

 تا کردیم انتخاب را یکی مختلف یهایقیموس انیم

 دوباره بشکند، را فروشگاه نیسنگ سکوت شیصدا

 و مهربان ،یپرانرژ روناک و شد بلند بامبوها یصدا

 :شد وارد لبلبخندبه
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 .سالم. سالم. سالم -

 از آمدهباال ِیهایخاکستر و دیپاش فضا به رنگ سالمش

 ردک یسع باور. راند پس را شیپ یقهیدق چند ِنیرزمیز

 ییرو با را او سالم جواب و بزند کنار را بدش حال

 و گرداند هاقفسه نیب ینگاه روناک. بدهد خوش

 .افتاد مسن یمشتر کی به تنها چشمش

 خزر؟ کو پس -

 به خما. کرد اشاره نیرزمیز به یمنته یهاپله به سر با باور

 کف شد، کینزد شخانیپ به. نشست روناک صورت

 به اشزمزمه کرد یسع و گذاشت آن یشهیش یرو دست

 :نرسد یمشتر گوش

 ؟یکرد تشیاذ -
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 در یقیموس یصدا زمانهم. دندیپر باال باور یابروها

 طفق روز، آن مثل یروز. کرد دایپ انیجر فروشگاه یفضا

 .داشت کم متن یقیموس کی

 . نه -

 .زد لبخند باور یزمزمه به روناک

 خودت؟ یخوب. یهست یخوب پسر. دونستمیم -

 سمت افتاد راه روناک. کرد زمزمه را «خوبم» بار نیا باور

 .شد شروع ترانه. هاپله

 واسه/ آه و حسرت از پر یروزا یتابیب واسه ♫

 غم آوار ینیسنگ واسه/ راه به رهیخ تِر یچشما یخوابیب

/ ماه غربت شب تو بارون یریدلگ واسه/ غروب تنگ

 پرشور تب/ شد ترانه و غزل زخمم مرهم من واسه

 ♫شد تازه شروع هی نوشتن
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 و برگه و دیچرخ باور. شدند ورحمله ذهن به هاواژه

 اگر را شعر. برداشت سرشپشت یقفسه از یخودکار

 .شدیم اتیب ینوشتینم لحظه همان
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 داعو تو با. ستین تو آن از که یتابوت انیم بوسمتیم»

 ،ییتنها تمام با بوسمتیم. یتیعار یگور کنار کنمیم

 آن از که ییهاخرابه انیم خواب، در ال،یخ در بوسمتیم

 خود با و بوسمیم را التیخ من. من آن از تنها منند،

 مِن. منم کندیم یمردگ رفتنت از بعد که آن شمیاندیم

 «گور کی درون ،یکیتار انیم خفته

 خودش از شتریپ را نگاهش و رفت نییپا را هاپله روناک

 به یتوق اما نبود، درسید در خزر. فرستاد نییپا یطبقه به

 .افتی نکیس یجلو ستادهیا را قشیرف دیرس هاپله یانتها
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 .سالم -

 ماا لبخند. داد را سالمش جواب لبخند با و برگشت خزر

 . کند پنهان را هاچشم تالطم توانستینم

 ؟یخوب -

 به ینگاه چرخاند سر شد، کینزد د،یپرس آرام روناک

 :دیچسب را خزر یهادست بعد و انداخت هاپله

 شده؟ یچ -

 تکان طرف دو به یسر زمانهم و عمق لبخندش به خزر

 هگفت اشیدلخور از یکم باور فقط. بود نشده یطور. داد

 ار او و رفته حرفیب بود، دهیشن را او تأسف ابراز بود،

 .بود کرده یاحساسات یکم

 .یچیه -

 زده؟ یحرف -
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 م؟یبر. شدم یاحساسات افتادم، ییزایچ هی ادی. نه -

 بعد و چرخاند دوستش یچهره در نگاه لبخند با روناک

 ،شدند که هاپله کینزد. داد تکان موافقت عالمتبه یسر

 :کرد اشاره باور یاروزهیف ریزتحریم به دست با خزر

 .خوامیم نویا -

 هاپله یرو پا بعد و کرد دنبال را او دست ریمس روناک

 :گذاشت

 .خونه بفرسته برات گمیم باور به. باشه -

 باور سر. دیچیپ فروشگاه یفضا در خزر یخنده یصدا

 از یقیرق و نرم یخوشحال. شد لیمتما هاپله سمتبه

. شد نینشته دلش ته جوان زن یخنده یصدا دنیشن

 :بروند باال را هاپله تا دیکش را خزر دست روناک
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 استفاده ازش باور مدت هی. که نیندار باور و تو. واال -

 باور؟ نه مگه. یکن استفاده تو دهیم حاال کرد،یم

 اهنگ بودند دهیرس هاپله یباال به حاال که دو آن به باور

 .بود یسؤال نگاهش و ستیچ انیجر دانستینم. کرد

. شواسه بفرستن کن، هماهنگ. خوادیم خزر رو زهیم -

 آدرستو؟ بهش یداد ؟یدار شوخونه آدرس

 از را اشیگوش بعد د،یپرس خزر به رو را دوم سؤال

 :درآورد فشیک

. کنمیم امکیپ یعنی. کنمشیم تکست برات اآلن -

 یدونیم. حساسه کم کی گانهیب یهاواژه به پسرمون

 یسفردو ابوالقاسم میحک زبان به جلوش کن یسع گه؟ید

 ز شیرو که/ دخترست یکی او یپرده پس. ییبگو سخن

 . ترستروشن دیخورش
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 ماسر هنوز. انداخت باور به ینگاه یجانکم لبخنِد با خزر

 نشانیب یفضا و شده ساطع جوان مرد یهادست از انگار

 .بود کرده پر را

 م؟یبر -

 وربا فروشگاه، در سمت افتادند که راه. کرد موافقت خزر

 دوست صبح فردا. رمیگیم قرض خزرتونو کم کی من -

. ریبگ پسش فرستادم، برات که یآدرس اون ایب یداشت

 . فعاًل. نره ادتی نون. میدیم مصبحونه

نگاهشان میکرد. دست در دست هم بودند. مثل خیلی 

وقت پیش، همان وقتها که خزر و باران با هم در یک 

جبهه میایستادند، دخترانگیهایشان را وسط میگذاشتند، 

شیطنت میکردند، او را میخنداندند، آزار میدادند، 

رفاقت میکردند و  دور میشدند. 
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 دست و داد تکان دست باور یبرا گفت، خنده با روناک

 برگشته خزر. کند بازش تا گذاشت در یرو هم را گرید

 عالمت به که سر. کردیم نگاه آرام باوِر نگاه به بود

 اب کالمیب صورت همان به هم باور داد، تکان یخداحافظ

 یخال یجا به دیکش یقیعم نفس بعد. کرد یخداحافظ او

 :دیشن خودش تنها را اشزمزمه و ماند رهیخ زن دو

 و رامش و شیآرا پر/ آراسته سرتاسر ستیبهشت -

 خواسته
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 خی کردیم احساس هنوز که یدست خزر فروشگاه، رونیب

 داشت ترس انگار که یجور بود، کرده مشت را استزده

 رزد انیم و کند شره انگشتانش انیم از باور یالحظه لمس

 خودش به. شود محو روادهیپ دیسف و قرمز یهافرشسنگ
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 لمس از بعد گرید دست آن خواستیم دلش بود، اگر

 هب کوچه او، انگشتان انیم شدهقفل یروزگار که یدست

 را زیچچیه گرید بود، رفته راه را ابانیخ به ابانیخ و کوچه

 .نکند لمس

 کرده؟ هیگر خانوم خزر که شده یچ نمیبب بگو خب، -

 بهت؟ زده یحرف

 یجا باور فروشگاه کینزد روناک. آمد رونیب فکر از خزر

 یکم را نشیماش بود شده مجبور و نکرده دایپ پارک

 .کند پارک یفرع یاکوچه در دورتر

 دلخوره ازم یلیخ گفت بهم فقط. نه یخاص حرف. نه -

 .داره حق خب که

 نه؟یا نظرت واقعًا داره؟ حق -

 . داره حق کنمیم فکر اآلن. آره -
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 ؟یرفتینم مامانت با گهید عقب به یگشتیبرم اگه یعنی -

 و تنها که یمادر نذاشتن تنها من واسه. رفتمیم -

 اگه اآلنم. هست و بوده تیاولو شهیهم بود دلشکسته

 . تامه وجود خاطربه راحته بابتش از المیخ و جامنیا

 ؟یاومدینم بازم نبود تام اگه یعنی -

 دارید از شیپ آمدن، از شیپ دیشا. فرورفت فکر به خزر

 دیتردیب دندیپرسیم او از را سؤال نیا اگر باور یدوباره

 که حاال حاال، اما کرد،یم انتخاب را برنگشتن و امدنین

 هارهخاط که حاال بود، گرفته َالو دوباره خاکستر ریز آتش

 جمجمه تمام و آمده رو کرده، نشت ذهن یدرزها تمام از

 یمنف جواب تیقطع با توانستینم بودند کرده پر را

 .بدهد

 قدرچه افتاده ادمی و دمشید دوباره اومدم، که حاال -

 و اومدمینم اگه. نه بگم تونمینم رم،یبم تونمیم شواسه
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 ندازمب باال نه هی راحت یلیخ تونستمیم دیشا دمشیدینم

 پروا به داشت. هست هم گهید زیچ هی یول خالص، و

 ...شدیم کینزد یلیخ

 :دیخند روناک

 !حسود -

 اهر تا دو کنم،یم اعترافش افتخار با که یحسود یسوا -

 لد و رفتیم ذاشتیم هم پروا دیبا ای. نداشتم شتریب

 یاون کردیم اعتراف کردم، که نیهم ای شکستیم باورمو

 هم اول روز همون از. کردم اشتباه. ستین داده نشون که

 لالاق. شدم کینزد بهش و ساختم یدیآ هی کردم اشتباه

. منتونست یول باشم، خاموشش یمخاطبا جزو تونستمیم

 و یدلشکستگ از شهمه یوقت مخصوصًا. اوردمین طاقت

 .گفتیم غم و دادیب
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 متشخصانه یلیخ برخوردش که نهیا مهم. ستین مهم -

 .اوناهاش نیماش. پسرمون بوده

 بعد لحظه چند و کرد دنبال را روناک انگشت ریمس خزر

 .بودند نشسته نیماش در هردو

 .نیدار موردش در نتونیب یانیجر

 پا یرو را فشیک و بست را کمربندش زد، لبخند خزر

 .کرد جاجابه

- میزه رو جدی میخوای؟ 

- آره. 

- جریان داره یعنی؟ 

- آره.  

- یعنی یه سوسک مرده هم به شما دو تا نشون بدیم، یه 
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 و کتاب و داستان و یشاعر و شعر اهل شهیهم باور -

 بهمون مثاًل ادمهی من یبچگ همون از. بود زایچ جورنیا

 ولشوپ باور م،یبخر یبستن و پفک و نوشابه دادنیم پول

 رو ما خوردن زارزار. دیخرینم یخوراک اما گرفت،یم

 و یخوردن بابت پول نبود حاضر یول کرد،یم تماشا

 میخوراک تو هاوقت یلیخ من که البته. بده یلیقاقال

 و دهیخر کتاب یکل یدیدیم هوی بعد. کردمیم مشیسه

 بابام. کردیم میسه منو کتاباش خوندن تو اونم خب

 و یاضیر به سرش دیبا بچه گفتیم. اومدینم خوشش

 شعر و داستان. بشه یدکتر یمهندس دیبا بچه باشه، جبر

 اباب هم یانسان رفت باور کهنیا سر. آب و نون نشد که

 روش به شد قبول دانشگاه یوقت یحت. شد دلخور ازش

 وقتچیه باور هرچند. کرد بارش متلک و کهیت و آورد
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 هک رو یحقان. نداد نشون اصاًل رو شیدلخور و نزد یحرف

 .یشناسیم

 و باران. مدهیخر اون از موخونه یهایچوب لهیوس. آره -

 .بهم کردن شیمعرف باور

 زیم هی باور م،یستادیایم شمغازه نیتریو پشت شهیهم -

 اونو روز هی باالخره گفتیم دادیم نشون رو یاروزهیف

 و سهینویم رو هاداستان نیبهتر و نهیشیم پشتش خره،یم

 میتقد من به هم شونوهمه و گهیم رو شعرها نیترقشنگ

 .کنهیم

 .دشیخر هم باالخره -

 . آره -

 .شیباش داشته یدار دوست هم تو حاال و -

 .آره -
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 زویم نیا باور که موقع اون دونم،یم من که ییجا تا -

 دوستامون از یکی واسه باور. نداشتش یحقان هم دیخر

 عکسشو هم با نشستن کرد، فیتوص زویم نقاشه، که

 دیمج و کرد فیتوص و داد حیتوض باور یعنی. دنیکش

 اولش یحقان. داد سفارشش یحقان به باورم. دشیکش

 بده برب. هیشرکت کارمون ما گفتهیم. انگار کردهینم قبول

 از خوامیم فقط که داده ریگ باورم. بسازه تواسه نجار

 از منم ،نیاریب بسازه، نجار هی نیبد نیببر شما. بخرم شما

 . نیبگ که یمتیق هر با خرمشیم شما

 اب باپشتکاِر مرد. شد رو شیپ یرهیخ لبخند با خزر

 دنیرس یبرا یاعجله و راندیم آرام روناک. احساس

 را دهایخر یباق ترعیسر داشت دوست اما خزر. نداشت

 مرتب را هاپله برود، دیجد یخانه به دهند، انجام

 و ندیبچ خانه یجایجا در را هالهیوس کند، نییباالوپا
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 تا شود، سرگرم زودتر داشت دوست. کند لذت احساس

 لمِس دست کنند، ینینشعقب یکم باور تلخ یهاحرف

 آرام یکم ذهن و کند فراموش را مردانه دست ِیالحظه

 .ردیبگ
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 شیپ یبر من با اگه گفتیم بود نیهم واسه پس -

 .کنهیم حساب باهات دوالپهنا ،یحقان

 از هم یحقان درآورده، یبازیالکچر مونبچه. گهید آره -

 .شپاچه تو بکنه بازم ممکنه حاال و دراومده خجالتش

 هدوبار بعد. دیچیپ نیماش یفضا در زن دو یخنده یصدا

 :کشاند خود سمتبه را خزر یسؤال نگاه و دیخند روناک



 

Romanzo_o 910 

 ندیشن با اولش. کردمیم تصور باورو واکنش داشتم -

 ،ستین یمشکل گهیم بعد کشه،یم سوت مغزش متیق

 یپاچه داخل هم قدرهرچه ن،ییبفرما هیته رو زیم شما

 . ستین یخاص و حاد یمسئله نیکرد بنده

 ،روادهیپ یرهیخ سکوت در یکم بعد د،یخند دوباره خزر

 : کرد باز لب تیدرنها و ماند هاآدم و هادرخت

. همه نظر از. داستان یبده آدم شدم رفتم، یوقت من -

 باورو و من یقصه یهرک. آشنا و دوست ل،یفام خونواده،

 ماا کرد،یم نگاه بهم قصه یمنف نقش چشم به دونستیم

 رو لمیف هی ای قصه هی کتاب، هی یمنف نقش دونهینم یکس

. فرساستطاقت قدرچه سخته، قدرچه گرفتن عهده به

 دب حد چه تا که بدونه هم کاراکتر اون خود اگه مخصوصًا

 .نهیسنگ نقشش یمنف بار قدرچه و کرده



 

Romanzo_o 911 

 رها فشیک یرو که را خزر دست انهیدلجو روناک دست

 :دیچسب بود

 که یکس اونم باشه؟ بد شهیم مگه ما خانوم خزر -

 یفداکار و یبزرگوار همه اون جونش مامان خاطربه

 ناهار هی بعد م،یکن دیخر کم کی میبر ایب ال،یخیب. کرده

. میکن فیک و میبخور فیکث یهارستوران از یکی تو توپ

 شاال؟یا یهست که تیمسموم اهل

 انداخت، او به ینگاه لبخند با روناک. دیخند دوباره خزر

 :زد راهنما بعد

 ؟یگفت باباشو خونه هفته، آخر انیجر -

 .آره -

 نزد؟ یحرف -

 .نه -
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 .آدیم -

 .نگه یزیچ و کنه عوض حرفو داد حیترج. نکنم فکر -

 زنگ بهش جون عصمت اگه. آدیم دارم حتم من یول -

 .بندازه نیزم مادرشو حرف معمواًل که ستین یآدم بزنه،

 یخونه اومدنیم عموزن و عمو که یروز اون یول -

 .ادین داد حیترج بزرگم،مام

 وهعش ،یبود نسوزونده شیآت بود، دهیند رو تو روز اون -

 . هنوز یبود نبرده دل ،یبود ومدهین

. آورد کش هم را خزر یهالب و گفت لبخند با روناک

 نیماش ستادنیا با و راند زبان به دواریام را «دوارمیام»

 از ،رفتندیم مترو با دیبا را راه یباق. کرد باز را کمربند

 آشپزخانه یهاوپرتخرت و ظرف روناک یآشنا دو یکی

 آدرس و دندیخریم را خواب سیسرو یهالهیوس و

 ودترز کردیم دلدل. بفرستند خانه به شانیبرا تا دادندیم



 

Romanzo_o 913 

 دلدل. شود ساکن جاآن در و بدهد سروسامان را خانه

 به پا باور یروز دیشا کهنیا الیخ با زودتر کردیم

 دلش. برساند صبح به خانه آن در را شب بگذارد اشخانه

 یروز دیشا که یاخانه. خواستیم را خودش یخانه

 .شدیم هم باور و خودش یخانه

 .«گلدسته»

 باور .نشست صورتش به یقیعم لبخند شدن ادهیپ نیح

 که کردیم دییتأ دیشا دیدیم را هاپله آن و آمدیم اگر

 و بقهط یرو طبقه. استگلدسته ای مناره هیشب یزیچ خانه

 یهفتیش را او مطمئنًا اششاعرانه حس اما پله، پشت پله

... روزید اری... اری یخانه. کردیم خانه آن بیعج یمعمار

 .ترهامیقد اری
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Romanzo_o 914 

 ار ییباال یدکمه بعد کرد، مرتب نهیآ در را لباس یقهی

 یموها به ینگاه. بست نو از و کرد باز لیدلیب بار کی

 تسرانگش با را یاشدهخیس سرکِش تار انداخت، مرتبش

 خراش به ینگاه بعد بنشاندش، سرجا تا کرد لمس

 هاچشم. شد میتسل تیدرنها و انداخت چانه ریز کوچک

 سرزنش حرف، صدا، نشستند که دلخور یهاچشم به

 .شد ریسراز

 بهراجع یهرچ یعنی رفتنت. یکنیم اشتباه یدار»

 بعدش ،یبر اگه. چرنده یگیم ازش یدور و تیدلخور

 حق گهید. یکن فیرد رو یشروور هر دمینم اجازه گهید

 ارواح! دلخورم من! دلخورم من. یبد شعار یندار

 !«کتیخ

 اتاق لشیموبا یپ و دیچرخ گرفت، هاچشم از نگاه باور

 .تاداف راه. بود کانتر یرو لیموبا. گذراند نظر از را منینش
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 .بندازم نیزم تونمینم مامانو حرف -

 هی. نداره حد که یکنگوشحرف شما قدران. خب آره»

 !«زنهمبهحال کنگوشحرف

 و کرد چک را ساعت برداشت، کانتر یرو از را لیموبا

 . نداشت یامیپ. انداخت یگوش اعالن به هم ینگاه

 !«برسرخاک هوِل! وقت هی نشه رتید بدو. بدو»

 نه داشت، ادب نه ذهنش در نشسته یصدا. کرد اخم باور

 شلوارش بیج در را لیموبا. اعصاب نه کالم، عفت

 مبل. شد مردد اما برداشت، در سمتبه یقدم و گذاشت

 . نشست شیرو و زد دور را

 دست یبد اسلحه یتونیم یطورچه واقعًا ممونده من»

 !«کرده کیشل بهت قباًل بار هی که یکس

 .نکرد کیشل من به خزر -
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 !«کشته رو تو تف با. آره»

 رفتم،ینم بودم اگه من که درست. کنمیم درکش من -

 . ستمین وابسته مادرم به اون قِد به من یول

 ودب باباشننه دهن به چشمش اولم از بدبخت ِیاننه. آره»

 گهم. رنیگیم براش یمیتصم چه و گنیم یچ اونا نهیبب

 یمهندس برو گفتن تا نبود؟ شیدانشگاه یرشته سر

 واسه شد، مهندس خانوم رفت. چشم گفت اونم بخون،

 و نامور و مادرت نقشه. سنقشه نمیا. بکشه نقشه ملت

 !«خزر و کارتوکس همه

 .بده تیاهم مادرش و پدر حرف به آدم خوبه -

 حرف به نهادن وقربارج واسه فقط اآلن که تو مثل. آره»

 !«یریم یدار تننه

 .بشه دلخور خوامینم -
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 «خزر؟ ای تننه ؟یک»

 یبرنامه طبق. برد سالن ساعت سمتبه نگاه باور

 بیعج. بود نمانده شام صرف به یزیچ مادر یروزمره

 اگر کردندیم درک البد. بودند نگرفته تماس او با که بود

 و کند شرکت یخودمان کوچک یمهمان آن در نخواهد

 .ندیبب پرخاطره یاخانه در را خزر

 زور من. بودم کار سر من اولش از ه؟یچ یدونیم اصاًل»

 یعشق شکست ،یناراحت ،یدلخور بمونه ادتی زدمیم

 جمع یادگاری یه تو داده، تیعشق شکست ،یخورد

 شعر ،ینوشتیم داستان ،یکردیم انبار خاطره ،یکردیم

 یکس از اگه آدم. یکردیم گله ازش شعرات تو ،یگفتیم

 .«کنه گله ازش کشهینم زحمت یحت باشه، دهیبر دل

 شتریب را دشیترد فقط شتریب نشستن. برخاست جا از باور

 و چییسو کرد، زمزمه لب ریز یآرام ی «شو خفه. »کردیم
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 رونیب خانه از و برداشت یجاکفش یرو از را پولش فیک

 زد،یم حرف یکم خورد،یم شام رفتیم فقط. رفت

 از یجزو هم خزر. گشتیبرم و دیدیم را اشخانواده

  بود؟ خانواده. گرید بود خانواده

 کردیم باز چشم که صبح هر خزر، رفتن اول یروزها آن

 ابتب روحش ینیسنگ دیایب ادشی تا دیکشیم طول یکم

 را خزر نبودن تلخ قتیحق تا بردیم زمان یکم و ستیچ

 زند،ب حرف او با گرید ستین بنا کهنیا. اوردیب خاطر به

. اشدب او عاشق گرید باشد، او با گرید ند،یبب را او گرید

 از خزر یکیزیف حضور کهنیا. داشت درد هم نیهم

 را فقدان آن روح و بود شده حذف ناگاه به اشیزندگ

 که یزمان و زیعز کی مرگ هیشب. بود آوررنج رفتیپذینم

 از حصب کی بعد. او یشگیهم رفتن باوِر یبرا است ازین

 یتهبس در به رهیخ و نشسته تخت یرو شده، داریب خواب
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 و خشم دیبا غم و یعزادار یجا به بود کرده فکر اتاق

 در را یکی دیبا. کند پررنگ خود وجود در را یدگیرنج

. ندک یادآوری او به را اری ییوفایب مرتب تا بسازد ذهنش

 کرده یزندگ بود ساخته ذهنش در که آن با سال ده باور

 انجام به هم هنوز سالهده عادت به نفر کی آن و بود

 .بود بندیپا سخت اشفهیوظ
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 شیپ دست کرد، پارک پدر یخانه کینزد که را نیماش

 ورطهمان تن. کند باز را در و بچسبد را رهیدستگ نرفت

. ودب بسته در مات نگاه و نشسته فرمان پشت حرکتیب

 اشیدلخور از خزر به فروشگاه در که یروز آن یفردا

 بحانهص گرفته، دوش شده، داریب خواب از صبح بود، گفته

 را دخو سر سرهکی ظهر تا. بود رفته فروشگاه به و خورده
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 مثل هودهیب بعضًا و یاضاف یکارها. بود کرده مشغول

 که ییهاقفسه کردن مرتب ای هاکتاب یخودیب ییجاجابه

 ات بود کرده یکار هر. بود داده انجام بودند مرتب شیپ از

 که خزر یخانه به رفتن الیخ و بود نگرفته که ینان عطر

 رفتهگ یامیپ روناک از نه. برود رونیب سرش از بود نرفته

. روز آن از بعد روز چند نه روز، آن نه. خزر از نه بود،

 دو یکی از دیبازد فروشگاه، یکارها بود، خودش فقط

 و غرور» و کهنه کتاب چند دیخر و بزرگ یکتابخانه

 کی الاقل هامجموعه شتریب در چرا دیفهمینم. «تعصب

 کار آن از شتریب و شودیم دایپ یلعنت کتاب نیا از جلد

 تمام هنوز چرا که کردینم درک را خودش یاحمقانه

 کار آن از دست و دیخریم را ها «تعصب و غرور»

 . داشتیبرنم
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 من گفتم که همون چون. یدار مرض. یدار کرم چون»

 !«سال همه نیا مبوده کار سر بدبخت

 را یباران یهوا یقیعم نفس با. شد ادهیپ و کرد باز را در

. دش کینزد در به و کرد قفل را نیماش فرستاد، هاهیر به

 در هرکس حاال کند تصور کرد یسع فشردیم که را زنگ

 چه انجام سرگرم و نشسته مبل کدام یرو و کجا خانه

 یهاسرزنش از فرار یبرا راه نیبهتر نیا. است یکار

 دایپ آشپزخانه در را سمانه و باران مادر،. بود اشیدرون

 ستدر ساالد داشت یکی بود، ستادهیا گاز یپا یکی. کرد

 یهاکاسه در را هاماست داشت البد یکی و کردیم

 .بودند نشسته مبل یرو نامور و پدر. ختیریم کوچک

. ودب پخش فضا در شیصدا و روشن یخودیب ونیزیتلو

 کنِج دیشا ای دیدویم هامبل انیم نوا. دادیم اخبار داشت

 مانیا نگاه. بود شیهایبازاسباب سرگرم و نشسته سالن
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 یتو. نبود هم سالن در دیشا یحت. بود اشیگوش به

 گوشش در یهندزفر ده،یکش دراز تخت یرو اتاقش

 خزر حضور از خزر؟. زدیم حرف هیسا با و بود گذاشته

 فراموش یبرا نبود کم سال ده. نداشت یتصور خانه در

 .خانه کی در نفر کی الیخ کردن

 بله؟ -

 و هشد بلند جا از فونیآ برداشتن یبرا. بود نامور یصدا

 .بود زده همبه را باور بیترک

 .کن باز -

 .تو ایب ؟ییتو داداش اِ -

 را اطیح. دیکش یگرید قیعم نفس باور و شد باز در

 در از مادر دهینرس وانیا یهاپله به و نکرده یط کاماًل

 :آمد رونیب سالن
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 .میبود منتظرت. یاومد یکرد خوب. زمیعز سالم -

 ار کفشش و انداخت پا پشت پا رفت، باال را هاپله باور

 :گفت کردیم یروبوس که مادر با. درآورد

 .پس بوده همون واسه دارم، زنگ پشت زنگ دمید -

 ار او تا گذاشت پسرش پشت بر دست لبخند با مادر

 :کند تیهدا سالن سمتبه

 .میند قرارت فشار تحت میخواست -

 .سالم سالم -

 اپ کهنیا از شیپ را باور نگاه نامور یپرانرژ سالم یصدا

 ار یخوشحال. نشاند برادرش صورت به بگذارد سالن به

 جواب باور. دید چشمانش در هم یفرسخ صد از شدیم

 نگاه و دیپرس را حالش فشرد، را دستش داد، را او سالم

 کار از اشتباه کل به بود دهیچ که یبیترک. چرخاند سالن در
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 یجابه مانیا. پدر نه بود، سالن در نوا نه. بود درآمده

 داشتن دست در لیموبا یجابه خودش، اتاق در بودن

. دیدیم فوتبال داشت و بود نشسته ونیزیتلو یروروبه

 احتمال شدیم خب که نبود، هم خزر و باران از یخبر

 .باشند آشپزخانه در داد

 شام میخوایم گهید کم کی ارم؟یب ییچا. مامان نیبش -

 .میبخور

 جا از و گرفت فوتبال از نگاه باور سالم با مانیا

 :برخاست

 . سالم داداش؟ یاومد اِ -

 یتک مبل کی یرو و داد دست هم کوچکش برادر با باور

 حاال که را یخال یآشپزخانه توانستیم جاآن از. نشست

 اجآن باران و خزر. ندیبب رفتیم سمتشبه داشت مادر

 .نبودند
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 کو؟ بابا -

 :نشست نامور

 . باالست نوا با -

 یچا یوانیل با عصمت. نزد یحرف و داد تکان یسر باور

 :آمد رونیب آشپزخانه از

 .نکنه رتیس که نخور ادیز منتها س،تازه شینیریش -

 .ممنون. چشم -

 یدستشیپ انیم و گرفت مادرش از را یچا وانیل باور

 دیشک باال تنه یکم سرجا بعد. گذاشت یجلومبل زیم یرو

 تا شد خم. درآورد شلوار عقب بیج از را پولش فیک و

 یسالم یصدا بگذارد زیم یرو یدستشیپ کنار هم را آن

 مانز شد، حبس نفس رفت، باال نگاه. برد باال را نگاهش
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 ظرافت، همه آن ،ییبایز همه آن هجوم ریز باور ستاد،یا

 . داد جان شد، له خاطره همه آن

 غزل جانیا و یکینزد تو/ بار نیا دارد قتیحق بایز♫

 ♫.بار نیا باردیم
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 تاداف خزر به باور چشم که لحظه آن از یتوجهقابل ریتأخ

. شد جادیا برخاست، جا از و آمد خود به که زمان آن تا

 از و بود ستادهیا یمعنادار لبخند با باران خزر سرپشت

 اورب. دیایب نییپا تا بود گرفته راه سمانه هم هاآن کنار

 روز آن از بعد هرگز نداد، ای داد را خزر سالم جواب

 ههرچ و برخاست جا از تعلل با و جیگ فقط. امدین ادشی

 بود شده ریسراز هاپله از که ییایدر از نگاه کرد تالش

 اورب سمتبه که دستش. آمد شیپ خزر. نتوانست رد،یبگ
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 از که ییهایآب به رهیخ طورهمان جوان مرد شد، دراز

 ،بودند شده روزهیف نینگ دو انگار یاروزهیف بلوز رنگ

 .گرفت دست در را جوان زن دست

 ؟یخوب -

 و کرد تشکر باور. انداخت هاکرانه به نیچ خزر لبخند

 برخالف انگشتانش حاال. دیکش پس یآرامبه را دستش

. بودند آتش درحال کوره مثل فروشگاه، در روز آن لمس

 انبار و سمانه با باور و نشست باور یروروبه ییجا خزر

 خزر کنار باران بعد. کرد یپرساحوال و داد دست هم

 : نشست

 .یآینم گهید میکرد فکر -

 : دوخت چشم باران به و گرفت خزر از نگاه تالش با باور
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. دیکش طول امیب و کنم عوض لباس خونه برم تا -

 شب سر هم شهمه فروشگاه، تو ممونده تنهادست

 .نییپا دمیم رو کرکره یمجبور

 اصاًل که بود یمانیا به جمالت گفتن وقت نگاهش

 .نداشت هاآن به یتوجه

 !کنمیم یباز ابوی نیا از بهتر ببرن منو! َاه! گهید بزن -

 اورب نگاه. زد لبخند باران و داد تکان تأسفبه یسر باور

 اب داشت جوان زن. برگشت خزر به دوباره و کرد یسرکش

 .کردیم نگاهش لبخند

 .نهیبب رو یباز ستین یرعلیام فیح -

 .فتهیش گفت. میکرد صحبت یتلفن هم با امروز -
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 فتیش امشب که همکارهاش از یکی منتها نبود، فتیش -

 اون یجا شد مجبور اومد، شیپ یمشکل شواسه بود

 .سهیوا

 .یببر کنار، بذارم غذا شواسه بنداز ادمی -

 رخز به رو و گفت آشپزخانه از آمدن رونیب نیح عصمت

 :دیپرس

 زم؟یعز برات ارمیب ییچا هی -

 جوان مرد ببرد، باال را باور یابرو یتا خواست «زمیعز»

 وقت چند. نخورند تکان صورتش عضالت کرد تالش

 ودب بنا خزر کهنیا از یخوش دِل مادر اتفاقات آن از شیپ

 ذرهذره ترهابزرگ کدورت یلکه. نداشت شود عروسش

 ودب کرده تیسرا عاشق جواِن دو مشترک یندهیآ الیخ به

 پس پا دو آن تیحما از کمکم داشتند هاخانواده و

 .دندیکشیم
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 یمنف جواب و کرد تشکر خوش یرو با و یآرامبه خزر

 یعس و دوخت ونیزیتلو سبز لیمستط به چشم باور. داد

 تا کند دنبال را دنیدو درحال کنانیباز و توپ کرد

 شیپ نشسته تراشخوش یروزهیف سنگ مات نگاهش

 . نشود شیرو

 مامانت گفتیم خاتون نرگس. بپرسم رفت ادمی نویا -

 آره؟. رانیا آدیم داره

 ؤالس کی پاسخ منتظر. شد کنده ونیزیتلو از باور نگاه

 یبرا .نفر کی به دوختن چشم یبرا بود یخوب لیدل بودن

 ،یمهتاب پوست ،یاروزهیف یهاچشم م،یمال شیآرا کهنیا

 و قهی یرو ترنییپا ،یبگذران نظر از را سرخ یهالب

 به ،یروب نییپا را هایبرجستگ ،یکن تعلل آشنا گردنبند

. یکن فتح را تن و یبرس درهم شدهگره ِفیظر یهادست
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 و تکان یسر فرستاد، گوش پشت را سرکش یموها خزر

 :داد مثبت جواب

 .آدیم روشیپ یهفته نیهم احتمااًل. بله -

 ردک رو بعد انداخت، پسرش به ینگاه لبخند با عصمت

 :پسرش یکی آن به

 توق ن،یاگرسنه همه. ادیب گهید کن صدا بهنامو شو پا -

 .شامه

 یالحظه رفتیم باال که را هاپله. شد بلند شیجا از نامور

 ده .نشست باور به بعد و خزر به اول نگاهش و برگشت

 تهنرف باال را هاپله نیهم نحس، روز کی در اگر شیپ سال

 اتاق گاوصندوق از را پول همه آن بار نیآخر یبرا و

 اب یباز یجابه نوا دیشا حاال بود، برنداشته پدرومادرش

 میتصم کی. کردیم یباز دو آن یبچه با داشت پدر
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 گرد زیچهمه یرو بد چه جرم کی ارتکاب یبرا اشتباه

 . بود دهیپاش یدور و حسرت

! ؟یک! بهنام؟ داره گاوصندوقو نیا دیکل آذر و ما جز یک»

! نحس! نحسه سحجره اون به مربوط که یزیهرچ اصاًل

 ادهاستفسوء ازش که هیاعتماد حرفم! ستین پول حرفم من

 رفح یتلفن یبهونه به ساعت مین یغروب نیهم آذر. شده

 هک گاوصندوقم دکی دیکل. بود ما اتاق تو لشیوک با زدن

نگاه نامور که باال رفت و به چشمهای برادرش نشست، 

نامور لبخند زد، چرخید و باقی پلهها را هم طی کرد. تمام 

آن روزی را که مادر وسط سالن پایین آنچه به ذهنش 

رسیده بود به زبان آورده بود به خاطر داشت. بیم و 

اضطرابی که فلج و اللش کرده بود. اصرار مادر برای آنکه 

موضوع دزدی چندباره را به روی آذر بیاورند، مخالفت 

پدر و تالش باور برای وادار کردن مادر به سکوت.  
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 .آذر دست افتاد بعدش و بود امرزیخداب محبوب دست

 شیآرا و ییدستشو یبهونه به جانیا اومده بار هر قشنگ

 به و برداشته پول ما، اتاق تو رفته کردن عوض لباس و

 .«دهیخند ما ینداشته شیر
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 خاراند را ابرو کنج باال، یطبقه یراهرو در ستادهیا نامور

 یقلب با سالهپانزده نامور. داد ریگ دندان به را ینییپا لب و

 ودب ستادهیا نقطه نیهم در د،یکوبیم نهیس در شدتبه که

 گوش زدیم شیعموزن به داشت مادرش که یتهمت به و

 بعد روز چند کردینم گمان هرگز سالهپانزده نامور. دادیم

 و بدهد بیترت را آذر با دارید یبرنامه مصر عصمت

 از که را هاپول سالهپانزده نامور. ندیافریب فاجعه

 اماته انگشت کردینم گمان هرگز داشتیبرم گاوصندوق
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 شود، گرفته شیعموزن سمتبه اشیدزد دفعات تمام

 . خزر مادر آذر،

 .بابا -

 خواباتاق از بچه. درآورد فکر از را نامور نوا یصدا

 دست نامور. بود دهیچسب را پدرش یپا و دهیپر رونیب

 درچشمچشم پدرش با و دیکش دخترش نرم یموها یرو

 .شد

 .اومده باور -

 دهیم تیرضا مادرت حاال که شکر رو خدا خب ِا؟ -

 .میبخور شام

 شد، کینزد دومش پسر به گفت، لبخند با رمحمدیم

 :گرفت آغوش به را اشنوه و شد خم فشرد، را او یشانه

 .مینیبب باورو عمو میبر -
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. شد دور نامور از پدربزرگش همراه کنان «باور باور» نوا

. دیشنیم را باور یهاالتماس یصدا. ماند جا سر اما نامور

 نیهم در یدزد انیجر شدن دفن یبرا زدنش پا و دست

 یلیفام یرابطه از چهآن حفظ یبرا کندنش جان و خانه

 یتالش. گذشتندیم چشمانش یجلو از بود مانده یباق

 آن در خزر و باور سوختن فقط نه تهش تِه که ثمریب

 هم عصمت و نامور یسالههزاران کندن جان که آتش،

 . بود

 .شام نامور -

 را هاپله و کرد جدا وارید از پشت نامور سمانه، یصدا با

. ودب نشانده شیپا یرو و کرده بغل را نوا باور. رفت نییپا

 و ردکیم یزباننیریش بزرگش یعمو یبرا داشت دخترک

 درپ تصور. بود رهیخ رو شیپ ریتصو به لبخند با خزر

. ودب ییبایز تصور داشت، که یآرامش همه آن با باور بودن
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 ای بهنام عمو مثل شدیم یکی شدیم پدر اگر باور

 فر یموها لمس نیح باور نگاه. تام یحت ای پدربزرگ

 کهآن از شیپ خزر. نشست خزر یهاچشم به دخترک

 و سمانه به باران همراه شام، زیم دنیچ به کمک یبرا

 :زد لب یآرامبه و داد عمق لبخندش به ونددیبپ عصمت

 . آدیم بهت -

 وجهتیب باور. شد دور خزر. نشاند صورت به لبخند باور

 یروز کهآن اندام طرح به دخترک یهاکردن عمو عمو به

 به دیام نامور دل در و ماند رهیخ بود هرروزش و روزید

. زد جوانه گذشته از یبخش شدن جبران و رابطه بهبود

 نیا. شناختیم را نگاه نیا. شناختیم را برادرش نامور

 .شناختیم را گشتهگم سال ده نگاه
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 آره؟. کرده معامله بزرگ یمجموعه هی گفتیم یپرتو -

 رد. فروبدهد ترعیسر را دهانش در یلقمه کرد یسع باور

 از یکم بعد. داد تکان مثبت عالمتبه یسر حال همان

 :داد حیتوض و دینوش دوغش وانیل

 .بزرگ یلیخ یلیخ یمجموعه هی. بله -

 ش؟یدید یرفت -

 یبرا ماه آخر شده قرار یول نکردم، فرصت من. نه -

 .برم همراهشون رنیم که هیتخل

 که ستیل. جان مامان کنهیم تتیاذ گردوغبارش -

 .گهید نیبب ستویل همون دارنیبرم

 خزر عصمت کنار. رفت مادر سمتبه پدر از باور نگاه

 ادهستیا را جوان مرد داشت و بود باور زل که بود نشسته
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 ریتصو. کردیم تجسم میعظ یاخانهکتاب یجلو

 .آمدیدرم آب از یباشکوه

 ردک شیبردارستیل بشه نکنم گمون که بزرگه قدراون -

 و یلیخ برهزمان. ادیبرب شعهده از بتونه یپرتو الاقل ای

 .بفروشه ونرهایکلکس به رو مجموعه خوادیم اون

 اتاق هی یخارج کیکالس یهالمیف نیا هیشب مثاًل یعنی -

 س؟کتابخونه سقف تا کامل

 :ردک باز لب باور یجابه مانیا. نشست باران به باور نگاه

 و بومنرده با دیبا که هاچندطبقه کتابخونه نیا از -

 یاشب داشته یدسترس شییباال یهاطبقه به گرد یپلهراه

 .مثاًل

 نگور،یگال ،یچرم جلد همه کتابا ،یزرشک هاقفسه -

 .سینف
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 :داد خزر را یبعد فیتوص. گفت نامور را نیا

 هی و یگریج کیکالس زیم هی ،یزرشک چرم یکاناپه هی -

 .اتاقه وسط هم چرم یصندل

 .هیاروزهیف زشیم. یاروزهیف -

 مانیا یصدا و گفت باور به رهیخ یمعنادار لبخند با باران

 :درآورد را

 همون باشه؟ یاروزهیف زشیم باوره کتابخونه مگه -

 یهاقفسه رنگ به. بهتره گفت خزر یآبج که یگریج

 .آدیم هم کتاب

 رنظ از را روزهیف زیم باور ذهن. زد لبخند مانیا به رو خزر

 ودندب گذاشته قرار و بود کرده صحبت یحقان با. گذراند

 دنشش درست منتظر و بفرستد شیبرا را زیم ریتصو او

 زیم آن یجابه خزر تا گفتیم خزر به را نیا دیبا. بماند

 .نخرد یگرید زیم
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 .مهمه یلیخ هم مطالعه چراغ ای آباژور -

 به لبخند گفت، شیغذا خوردن از شیپ رمحمدیم چهآن

 یهاآدم عذاب از. بود یقشنگ یسرگرم. نشاند همه لب

 و گذشته داستان از را هاذهن و کم زیم پشت نشسته

 .کردیم منحرف هاحسرت

 .میخوایم هم پیتا نیماش و یرونیا فرش هی -

 :زد لبخند همسرش به رو نامور

 . رهخوینم کتابخونه درد به. داره سروصدا پیتا نیماش -

 .فروشگاه نیرزمیز تو میببر دیبا اونو -

 خود سمتبه را باور نگاه و گفت یاخندهتک با مانیا

 :کشاند

 .یاخراج تو. نرفته ادمی تا -
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 گردشده یهاچشم با مانیا. شد بلند هاخنده یصدا

 یباق تا بود انداخته نییپا را سرش که برادرش یرهیخ

 ار شتریب دادن حیتوض قصد انگار و بخورد را شیغذا

 . ماند نداشت،

 کرده؟ کار یچ چرا؟ -

 در بعد. برد مادر سمتبه را باور نگاه عصمت سؤال

 را دهانش در یلقمه داشت قصد که یکوتاه یفاصله

 شنگاه منتظر و لبخند با. انداخت خزر به ینگاه ببلعد

 تپوس و یاروزهیف ینهیزمپس آن با گردنبندش. کردیم

 .داشت ییتأللو بیعج یبلور

 ...چون -

 به رو و کرد پاک را لبش دور د،ینوش دوغ از گرید یکم

 :زد را حرفش یباق مانیا

 . فروشگاه آدینم هم نداره کالس یوقت چون -
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 :گفت رمحمدیم کند، باز اعتراض به لب خواست مانیا

 .بده رتیخ خدا. باور نکنه درد دستت -

 رمحمدیم. دوختند چشم رمحمدیم به منتظر و یسؤال همه

 :داد حیتوض لبخند با

 تو فردا از. شدم خالص غروب به غروب گرفتن نون از -

 .یریم

 مانیا معترض یچهره. گفت مانیا به رو را دوم یجمله

 به را نگاهش لبلبخندبه باور. انداخت خنده به را همه

 لبخندش به خزر و شدند درچشمچشم هم با نشاند، خزر

 یخانوادگ جمع آن در حضور. بود خوشحال. داد عمق

 یخانه. داشت دوست یبچگ از و شهیهم را شلوغ و گرم

 .داشت دوست آمدیم ادشی یوقت از را بهنام عمو
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 هیثان چند. کرد خکوبیم را باور نگاه در به یآرام یضربه

 به یاهنگ بعد ماند، بود باز شیرو شیپ که یکتاب یرهیخ

 ستهب در به نگاه تیدرنها و انداخت سبزرنگ یبلور پارچ

 . نشاند

 بله؟ -

 در پشت کردیم خداخدا باور کهآن و شد باز یآرامبه در

 حال. شد حبس باور نفس. آورد اتاق درون سر نباشد

 ترجوان سال ده را زیچهمه و آمد دو به گذشته رفت،

 :کرد

 تو؟ امیب -

 یچالهاهیس به شدن وارد از را زن دیچرخینم باور زبان

 . کند منع هاخاطره



 

Romanzo_o 944 

 .ایب -

 .یداریب دمیفهم. روشنه اتاقت دمید در ریز از -

 روانداز ریز از را پاها شد، جاجابه تخت یرو باور

 .چسباند چهیقال به و درآورد

 ؟یدینخواب -

 و ستادیا پنجره کینزد داد، تکان طرف دو به یسر خزر

 برداشته را جا همه باران عطر. شد کیتار آسمان یرهیخ

 .بود

 .نبرد خوابم -

 زا تریرسم. داشت تن به یراحت شلوار و بلوز کی حاال

 را یاروزهیف بلوز شکوه اما بود، یصورت یخرسک بلوز آن

 زرخ گردن به هنوز. نشست گردنبند به باور نگاه. نداشت

 نآ. کردیم یباز پالکش با داشت زن فیظر دست و بود
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 هرگز بماند، را شب او بود کرده اصرار مادر که یوقت

 شیعمو یخانه در را شب بناست هم خزر کردینم گمان

 نت مادر اصرار به بود محال دانستیم اگر که کند، یسپر

 .بماند و بدهد

 ؟یخونیم یچ -

 در کتاِب به و شده کنده آسمان و پنجره از خزر نگاه

 رفتگ طرفشبه را کتاب جلد باور. بود نشسته باور دست

 خزر آرام یخنده یصدا بعد یاهیثان. بخواند را عنوان تا

 خزر .نشاند باور لب به لبخند خزر یخنده. دیچیپ اتاق در

 دست و نشست باور یرودررو تخت، یلبه شد، کینزد

 .سپرد او به را کتاب باور. کرد دراز

 . طنزه انگار قشنگ. ایخدا -

 کتابه؟ -

 .تیموقع نیا. نه -
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 خب؟ چرا -

 یاسم نیهمچ با کتاب هی نداشتم توقع یول دونم،ینم -

 .باشه دستت

 یلیخ یدیخر که ی «عشق کتاب» اون از محتواش -

 .پربارتره

 و برداشت کتاب خطوط از نگاه گرفت، عمق خزر لبخند

 یرو ختهیر یموها. شد باور خندان یهاچشم یرهیخ

 که ییپاها و یراحت شلوار و شرتیت مرد، یشانیپ

 درآورده اشیرسمشهیهم حالت از را او نداشتند جوراب

 آن به داشت هم باور. بود کرده تریخودمان را زیچهمه و

 کردیم گمان یروز که ییهاچشم به. کردیم نگاه هایآب

 ادشی از دنیکش نفس ندوزد، چشم هاآن به روز کی اگر

 و ماند باور و برد خود با را شیهاچشم رفت، خزر. برود
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 د،یکش نفس یزجر به. نرفت ادشی از هم دنیکش نفس

 .کرد عادت زیچهمه به کمکم بعد و گذراند را روزها

 .ینکرد حساب باهام رو کتابا پول -

 .گفت کتاب به رهیخ و زد برهم را هانگاه اتصال خزر

 .بعدًا کنمیم -

 را کتاب از جمله دو یکی کرد یسع بعد. زد لبخند خزر

 .نتوانست نداشت، تمرکز بخواند،

 ه؟یچ بهراجع -

 کالبد که یجوان و «ییطال االغ» از نداشت لیتما باور

 شودیم لیتبد االغ به و دهدیم دست از را اشیانسان

 .رفت باال خزر نگاه شد، یطوالن که سکوتش. دیبگو

 .ختیر رونیب جوان مرد یهالب نیب از هوایب سؤال

 بود؟ خوب -
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. دکریم نگاه او گردنبند به داشت باور. نشد متوجه خزر

 آن از گرانبها یگنج مثل هاسال آن تمام که یگردنبند

 .بود کرده محافظت

 ؟یچ -

 یآدما دور، دور یجا هی یبر یخوایم یبود گفته -

. یدید. ینیبب دویجد یجاها د،یجد یهایزندگ د،یجد

 بود؟ خوب

 بست را کتاب بعد کرد، سکوت یالحظه. خورد جا خزر

 :گذاشت تخت یرو انشانیم و

 ه،دار فرق خواستن با نیا. برم دارم دوست بودم گفته -

 من واسه خصوصًا. بود هم سخت هرچند. بود خوب اما

 .رفتم رانیا از زدهشتاب طوراون که



 

Romanzo_o 949 

 را نشستن زن کینزد طورآن. برخاست شیجا از باور

 را نشستن کینزد قدرآن تاب درواقع ای نداشت دوست

 . نشست رشیتحر زیم پشت و رفت که نداشت

 . زتیم شیپ یببر دیبا رو نههییآ -

 در او ریتصو به را باور نگاه روزهیف ینهیآ به خزر یاشاره

 .نشاند نهیآ

 .ببرم دهینم مامانم -

 :دیچرخ او سمتبه باور. دیخند آرام باز خزر

 ؟یدیبخش مامانمو -

 هریخ باور منتظر یهاچشم به یالحظه. رفت خزر لبخند

 شیعموزن محبوب ینهیآ یاروزهیف قاب به بعد و ماند

 .دوخت چشم
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 اوج. بودم دلخور فقط اول یروزا همون عموزن از من -

 همون شد، رو قتیحق که بود یوقت همون هم میدلخور

 بدتر زد، حرف مامانم با و مونخونه اومد نامور که روز

 هر حال هر به... بعدش اما جونش، شیآت به ختیر نفت

 نیا از هم تو و من ای تو مامان. زالخطاستیجا یآدم

 . میستین مستثناء قاعده

 چیه و بود قراریب بود، ناآرام. برخاست شیجا از باور

 گرفتنش قرار یبرا یمناسب یجا چالهاهیس آن از یانقطه

 دکفن و گاریس پاکت یپاتخت یکشو از. نداشت خود در

 :گفت داشتیبرم که را

 . میکنیم خطا مونهمه. آره -

 .باور نبود اشتباه اما مامانم با من رفتن -

. دیکش ترعقب یکم را پرده و ستادیا پنجره کینزد باور

 با رخز. بود انیجر در پنجره پشت یرینظیب یباران یهوا
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 رو تا کرد عوض تخت یلبه را شیجا باور شدن جاجابه

 رد هم یکم کرد، روشن را گاریس باور. ندیبنش باور به

 خزر طرفبه را سرش بعد و زد پک آن به سکوت

 :چرخاند

 .خوبه -

 

069 

 خزر و بود شده محو گاریس دیسف دود پس در اشچهره

 مطالعهچراغ جانکم نور و دود انیم را او نگاه رنگ

 .دیدینم درست

 خوبه؟ یچ - 

 .نبوده اشتباه رفتنت نظرت از هنوزم کهنیا -
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. استزده طعنه باور گفتیم یحس. کرد سکوت خزر

 هب را دستش کف زد، گاریس به گرید پک دو یکی باور

 شحرف یباق یباران آسمان به رهیخ و دیکش گردنش پس

 :کرد زمزمه را

 ده بشنوه آدم بده یلیخ چون شنوم،یم نویا که خوبه -

 که یناو اشتباه. داده دست از اشتباه هی یپا شویزندگ سال

 .بوده عاشقش

 خزر قلب. دیکوب شهیر به که تنه به نه بود، تبر «بوده»

 در ار گاریسته ر،یتحر زیم سمت افتاد راه باور. شد مچاله

 بود خزر سرپشت که یلباس کمد سراغ به بعد و فشرد آن

 ار دستش شد، خم و کینزد تخت به بعد یالحظه. رفت

 او یروشیپ را آن کِف و کرد رد خزر گوش بغل از

 :گرفت

 .بود مونده جا شمیپ نیا -
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 مرد دست کف به رو شیپ وارید از خزر نیغمگ نگاه

 جان به که عطرش مرد، بودن کینزد. نشست جوان

. کردیم غرق کرد،یم خفه را زن داشت نشستیم

 لبخند و افتاد باور دست انیم کوچک یکدو به چشمش

 باور به و چرخاند سر. نشست صورتش به ریتأخ با

 هم خیم هاچشم. دوخت چشم سرش پشت یشدهخم

 .رواپ بدون م،یب بدون انفصال، بدون وصل، وصل ماندند،
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 انیجر به ییجا سرانجام متوقف آمدهکش یهاهیثان

 به انداخت چنگ شد، نجاتقیغر که بود باور. افتادند

 .بکشد رونیب متالطم یایدر آن از را خود تا هاشن

 ش؟یخواینم -
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 نگاه ینارنج زیر یکدو و او دست کف به دوباره خزر

 بود، کرده سرخش بود، کرده داغش مرد نفس یگرما. کرد

 .بود کرده ملتهبش

 .خودت مال یدار دوستش اگه -

 را کدو مشت، را دست. شد آزاد باور یشدهحبس نفس

 گرفتیم فاصله که خزر از. کرد صاف را کمر و پنهان

 :گفت

 .ممنون -

 رشیمس در آن از شیپ و اتاق در سمت افتاد راه بعد

 :برداشت زیم یرو از را فندکش و گاریس پاکت

 .کنم درست ییچا رمیم -

 ؟یبریم منم -
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 خزر به هیثان چند. برگشت و ستادیا در به دهینرس باور

 :کرد اشاره رونیب به سر با بعد ماند، رهیخ

*« لدیِنِدرف» عمارت یبزرگ به بابام خونه نکنم فکر -

 .یبلد که رو آشپزخونه. باشه

 حالش. دیچیپ فضا در دوباره خزر آرام یخنده یصدا

 اپرتمن و ختهیرهمبه شان،یپر ملتهب، هنوز. نبود خوش

 حال وجود با مرد نیا یهایشوخ به توانستیم اما بود،

 .بخندد دل ته از بد

 یوقت. بزرگه مجموعه اون. گمیم رو کتابخونهه -

 ؟یببر خودت با منم شهیم دیبازد یبر یخوایم

 :افتاد راه بعد و ماند یفکر یکم باور

 .باشه -

 باهات؟ امیب -
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 با زرخ. ماند حیتوض منتظر و برگشت دهینفهم باور هم باز

 :برخاست جا از لبخند

 .خوردن ییچا و کردن درست ییچا یبرا -

 در مقابلش از که خزر. ستادیا عقب و کرد باز را در باور

 جوان مرد ذهن رفتیم رونیب اتاق از و شدیم

 زرو کی به. بود رسانده گذشته به را خود زناننفسنفس

 حصب معشوق کنار در بود بنا که یعاد شب کی ،یمعمول

 هب را یفصل چیه که بود باورخوش چه زمان آن باور. شود

 .دادینم راه گمانش

 فتهفرور خواب در خانه. رفتند نییپا سروصدایب را هاپله

 یصدا. بود کرده روشن را سالن یآباژور جانکم نور و

 ونیزیتلو یجلو یکاناپه یرو که مانیا میمال خرناس

 خزر و باور. دیچیپیم فضا در بود برده خوابش
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 حلق ته از خزر. رفتند آشپزخانه به نیپاورچنیپاورچ

 :دیپرس

 نشه؟ داریب -

 :کرد اشاره زیم به دست با و انداخت باال یسر باور

 .شهینم داریب درکنن اآلن هم توپ. نیبش -

 .خوب چه -

 حیترج بعد. گذاشت اجاق یرو و کرد آب را یکتر باور

 نجرهپ پشت نشستن، خزر کنار در و زیم پشت یجابه داد

 در هم خزر. بدوزد چشم یباران کیتار اطیح به و ستدیبا

 زا بهتر توانستیم زیچچه. بود جوان مرد یرهیخ سکوت

 نه ،باشد انیدرم یاگذشته ینیسنگ نه کهنیا باشد؟ نیا

 یوقفهیب یتماشا و باشد خودش فقط و یاندهیآ ترس

 . باور
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 آمدن دم و یکتر آمدن جوش منتظر یعاد یلیخ کهنیا

 دست در را یچا یهافنجان کدام هر بعد نند،یبنش یچا

 و بزنند حرف گذشت که یروز اتفاقات از رند،یبگ

 سر بر چه و آمد سرش بر چه رفت، کهآن دیاین ادشانی

 .بود بودن خوب یفرا یزیچ آورد، ماند کهآن

 .دادم سفارش زویم -

 جاقا یشعله یصدا به پنجره پشت ستادهیا باوِر یزمزمه

. ردک نگاه خزر به و چرخاند سر تعلل با باور. دیچیپ گاز

 .کند ریتفس توانستینم را جوان زن جانکم لبخند

 زمان مک کی. بسازن برات بده شولنگه گفتم یحقان به -

 .نیا عوض در زهیم. هیقولخوش مرد یول بره،یم

 گرفته خزر سمتبه و گذاشته دست کف دوباره را کدو

 .کرد یاخندهتک خزر. بود

 .زنیساهم چه -
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 آب آمدن جوش با و داد تکان دییتأبه یسر لبخند با باور

 .شد یچا کردن دم مشغول

 باشه؟ یاروزهیف رنگشم -

 .حتمًا. آره -

 نشن؟ یقاط -

 او یوقت کردیم نگاه را جوان مرد سر پس دهینفهم خزر

 :داد حیتوض و برگشت

 .زامونیم -

 ریش د،یچرخ لبخند با باور. دیخند یآرامبه خزر هم باز

 :گذاشت شیرو را یقور و بست را یکتر

 .دارن کیکوچ فرق هی -

 منتظر خزر. نشست زیم پشت و برگشت گفت، باور

 .کردیم نگاهش
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 .داره کمتر کشو هی -

 من؟ زیم -

 از را سوم یکشو بود سپرده. داد تکان دییتأبه یسر باور

 را عکس یوقت. کنند حذف بسازند بود بنا که یزیم

 و زده یبزرگ ضربدر کشو نیسوم ریتصو یرو فرستادیم

 .ستیکاف باشد داشته کشو دو بود گفته دیتأک با

 داره؟ یخاص لیدل چرا؟ -

 انگشت با گذاشته، زیم یرو را کوچک یکدو باور

 خزر جواب خواستینم دلش و بود دادنش قل مشغول

 که دیبگو یسوم یکشو از خواستینم دلش. بدهد را

 خود در داشت دوست خزر هرچه حفره مثل هاسال

 . بود دهیبلع

 .نشن یقاط زامونیم وقت هی که گفتم یجورنیهم. نه -
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 مسو یکشو حذف یاصل لیدل گفتن از باور دیفهم خزر

 :اوردین خودش یرو به اما است،رفته طفره

 بشه؟ یقاط که کفشه و فیک و لباس مگه -

 یقاط تو مال با من کفش و فیک و لباس ممکنه یعنی -

 بشه؟

. دیپرس دادنش قل درحال و کدو به رهیخ هم باز باور

 یرو فیظر یدهیکش انگشت رفت، جلو خزر دست

 ونمییزایچ هی بود ممکن قباًلها یول ست،ین ممکن. نه -

 پسشون همبه بشن، هم مال و بمونن جا گهیهمد اتاق تو

 .میدار برشون یادگاری. میند

 .بشن دهیدزد تو توسط درواقع ای -

انگشت باور که روی کدو تنبل بود نشست و هردو را از 

حرکت باز داشت. نگاه باور باال رفت. خزر با تعلل 

دستش را پس کشید: 
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 .شده رفته کش تو توسط اآلن که من یکدو مثل -
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 بیج در را آن و انداخت کدو به ینگاه خنده با باور

 .گذاشت اشیراحت شلوار

 وسفی و تو مثل من. یدیبخش بهم خودت که نویا -

 راماحت اءیاش تیمالک و یشخص میحر به اصواًل. ستمین

 .ذارمیم

 وسف؟ی -

 هنوز .انداخت یکتر به ینگاه و کرد نییباالوپا یسر باور

 و خواستیم گاریس دلش. دیایب دم یچا تا بود مانده

 از و بخورند وانیا در شدیم را یچا. آزاد یهوا یکم

 .ببرند استفاده یباران مطبوع یهوا
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 منو یلباسا و وپرتاخرت نصف ،یکن شیتفت شوخونه -

 .یکن دایپ جااون یتونیم

 .ستین کج دستم حد نیا تا من شکر رو خدا -

 رونیب خزر سرخ یهالب نیب از که «ستین کج دستم»

 نیسنگ یسکوت به حکم و انشانیم نشست رفت خت،یر

 و برخاست جا از یچا کردن چک یبهانه به باور. داد

 دانقن و یچا از پر وانیل دو و ینیس کی با بعد لحظه چند

 :چرخاند تنه خزر طرفبه

 وون؟یا تو میبر -

 و اری و یچا. یعال هم یلیخ. کرد استقبال لبخند با خزر

 ینیس با باور تا داشت نگه باز را وانیا در یتور. باران

 هنشست سکوت در را یلحظات. کند عبور مقابلش از یچا

 سکوت خزر بعد دادند، گوش باران یصدا به وانیا یلبه

 :شکست را
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 بگم؟ یزیچ هی -

 :برداشت را قندان در باور

 .بگو -

 نیا تموم تو. بوده همراهم شهیهم یمواز یایدن هی -

 رو یزندگ تا دو انگار. مکرده یزندگ باهاش من. هاسال

 تونم؟یم. بزنم حرف ازش خوادیم دلم. مگذرونده

 دست در را وانشیل. داد مثبت جواب سر تکان با باور

 یایدن خزر بود منتظر آن بخار رهیخ و بود گرفته

 .بکشد ریتصو به را اشیمواز

 ییدا. فتادهین یتلخ اتفاق چیه ،یمواز یایدن اون تو -

 هب رو لیفام یهیسرما و نکرده اعتماد یعوض هی به یهاد

 و نکرده سکته نشده، ورشکست بابا نسپرده، دستش

 یزندگ ییالیو بزرگ یخونه همون تو هنوز. نمرده

 .مگرفته سانسمویل فوق رانیا تو جانیهم من. کننیم
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 وت م،کرده ازدواج تو با مشده قبول دانشگاه که سال همون

 به مشغول شرکت هی تو منم ،یکرد باز رو تیکتابفروش

. دمشیکش خودم همراه هاسال که بود ییایرؤ نیا. کارم

 مهمراه یمواز یایدن هی یتو تو گشتم،یم رو اروپا یوقت

. اتیدر همراه. یگشتیم رو ایدن خزر همراه. یبود

 لذت هم کنار یزندگ از. میبود یراض و شاد هردومون

 یروزها تمام یبرا من ،یمواز یایدن اون تو. میبردیم

 هک میگرفتیم دونفره یهاجشن و دمیخریم کادو تولدت

 .آوردیدرم هم رو نایامامانت لج اتفاقًا

 از نگاهش. شدند باز یلبخند به باالخره باور یهالب

. نشست خزر صورت به و شد کنده سیخ یهاکییموزا

 .بافتیم ایرؤ و بود رهیخ شیرو شیپ ییجا به جوان زن

 رو ایدن میخواستیم  چون وقت،چیه مینداشت بچه -

 عصرها هفته در بار چند. بود زود برامون و میبگرد
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 ارشسف یفرنگتوت یبستن من. ونوشه کافه میرفتیم

 که یکردیم مسخره منو. زیچ هی بار هر تو و دادمیم

 سوپرمارکت از تونمیم هم یوانیل یفرنگتوت یبستن

 سفارش رو یزیچ نیهمچ هی کافه تو دیبا چرا و بخرم

 ریخبهشب بهم تا هاشب من مونیمواز یایدن تو. بدم

 یزندگ اون تو. دمیخوابینم یدیبوسینم منو تا ،یگفتینم

 بود، یواقع دنمیخند بودم، شاد دم،یخندیم دل ته از من

 یبود نوشته رمان هی یمواز یایدن اون تو. نداشت خزون

 یمیتقد شونهمه. یبود کرده چاپ شعر کتاب تا چند و

 همسر به» ،«امیدر به میتقد» ،«خزرم یبرا. »بود من به

 ... تو... ایدن اون تو. «مهربانم

 به که یمواج یرهیت یهایآب بعد و تعلل و صدا لرز

 با جوان زن جانکم لبخند. نشست جوان مرد یهاچشم

 :داشت رتیمغا دادندیم باران یبو که هاچشم آن
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 یبود گذاشته کتابتو اسم. یبود عاشقم هنوزم تو -

 تو. یبود نوشته مونوعاشقونه یقصه و «خزر یهاخنده»

 هننوشت وقتچیه و بود عاشقونه شعرهات تموم... ایدن اون

 هرش کی رفتنت از بعد که یبود نفر چند تو مگر» یبود

 «شد؟ یخال
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 یزیچ اما اورد،یب زبان به تا گشت یحرف یاجمله یپ باور

 ردهب خود با را او و گرفته را دستش خزر انگار. نکرد دایپ

 و ودب کرده میترس که ییایدن یهاکوچهپسکوچه انیم بود

 . نداشت گفتن یبرا یمجال وگذارگشت نیح او

 کردم؟ ناراحتت -

 دیبا گرید حاال. گرفت او از را باور مات نگاه خزر سؤال

 :زدیم یحرف
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 چرا؟. نه -

 .یشد ناراحت کردم حس. دونمینم -

 پاکت و شد جاجابه شیسرجا انداخت، باال یسر باور

 کام دو یکی از بعد. درآورد بشیج از را فندک و گاریس

 افتی را بزند حرف آن از دیبا کردیم فکر چهآن باالخره

 :آورد زبان به و

 . بود اگه بود یقشنگ یایدن -

 تدس با را هاچشم ریز یتر داد، تکان یسر لبخند با خزر

 یکم و برداشت ینیس انیم از را شیچا وانیل زدود،

 سکوت و زد گاریس به گرید پک دو یکی باور. دینوش

 :شکست را یاهیچندثان

 طفق کردم یسع هاسال نیا تو. نداشتم یمواز یایدن من -

 یایدن هی نه ،یاگذشته نه ،یاندهیآ نه. کنم یزندگ حال تو

 یه طونیش یبچه هی مثل وقتا یلیخ گذشته اما ،یمواز
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 به خودم هم ییوقتا هی هرچند. حالم وسط اومد دییدو

 . اشهب چشمم شیپ تا جلو دمشیکش گرفتم، دستشو عمد

 شیپ یباران اطیح یکیتار به که یمرد رخمین به خزر

 حرف هم باز بود منتظر و دوخته چشم بود رهیخ شیرو

 با جروبحث بدون و نندیبنش هم کنار شدیم کهنیهم. بزند

 باز یاروزنه بود دواریام شدیم یعنی ند،یبگو سخن هم

 یجار انشانیدرجر حال در و کند دایپ یراه مهر شود،

 که یگلدان در را گاریس خاکستر و کرد یاسرفه باور. شود

 : تکاند بود وانیا یلبه کنارش،

 هنیبب صبح مامانم. میزیبر خاک روش بمونه ادمونی -

 .کنهیم دعوام

 هندیآ. زد لبخند گذشته. زد لبخند باور. زد لبخند خزر

 به شدن، ینامواز به شد دواریام یمواز یایدن. زد لبخند

 .دنیرس به ،یتالق
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 هست؟ زیم اون سوم یکشو تو یخاص زیچ -

 و داد فاصله شیهالب از را گاریس. خورد جا باور

 :داد عمق لبخندش به خزر. شد خزر درچشمچشم

 .شدم کنجکاو یجورنیهم. نگو یندار دوست -

 فروشگاه، به رساند را خودش د،یدو یفور باور ذهن

. دچرخان قفل در را دیکل و رفت نییپا یکیدوتا را هاپله

 .بود چشمش شیپ کشو اتیمحتو حاال

 «؟یکردیم انتخاب کدومو یبود اگه تو»

 !«کنم؟ انتخاب که زنمیم الک من»

 :افتادهنیچ یهاچشم لبخند، طرح خنده، یصدا

 .«کنم فکر خوبه نیا»

 «؟یندار نویهم هیشب»

 .«دارم دوست نویهم یول دارم،»
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 ؟یدار دوست هنوزم -

 ؟یچ -

 در مه را گاریسته باور. ماند منتظر و دیپرس متعجب خزر

 دباش ادشی دیبا کرد فکر خودش با و فشرد گلدان همان

 . بردارد را آن

 . دخترونه یخنزرپنزرا. یبیج نهییآ. بنفش الک -

 یخنزرپنزرها و کشو ربط. ماند یفکر هیثان چند خزر

 .کند دایپ توانستینم را دخترانه

 . خب آره -

 زرخ نگاهش و لبخند و نشست خزر انگشتان به باور نگاه

 .کرد کنجکاوتر را

 شده؟ یچ -

 .ستین بنفش الکت عجب چه -
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 یاروزهیف به نگاهش. دیلرز زیر توجه آن از خزر دل ته

 .کرد یاخندهتک آرام و نشست الک

 .هیقشنگ زیچ هم کردن ست گرفتم ادی گهید -

 نت حاال. افتاد کار از فکر. رفت شیپ یآرامبه باور دست

 فیظر دست دسْت که ییحاال. کردیم تیهدا قلب را

 ِبمرت یهاناخن به و بود دهیکش شیپ ده،یچسب را زنانه

 . کردیم نگاه زدهالک

 ه؟یمصنوع -

. دیکش یوسط انگشت ناخن یرو انگشت و دیپرس باور

 ریز ییجا قًایدق انگار بود افتاده تپش به چنان خزر قلب

 .دیتپیم شدتبه داشت شدهلمس ناخِن همان

 .نه -
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 لیمتما نییپا سمتبه را هالب و برد باال را ابروها باور

 خواستیم دلش هنوز قلب. بود محبوس هنوز فکر. کرد

 .دارد نگه دست در را دست

 . قشنگن -

 کرف. بود گرفته شدت باران. بود شده حبس خزر نفس

 را کارها داشت احساسش. بود افتاده کار از باور

 : دادیم سروسامان

 دایپ رو تو که شانسهخوش یلیخ خانومت گفت بار هی -

 ای دوستت ای گه؟ید خانومته گفت کردم که نگاهش. کرده

 یلیخ یعنی جانیا یآیم بار هر کهنیا اصاًل، یهرک

 .خوشبخته یلیخ تو با ،یدار دوستش

 رس اریش به بندها، به دست، به انگشت، به رهیخ باور

 .زندیم حرف خودش با انگار که یطور اما گفت، مفاصل
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 پراکنده قدرآن چرا و دیگویم چه از دیفهمینم خزر

 . زندیم حرف

 ه،یمیقد کیبوت همون از فقط. رفتمینم یاگهید یجا -

 عوض اسمشو حاال. کردمیم دیخر تمدرسه ریمس تو

 هی .بود ترقشنگ اهیس رز نظرمبه. پروانه گذاشته. کرده

 از قبل تا اما م،نکرده یدیخر و توش منرفته شهیم یسال

 ره کرد، جلب توجهمو نشیتریو پشت یزیچ بار هر اون

 هی ای نیتریو پشت گذاشت آورد یدیجد بنفش الک بار

 زشا یکی و تو رفتم گردنبند، هی سر، سنجاق هی نه،ییآ

 . دمیخر

 نیب ارتباط کمکم. افتاد جانش به لرز و کرد خی خزر

 دهیچ یدرست به هم کنار و افتهی را پراکنده یهاحرف

 تیماه داشتند زیم سوم یکشو اتیمحتو حاال. بودشان
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 یرو داشت هنوز باور شست انگشت. کردندیم دایپ

 .گشتیبرم و رفتیم جوان زن یوسط انگشت ناخن

 اون نگفتم فروشندهه همون خانوم، اون به وقتچیه من -

 گهید که خرمیم یکس واسه رو خنزرپنزرا اون الکا،

 .ستین وقته یلیخ ست،ین
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. دش تمام سردشده دسِت ناخِن لمس. شد متوقف انگشت

 :برد باال نگاه باور

 یاج خوشبخته، من با نیکنیم گمون که یاون نگفتم -

 هی ای ایدن نیا از گهید یجا هی. هیخوشبخت دنبال گهید

 نیکنیم فکر شما که یاون نگفتم... یمواز یایدن

 یجرم به نکرده، جرم به منو داره منو چون شانسهخوش

 مجازات شدن مرتکب گهید یهایکی گه،ید یکی که
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 چرا دونمینم... دیشا... دونمینم... چون نگفتم،... کرده

 انتخابت ذهنم ته م،یدلخور وجود با چون د،یشا. نگفتم

 ازت کهنیا کردمیم فکر چون دیشا. بود محترم برام

 مدونینم هنوزم. هیخودخواه جور هی رفتنت بابت ناراحتم

 کشو اون چرا دونمینم دم،یخریم رو وپرتاخرت اون چرا

 دردم به یاذره که کردم ییهاوپرتخرت از پر رو

 فقط بود، یچ لشیدل واقعًا دونمینم هنوزم. خوردنینم

 دمیخر و دمید بنفشو الک هی که یاول بار همون از نویا

 هی انگار دایخر اون. کردیم خوب حالمو که مطمئنم

 نیتریو پشت نگاهم که یافاصله از فقط قه،ید چند لحظه،

 رونیب مغازه از امیب و کنم پرداخت پولو یوقت تا بچرخه

. یودب کنارم. یبود توش تو هنوز که ییایدن به بردیم منو

 . یبود نرفته
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 یآرامبه را جوان زن دست د،یرس انتها به که باور یزمزمه

 از یکم نشاند، صورت به یجانیب بندمین لبخند کرد، رها

 :کرد اشاره ساختمان به بعد و دینوش شیچا

 یتونینم هاجمعه جانیا. بخواب برو بخور، توییچا -

 .یبخواب ادیز یلیخ

 در حاال روانش و روح. ماند حرکتیب و مسکوت خزر

 ها،سنجاق ها،الک انیم بود، محبوس شدهقفل یکشو

 هک هرچه و گردنبندها ،یبیج یهانهیآ انگشترها، ها،رهیگ

 نرفته خزِر لیم باب و داشت خود به زنانه نتیز یاذره

 .بود

 از گاریس ینخ گذاشت، ینیس در را شیچا وانیل باور

 یزمزمه نیآخر کردنش روشن از شیپ و درآورد پاکت

 :فرستاد رونیب هالب نیب از را یباران شب آن
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 یهاخانه تمام یجیتدر مرگ گناه انگار یارفته یجور »

 .«توست گردن به ماندهمتروک یخال

 ارانب به بود آورده زبان به خزر که یشعر ییابتدا یمهین

 ماندن خزر. فشرد را جوان زن یگلو و شد بغض د،یچیپ

 اب پربغض، حرف،یب و برخاست. اوردین تاب را شتریب

 .گذاشت تنها اندوه و شب دود، باران، با را باور اشک
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 زا را نگاهش باور د،یچیپ فروشگاه در که بامبوها یصدا

 یشترم به بود کرده آماده را خود. برد باال و گرفت ستمیس

 . دکر مبهوتش دیدیم که یزیچ د،یبگو آمدخوش واردتازه

 .بدم رو بابا نیا هیکرا بده یزیچ هی -
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 یجلو زرد یتاکس به و شد رد یاشهیش در از باور نگاه

 ،رفت رونیب شخانیپ پشت از بعد. نشست فروشگاه

 اندم رهیخ وسفی یختهیرهمبه و سرخ یچهره به یاهیثان

 :شد رد کنارش از بعد و

 .اآلن آمیم بمون -

 یهاپله وسفی دیند رفتیم رونیب فروشگاه از یوقت

 زردرنگ یتاکس به. استگرفته شیپ در را نیرزمیز

 ونریب شلوار پشت بیج از را پولش فیک شد، کینزد

 :کرد خم کمر و دیکش

 آقا؟ شد چقدر -

 تخواس. کرد پرداخت را هیکرا باور و گفت را مبلغ راننده

 :زد شیصدا راننده برگردد فروشگاه به

 .آقا -
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 :کرد اشاره فروشگاه به سر با مرد. برگشت و ستادیا باور

 .شده شیطور هی باش، داشته قتویرف یهوا -

 :زد جا را نیماش یدنده مرد. ماند مرد یرهیخ یکم باور

 از. خورده ییجا هی از بد تهیهرک داداشته، قته،یرف -

 هیگر داشت جانیهم تا کردم سوارش که جاهمون

 .کردیم

 را نیهم وسفی ینیب و هاچشم یسرخ و هاپلک التهاب

 تکان یسر باور. نبود راننده گفتن به یازین و دادیم نشان

 فروشگاه به پراند، هوا در یدست کرد، یتشکر داد،

 کند دایپ را وسفی تا چرخاند هاقفسه نیب نگاه و برگشت

 رشرش یصدا. رفت نییپا هاپله از افت،ین را او یوقت و

 بساط باور. است ییدستشو در وسفی دادیم نشان آب

 زا یخبر یوقت. ماند منتظر گرید یکم و کرد آماده را یچا

 نزبا به را دوستش نام و زد در به یاضربه نشد، وسفی
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. کرد باز را در سیخ ییسرورو با وسفی بعد یکم. آورد

 .کرد باز راه و دیکش عقب تنه او به رهیخ طورهمان باور

 به را سشیخ صورت شدیم رد که او کنار از وسفی

 را آن چروکش شرتیت یپارچه با تا دیمال سرشانه

 با که یمرد به و بود ستادهیا جاهمان باور. کند خشک

 تنه و شدیم کینزد یاروزهیف زیم به افتادهریزبه یسر

 بعد هیثان چند. کردیم نگاه انداختیم یصندل یرو

 سال کی. آورد درد به را باور قلب وسفی لرزان یهاشانه

 هافتی طورنیهم را قشیرف باور روز کی هم شیپ یاند و

 شب همسرش و مادر بود دهیرس خبر که یوقت همان. بود

 رفته خواب به وسفی پدِر ِیمیقد یخانه سالن در را

 تهگرف را جانشان خاموش قاتل دهینکش صبح به و بودند

 او و رسانده وسفی یپدر یخانه به را خودش باور بود،

 قراریب و دهیخم گردن لرزان، یهاشانه با طورنیهم را
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 ت،دانسیم را وسفی یهیگر لیدل باور روز آن. بود افتهی

 نشئت زیچچه از اندوه حجم نیا دیفهمینم یول حاال

 و ماند جا سر یکم. بود کرده جشیگ نیهم و ردیگیم

 را آن و برداشت را زیم پشت یصندل افتاد، راه بعد

 یوقت که کینزد یقدرآن. گذاشت وسفی یرودررو

 . دییسا همبه شانیزانوها نشست

 شده؟ یچ -

 نه د،کر بلند سر نه اما د،یکش باال را اشینیب آب وسفی

 یپا یرو را دستش باور. زد یحرف نه شد، باور با همنگاه

 :گذاشت قشیرف

 وسف؟ی -

 هرچه شیرو شیپ انیگر مرد. زدینم یحدس چیه ذهنش

 تارش، مادرش، زنش،. بود داده دست از داشت یدلبستگ
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 مگر هم کردن هیگر طورنیا یبرا یلیدل گرید. کارش

 .یدلتنگ دیشا ماند؟یم

  وسف؟ی -

 هک فرستاد رونیب هالب نیب از ییپرصدا نفس وسفی

 هامچش یتر هادست کف با بعد. بود قیعم آه کی شتریب

 :شد باور درچشمچشم تیدرنها و گرفت را

 باور؟ گهیم یچ اریشهر.. شهـ -

 ار قبل روز تمام. داد تکان طرف دو به یسر دهینفهم باور

 هرفت خانه به دنیخواب یبرا شب و مانده یپدر یخانه در

 .نبود تماس در یکس با و بود

 شده؟ یچ گه؟یم یچ -
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 و بود گذاشته هم یرو را سیخ یهاپلک حاال وسفی

 یپا به یفشار باور. شدیم نییباالوپا آدمش بکیس

 :آورد قشیرف

  ؟یگینم -

 جا از و داد عقب را یصندل بعد ماند، منتظر یکم

 آب دیشا. اوردیب آب یکم وسفی یبرا تا رفت. برخاست

 را آب وانیل. آوردیم حرفش به و کردیم آرامش خنک

 :گفت گذاشتیم وسفی آرنج کینزد ز،یم یرو که

 .یش آروم نویا بخور -

 !آروم؟ -

 او یختهیرهمبه یچهره در نگاه وسفی سؤال با باور

 لیدل بهراجع یحدس چیه که بود بیعج. چرخاند

 .دیرسینم ذهنش به وسفی یآشفتگ
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 شده؟ حرفت اریشهر با -

 کی برداشت، را وانیل تعلل با وسفی. دیپرس و نشست

 .گذاشت زیم یرو را آن بعد و دیکش سر نفس

 . کردم داغونش زدم -

 هیگر یجورنیا یکرد داغون یزد ارویشهر چون -

 هی دیبا شیپ وقت یلیخ اون. اصاًل ستین مهم ؟یکنیم

 ش؟یزد یچ سر حاال. خوردیم مفصل کتک

 :شد باور یهاچشم زل اخم با وسفی

 !؟یعنی یدونینم تو -

 :داد تکان طرف دو به یسر باور

 یمصطف با که روزیپر از. بودم مخونواده با روزید من. نه -

 نه ،یتماس نه. نداشتم کسچیه از یتماس هم زدم حرف

 ار؟یشهر کرده کار یچ. یامیپ
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 ...پوله اون انیجر سر -

 .بست لب و زد نفسنفس کرد، سکوت گفت، وسفی

 یراب که بود جانکاه قدرآن دیبگو بود بنا که یحرف انگار

 .آوردیم کم نفس گفتنش

 بهش؟ ینداد مگه ؟یبود گرفته قرض ازش که یپول -

 ؟یبد بهش بدم بود؟ قدرچه
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 گهیم داده، من به اسم هی و شماره هی کارههی ورداشته -

 مدونینم... اسم به وزیپف هی دست داده یهلپ پولو زنت

! درآورده حرف من یمرده زن سرپشت! بود یچ اسمش

 !شتهدا َسروِسر اروی نیا با زنت گهیم زیچهمهیب کثافت
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 یجعبه از وسفی. واماند شد، الل شد، مبهوت باور

 یسیخ د،یکش رونیب پر چند زیم یرو یکاغذ دستمال

 .داد تکان تأسفبه یسر و گرفت را ینیب و هاچشم

 ! طرف؟ هست یک -

 نتکا طرف دو به یسر هم باز بسته یهاچشم با وسفی

. یالعاطیب ای کندیم تأسف ابراز قشیرف دینفهم باور. داد

 اما زد،یم حرف روناک ای یمصطف با بود وقتش حاال

 .کند آرام یکم را وسفی اول دادیم حیترج

. رفط بوده گذارهیسرما دیشا. کارش داشته یلیدل حتمًا -

 دیفهم راحت شهیم گهید اآلن. میاریدرب توشوته دیبا

 ...بوده آدم اون دست چرا پول و هیچ انیجر

 مِن! برن هم با خواستنیم. بره باهاش. بره خواستهیم -

 !بره بذاره شرفویب رِتیغیب
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 یهاچشم و صورت یسرخ وسف،ی یباالرفته یصدا

 و برد شیپ دست. کرد واکنش به وادار را باور اشزدهرگ

 :دیچسب را قشیرف ساعد

 !نمیبب باش آروم! رو وپرتاچرت نیا گفته یک -

 زا بعد فشرد، همبه را هالب داد، تکان یسر دوباره وسفی

 یهاشانه به باور گرفتیم فاصله که باور از. برخاست جا

 . بود رهیخ قشیرف یافتاده

 چتاشون گهیم. کنمیم رو تواسه سندومدرک با گهیم -

 رفتم بگو خرو من. داشونیوعوعده حرفاشون، هست،

 گوب خرو من. یکار هی به بزنه ببره بدم کردم نزول پول

 من! مونیزندگ زخم به بزنه پولو خوادیم کردم باورش

 ...کردمیم الیخ بگو خرو

 زل و دیچرخ وسفی شود، بلند جا از خواست باور تا

 :داد ادامه مکث با باور یهاچشم
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 ؟مرده ه؟یچ عشق عشق، نیبهتر یبود گفته -

 !؟یچ نشیترآشغال
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 شیبازو دو و شد کینزد وسفی به برخاست، جا از باور

 : دیچسب را

. یچیه. ستین معلوم یچیه هنوز! وسفی منو نیبب -

 نمیبب رمیبگ یمصطف با تماس هی من جانیا نیبش خب؟

 .نیبش ایب. ایب. اصاًل شده یچ

. ندیبنش کرد وادار را او و دیکش یصندل سمتبه را وسفی

 یرو قندان با را آن و ختیر یچا وانیل کی شیبرا بعد

 .گذاشت زیم
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 رمیبگ یزیچ هی برم صبح؟ از یخورد یزیچ. نویا بخور -

  برات؟

 یهانفس یصدا و بود نیزم زل. نزد یحرف وسفی

 اشیگوش باور. دیرسیم باور گوش به اششمردهشمرده

 یبرا اول. رفت باال را هاپله و درآورد شلوار بیج از را

 فروشگاه به را خودش هست هرجا فرستاد امیپ مانیا

 .گرفت تماس یمصطف با بعد و برساند

 تو؟ شیپ اومده وسفی -

 ینگاهمین باور. ماند منتظر و دیپرس یمصطف بوق نیاول با

 در سمتبه. گرفت فاصله هاآن از و انداخت هاپله به

 :دیپرس رفتیم که فروشگاه

 چه شماها؟ نییکجا وسف؟ی گهیم یچ شده؟ یچ -

 ؟یمصطف خبره
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 از ارویشهر دست زده. میمارستانیب اآلن ما بهت؟ نگفته -

.. .و گونه و دندون و فک نه، دستشم فقط. شکونده جا دو

! دبختب! باور بدبخته عقلیب اون کنه تیشکا بره اگه نیا

 هندار که یاهید واسه بمونه یهلفدون تو دیبا داره عمر تا

 !بده

 دلش. رفت رونیب و داد هل را فروشگاه در باور

 داستان چندوچون از وسفی حضور در خواستینم

 .بپرسد یزیچ زنش انتیخ

 راسته؟ گفته که یینایا بهش؟ اریشهر گفته یچ -

 .راسته گهیم که اریشهر! واال دونمینم -

 ده؟یفهم کجا از اون -

 ایب گفتم! سرم ریخ کنم ریخ کار اومدم مثاًل خر من -

 رشکا یچ یمهر میبفهم قلنبه، پول اون دنبال میفتیب

 خوره،نزول اون دست میبد و میکن داشیپ بلکم کرده،
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 هی شیباق واسه بعدش. میباش داده لیتحو پولو اصل الاقل

 .میبکن گهید فکر

 خب؟ -

 رفقاش به رشیخ که شهیهم برعکس ارمیشهر -

 .رو هیقض گرفت یجد بار نیا د،یرسینم

 کرده؟ داشیپ یجور چه ه؟یک طرف -

 ماها به ادیب اول کهنیا جا خرم نیا. دونمینم اتویجزئ -

 یقاط اونم. گفته وسفی خود به انویجر ضربهی بگه،

 دعا. داغون. باور هاداغونه. کرده والشآش نویا زده کرده،

 .نکشه تیشکا به کار کنه

 یرو را آن کف بعد و فرستاد شیموها نیب یدست باور

 .گذاشت یشانیپ

 توئه؟ شیپ اآلن -
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 .آره -

 گه؟ینم یچیه گه؟یم یچ -

 مسال جواب سر با کرد، جدا یشانیپ از را دست کف باور

 نفس یمصطف جواب در و داد را محل یهاکاسب از یکی

 :دیکش یقیعم

 .داغون. داغونه نمیا -

 .جااون آمیم من شد تموم اریشهر عمل دار، نگهش -

 چرا؟ عمل -

 هم خوردن نون از بدبختو. گهید شکسته دستشو -

 ذارن ببندش ش،یببند شده. باور بره ییجا ینذار. انداخت

 . بره

 ...فقط. باشه -

 ؟یچ فقط -
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 کرده یکار نیهمچ یمهر ممکنه واقعًا یکنیم فکر تو -

 باشه؟

 شک درصد هی اگه گفت من به. باور پره اریشهر چپ -

 . بگم وسفی به رفتمینم داشتم،

 .داشته حتم اگه یحت کرده، محض تیخر -

 منتها د،یفهمیم وسفی دیبا هرحالبه زود ای رید حاال -

 و بشه روروبه باهاش ییتنها کرده جرئت اریشهر کهنیا

 .بوده تشیخر از اون آره بگه، انویجر

. نبود وسفی از یخبر. انداخت فروشگاه به ینگاه باور

 نظر از هم را ابانیخ طرف دو و فرستاد بیج در دست

 د،یایب فروشگاه به هانیا از زودتر بود قرار مانیا. گذراند

 .نبود هم او از یخبر اما

 رمیم باهاش ای مخونه برمشیم ای. دارمیم نگهش من -

 اریشهر ممکنه یکنیم فکر اگه ،یمصطف یول ش،خونه
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 م،یبزن حرف باهاش میش جمع بگو کنه، تیشکا ازش

 رنذا داره، اگه هم یمدارک. میکن منصرفش میبتون دیشا

 . وسفی واسه بفرسته

 .جمع خاطرت. ذارمینم -

 .من برم -

 .قربونت. برو -

 را در تا درآورد شلوار بیج از دست چرخاند، تنه باور

 :فتادا یزیچ ادی فروشگاه به گذاشتن پا از شیپ بدهد، هل

 .یمصطف -

 جان؟ -

 تو؟ یدونیم ه؟یچ طرف اسم -

 تنها دمیرس یوقت من. دونمینم اتیجزئ از یچیه. نه -

 دارمبر ارویشهر یهاخرده بود نیا بکنم تونستم که یکار
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 یرسرس موضوعو من به قدرنیهم فقط. مارستانیب ارمیب

 اًلاص رفت ادمی. هیحتم هیقض و داره مدرک کهنیا و گفت

 .بپرسم رو اروی ورسماسم

 .ممنون. باشه -

 .فعاًل -

 فروشگاه به گذاشتن پا نیح باور تماس، انیپا از بعد

 نداد را تماسش جواب او یوقت و گرفت را مانیا یشماره

 :نوشت را دوم امیپ

. اومده شیپ واجب کار هی. فروشگاه بمونم تونمینم من»

 .«کن باز فروشگاهو و برسون خودتو یتونست

 :دیرس مانیا امیپ بگذارد، بشیج در را یگوش خواست

 .«امیینونوا صف من»
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 مانیا هم باز. گرفت را اششماره دوباره و کرد اخم باور

 :نوشت شیجا به. نداد جواب

 .« داداش کالسم سر»

 نییپا را هاپله و فرستاد بشیج در را یگوش اخم با باور

 صورت و گذاشته زیم یرو را شیساعدها وسفی. رفت

 یرو دست و شد کشینزد باور. بود کرده پنهان هاآن نیب

 :گذاشت شیهاشانه

 بدم؟ بهت یخوایم یزیچ یمسکن -

 در شیموها. خورد تکان نه داد، جواب نه وسفی

 و روح مثل درست بودند، ممکن حالت نیترآشفته

 :دیکش قشیرف پشت یرو دست باور. جانش

 .وسفی خونه میبر شو پا -
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 و خسته نگاه. برد باال تنه و سر تعلل با وسفی

 را شیبازو باور یوقت بود روروبه یقفسه به نشیاندوهگ

 :دیچسب

 . خونه میبر شو پا. شو پا -

 ممکنه؟ یگیم تو -

. شدیم دهیشن یسختبه که بود آرام یقدرآن اشزمزمه

 تلخ یقتیحق و بپرسد بلند یصدا با داشت ترس انگار

 هم از هم را روحش از ماندهیباق یپراکنده یهاذره همان

 از دیبگو خواست بدهد، قلب قوت خواست باور. بپاشد

 از سوءتفاهم، از خواست ،یزیچ نیچن بوده دیبع یمهر

 زر،خ رفتن از بعد درواقع. دینچرخ زبانش د،یبگو اشتباه

 تهرف برباد شیباورها تمام طورآن که شیپ سال ده از بعد

 از یآنبه ذهنش. دیدینم رممکنیغ را زیچچیه بود
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 به بود، آورده فروشگاه به خود با وسفی که یافاجعه

 یخانه در را ناهار از شیپ تا جمعه تمام. شد دهیکش خزر

 یجور حضورش. بود کردن یدلبر مشغول خود یعمو

 جدو به هم پدر و مادر که بود دهیبخش فضا به یسرزندگ

 ده،یبخش را او خزر الاقل بود خوشحال مادر. بودند آمده

 یتماشا از پدر و استمانده ریدلگ قدرت با هنوز آذر اگر

 .بردیم لذت شادابش یبرادرزاده

 .دونمینم اآلن واقعًا. وسفی دونمینم -

 گفت؟ یچ یمصطف -

 نگاه ریز. چرخاند باور سمتبه سر و دیپرس وسفی

 او از نگاه باور. بود سخت زدن حرف سرخش و زدهرگ

 :گرفت

 یچ با. شکسته انگار اریشهر دست. بود مارستانیب -

 ش؟یزد
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 :داد را جوابش ریتأخ یکم با وسفی

 .یصندل کنم فکر... یصندل. دونمینم -

 را وسفی یآنبه ذهن. دندیپر باال باور یابروها

 صورت اریشهر بدن به آن دنیکوب حال در و دستبهیصندل

 .بود بخشلذت. کرد

 ازش شد، که بهتر. خونه میبر حاال شو پا. نداره بیع -

 .هیچ انیجر میپرسیم

 :داد تکان طرف دو به یسر باور. ماند باور مات وسفی

 ه؟یچ -

 م؟یپرسیم -

. دینفهم را منظورش باور. بود صدایب بًایتقر اشزمزمه

 بلند شیجا از بعد کرد، نگاهش رهیخرهیخ یکم وسفی

 :شد
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 .خونه برم -

 :شد همراهش هم باور افتاد، که راه

 ؟یستین ترراحت من؟ شیپ یآینم -

 و حال زمان نیب انگار. نداد را جوابش وسفی

 . بود وآمدرفت در شیهاالیفکروخ

 .دارم کار یکل. خونه برم -

 برود گرفت راه وسفی یوقت دند،یرس که هاپله یباال

 :دیچسب را شیبازو باور در، سمت

 .لحظه هی ایب -

 خاموش که را ستمیس. برد شخانیپ سمتبه را او بعد

 هلحظ همان. بود وسفی دست ریگ همچنان دستش کردیم

 ار بامبوها یصدا و گذاشت فروشگاه به پا یمشتر کی

 لیتعط فروشگاه گفت و کرد یعذرخواه باور. درآورد
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 غرولند یرلبیز یزیچ د،یکش درهم چهره یمشتر. است

 و چییسو و کرکره موتیر باور. رفت رونیب و کرد

 و برداشت سرشپشت یقفسه از را نیماش موتیر

 :فتدیب راه تا داد هل یآرامبه را وسفی

 .میبر -

 در مرد دو بعد یکم. افتاد راه عیمط و حرفیب وسفی

 اب داشت باور و بودند نشسته باور نیماش در سکوت

 وسفی حساب به پول یکم دیبا کردیم فکر خودش

 یحت که ستیخال دستش حد نیا تا او یوقت زدیبر

 را وسفی دیبا. بدهد ندارد هم را یتاکس کی یهیکرا

 کار به مشغول او فروشگاه در یجد طوربه کند وادار

 اب یهمکار و یقیموس سیتدر یایدن به کمکم بعد شود،

 از دیازدب و ردیبگ تماس یپرتو با دیبا. بازگردد هاخواننده

 رخب هم خزر به دیبا. کند کنسل را بزرگ یکتابخانه آن
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 هک داشت کار یکل. است یمنتف دیبازد انیجر که بدهد

 یمشغله هم بسته فروشگاه انیم آن و بدهد انجام

 .بود اشیذهن

 یهخون میبر رمیبگ ناهار رم؟یبگ برات یخوریم یزیچ -

 من؟

 سرش. انداخت او به ینگاه باور. نداد را جوابش وسفی

 باور. بود بسته را شیهاچشم و داده هیتک پنجره به را

 و تگذاش ینییپا لب طرف دو را سبابه و شست انگشت

 ای یدلدار یبرا یخوب آدم. کرد کشانینزد هم به بعد

. ودب نهیگز نیبهتر روناک هاوقت نیا. نبود دادن یدواریام

 تمام داشت دوست آدم که دادیم یقلب قوت چنان

 فقط او داشت حتم اگر یحت کند، باور را شیهاحرف

 .ببخشد یواه هرچند یدیام تا دیگویم یزیچ دارد
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 نیا یالک. کردم ساقط یستین و یهست از خودمو یالک -

 خفه یلعنت یبخار اون وجدانعذاب تو خودمو مدت همه

 گفتم خودم با یه! کردم مرگ یآرزو یه یالک! کردم

 یالک! بودم گذاشته موکپه ششونیپ منم شب اون کاش

 ...یه کردم، هیگر نشستم یه کردم، لیتعط کارمو

 :آورد یفشار و گذاشت وسفی یپا یرو را دستش باور

 .وسفی ستین معلوم یزیچ هنوز -

 به را باور روح اشزمزمه بعد کرد، سکوت یکم وسفی

 :درآورد لرزه

. بار هی. بودم دهیشن یمهر از کثافتو اون اسم. بودم دهیشن -

 چیه اصاًل نیام. نیام زد صدا یاشتباه منو. بار هی فقط

 اون اسم افتاد ادمی اآلن داره؟. نداره وسفی به یربط

 اریهرش از بزن زنگ هی. دونمینم شویلیفام... نیام. کثافتو

 ؟یزنیم زنگ هان؟. بپرس
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 اب و انداخت قشیرف یآشفته یچهره به ینگاهمین باور

 :ستین او یجا که کرد شکر را خدا دل در تمام یرحمیب

 ،فکش ،یشکست دستشو. عمله اتاق تو اآلن اریشهر -

 زویچهمه ازش وقتش به بمونه. یکرد داغونش... شگونه

 .میپرسیم

 م؟یبپرس -

 نیرزمیز در که بود یسؤال همان مشابه وسفی سؤال

 اختاند او به یادوباره نگاهمین دهینفهم باور. بود دهیپرس

 :دیپرس بعد و

 ؟یچ -
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 بعد. ماند روشیپ مات و ساکت یطوالن یمدت وسفی

 :فرستاد اشختهیرهمبه یموها نیب را دست کف

 به. نشد دایپ پوله که جهنم به. اصاًل مینفهم. مینپرس -

 و میکن وجوپرس کهنیا از. آوردن سرم ییبال هر جهنم

. بهتره هک نه ای گفته قتویحق شرفیب اریشهر اون میبفهم

  هان؟

 به و فشرد را قشیرف یسرشانه انداخت دست باور

 :افزود نیماش سرعت

 به کهنیا واسه یدار وقت یلیخ. بهش نکن فکر اآلن -

 .یریبگ میتصم بعد و یکن فکر زایچنیا

 زا شیپ بعد، و ماند ساکت یکم داد، تکان یسر وسفی

 کند متوقف خودش یخانه یجلو را نیماش باور کهآن

 :گفت
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 قدرچه. باور حالتبه خوش یلیخ. حالتبه خوش -

 یزندگ عمر هی یکی با بده قدرچه. شهیم میحسود بهت

 دمآ بهتر همون. باشه گهید یکی ریدرگ یول اون ذهن ،یکن

 تهش یول بمونه، یکس با یزندگ حسرت تو عمر هی

 . فتهین فالکت به یجورنیا

 !وسفی -

 اما وسفی راند، زبان به را قشیرف نام گرشماتت باور

 از بعد گفت، باور زل را یبعد یهاواژه. نکرد سکوت

 جا بر مشغله و فکر و اندوه در را او و شد دایپ نیماش

 :گذاشت

 اول نقش کردم فکر من. نیام زد صدا منو. نیام گفت -

 منو .نکردم چک رو کتابه یحت من. خونهیم داره که هیکتاب

 یتونیم هست، خزر که حالتبه خوش. نیام زد صدا
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 جواب و یکن قطار شواسه چرا عالمه هی یبچسب شوقهی

 بر؟ق سنگ هی از بپرسم؟ یچ از بپرسم؟ یک از من. یبخوا
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 اتاق باز در از. کرد بلند جا از را باور فونیآ زنگ یصدا

 هب و انداخت نگاه وسفی یشدهمچالهدرهم تن و تخت به

 را واحد در فشرد، را دکمه. بود روناک. شد کینزد فونیآ

 دشیم یساعت چند. رفت آشپزخانه به و گذاشت باز هم

 آرامبخش قرص دو یکی وسفی بودند، آمده خانه به

 .بود خواب حاال و خورده

 .سالم -

 آب را یکتر داشت که را باور نگاه روناک آرام یصدا

 :کشاند او سمتبه کردیم



 

Romanzo_o 1009 

 .تو ایب. سالم -

 از یکی یرو را فشیک بست، را در شد، وارد روناک

 نیب نگاهش. برداشت سر از را شال و گذاشت هامبل

 :گشتیم وسفی یپ بالکن و هااتاق

 ست؟ین -

 :کرد اشاره خواباتاق به سر با باور و دیپرس آرام

 .خوابه -

. انداخت ینگاه و شد کینزد اتاق به یقدم روناک

  .بود کرده مچاله را خودش باور تخت روانداز ریز وسفی

 واقعًا؟ خوابه -

 باور. زد پچ یآرامبه بود شده آشپزخانه وارد که روناک

 :آوردیم رونیب را ینیریش ظرف خچالی از داشت

 .تا دو خورده قرص. آره -
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 ار باور روناک زیر و آرام یخنده یصدا دهینکش هیثان به

 گذاشتیم کانتر یرو که را ینیریش ظرف. کرد ریمتح

 ار اشینییپا لب روناک. دوخت جوان زن به چشم یسؤال

 تا گذاشت هاآن یرو را دست کف و گرفت دندان به

 :دادن حیتوض به کرد شروع بعد. کند مهار را خنده

 ...بدتر اون از. کرده ریخاکش خورد رو پسره زده. ایخدا -

 نشاند، هم باور لب به لبخند که یجور آمد خنده باز

 فاجعه آن در یدارخنده زیچچیه جوان مرد هرچند

 توانستیم یوقت هم آن ار،یشهر شدن وپارلت نه. دیدینم

 ندازدیب یدیجد دردسر به را او و کند تیشکا وسفی از

 به و شده رو یمهر بهراجع که ییماجرا نه بود، دارخنده

 .داشت خود درون یطنز بود اثبات قابل اریشهر قول

 شده؟ یچ -
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 شیهادندان. گذاشت هاچشم یرو را دست کف روناک

 باور و بودند باور چشم شیپ قشیعم و پهن لبخند پس از

 خواباتاق به باور. خنددیم چه به روناک دیفهمینم

 کانتر پشت یهایصندل از یکی زمانهم و انداخت ینگاه

 :نشست و دیکش عقب را

 داره؟خنده یچ واقعًا. ادیب دم ییچا تا نیبش -

 یصندل یرو باور، یروروبه و زد دور را کانتر هم روناک

 :نشست بلندهیپا

. ردهک خرد مویصندل زده گفته هیگر با کرده وا چشم تا -

 !ایخدا

 ار؟یشهر ؟یک -

 :داد حیتوض و تکان یسر خنده با روناک
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 مدل نیا از. بوده بابابزرگش ادگاری هیصندل کهنیا مثل -

 .هایلهستان

 با یوقت اریشهر تصور از. نشست باور صورت به لبخند

 تهگرفیم را اششکسته یصندل سراغ یشکستگ همه آن

 .نبود قشیرف حال نگران اگر بخندد یحت توانستیم

 از اون باور؟ هیشکستن هاشونیادگاری یهمه چرا نایا -

 عدب دفعه یدار یچ تو. اریشهر یصندل از نمیا وسف،ی تار

 مش؟یبشکن میبزن

 .زیم -

 یرو دست بعد. بود بلندتر روناک یخنده یصدا بار نیا

 همچنان وسفی شود مطمئن تا دیچرخ و گذاشت دهانش

 .است خواب

 حمرو بودم، استرس تو صبح از بس از. دیببخش یوا -

 . نداره شیگنجا گهید
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 داره؟ مدرک اریشهر واقعًا -

 ابخواتاق به یادوباره نگاه. دیپر روناک صورت از لبخند

 :دیپرس و انداخت

 خواب؟ به زده خودشو ای خوابه یجد -

 .انداختتش قرصا. خوابه -

 گفته درست ار،یشهر یگوش تو دمید من که یزیچ -

 .گفته یهرچ

 ؟یدید یچ -

 از باور ماند، باور یهاچشم زل سکوت در که روناک

 زبان به شدینم شیرو یحت روناک که یجواب تصور

 یبهانه یچا کردن دم. شد بلند جا از و برآشفت اوردیب

 و کردن وجورجمع یبرا بود، دنیخر فرصت یبرا یخوب

 .آمدن خود به
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 ییآشنا از قبل. بوده یمهر یزندگ تو قبل از پسره -

... بعد بودن، افتاده دور هم از مدت هی. باهاش وسفی

 یجا من که خوبه چه. وحشتناکه ایخدا یوا... یعنی

 از یاردنگ هی با منو احمد که خوبه چه. ستمین وسفی

 و نمرد و آرزوهاش یپ رفت و رونیب انداخت شیزندگ

 بخواد دلم قدرهرچه تونمیم بخوام هروقت من و سزنده

 .کنم بارش راهیبدوب

 :نشست شیجا سر برگشت و کرد دم را یچا باور

 .تو یکنیم کارو نیا که قدرمچه -

 نینفر و لعن صرِف یانرژ یجا نهیا حمیترج من خب -

 یزندگ واسه مثبت یهایانرژ جذب و کسب یپ کردن،

 به و نداشته منو اقتیل احمد کهنیا ضمن. باشم خودم

 به که شکر رو خدا که بگم نمیا و رفته که جهنم
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 فرورفته لجن تو فقط و دهینرس هم آرزوهاش از کدومچیه

 .برگرده که کنهیم منو موسموس هنوز و

 برگرده؟ یذارینم پس چرا -

 ! عمرًا برگرده؟ احمد -

 ؟یچیبپ نسخه گرانید واسه یبلد فقط شما -

 !؟یکنیم سهیمقا خزر با احمدو تو -

 آن با احمد. داد روناک به را حق و کرد فکر یکم باور

 .نبود خزر با اسیق قابل بد صیخصا همه

 طوره؟چه اریشهر -

 .خوبه متأسفانه -

 عدب و دیکش شیموها به یدست گفت، لبخند با روناک

 :کشاند واحد در سمتبه را نگاهش

 .من برم -
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 .گذاشتم ییچا کجا؟ -

 .نهیماش تو نییپا خزر -

 از نگاه یمیمال لبخند با روناک. شد گرد باور یهاچشم

 . شد باور درچشمچشم و گرفت واحد در

 گفت. نهک رونتیب که ستین اوناش از باور باال، ایب گفتم -

 حیترج کنم فکر. بهتر تیموقع هی شاالیا. ستین درست. نه

 ...و ادیب ییتنها یوقت دهیم
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 که بود شده ساخته یطور خانه. برخاست شیجا از باور

 .شدینم دهید هاپنجره از کدامچیه از ییجلو یکوچه

 ؟یکرد پارک کجا -
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 که دیدیم را جوان مرد. گرفت عمق روناک لبخند

 یهاییدمپا یصدا و رودیم واحد در سمتبه

 :شکندیم را خانه سکوت اشیروفرش

 .درت یجلو نیهم -

 حرفش لبخند با روناک. چرخاند روناک سمتبه سر باور

 :کرد حیتصح را

 .تخونه در -

 نیماش. کرد روشن را توریمان و زد را فونیآ یدکمه باور

. دیدینم واضح را خزر اما شد،یم دهید توریمان از روناک

 .بود انینما دختر بتیه ریتصو فقط

 .باال ادیب بگو برو ایب -

 ؟یمطمئن -
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 چشم روناک به و گرفت فونیآ از نگاه اخم با باور

 سمت رفتن یجابه اما شد، بلند شیجا از روناک. دوخت

 کینزد هانتیکاب و یکتر به و زد دور را کانتر واحد در

 :شد

 برو شمام زم،یریم ییچا و نمیچیم رو فنجونا من -

 .تخونه کن دعوت مهمونتو

 در روناک. ماند بود کرده پشت او به که جوان زن زل باور

 زد اورب به یچشمک برگشت، کرد، باز را هانتیکاب از یکی

 :کرد اشاره خواباتاق در به سر با و

 خوابشون بهادربزن شکنیصندل جناب ببند، درم اون -

 .نشه مختل

 و بست یآرامبه را در خواب،اتاق سمت افتاد راه باور

 تداش واقعًا. ماند شیجا سر هیثان چند دستبهرهیدستگ

  کند؟ دعوت خانه به را خزر رفتیم
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 ار وسفی و خودش تیموقع تمام یبدجنس با یآنبه ذهن

 که یکار همان. کرد شروع را سهیمقا و دیچ هم کنار

 هب بود، رفته خزر. بود داده انجام شیپ یلحظه چند روناک

 هرگز اما بود، رفته و کرده رها را او درآمده، مادرش یپشت

 او الیخ با هاسال آن تمام در. بود نکرده انتیخ او به

 یمواز ییایدن در بود، دهیکش نفس بود، کرده یزندگ

 و گشته را زیون و سیپار رم، یکهنه یهاکوچهپسکوچه

 ایند کی توانستیم نیا. بود نکرده او نیگزیجا را یکس

 توانستیم نیا. باشد داشته ارزش ایدن هزاران نه، که

 .باشد گذشت و دنیبخش یبرا میعظ ییروین

 .اآلن آمیم -

 لبخند با روناک و گفت واحد در سمت رفتن نیح باور

 :کرد حیتصح را حرفش

 .نیآیم -
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 در هم را سوم فنجان روناک. کرد نگاهش یالحظه باور

 :فتگ برود یکتر سمتبه کهآن از شیپ و گذاشت ینیس

 .یباش موفق -

 کی و گرفت هوا در یروزیپ ینشانه به را انگشتانش بعد

 رخز با تا رفت لبلبخندبه باور. داد نشان باور به یو

 رد بارها که یاخانه به. برگردد اشخانه به خزر با. برگردد

 و کرده تجسم را زن آن حضور یایرؤ اشنقطهبهنقطه

 .برگردد خزر با تا رفت. بود دهیکش جان به را ایدر عطر
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 معارفتعارف. هاینش لوس. دنبالت نییپا آدیم داره»

 .«ییچا باال ایب بدو. میندار
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 دش گرفته یگوش از نگاهش و خواند بار دو را روناک امیپ

 در یجلو شدینم باورش. نشست آپارتمان در به و

 بارها که یاخانه. باشد نشسته نیماش در باور، یخانه

 دشوجو بندبند و بود دهیشن نامور و روناک از را فشیتعر

 یوقت. داشت جاآن به گذاشتن پا به یبیعج لیتما

 اتاق در کی همان باور ران،یا ترک از شیپ رفت،یم

 همان هاآن میحر و داشت را یپدر یخانه یباال یطبقه

 هاسال یول حاال. بود پرخاطره کوچک یواریچهارد

 تیذهن و کردیم یزندگ اشخانواده از مستقل باور شدیم

 یخانه بود بنا یروزگار که یمرد یخانه از خزر

 که یعکس چند جز یزیچ باشد، مشترک شانندهیآ

 لوارش با باور. نبود فرستادیم شیبرا روناک گاهیوبگاه

 باز را آپارتمان در یطوس مالنژ سِت شرتیت و یراحت

 داشت هم خزر. شد روناک نیماش یرهیخ مًایمستق و کرد
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 او یخانه به پا یبرا داشت درواقع. کردیم نگاهش

 خزر شود، کینزد نیماش به باور تا. زدیم بالبال گذاشتن

 :شد ادهیپ و کرد باز را در

 .سالم -

  باال؟ یومدین چرا. سالم -

 شد، یشاد غرق هم خزر قلب. دیپرس یعاد یلیخ باور

 یعاد چنان باور را سؤال. حسرت هم دیشا. غم هم

 یافشک نشانیب یسال ده چیه گاهچیه انگار بود دهیپرس

 . استنداختهین قیعم

 .نشم مزاحم گفتم -

. ماند جوان دختر یرهیخ حرفیب یاهیثان باور

 و بود فرستاده شلوارش یهابیج در را شیهادست

 یهاپیت عاشق خزر که درست. داشت پا به ییدمپا

 یراحت لباس در طورآن را او یوقت اما بود، مرد نیا یرسم
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 و دیرسیم راه از سرعت با گذشته دیدیم یخودمان و

 .لرزاندیم را قلبش و ختیریم خزر جان به ییآشنا حس

 نشانیب یفضا خاص یکینزد ای تیمیصم کی َبَرنگ و بو

 .لرزاندیم را خزر قلب که کردیم پر را

 .تو ایب. یستین مزاحم -

 در خزر ماند منتظر و کرد اشاره ساختمان به سر با باور

 یجو از قدم کی با بزند، دور را آن ببندد، را نیماش

 همان بعد، یالحظه. شود همراه او با و بگذرد کوچک

 ساختمان کوچک آسانسور در جوان مرد و زن که یوقت

 کردیم نگاه نهیآ در خودش ریتصو به خزر بودند، ستادهیا

 یرادیا چه. باشد او محو بود داده اجازه خودش به باور و

 اگر حاال. بود مانده محروم دنشید از سال ده قدر داشت؟

 زمان طفق هم باز نشستیم شیتماشا به هم هیثان به هیثان

 از خزر. نبود یشدنجبران گذشته و بود گذرانده را حال
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 یبارها برخالف باور. نشست باور نگاه به نگاهش نهیآ

 لز. کندینم نگاه او به نکرد وانمود و دیندزد چشم شیپ

 یآسانسور در کهنیهم دیشا کرد فکر و ماند هایآب آن

 خانه به خود با را او دارد و ستادهیا دختر نیا کینزد

 در بارها که ستییایرؤ هزاران همان از یکی جزو بردیم

 در شدن رهیخ یجابه و دیچرخ خزر. استدهید گذشته

 یابوسه یوسوسه. شد باور درچشمچشم مًایمستق نه،یآ

 هایآب از هم باور نگاه. دادیم جوالن ذهنش در داشت داغ

 نشست سرخ یهالب به یالحظه رفت، نییپا خورد، سر

 کند، دایپ گفتن یبرا یزیچ گشت. رفت باال دوباره بعد و

 و ستادیا موقع به اما آسانسور. نکرد یاری شدهقفل ذهن

 تدس باور. کرد دایپ شدن باز یبرا یخوب وقت ییتو در

 :داد هل را یرونیب در و برد شیپ
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 نیهم از واحد هی یتونستیم گلدسته، اون یجا -

 .بفرما. هست ادیز یخال. یبردار آپارتمان

 اب شدن هیهمسا الیخ. شد رد باور یجلو از لبخند با خزر

 را خودش خاص یخانه خزر اما بود، بایز هم مرد نیا

 .داشت دوست

 .کنمینم عوض گلدسته اون با رو ایدن -

 به آرام یضربه چند سبابه انگشت دوم بند مفصل با باور

 یبرا یحرف بعد. شد حبس خزر ینهیس در نفس. زد در

 :کند آرام را خود یکم تا کرد دایپ زدن

 .شد زشت. اومدم یخال دسِت -

 :دوخت چشم خزر یهاچشم به و گرفت در از نگاه باور

 کادو من واسه ،یداد افتخار خودت کهنیهم شما -

 .شهیم محسوب
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 فتگ باور چهآن اما نشست، خزر صورت به یقیعم لبخند

 :آورد همبه را جوان دختر یهالب

 هم خرج همه وقتا جورنیا که تعارفاکهیت نیهم از -

 .کننیم

 رخز. زد ضربه در به بلندتر یکم بار نیا و دوباره بعد

 نگاه جوان مرد صورت به کوتاه یفاصله آن از داشت

 کردیم یسع و دیکشیم جان به را عطرش کرد،یم

 پا یبرا هرچند. ندهد نشان زدهجانیه یلیخ را خودش

 نیولا یبرا یوقت یاندازهبه درست باور یخانه به گذاشتن

 مادربزرگ یخانه یپلهراه یباال سنگِر آن پشت از و بار

 را در باالخره روناک. داشت جانیه بود دهید را جوان مرد

 :نشاند صورت به یپهن لبخند و کرد باز

 کجا؟ جانیا کجا، شما. جاستنیا یک نیبب. به به -

 . نییبفرما. نییبفرما. بانو نیداد افتخار
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 روناک. درآورد را هاکفش و کرد سالم لبخند با خزر

 دبع. دیکش خانه درون به را او و گرفت را دوستش دست

 :گرفت باور سمتبه را چییسو

 .یمرس. نبردنش تا بکش نمویماش کردن قفل زحمت -

 یسع خزر. ماند چییسو یرهیخ حالتیب هیثان چند باور

 به پا تا گشتیبرم که باور. کند مهار را اشخنده کرد

 :شد ادآوری بگذارد آسانسور

 .نینکن هم سروصدا. کن عوض منو ییچا -
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 اههمر ایدن. بست را در و گفت ی «چشم» لبخند با روناک

 غرق باور کوچک یایدن انیم خزر و ماند رونیب آن باور

 یور. بود شده نییتز کیش اما ساده، یلیوسا با خانه. شد
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 هاتنیکاب یرو و نبود یگرید زیچ یچا ینیس جز کانتر

 یکنج هاکتاب از یفیرد و کتابخانه کی. بود یخال بًایتقر

 یمجسمه و سیتند چند کرد،یم ییخودنما سالن از

 یچوب یزهایم رنگ،کرم یهامبل ،یکتابخوان به مربوط

 کی و داشت قرار کتابخانه وسط که یونیزیتلو ساده،

 اءیاش تنها سالن وسط یچهیقال و پرده یسوا آباژور،

 نظربه مرتب اما ،یخال شدتبه خانه. بودند موجود

 .دیرسیم

 که ودنب قهیباسل نه؟ ش،خونه خوشگله. مانتوتو اریدرب -

 جانیهم ای بالکن تو میبر. شدینم تو مثل یکی عاشق

 م؟ینیبش

 از یکی یرو که ییبایز یمجسمه یتماشا محو خزر

 یرو ییطال یزن. بود داشت قرار هامبل نیب یزهایم

 را سرش ده،یکش دراز ییطال یمرد بود، نشسته یمکتین
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 .خزر -

 که او به و برگشت. آمد خود به روناک یصدا با خزر

 با وناکر. کرد نگاه بود ستادهیا دست به ینیس کانتر کنار

 :کرد اشاره خانه از یسمت به سر

روی پاهای زن گذاشته، پاهایش از نیمکت آویزان و روی 

هم افتاده و در دستانش کتابی بود. یکی از دستان زن روی 

پایش بود، دست دیگرش همراه مرد کتاب را نگه داشته 

بود و مرد داشت برای زن کتاب میخواند. باور داشت 

برای خزر کتاب میخواند. خزر کیفور بود، نگاهش در 

صورت مرد جوان میچرخید و چیزی از آنچه مرد 

داشت میخواند نمیفهمید. آدمهای طالیی مجسمه 

اجزای چهره نداشتند، اما خزر میتوانست آرامش و 

شادی نگاه زن را ببیند. میتوانست بفهمد هردو چه حال 

خوبی دارند. 
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 .رونیب ای میبخور جانیا رو ییچا -

 از یکی یبسته در و روناک زدن حرف آرام نیب خزر

 یفوسی حضور در دیشا کرد فکر و افتی یارتباط هااتاق

 اورب و استختهیر همشبه یامسئله بود گفته روناک که

 تدرس کند، کنسل را کتابخانه از دیبازد قرار کرده وادار را

 باور یخانه ونیدکوراس اما نند،یبنش سالن در نباشد

 ار بالکن آمدینم دلش که بود یخواستن و خاص یقدربه

 .کند انتخاب

 ست؟ین بهتر جانیهم -

 یرو را ینیس شد، خزر کینزد افتاد، راه لبخند با روناک

 و برداشت ینیس درون از یدستشیپ چند گذاشت، زیم

 اشاره خزر یمانتو به و صاف کمر بعد گذاشت، زیم یرو

 :کرد

 .اریب درش -
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 :سپرد روناک دست به و درآورد را شال و مانتو خزر

 کجاست؟ وسفی آقا. ممنون -

 .نیبش. دهیخواب خورده دارو. دهیخواب -

 را آن داد اجازه خودش به و نشست مجسمه کینزد خزر

. بودند دستانش در باور و خزر حاال. بردارد زیم یرو از

 . داشت یآرامش چه ییبایز آن به سیتند

 یرو روروبه اون هم گهید تا چند نه؟ خوشگله، -

 یلیخ. کارش اتاق تو هم تا دو یکی. داره شکتابخونه

 مینیبب ییزایچ نیهمچ هی ییجا اگه معمواًل هم ما. نازن

 کینزد ن،یبب اونو ده،یخر خودش نویا. میخریم شواسه

 کتاب داره و سحلقه تو که دختره همون ونش،یزیتلو

 .بودم باران همراه منم. گرفته شواسه باران اونو. خونهیم

 کار خونهیم کتاب شبچه واسه داره که خرسه اون یول

 .وسفهی
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 که یاقهوه بزرگ خرس به را نگاهش لبخند با خزر

 یصدا. نشاند خواندیم کتاب کودکش یبرا داشت

 که طورهمان. کرد بلند جا از را روناک در به ییهاضربه

 :گشود را آن و رفت در سمتبه گفتیم را آخر یجمله

 و باور گهیم. اوری و باور یمجسمه گهیم بهش وسفی -

 .پسرشن

 به نگاهش هاییدمپا درآوردن نیح باور شد، باز که در

 و دختر یبازشده بناگوش تا شین. نشست خندان خزر

 ای نداشتند هم به یربط بود دستانش در که یامجسمه

 زا را چییسو روناک. کردینم دایپ را ربطشان باور الاقل

 ستنب نیح و خزر به رهیخ باور. کرد تشکر و گرفت باور

 :داد را روناک جواب در

 .خانوم خزر یاومد خوش. کنمیم خواهش -



 

Romanzo_o 1033 

 شارها مبل به دست با باور. کرد تشکر و شد زیخمین خزر

 :کرد

 . باش راحت نیبش -

 رفتعا او به و شد کینزد خزر به ینیریش ظرف با روناک

 اورب بردارد یکی و ببرد شیپ دست خواست خزر تا. کرد

 :گفت نشستن نیح

 بذار ظرفو کل بعد کن، تعارف خودت و من به اول -

 .خزر جلو

 و او سرپشت که یباور سمتبه روناک یسؤال نگاه

 .دیخند خزر و رفت بود نشسته خزر یرودررو

 !بدجنس -
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 را آن و برداشت را هاینیریش از یکی خزر. زد لبخند باور

 هب تا داد حیترج بعد. گذاشت زیم یرو یدستشیپ در

 .برگرداند شیجا سر را آن استدهینرس یبیآس مجسمه

 .خوشگله یلیخ -

 .نداره قابل -

 .داره قابل صاحبش -

 جوان مرد زل زشیآمطنتیش نگاه با خزر. زد لبخند باور

 :شد

 هم خرج همه وقتا جورنیا که تعارفاکهیت نیهم از -

 .کننیم

 و کرد تعارف هم او به را ینیریش روناک. دیخند آرام باور

 :نشست بعد
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 قًایقد یچ میبفهم هم ما نیکن سیرنویز رو متلکاکهیت -

 .دارهخنده

 زرخ نیا واقعًا. برد خزر سمتبه او از نگاه لبخند با باور

 به و بود نشسته او یخانه سالن مبل یرو که بود

 کرد؟یم نگاه ونیدکوراس و واریدرود

 .خاطرات کتاب یمجسمه. خاطراته کتاب اسمش -
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 به مرد، به زن، به. نشاند مجسمه به باور از نگاه خزر

 رامح که یسال ده به. داشتند که یآرامش به. باور به خزر،

 کتاب هم کنار در که ییهاشب تمام به. بودند نکرده

 انمشترکش خاطرات بودند، گفته هاکتاب از بودند، خوانده

 هم با بودند، دهیورز عشق هم به بودند، کرده مرور را

 زرخ. بودند دهیبخش خاطره هم به بودند، کرده یبازعشق
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 دست آن به که شیآرزوها از یکی به. کرد فکر خودش به

 او با ند،یبب را او بگذارد، باور یخانه به پا نکهیا. بود افتهی

 نو، خاطرات. کند جمع خاطره و بزند حرف بنوشد، یچا

 .تازه ییهامکان در تازه،
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 یبدنه بر دست برداشت، را شیچا فنجان و شد خم باور

 بعد نه، ای هست گرم هنوز یچا کند چک تا گذاشت آن

 .دینوش یچا از یکم

 طوره؟چه دوستتون حال -

 :داد را جوابش روناک و شکست را سکوت خزر

 بشه داریب تا فعاًل دهیخواب. ستین بد یعنی. ظاهرًا خوبه -

 .حده چه در بیتخر زانیم میکن برآورد
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 .داشت عمل که دوستتون -

 .فعاًل شده خرد طفلک. اون. آها -

 را فنجان باور. کرد جمع لب دنیگز با را لبخندش خزر

 :گذاشت زیم یرو

 .ستین هم طفلک نیهمچ -

 حیضتو او یبرا لبخند با روناک. رفت باال خزر یابرو یتا

 :داد

 اریشهر و باور. رهینم جوب هی تو هم با تا دو نیا آب -

 .  یعنی

 دیاب اریشهر احتمااًل کرد فکر و زد لبخند باور به رو خزر

 با یناسازگار سر باور که باشد داشته یادیز بد صیخصا

 رکمت که بود ریپذانعطاف قدرآن معمواًل باور چون دارد، او

 هک را یچا فنجان. شود مشکل دچار یکس با آمدیم شیپ
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 که یباور به بنوشد، آن از یکم تا چسباندیم شیهالب به

 . دوخت چشم بود، زیم زل یفکر

 رفت؟ شیپ خوب کارا -

 نتظرم و برد باال نگاه تعلل با د،یپرس زیم به رهیخ باور

 :داد فاصله شیهالب از را فنجان خزر. ماند خزر پاسخ

 ؟ِیکارا -

 .تخونه -

 .افتاد زحمت تو یلیخ جون روناک. آره. آها -

 :شد بلند شیجا از روناک

 ما به یایب ینگرفت نون که شمام. من نکردم یکار. بابا نه -

 نجبرا دیبا و نرفته ادمونی. خان باور یبد صبحونه هی

 !یکن
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 عدب زد، لبخند رفتیم آشپزخانه به که روناک به رو باور

 :دیپرس خزر از

 کار به مشغول شرکته اون تو نبود قرار مگه امروز از -

 ؟یش

 زا را کارش بوده بنا او بود مانده ادشی باور کهنیا از خزر

 .شد خوشحال کند شروع هفته نیا

 یهابخش هم برم، فردا از گفت. نبود امروز رعاملیمد -

 دمب انجام دیبا که ییکارها هم بده، نشون بهم رو مختلف

 . بده حیتوض قیدق رو

 اهر بالکن در سمتبه بود رفته آشپزخانه به که روناک

 :افتاد

 وسفمی و باور و من. بهمون یبد شام دیبا گهید -

 . میاربذ تنهاش فعاًل میتونینم چون ر،یبپذ مونیسرجاهاز
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 .نه که چرا. حتمًا -

 جوان زن و داد را روناک جواب ییروخوش با خزر

 ار در رفت، بالکن به بعد. زد دوستش یرو به یلبخند

 کی حاال. شد گاریس دنیکش مشغول و نشست بست،

 و زن و هامجسمه ها،کتاب ها،سیتند بود، مانده سالن

 دهش انباشته انشانیم نگفته حرف سال ده قدر به که یمرد

 .بود

 نیا و. یدار یکیش و مدرن و خوشگل یلیخ یخونه -

 ؟نمیبب کینزد از رو اونا شهیم. انیعال یلیخ... هامجسمه

 .برگرداند عقب به را باور سر کتابخانه به خزر یاشاره

 :گفت خزر به رو بعد

 نشه؟ چرا -

 جوان زن اندام طرح محو باور نگاه. برخاست جا از خزر 

 کینزد کتابخانه به و گذشتیم کنارش از او یوقت بود
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 اهاتفاق آن اگر شیپ سال ده کردیم فکر داشت. شدیم

 نز زن، نیا که یوقت آن از هاسال البد حاال بود، فتادهین

 نشانیب زیچهمه احتمااًل حاال. گذشتیم بود او یخانه

 نیا تا احتمااًل و بود گرفته عادت و یروزمرگ از یرنگ

 خزر. نبود زدهجانیه خانه نیا در او حضور یبرا حد

 را فرزندش و یاقهوه خرس یمجسمه و برده جلو دست

 اریبس و سنگ جنس از مجسمه. بود گرفته دست به

 .بود نیسنگ

 اور؟ی و باور -

 هب لبخند و دهیپرس و دهیچرخ باور طرفبه لبخند با

 به و برخاست جا از باور. بود نشانده هم باور صورت

 طرع تا بکشد یقیعم نفس کرد یسع شد کینزد که خزر

 یحت و یخواستن و بود خوشبو. کند حس شتریب را او

 .کنندهوسوسه
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 گذاشته؟ نگفته هم یحرف روناک -

 گذاشت شیجا سر را مجسمه داد، عمق لبخندش به خزر

. ندیبب را یبعد یمجسمه تا برداشت یعرض یقدممین و

 در ارانگ یگرید و کتاب به رهیخ یکی یانقره صورتک دو

 باور هم باز البد جانیا. یکی آن گوش دِر نجوا حال

 داشت دوست خزر. خواندیم کتاب خزر یبرا داشت

 دیچرخیم سرش در مزاحم یفکر اما کند، تصور طورنیا

 به مجسمه نیا دنیخر وقت باور دیشا. دادینم مجال و

 نیا به چشمش که یالحظه از دیشا. کردیم فکر پروا

 و خود صورت را هاصورتک از یکی بود افتاده مجسمه

 .بود کرده تجسم پروا یدهیند صورت را یگرید

 ؟یدار وقته یلیخ نویا -



 

Romanzo_o 1043 

 یمک باور. ختیر رونیب شیهالب نیب از ناخودآگاه سؤال

 یداریخر یک و آمده کجا از مجسمه دیایب ادشی کرد فکر

 . استشده

. تسین ادمی قیدق. شهیم یسال چهار ای سه کنمیم فکر -

 طور؟چه

 باور یرودررو و برگشت گرفت، مجسمه از نگاه خزر

 اراده اگر خزر که بود کم یقدرآن نشانیب یفاصله. ستادیا

 و بگذارد مرد ینهیس یقفسه بر سر توانستیم کردیم

 برآورده هنوز یآرزوها از گرید یکی تحقق. ردیبگ آرام

 . اشنشده

 افتاده من و خودت ادی دنشیخر وقت بدونم خوامیم -

 .پروا و خودت ای یبود

 به خزر از نگاهش بعد ماند، مبهوت یالحظه باور

 یخنده یصدا تیدرنها و نشست او سرپشت یمجسمه
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 از یکی و برد شیپ دست خزر. دیچیپ سالن در بَمش آراِم

 گفتن وقت به. کرد لمس را مرد شرتیت یدکمه سه

 :داشت لب به لبخند حرفش

 .شده سؤال برام واقعًا. خو نخند -
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 کینزد حد آن تا که یانگشتان بنفش الک از نگاه باور

 جوان زن خندان یچهره در چشم و گرفت بودند

 به بود دهید را مجسمه بار نیاول یبرا یوقت. چرخاند

. شتندا یخوانکتاب یتجربه پروا با کرد؟یم فکر زیچچه

. بود خوانده او همراه خزر رفتن از شیپ را هاکتاب تمام

 د،نشستنیم هم کنار وقت رید تا زمستان یطوالن یهاشب

 آن زدند،یم حرف یکم او، یکم خواند،یم خزر یکم
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 شانمطالعه وسط پابرهنه طانیش یابوسه دیشا انیم

 .دشیم گرفته سر از خواندن کتاب دوباره بعد و دیپریم

 .کردمینم فکر پروا به -

 ار موها تا بردیم عقب که دست. گرفت عمق خزر لبخند

 :داد ادامه را حرفش باور ببرد، گوش پشت

 کتاب از یطرح چون صرفًا. کردمینم فکر هم تو به -

 باشمش دهیخر خودم اگه. احتمااًل دمشیخر داشت توش

 .نه ای کادوئه آدینم ادمی قیدق چون. البته

 زبان به یآرامبه را «بدجنس» کرد، حفظ را لبخندش خزر

 رد دهیلم کتابخواِن دختر یمجسمه تا دیچرخ بعد و آورد

 . ندیبب را ییطال یاحلقه

 تواسه من تین به باران مطمئنًا یول رو یکی نیا -

 .دهیخر
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 هاالس که یامجسمه به کردن نگاه یجابه لبلبخندبه باور

 یفیظر دسِت یرهیخ بگذراند، نظر از را آن داشت فرصت

 اب داشت و بود برداشته قفسه انیم از را مجسمه که شد

 .کردیم لمسش انگشت

 .دارم دوست یلیخ رو یکی اون من شونهمه نیب -

 ها،مبل نیب یمجسمه به دست با و برگشت گفت، خزر

. کرد اشاره بود گذاشته خزر یپا یرو سر باور که همان

 .انداخت مجسمه به ینگاه و دیچرخ هم باور

 . شهیم ماه شیش کنم فکر. دمیخر خودم اونو -

 ؟یدیخر پروا و خودت تین به یعنی -

 .انداخت خنده به را باور پروا نام هم باز

 من؟ سؤال نیا به یخندیم چرا -
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 تا رفت و گرفت فاصله کتابخانه از د،یپرس لبخند با خزر

 کینزد از بود یگرید زیم یرو که یگرید یمجسمه

 .کند تماشا

 یحسود خودش به دمیند یآدم عمرم تو واقعًا چون -

 .کنه

 در را هادست و ستادهیا کتابخانه کینزد جاهمان باور

 حرکات و خزر گرفتن فاصله به یوقت بود فرستاده بشیج

 یمجسمه. دادیم را سؤالش پاسخ و کردیم نگاه او یبعد

 هاآرنج که نیزم یرو نشسته دادیم نشان را یمرد یبعد

 یجابه. بود دستانش در یسر و داده قرار زانوها یرو را

 .داشت قرار گردنش یرو بازشده کتاب کی هم سر

 خونه؟یم خودشو داره نیا -

 . خردمند مرد یمجسمه گنیم بهش -

 داد تکان یسر و فرستاد باال ابرو خزر
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 .تنها یتنها. یخودت خوِد گهید یکی نیا پس -

 :دیپرس باور به رو و برگشت بعد

 ؟یبد نشون بهم رو کتابا اون شهیم -

 درش که یخواباتاق به خزر نگاه. ماند او زل یسؤال باور

 دید را بزرگش یخانهکتاب و کار زیم شدیم و بود باز

 :نشست

 .رو تعصب و غرور یمجموعه -

 :افتاد راه باور

 .ایب. اتاقه اون تو. آره. آها -

 حالت از تندتر جانیه زور از قلبش. شد همراهش خزر

 به پا و رفتیم فراتر قدم کی داشت حاال. زدیم یعاد

 ار یادیز یهاساعت باور دیتردیب که گذاشتیم یاتاق

 ،نشسته شیهاکتاب انیم ک،یکالس زیم آن پشت جا،آن
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 خزر. بود نوشته و گفته داستان و شعر و کرده مطالعه

 شاعر ای سندهینو کی کار طیمح به دارد کردیم احساس

 اب نامگم شاعر کی تنها دادیب او یبرا. گذاردیم پا مشهور

 او یبرا. نبود یمجاز یفضا کی در کنندهدنبال یکم تعداد

 رنگ کمکم داشت حاال که بود یاسالهنیچند غیدر دادیب

. بدهد شدهمحقق یآرزو کی به را شیجا تا باختیم

 یایدن هرچه شد،یم محدودتر نشانیب یفضا هرچه

 یترشیب یکینزد احساس خزر شدیم ترتنگ مشترکشان

 .کردیم جوان مرد به

 .اوناهاش -

 را او انگشت ریمس گرفت، باور کار زیم از را نگاهش خزر

 یتازه و کهنه یهاکتاب از پر قفسه کی به و کرد دنبال

 و یسیانگل ،یفارس یهاکتاب. ماند رهیخ تعصب و غرور

 هک قشنگ، نه شیرو شیپ ریتصو او یبرا. یروس یحت
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 .داشت یمعن هزار هزاران. بود زیانگشگفت و العادهفوق

 در کرده خوش جا خودش، از مانده ادگاری به یامجموعه

 .یچوب یقفسه کی

 !من یخدا -

 و دبو چسبانده چهارچوب به تنه ستاده،یا در کینزد باور

 و هاکتاب یقفسه به او شدن کینزد به خزر، شدن دور به

 کینزد باوِر خزر، برگشت باوِر باور

 .بود زود خزر حضور باوِر خزر، بودن

به دستش با آن الک بنفش نگاه میکرد، دستی که داشت 

روی عطف کتابها میلغزید. هنوز زود بود تا حضور این 

زن را در خانهاش، در اتاق کارش، در حریم خصوصیاش 

هضم کند. هنوز شبهای زیادی را نیاز داشت تا با رؤیای 

این لحظهها به خواب برود، رؤیا ببیند، صبح از خواب 

بیدار شود و مرور کند چنین اتفاقی در واقعیت افتادهاست 

ْ یا نه. هنوز برای 
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 رونیب و کرد انتخاب گرید یهاکتاب نیب از را یکتاب خزر

 شیجا سر را کتاب بعد زد، ورق را یاصفحه چند. دیکش

 بچهارچو به تنه باور. برداشت را یبعد کتاب و گذاشت

 نگاه جوان زن به فاصله همان از و بود چسبانده اتاق

 رزطبه داشت، حرکاتش در شهیهم که یظرافت به. کردیم

 یموها به بود، خودش مختص که شیهادست از استفاده

 دندیدویم اشچهره در یه گوشانهیباز که یکوتاه صاف

 یذرهذره باور. فرستادیم گوش پشت را هاآن مرتب او و

 ستادهیا نظاره به خاص یوسواس و دقت با را جوان زن

 بردارد، سرش از دست یکم او حضور یجیگ بلکه بود،

 بعق را یمنگ و یناباور و ابدیب یشتریب جان قتیحق

 .براند
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 دیبا نیا. قشنگن و یمیقد قدرچه. کنیش یلیخ نایا -

 درسته؟ باشه، یروس

 کتاب یگانهیب حروف و صفحات از نگاه د،یپرس خزر

 محو چنان باور. چرخاند باور سمتبه سر و گرفت

 که بود متناقضش احساسات با جنگ در و او یتماشا

 و ریغافلگ باور مات نگاه از خزر. استگفته چه او دینشن

 برگرداندنش یجابه اما بست، را کتاب. شد معذب یکم

 مرد هب یقدم و چسباند نهیس به را آن هاکتاب یقفسه به

 :شد کینزد

 شده؟ یچ -

 زا تنه و خورد یتکان شیسرجا آمد، رونیب فکر از باور

 :کرد جدا چهارچوب

 ؟یگفت یچ. یچیه -

 .خوشگله یلیخ نیا گفتم -
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 دییأت را او حرف تا فرستاد رونیب گلو ته از یاصوات باور

 لهفاص در از د،یکش گردنش پس یدست بعد. باشد کرده

 از یبرا بهانه جاآن. نشست کارش زیم پشت و گرفت

 شدیم مثاًل. بود ادیز نشدن او مات و گرفتن نگاه خزر

 .کند ادداشتی یزیچ و اوردیدرب کشو از را دشیسررس

 نو از نبود شیرو هم یادیز زیچ که یمرتب زیم شدیم

 یجاقلم یهاحفره کردن پاک سرگرم ای کند مرتب

 .شود گرفتندیم خاک معمواًل که چسبهیپا

  اوهوم؟ فقط -

 پر کی بعد درآورد، زیم یکشو از را چسبهیپا باور

 رونیب بود کشو درون که یاجعبه از هم یکاغذ دستمال

 .دیکش

 .یعنی قشنگه. بله -
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 ردنک پاک سرگرم باور. شد کینزد زیم به لبخند با خزر

 تالش که مرد دست به داشت خزر. بود شده چسبهیپا

 گاهن برساند یجاقلم یهاحفره یانتها به را دستمال داشت

 . کردیم

 ادته؟ی -

 چشم خزر به و ببرد باال را نگاهش شد مجبور باور

 دهچسبان زیم به تنه حاال. زد لبخند شیرو به خزر. بدوزد

 .بود

 ادته؟ی مونویم تا دو اون -

 .نشست باور یشانیپ به گره

 مون؟یم -

 ادته؟ی شمسو یفروش یبازاسباب -
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 به را خزر. نباشد ادشی شدیم مگر. داد تکان یسر باور

 یمغازه آن نیتریو پشت یکردیم اگر رها یکودک وقت

 تمام. یکردیم دایپ یفروشیبازاسباب کوچک

 تمام درواقع ای. دیخریم جاآن از را شیهاعروسک

 .دیخریم خزر یبرا عمو را مغازه آن یهاعروسک

 پشت. بودن زونیآو طناب هی از داشت، مونیم تا دو -

 .نشیتریو

 خاطرش به که نبودند خاص یلیخ البد. امدین ادشی باور

 . بود نمانده

 منم؟ ینییپا ،ییتو ییباال م؟ییما تا دو نیا گفتمیم ادتهی -

 یکوله و دست در کوله کی با یشاک باور. شد زده جرقه

 خودش هک یطانیش دخترک دنبال بود افتاده پشت بر گرید

 از زدهرونیب سیگ تا بود کرده هیتشب مونیم به را او و
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 زرخ لبخند به جوان مرد کمرنگ لبخنِد. بکشد را اشمقنعه

 :داد عمق

 اومد؟ ادتی -

 برگشت، کتابخانه سمتبه خزر. داد مثبت جواب باور

. شد یگرید یمجسمه زل و گذاشت شیجا سر را کتاب

 .میندار هم پروامروا. گهید منم نایا -

دخترکی به شکم خوابیده بود و داشت کتاب میخواند. 

مجسمهی بعدی انگار همان دخترک بزرگ شده بود و 

همچنان و با همان ژست و حالت مشغول مطالعه بود. 

دراز کشیده به شکم و پاها رو به باال. شبیه وقتهایی که 

در کودکی روی فرش خانهی عمو، رودرروی هم دراز 

میکشیدند تا مشقهایشان را بنویسند. چه مشقهایی که 

باور برای خزر ننوشته بود و چه درسهایی که همراه هم 

نخوانده بودند. 
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 عقب به سر و برداشت یجاچسب سر از دست باور

 و خزر دستان انیم یاقهوه دخترک یمجسمه. گرداند

 . تنشس باور صورت به یلبخند. بود آن به جوان زن نگاه

 خودمون به رو یچهمه یداشت عادت تیبچگ همون از -

 . یبد نسبت

 باور لبخند و برگشت دستبهمجسمه طورهمان خزر

 :آورد کش را شیهالب

. بودن درآورده حرصتو چه اردکا جوجه تا دو اون -

 ادته؟ی
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 یعمو یخانه اطیح و مزرعه به را خود و دیدو باور ذهن

 یماریب خاطربه شدیم هاسال رمحبیم برادر. رساند پدر
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 در یکوچک یمزرعه و نبود شهر ساکن گرید یویر

 هم هاآن. کردیم یزندگ جاآن و بود دهیخر ییروستا

 را یروز چند و کردندیم جمع را باروبنه یهرازگاه

 زشت یهااردک. شدندیم مهربان مرد یخانه مهمان

 ییبایز چیه توانستینم سالهشانزدهپانزده باور که یاهیس

 هک نبودند ندیخوشا یقدرآن کند دایپ هاآن در یمالحت و

 او داد،یم نسبت خودشان به را شانیتادو خزر یوقت

 اشتد سالهزدهیسدوازده خزر. نشود یشاک ای کند استقبال

 ییپاها با نوجوان باور د،یدویم اطیح وسط حوض دور

 یبلندتر یهاگام بودند دخترک یپاها از بلندتر که

 ات نرسد او به و کند ارفاق کردیم یسع اما داشت،یبرم

 پرواز هوا در لختش یموها بدود، زدهجانیه دخترک

 پر را ییروستا یمیقد یخانه یفضا غشیج یصدا کنند،
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 هاگل و هاسبزه درختان، به تازه جان هاخنده و کند

 .ببخشند

 یهادوغ شهیش و االغ و سگ و اردک و مونیم -

 درخت یشاخه سر یهاینارنگ و صفدر مش سازدست

 باشه، جفت بود هم یزیچ... و مجسمه و رجوادیم خونه

 ؟ینینب توش رو ما و ینیبب

 شیپ که یجاچسب و دستش در که یدستمال به رهیخ باور

 را هضرب هایآب زل و برد باال نگاه بعد د،یپرس بود شیرو

 :زد

 . البته خودمون جز یزیچ -

 سال هزار. دیلرز قلبش. دیپرکش خزر صورت از لبخند

 حیتوض که هم گرید بار هزار گذشت،یم که هم گرید

 هرگز داشت، فرق یوقت دید یهاهیزاو داد،یم
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 ششیپ سال ده میتصم یدرست به را باور توانستینم

 .کند متقاعد

 ؟یرفتینم یبود تو -

 مشغول دوباره. گرفت نگاه بعد و ماند خزر زل یکم باور

 . شد گرفتهخاک یهاحفره کردن زیتم

 صادق خوامیم ؟یکردیم ول طیشرا اون تو مادرتو -

 .یبد جواب و یباش

 چیه به را عشقم رفتم،ینم نه، د،یبگو کرد باز لب باور

 . بست لب و نتوانست کردم،ینم رها یمتیق

 مه تو. میری به ری ،یکن دقت یبخوا که خوب تو و من -

 ماا کردم، انتخاب رفتنو من. ینموند عشق اون یپا یلیخ

 هم اب دوباره یبرا یفرصت کردمیم فکر رفتمیم یوقت

 تو یوقت ذهنم، تو من. بده دست ندهیآ تو قراره بودن

 رفک تو به کردمیم ترک رانویا و بودم نشسته مایهواپ
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 کاراتو هم تو بعد، وقت چند شهیم کهنیا به کردم،یم

 تو. من شیپ یایب و یکن حل تویسرباز مشکل و یبکن

 فرغون و آجر و مالت یپ یداشت موقع همون تو ؟یچ

 م،رفت مادرم با اگه من. نمونیب یبکش وارید یگشتیم

 تو مادرم. نه اون بابت اما بود، راحت تو بابت از المیخ

 اب کندن، جون با بابا یورشکستگ بعد یهاسال تموم

 ورج رفتنشو پول کرد یسع چشماش کردن کور و یاطیخ

 یجلو دستشو تا زدیم سوزن صبح تا شب من مادر. کنه

 برام و بودم هاشتالش تموم شاهد من و نکنه دراز یکس

 یسوا رو تو بازم اما تهمت، اون بود شده تموم گرون

 مرفتن قبل روز هی تو ؟یچ تو اما کردم، حساب تخونواده

 من یعنی ،یکرد انتخاب مادرتو که حاال یگفت بهم

 بعِد وت. تمومه تموم نمونیب یچهمه پس ستم،ین تتیاولو

 با منو تًاینها من، نرفتن واسه یکرد که ییهاخواهش تموم
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 باور، یانداخت دور کلبه و یکرد حساب یکی مخونواده

 حق بهت شهیهم. یاذره یحت. نشدم دلخور ازت من اما

 فکر شهیهم. داشتم رفتنمو وجدانعذاب شهیهم. دادم

 نیبهتر نذاشتن تنها مادرمو و رفتن که درست کردم

 یشهیر به زد تبر که بود یاعاقالنه میتصم اما بود، میتصم

 خاطربه متأسفم... من. داد باد به منو روح و تو احساس

 لیدخ دادنشون رخ تو خودت نیع منم که ییاتفاقا تموم

 از سفممتأ البته و گذاشتم تنهات کهنیا از متأسفم نبودم،

 .رفتنم از ستمین مونیپش کهنیا

 زل و برگشت گذاشت، شیجا سر را مجسمه گفت، خزر

 :کرد اضافه باور یهاچشم

 گاهن خودت به یقربان هی چشم به داستانمون تو یلیخ -

 وارید هک یاون ،یستین قصه نیا یقربان تنها تو. زمیعز نکن
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 مه ماجرا یجان تونهیم بست، رو یارتباط یهاراه و دیکش

 .باشه

 عدب گفت، را آخر یهاجمله میمال یلحن با لبخند، با خزر

 حرف و روگرداند ستاد،یا درگاه انیم اما رفت، در سمتبه

 :زد را آخرش

 . شهیم زیتم ترراحت یبشور اونو -

 مات. بود او مات باور نگاه. بود یجاچسب به اشاشاره

 رزد از حاال که وارید پشت زِن مات. ریتقد گرید یقربان

 که یزن ماِت. بود شده یجار و کرده نشت آجرها درز

 .بود شده دور و دهیچرخ گرفته، رو او از لب بر لبخند
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 هان؟. بخواب ریبگ دوباره بخور، یزیچ هی شو پا -
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 در باور که یوقت همان. بود داریب. نخورد تکان وسفی

 کرد، باز چشم مرد یالحظه که دید کرد، باز را اتاق

 .بست چشم دوباره و انداخت ینگاه

 وسف؟ی -

 ازهت وسفی که ییروزها به. بودند برگشته عقب به انگار

 ندتوانیم طورچه دانستندینم دوستانش و بود شده دارداغ

. کنند یدردهم او با و کم اندوه ادیز حجم آن از یکم

 یور از خواست تا بعد. دیکش یقیعم یپرصدا نفس باور

 هزمزم یزیچ وسفی کند، ترک را اتاق و شود بلند تخت

 :کرد نگاهش دهینفهم باور. کرد

 ؟یچ -

 یهاچشم. شد سقف یرهیخ و کرد باز چشم وسفی

 داده او به را سوگوار یمرد بتیه متورم یهاپلک و سرخ

 .بود
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 ؟یزدیم حرف یک با رونه؟یب یک -

 . خزر و روناک -

. نشست باور صورت به و شد کنده سقف از وسفی نگاه

 خواست باور تا. بود شده متعجب خزر نام دنیشن از

 :کرد یدستشیپ وسفی بدهد، یحیتوض

 .نیآفر -

 وسفی صورت به یجانیب لبخند. ماند حیتوض منتظر باور

 :نشست

 .خونه یآریم دختر. یکرد شرفتیپ -

 که بود خوب یقدرآن وسفی کهنیهم. دیخند باور

 یجا زدیم طعنه و انداختیم متلک ای کردیم یشوخ

 .داشت یدواریام

 .باال ادیب نگم نبود درست. بود اومده روناک با -
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 :دیخواب پهلو به و شد جاجابه شیجا سر وسفی

 . صددرصد -

 و صورت از یبخش حاال بلند فرداِر شاِنیپر یموها

 ردم لبخند فقط باور و بودند پوشانده را بسته یهاچشم

 را موها وسفی شد، یطوالن که سکوت. دیدیم را جوان

 باور. دوخت چشم باور به و زد کنار صورت یرو از

 :دیپرس یآرامبه

 ؟یخوب -

 !یعال -

 از داشت واژه بود، زانیآو یتمسخر چنان «یعال» به

 دیاش گشت، یحرف یپ باور. کردیم سقوط اشینیسنگ

 کار اما کند، کم قشیرف درد ای اندوه ،یجیگ از یکم

 :دیرسیم نظربه یرممکنیغ بًایتقر ای سخت
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 طوره؟چه خرده -

 هبست چشمان با وسفی. نشد وسفی منظور متوجه باور

 :داد حیتوض

 .گمیم فضولو کهیمرت -

 د،ز حرف یمصطف با روناک. کنم فکر یعنی. خوبه. آها -

 شدن خوب واسه زوده هنوز خب یول بهتره، گفتیم

 گفته .کنمینم تیشکا وسفی از گفته. یشکستگ همه اون

 و بسوزم دیبا سوزوندم، براش دل بود خودم تیخر

 .بسازم

. دیخواب پشت به و خورد یتکان شیجا سر دوباره وسفی

. کرد فکر یکم سقف مات و زد سرش ریز را هادست

. گشتیم هانشانه یپ وقفهیب و وستهیپ ذهن مدت تمام

 صدق یمهر واقعًا. بدهد ییوفایب و انتیخ یبو که یزیچ
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 یروزها عشق با ،یگرید مرد با و کند ترک را او داشت

 برود؟ میقد

 .ینداد تیاهم ماها یحرفا به شد خوب -

 و پراکنده قدرآن. دینفهم را وسفی منظور باور هم باز

 .بود کرده جیگ را جوان مرد زدیم حرف مقدمهیب

 درمورِد؟ -

 ،شو آشنا یکی با میخوند گوِشت تو یه سال همه نیا -

 دواجاز یکی با باش، یکی با کن، شروع دویجد یرابطه هی

 قفل دلت یوقت اونم. ینکرد کارو نیا شد خوب. کن

 . بوده گهید یکی

. گرفت دندان به لب و بست را هاچشم یالحظه باور

 زبان به وسفی که ییهاواژه تکتک از را درد و غیدر

 . کرد حس شدیم بود رانده
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 شد خوب. ینکرد بدبخت رو گهید یکی شد خوب -

. نهیبب منو اآلن وروزحال نموند شد خوب! مرد یمهر

. هنیبب خرابو مِن نبود االن احتمااًل هم مردینم اگه هرچند

 گشتیبرم خزر اگه وقتاون. باور ینگرفت زن شد خوب

 به بود قرار هم تو هان؟. گهید سمتش یبر یخواستیم

 انتیخ خبریب یچهمه و جاهمه از بدبخت اون به زنت،

 کنار که یشب اون یعنی! آخآخآخ. دلت یپ یبر ،یکن

 به کردن فکر یجا هم دهیخواب گرفته هال وسط مامانم،

 یچ. بوده یعوض اون فکر تو من، چوندنیپ فکر تو من،

 نازهج عییتش تو طرف حتمًا. نیام. نیام ن؟یام اسمش؟ بود

 سر رهیم اآلنم نیهم حتمًا. بوده حتمًا هان؟. بوده هم

 ،قبرش یپا نهیشیم بره،یم گل براش کن فکر. قبرش

 هیگر زنه،یم حرف باهاش قبرش، سنگ رو ذارهیم دست
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 دوستم که یکس واسه یالک چه. خورهیم غصه کنه،یم

 . همه نیا خوردم غصه نداشت

 یخنده. افتاد خنده به بعد زد، حرف ضربکی وسفی

 فسق از نگاه وسفی. نشاند باور صورت به اخم موقعیب

 :داد حیتوض قشیرف درچشمچشم و گرفت

 .بود محلیب خروس بد من یننه خونه یبخار -

 .میبخور شام ر،یبگ دوش هی شو پا -

 اب یخوب یانهیم وسفی آمد ادشی که بعد و گفت باور

 حیتصح را حرفش ندارد، یزیتم و آب و گرفتن دوش

 :کرد

. ینخورد که ناهارم. یاگرسنه. اصاًل شام میبر شو پا ای -

 .شو پا
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 برد، شیپ دست زد، کنار وسفی یرو از را روانداز

 واه در را دستش وسفی یبعد یجمله بچسبد، را دستش

 :داشت نگه

  .نداره دوستش که کنه یزندگ یکی با آدم بده یلیخ -

 :گفت را یبعد یجمله وسفی. ماند ساکت باور

. یدارن دوستش که یکن یزندگ یکی با نهیا بدتر اون از -

 

باهاش زندگی کنی، باهاش نفس بکشی، باهاش روزا رو 

بگذرونی، باهاش بخوری، باهاش بخوابی! آخآخ! این 

آخری از همه بدتره. خوبه ما بچه نداریم باور. اگه بچه 

داشتیم اآلن همهش میخواستم به پدر بودنم شک کنم. 

هی تا چشمم به بچه میافتاد، یاد مادرش میافتادم و حالم 

بد میشد. مهری عقل کرد تن به خواستهی من و مادرم 

نداد و بچهدار نشد. 
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 ست،ین مشخص یزیچ که هنوز دیبگو خواستیم باور

 یعنی بود، رفتهیپذ را انتیخ وسفی کهنیهم. شد مانیپش

 اب خواستینم دلش باور و بود رفته شتریپ مرحله کی

 .براند عقب را او یواه دیام

 اصاًل داره، غم داره، درد. وسفی گذشته گذشته -

 ...اما س،کنندهله

 ؟یزنیم تار تو -

 و ندندا را جوابش وسفی که نبود یسؤال. ماند منتظر باور

 .باشد دهیپرس

 من به یکنینم استفاده تارت از فعاًل اگه یعنی گمیم -

 .بده قرضش

 :کرد استقبال باور
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 هی میریم ای. اصاًل خودت مال چرا؟ قرض. نه که چرا -

 ؟یبزن یخوایم. میخریم برات خوبشو

 تگرف هادست نیب را سر بعد نشست، ضربکی وسفی

 .دینال و

 .شده بادکنک هیشب مغزم. سرم آخ -

 اگه یخوایم. دهینرس مغزت به خون. هیگرسنگ از -

 جانیهم ارمیب شامو یباش تنها یخوایم و یمعذب

 ؟یبخور

 را پاها و دیچرخ کرد، جدا هادست نیب از سر وسفی

 :گذاشت نیزم یرو

 نمیبش بعد بخورم، شام خوامیم ام؟یدن تارک مگه. نه -

 زنب. یاختصاص خانوْم خزر و تو واسه. بزنم تار تونواسه

 .میبر
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 هم اب و بودند نشسته بالکن در روناک و خزر اتاق، رونیب

 هاکتاب و هامجسمه از داشت خزر. زدندیم حرف

 اب داشت هم روناک بود، گفته باور به چهآن و گفتیم

 در اورب. دادیم تکان دییتأبه یسر یگاهگه و گوش لبخند

 هنوز زن دو. نشست بالکن به نگاهش و کرد باز را اتاق

  و گرفت هاآن از نگاه باور. بودند نشسته جاهمان هم

 :زد قشیرف پشت به یآرام یضربه

 .شام ایب بزن، صورتت به یآب هی برو -

 بورع کانتر از کهآن از شیپ و آشپزخانه سمت افتاد راه بعد

 زا روناک و خزر نگاه. زد بالکن در به یآرام یضربه کند،

 :زد لب باور. نشست او صورت به شهیش پس

 .شام -
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 زن. نشست خزر به باور نگاه و داد تکان یسر روناک

 غولمش و رفته بالکن به بود زده که یاضربه از پس جوان

 را «زمیعز» دست «یجان. »بود شده روناک با صحبت

 نگاه باور. دادیم دور خانه دور را او داشت و بود دهیچسب

 و ستنش بلندهیپا یصندل یرو رفت، آشپزخانه به گرفت،

 رونیب از که یشام دورهم و وندندیبپ او به هیبق ماند منتظر

 . بخورند را بود داده سفارش

 پشت او از یعکس روناک که بود شیپ وقت چند نیهم

 ارسال خزر یبرا و گرفته شام خوردن نیح کانتر، نیا

 نوشته عکس دنید از بعد خزر که یوقت همان. بود کرده

 جمله...« دوست کتلت هنوز که بشم فداش یاله»» بود

 املک و دهیشن خزر زبان از داشت ازین هنوز. بود ابتر هنوز

 ار شیپا ساق و بود شده خم که خزر به داشت باور. شود

 خزر برگشتن وجود با ها،شب آن. کردیم نگاه خاراندیم
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 آن به کردینم خطور ذهنش به هرگز بودنش کینزد و

 نشسته شب آن او که ییجا شود، مهمانش خزر هایزود

 .بخورند شام دورهم و ندیبنش یصندل همان یرو بود،

 کجان؟ خانوما -

 سرشانه یپارچه با صورتش کردن خشک نیح وسفی

 هب بدهد را جوابش باور کهآن از شیپ نگاهش و دیپرس

 .نشست بالکن

 ن؟داده لیتشک دهیدرنج بانوان انجمن -

 .بود توالت تو زیتم یحوله -

 :نشست کانتر پشت باور، کنار رفت وسفی

 آن؟ینم چرا؟ حوله هست، نیآست تا -

 سرشپشت و روناک اول بزند، یحرف خواست باور تا

 .آمدند سالن به و شدند بلند جا از خزر
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 ؟یبهتر. جان وسفی سالم! ییبو چه بهبه -

 یعنی داد تکان یسر روناک به کردن نگاه بدون وسفی

 دیبا یادیز زمان دانستندیم خوب همه اما است، بهتر

 ربهت به رسد چه شود، کینزد خوب یواژه به او تا بگذرد

 .بودن

 .وسفی بکش. افتهیم دهن از نینیبش -

 اندم منتظر و گرفت وسفی سمتبه را هاکباب ظرف باور

 خزر غذا دنیکش نیح وسفی. بردارد خودش یبرا او تا

 :داد قرار مخاطب را

 .دارید مشتاق خانوم؟ خزر شما یخوب -

 ن؟یخوب شما. نیهمچن. ممنونم -

 .  نشست باور یروروبه و گفت خزر

 .بزنه تار مونواسه خوادیم وسفی بعدش ن،یبخور -
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 :شد وسفی یرهیخ لبخند با روناک

 . یعال چه جدًا؟ -

 ساعت به ینگاه بعد گذاشت، دهانش در یالقمه وسفی

 :گفت فروداد که را لقمه. انداخت

 هی واسه میبذار میتونیم. بشه وقت نکنم گمون البته -

 م؟خونه یبذار منم یتونیم راهت سر. گهید وقت

 :کرد اخم باور

 ؟یبر یخوایم مگه -

 نخورد از شیپ و داد تکان مثبت عالمتبه یسر وسفی

 : گفت یبعد یلقمه

 .برهینم خوابم شب فیکث یجا تو -

 . نشاند صورت به لبخند باور و دندیخند هاخانوم

 گه؟ید ،یندار یمشکل روز شبا؟ فقط  -



 

Romanzo_o 1079 

 .شبا فقط. نه -

 .شمیپ یبمون دیبا روز چند هی. یبر ذارمینم -

 اون در یکرد تخته ؟یبمون خونه قراره روزا تو مگه -

 فروشگاهو؟

 انداخت داشت صورت به لبخند که یخزر به ینگاه باور

 را او است محال بود مطمئن اما نداد، را وسفی جواب و

 وسفی خوشمهین حال. بگذارد تنها سخت شب آن در

 . دبو کرده نگرانش کند، راحت را الشیخ کهآن از شتریب

 .خودته یخونه. نکن تعارف. زمیعز بخور -

 وسفی. زد چشمک و گفت لبخند با خزر به رو روناک

 :داد ادامه و گرفت دست را او حرف

 خانوم، خزر خودتونه یخونه. روناک گهیم درست -

 ساکن جانیا نیایب زودتر کنم خواهش تونمیم منتها
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 یارهز آدم ن؟یکن کم یفیکث نیا زانیم از کم کی ن،یبش

 . کنهیم وآمدرفت باور نیا با رهیگیم پرضمرض

 :گرفت وسفی به رو بود دستش در که یچنگال باور

 .تخونه ارمیب خزرو وردارم نکن یکار هی -

 فوسی بود، گفته قشیرف به رو یشوخ به را جمله باور

 فکر از خزر... خزر و بود دهیخند روناک بود، زده لبخند

 هک ییجاها تمام به باور همراِه و شانهبهشانه یروز کهنیا

 . نبود بند نیزم یرو برود، بود رفته هاسال آن در او

 بش کی هفته نیهم اصاًل خانوم خزر ؟یترسونیم بچه -

 با تنقالت و شام و وظروفظرف فقط. من خونه شام

 .من با یقیموس و قند و ییچا. خودتون

 .یشیم خسته. جان وسفی ننداز زحمت تو خودتو -

 :داد را جوابش وسفی و گفت روناک
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 باس خانوم خزر باالخره. گمیم دارم یجد. گهید نه -

 اکج و داره وبرخاستنشست ییآدما چه با باور نهیبب

 نه؟ ای آدیم و رهیم

 وسفی از نگاه که یباور. بود باور یرهیخ حاال خزر

 قصه یقربان و یجان. بود دوخته چشم او به و گرفته

 کیشر نو از یسرعت چه به زن نیا کردیم فکر داشت

 . استشده شیهایروزمرگ و هالحظه

 شینخور. میدینم راه خزرو یندار دوست حاال -

 .رو یطفلک
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 االب که را قاشق. گرفت خزر از نگاه باور و گفت وسفی

 :گفت بگذارد دهان در بردیم
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 یخونه ای تو یخونه. بره تونهیم بره بخواد هرجا خزر -

 کهنهیا داستیپ قرائن و شواهد از چهاون هرحالبه. روناک

 .نیاون دوست ن،یباش من قیرف کهنیا از شتریب

 و دیخند خزر. کرد دییتأ را باور حرف خنده با روناک

 عقب را یصندل د،یکش خوردن از دست ناگهان وسفی

 :شد سرپا و داد

 .زنمیم تونواسه آمیم رم،یبگ یدود هی -

 :کرد اخم باور

 .ینخورد شامتو کجا؟ -

 تنیکاب یکشوها از یکی درون از زد، دور را کانتر وسفی

 :رفت بالکن سمتبه و درآورد یفندک و گاریس پاکت

 .اریب تارتو شو پا. خورمیم بعدًا بمونه -
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 را یاشهیش در. کردند نگاه رفتنش به باور و خزر روناک،

 کرد، کینزد بالکن کوتاه یهره به را خود و بست که

 :دیپرس مضطرب روناک

 !خودشو نندازه -

 که ار خزر بعد نشست، روناک به یالحظه باور ناباور نگاه

 از دست سرانجام و گذراند نظر از کردیم نگاه بالکن به

 :بالکن سمت افتاد راه و برخاست جا از د،یکش خوردن

 . غذا شهیم سرد شما، دیبخور -

 حاال که مرد دو یرهیخ یکم روناک رفت، که باور

 رو عدب ماند، دندیکشیم گاریس و ستادهیا هم یشانهبهشانه

 :گفت لبخند با و خزر به کرد

 ف،وسی یخونه از بعد. میافتاد هم گهید مشترک شام هی -

 ،یزنب باال رو نایآست دیبا گهید بعدش و نیدعوت من خونه

 . یکن درست شام جونت باور واسه تمناره تو
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 از داشت صورت به یمیمال لبخند که یخزر نگاه

 رب که باور گرتیحما دست به و شد رد روناک یسرشانه

 یاشتنددوست مهرباِن مرد دنید. نشست بود قشیرف پشت

 ،نداشت کم یافتنیندست یایرؤ کی از یزیچ اشخانه در

 .بود دواریام روناک مثل هم خزر اما
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 ینگاه تخت به و دیکش گردن یالحظه د،یچرخ پهلو به

 هاچشم و گذاشت بالش یرو را سر دوباره بعد انداخت،

 بش تا عصر ریتصاو بسته یهاپلک پشت از. بست را

 هلحظ کی. شدندیم رد وپخشپرت و پراکنده اما وقفه،یب

 ردآویم خاطر به اشخانه نییپا ن،یماش در نشسته را خزر

 تماشا آسانسور ینهیآ از را او یهاچشم بعد یالحظه و

 و بود نشسته او یخانه سالن مبل یرو خزر بعد. کردیم
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 زا یکی گرید یالحظه داشت، صورت به یقیعم لبخند

 الک ف،یظر دستان ریتصاو. بود دستانش در هامجسمه

 یمشک صاِف یموها مرتب، و دهیکش یهاناخن بنفش

 آن بعد شوند، رد تا کردندیم مکث هیثان چند سرکش

 یانقرب کی مقام از باور تنزل بندشپشت و غرا یسخنران

 ،دهز عامقتل به دست فقطنه که یجان کی به لشیتبد و

 ذهنش از است،کشته انیم آن هم را خودش که

 .گذشتندیم

 نبود یزیچ بود، آورده زبان به او کار اتاق در خزر چهآن

 شتبرگ از بعد خصوصًا. باشد نکرده فکر آن به باور که

 دهیشیاند خود با که بود شده بارها گذشته مرور و خزر

 انتخابش بابت خزر از اگر بست،ینم را هاراه اگر بود

 راه از شده را ارتباطش هاسال آن تمام اگر شد،ینم دلخور

 ای بود دلسرد و دلزده قدرنیهم هم کردیم حفظ او با دور
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 به فقط تیدرنها و دهیپرس خودش از بارها را نیا. نه

 را خودش و انداخته دست «انتخاب عدم» یدهیپوس طناب

 ودش تبرئه خزر مبادا بود، کرده قیعم یدلخور کی زاِنیآو

 کرف اگر یمنطق. فتدیب هم او گردن به جرم از یبخش ای

 امکان بود، اگر خودش هرچند داد،یم حق خزر به کردیم

 قًایدق و دهد حیترج عشقش به را یاحد نداشت

 خزر که ییجانیهم. بود جانیهم تفاوت یسرچشمه

 باور و گرفته میتصم او کمک با و دست به را عقلش

 . ودب کرده استفاده میتصم یبرا احساسش از تنهاوتنها

 تخت یفنرها قژقژ و پارچه شدن دهییسا یصدا

 تخت به ینگاه و دیکش گردن. کرد باز را شیهاچشم

 . بود دهیچرخ پهلو به وسفی. انداخت

 هنوز؟ یداریب -
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 داریب دادیم نشان شیهانفس یصدا. نداد جواب وسفی

. دیخواب پشت به و دیچرخ شیجا سر هم باور. است

 تلخ حال نیع در و نیریش لحظات داشت سقف به رهیخ

 به وسفی که یوقت همان کرد،یم مرور را شام از بعد

 یمعجزه و یقیموس محو را هاآن بود، زده تار نحو نیبهتر

 دوهان بغضش شکستن با بعد و سرمست و انگشتانش

 را سکوت وسفی بود، کرده حاکم فضا به یقیعم

 :شکست

 خالص شرشون از خوامیم دارم، وپرتخرت یسر هی -

 .بشم

 اما فوسی بدهد، یشتریب حیتوض وسفی کرد صبر باور

 دیکل سمتبه و رونیب تخت از نشست، زدن حرف یجابه

 :رفت برق

 .بزنم المپو خوامیم پتو، ریز برو -
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. گذاشت هاآن یرو را ساعدش و بست را هاچشم باور

 رفت هال به بعد کرد، روشن را اتاق وسط المپ وسفی

 تشدس باور شد باعث سروصدا. برگشت یصندل کی با و

 یصندل وسفی. کند بلند سر و بردارد صورت یرو از را

 آن یرو گذاشته، بالش کنار او، سر یباال درست را

 ییباال یطبقه در یزیچ یپ داشت و بود ستادهیا

 .گشتیم یواریکمدد

 ؟یخوایم یچ -

 زوربه باال آن که ییهاوپرتخرت. نداد یجواب وسفی

 و دیکشیم رونیب دانهدانه را بودند شده دهیچپ هم کنار

 نگاهش. نشست شیجا سر باور. انداختیم اتاق کنج

 کردیم پرت نیزم یرو وسفی که یزیچ هر با همراه

 :گشتیبرم و رفتیم

  هم؟به رو نایا یزیریم یدار یهست یچ دنبال -
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 هم باور. داد ادامه کارش به سکوت در هم باز وسفی

 انهم واقع در. بماند منتظر و کند سکوت گرفت میتصم

 را شب بود کرده کفش کی در را شیپا وسفی که یوقت

 بود شده مجبور باور و برود خودش یخانه به

 داشته یآرام شب ستین بنا دانستیم کند اشیهمراه

. دیکش جلو کمد عقب از را یکارتن وسفی. باشند

 او هکنیا ترس از باور و است نیسنگ کارتن بود مشخص

 جا از بدهد، دست از را تعادلش ای ندازدیب را جعبه

 :رفت کمکش به و برخاست

 .نویا ینکن پرت -

 وسفی. بدهد او به را کارتن وسفی تا برد باال دست

 دستش به را جعبه بعد و کرد نگاهش باال آن از یالحظه

. دش خم باور کمر که بود نیسنگ یحدبه کارتن. سپرد
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 کمر و گذاشت یصندل یهاهیپا کنار ن،یزم یرو را جعبه

 :کرد صاف

 توش؟ هیچ -

 انوز کارتن یپا و رفت نییپا یصندل از حرفیب وسفی

 :زد نیزم

 .ینیبیم اآلن -

 ییهالهیوس به باور چشم کارتن شدن باز با بعد یالحظه

. ندهست یکس چه آن از دیبگو وسفی نبود ازین که افتاد

 یکی کتاب، چند. بودند یمهر از مانده جا به یهایادگاری

 یروسر کی و خاتم یجعبه کی عکس، آلبوم دو

 آوردیدرم که را کدام هر وسفی. سبز یانهیزم با یشمیابر

 .انداختشانیم یکنار بعد و کردیم نگاهشان هیثان چند

 .گشتیم کارتن آن در یخاص زیچ یپ انگار

 ؟یهست یخاص زیچ دنبال -
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 .بود دفتر هی -

 نه د،بو نشانیب یدفتر نه. گشت هاکتاب انیم باور نگاه

 .یادفترچه یحت نه ،یدیسررس

 خاطرات؟ دفتر -

 و ماند حرکتیب دهیچسب را یروسر وسفی دست

 هلحظ چند شد که قشیرف درچشمچشم. رفت باال نگاهش

 همچال پنجه انیم را یروسر و گرفت نگاه بعد کرد، مکث

 .کرد

 .آره -

 . ستین تو نیا ظاهرًا -

 .کجاست دونمیم. آره -
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 هال به را خود بلند ییهاگام با برخاست، جا از وسفی

 و رفت همراهش باور. برداشت را تلفن یگوش و رساند

 نتلف یشاس یرو دست ردیبگ یاشماره او کهآن از شیپ

 :گذاشت

 شب؟ وقت نیا یزنیم زنگ یک به -

 .نیمه -

 یکس چه نیمه اوردیب خاطر به باور تا دیکش طول یکم

 :داد تکان طرف دو به یسر بعد و است

 واهرخ خاطرات دفتر یبپرس یبزن زنگ شبنصفه ِکی -

 .وسفی ستین درست نه؟ ای اونه شیپ شمرده

 !اونه شیپ -

 .ستین درست گرفتن تماس اآلن یول اونه، شیپ. باشه -
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 دونستهیم مدت همه نیا رو یچهمه. دونستهیم حتمًا -

 .نگفته و

 ؟یگفتیم. طورنیهم بودم منم. یگفتینم یبود هم تو -

 .رو یگوش من بده

 و او زل وسفی. کرد دراز وسفی سمتبه دست کف باور

 . بود مانده یفکر

. یبکن فردا یتونیم یدار دوست یکار هر. من بدش -

 بزن، داد برو ش،خونه در دم تهران، اصاًل برو بزن، زنگ

 بذار فقط بکن، یدار دوست یکار هر بنداز، راه دعوا

 .بعد بشه صبح

 که یمبل یرو سپرد، قشیرف به را یگوش وسفی

 چند .گرفت هادست نیب را سر و نشست بود سرشپشت

 یاچ تا رفتیم آشپزخانه سمتبه باور یوقت بعد لحظه

 :شکست را سکوت وسفی آرام یصدا کند درست



 

Romanzo_o 1094 

 سادهیوا بود اومده. بود اونم کردمیم جمع که رو جعبه -

 داشت اصرار اولش. کردیم نگاه داشت سرم یباال بود

 که بعد. نکشم عذاب که بره کنم رد رو یچهمه بهتره

 ارم،د نگه یادگاری زنم از زیچ کهیت تا چهار خوامیم گفتم

 کارتن یپا دمشید یول بعد ساعت هی. نزد یحرف گهید

 ازش یوقت. گردهیم یزیچ هی دنبال توش داره و زده زانو

 هک داشته گردنبند هی گفت هم بعدش خورد، جا دمیپرس

. رهیبگ پسش خوادیم حاال و بوده داده قرض یمهر به

 رفک من ای بگه دروغ نداشت یلیدل. کردم باور حرفشو

 دفتر داره بود دهینرس ذهنم به. نداره یلیدل کردمیم

 نفهمم که. کنه پنهونش من از که دزدهیم زنمو خاطرات

 حرمت که بوده، زده مونیزندگ به یگند چه خواهرش

 باشه خر یلیخ دیبا آدم یعنی. بشه حفظ شمرده خواهر

 و بتث و سهیبنو خاطراتشو بعد بکنه، یخالف کار هی که
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 یجور هی آدما یعنی! بذاره جا خودش از و کنه موندگار

 هن اد،یب سراغشون ستین قرار مرگ انگار کننیم یزندگ

 !ییرسوا نه مرگ،

 بعد گذاشت، اجاق یرو و کرد پر آب از را یکتر باور

 :برگشت هال به و کرد روشن را شعله

 مدیم حق بهت. یکن فکر نایا تموم به دمیم حق بهت -

 یبخوا هم خودت اگه دونمیم یحت یعنی ،یباش یعصبان

 هیشب. یریبگ رو احساسات نیا یجلو یتونینم

 رو مذابش مواد یتونینم تو و کرده فوران که هیآتشفشان

 ال بودم تو یجا بگم ستمین هم تو یجا... اما ،یکن مهار

 تیزندگ هیاخرده و سال هی... فقط کردم،یم بل کردم،یم

 هان؟. باشه یکاف گهید کنم فکر وسف،ی شده لیتعط

 کردم؟ ازدواج یمهر با ساله چند ؟یاخرده و سال هی -

 همون از اول، روز همون از شدم؟ آشنا باهاش ساله چند
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! بوده لیتعط میزندگ امروز نیهم تا اول سالم نیس

 ! باور بوده یدروغ میزندگ! بوده هوا رو میزندگ

 .متوجهم -

 مردن درد از انتیخ درد کردمیم گمون. کردمیم اشتباه -

 تسین اصاًل تردردناک انتیخ از. کردمیم اشتباه. کمتره

 و سزنده جسمت که یحال در کشهیم آدمو روح. باور

 بدتر! هیعن زِنهمبه حال حس چه. یکن یزندگ یمجبور

 یالخ سرش تتویعصبان یتونیم نه. مرده طرفت که نهیا

 به شدنتو خرد و دنیکش هوار یصدا یتونیم نه ،یکن

 رمب کردمیم فکر داشتم مشنگاخل نیع. یبرسون گوشش

 رمتحج یآدما نیع. کن فکر. کنم خرد قبرشو سنگ بزنم

 یاالب باشه، دستم پتک کن تصور منو! برسرخاک کودن

 روش که یسنگ کردن خرد حال در باشم، سادهیوا قبرش

 ...یمهر مغفوره مرحومه آرامگاه نوشته
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 ...وسفی -

 وناا یگیم تو. کننیم پاره منو داداشاش احتمااًل بعدش -

 دونستن؟یم

 ردیگب جواب که بود دهینپرس اصاًل وسفی. نزد یحرف باور

 را حرف یباق و باور کردن باز لب یبرا نداد هم مجال که

 :گرفت یپ ووقفهتعللیب

 شزنده نکنم گمون اصاًل دونستنیم اگه. نکنم فکر -

 همبه چرا نگفت یمصطف ن،یام پسره نیا. ذاشتنیم

 دن؟ینرس

 باور ماند، باور یهاچشم زل و دیپرس یوقت اما بار نیا

 .است پاسخ منتظر او دیفهم

 .نه -

 .زایچ نیا و عکس ؟یدید مدارکو تو -
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 ذارب ه؟یچ واسه شکنجه نیا اآلن واقعًا. وسفی الیخیب -

 و بخور گهید بخشآرام هی بعد بدم، ییچا هی بهت

 .بخواب

 ریز از یچا کردن دم یهوا به تا شد بلند شیجا از باور

 هم یالحظه چند. کند فرار وسفی نیسنگ و رهیخ نگاه

 طرفبه یوقت بعد و کرد مشغول آشپزخانه در را خودش

 بالکن به اول نگاهش. دیند را وسفی برگشت، هال

. رفت خواب اتاق به افتی یخال که را جاآن و نشست

 ختیریم کارتن درون را یمهر یهالهیوس داشت وسفی

 .بود گذاشته یکنج را هاآلبوم فقط و

 دم بذار ببر یریم یدار صبح در، دم ذارمیم رو نایا -

 خودت خورد دردت به و یخواست رم کتابا. آشغال سطل

 .بردار
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 از را کارتن وسفی. نزد یحرف درگاه انیم ستادهیا باور

 را راهش باور شود، رد در از تا دیچرخ کرد، بلند نیزم

 .کرد سد

 .برمیم من بده -

 :سپرد او به را جعبه تعلل یکم با وسفی
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 با تونمینم. پلهراه تو رونیب اآلن نیهم بذارش -

 .بمونم سقف هی ریز وآشغاالشآت

 .باشه -

 اب را واحد در گرفت، فاصله اتاق در از دستبهجعبه باور

 دبگذار یکنج راهرو، یکیتار در را جعبه تا کرد باز آرنج

 .کرد اشزدهوحشت در پشت ستادهیا بِتیه دنید
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 زا تا دارد نگه جعبه پیک را هادست توانست یسختبه

 آن رد. نکند پا به سروصدا شب وقت آن و فتدین دستش

 کلیه و قد آن با یمرد کردیم فکر داشت هم واحد

 اصاًل و خواهدیم چه کند،یم چه قشیرف یخانه در پشت

 را دستش مرد کند، وجورجمع را ذهنش باور تا. ستیک

 هب باور. بماند ساکت خواست او از و گرفت ینیب یجلو

 ذهنش از. داد ترس به را شیجا خطر احساس و آمد خود

 پلهراه انیم را او بزند، او به یاضربه جعبه با گذشت

 بیپره دنید ببندد، سرعتبه را در و کند نیزم پخش

 بود ستادهیا اول مرد سر پشت درست حاال که یدوم

 کردندیم اراده کلیه و قد نیا با هانیا. کرد مانشیپش
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 انشیبرا وسفی واحد یدهیپوس و ینئوپان در شکستن

 . نداشت یکار

 !تو برو -

 دکر باز لب برداشت، عقب به یقدم دستبهجعبه باور

 یضربه دست کف با مرد بخواند، نام به را وسفی

 یجابه حاال. نداد مجال و زد او ینهیس تخت به یمحکم

 شدت از باور باشد، نیزم پخش پوشاهیس مرد کهنیا

 هم اتشیمحتو و جعبه و افتاده هال وسط او یضربه

 دنش بسته با همزمان وسفی یصدا. بود شده وپالپخش

 :شد بلند در

 بود؟ یچ باور؟ شد یچ -

 با مرد دو راند، زبان به مضطرب را قشیرف نام که باور

 حاال باور. رساندند خواباتاق به را خود بلند یهاگام

 و وسفی کالن یبده به را دو آن حضور توانستیم
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 تگذاش نیزم دست کف. بدهد ربط بود گرفته که ینزول

 یدست برساند، اتاق به را خود آمد. شد بلند جا از و

 لحظه آن تا. نداد اجازه و گرفت پشت از را اشقهی

 . بود نشده سوم نفر یمتوجه

 !تونه؟چه! جا؟نیا نیخوایم یچ -

 ار خودش نتواند بود کرده مهارش مرد کرد، بلند صدا باور

 تقال توانستیم فقط باور. برساند قشیرف و خواباتاق به

 :کند بلند صدا و

 ! نمیبب کن ولم! جونش از نیخوایم یچ! وسفی -

 از شهیش شدن خرد یصدا زمانهم و وسفی هوار یصدا

 هب یدید و بود وارید پرچ باور. بود شده بلند خواباتاق

 .نداشت بود بازمهین درش که اتاق

 !وسفی! گمیم کن ولم! یلعنت کن ولم -
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 به فقط سوم مرد پرقدرت دست از یخالص یبرا شیتقال

 که شیزانوها. شد ختم درد و شکمش به یمحکم مشت

 پرت سالن وسط را او و دیچسب را اشقهی مرد شد، خم

 زیم به سرش برخورد از که بود یبد درد یبعد درد. کرد

 یصدا فقط خواباتاق از. دیچیپ وجودش در یجلومبل

 محکم حاال یکس آمد،یم شکستن و فحش و وسفی هوار

. زدیم صدا اشیلیفام به را وسفی و دیکوبیم در به

 .بودند گرید یهاهیهمسا ای یبغل واحد یهیهمسا احتمااًل

 نیمز از تنه و غلبه یجیگ و درد بر باور بود یکاف فقط

 به یدیام دیشا بعد. برساند در به را خود و کند جدا

 تا است محال هاآن داشت حتم هرچند بود، قشیرف نجات

. ندکن آب ریز را وسفی سر انددهینرس پولشان به یوقت

 یرو ییپا بکشد، باال تنه تا چسباند نیزم به را دست کف

 نیزم خیم عماًل. کرد ثمریب را تالشش و نشست کمرش
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 سوم مرد یپا فشار. بخورد یتکان توانستینم و بود شده

 گرید یکم کردیم فکر و حس کمرش یهامهره یرو را

. شوندیم خرد فقراتش ستون یهامهره کند وارد روین اگر

 یمک اصاًل ای براند پس را مرد یپا بچرخاند، تنه خواست

 یترشیب فشار مرد رد،یبگ فاصله او از و بخزد نیزم یرو

 چنگ به را او یموها کرد، خم زانو آورد، کمرش به

 :کرد زمزمه گوشش ریز و گرفت

 خونب گوشش تو یهست یعاقل قیرف اگه آره؟ ،یقشیرف -

 یبده اون دادن پس ریز از تونهینم سیرئ دادن لو با

 ! دربره

 و دیچیپیم جمجمه در موها یشهیربهشهیر از حاال درد

 ینیسنگ انداخته، سوزش به را سر کف یآمدهکش پوست

 یابرو کنج از خون کرده، سخت را دنیکش نفس مرد وزن

 از ادیرف یصدا و افتاده راه بود گرفته زیم به که یاشکسته
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 که بود انداخته باور جان به یهول چنان وسفی درد سر

 یحرف کرد باز لب. آمدیم باال یسختبه جوان مرد نفس

 کنج از را اتاق بازمهین در ،یهوار ،یداد ،یفحش بزند،

. آمدند رونیب آن از مرد دو و شد باز که دید هاچشم

 ینگران با باور و آمدینم وسفی از و اتاق از ییصدا

 را خودش او تا بروند ترعیسر نیمهاجم کردیم خداخدا

 زور با صورتش یوقت بعد، یالحظه. برساند قشیرف به

 از یکی یهاکفش بود، شده پرس نیزم به سوم مرد دسِت

 مرد یزانو بعد و بست نقش چشمانش یجلو نفر دو آن

 .شد خم که دید را

 گل شودهن بگو! رونیب بکشه سیرئ کفش از پاشو بگو -

 به ور نایا! کنه هیتسو وکمالتمام رو شیبده بگو! رهیبگ

 هگید یدفعه! یخوایم خاطرشو یلیخ اگه بگو قتیرف
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 یوروچشمیب هی خون از یول گذره،یم پولش از سیرئ

 !گذرهینم لقدهن

 و درد بود، آمده وسفی سر که ییبال هوِل اتفاق، شوک

 و ودب شکسته را ابرو کنج استخوان که یاضربه یجیگ

 چسبانده نیزم به را او که سوم مرد یزانو و دست زور

 و دنیفهم عالمت به را هاپلک فقط باور شد باعث بود

 تگف همراهانش به یزیچ دوم مرد. کند بازوبسته موافقت

 یداص بعد. شد برداشته باور یرو از فشار بعد یالحظه و

 و هاهیهمسا یدهیترس یصدا آمد، در شدن باز

 فوسی مرتب که یبغل یخانه رمردیپ یصدا بندشپشت

 .خواندیم لشیفام نام به را
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. دیکش باال تنه و گذاشت نیزم یرو را هادست کف باور

 او به را خود یگرید مسن مرد و رمردیپ نشست، یوقت

 :بودند رسانده

 !کجاست؟ یمیکر یآقا -

 اقات به را خود و بدهد تکان تنه کهآن از شیپ باور نگاه

 شود، بلند شیجا از آمد. نشست آن باز در به برساند

 در هک یدست و سرخ و متورم یصورت پاره، یلب با وسفی

 درگاه انیم پردرد و دهیخم بود، گرفته گرشید دست

 باور مضطرب چشمان به را نگرانش نگاه و شد ظاهر

 .نشاند
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 شده راحت یااندازه تا الشیخ وسفی دنید از که باور

 استخواِن کینزد ییجا را دست کف یکونه بود،
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 اههیهمسا. آورد آن به یفشار و گذاشت حدقه یشکسته

 باور و دندیپرسیم را ماجرا چندوچون وسفی از داشتند

 یهادندان کردن خرد ییتوانا لحظه آن در کردیم فکر

 فکریب حد نیا تا آدم شدیم مگر. دارد هم را وسفی

 که یکس را، یکی یبرو بود الیسر ای لمیف مگر! باشد؟

 استدرآمده یافع کی بتیهبه حاال که خورده مار قدرآن

 یکن گمان و یبگرد شهر در راستراست بعد ،یبده لو را

 ! ؟یبرو در قسر دیایب سرت ییبال کهنیا بدون بناست

 .نمیبب -

 ابرو کنج از را باور دست وسفی یشدهکینزد یصدا

 نییپا سمتبه شکافته درز از همچنان خون. کرد جدا

 دیرسیم چانه به کرد،یم رد را شیرته یزبر بود، ریسراز

 . دیچکیم یراحت شلوار یرو جاآن از و

 .خوادیم هیبخ -
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 و گرفت وسفی یهاچشم از را بارشسرزنش نگاه باور

 سطو مستأصل و فیبالتکل همچنان مرد دو. کرد بلند سر

 ار یخون دست کف باور. بودند ستادهیا خانه کوچک هال

 جالم جهیسرگ اول یلحظه. شود سرپا تا چسباند نیزم به

. بست را هاچشم و دیچسب را سرش باور. نداد حرکت

 :گفت مرد دو به رو کرد باز را هاآن که بعد

 بابت میخوایم عذر. وقته رید. نییبفرما شما -

 . شد جادیا که ییسروصدا

 رباو به رمردیپ بعد و انداختند وسفی به ینگاه مرد دو

 :شد کینزد

 میبر .نهیبب دیبا دکتر رو شما سر و یمیکر یآقا دست -

 .هیروزشبانه کوچه؟ سر درمونگاه

 را زشیتم دست و نشاند صورت به یجانکم لبخند باور

 :گذاشت رمردیپ پشت بر
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 .شما نییبفرما. خودمون میریم -

 و تشکر شیهاهیهمسا از شد، کینزد هم وسفی

 و بست شانیرو به را در یوقت و کرد یعذرخواه

 ادیز دستش انگشتان درد. دیند هال در را باور برگشت،

. اقات سمت افتاد راه. بود مهمانش نگران شتریب اما بود،

 . آوردیدرم یزیچ شلوارش بیج از داشت باور

 مک یزیخونر زخمت، رو بذار دستمال پر تا چند هی ایب -

 .الاقل بشه

 یپ دبفهم تا بود او دست به وسفی نگاه. نداد یجواب باور

 یاسپر بعد یالحظه. گرددیم شیهابیج در زیچچه

 تا گذاشت اتاق به پا دید او دست در که را یتنفس

 :کند عوض یراهنیپ با را اشکهنه شرتیت

 .درمونگاه میبر بپوش -
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 اورب بعد و دیچیپ فضا در کردن یاسپر یچندباره یصدا

 ولط یکم. رفت رونیب اتاق از وسفی حرف به تیاهمیب

 گرا را شب. برگردد یعاد حالت به تنفسش تا دیکشیم

. بود خواب غرق حاال احتمااًل ماندیم خودش یخانه در

 به سالن یکاناپه یرو از البد هم وسفی خرناس یصدا

 را وسفی خورنزول آن یهاآدم هم دیشا. دیرسیم گوش

 یجا زدوخرد و ختندیریم او یخانه به کردند،یم بیتعق

 یرو از را یکاغذدستمال یجعبه. دادیم رخ جاآن جانیا

 یرو را یاسپر رفت، ییدستشو به و برداشت کانتر

 د،یشک رونیب جعبه از دستمال پر چند گذاشت، نهیآشیپ

 ورانداز را زخم و پاک دستمال با را زخم اطراف خون

 . خوردیم هیبخ دیبا صددرصد. کرد

 باور؟ -
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 و چانه گونه، ،دست خون. نداد را وسفی جواب باور

 با که طورهمان بعد شست، و کرد پاک را زخم اطراف

 از و برداشت را یاسپر آوردیم فشار زخم یرو دستمال

 ار راستش دست همچنان وسفی. رفت رونیب ییدستشو

 . بود دهیچسب گرید دست با

 .درمونگاه میبر -

 و ستادیا ترطرفآن قدم کی اما شد، رد کنارش از باور

 :برگشت او سمتبه

 !؟یکنیم فکرم یبکن یکار هی یخوایم یوقت واقعًا -

 یرهیخ هیثان چند باور. کرد متعجب را وسفی تندش لحن

 خاموش را یکتر ریز و رفت آشپزخانه به بعد ماند، او

 :کرد

 گمون ،یداد رو زادهحروم هی آمار یرفت یشد بلند -

 و اون زنیریم که وبلبلهگل یقدراون مملکت یکرد
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 نیهم به! ؟یشیم خالص تو و رنیگیم شودارودسته

 ! ه؟یهند لمیف! ؟یراحت

 عدب و کرد نگاه قشیرف نیخشمگ یچهره به یکم وسفی

 :نشست مبل یرو

 هی خواستمیم فقط. کنمیم کار یچ دارم نکردم فکر -

 .بکنم یکار

 از ار دستمال یتوده بعد ماند، او زل اخم با هیثان چند باور

 تیدرنها انداخت، آن خون به ینگاه و کرد جدا زخمش

 . خواباتاق سمت افتاد راه

 نیام اون یبگرد دیبا یبکن یخوا یم اگه یکار -

 پولو اصل ،یریبگ پس ازش پولتو ،یکن دایپ زویچهمهیب

 هم یاگهید کوفت هر و سود و نزول و فرع ،یبد نایا به

 بلده فقط! جلوشون یبنداز ،یکن جور یجور هی مونهیم

 !بزنه گند پشت گند
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 تخت یلبه بعد کرد، زمزمه یرلبیز را آخر یجمله باور

 آزاد دست با و گذاشت آن یرو را یاسپر نشست،

 . آورد دردناک یشانیپ به یفشار

 .کنمیم داشیپ -

 . کرد جدا یشانیپ از را باور دست وسفی یصدا

 از پولو رمیم سراغش، رمیم. داره آدرسشو اریشهر -

 .رونیب کشمیم حلقومش

 سر از. داد تکان طرف دو به یسر و بست را هاچشم باور

 را نیام که فرضبه. بود زده یحرف فکریب و تیعصبان

 دست پول کرد ثابت شدیم طورچه کردند،یم دایپ

 اوست؟

 .خوادیم هیبخ زخم اون -
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 و کرد باز را باور یهاچشم وسفی یشدهکینزد یصدا

 در به پشت وسفی. نشاند قشیرف صورت به را نگاهش

 اورب را نیسنگ سکوت بعد یاهیثان. بود چسبانده اتاق

 .شکست

 .دادیم حاال تا بده پس پولو بود بنا اگه نیام -
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 به و گرفته وسفی یهاچشم از نگاه زدن حرف نیح

 هکرد پرت نییپا به کمد یباال از او که ییهاوپرتخرت

 بیرق از نگاه آن ینیسنگ ریز بود سخت. بود زده زل بود

 .زدن حرف انتیخ طرف کی از نه، هم یعشق

 گمیم. داره ادیز آدم اریشهر. بده جواب زور دیشا. زور -

 اگه ستین بد. هیراه هی نمیا هرحالبه. وقتش سر بفرسته

 .میبر
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. کننینم ولت نکنن پولت تا نایا ؟یچ نده جهینت و میبر -

 شونیَجر یجورنیا و یزد که یگند نیا با مخصوصًا

 !یکرد

 زدههیتک طورهمان و داد تکان طرف دو به یسر وسفی

 همچنان و نکرده پاک را صورتش خون. نشست در به

 .بود دهیچسب را دستش

 شکسته؟ -

 یخون یتوده بعد. کرد اشاره او دست به چانه با باور

 یهادستمال بود ازین. کرد جدا زخمش از را دستمال

 شدیم بلند که جا از. بگذارد زخم یرو یترتازه و شتریب

 :گفت

 .درمونگاه میبر بپوش -

 وربا. بود شیرو شیپ زل یفکر. ماند شیجا سر وسفی

 و نیریخ ای پدر دامن به دست دیبا دیشا کرد فکر
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 و بانک و آشنا و دوست دامن به دست شوند، نیمعتمد

. کند جور را پول از یبخش تواندیم هرچه و هرکه و وام

 دست از جز یزیچ گذاشتن دست یرو دست طورنیا

 بشانینص وسفی جان انداختن خطر به و وقت دادن

 .کردینم

 رو یبد بهشون دیبا اآلن تا که ینزول و پول اصل -

 یپا ندیکش وسط بدون پولو. بگو بهم کن، وکتابحساب

 ریز از شده، جور هر. وسفی میکنیم جور کهیمرت اون

 ... منتها سنگ،

 کثم گفت، وسفی به رو برگشته هال، وسط ستادهیا باور

 :کرد اضافه هم را منتها پشت یجمله و کرد

! تیزندگ به یچسبیم بعدش! تو یشیم سرپا بعدش -

 !یکنیم یزندگ بعدش
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 زا یکی یرو یکس. دیکش حروف یرو را سبابه انگشت

. دبو کرده یحکاک را معشوقش نام یچوب تخت یهاتخته

 .بود یبیعج اسم. نرمه. را خودش نام هم دیشا

 خوبه؟ باور اآلن -

 رایش از نگاه وسفی. کردیم شره ینگران روناک سؤال از

 .کرد بلند سر و گرفت «ر»

 .بشه داشیپ دیبا گهید. آره -

 یخبر باور از ندیبب تا چرخاند تخت دوروبر نگاه بعد

 . نه ای هست

 بودن؟ نفر چند -

 و بود نیسرسنگ وسفی با. دیپرس یمصطف را یبعد سؤال

 اصرار و نشود روروبه او با یوقت چند دادیم حیترج
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 باغچه آن به را خودش مطمئنًا نبود، اگر روناک

 .رساندینم

 .دونمینم. شتریب دمیشا. نفر سه گمونم -

 سیپل ،یبد لوشون اآلن یکرد فکر یجدیجد تو -

 ردشون؟یگیم زهیریم

 لحنش. نشاند روناک صورت به را نگاهش وسفی

 یتند بود دهیپرس یمشابه سؤال باور یوقت برخالف

 یمصطف و روناک یشانیپ به ینیچ لبخندش. نداشت

 . نشاند

 داره؟ خنده -

 االب چپ دست با را یچا فنجان وسفی و دیپرس یمصطف

 :کرد باز لب آن از شیپ بنوشد، آن از یکم تا برد
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 ازیامت صد. کنم یعصبان باورو شدم موفق هاقرن بعد -

 .خدا به کارم نیا داشت

 شبو کرد اصرار قدرچه. بدبخت گهید داشت حق -

 بدبختم اون شبنصفه ،ینکرد قبول ،یبمون شخونه

 یخطرناک اون به یطلبکار با آدم آخه. یکرد راهزابه

 و ربادهنده. یخوندیم قانونو قبلش الاقل افته؟یدرم

 االح. رهیگ پاشون هاپرونده نیا تو جفتشون رندهیرباگ

 و بزنن دور قانونو توننیم راحت قدرچه که بماند

 !وسفی بود دیبع ازت واقعًا. نگزه هم ککشون

 نیا یهاقورباغه بگو یزیچ هی روناک بود؟ دیبع نیا از -

 دیبع یچیه آقا نیا از. نکنن غش خنده از رودخونهه

 از اون زده، خودش یزندگ به که یگند از اون. ستین

 ...باور اون و خودش نمیا ار،یشهر

 .سالم -
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 سمتشبه را هانگاه کرد، قطع را یمصطف حرف باور سالم

 .کرد باز تعجب از را هادهان و کشاند

 !خدا ای -

 دکبو و ملتهب صورت به لبخند و گفت وارزمزمه روناک

 و روناک با برد، شیپ دست جوان مرد. نشاند باور

 دست گچ به یآرام یضربه بعد و داد دست یمصطف

 .زد وسفی

 ؟یطورچه -

 .صورتتو نمیبب ؟یطورچه تو. شکر -

 یسختبه وباالنییپا پلک بود، متورم چنان باور چشم کی

 یشمچ یدیسف به و بودند گرفته فاصله هم از کم یلیخ و

 .دبو نشسته خون بود دهید بیآس اشحدقه استخوان که

 خبر؟ چه اریشهر از شما؟ نیخوب. من خوبم -
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 هم داشت، تأسف رنگ هم یمصطف و روناک نگاه

 .وسفی یبرا سرزنش باور، یبرا تأسف سرزنش،

 تو رفتیم وسفمی. یموندیم خودت خونه شبو کاش -

 از شرشو و شدیم غرق خودش یبدبخت و یافسردگ

 !کردیم کم سرمون

 وسفی یخنده به یاغرهچشم و گفت اخم با روناک

 ِککوچ بانداژ و دهیدبیآس چشِم به رهیخ یمصطف. رفت

 :گرفت یپ را روناک حرف باور یابرو کنج

 شخود عزلت یگوشه تو بره ییتنها یذاشتیم. واال آره -

 .ببنده تارعنکبوت

 هب نگاهش بعد و انداخت وسفی به ینگاه لبخند با باور

 هک دست پشت. نشست یچا یهافنجان و یقور و ینیس

 :گفت کند چک را شیگرما تا چسباندیم یقور به

 . گهید دردسراش نیهم و وسفهی -
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 . دمیم سفارش گهید سیسرو هی شده، سرد نیا -

. ادد تکان هوا در یدست خدمتشیپ یبرا و گفت یمصطف

 یمصطف سفارش به و شد کینزد یوسالسنکم پسرک

 ور روناک گرفت فاصله تخت از یوقت و گفت ی «چشم»

 :دیپرس باور به

 خورده؟ هیبخ تا چند -

 .تا سه -

 .دینکش یجراح به کار یآورد شانس -

 !جونت به فتادین یصندل با وسفی یآورد شانس -

 فوسی. انداخت خنده به را باور و پراند را متلک یمصطف

 :گفت شیچا یماندهته دنینوش از شیپ

 یصندل با منو باور گوالخا اون رفتن بعد آوردم شانس -

 ! نکرد خرد
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 زا بعد مدِت تمام. داشت حق. کرد نگاهش لبخند با باور

 درمانگاه به یوقت چه وسف،ی یخانه در چه حمله، آن

 کمح کی با فقط و اصرار بدون که بعدش چه بودند، رفته

 از چنان بود، برده خودش یخانه به را وسفی قاطع

 خودش توانستینم که داشت خشم قشیرف یکارندانم

 . دهد نشان خونسرد و آرام را

 ...یول ببخش، زدم اگه یحرف -

 !باور؟ واقعًا! جونور؟ نیا از! ؟یکنیم یعذرخواه -

 خنده به را وسفی و دیپرس باالرفته یابروها با یمصطف

 :کرد اضافه روناک به رو بعد. انداخت

 باهاشت کارت یلیخ جان وسفی گفته مثاًل تینها حاال -

 .موضوع نیا از یریبگ درس باشه بهتر دیشا و بود

. دش داشت لب به لبخند که یروناک نگاههم خنده با باور

 :گفت وسفی
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 دنیشن خب که وسط اون داد فحشم تا چند هی. واال نه -

 خودش شون،یا مبارک دهن از بار نیاول یبرا اونم فحش

 یچ. هبش ثبت نسیگ تو دیبا و شهیم محسوب رکورد هی

  ؟یبود گفته

 هم روناک بار نیا و رفت وسفی به یاغرهچشم باور

 پر نیح یمصطف آوردند، که را یبعد سیسرو. دیخند

 :گفت هافنجان کردن

 یعصبان قرن کی از بعد بهراجع جانیا میشد جمع -

 میکن حل رو یجنابعال مشکل ای میبزن حرف باور شدن

 خان؟ زدونیچهمه

 و یانرژ یخودیب. داداش ستین یشدن حل من مشکل -

 .میترنیسنگ مینکن تلف وقت

 :شد قشیرف زل اخم با باور
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 رو مسائل ای خوبه میبذار دست رو دست مینیبش -

 حلشون یبخوا پوکت ِیفندوق مغز با که تو دست میبسپر

 !؟یکن
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 فندوق قد حاال که داشت یمغز بشر نیا اصاًل کاش -

. هیخال شجمجمه تو باال اون کاًل نیا. پوک یحت و باشه

 .پوک ِهل نیع. مغزهیته

 ماش زده، خدا که منو. نیباش راحت نیبگ. داداش نیبگ -

 .نیبزن هم

 :ردک باز لب ییدلجو سر از و فشرد را قشیرف یزانو باور

 .میزنیم خودت واسه میزنیم اگه هم یحرف -
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 شهگو هی کن، یبزرگوار یجنابعال نه،یا حرفمونم نیاول -

 .نزن یکارچیه به دست یثانو اطالع تا ن،یبش

 . چشم -

 یپول بهراجع. زدم حرف اریشهر با من... خب. نیآفر -

 قیطر از معتقده اریشهر. سکهیمرت اون دست احتمااًل که

 م،ینک تیشکا کهنیا مگه. میبرس پول به میتونینم اون

 ونما خته،یر خانومش یبرا وسفی که یپول کنن یبررس

 رو یزیچ بازم که... و کرده زیوار کهیمرت اون واسه

 شفرو مقابل در کنه ادعا تونهیم طرف. کرد ثابت شهینم

 عماًل که گرفته رو پول کرده یمهر به که یخدمت ای کاال

 هم گهید راه هی. جهینتیب هم ره،یگوقت هم تیشکا

 .داد شنهادیپ اریشهر
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 فنجان یباال از و دینوش شیچا از یکم گفت، یمصطف

 روناک. انداخت همراهانش منتظر یهانگاه به ینگاه

 :شکست را یاهیچندثان سکوت

 ؟یشنهادیپ چه -

 .یصندل -

 و گفت دادیم فاصله شیهالب از که را فنجان یمصطف

 پخش سرش در را درد خنده. انداخت خنده به را باور

 .دینال لبخند با و گرفت یشانیپ به دست. کرد

 هی یکال هم شتره،یب ضربات شدت هم. بهتره باشه یفلز -

 .میکنینم حروم یصندل

 همون ا،یمیقد یفروشیبستن یصندل نیا از. هیعال -

 و نیسنگ و دارجون نیهمچ. خوبه اونا از. سبزا و ینارنج

 .هستن دستمخوش
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 تأسفبه یسر گفت وسفی چهآن به لبخند با روناک

 :شد وسفی زل اخم با باور و داد تکان

 ؟یکرد هم یبررس -

 لمس سرگرم دوباره بعد کرد، یاخندهتک وسفی

 .شد بودند داده لیتشک را «نرمه» که ییارهایش

 قول. نیهم هم گهید نفر چند با. زدم حرف بابام با من -

 تا دو یکی. البته قرض عنوان به. مگرفته پولو از یبخش

 رمیبگ فروشگاه واسه خواستمیم که بًایتقر جوره هم وام

 .کار نیا یبرا وسط ذارمیم ست،ین الزم حاال و

 . دارم یمبلغ هی منم -

 یهرچ پول اصل از هم، رو نیگذاشت که رو پوال اون -

 ؟یچ شیباق اما کنم، تقبل تونمیم من موند،
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 رباو. ماند او جواب منتظر و دیپرس باور به رو یمصطف

 از که یکس دیدیم یوقت بود دهینشن را او سؤال یول

 شودیم کینزد هاآن به و دیآیم نییپا باغچه یهاپله

 و یمصطف سر ماتش نگاه. دارد خزر به یادیز شباهت

 وسفی. چرخاند باغچه یورود سمتبه هم را وسفی

 :دیپرس آرام

 ست؟ین خزر -

 :داد جواب روناک

 باعث که ییبال نیا با بهتره شما! خانومن خزر بله -

 شانس. یش میقا تخت ریز یبپر اد،یب باور سر یشد

 دخر سرت تو رو تختا نیا از یکی ،یصندل یجا یاریب

 !یلیخ ه،یشاک ازت یلیخ. نکنه
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 فاصله تخت از و شد سرپا باور خزر، شدن کینزد با

 به شده نیمز یشمشادها و هاکاج انیم ییجا. گرفت

 و تخت از دورتر ییجا. دندیرس همبه یرنگ یهاسهیر

 اول خزر نگران نگاه. بود دو آن به نگاهشان که یدوستان

 چشِم مات بعد و نشست ابرو کنج کوچک بانداژ به

 .شد داشت خون فقط یدیسف یجابه که یمتورم

 آن تمام در باور و گذشته پرحادثه شب آن از روز سه 

 هب خانواده یاعضا از کی چیه با بود کرده تالش روز چند

 و ودنش روروبه نزند، یکس به یحرف بود بنا که مانیا جز

 دلش باور د،یچکیم خزر نگاه از چنان بهت حاال

 با و بچسبد را جوان زن یهادست خواستیم

 بدهد خاطرنانیاطم او به لحن نیترمحکم و نیترمطمئن

 زیچ چیه ،یدرد چیه ،یمشکل چیه است، خوب زیچهمه

 .ستین یبد
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 ،یاواژه تا گرفتند فاصله هم از یالحظه خزر یهالب

. ادند اجازه بهت زد،یبر رونیب نشانیب از یحرف ،یاجمله

 تپوس به خنک سرانگشتاِن و رفت شیپ جوان زن دست

 لمس یآرامبه را چشم ریز تورم و نشستند مرد صورت

 رارق مرد شیرته یزبر یرو فیلط دست کف بعد. کردند

 :گرفت

 !بود؟ کیکوچ خراش هی فقط نیا -

 ماگر و لمس آن توجه، آن ،ینگران آن فوریک یالحظه باور

 یزبر به که یازنانه دست لطافت. بست را هاچشم

 فیظر مچ از که یعطر و بود نشسته اشمردانه شیرته

 جانش به یخوش اما بیعج حال دیرسیم مشامش به زن

. یخواستن بیعج یشدهدایپتازه ِیشدهگم حال. ختیریم

 کی را یمهربان نیا ،یهمدرد نیا و لمس نیا ،ینگران نیا

 تجربه هم دور یلیخ روز کی گر،ید روز کی گر،ید بار
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 دانشگاه از برگشتن هنگام که یروز همان. بود کرده

 افتاده ِرباو. بود دهیکش مارستانیب به کارش و کرده تصادف

 برد ادی از را شیدردها تمام یالحظه اورژانس تخت یرو

 یقتو نشست، صورتش به جوان دختر فیظر دسِت یوقت

 یهاچشم یوقت و آورد زبان به را او نام ینگران آن با خزر

 روز آن خزِر عطر. نشست سیخ یهایآب آن به جوان مرد

 همان انگار هم شیرو شیپ خزِر. بود حاال که بود یهمان

. بود ماجراها آن از قبل خزر همان ش،یپ سال ده خزِر

 را او هنوز بود، نزده یکار یزخم هنوز که یخزر همان

 رانهیو به رابطه هنوز انگار. بود نرفته هنوز بود، نکرده رها

 ار زیچچیه کدورت و یدور غباِر هنوز. بود نشده لیتبد

 سمت کی به را دستش که یخزر. بود نکرده کدر

 در را نگرانش نگاه و بود چسبانده جوان مرد صورت

 تالش باور که یاودوسالهیس خزر چرخاند،یم او یچهره
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 یهمان خزر نیا. نبود کند انکار را داشتنش دوست داشت

 خزر نیا. نبود بلد داشتنش دوست جز یزیچ باور که بود

 هداشت دوستش باور تا بود شده زاده که بود یهمان انگار

 باز چشم باور. شیپ سال ده یمیصم خزِر همان. باشد

. دیچسب را جوان دختر دست و برد باال دست کرد،

 شده قفل همبه کمرها یراستا در ییجا حاال هادست

 هب کردیم دلدل بود، شده تابیب جوان زن دست. بودند

 .شود حل آن در و چدیبپ جوان مرد دست تاروپود

 .یاومد خوش. سالم. ستین یزیچ -

 که ییهالب به خورد، سر شد، کنده هاچشم از خزر نگاه

. فتر باال دوباره بعد نشست، بودند گفته خوشامد او به

 تمام طورچه بود؟ کرده یزندگ او بدون سال ده طورچه

 ییجا را مرد نیا یبرا هادلهره ها،کردن دلدل ها،ینگران
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 نفس او بدون و کرده پنهان قلبش و روح ذهن، اعماق در

 بود؟ آورده تاب را یدلتنگ طورچه بود؟ دهیکش

 .نیبش ایب -

 هب نگاه یالحظه خزر و کرد اشاره تخت به دست با باور

 ظاهرًا و بودند صحبت سرگرم. انداخت او همراه نفر سه

 . نداشتند یتوجه دو آن به

 کنم؟یم فکر یچ به دارم یدونیم -

 :داد تکان طرف دو به را باور سر خزر یزمزمه

 ؟یچ -

 . آوردم دووم سال ده یجورچه تو بدون کهنیا -

 زبان به خزر چهآن تًاینها کردیم فکر. خورد جا باور

 .باشد وسفی شماتت و دادهرخ یحادثه بهراجع آوردیم



 

Romanzo_o 1136 

 فکر نباشه، نگرانت گرفت ادی ذهنم یطورچه کهنیا -

 تیطور وقت چیه ستین قرار و یخوب شهیهم ،یخوب کنه

 .بشه

باور سکوت کرد. حرف زن جوان را میفهمید، هرچند 

نیروی قوی خشم و کدورت تمام آن ده سال به او یاد 

داده بود نگران آنکه رهایش کرده و رفته بود نشود. لبخند 

نیمبندی به صورت باور نشست. خواست دست خزر را 

رها کند، خزر اجازه نداد، راه که میافتاد سمت تخت، 

باور را هم همراه خود کرد. لحظهای بعد با اخم زل 

یوسف شد. تا خواست لب باز کند، تا خواست بگوید 

کاش به اصرارهای آن شب آنها اهمیت میداد و آن همه 

برای رفتن به خانهی خودش اصرار نمیورزید، یوسف از 

تخت پایین رفت، پیش روی خزر و باور ایستاد و گردن 

خم کرد:  
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 خدا به. نیاومد خوش شما؟ نیخوب. خانوم خزر سالم -

 اصاًل. میبود داشته نگه وخشخط بدون سال ده نویا ما

. تگشیبرم و مطب تا رفتیم بود، دکتر خانوم هی دست

 شیولپ با. جدول به گرفته سپرش فقط. سین یطور اآلنم

 .آدیدرم

 ازب لب معترض روناک و شد بلند یمصطف یخنده یصدا

 :کرد

 ! وسفی -

 :دوخت چشم باور به بعد و انداخت او به ینگاه وسفی

 تو. ینبود نه خب ؟ینبود دکتر دست نه؟ هان؟ -

 ست؟ین. بهتره یجورنیا. یبود افتاده نگیپارک
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 حفظ را اخمش براند، پس را سمج لبخند کرد یسع خزر

 تدس با وسفی. بدوزد وسفی به را اشیشاک نگاه و کند

 خود به نادم یاچهره و کرد لمس را گردن پس سالمش

 :گرفت

 .مشرمنده گه،ید دیببخش -

 :کرد اشاره تخت به دست با باور

 .نیبش خزر، ایب. نشده یطور. شرمنده دشمنت. مینیبش -

 بود، دو آن یشدهگره یهادست یرهیخ که روناک

 :شد جاجابه شیجا سر و نشاند لب به یلبخند

 .خوشگل دختر نیبش جانیا ایب -

 روناک کنار رفت، باال تخت از و درآورد را هاکفش خزر

 :گفت نشستیم که

 .جون روناک نبود کیکوچ خراش هی نیا یول -
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 :دیکش او پشت یدست لبخند با روناک

 .یاومد خوش. یبش نگران یلیخ نخواستم -

 یپرساحوال و سالم هم یمصطف با تشکر از بعد خزر

 دوباره و گذراند نظر از یاخم با هم را وسفی کرد،

 :شد باور یزخم صورت یرهیخ

 ده؟ید بیآس چشمت -

 به یلبخند بعد و داد تکان یدست خدمتشیپ یبرا باور

 :است خوب حالش کند مطمئن را خزر تا نشاند صورت

 . نباش نگران. نشده یطور چشمم. من خوبم -

 :کرد زمزمه خزر نگران نگاه به رهیخ بعد

 .خوبم کن باور -

 :کرد اضافه داد، سفارش که گرید یچا سیسرو کی

 .خورد ییتنها وسفی رو کتکا. زیم یلبه به گرفته نمیا -
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 :داد تکان دییتأبه یسر وسفی

 باور رو ضربه اون. نشد بد یلیخ بعدشم. خدا به آره -

 ماتیتنظ به ضربه بعِد و شب اون از تازه. داشت الزم

 ود،ب افتاده کار از که هاشآپشن یسر هی برگشته، کارخونه

 . افتاده کار به مجددًا

 بروا وسفی یبرا و گرفت دندان به را لب لبخند با روناک

 ماا وسفی. بردارد کردن یشوخ از دست او تا انداخت باال

 :نداد تیاهم اصاًل

 یبانعص یک باور بار نیآخر آدیم ادتونی اصاًل شما مثاًل -

 دلم باشه گفته یک باشه، داده فحش یک باشه، شده

 کنم؟ خرد دندوناتو خوادیم

 :دیپرس باور به رو بعد شد، بلند یمصطف یخنده یصدا

 ن؟یضارب به ای یگفت وسفی به -
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 گل قتویرف دهن در گفتن بهش نیضارب! ن؟یضارب به -

 بش اون اصاًل. چشم باشه گفته بهشون نمیا ،یریگیم

 عالمه هی. خدا به بود هم نیضارب با یهمدست مستعد

 .بدن شهادت توننیم آدم و دکتر و پرستار

 رخز. چرخاند سر و گرفت وسفی از نگاه لبخند با باور

 یهاالمپ و یرنگ یهاسهیر جانکم نور ریز همچنان

 ای ناخودآگاه باور دست. بود دوخته چشم او به باغچه

 زن دست رفت، شیپ اراده با و یتعمد خودآگاه، هم دیشا

 :شکست را یاهیچندثان سکوت و دیچسب را جوان

 .خوبم خوب من -

 ِتسخ یروزها ادی. بنشاند لب به یلبخند کرد یسع خزر

 اورب آمد خبر که یوقت همان. بود افتاده ییکذا تصادف آن

 و مهیسراس که یوقتهمان. اندکرده منتقل مارستانیب به را

 اورژانس بخش به را خود ناگوار و بد فکر هزاران از مملو
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 بود، دهید زنده اما خون، در غرق را باور یوقت و رسانده

 تادهفرس رونیب شیهالب نیب از یراحت نفِس هیگر انیم

 بر ینگکمر لبخند و باز را باور یهاچشم که موقع آن. بود

 کند،یم معجزه عشق داشت حتم بود، دهید صورتش

 و کندیم مارشیت شود،یم جوان مرد پرستار خودش

 .است باور انتخاب حق تنها کامل یبهبود

 اهنگ یوقت گرفت عمق یکم صورت به دهیماس لبخنِد

 گرِم یکنندهدلگرم دسِت. نشست هادست به و رفت نییپا

 شدن، جدا وقت تا شام، از بعد تا شدیم کاش. بخشجان

 بمانند، همبهشدهگره طورنیهم دست دو نیا اصاًل ابد تا

 . درهم دهیتن هم، غرق

 هی دیبا تو کنم، پرداخت من قراره که یپول اون بابت -

 .وسفی یبد انجام مواسه یکار
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 یهادست از را خزر نگاه آورد، زبان به یمصطف چهآن

 یپا یرو ییجا و رفت پس مردانه دست گرفت، کردهگره

 :نشاند ابروها به خم وسفی و نشست مرد

 ؟یچ -

 تا چند! آدم بچه نیع آموزشگاه، یآیم عصر روز هر -

 سیتدر یانضباطیب و بهونه بدون ،یداریبرم کالس

 .یکنیم

 و ردب باال را گرفتهگچ دست. شدند گرد وسفی یهاچشم

 :انداخت هیبق به ینگاه

 دست؟ نیا با -

. شهیم خوب شه،یم درست. نشده که قطع دستت -

 . یآیم بعدش شد، که خوب
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 شیپ آدیم تو، آموزشگاِه ادیب بتونه یوقت تا اونم قبل -

 .من

 !گهید نیآورد ریگ مفت کارگر -

 :کرد معترض را روناک و زد غر یرلبیز وسفی

 دن،یم کار شنهادیپ بهت دارن نایا قدرنیهم مفت؟ -

 اومدن کنار تو با. میندار که تعارف گهید. وسفی لطفشونه

 . سخته یلیخ کردن کار و

 .وحشتناکه ست،ین سخت -

 با که پسرک از کرد، حیتصح را روناک حرف یمصطف

 ینیس و کرد تشکر بود شده کینزد تخت به یچا ینیس

 :گفت باور به رو بعد. گرفت او از را

 همکارت اگه. نکن حساب یلیخ وسفی کمک رو -

 رمدا سراغ خوب ینهیگز تا دو یکی من بگو برنگشته،
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 رو یکتابفروش تو کار هم یلیخ اتفاقًا. برات بفرستم

 . دارن دوست

 را فنجان و کرد پر تازه یچا از را هافنجان از یکی باور

 شدهورحمله احساساِت از جیگ خزر. گرفت خزر سمتبه

 جواب تعلل با باور. گرفت او از را فنجان حرفیب

 :داد را یمصطف

 .فعاًل هیکاف. آدیم هم وسفی هست، مانیا -

 و شد بلند شیجا از وسفی. نشست وسفی به هانگاه

 :گفت تخت از شدن دور از شیپ

 .آمیم دمیرس جواب به بکنم، فکرامو برم -

 :دیپرس خزر شد، که دور

 رفت؟ -

 :انداخت باال سر روناک
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 شامو رو، تییچا بخور. ییدستشو رفت. زمیعز نه -

 .میبد سفارش

 رخمین زل هم فنجان یباال از. زد فنجانش به یلب خزر

 خزر رحضو به و نگاه شیرو شیپ ینیس به باور. بود باور

 به ش،یهالحظه در جوان زن شدن یجار به. کردیم فکر

 موج به شدنش، یعاد به شدنش، کینزد آهسته و نرمنرم

 و رسانده ساحل به را خود صدا نیترکم با که یآرام

 نیدلنش گرِم حضور به. بود کرده احاطه را یشن یقلعه

 نیریش یخواستن جاِنکم یسوسو به و دیشیاندیم خزر

 اورب. کتمانرقابلیغ و بود تیرؤ قابل جانش اعماق در که

 .کردیم فکر ایدر برگشت به داشت لحظه آن
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 هشکست چنان را خانه سکوت وسفی بلند خرناس یصدا

 خوابش کردیم یکار هر یخستگ وجود با باور بود،

 خوابرخت از گرفت میتصم که بود نیهم. بردینم

 یکم ،کند فکر یکم ند،یبنش بالکن در یکم برود، رونیب

 بخواند، کتاب صفحه چند ای بگردد یمجاز یفضا در

 و ترخسته تا کند مرور یاخاطره بکشد، یگاریس

 یرو از را کتاب و گاریس و لیموبا. شود آلودترخواب

 نیچپاورنیپاورچ رفت، رونیب اتاق از برداشت، یپاتخت

 بست سرشپشت یآرامبه را در رساند، بالکن به را خود

 هاستاره و صاف آسمان به یکم. نشست یصندل یرو و

. ردک باز را لیموبا قفل و راندیگ یگاریس بعد ماند، رهیخ

 و دوستان که ییهاگله و داشت یادیز یهاامیپ

 .بودند کرده بودنش کمرنگ از اشیمجاز یهاکنندهدنبال
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 بعد. گشت پروا یپ و کرد رها نداده جواب را هاامیپ

. استکرده بالکش سررهیخ دختر خزر، پروا، آمد ادشی

 خود یکاربر نام. نشست صورتش به یزیآمطنتیش لبخند

 از. داشت را تماسش شماره اما دانست،ینم را خزر

 ار خزر و کرد باز را گرید افزارنرم رفت، رونیب افزارنرم

 هیثان چند کرد، باز که را لشیپروفا عکس. افتی جاآن

 شیپ و دیایب در یتار از آشنا ریتصو تا دیکش طول

 یهابرگ انیم ستادهیا خندان، خزِر. ببندد نقش چشمانش

 جهمتو باور تا برد زمان یالحظه. ینارنج یجنگل یزییپا

 یمسر خزر یخنده. شود خنده آن دنید از خودش لبخند

 بودن بودنش، کرد،یم خوب را باور حال دنشید بود،

 امیالت را هازخم بود، مرهم بود، دوا بود، مسکن انگار خزر

 .دیبخشیم

 .«نمیبب توخونه دارم دوست»
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 کپ بعد. کرد ارسال و نوشت را امیپ فکر بدون تعلل،یب

 خبر تکاند،یم که را گاریس خاکستر. زد گاریس به یقیعم

 اپ به خزر دل در ییبلوا چه آشوب، چه امیپ آن با نداشت

 نشسته، کوچکش هال یکاناپه یرو جوان زن. استکرده

 را یساختمان ینقشه تاپشلپ با و خوردیم نسکافه

 یوشگ یوقت شد، بلند یگوش یصدا یوقت کردیم لیتکم

 همراه به را شیابروها باور نام دنید یوقت برداشت، را

 جنون مرز تا و خواند را امیپ یوقت و برد باال قلبش تپش

 . رفت

 ...«خوِدت یخونه»

 .کرد انتخاب یگرید کلمات و پاک را هاواژه

 ...«و ایب خب»
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 لیموبا به رهیخ یکم زدود، را حروف و کلمات دوباره

 با و دینوش نسکافه از یاجرعه گرفت، ینفس کرد، فکر

 :کرد ارسال و نوشت را امیپ فکر یکم

 ندید گلدسته از یایب یتونیم یداشت دوست وقت هر»

 .«یکن

 زا که یدود پس از را متن. نشست باور لب به یلبخند

 یعدب امیپ زد، لبخند خواند، رفتیم باال چشمانش شیپ

 :کرد ارسال و نوشت را

 .«برم ییجا دعوت بدون ندارم عادت من»

 اشیابانتخ کلماِت از بود، فرستاده که یمتن از باور لبخنِد

 به و رفت باال یوپرگ از کرد، نشت خزر سرانگشتان به

 .نشست جوان زن صورت

 ...«خودش یخونه به رفتن یبرا آدم»



 

Romanzo_o 1151 

 از و گذاشتن کنار را «تو و من» بود زود هنوز. شد مانیپش

 فرستاد، گوش پشت را موها خزر. گفتن باور یبرا «ما»

 . کرد فکر و گرفت دندان به را ییباال لب

 ینامهدعوت من یداشت زمان وقت هر کن، هماهنگ تو»

 .«یفروشکتاب آرمیم برات رو یکتب

 بعد و فشرد یگاریرسیز در را گاریسته شد، خم باور

 نقش یگوش یرو که باور نام. گرفت را خزر یشماره

 شیگلو در که نه،یس در نه گرید خزر قلب بست

 مک صدا لرز و جانیه از تا دیکش یقیعم نفس. دیکوبیم

 :داد را تماس جواب بعد کند،

 .سالم -

 . سالم -

 یهالحظه ادآوری ِینوستالژ یمردانه مهرباِن گرِم یصدا

 .رفتهبرباد خوِش
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 ؟یخوب -

 کنه؟ینم درد ابروت ؟یبهتر. ممنون -

 . ندارم درد. نه -

 دمان خزر کند، دایپ یحرف گشت باور. شد سکوت یکم

 مه با همزمان که نبود هم هالمیف هیشب. بزند را حرف کدام

 یهاحرف که خزر. بشکنند را سکوت و کنند باز لب

 :کرد باز لب داشت گفتن یبرا یادیز

 هک ییشولباس نیماش جزبه. سآماده بًایتقر مخونه -

 . مرتبه شیباق کنن، وصلش ومدنین که تختم و نشده نصب

 .نشده درست هنوز که یاروزهیف زیم و -

 .یاروزهیف زیم و -
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 از را گاریس پاکت شد خم باور و گفت لبخند با خزر

 رسپ گوشش و کتف نیب که را یگوش. برداشت زیم یرو

 :گفت کند روشن گرید گاریس کی تا کردیم

 .کنمیم یریگیپ و رمیگیم تماس باز فردا -

 و اومدن به مشتاقم یلیخ هرچند. ستین یاعجله حاال -

 . دنشید

 فرداپس بگم بودم گرفته تماس نیا واسه فردا، گفتم -

 بودنش عصر از یول ،یساعت چه قًایدق دونمینم عصر،

 وت بزرگ، یخونهکتاب هی از دیبازد برم خوامیم مطمئنم،

 به ؟یایب یدار دوست. یمیقد یلیخ ایگو یخونه هی

 .شد کنسل که بار اون یتالف

 !پرسش؟ و یکین! هیعال! آره -

. یوشکتابفر ایب شد تموم شرکت تو کارت وقت هر پس -

 .میریم هم با جااون از
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 خوبه؟. من یخونه. جانیا میآیم شام هم بعدش -
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 ارقط همپشت هاواژه که یافاصله در و گفت وقفهیب خزر

 باور ذهن. نکند مخالفت باور کرد خداخدا شدندیم

 تنها را او و خودش کرد،یم تجسم را خزر یخانه داشت

 و روناک مادربزرگ، یهاگفته براساس که خانه آن در

. پله یرو پله. طبقه چهار در بود اتاق چهار خزر خود

 رد فقط را خودش گرفت میتصم و زد گاریس به یپک

 اگر باال گرید یهاپله از. کند تصور خانه اول یطبقه

 یکم خوردند،یم شام. افتادینم یخاص اتفاق رفتینم

 شام» کی بعد و دندیدیم یلمیف دیشا زدند،یم حرف

. یخداحافظ و تشکر و «بود یخوب شب» ،«بود یخوب

 وادار را او خواست اورد،یب بهانه خواست ذهنش در یکس
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 شیافزا یجابه خزر، یخانه به گذاشتن پا یجابه کند

 یایدر کی نیسهمگ امواج انیم شدن غرق احتمال

 دعوت رستوران کی در یشام صرف به را خزر متالطم،

 یراب دشیشد لیتما به تن محکم ِیقلب باوِر کی کند،

 :داد جوان زن یخانه دنید

 . خوبه -

 دست فشرد، همبه را هادندان ذوق از زد، لبخند خزر

 هوا در یشاد و یروزیپ عالمت به و کرد مشت را یخال

 مهار بود آمده گلو خیب تا که یغیج داد جان و داد تکان

 .کند

 .هیعال -

 احساسش و ختیر رونیب شیهالب نیب از اجازهیب واژه

 . کرد انیعر را

 خوبه؟ کتلت بپزم؟ یچ شام -
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 . برگشت صورتش به دوباره باور لبخند

 آمد، باز...« دوست کتلت هنوز که بشم فداش یاله»

 یکی نیا. نشست گوشه کی رفت و زد ذهن در یچرخ

. کند لیتکم بخواهد خزر از ماندیم ادشی حتمًا دیبا را

 بار نیا گر،ید بار کی و بنشاند شیجا سر را جمله ته فعل

 بازگو را آن خودش یصدا با که شده، پیتا یهاواژه با نه

 .کند

 .هیعال باشه یهرچ -

 تموم کارم پنج ساعت. خودم با شام انتخاب پس -

 خودمو شیش تا تینها و خونه آمیم سر هی. شهیم

 خوبه؟. بهت رسونمیم

 اب که تو اما هست، برم شیش از رترید کهنیا احتمال -

 ؟یدار. یندار یمشکل هاکتاب ونیم گشتن

 .نه -
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 در را گاریسته باور. داد یمنف جواب لبخند با خزر

 :نکرد دایپ زدن یبرا یگرید حرف و فشرد یگاریرسیز

 .فرداپس تا پس -

 .یباش داشته یخوب شب. فرداپس تا -

 .نیهمچن -

 نوشتن مشغول سرعت به خزر دست شد، قطع که تماس

 یمایپ در اما اورد،ین زبان به دادیم حیترج که شد یاجمله

 :کند ارسالش باور یبرا

 د،بو وسط که تو دنید یپا ،یفروختینم اگه هم کتاب»

 .«تماست بابت ممنون. بود حل خودخودبه من مشکالت

 د،خوان را امیپ یراض و خوشحال سرخوش، لبخند، با باور

 :کرد تمام جمله کی با را مکالمه و زد لبخند

 .«خوش شبت. دعوتت بابت تو از ممنون»
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 نگاه. خاراند را سر کف و فروکرد موها نیب را خودکار ته

. تدوخ ستمیس به چشم بعد انداخت، ستیل به یادوباره

خزر دقایقی طوالنی به گوشی خیره ماند، واژهها را هی و 

از سر خواند، هی غرق لذت شد، هی فکر کرد خواب 

است، هی از سر ذوق لبها را با دندان فشرد و درنهایت 

چشم بست. باور را در خانه، پیش رویش، روی تنها مبل 

تکِی هال کوچک، روی صندلی پایهبلند پشت کانتر، روی 

کاناپهای که خودش همان لحظه رویش نشسته بود تصور 

کرد، عطر خنک مرد را به جان کشید، غرق گرمای 

دستش، گرمای تنش، گرمای حضورش شد و فصل را 

درحال عقبنشینی و وصل را نزدیک دید. عشق، حتی از 

نوع کهنه یا خاموششدهاش هم قدرت عجیبی داشت. 
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. آمدیم دوم یطبقه از مانیا و وسفی زدن حرف یصدا

 و رفت رونیب شخانیپ پشت از برداشت، را برگه باور

 هب زانو. رساند کایآمر اتیادب یهاکتاب فیرد به را خود

 یطبقه اول فیرد در شدهدهیچ یهاکتاب چسباند، نیزم

 یپشت فیرد یهاکتاب به ینگاه و دیکش رونیب را ینییپا

 یموجود. انداخت بودند شده انبار ته آن درواقع که

 بود شده فروخته چهآن و شده ستیل چهآن با هاکتاب

 ات گشتیم کتاب چند یپ دیبا حاال باور و خواندینم

 هاکتاب. اندگرفته قرار قفسه کدام در و کجا یاشتباه ندیبب

 :شد بلند وسفی یصدا گرداندیبرم شانیجا سر که را

 فحهص چند تا دو نیا فقط. میدیچ کودکو بخش یکتابا -

 مانیا. یبزن برگشت شخانیپ رو ذارمیم داره، یخال

 .اریب رو یخال یهاکارتن
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 یشام و خزر آمدن یفکر و شدهگم یهاکتاب ِیفکر باور

. نداد را وسفی جواب بخورند، او یخانه در بود بنا که

 یالحظه. استگفته چه او بود نشده متوجه اصاًل درواقع

 چک را سوم یطبقه یپشت یهاکتاب داشت یوقت بعد

 ینگاه سرشانه از. فشرد را اششانه وسفی دست کرد،یم

 اشاره هاکتاب یقفسه به چانه با وسفی. انداخت او به

 :کرد

 ؟یگردیم یچ دنبال -

 و برگرداند شانیجا سر را ییجلو فیرد یهاکتاب باور

 .شد چهارم یطبقه گشتن مشغول بعد. کرد مرتب

 .اونام دنبال. نداره یهمخون کتاب یسر هی یموجود -

 ه؟یچ اسمشون -
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 هب ینگاه وسفی. گرفت وسفی سمتبه را برگه باور

 شده یگذارعالمت رنگشب کیماژ با که ییهاعنوان

 .کرد بلند سر بعد و انداخت بودند

 ؟یاهیروس دنبال کایآمر تو. کانیآمر اتیادب که نایا -

 .ستکاسه هی تو جهان یهاابرقدرت تمام دست -

 پشت با. انداخت خنده به را وسفی گفت، باور چهآن

 او فکت به یآرام یضربه بود دهیچسب را برگه که یدست

 .افتاد راه یروس یهاکتاب فیرد سمتبه و زد

 ستین دیبع. بودن گرفته لیتحو مانیا و هیسا رو نایا -

 .باشنشون دهیچ یشترگاوپلنگ ازشون

 ن؟یهست یچ دنبال م؟یگرفت لیتحو ما رو یچ -

 :برگشت بود شده کشانینزد حاال که مانیا طرفبه باور
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 راچ زدم عالمت که ییاونا نیبب. وسفهی دست ستیل -

 .یموجود با ندارن یهماهنگ

 دست که یابرگه به ینگاه گرفت، فاصله او از مانیا

 پشت بعد و خواند را هاعنوان انداخت، بود وسفی

 تا کردیم باز که را شخانیپ یکشو. رفت شخانیپ

 بود نمطمئ بًایتقر کند دایپ را یابرگه یرو باور ادداشتی

 . ستندین فروشگاه در هاکتاب

 مگه؟ بابزرگ واسه ینبرد رو نایا -

 تداش دست در که ییهاکتاب. افتاد باور یابروها به گره

 .شد کینزد شخانیپ به و برگرداند قفسه به را

 م؟برده -

 .شدادا کنه کار یشترگاوپلنگ مغازه صاحب بده یلیخ -
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 اتیادب یهاکتاب فیرد یجلو از وسفی یخنده یصدا

 بود دهیچسب سالمش دست با را نایآناکارن. شد بلند هیروس

 ادداشتی مانیا. زدیم ورقش گرفتهگچ دست با داشت و

 نیح باور. گرفت او سمتبه و درآورد کشو از را باور

 رشیز و نوشته خودش که ییهاکتاب ستیل به کردن نگاه

 :داد را برادرش جواب بود کرده درج را بابزرگ یواژه

 اومدنات ونیدرمهی از یکاف یاندازه به! کن کم روتو -

 ...هسـ یشاک

 از و دیچرخ باور. گذاشت ناقص را جمله بامبوها یصدا

 را لبخندش مانیا نه و وسفی نه. زد لبخند خزر دنید

 با و دید را جوان مرد گرم استقبال خزر اما دند،یدینم

 هم مانیا به رفت که شتریپ. شد کینزد و کرد سالم لبخند

 سمتبه نگاه دوباره بعد د،یپرس را حالش و کرد سالم

 دگذران نظر از را ابرو کوچِک بانداژ یالحظه کشاند، باور
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 باور. دیپرس را حالش جوان مرد درچشمچشم تیدرنها و

 شاد مانیا نگاه. دیچرخ شخانیپ سمتبه و کرد تشکر

 خزر از و گرفت اشدهیناد باور. داشت طنتیش بود،

 :دیپرس

 ؟یخوریم ییچا -

 ردک فکر. نشاند خزر لب به لبخند آشنا یتکرار یجمله

 از را سؤال نیهم جانیهم باور که یقبل بار از یادیز زمان

 از گذردیم سال انیسال انگار اما نگذشته، استدهیپرس او

 تنها ار او بود، رفتهینپذ را خزر برگشت باور که یوقت آن

 یپلهراه انیم بود مجبور خزر ای پنداشتیم دخترعمو

 خزر حاال. کند پنهان او از را خود پدربزرگ یخانه

 با هرچه جوان مرد نیا ظاهرًا و بود برگشته وکمالتمام

 را برگشتنش رد،یبگ دهیناد را او بود رفته کلنجار خودش
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 خاک داشتنش دوست جانیب یشعله یرو ای کند انکار

 .بود نشده موفق بپاشد

 .حتمًا م،یباش داشته وقت اگه -

 نیب از وسفی لحظه همان ها،پله سمت افتاد راه که باور

 :آمد رونیب هاقفسه

 .خانوم خزر سالم -

 خاطر به را باغچه در شب آن شاِم وسفی دنید با خزر

 خنده به را هاآن و گفت مرد نیا را شب تمام. آورد

 زیگر راه بودند معتقد روناک و باور که یزیچ. انداخت

 نیا به بود معتقد خودش و است بتیمص از جوان مرد

 را گناهش تاوان مردنش با یمهر که استدهیرس جهینت

 کی نقش در آن از شتریب  او ستین یازین گرید و داده

 و فروبرود مفلوک یدهیدرنج یدهیدانتیخ یزدهبتیمص

 .کند شروع نو از و زدیبر دور را گذشته دهدیم حیترج
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 شما؟ نیخوب. سالم -
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 نیاومد نینگ ورا؟نیا از شاال؟یا نیخوب شما. ممنون -

 .نیببر خودتون با رو ما باور

 را نایآناکارن کی جلد وسفی. گرفت عمق خزر لبخند

 مانیا لبخند به ینگاه خزر. گذاشت شخانیپ یرو

 :دیپرس وسفی به رو بعد و انداخت

 طور؟چه -

 به ینگاه بعد نشست، شخانیپ کنار ِیصندل یرو وسفی

 :داشت نگه نییپا را شیصدا و انداخت پلهراه

 نش؟یببر نیاومد شییخدا -

 .ییجا میبر هم با قراره -
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 .یمرس ایخدا. نوکرتم ایخدا. شکرت ایخدا -

 به یچشمک بعد گفت، فروشگاه سقف به رو وسفی

 :داد حیتوض خزر به رو و زد مانیا

 !تسهیآشو اردوگاه یکاپو! که ستین کارصاحب -

 ینیس با باور و داد عمق لبخندش به خزر د،یخند مانیا

 :شد کشانینزد و رفت باال را هاپله یچا

 درقچه بشه متوجه بمونه، جانیا خزر روز هی ستین بد -

 یکاراهمال قدرچه و خورمیم حرص شماها دست از

 .نیریدرم کار ریز از و نیکنیم

 ؟یدربر کار ریز از یکرد فرصت یک ومدهین هنوز شما -

 اورب د،یخند بلند دوباره مانیا د،یپرس وسفی به رو خزر

 :شد خزر زل یشاک وسفی و کرد فیک
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 ما خانوم؟ خزر نیکنیم بیتخر رو ما حاال. گهید باشه -

 م؟ینبود میت هی تو هم با قباًل

 از یکی و گذاشت شخانیپ یرو را فشیک لبخند با خزر

 گذاشته شخانیپ یرو باور که را ینیس درون یهاوانیل

 هاابکت انیم تا گرفتیم فاصله که مردها از برداشت، بود

 :گفت بچرخد

 .بود قباًلها مال اون -

 . برداشت را هاوانیل از یکی هم وسفی

 ما ،نیهست میت هی تو یکاراصل با که اآلن. گهید بله -

 .فیوپَاخ میشد

 کی و دیچیپ بامبوها یصدا به خزر آرام یخنده یصدا

 زد، دور ار شخانیپ باور. گذاشت یکتابفروش به پا یمشتر

 مشغول و گفت خوشامد یمشتر به ستاد،یا مانیا کنار

 از بعد تا شد دشیسررس و هابرگه به دادن سروسامان
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 که یآدرس به خزر همراِه یچا خوردن و یمشتر رفتن

 شیپ رد که یشب یبرا. بروند بود فرستاده شیبرا یپرتو

 ودنب تنها یبرا خزر، با بودن یبرا. داشت جانیه داشتند

 وقش که جان،یه فقطنه او با بودن تنها دوباره یبرا او، با

 شوِق کی. نداشت باورش هم خودش که یشوق. داشت

 .یموذ ِیمهارنشدن ناخودآگاِه یناخواسته
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 بار. نشستیم مرد نیا کنار ن،یماش در که بود دوم بار

 از بعد ،یدور همه آن از بعد اتفاقات، تمام از بعد دوم

 حاال. داشت یبهتر حس حاال اما بود، دوم بار. برگشتن

 مرد نیا به قدم هزاران که قدم، کی نه کردیم فکر

 هتن حاال. بود ترخوش دلش حال حاال. استشده ترکینزد

 و بود شده لیمتما جوان مرد سمتبه در، به بود چسبانده
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 به دنده، کردن عوض وقت به ،یرانندگ وقت به را او

 وقت به و زدن راهنما وقِت به فرمان، چرخاندن وقت

 ردکیم تماشا. کردیم تماشا انداختن عقب به نهیآ از نگاه

 ا،ر بودنش را، حضورش. کند باور را باور تا کند، باور تا

 نگج یجا به کهنیا ند،یبب را او یخانه بود خواسته کهنیا

 و کند باور را پراحساس ِیمنطق آرام مرد بود، صلح در

 ادرم برگردد، بود گرفته میتصم یوقت. شود ترسرخوش

 دهیناد را اشدارشدهحهیجر غرور هرگز باور بود مطمئن

 کند،یم دره انشانیم را برداشتهزخم غرور همان رد،یگینم

 رماد. نشود پر یتالش ای ترفند چیه با که قیعم یادره

 رد زیچچیه تنفر جز حاال عاشق، قدرآن باوِر بود، معتقد

 و عشق نیب مرز بودن کیبار به مادر. ستین وجودش

 یدختر دخترش، تنها یبرا و داشت راسخ اعتقاد نفرت

 ایدر به دل یاحتمال یهاطوفان یواهمهیب داشت که
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 اختهنشن یدرستبه را باور مادر مطمئنًا. بود دلنگران زدیم

 داِدیب نیا کدامچیه. خودش یحت نه ،یهاد نه مادر، نه. بود

 یدرستبه را نهیکیب مهربان آراِم یقرارگرفتهموردظلم

 ..بودند نشناخته

 ه؟یچ -

 اشرهیخ افتادن راه یلحظه از که خزر به ینگاهمین باور

 فیرد نیآخر پشت را نیماش انداخت، بود شده

 و تداش نگه بودند افتاده ریگ کیتراف در که ییهانیماش

 سر نه گرفت، نگاه نه خزر. دیچرخ خزر سمتبه

 زل باور. خورد یتکان نه زد، یحرف نه چرخاند،

 .براق یهایآب یرهیخ. ماند بودند اشرهیخ که ییهاچشم

 یحرف منتظر باور افتادند، نیچ هاچشم. زد لبخند خزر

 چیه خواستینم دلش. داد ادامه سکوتش به خزر ماند،

 دامها ابد تا کیتراف داشت دوست. اوردیب زبان به یاواژه
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 جاهمان را عمرشان یلحظه نیآخر تا هاآن و کند دایپ

 گریهمدبه و بکشند نفس را هم عطر بمانند، هم کنار

 .بدوزند چشم

 ؟یاوردین فلشتو -

 باز لب خزر شد باعث کیتراف شدن روان و باور سؤال

 :کند

 .مآورده -

 یدار دوست. دارم کالمیب یسنت یقیموس فقط من -

 .بذار خودتو یهاآهنگ

 هم را لحظه نیا یحت. نشست خزر صورت به یلبخند

  در دست. بود دهیشیاند یاچاره شیبرا و کرده ینیبشیپ

 بعد .درآورد را کوچک فلش و فروبرد فشیک یپشت بیج

 :کرد وصل نیماش پخش دستگاه به را آن
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 گه؟ید بدم گوش تونمیم بخوام یهرچ -

 و جاز و متال و راک و رپ جز یهرچ -

 .یمستونیلینگیج

 نیماش. نشاند باور لب به لبخند اشخنده. دیخند خزر

 یفیرظ دست به باور. ستادیا و شد کیتراف گرفتار دوباره

 انگشتان از دوخت، چشم فشردیم را پخش یهادکمه که

 ات را ساعد رد، را فیظر دستبند و مچ رفت، باالتر یکم

 را تدس یباق زدن دید بعد و کرد یط ربعسه نیآست یلبه

. شود رهیخ جوان زن رخمین به داد حیترج و گرفت درز

 دیتردیب برود؟ او یخانه به بود گرفته میتصم واقعًا

 انتظارش در هاخواسته و آرزوها ال،یام ترور هیشب یزیچ

 کنار در یبرا دیشد لیتما نیا دیفهمینم هم خودش. بود

 مگر. دیآیم کجا از یشگیهم خواستِن نیا بودن، زن نیا

 طورآن باشد، زده نیزم طورآن را تو یروز یکس شدیم
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 ورطنیا تو باشد، گذاشته تنها طورآن باشد، گذاشته جا

 یعنی ؟یبخواه را او شهیهم تا و هنوز و پررنگ و ظیغل

 اشتنه یروز اگر یحت که نیهم بود؟ نیهم عشق مفهوم

 نانچ جانت در ییجا شیهاشهیر شود، تبر یزیت گرفتار

 رشد د،ریبگ جان نو از و دوباره وقتش به که باشند ریپاگ

 ند؟یبنش وباربرگ به و شود سبز کند،

 باور یهالب آشنا آهنگ د،یچیپ نیماش در که تار یصدا

 خزر گرم نگاه و لبخند با و گرداند سر. آورد کش را

 .شد روروبه

 .بخونش -

 با دریبگ میتصم اصاًل ای کند مخالفت خواست باور تا

 روان کیتراف شد، شروع ترانه نه، ای کند یهمراه خواننده

 .ندازدیب راه را نیماش شد مجبور باور و شد
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 نامش ستیمرگ من عمر/ یجاودان دارم نهیس در یآتش♫

 شیب/ سپارمیم جان ازغمت که کن یرحمت/ یزندگان

 ♫ندارم هجران طاقت من نیاز

 دواندوان خاطرات. گرفت جان کمکم خزر آرام یزمزمه

 نیماش به را خود کردند، رد را ماندهکیدرتراف یهانیماش

 آمدند، تو بود شکاف و درز هرچه از رساندند، باور

 هشیش و سقف از کردند، پر را جوان مرد و زن نیب یفضا

 ترجوان سال پانزدهده را باور و شدند زانیآو کاپوت و

 .کردند

 «؟یدیم گوش آخه نایا هیچ»

 تمام شد/ یوفادار از یپر یا یپا سرم بر ینه یک♫»

 ُبَود بایز ینوگل/ یزار امکرده غمت در بس من اشک

 ♫یمهربان و است رحمت گل آن عطر/ یجوان و حسن

 .«یمهربان و است رحمت! خانوم یپر
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 «آهنگ؟ نیا از یبریم لذت یدار شییخدا اآلن»

 یرای و الفت یرشته/ شکستن دل ُبَود دهیناپسند♫»

 ترک یپر یا یکن یک♫! خانوم یپر ♫گسستن

 یک ♫بارمژاله چشم به آخر ینظر یفکن یم/ یستمگر

 «خانوم؟ یپر یکنیم یستمگر ترک

 .«امرزیخداب مخه رو صداش یلیخ یوا»
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 من دل بر هم ناز/ دارد تازه دل دلبران ناز چه گر♫»

 «♫دارد اندازه

 نازمو شمام کنم،یم ناز ابد تا! کنهیم دمیتهد چه اه»

 .«یخریم
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 که یدم جز/ زارم حال بر یکن ینم یترحم اگر چیه♫»

 !«خانوم یپر ♫کارم چاره از بگذرد که بگذرد

 .«صداش سردردآوره واقعًا»

 که زمان آن/ اما رحمت به یکن گذر سرم بر که دانمت♫»

 «♫مزارم از سر غم اهیگ برکشد

 گوش آخه هیچ نایا! هاتولدته امشب یناسالمت! نکنه خدا»

 درد سرم. مرحوم داشته هم یزیت یصدا چه! ؟یدیم

 .«گرفت

 قطعش چرا. خانوم خزر شما به کنم مشیتقد خواستمیم»

 یپر یا یهاتف♫ بخونم برات خواستمیم تازه ؟یکرد

 .«ینذاشت ♫نمیبینم وجودت در من

 نیا از یجورچه! کنم خاک ییجا هی دیبا نوارو نیا»

 «آد؟یم خوشت صداها
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 رقغ گشاده یلبخند با اتاقش تخت یلبه نشسته باوِر

 خزر یتماشا محو و عشق غرق خواستن، غرق تمنا،

 .دکریم یدلبر داشت ایدر و بود شیرو شیپ پوشیآب

. کرد خاموش را نیماش پخش و برد شیپ دست باور

 الیخ نیهم و نداشت یدلخور از ینشان لبش یرو لبخنِد

 . کردیم جمع یحد تا را خزر

 .یشیم سردرد زه،یت یریوز بانو یصدا یگفتیم شهیهم -

 او به ینگاهمین باور. ماند جوان مرد رخمین یرهیخ خزر

 به و زد راهنما بعد. داد عمق لبخندش به و انداخت

 :دیچیپ یفرع یاکوچه

 . کردهن پرپرمون یپرتو تا میبرس زودتر میبزن برونیم -

 وا کهنیا یبرا باور واقعًا بود مانده فقط. نزد یحرف خزر

 کرده خاموش را پخش نشود یشاک خواننده زیت یصدا از
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 فرو سکوت در نیماش. استدادهیم آزارش خاطرات ای

 :داشت ادامه باور ذهن در اما ترانه بود، رفته

 چه اول از عهد/ شکستن مانیپ سر بودت که چون♫»

 «♫بستن ستیبا

. کشاند او سمتبه دوباره را خزر نگاه باور آرام یزمزمه

 داشت صورت به یمیمال گرِم لبخند همچنان جوان مرد

 .شد ختم خنده به و گرفت عمق رفتهرفته که

َه َاه یگفتیم ذاشتمشیم بار هر -

 شیپ دست بعد. کرد دییتأ سر تکان با و دیخند هم خزر

 :زد جلو را آهنگ چند و کرد روشن را پخش برد،

 .ستین زیت صداش الاقل. دارم دوست شتریب نویا -

ا باز این تهدیدِی 

جیغجیغو اومد. 
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 رپ را نیماش یفضا ولنیو و تنبک و تار یصدا دوباره

 انتک با و انداخت جوان زن به ینگاه لبخند با باور. کرد

 :کرد دییتأ را او حرف سر

 باًلق نویا. سگهید زیچ هی اصلش اما ست،ین زیت نیا آره -

 .همونه نظرم هنوزم م،گفته هم

 یصدا بودن یداشتندوست یبرا باور اصرار از خزر

 هب متعلق نه یسنت مرد. افتاد خنده به یریوز قمرالملوک

 .داشت تعلق ترشیپ قرن کی به که دوره، آن
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 به ینگاه و کرد پارک خلوت یاکوچه در را نیماش باور

 یکم بود داده یپرتو که یآدرس. انداخت اشیگوش

 .انددهیرس گرید دادیم نشان امر ظواهر اما بود، دهیچیپ
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 .اونه کنم فکر -

 در به و کرد دنبال را باور انگشت ریمس خزر نگاه

 انهخ رونیب یدیب درخت. دیرس باغ کی یکهنه یزدهزنگ

 وارید پشت از یبلند یهاکاج و بود شده افراشته چتر مثل

. دادیم باغ قدمت از نشان نیا و بودند دهیکش فلک به سر

 .کرد باز را کمربندش و دیکش رونیب را چییسو باور

 م؟یبر -

 .دارم جانیه یلیخ -

 خزر براق یهاچشم به چشمش و چرخاند سر باور

 هم او گفتیم دیبا بدهد بود بنا اگر یجواب. نشست

 کهنه یاخانهکتاب یتماشا یبرا نه هرچند دارد، جانیه

 با ماندن تنها و او یخانه دنید یبرا که کهن، باغ کی در

 هم خزر. شود ادهیپ نیماش از داد حیترج و نگفت. او
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 که خانه در پشت. شد همراه او با و برداشت را فشیک

 .انداخت کوچه طرف دو به ینگاه باور ستادندیا

 .ستین یپرتو نیماش. بهیعج -

 را آن و گذاشت یمیقد زنگ یشاس یرو انگشت بعد

 خزر و باور نگاه. نشد بلند زنگ از ییصدا. کرد نییباالوپا

 :دیپرس خزر. نشست هم به

 نه؟یهم آدرس یمطمئن -

 .کرد چک بود فرستاده یپرتو که یآدرس دوباره باور

 تماس یپرتو با خواست کهنیهم. بودند آمده درست

 از یپرتو. برگرداند را سرشان ینیماش بوق یصدا ردیبگ

 سالم رباو. داد تکان یدست شانیبرا نیماش نییپا یشهیش

 .کرد

 .شده ریپ چه -
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 ده ر؟یپ. گرفت یپرتو نیماش از را باور نگاه خزر یصدا

 هایبعض هرچند شدند،یم ریپ همه. نبود یکم زمان سال

 .کمتر هایبعض و شتریب

 .بود ریگنیزم یطوالن مدت هی پسرش، بعِد -

 سدبر هاآن به یپرتو کهآن از شیپ هیثان چند خزر یزمزمه

 .دیرس باور گوش به

 .خدا یبنده -

 و داد دست باور با کرد، سالم شد، کینزد یپرتو بعد

 :دیپرس

 شده؟ یچ. نده بد خدا -

 :دز لبخند باور. بود باور یابرو کنج بانداژ به اشاشاره

 .ستین یطور. دهینم بد -
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 خزر سمتبه سر زد، او یشانه به یآرام یضربه یپرتو

 عدب یاهیثان. نشاند او یچهره به را قشیدق نگاه و چرخاند

 :شدند گرد شیهاچشم و دندیپر باال تعجب از شیابروها

 !؟یپرپر عمو -

 .دیخند خزر

 ! بچه؟ یخودت -

 یوپرت. کرد سالم و داد تکان دییتأبه سر لبخند با خزر

 یکم د،یبگو یزیچ کرد باز لب انداخت، باور به ینگاه

 :گفت یگرید زیچ و کرد مکث

 یبعض که خوب چه. جون دختر یبرگشت که خوب چه -

 .یاومد خوش. داره برگشت هارفتن از

. نشست باور به نگاهش بعد کرد، تشکر لبخند با خزر

 :کند عوض را بحث ریمس داد حیترج باور
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 خونه؟ ستنین -

 :داد را جوابش یپرتو

 ن؟یزد زنگ. نباشن شهیم مگه. میگذاشت قرار -

 .نشد بلند ییصدا چیه یول بله، -

 رساند در به را خود شکافت، را باور و خزر انیم یپرتو

 .ردفش یطوالن و مستمر بار نیا و گرید بار کی را زنگ و

 .نهیسنگ گوشش رزنهیپ -

 باغ؟ نیا تو کنهیم یزندگ تنها -

 .ستین انگار اآلن که داره هم داریسرا هی -

 یشاس یرو از انگشت بعد و داد را باور جواب یپرتو

 . برداشت

 .کن ازب درو باال برو تو ومد،ین اگه م،یکنیم صبر کم کی -



 

Romanzo_o 1186 

. کرد متعجب را باور گفت، باور به رو یپرتو چهآن

 خنده به را خزر اشگردشده یهاچشم و باالرفته یابروها

. زد چشمک جوان دختر به و برگشت یپرتو. انداخت

 :دیپرس بعد

 ؟یبرگرد ای یبمون یاومد -

 .اآلن مبرگشته -

 وشخ. یعال هم یلیخ. یبرگشت اآلن. درسته. بله. بهبه -

 .یاومد

 نگاهش لبخند با که یخزر از را باور نگاه در تق یصدا

 بازمهین در انیم عصا با دهیخم یرزنیپ. گرفت کردیم

 بخواهد کهآن از شیپ. شد هاآن یرهیخ یسؤال و ظاهر

 حیتوض شیبرا بلند بًایتقر ییصدا با یپرتو بزند، یحرف

 کامل طور به را در رزنیپ. هستند جاآن یکار چه یبرا داد

 :کرد باز
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 .نیاومد خوش. نییبفرما -

 بست ار در گذاشتند، بزرگ باغ به پا نفر سه هر یوقت بعد

 :افتاد راه هاآن از جلوتر و

 .نیزنب داد ستین یازین. ستمین کر من فقط. طرف نیا از -

 یهاعلف که بود شده یباغ یسرسبز و یبزرگ محو خزر

 دادندیم نشان درختانش ینشدههرس یهاشاخه و هرز

 .است مطرود و متروک

 .دهینرس بهش یکس فیح -

 به خزر. چرخاند طرفشبه سر و دیشن باور را اشزمزمه

 اشاره بود خودرو اهانیگ از پر حاال که آبیب یاستخر

 :کرد

 .رمیبگ عکس ازش خواستیم دلم بود، روز اگه -
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 یقل کییموزا درِز به کفشش نوک بزند، یحرف آمد باور

 ،نشود نیزم پخش کهنیا یبرا و خورد یسکندر گرفت،

 ود. دیچسب رفتیم راه هاآن از جلوتر که یپرتو یشانه

 باور به رو یپرتو کردند، حفظ را خود تعادل که مرد

 :گفت

 .جوون بپا -

 :داد قرار مخاطب را رزنیپ یپرتو. کرد یعذرخواه باور

 ده؟ینرس باغ نیا به یکس ستین فیح -

 :کرد زمزمه یآرام به خزر. نداد را جوابش رزنیپ

 .تلخهگوشت خاتون نرگس نیع -

. تگرف او از نگاه لبخند با هم خزر. کرد اخم لبخند با باور

 شیاعص با رزنیپ بعد و رفتند باال را بزرگ وانیا یهاپله

 :کرد اشاره مشبک یهاشهیش با یچوب یدرها از یکی به
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 همشبه فقط. نیکن تماشا خودتون دیبر. جاستاون -

 .نیزینر
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 و خزر. افتاد راه و گفت ی «چشم» کرد، تشکر یپرتو

 رفت تو یگرید در از اما رزنیپ. شدند همراهش هم باور

 در هکنیا محضبه. امدین رونیب گرید هاآن رفتن وقت تا و

 همه آن دنید از شدند اتاق وارد و کردند باز را موردنظر

 ودب گرفته باال سر که طورهمان خزر. ماندند مبهوت کتاب

 :گفت کردیم نگاه را دورتادورش و

 .سنهیگنج ست،ین مجموعه گهید نیا -

 مانساخت بلند سقف تا که هاقفسه از یکی یجلو یپرتو

 :کرد دییتأ را خزر حرف و ستادیا بود رفته باال
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 .طورهنیهم مطمئنًا -

 :باور سمت کرد رو بعد

 م؟یزینر همبه گفت رو یچ قًایدق -

 لب به لبخند جوان مرد یخنده از خزر. دیخند باور

 تاقا تمام که خانه،کتاب فقطنه. داشت حق یپرتو. نشاند

 دیاب قفسه هر به شدن کینزد یبرا بود، ختهیر همبه چنان

. شود له تیپا ریز یزیچ مبادا یداشتیبرم قدم اطیاحت با

 .دکریم دادیب رطوبت و بود برداشته را جاهمه گردوغبار

 ن؟یبریم جانیا از یجورچه رو نایا -

 :دیچرخ خزر به رو یپرتو

 هب شنهادشویپ و میکنیم یسرانگشت یگذارمتیق هی اول -

 هابچه بعد روز چند گهید کرد، قبول اگه. میدیم مالک

 دارن،یبرم ستیل و رنیگیم عکس دونهدونه آنیم
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 هیشب .انبار میکنیم منتقل و کننیم ترقیدق یگذارمتیق

 یخونه یکشاسباب بخش نیترسخت همون

 باور؟ نه مگه. هاستدوستکتاب

 قفسه از داشت یاقهوه یجلد که یاکهنه کتاب باور

. ردک باز را کتاب و دییتأ را یپرتو حرف د،یکش رونیب

 :بود نوشته یزیر خط با کتاب یابتدا

 «16بهار اسر،ی و نگار»

 بود؟ نگار رزنیپ نام یعنی

 عادت. کرد لمس را نوشته و برد باال را اشاره انگشت

 از یردونشان یپ کهنه یهاکتاب با مواجهه در داشت

 وحالحس به و رها را الیخ بگردد، اشیقبل صاحبان

 بدال را یکی نیا. کند فکر دشانیخر وقت هاکتاب مالکان

. بودند دهیخر یاعاشقانه یروادهیپ وقت به دلداده دو

. دیشک رونیب یگرید کتاب و برگرداند قفسه به را کتاب
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 باز ار کتاب باور. بود یاسرمه نگورشیگال جلد یکی نیا

 :کرد

 پشت جانیا من بارد،یم برف ،19 زمستان نگارم، یبرا»

 هکشاِنک نیا یکجا بگو میبرا تو ام،ستادهیا وارش نیتریو

 .«یاکهنه

 ! قشنگ چه! یآخ -

. گرفت کتاب و نوشته از را باور نگاه خزر متأثر یصدا

 :دیکش رونیب یگرید کتاب و برد شیپ دست خزر

 «18 زمستان اسر،ی و نگار»

 :یبعد کتاب

 «14 بهار اسر،ی و نگار»

 :یبعد کتاب و

 «19 بهار اسر،ی و نگار»
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 .نبوده هم با 19 بهار تا میبگ میتونیم -

 .19 زییپا و تابستون تا هم دیشا ای -

 خزر اب و گذاشت شیجا سر بود دستش در که یکتاب باور

 هزار سال زییپا و تابستان یپ داشتند هردو حاال. شد همراه

 ودب مهم شانیبرا انگار. گشتندیم نه و پنجاه و صدیس و

 در را ینکبت سال آن از یفصل چه تا اسری و نگار بفهمند

 . اندبوده هم کنار

 .«19 زییپا ست،ین گرید که ینگار یبرا»

 سر نیغمگ ینگاه با بعد و خواند بلند را جمله خزر

 یصفحه یمشک ینوشته به باور. چرخاند باور سمتبه

 .بود رهیخ کتاب ییابتدا

 .نشده جدا هم از سال اون زییپا -

 .تابستون هم دیشا -
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. تندنداش یانوشته یبعد کتاب چند. افتاد راه و گفت باور

 انگار و بود شصت یدهه به مربوط هاکتاب چاپ خیتار

 ار خیتار ثبت و نگار از نوشتن یحوصله گرید اسری

 را یگرید کتاب و اتاق گرید سمت افتاد راه باور. نداشت

 .دیکش رونیب یگرید یقفسه از

 .«69تابستان نبودنش، هاقرن بعِد نگار، یبرا»

 آوِررنج سال

 تپوس با بود نوشته را هاواژه آن که یاسری باور. دارکش

 .کردیم درک جانش تمام و استخوان و

 .«19 تابستان نگار، و من»

 از نگاه باور. شد بلند اتاق گرید سمت از خزر یصدا

. سرچرخاند و کرد یاعسطه گرفت، اسری سینودست

باور انگشت سبابه را باال برد و واژهها را لمس کرد. ده 

ِ سال بعد از هجران نوشته شده بودند. ده 
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 لشاو یصفحه به ینگاه و گرفت خزر از را کتاب یپرتو

 :انداخت

 لاو نیکن یسع شماهام. کنهیم کم کتاب متیق از نایا -

 هک نیننداز بهش وخشخط و نیسیننو یزیچ کتاباتون

 .خورهن سرشون تو نشون،یبفروش نیخواست اگه فردا پس

 : گرفت فاصله رمردیپ از لبخند با خزر

 ربراب صد کتابو هی ارزش نایا من نظربه ،یپرپر عمو -

 .کنهیم

 کرد، رها هاقفسه از یکی یرو را کتاب. دیخند یپرتو

 ولمشغ و دیکش باال را شلوارش کمربند، به انداخت دست

 داشت که او به و ستادهیا باور کنار حاال خزر. شد کارش

 .بود دوخته چشم کردیم نگاه هاکتاب به

 .داره یبیغر حس هی -
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 یهاچشم. گرفت هاکتاب از را باور نگاه آرامش یصدا

 .بودند نیغمگ خزر

 نیهمچ امیب باهات بازم بخواد دلم کنمینم فکر -

 .میبذار متیق هاآدم خاطرات رو میاومد انگار. ییجاها

 :افتاد راه باور

 .ستین یقشنگ حس درسته، -

 .ستین هم یخوب کار -

 ؟یچ -

 .هاکتاب فروختن -

 نیا رونیب از. نایهم مثاًل. گفت تیقطع با شهینم -

 هاگ. شهیم یچ نایا عاقبت مشخصه باغ اون از ساختمون،

 هر به نشن، هم دهیپوس. پوسنیم جانیا نشن، فروخته

 .برگردن مطالعه یچرخه به دوباره دیبا حال



 

Romanzo_o 1197 

 

202 

 هی دست بره هرکدومشون و بشن وپالپخش دینبا -

. بخرن جا هی رو نایا دیبا دارهامجموعه نظرمبه. یمشتر

 هم از یجورنیا اسری و نگار خاطرات ندارم دوست من

 .بشن پخش و فتنیب جدا

 . دیچرخ خزر طرفبه و گرفت هاکتاب فیرد از نگاه باور

 ؟یندار دوست چرا -

 :داد تکان طرف دو به سر و انداخت باال شانه خزر

 از هاشونروح قراره انگار. ستین یخوب حس. دونمینم -

 .بشن جدا هم

 .نزنده دیشا -

 .خاطراتشون روح -



 

Romanzo_o 1198 

 هب متفکر یژست و فرستاد بشیج در را دست کی باور

 چسب برد، باال دست شد، کشینزد خزر. گرفت خود

 سر تا فشرد انگشت با را بانداژ طرف کی یورآمده

 :کرد اضافه باور یهاچشم به رهیخ بعد برگردد، شیجا

 .هاشونیادگاری روح -

 که یپرتو به ینگاه یالحظه رفت، عقب یقدم باور

 و پشت خزر به بعد انداخت، بود کارش سرگرم سخت

 :تگف آرام بعد برود، و دیایب سمج یعطسه تا کرد مکث

 . یکرد کارو نیهم هم تو یروز هی یول -

 یکتاب باور. بدهد ادامه باور تا ماند ساکت. نزد یحرف خزر

 :کرد چک را اولش یصفحه و دیکش رونیب را

. تمرف وارش به تنها نبودنت شِب نیهفتم. نگارم یبرا»

 مزارت آدرس و فروخت من به را کتاب هیگر با یدیرش

 نداشتم خودم که یآدرس. ندادم را آدرست. دیپرس را
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 ورگ کدام آدرس بدهم؟ کتابفروش به توانستمیم طورچه

 «نگار؟ نوشتمیم شیبرا دیبا را یجمعدسته

 .مرده -

. انداخت خزر یابروها به گره کرد زمزمه باور چهآن

 یکتاب ینوشتهدست و برداشت را نشانیب یفاصله قدممین

 .خواند بود باور دستان انیم که

 .یآخ -

. دنشان او رخمین به را باور نگاه نشیغمگ و متأسف لحن

 و بست را کتاب باور. شد او نگاههم و کرد بلند سر خزر

 به رو رفت و آمد که یبعد یعطسه. گذاشت شیجا سر

 :گفت یپرتو

 .میبر دیبا ما -
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 و بست کردیم وکتابحساب آن در که یادفترچه یپرتو

 :چرخاند باور سمتبه سر

 زود؟ چه -

 :داد حیتوض و انداخت خزر به ینگاه باور

 .میبد انجام دیبا هست، یکار -

 ؟یخواینم یزیچ -

 .نمیبیم بعدًا ستویل -

 .باشه -

 را جوان مرد دست و برد شیپ دست و گفت یپرتو

 شیپ و داد تکان یسر هم خزر یبرا لبخند با بعد. دیچسب

 :گفت بدهد را او یخداحافظ جواب کهآن از

 باش داشته رو ما باور یهوا یبمون یاومد که حاال -

 .خانوم یپرپر
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 رود،ب رونیب اتاق از او تا ستادیا عقب باور. زد لبخند خزر

 ندچ. گذاشت وانیا به پا و کرد یخداحافظ یپرتو از بعد

 بشیج از را لیموبا بعد و کرد رد را سرهمپشت یعطسه

 خاموش حاال متروکه باغ یهاچراغ. کرد روشن و درآورد

 خزر. بود فرورفته یکیتار در زیچهمه و بودند شده

 .بود باغ یکیتار یرهیخ

 م؟یبر -

 لبخند با بعد و گرفت باال مرد سمتبه سر جوان زن

 :کرد دییتأ را او حرف

 .میبر -

 سمتبه را او و دیچسب را زن دست برد، شیپ دست مرد

 گورستان از کهنیا از جوان دو هر. کرد تیهدا هاپله

 یقیدقا تا کهنیا از بودند، زده رونیب اسری و نگار خاطرات

 از کردند،یم ترک را مطرود متروک راِنیو باغ آن گرید
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 حاال شانیکی کهنیا از نبودند، نگار و اسری یجا کهنیا

 یخوب حس نبود هاخاطره راِنیو یکی آن و خاک ریز

 .داشتند
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 که یاخانه از فیتعر نیاول. آوررنج خاص، ب،یعج

 ثلم درست. داشت ادیز یفواصل و تند بیش با ییهاپله

 .آوررنج خاص، ب،یعج. صاحبش

 یتوق کردیم نگاه باال به و بود ستادهیا هاپله یپا باور

 اند،گرد که سر. نشست پشتش بر اطیاحت با خزر دست

 جوان مرد کتف دو نیب حاال که را دستش خواست خزر

 نشد، هم مانیپش. شد مانیپش بردارد، بود نشسته

 وختهد مردانه کوتاهنیآست راهنیپ به انگار دست. نتوانست

 و گرفت جوان زن از نگاه باور. شدینم کنده که بود شده
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 و داشتند یاآزاردهنده یفاصله و بیش هاپله. افتاد راه

 وسط ناگهان پلهراه. رفت باال هاآن از شدیم یسختبه

 و دبو منینش سمتش کی که آوردیدرم سر یکوچک سالن

 و الخچی و کوچک کانتر کی نت،یکاب چند با گرید سمت

 . شدیم محسوب آشپزخانه گاز اجاق

 .یاومد خوش -

 .اآلن آمیم. نیبش -

 و گذاشت وسط زیم کنار را دستش در ِیکاغذ ساک باور

 یاپهکان کی گرید مبل. نشست موجود یتک مبل تنها یرو

 خوابتخت عنوان به آن از خزر احتمااًل که بود پهن

 . کردیم استفاده

خزر با لبخند گفت و شال را از سرش برداشت. مانتو را 

که درمیآورد گفت: 
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 باور به و رفته باال را سالن گرید سمت یهاپله خزر

 یالحظه. کند هضم را خانه بودن بیعج بود داده فرصت

 یرو یهانقشه به داشت جوان مرد برگشت، یوقت بعد

 .کردیم نگاه زیم

 وه؟یمآب ای آب شربت، ،ییچا. زنمیم تویاسپل اآلن -

 انجو زن به و گرفته هانقشه از نگاه خزر ورود با که باور

 یگرما. کرد تشکر و انتخاب را شربت بود دوخته چشم

 آنچنان که خزر میحر در حضور جانیه ای بود یخرداد

 کولر کنترل خزر. دانستینم هم خودش بود، کرده داغش

 کی .فشرد را اشدکمه و برداشت کانتر یرو از را تیاسپل

 اورب و دهیپوش رنگشیآب نیج شلوار یرو ساده شرتیت

 یکم. بود کرده اشیخواستناندام و دهیکش یپاها محو را

 دیرخچ باور سمتبه شربت وانیل دو و ینیس با یوقت بعد

 را خودش کرد یسع باور زد شیرو به یلبخند و
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 و شد کینزد خزر. کند کنترل را نگاهش و وجورجمع

 :گرفت او یرو شیپ را ینیس

 گفتم؟ خوشامد -

 بتمث جواب برداشت، ینیس انیم از را شربت وانیل باور

 آرام «ممنونم» چند جز بود آمده یوقت از. کرد تشکر و داد

 .بود اوردهین زبان به یزیچ

 خوبه؟ -

 را خودش وانیل گذاشت، زیم یرو را ینیس خزر

 .دوخت چشم باور به و نشست کاناپه یرو برداشت،

 در خزر نگاه. داد تکان طرف دو به یسر یسؤال باور

 :دیچرخ سالن

 .خونه -
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 یمک بهارنارنجعرق شربت یخنکا تا زد وانیل به یلب باور

 دستانش انیم را وانیل بعد. کند کم شیگرما و عطش از

 .دوخت یاقهوه تور یهاپرده به چشم و گرفت

 .ستین خوب -

 را فضا خنده یصدا. انداخت خنده به را خزر صداقتش

 :ردک باز را قهی ییباال یدکمه لبخند با باور. کرد ترگرم

 .آرهیدرم زانوهاتو پدر هاپله گهید روز دو -

 نشده هیثان به هرچند فرستاد، گوش پشت را موها خزر

 .ختندیر صورتش یرو و کردند فرار دوباره

 ن؟یهم فقط -

 ستمیایم سالن تو یوقت دمیم حیترج من. دونمینم -

 ه،بیعج... اممم... جانیا. نمیبب رو خونه نقاط تموم بتونم
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 یزندگ ییجا نیهمچ هی ندارم دوست من... یول خاصه،

 .کنم

 :کرد اضافه بعد د،ینوش شربت از یکم گفت، باور

 .یکرد دمانشیچ قشنگ -

 و گذاشت ینیس انیم و زیم یرو را وانیل شد، خم بعد

 خزر طرفبه و برداشت نیزم یرو از را یکاغذ ساک

 :گرفت

 .توئه مال -

 ار ساک و گذاشت باور وانیل کنار را وانشیل ذوق با خزر

 :گرفت او از

 من واسه یاومد خودت کهنیهم ؟یدیکش زحمت چرا -

 .بود کادو

 :ردک اضافه و زد باور به یچشمک لبخندش حفظ با بعد
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 .معمول تعارفات همون از -

 خزر جان به اشمردانه یخنده یگرما. دیخند باور

 اشینیسنگ از آوردیم رونیب ساک از که را کادو. نشست

 :رفتند باال شیابروها و زد یحدس

 !س؟مجسمه یوا -

 یرو زا را وانشیل و داد تکان دییتأبه یسر لبخند با باور

 نیح و بود چسبانده مبل یپشت به تنه حاال. برداشت زیم

 جوان زن یزدهذوق یچهره در نگاه شربت دنینوش

 ار شتریب زدن دید و رفتن ترنییپا جرئت. چرخاندیم

 ملتهب زده،جانیه یکاف یاندازهبه هم طورهمان. نداشت

 .بود تمنا با جدال در و

 !نیا هیعال! یوااا! یمرس یلیخ یلیخ. یمرس یلیخ یوا -
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 و گفتیم ذوق با بود، گرفته دست در را مجسمه خزر

 باور اب و برد باال نگاه یوقت داشتند یخاص برق چشمانش

 :شد درچشمچشم

 ؟یاوردین مواسه که خودتو مال -

 . نه -

 یهایفرورفتگ و هایبرجستگ فشیظر سرانگشتان با خزر

 شکم به دهیکش دراز جوان زن. کرد لمس را مجسمه

 یهماهنگ یاقهوه یمجسمه. خواندیم کتاب داشت

 اهپرده رنگ با. داشت اشخانه ونیدکوراس رنگ با یادیز

 .آمدیم یلیخ هم کرم یهامبل به و بود ست

 او یوقت کردیم دنبالش نگاه با باور. برخاست جا از خزر

 و شد خم ستاد،یا جوان مرد یپا شیپ زد، دور را زیم

 چشم باور. دیبوس را مبهوت مرد یمردانه زبر یگونه

 . شد غرق و بست
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 که یمرس. بود اومده خوشم ازش یلیخ. ازت ممنونم -

 .یداد هیهد بهم رو خزر

 یرو را مجسمه و گرفت فاصله باور از گفتن نیح خزر

 .گذاشت کانتر
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 تو برمشیم یول ،هماهنگه و ست سالنم با کهنیا با -

 .نمشیبب خواب موقع خوامیم. خواباتاق

 فاصله او از خزر که یوقت همان از را شیهاچشم باور

 شخود زدیم وپادست داشت اما بود، کرده باز بود گرفته

 یگرما خزر، عطر. نزد یحرف که بکشد رونیب ایدر از را

 و بودند نشسته جان به قدرت با نفسش هرم ش،یهالب

 .دیرسیم نظربه محال ییرها
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 زم؟یبر گهید شربت هی -

 جرعه کی با و داد یمنف جواب آمد، خود به باور

 زیم یرو را وانیل بعد. دیکش سر را شربت یماندهته

 خانه نیا در حضورش یدرست بهنسبت حاال. گذاشت

 ته،گذش اتفاقات دیدیم که ییحاال. بود کرده دایپ دیترد

 را الزم قدرت کدامچیه ،یرهاشدگ ،یجاماندگ ،یدلخور

 کرف ندارند، عشق از جاماندهبه یخاکسترها با مبارزه یبرا

 یخانه که یاخانه به گذاشتن پا بود زود دیشا کردیم

 .بود خزر

 یدار دوست. آمیم کنم، روشن رو غذا ریز من -

 ؟ینیبب هم رو گهید یهاطبقه

 اجاق داشت او به کردهپشت حاال که یخزر یرهیخ باور

 قرار خودش با. نداد یجواب و ماند کردیم روشن را گاز
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 بود زمال اگر تًاینها و بگذارد سالن به پا فقط بود گذاشته

 . کند استفاده خانه یبهداشت سیسرو از

 .حتمًا -

 ارانگ یکس. ختیر رونیب شیهالب نیب از اجازهیب واژه

 شتدا دوست که یکس. بود گرفته دستبه را مرد اریاخت

 اشرهیخ کند، ورانداز را جوان زن رد،ینگ خزر از چشم او

 بعد یکم کند، موافقت دیگویم او هرچه با بماند،

 داشت، قرار رابطه وپشتپس که یارانهیو به توجهیب

 نو از ار یابوسه ،یدنییبو ،ینوازش ،یلمس برود، شتریپ

 .شود یخوش غرق و کند تجربه

 م؟یبر -

 کانتر یرو از را مجسمه فرستاد، گوش پشت را موها خزر

 یمنته دوم یطبقه به که یاپلهراه کینزد و برداشت

 جا از و آمد رونیب خلسه از یحد تا باور. ستادیا شدیم
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 هب را خودش تا کردیم رد که را مبل یجلو زیم. شد بلند

 جان تمام با که هاچشم با نه خزر برساند پله نیاول

 مثل درست خانه نیا در او حضور باور. کردیم شیتماشا

 از و داشت خواهد ماه به یسفر ندیبگو خزر به بود نیا

 .کند باور را آن بخواهند او

 .پله بازم -

 راه خزر .فتدیب جلو خزر ماند منتظر و گفت لبخند با باور

 هاپله زا رفتن باال وقت خزر به و گرفته باال سر باور. افتاد

. رفتیم باال فاصله با هم خودش یوقت کردیم نگاه

 بود، دهید شیهاکابوس و اهایرؤ انیم را زن نیا هاسال

 به بدوزد؟ چشم اشیواقع خود به داشت یرادیا چه حاال

 در چه ت،یواقع در چه. بود او سهم عمر کی که یزن

 .کابوس در چه ا،یرؤ
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 فایا رو دوریکر نقش درواقع که کهیکوچ اتاق هی جانیا -

. یدبع یطبقه یپلهراه و حموم و ییدستشو یبرا کنهیم

 بذارم خوامیم رو یداد سفارش برام که یانهیپت زیم

 هم جااون. یوارید کمد نیا کنار پنجره، نیا ریز جا،نیا

 .خرمب منکرده وقت هنوز البته که بذارم گلدون تا دو قراره

 وسطش مدرن یاچهیقال تنها که یخال اتاق از نگاه باور

. اندگذر نظر از را یبعد یطبقه یپلهراه و گرفت بود پهن

 .افتاد راه خزر

 .ایب -

 اتاق. تمنا دوباره دن،ید دوباره تن، دوباره ،پله دوباره

 که جاهمان. بود خزر خواباتاق سوم یطبقه در یبعد

 تمام حاال و نگذارد آن به پا بود کرده عهد خودش با باور

 .دیدیم شدهشکسته را شیعهدها
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 .کنن وصل ومدنین گفتم که تختو. خواباتاق نمیا -

 یکار کالس جزو انگار یبدقول. اوردنین هم تشک

 با من محدود یکتابخونه که نمیا. رانیا تو شهیم محسوب

 نوپولشو یراست. یآورد برام که یکتاب دونه تا چهار همون

 هاموپرتخرت و کتابا. حتمًا بنداز ادمی. نکردم حساب

 .مامانم با کنم فکر. برسن یزود به قراره

 یراب تا خانهکتاب سمت افتاد راه و گفت لبخند با خزر

 ار مجسمه یوقت. کند انتخاب ییجا محبوبش یمجسمه

 کینزد باور برگشت و گذاشت طبقات از یکی یرو

 نز قلب تپش. کردیم شیتماشا و بود ستادهیا پلهراه

 نیسنگ سکوت تا گشت یحرف یپ. رفت باال جوان

 :بشکند را یاهیچندثان

 همه. میدعوت بابزرگ یخونه همه بعد یآخرهفته واسه -

 .مامانم و تخونواده و تو یعنی شما شما، من، یعنی
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 و رساند کرم ریحر بلند یپرده به را خود افتاد، راه باور

 بامتپش به که بود یاشهیش یدر پرده پشت. زد کنار را آن

 خزر یخانه بالکن ای اطیح درواقع و باز یکنار یخانه

 .گشود را در و باز را در قفل باور. شدیم محسوب

 و درختچه. ارمیب درختچه یسر هی خوامیم جانیا -

 هم یزوصندلیم قراره. کنم سرسبزش خوامیم. گلدون

 میخورب قهوه و ییچا م،ینیبش قراره که ییوقتا واسه. بذارم

 .میبزن گپ و

 اششانهبهشانه حاال که خزر به و بود چرخانده سر باور

 :دیپرس یوقت کردیم نگاه بود ستادهیا

 م؟یبزن -

 لبخند با خزر یوقت گشتیم جمع ریضم صاحب یپ

 :داد حیتوض و شد درچشمشچشم
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 گزارش و تو از کردن بتیغ وقت روناک، و من شتریب -

 من تو، و من هم بعدش. زدن حرف هایزنونگ از و دادن

 بود جانیا شبید نیهم که هیسا و من احتمااًل و باران و

 . گوشمه تو شهیگر یصدا هنوز و

 هاچشم یجا به اما نگاهش. رفت باال باور یابرو یتا

 .بود دهیسر هالب یرو

 چرا؟ هیگر -

 بهت یزیچ مانیا. شده شکرآب مانیا با شونهیم انگار -

 نگفته؟
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 به که سر. شد رهیخ هایآب به دوباره و برد باال نگاه باور

 یرو پا و شد رد در از خزر داد،یم تکان طرف دو

 :گذاشت یبغل یخانه بامپشت

 اب یه کهنیا واسه نیدار فرصت یکل حاال گفتم بهش -

 و نیبش دلخور هم از یه ن،یکن یآشت یه ن،یکن قهر هم

 .نیاریب دست به همو دل دوباره

 به خزر یوقت ماند در چهارچوب به زدههیتک جاهمان باور

 یتوق بعد یالحظه. شد خم یکم و کینزد بامپشت یلبه

. ودب یخواستن بیعج مهتاب نور ریز لبخندش برگشت،

 زوگامیا یرو را برهنه یپاها داد، خود به یحرکت باور

 . دیرس خزر به گرید سمت و گذاشت ینییپا یخانه سقف

 .شهیم رید یایب خودت به تا هم ییوقتا هی -

 از ار نگاهش بود گرفته باال سر. داد عمق لبخندش به خزر

 دمآ بکیس ببرد، باال آرامآرام و ذرهذره جوان مرد باز یقهی
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 هب و بگذرد ینیب یغهیت و هالب از کند، رد را شیرته و

 !دیبخشیم یجان چه مرد نیا عطر که آخ. ندیبنش هاچشم

 .ستین بد شدن رید هم شهیهم -

 و رفت باال او اِریاخت بدون زد، پس را باور باور، دست

 صورتش یرو که را جوان زن یمو گوشیباز یدسته

. دیتپیم تند خزر قلب. گرفت انگشتان نیب بود ختهیر

. کردیم ترس احساس بود، شده یسرخوش غرق چنان

 هجوم ریز ترس ن،یریش ییایرؤ از شدن داریب ترس

 .شدن له هالحظه نیا بودن یالیخ

 شتریب قبل، از شتریب کنمیم احساس حاال سال، ده بعد -

 دهکر عادت بودنت شهیهم به بودنت، به که یوقت اون از

 دارم دوستت من. دونمیم َقدِرتو و دارم دوستت بودم

 .دارم دوستت یلیخ. باور
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 حیضر به دهیچسب طورهمان حالت، همان به یکم باور

 ،نهیطمأن با آرام، برد، شیپ سر بعد ماند، جوان زن یموها

 ق،یعم و چسباند مو یطره همان به را صورت شتابیب

 عطر و گرفت نفس کشدیم را آخر نفس انگار که یجور

 چشمان برد، عقب تعلل با که سر. ختیر جان به را موها

 وضوحبه مهتاب نور ریز تأللوشان و دندیدرخشیم خزر

 .بود انینما

 را تو عطر عطرها تمام هاستسال. کنمینم اشتباه من -

 انگرید بگذار. توست با یباران عصر عصرها تمام دارند،

 تو یب باران، یب من کنند گمان بگذار. بپندارند وانهید مرا

 یصدا تو، عطر نیقی به اما من کنم،یم یط را هاکوچه

 ت،یهاگام یصدا کهنه، یهایروانیش بر باران شرشر

 ربگذا. کنمیم حس وجودم بندبند با را بودنت ات،هیسا
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 را تبودن کینزد را، بودنت را، تو من. کنند اشتباه گرانید

 . کنمیم حس

 غلبه جانش به چنان احساسات د،یلرز جوان زن لبخند

 اهنگ باور. ختیآم هاچشم یشاد برق به اشک برق کردند،

 :شد جوان زن درچشمچشم و گرفت موها از

 .ازهین یادیز زمان باورش واسه -

 اورب یعنی جمله آن دنیشن. گرفت عمق خزر لرزان لبخند

 . کردیم باز او یرو به هم را درها نیآخر داشت

 .دمیم قول بهت. کنمیم ثابتش -

 تنه خواست. کرد رها را موها و داد تکان یسر باور

 :شد مانع و دیچسب را دستش خزر شود، دور و بچرخاند

 .نرو -
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 که یقعش اثبات یبرا خزر به دیبا. ستادیا دیترد با باور

 شتریب ستادنیا و دادیم زمان بود نکرده انتخابش یروزگار

 مانندماه یمهتاب صورت به ماندن رهیخ و مهتاب نور ریز

 ار دلش دست بود ممکن بدهد، دستش کار بود ممکن زن

 ربادب شدنش داشته دوست اثبات یبرا زمان کند، رو چنان

 .برود

 .رهینگ ته غذات -

 درهم هادست هنوز. داد تکان طرف دو به یسر خزر

 .بودند مانده شدهگره

 .بود شده تنگ برات دلم -

 انیم از را فاصله قدممین کرد، زمزمه یآرامبه خزر

 و چسباند جوان مرد ینهیس یقفسه به سر برداشت،

 گرید یآرزو کی. کرد حلقه او کمر دور را هادست

 .بود شده یافتنیدست



 

Romanzo_o 1223 

 .بود شده تنگ هم قلبت یصدا یبرا دلم -

 گوش هیثان چند از بعد تعلل، یکم با و یآرامبه خزر

 قبع سر بعد گفت، جوان مرد قلب تند تپش به سپردن

 هنوز باور. شد کردیم نگاهش که یباور زل و برد

. بود دهینکش آغوش به را جوان زن و نبرده باال را هادست

 شکنزمیه به سقوط، یآستانه در یدرخت هیشب باور

 .نداشت یکار چیه انجام یارای و بود رهیخ دستتبربه

 .باشم یدیم اجازه یمرس. یهست یمرس. یاومد یمرس -

 را باور صدا لرز ها،چشم برق لبخندش، خزر، یزمزمه

 سر یرو را آن و برد باال را دستش. کرد واکنش به وادار

 .کرد کینزد نهیس یقفسه به را سر و گذاشت جوان زن

 برده پناه هم آغوش به یمرد و زن مهتاب نور ریز حاال

 درهم خته،یآم همبه هم، از دورمانده یمرد و زن. بودند

 یهاسیتند تمام هیشب. بودند شده یکی هم با شده، حل
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 تراش را هاآن هنرمند یدستان لحظه آن به تا که یاعاشقانه

 .خوش یانیپا با عاشقانه یهاقصه تمام هیشب بود، داده
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 احساس با باور باالخره تا ماندند حال همان به یکم

 خزر و خورد یتکان اشخفته زیغرا شدن اریهوشمهین

 عقب هک تنه. است رفتن وقت گرفتن، فاصله وقت دیفهم

 چهآن به و انداخت گوش پشت را موها لبخند با د،یکش

 .دیخند گفت باور

 .احتمااًل میخوریم پلوسوخته شام -

 :افتاد راه اتاق در سمت و دیچسب را مرد دست بعد

 .نباش نگران -
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 و شد خم ستاد،یا در کینزد اما شد، همراهش باور

 لبخند با داشت خزر. کند پا از را گرفتهخاک یهاجوراب

 گوله نیح و کرد صاف کمر او یوقت کردیم نگاهش

 . گذاشت اتاق به پا جوراب یهالنگه کردن

 .بالکن زهیتم -

 .داره خاک -

 یطبقه یهاپله سمت افتاد راه گرفت، عمق خزر لبخند

 مرد ذهن هرچند رفت، سرشپشت هم باور و ینییپا

 یخانه لیوطوضیعر بالکِن مهتاب نور ریز هنوز جوان

 انبوه عطر و زن آغوش انیم ب،یوغربیعج ِیمیقد

 را خودش دوباره دارد بود معترف و مانده لخت یموها

 شستهن دلش تهته که ذهن، نه پس یکس اما کند،یم گرفتار

 :کردیم تکرار همپشت را یمهم سؤال و بود

 «؟ینبود گرفتارش یعنی سال ده نیا»



 

Romanzo_o 1226 

 مامت باور. بدهد را سؤال پاسخ توانستیم تیقطع با. بود

 او گرفتار نبود، یوقت چه و بود خزر یوقت چه عمرش،

 فقط که ییایدر امواج گرفتار عشقش، گرفتار بود،

.  ببخشد جان یشدگغرق آن در و کند غرق توانستیم

 :کرد اشاره یبهداشت سیسرو به دست با خزر

 ،باش راحت. یخورینم شام ینشور دستاتو تا دونمیم -

 .نمیبچ زویم برم منم

 را خود یلحظات. شد جدا خزر از و داد تکان یسر باور

 نهیآ در خود ریتصو یرهیخ و کرد حبس یمیقد توالت در

 یوقت است شکدوبه قدران چرا کرد فکر بعد ماند،

 خزر، آمدن ایدن به یابتدا همان از. ندارد یگرید انتخاب

 و بود زن نیا رشیتقد و سرنوشت نه، که باور انتخاب

 شیپ سال ده از شیپ مثل درست کردیم احساس حاال

 نبود بلد وربا. بسپارد ریناگز ریتقد نیا به تن تواندیم فقط
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 نیتمر را سال ده آن تمام. باشد نداشته دوست را خزر

 و کرده تظاهر سال ده آن تمام. بود زده درجا تنها و کرده

 شیب را خودش داشت یلیدل چه پس. بود خورده شکست

 االح. کردندینم یزندگ شتریب که بار کی. بدهد آزار آن از

 بود، رفته باد به هم بار کی آن سال ده وسط آن رمیگ

 یبرا جبران، یبرا داشتند وقت سال انیسال هنوز دیشا

 .یعاشق یبرا ،یخوش یبرا ،یزندگ

 نیح خزر رفت، نییپا بلند یهاگام با که را پله همهآن

 باور. کرد نگاهش لبخند با و بلند سر کانتر دنیچ

 یپا تا کرد پرت هاپله یباال از را شدهگوله یهاجوراب

 .ندیایب فرود هاکفش کینزد ها،پله

 .نمیچیم زویم اآلن ن،یبش -

 .کنمیم کمک -
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 خچالی از رو ماست و ساالد و یدنینوش کن لطف پس -

 .اریدرب

 :دیرس خچالی به قدم کی با و دیچرخ باور

 دراستانداریغ یپله همه نیا ناامن، بالکن ک،یکوچ سالن -

 آخه؟ چرا. زجرآور و

 خزر گرفت،یم رادیا او یخانه از باور هرچه. دیخند خزر

 خودش بهنسبت جوان مرد زیزریر توجهات را آن

 .شدیم فوریک و کردیم برداشت

 .بودنش متفاوت از اومد خوشم -

 واقعًا جانیا. خاص تا میدار خاص یول! خاصه. بله -

 گلدسته گفتیم بزرگمام. خونه اال هست، یچهمه شکل

 .گفتیم درست مناره، و
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 یلدال ماست یکاسه دو داشت که یباور به لبخند با خزر

 :شد کینزد آوردیدرم خچالی از را

 دردار ظرف اون. کردم درست تواسه هم لبو ماست -

 .سبزه

 سال؟ وقت نیا یکرد دایپ کجا از لبو. ممنون -

 .زدم دستبرد بزرگمام زریفر به -

 کانتر یرو و درآورد خچالی از را ظرف لبخند با باور

 :داد حیتوض خزر. گذاشت

 . برداشتم زرشیفر از هم رو قرمه نیا یسبز و دالل -

 پا با را در خچالی از هایدنینوش برداشتن از بعد باور

 :شد کینزد کانتر به و بست

 .قتیحق در میبزرگمام مهمون شام پس -
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 کانتر یرو را یسبزقرمه خورشت ظرف د،یخند خزر

. دبکش سید در را پلو تا برگشت اجاق سمت و گذاشت

 گاز، اجاق سمت افتاد راه شدند، یخال که باور یهادست

 جوان زن تا گرفت او از را سید و ستادیا خزر چفت

 یهمرد. کرد تشکر لبخند با خزر. بکشد را پلو ترراحت

 برنج عطر. بود باور توجهات و هادادن تیاهم نیهم

 رگید بار کی کرد هوس باور برداشت را فضا که یشمال

 بو را خاص عطر آن نو از و فروببرد خزر یموها نیب سر

 مامت یسروکله انگار حاال و بود اشگذشته عادت. بکشد

 دایپ داشت دوباره از شدهدادهترکسالده یهاعادت

 .شدیم

 .امیب و بکشم گیدته منم ن،یبش و بذارش. یمرس -
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 ظرف کنار را آن شد، کینزد کانتر به سید با باور

 با هم خزر بعد لحظه چند. نشست و گذاشت خورشت

 .شد ریجاگ یصندل یرو او یروروبه و آمد گیدته ظرف

 .یخال وسفی و روناک یجا -

 :کرد اضافه و داد تکان دییتأبه یسر لبخند با باور

 ارسال روناک یبرا البته که قهیدق به قهیدق گزارش -

 .شکل و نمودار رسم با و موثق و یکتب اونم. شهیم

 و فرستاد گوش پشت را یفرار یمو دسته د،یخند خزر

 :داد قرار باور دست کینزد ییجا را خورشت ظرف

 .یباش داشته دوست دوارمیام. بکش -

 هنیا هم ادمهی پختتدست از که یزیچ. هیعال که عطرش -

 .بودن یعال هاتیسبزقرمه یمزه که
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 لوپ باور. ماند باور محو بالذت و پرشوق لبخند، با خزر

 هب و کرد پر را قاشق خت،یر شیرو خورشت یکم د،یکش

 دیجویم را غذا داشت یوقت بعد یالحظه. برد دهان

 ابروها به یاگره افتاد، خزر وماتمه نگاه به چشمش

 باال یسر هم خزر. داد تکان طرف دو به سر و نشاند

 فروداد که را لقمه باور. شد غذا دنیکش مشغول و انداخت

 فیتعر نیا. کرد فیتعر غذا طعم از یدروغ ای اغراقیب

 ار او خزر که روناک شیپ شب فیتعر به یشباهت چیه

 درست شیبرا را غذا نیهم و کشانده خانه به نیتمر یبرا

 هم یکی آن کهنیا وجود با یکی نیا. نداشت بود کرده

 و نشستیم خزر دل به خوش بود، دیتمج و فیتعر

 .دادیم نوازش را روحش
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 دهکر باز جتویپ که یلیاوا اون مال... یداشت یشعر هی -

 . داشتم دوستش یلیخ. یبود

 که یلیاوا. بدهد ادامه را حرفش خزر ماند منتظر باور

 با ار شیشعرها و هانوشتهدل فقط بود، کرده باز را جشیپ

 دیشک طول یکم و گذاشتیم اشتراک به شیهاکنندهدنبال

 زرخ. کند دایپ هم را شیهاداستانک کردن پخش جرئت تا

 و یسرخوش. ختیر وانیل در یدنینوش یکم خودش یبرا

 .بود کرده کور را شیاشتها ادیز جانیه

. لیچرنوب یحادثه از بعد اممتروکه اتیپیپر هیشب -

. مخروب قدرهمان خاموش، قدرهمان متروک، قدرهمان

 انگار یکس. خمیتار خاطرات نیترکیتار گورستان هیشب

 روِح هزاران من در و استدهیکش وارید هاپنجره پشت

 .خوانندآوازه هارانهیو در گرفتار سرگردان،

 .خوانندیم آواز -
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 !نیهم! نیآفر -

 .یبر از تمومشو که شما به نیآفر -

 که مخونده و مکرده زمزمه قدراون شعرهاتو شتریب من -

 .برم از

  گه؟ید پروا -

 را باور نگاه اشرفتهعقب سر. دیخند بلند یصدا با خزر

 هد حاال شدیم چه مثاًل. نشاند گردنش شفاف پوست به

 ود،ب فتادهین انشانیم یناگوار اتفاق چیه بود، شیپ سال

 روند یسبزقرمه به احتمااًل که لباسش به توجهیب باور

 یگود و دیکشیم شیپ تنه شدیم لک و گرفتیم ظرف

 د؟یبوسیم را یبلور گردن آن

 .جونتون پروا. بله -

 .نبود جونم -
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 .یهرچ حاال -

 .بگو -

 ؟یچ -

 .بخون شعرام از بازم. بخون -

 در یحت که یهست نشدهتجسم یایرؤ آن هیشب. اممم -

 نه ،ییصدا نه ،یریتصو نه بندد،ینم هم نقش ذهن

 صبح انهم هیشب. ایدن انیپایب یهاقصه تمام هیشب. یاهیسا

 عرش تو دم،یچیم نرگس من که یهست یاشدهتمام یزییپا

 . دمتیدینم و بود باران ،یگفتیم

 .دمتیدینم و بود یابر هوا. یسوخت -

 .دیخند خزر

 س؟هفته مسابقه -
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 خودش یبرا و کرد پاک دستمال با را هالب دور باور

 :ختیر وانیل در آب یکم

 مبپرس دمیترسیم بود، ذهنم تو شهیهم یسؤال هی... من -

 هی بودم مراقب یلیخ. گهید ادتهی. یبش ناراحت تو و

 وت که نزنه سر ازم یکار نکنم، یحرکت نزنم، یحرف وقت

 دارم دوست و ندارم وسواسو اون اآلن خب یول ،یبرنج

 .یبش دلخور اگه یحت بپرسم،

 .بپرس یدار دوست یهرچ. شمینم دلخور -

 ؟یداد پس بهش رو صفورا گردنبند تو -

 اش،خنده یصدا بعد ماند، باور مبهوت یالحظه خزر

. کرد پر را خانه یفضا اشیطوالن و قیعم گرم، یخنده

 نگاهش وانیل یباال از آب دنینوش نیح داشت باور

 نشان اشافتادهنیچ و شدهکیبار یهاچشم و کردیم

 لبخند باور د،یخندیم خزر. دارد لب به لبخند دادیم
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 جهان یمعمول اتفاق نیبهتر نیا و خوردندیم شام زد،یم

 .بود
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 به دوخت چشم قیعم یلبخند با خنده آن پِس خزر

 به. بود افتاده نیچ رشانیز لبخند از که ییهاچشم

 واقعبه خزر بودند، کینزد قدرآن هاسال که یچشمان

 را بودنشان یخواستن را، عشقشان برق را، هاآن انگار

 دشیم دلتنگشان چنان ییجدا وقت به بعدها، و دیدینم

 . شدندینم دور چشمانش شیپ از که

 ؟یکنیم فکر بهش چرا -

 و پاک دستمال با را هالب خورد، غذا از گرید یکم باور

 :دادن حیتوض به کرد شروع
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 تو بود یزیچ هی کردم، من که یکار چون دیشا -

 اما احمقانه ابلهانه، قدرهمون. کرد نامور که یکار یهاهیما

 من. کودکانه و مسخره یلیخ اما بود، جرم دوش هر. ساده

 یریحص لیزنب از بود گرفته رو تو چشم که یگردنبند

 یراض خودم از رو تو خواستمیم چون دم،یدزد صفورا

 بزدِل یترسو ینگ بهم گهید خواستمیم چون دارم، نگه

 پول یپدر یخونه صندوقگاو از هم نامور عرضه،یب

 تا نیزم اول گناه تاوان اما ،یابچگونه لیدل هر به برداشت

 کرد خراب سرمون رو دوم گناه که یزیچاون با آسمون

 .داشت فرق

 گفتم و بهش دادم بردم روز همون یفردا رو گردنبند -

 نگفته بهت. کردم داشیپ چنار درخت کنار کوچه، وسط

 بودم؟

 . نه -
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 نیا و خورد غذا از گرید یکم داد، جواب وارزمزمه باور

 را حرف یباق خزر یرهیخ آب، یکم دنینوش از بعد بار

 :گرفت شیپ

 وجدانعذاب دمیدیم که رو صفورا هاسال نیا یهمه -

 فرمانبهگوش قدراون که اومدیم بدم خودم از. گرفتمیم

 از. یبرنج ،یکن قهر ،یبش ناراحت نگرانم قدران توام،

 داشتم بازم اما اومد،یم بدم ضعفمنقطه اون خاطربه خودم

 یسنگالخ ریمس همون تو احتمااًل هم ابد تا. دادمیم ادامه

 هوسوس رو عمو تییدا اگه... اگه رفتمیم جلو یشیفرسا

 ورنام اگه رفت،ینم باد به یخونوادگ یهیسرما و کردینم

 .شدینم رونیو یچهمه و زدینم گند

 .یگیم درست -
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 یکم داد، تکان یسر آرام زد، لبخند خزر دییتأبه باور

 یگرید مقدار خزر تعارف به بعد و دینوش آب از گرید

 :دیکش غذا

 مهنوز باشم، صادق بخوام. کنهیم فرق تیوضع اما اآلن -

 ،یدور سال ده... خب یول سخته، برام بهت گفتن نه

 االح که خالصه دونمینم فاصله، ،یدلخور ،یدلشکستگ

 قطوففقط تیاولو حاال. کنم مخالفت باهات بلدم کم کی

 تا. ..چون ارزشمنده، نیا و نمیبیم خودمم حاال. یستین تو

 یقتو تا ،ینباش قائل احترام خودت واسه رابطه تو یوقت

 مقابلت طرف گوشبهحلقه غالم یوقت تا ،ینینب خودتو

 ،یباش خواست اون وقت هر و شهمه یوقت تا ،یباش

 اون ،یباش عشیمط ،یباش چشمش شیپ شهیهم

 چنان کمکم ندت،یبینم دیبا که یقدراون. ندتیبینم

 چشمش به گهید که کنهیم عادت بودنت به ِبِهت،
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 و بوده یوکنارکنج هی شهیهم که مجسمه هی مثل. یآینم

 و آدینم چشمت به و راحته شیشگیهم بودن از التیخ

 هی باور. ستین یجورنیا گهید اآلن. یندار بهش یتوجه

 خزر یوقت کرد، یزندگ خزر نام به یدختر واسه عمر

 یعنی کردن یزندگ ییتنها گرفت ادی شد، تنها یوقت رفت،

 محک گرفت ادی ،یچ یعنی نبودن عیمط گرفت ادی ،یچ

ً دادن دستور و کردن

 نه،ک حفظ رو آدم اون ز،یچ اون کنه یسع و بترسه و باشه

 دست از اگه گرفت ادی. باشه دادن دست از ممکنه تهش

 قدرهرچه حاال ره،یمینم اما کنه،یم جون درسته بده، هم

 هنیبیم ییجا هی بعد و دهیم ادامه شیزندگ به سخت، هم

اصال نباید از رفتن یه آدم یا از از 

دست دادن چیزی بترسه. فهمید هرچهقدر هم محتاط 

اصال یعنی چی، رنجوندن یعنی چی. 

ً سخت بود، اما فهمید 
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 هواس... میباش اگر صادق... تو رفتن. دهیرس هم ییرها به

 . بود هم ییرها اما داشت، درد و رنج که درست من

 لبخند بعد زد، خزر درچشمچشم را آخر حرف باور

 :کرد اضافه و خورد غذا از یکم نشاند، لب به یکمرنگ

 یدار دوباره کنمیم حس یسبزقرمه نیا با حاال هرچند -

 .یکنیم رمیاس

 و دیدو جوان زن یخنده یصدا دوباره. دیخند خزر

 یچهره به و دیکش خوردن از دست باور. انشانیم نشست

. بود برده ادی از را چهره نیا. دوخت چشم خزر خندان

 چمدان که بود کرده یزندگ یانیگر دختر الیخ با هاسال

 .رفتیم شهیهم یبرا و دیکشیم خود سرپشت را یآب

 تنها یخال یایدن کی با را او و رفتیم که یدختر

 ییایدن ،ییتنها از پر ییایدن وار،ید از پر ییایدن. گذاشتیم

 .یکیتار از پر
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 و رفت خچالی سمتبه شد، بلند یصندل یرو از خزر

 :شد کینزد کانتر به کوچک یکاسه دو با بعد

 مشترک محصول. خان باور محبوب دسر ،یمشکاف نمیا -

 .روناک و خزر

 خزر از را هاکاسه از یکی و کرد تشکر لبخند با باور

 .گرفت

 .شهیم ترتنگ داره لحظه هر اسارت یحلقه ایگو -

 هم باز. دیخند شاد و فوریک بلند، یصدا با خزر هم باز

 یخنده باور هم باز. راند پس را هاخنده خزان آمد، بهار

 ریغ یزیچ مگر یخوشبخت. نشست تماشا به را جوان زن

 یهایزندگ نیا از ریغ ها،خنده نیا از ریغ اتفاقات، نیا از

 بود؟ یمعمول
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 اشیکار یهابرنامه بهراجع خزر بعد شد، سکوت یکم

 تیدرنها و دیپرس باور از کتاب چند بهراجع زد، حرف

 به باور کردند، جمع هم کمک با را شام بساط یوقت

 در و نشست یچا انتظار به کاناپه یرو خزر تعارف

 کتاب با و رفت باال را هاپله خزر ،یچا آمدن دم یفاصله

 :برگشت عشق قرمز

 .نبود یخوب کتاب کتاب نیا -

 .فقط کهیش. گهید هیفانتز -

 قول به درکل خب یول داره، قشنگ جمالت یسر هی -

 .هینیتریو و یفانتز تو

 .البته میریگینم پس رو فروخته جنس ما -
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 یجور یبرا جوان، مرد لبخند یبرا. دیخند دوباره خزر

 ،بود انداخته هم یرو را پاها بود، نشسته کاناپه یرو که

 دست و کرده دراز کاناپه یپشت یراستا در را دست کی

 و کرد ضعف بود گذاشته زانو یکاسه یرو را گرید

 کرد، یشرویپ برداشت، موج ایدر نشست،. نشست کنارش

 نمناک دهیچسبنیزمبه ِیپا و دیرس مرد مشام به عطرش

 .شد

 رد تا هست یشتریب لذت داشتن دوست در» نوشته -

 رفک بهش. کرد جلب منو توجه نیا.« شدن داشته دوست

 از شتریب شیپ هاسال که یمن. گهیم درست دمید و کردم

 از شدمیم داشته دوست باشم، داشته دوستت کهنیا

 انگار که حاال تا داشتم یخوش احساس کمتر سمتت،

 .ارمد دوستت یباش داشته دوستم تو کهنیا از شتریب
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 صفحات زل که یباور رخمین به رهیخ لبخند، با خزر

 از نگاه باور دسِت شدن بلند با بعد گفت، بود کتاب یکاه

 یصفحه به که را او یاشاره انگشت و گرفت جوان مرد

 :کرد دنبال بود نشسته کاغذ

 تریطوالن عشق راه هرچه» یدیرس البد نمیا یدرست به -

.« است ترقیعم حساس یهاجان یبرا آن لذت باشد،

 ،یرفت یکرد ول سال ده که یداشت اعتقاد نیا به اصاًل

 هان؟

 مرد سمتبه تنه داد اجازه و جرئت خود به و دیخند خزر

 :گفت چسباندیم او یبازو به که سر. بکشد جوان

 .نباش بدجنس -

 افص یمشک یموها انبوه به داشت باال از لبخند، با باور

. دیجنگیم اشیدرون یهاوسوسه با و کردیم نگاه

 را هالب دن،ییبو را موها بردن، شیپ سر یوسوسه



 

Romanzo_o 1247 

 اما خزر. کردن یکی را هاجان کردن، لمس را تن دن،یبوس

 را کتاب مست و خواهان و سرخوش اصاًل واهمه،یب

 شکم یرو از را دست بعد. انداخت کاناپه یرو و بست

 که را هاچشم. نشاند او یپهلو به و کرد رد جوان مرد

 :کرد زمزمه بستیم

 . یجورنیهم کم کی میبمون -

 رد خزر پشت از ناخودآگاه دستش کی. نزد یحرف باور

 ردخت ساعد گرید دست و بود نشسته او یپهلو به شده،

 از ترشیب ایدر تا کردیم فکر داشت. بود دهیچسب را جوان

 و بگردد یابهانه یپ دیبا نکرده غرقشان و یشرویپ آن

 میتسل به وادار را او گوشش در ییصدا اما کند، فرار

 که ییآرزو آغوش انیم گرفتن آرام به وادار کرد،یم

 به وادار امواج، به سپردن تن به وادار بود، شده مجسم
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 هم هنوز. گرفتن جان نو از و دادن جان شدن، غرق

 .نداشت را کرانیب یایدر نیا با مخالفت قدرت قدرهاآن
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 یکینزد تا را در و دیچسب یآرامبه را در یرهیدستگ

 تن به و ستادیا جاهمان از بعد آورد، شیپ چهارچوب

 و همپشت یهاسرفه. دوخت چشم تخت یرو درازکش

 مرد و بودند کرده رها خود حال به را هاهیر حاال وقفهیب

 ار موها کرد، شیپ گرید یکم را در خزر. بود گرفته آرام

 .افتاد راه آشپزخانه سمتبه و فرستاد گوش پشت

 .«ستمین بخور سوپ من. ایبذار بار موپسوپ ینر»

 تتح کهنیا از شیپ مرد لجوج یکودکانه لحن تصور با

 اگر .نشست لبش به لبخند ببرد، خوابش داروها ریتأث

 یکشوها و نتیکاب انیم گشتن یحوصله هم خواستیم
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 حیترج و نداشت  کردن یآشپز و بهیغر یاآشپزخانه

 باز را خچالی در. بدهد سفارش رونیب از ییغذا دادیم

 پارچ. افتاد خنده به ازحدششیب بودن مرتب از و کرد

 را نگاهش یاسرفهتک یصدا داشتیبرم که را آب

 و هاهیر شدن آرام بود گفته دکتر. برد خواباتاق طرفبه

 آب یوانیل خودش یبرا خزر. است برزمان هاسرفه رفع

 کنبال یپنجره پشت. رفت رونیب آشپزخانه از و ختیر

 یلحظهبهلحظه مرور. فرورفت فکر به ستادیا که

 نو از را حالش که درست شیپ یساعات پراضطراب

 مطمئنًا انشانیم گشتن با اما کرد،یم دگرگون

 اورب کهنیهم مثاًل. شدیم افتی هم ینیریش یهازهیرخرده

 او دست ژنیاکس ماسک ریز و درمانگاه در داشت اصرار

 قعش و محبت به جوان پرستار یاشاره مثاًل بچسبد، را
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 و هخان تا بود خواسته که او از باور دعوت نیهم و نشانیب

 .کند اشیهمراه شام صرف یبرا

 را پدربزرگ نیماش یقبل یوعده با که بود غروب دم

 رهگ هاکرکره بودن نییپا اما کرد، پارک فروشگاه کینزد

 ار باور یشماره شدن ادهیپ از شیپ. نشاند شیابروها به

 یهاسرفه یصدا تنها الو ای سالم دنیشن یجابه و گرفت

 نگران که بعد. کرد جلب را توجهش یاوقفهیب و سخت

 یصدا به وسفی یصدا آورد، زبان به را باور نام بار چند

 زِرخ. کرکره رفتن باال با شد همزمان و کرد غلبه هاسرفه

 نبود یخبر باور از گذاشت، فروشگاه به پا یوقت دلواپس

 بخندل. بود ستادهیا نیرزمیز به یمنته یهاپله دم وسفی و

 اگر کند کم خزر اضطراب از توانستیم جوان مرد

 .نبود خراشگوش قدرآن نییپا یطبقه از سرفه یصدا

 !شده؟ یچ -
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 :بود داده نییپا را کرکره دوباره وسفی و دهیپرس خزر

 مک کی جانیا دیببخش. نیآورد فیتشر خوش. سالم -

 .دهیترک

 یخال یهاکارتن متوجه وسفی حرف با تازه خزر

 دهافتا راه بعد یاهیثان و شده کفهم طبقه در وپالپخش

 .هاپله سمت بود

 خبره؟ چه -

 .ایگو هیکشاسباب واال -

 .بود داشته نگه هاپله به دهینرس را خزر وسفی جواب

 همزمان و زده بفرما کرده، اشاره هاپله به دست با وسفی

 :بود داده حیتوض
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 ور یاضاف یاسبابا داشته، یکشاسباب یکی ایگو -

 آورده کرده جمعشون ما شناسقهیعت زه،یبر دور خواسته

 . جانیا

 و ترفیم نییپا را هاپله داشت وسفی از شتریپ حاال خزر

 زانو به را دست کی شده، خم که دیدیم را باور باال آن از

. ودب گذاشته نهیس یقفسه بر را گرید دست و چسبانده

 تسخ هم را خزر تنفس فضا در معلق غبار و هوا ینیسنگ

 .باور به رسد چه بود، کرده

 !باور؟ یکنیم یدار کار یچ -

 :کند صاف را شدهخم کمر بود کرده یسع باور

 م..ال.. سـ -

 به دور اما آشنا، یحس و شده گم هاسرفهتک نیب واژه

 که یپسرک یبرا یدلنگران حس بود، ختهیر خزر جان

 خزر. بردیم پناه دارو به و آوردیم کم نفس یگاهگاه
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 شتریب که دیدیم یکتابفروش نیرزمیز کنج را یاپسربچه

 و محله و کوچه یهایهمباز همراه دنیدو یجابه اوقات

 و بگذراند وقت او با دادیم حیترج کردن یباز فوتبال

 و یتنگنفس تا دهد انجام تحرککم و آرام یهایباز

 . رندیبگ اشسخره به محل یهابچه نشود باعث سرفه

. آورد رونیب فکر از را خزر یمیمال زنگتک یصدا

 را باور لیموبا و گرداند سالن دورتادور ینگاه د،یچرخ

 یرو را وانیل افتاد، راه بعد. دید در کنار یگنجه یرو

 یبرا. رساند هامبل از یکی به را خود و گذاشت کانتر

 کافه قرار و ستین خوب باور حال بود نوشته روناک

 گاهدرمان از را باور بود داده امیپ هم وسفی به. ستیمنتف

 باورش هم هنوز. ماندیم او آمدن منتظر و بردیم خانه به

 هم هنوز. باشد کرده را کار آن او حرف به باور شدینم

 نیرزمیز و متروکه باغخانه آن بزرگ اتاق انیم ذهنش
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 کردیم تصور را باور داشت. بود سرگردان یکتابفروش

 گرفتهخاک مرطوِب یکهنه کتاب همهآن انیم یوقت

 غم با تنهامانده یاسرهای ای نگارها و اسری تا گشتهیم

 ارب هزار چند کردیم تصور داشت. کند سوا را نگار رفتن

 کم نفس کرده، سرفه بار هزار چند کرده، عطسه

 با یروز که یدختر دل د،یایب راه او دل به تا استآورده

 نامور،. بود مهربان هم هنوز باور. بود امدهین راه مرد آن دل

 درست بزرگمام و بابزرگ وسف،ی روناک، باران،

 .نبود بلد یگرید کار یمهربان جز مرد نیا. گفتندیم

 .یذاشتیم ییچا خودت واسه -

 در طرفبه نگاه و درآمد فکر از باور یصدا با خزر

 لباس و ختهیرهمبه یموها با جوان مرد. کشاند خواباتاق

 یرسم یهالباس تا نشستیم ترخوش خزر دل به یراحت

 :دیپرس شدیم بلند که شیجا از. اشیرونیب ای
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 ؟یشد پا چرا -
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 ندچ با باور برسد، او به و بزند دور را زیم کهآن از شیپ

 :شد کینزد گام

 .هوی شدم پرت -

 را او دست لبخند با باور. کرد نگاهش دهینفهم خزر

 .ندیبنش کاناپه یرو همراهش کرد وادارش و دیچسب

 .شدم پرت ارتفاع هی از هوی -

 افص ییگلو داد، یمختصر حیتوض یاسرفهتک با باور

 :زد لبخند خزر نگران نگاه به و کرد

 .اآلن خوبم خوب -

 . یکرد یوونگید -
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 .دیارزیم -

 شه؟ینم ناراحت یپرتو -

 هم شاگردشو ،ینب. گذاشتم ونیدرم خودش با اول -

 .کمکم فرستاد

 جاشون نیرزمیز تو یندار جا یحت! کتاب همه اون -

 .یکن

 بشه، اضافه نیرزمیز به قفسه هی. کنمیم درستش -

 . جاشون سر رنیم مرتب شونهمه

 .یندار جا هم قفسه همون واسه -

 .نباش اون نگران تو -

 و گردوغبار همه اون با قراره که توام نگران اآلن من -

 تیاروزهیف زیم از نییپا اون ینیبش و یکن سر رطوبت

 .یکن استفاده
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 یفرار یموها و برد شیپ دست. گرفت عمق باور لبخند

 . فرستاد گوشش پشت را جوان زن سرکش

 تو رمینم گهید ،یبد قرض من به رو تیاروزهیف زیم -

 .نیرزمیز

 هب باور دادن تن باوِر. بود شوکه هم هنوز. زد لبخند خزر

 اما نه، رممکنیغ متروکه باغ آن در او یجزئ یاشاره

 داشتن، دوست همه نیا هضم هم هنوز. بود کنندهشوکه

 . بود دشوار خزر یبرا دادن تیاهم همه نیا

 کنم؟ درست نوشدم ای ییچا برات -

 پشت قیتزر یجابه و دهیچسب را جوان مرد دست خزر

 یآرامبه را او دست باور. دیپرس یوقت کردیم نگاه آن

 ودب گرفته هاسرفه زور از که ییصدا با را جوابش و فشرد

 :داد

 .خوبه ییچا -
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 .رفت آشپزخانه به و شد بلند شیجا از لبخند با خزر

 .یزد حرف رزنهیپ با یگفت -

 ...خود یعنی... آره -

 یمجار. بدهد ادامه را حرفش باور نداد مجال آمد سرفه

 د،یکش دراز کاناپه یرو جوان مرد گرفتند، آرام که یتنفس

 جوان زن. شد خزر زل و گذاشت کوسن یرو را سر

 ینیس و قند و یچا یپ هانتیکاب نیب آشپزخانه، در داشت

 اشییراهنما نداشت یلیتما باور و گشتیم فنجان و

 شیهادست بگردد، خودش او داشت دوست. کند

 اءیاش انیم نگاهش کنند، لمس را نتیکاب یهادسته

 انهخ نیا یاهل شود، آشنا. شود آشنا شیبرا فضا و بچرخد

 .شود خانه نیا صاحب شود،

 جات؟ سر یرینم -
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. بماند ساکت داد حیترج اما د،یشن را خزر سؤال باور

 .مشعوف و مبهوت و ساکت

 خشک ییچا. باشن جانیا کنم فکر وانایل و فنجون -

 کجاست؟

 شیپ نتیکاب از نگاه که بود سکوت خزر جواب هم باز

 یرهیخ ابروها انیم یاگره با و دیچرخ گرفت، شیرو

 اشزمزمه و بست را هاچشم. زد لبخند باور. شد باور

 :نشاند خزر لب به لبخند

 .کن داشونیپ خودت -

 .بدجنس -

 دوباره داروها بعد لحظه چند. شد ترقیعم باور لبخند

 دستش یرو را یدست یگرما یوقت تا و کردند خوابش

 یپا خزر کرد، باز که چشم. نشد اریهوش نکرد احساس



 

Romanzo_o 1260 

 و رهیخ او سرخ یهاچشم به زده، زانو نیزم یرو کاناپه،

 .بود دهیچسب را دستش

 .بخواب جات سر برو یخورینم ییچا -

 االب تنه و کرد صاف ییگلو د،یکش یقیعم نفس باور

 :دیکش

 .نیبش ایب. خورمیم -

 که کینزد قدرهمان. او به دهیچسب. نشست کنارش خزر

. بودند نشسته هم چفت خودش یخانه در شیپ شب چند

 شده حک خزر ذهن در ایرؤ کی هیشب حاال که یشب همان

 .مرد داشتن دوست مرد، حضور مرد، برگشت یایرؤ. بود

 از یکم د،یمال را چپ چشم د،یکش صورت به یدست باور

 انیم زیم یرو که را وانیل تیدرنها و زد لب داغ یچا

 :کرد فیتعر را متروکه باغ آن یقصه گذاشت ینیس
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 .اسرهی مادر رزنهیپ -

 :دیچسب را باور دست خزر. نداد حرف مجال آمد، سرفه

 .میزنیم حرف بعد حاال. کم کی بکش دراز -

 و دیکش نهیس یقفسه به یدست انداخت، باال سر باور

 :گرفت ینفس

 یهمه دیفهم یوقت شد یشاک اولش... خب. خوبم. نه -

 من دادم حیتوض براش هم یوقت. میبرینم هم با رو کتابا

 ام،خویم توشونه اسری ای نگار از یرد که ییکتابا فقط

 عدب قهید چند یول رفت، و کرد روترش و شد یشاک بدتر

 ته یتانلهس یصندل اون رو نشست برگشت یوقت. برگشت

. ینب و من به زد زل و عصاش به چسبوند دستاشو و اتاق

 شارها ینب به یول مش،یمستق نگاه ریز میبود شده معذب

 .بده ادامه کردم
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 :داستان یباق بعد و یقیعم نفس آمد، یمکث

 بود اگه یرد م،یکردیم چک دونهدونه رو کتابا -

 رزنهیپ گذشت که کم کی. یخال یهاکارتن تو میذاشتیم

 هاجعبه از یکی در عصا با ک،ینزد اومد شد، پا جاش از

 دیپرس من به زد زل بعد کرد نگاه خرده هی کرد، باز رو

 .بگم یچ موندم. رو کتابا خوامیم یچ واسه

 د؟یپرس تیعصبان با -

 دیپرس بزنم یحرف اومدم تا. یمعمول یلیخ. نه -

 م،دیپرس یوقت ه؟یک منظورش دمینفهم «؟یوکارشکس»

. تنشس جاش سر رفت دوباره. نه گفتم منم. «نگار» گفت

 مواسه اومد که یبعد بار و رونیب رفت بعد کم کی

 و بستمیم صورتمو دیبا گفتیم. بود آورده دمنوش

 . زدمیم ماکس
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 وانیل دو شد، خم لبخند با باور. خنداند را خزر «ماکس»

 به را یکی آن و داد خزر به را یکی و برداشت را یچا

 ادشی قندان نبود بعد. کرد کینزد خودش یهالب

 از خواست تا. استنکرده دایپ را آن خزر احتمااًل انداخت

 :شد مانع خزر شود، بلند جا

 ؟یخوایم یچ -

 .برات ارمیب قندون -

 :ندیبنش کرد وادارش و دیکش را دستش خزر

 ؟یخوایم قند تو. بخورم تلخ خوامیم من -

 .نه -

 .یبزن ماسک کرد هیتوص و آورد دمنوش. بگو. پس خب -

 هب دیبا کردم حس. شدم ششرمنده واقعًا گهید بعد. آره -

 خودن یپ فرستادم رو ینب که شد نیا. بدم جواب سؤالش
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 دیپرس رزنهیپ رون،یب رفت اتاق در از ینب تا. اهیس

 «؟یعاشق»

 .بود نیدلنش خزر یگرفتهعمق لبخند

 ...و نشست شیصندل رو رفت دوباره بعدم -

 ؟یعاشق دیپرس یوقت یداد جوابشو یچ -

 آمد، یاسرفه. کرد نیسنگ را هاهیر خنده. دیخند باور

 جوان مرد یراحت شلوار یرو آن از یکم و زد پرلب یچا

 دبع. گرفت او از را وانیل و برد شیپ دست خزر. ختیر

 :شد جوان زن زل لبخند با باور

 ...هست یخانوم پروا هی. بله گفتم -

 هاانویل به باور. فتدیب خنده به بود خزر نوبت بار نیا

 :کرد اشاره

 .خودتو ینسوزون -
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 :گذاشت زیم یرو را هاوانیل و شد خم خزر

 بعدش؟. خب! بدجنس -

 راسی گفت. اومد حرف به هوی بعد. موند ساکت کم کی -

 شیراگ با نییپا یطبقه هی از دختر هی عاشق. بوده پسرش

 و یاسیس یکارها تو افتهیم و شهیم متفاوت یاسیس

 .شهیم خسته زود یلیخ اما حرفا، نیا از و مبارزه

 را وانیل و شد خم باور رفت، و آمد گذرا یاسرفه

 هب کرد شروع دوباره بعد د،ینوش یچا از یکم برداشت،

 :اسری و نگار یدلدادگ یقصه فیتعر

 استیس با و بوده یشاعر و شعر اهل پسرش گفتیم -

 ره به تن نگار دختره، عشق از اما نداشته، یخوب یونهیم

 ازش مدت هی دختره شه،یم که خسته. دادهیم یکار

 میتصم بعد. گردهیبرم و آرهینم طاقت اونم یول ُبره،یم

 شونیفکر یهاانیجر از احساسشونو و عشق رنیگیم
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 دونه هی نگران نبوده، خوب دختره با رزنهیپ. کنن سوا

 اسهو ده،یدینم پسرش قیال اصاًل رو دختره بوده، پسرش

 ...نیهم

 !من یخدا -

 مدت هی. دهیم لو رو دختره. یزد حدس که همون. بله -

. نکنیم ستشینسربه هم بعد و بوده مفقود نگار انگار

 .اسری شد؟ یچ پسره -

 هرزنیپ. مرد و شد ضیمر نگار بعد سال شونزدهپونزده -

. نشد بلند نیزم از گهید نگار بعد پسرش گفتیم

یعنی اعدامش میکنن. پیرزنه وقتی حرف میزد 

عذابوجدان داشت، ناراحت بود، ولی... نمیدونم. از 

اینکه دختره به درد پسرش نمیخورد هم مطمئن بود، 

هرچند یه حسرت تو صدا و نگاهش بود که نمیتونست 

پنهونش کنه. 
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 داده، لو یک نگارو دینفهم وقتچیه اسری گفتیم

 بخرا پسرش با شرابطه و نرفت لو که درست گفتیم

 چون د،ینچش رو یشاد یمزه هم وقت چیه اما نشد،

 .بخوره غصه و نهیبب پسرشو غم عمر کی شد محکوم

 در یکم. برداشت را خودش یچا وانیل و شد خم خزر

 را خزر نگاه باور یزمزمه بعد و دندینوش را یچا سکوت

 شدست در که یوانیل یرهیخ جوان مرد. نشاند او رخمین به

 .بود زده را حرف بود

 . من مامان مثل -

 اسری و خودشان یسهیمقا یپ عًایسر ذهن. خورد جا خزر

 یتماشا. کرد اسیق عموزن با را رزنیپ و رفت نگار و

 یبرا دستت از یکار یوقت اتجگرگوشه اندوه و حسرت

 شدن زجرکش از یزیچ د،یآیبرنم اندوه آن کردن برطرف

 .ندارد کم



 

Romanzo_o 1268 

 غلط، کار هی اشتباه، فکر هی لحظه، هی ِیمونیپش سال ده -

 که یالحظه همون از. دیکش دوش به رو ناحق تهمت هی

 دفاع ازش خوامینم. اآلن نیهم تا شد، رو ماجرا قتیحق

 یهاچشم تو که یغم و نگار و اسری انیجر اما کنم،

 .انداخت مادرم ادی یلیخ منو بود، رزنیپ
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 مرد. دیچسب را جوان مرد دست و برد شیپ دست خزر

. زد لبخند خزر زل و چرخاند سر گرفت، زیم از نگاه

 گوش به خانه سکوت در شیهانفس خسخس یصدا

 .کردیم خاطرشآزرده و دیرسیم زن

 ناو یتو تو، یخونه ارمیب رو کتابا خواستمیم اولش -

 دنید اومد ادمی بعدش ه،یخال یگفت که یچهارم طبقه اتاق
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 و تسین یخوب یدهیا گفتم بود، کرده نتیغمگ هاکتاب

 .یکتابفروش نیرزمیز تو بردمشون که شد نیا

 تمًاح یگفتیم رو موضوع و یگرفتیم تماس باهام اگه -

 و نگار روح با خونه اون تو هرچند شون،یاریب گفتمیم

 .کنهیم ترسناک رو اوضاع خورده هی کردن یزندگ اسری

 زیم یرو را وانیل شد، خم بعد کرد، دییتأ لبخند با باور

 نگاه با خزر. برخاست جا از کردن سرفه نیح و گذاشت

 درسان در کنج یگنجه به را خود او یوقت کردیم دنبالش

 :تنشس او کنار دوباره و برگشت برداشت، را لشیموبا و

 . گرفتم عکس تا چند -

. ماند منتظر و نشست جوان مرد یگوش به خزر نگاه

 دیچیپ فضا در باور یگرفته یصدا یوقت بعد یالحظه

 به و نشستند هاآن یروروبه آمدند، عاشق اسِری و نگار

 . زدند لبخند شانیهاعاشقانه مرور
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 حهصف هی بخونم، من صفحه هی قراره مش،یدیخر اسری با»

 .« اون

 ثبت را هابرگ مرگ شهر یکجا چیه در ینیدورب چیه»

 زییپا رگبار یرحمانهیب هجوم ریز هادرخت یوقت نکرد،

 .«نبودنش وقت به نگارم، یبرا. شدندیم آوار

 .یآخ -

 یهاچشم و گرفت لیموبا از را باور نگاه خزر یناله

 .دیکش خواندن از دست دید که را جوان زن سیخ

 .کنم ناراحتت خواستمینم -

 .باز لطفًا بخون. گرفت براشون دلم هوی. نه نه -

 یسع اما خزر ماند، متالطم یهایآب زل مردد یکم باور

 :بزند لبخند بغض با کرد

 .لطفًا بخون -
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 درشت را یکی و رد را عکس چند یاسرفه از بعد باور

 :کرد

 ،ییایب بود بنا که یشب همان از است گذشته سال هزار»

 آن برق انیم من و یبزن لبخند ،ینیبنش میروروبه

 که یروز آن از سال هزار. شوم غرق یمشک یهاچشم

 و است گذشته رمیبگ دستانم انیم را دستانت بود قرار

 به خود با را تو دستان لمس بناست من یخال یهادست

 هزار. یاامدهین تو و است گذشته سال هزار. ببرند گور

 منتظرت که است سال هزاران من و است گذشته سال

. سال هزاران. نگار یاامدهین که است سال هزار. اممانده

 .«68 زمستان

 شام و زنمیم زنگ وسفی به بعد خونم،یم رو یآخر -

 .دمیم سفارش

 هست؟ بازم -
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 ؟یچ -

 .هادلنوشته شعرا، نیهم. نایهم از -

 برگشتنش، از شده دیناام یوقت نگار، بعد انگار. آره -

 .شده تریطوالن یلیخ زن اون به هاشیمیتقد گهید

 .هاشنوشته توئه، یشعرها و هانوشته هیشب -

 :داد تکان یسر لبخند با باور

 .دهنبو شانسخوش من قدر به فقط کاًل بوده من هیشب -

 به سر. راند پس را غم و نشست خزر جان به یخوش

 :فشرد را او ساعد و چسباند جوان مرد یشانه

 .جونم یا -

 شعر، و زد او یموها به یابوسه شد، خم لبخند با باور

 :خواند را آخر یادگاری دلنوشته،
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 لمس نگار؟ امدهیند را ایدر یآب است سال چند یدانیم»

 ساحل لب آتِش پاها، یتر امواج، به سپردن گوش ها،شن

 و من را، تو را، ایدر است سال چند یدانیم. ایدر شب و

 «نگار؟ امدهیند ایدر کنار را تو

 م؟نرفته ایدر ساله ده یدونیم -

 یباق تن به و بود محاوره دلنوشته پس نشسته سؤال

 مرد یشانه از را سر خزر که نشستینم خوش جمالت

 نفس ده،یپرس او به رو باور. شد او زل و داد فاصله جوان

 :دکن یشرویپ و بردارد موج ایدر تا بود دهیکش یقیعم

 قبل ماه هی. بود یبارون شب همون بار، نیآخر. ساله ده -

 حرفمون که یشب همون. دونمینم. ماه دو ای رفتنت از

. یبمون کنم تیراض کندمیم جون من که یوقت همون. شد

 ...همون
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 مهرومومشان یگرید یهالب حاال که ییهالب پشت واژه

 اج از لببهلبخند اسری و نگار. شد محبوس بودند کرده

 کنبال یاشهیش در سمتبه هم دست در دست برخاستند،

 آب را ساحل تمام آمد، َمد. کردند ترک را خانه و رفتند

 غرق عشقشان در ماه نور ریز یمرد و زن و برداشت

 .شدند
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 زل بعد یالحظه و انداختیم ساعت به نگاه لحظه کی

 و گذشتینم انگار زمان. شدیم آن بزرگ در و اطیح

 به ینگاه. شدیم شتریب او استرس انگار گذشتیم هرچه

 به یوقت. برخاست جا از و انداخت لشیموبا یگوش

 نبود مطمئن. شد همراهش مادر نگاه رفتیم آشپزخانه

 هاتنش ها،واکنش نگران. باشند داشته شیپ در یآرام شب
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 گرید بود، شده میترم چنان رابطه اعظم بخش هرچند بود،

 . نبود یشدنخراب و رفتینم درزش یال مو

 پس؟ موندن کجا -

 .دونمینم -

 اومدن؟یم رید هامموقع اون -

 .دونمینم اممم... نه. آره. نه -

 .نشست زیم پشت و گفت شکدوبه خزر

 .نباشه شناسوقت آدینم باور آقا به -

 درنظر یخونوادگ یمهمون هی واسه یمشخص میتا خب -

 یزیچ البته اومدن،ینم رید قدران معمواًل یول رن،یگینم

 .ادمهی که

 . رهینگ ته کن کم رو پلو اون ریز مادر، خزر -
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 هیسا به رو خزر و دیرس گوش به رونیب از رزنیپ یصدا

 :کرد اشاره گاز اجاق به سر با

 !نجو بدبختو ناخن اون قدمان کن، کمش -

 یرو را لیموبا داد، فاصله هالب از را شست انگشت هیسا

 یپنجره از و گرداند سر خزر. شد بلند و گذاشت زیم

 .انداخت اطیح به ینگاه آشپزخانه

 .دارم استرس یلیخ -

 را خزر سر زیم پشت نشستن وقت به هیسا یزمزمه

 :چرخاند

 چرا؟ -

 .شهیم پابه شر کنمیم فکر شهمه. دونمینم -

 .نترس. شهینم -
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 و سف تو نیهمچ. نیبب بابامو. ترسمیم یلیخ من یول -

 .بشه منفجر ممکنه لحظه هر باده،

 :ستادیا پنجره پشت و شد بلند جا از لبخند با خزر

 .نباش نگران هست، باور یوقت تا -

 خزر. برد باال سر و گرفت زیم از را ماتش نگاه هیسا

 کنج. کردیم نگاه یتابستان اطیح به داشت او به کردهپشت

 یرو یکوچک باور و خزر کهنه، یچوب تخِت یپا اط،یح

. بودند یبازخاله مشغول و نشسته ووارنگرنگ ییلویز

 دوست باور و باشد او برادر باور داشت اصرار خزر

. کند فایا هاعروسک و او یبرا را خانه مرد نقش داشت

 سرپ چیه ای باور به هرگز بود سپرده خزر مادر که ینقش

 یدرست کار یبازخاله عالم در چون نکند، واگذار یگرید

 یرو داشت و بود شده بلند لویز یرو از باور. نبود

 حوض دور دور کی خواستیم. نشستیم اشدوچرخه
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 کند، دیخر یکم بازار از و بچرخد اطیح وسط کوچک

 بخواباند، را هابچه بود قرار خزر. برگردد و ردیبگ ینان

 یابچه دو به خزر. کند وجاروآب را خانه و درست غذا

 درخت سمتبه نگاه و زد لبخند بودند یباز سرگرم که

 دوستت جوان مرد که یبار نیاول. برد اطیح کنج انگور

 مه دیشا بود؟ زییپا بود؟ یک بود آورده زبان به را دارم

 یلیخ. روز آن بود دور یلیخ بود؟ سالشان چند. زمستان

 را رباو خزر. کنندهشوکه یلیخ و باوررقابلیغ یلیخ دور،

 گمان هرگز که بود دهید خود کینزد قدرآن شهیهم

 پرورانده جانش و دل در را او عشق مرد نیا کردینم

 انگور درخت داشت، خاطر به را بهتش لحظه آن از. باشد

 نمانده خاطرش به یحت. را باور خجول و سرخ یچهره و

  نه؟ ای داشت یبار و برگ درخت بود

 داره؟ دوستت گفت بهت یک بار نیاول مانیا -
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 واکنش تا چرخاند تنه و دیپرس هیسا از یآرامبه خزر

 به ار شست انگشت ناخن دوباره هیسا. ندیبب را دخترک

 هم یجواب. بجود را آن داشت تالش و بود گرفته دندان

 هادندان و دهان و لب دسِت بودن بند یواسطه به داد که

 .بود مبهم

 ؟یچ -

 .ین ادمی -

 گذشته؟ وقت چند مگه -

 . انداخت باال شانه هیسا

 شروع گهید جور هی مونرابطه ما خب آخه. دونمینم -

 باور آقا و تو هیشب. کُلُهم یعنی سگهید جور هی. شد

 .ستین

 ؟یعنی هیجور چه -
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 شلب به یدست هیسا. نشست زیم پشت و افتاد راه خزر

 :کرد فکر یکم و فرستاد گوش پشت را موها د،یکش

 .نیهست یالیخ گهید یلیخ شماها دونمینم -

 :زد لبخند هیسا. دیخند خزر

 قول هب. کنهینم باور یشکیه سنیبنو کتابتونو. واال -

 .تونقصه هیلیتخیتخم یلیخ مانیا

 : دیخند دوباره خزر

 ؟یستین عاشقش ؟یندار دوست یلیخ مانویا یعنی -

 یول دارم، دوستش هم یلیخ. دارم دوستش. چرا -

. نیکیرمانت یلیخ شماها. بدم حیتوض یختیرچه دونمینم

 من ،یدار دوست بنفش دونمیم من باور، آقا نیهم مثاًل

 من ،یدار دوست رو غروروتعصب کتاب دونمیم
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 هیشب نیداشت یتراش هی تونییدوتا یزمان هی دونمیم

 .بود نیبنزپمپ

 به تعجب با داشت و بودند دهیپر باال خزر یابروها

 ریدرگ کهنیا از شتریب و زدیم حرف الیخیب که یدختر

 .ردکیم نگاه بود اششدهگوشه ناخن فکر به باشد مکالمه

 !رو؟ نایا یدونیم کجا از -

 !یعنی باور آقا باور، به ینگ! یوا... خب -

 .گمینم. نه -

 جا زشویم یآخر کشو اون دیکل نبود، حواسش روز هی -

 خدا به... خب گهید. کرد گل میفضول... منم. گذاشت

 هی فقط من. ینکن باز رو کشو بود محال یبود هم خودت

... دمکر فکر. دمیترس اولش بعد. نیهم انداختم، بهش نگاه

 آقا درمورد کردم ناجور یفکرا دمید که رو هاالک یعنی

 .باور
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 ؟ییفکرا چه -

 ینیبب ،یکن باز رو ییآقا هی زیم یکشو کن فکر خب -

 .توشه لینگیولینگیج و الک یکل

 ل؟ینگیولینگیج  -

 رشو؟یز ینکرد کم. مادر که سوخت -

 .رفت گاز سمتبه و شد آشپزخانه وارد زنانلنگ رزنیپ

 کجاست؟ از یسوختگ بو پس. کمه کهنیا وا -
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 یبو و بود اتشیمحتو و یاروزهیف زیم یپ خزر ذهن

 یپ آشپزخانه دورتادور رزنیپ. کردینم حس را یسوختگ

 اب زدنش حرف یصدا. رفت رونیب بعد و گشت بو منبع
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 را حرفش یباق هیسا یوقت آمدیم سالن در نشسته یهاآدم

 :زد

 .باشه داشته بیغربیعج التیتما نکنه کردم فکر -

 ...و باشن دختر دارن دوست... خب که نایا از... مثاًل

 ارکصاحب بهراجع دادیم حق هیسا به. افتاد خنده به خزر

 یکرف نیچن دخترانه اتیمحتو از پر یکشو آن با بشیعج

 .بکند

 .گفتم مانیا به بعدش -

 یکشو سراغ یرفت اجازهیب چرا که کرد دعوات اونم -

 .داداشم زیاسرارآم

 مه با بعد. آره گفتم منم ؟یدار هنوز دویکل گفت اونم -

 .کشو سروقت میرفت

 .جفتتون سر بر خاک -
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 دیبع بود، اگر هم خودش هرچند. گفت لبخند با خزر

 مرموز و آرام قدرآن یمرد از یراز کشف یپ دیدیم

 .نباشد

 وپرتخرت تا چند با کرد، دایپ تراشو اون که مانیا -

 زا رفت د،ینفهم هم دیشا. هیچ انیجر دیفهم انگار گه،ید

. انیادگاری نایا گفت بهم شییفردا. دیپرس یکی

 . خزر یهایادگاری

 خانوم؟ خزر ای خزر یآبج ای خزر؟ گفت یجورنیهم -

 زرخ. شد خزر یرهیخ یسؤال و باالرفته ییابروها با هیسا

. ادستیا پنجره پشت دوباره و برخاست جا از زد، لبخند

 با و نشسته وانیا یرو یپسر و دختر پنجره پشت

. دبودن شانیهایسوغات یوارس و تماشا مشغول یخوشحال

 و هانکپاک شانیبرا هیسور سفر از پدربزرگ مهربان برادر

 .ودب آورده نیبنزپمپ و نیماش شکل به یبیعج یهاتراش
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 .داره رو اونا هنوز باور پس  -

 بهش. نیرزمیز تو ه،یاروزهیف زیم یکشو همون تو. آره -

 ؟یگینم که

 .نه -

. داد نانیاطم با را یمنف جواب و برگشت لبخند با خزر

 :کرد اضافه بعد

 جاوزت آدم هی یشخص میحر به نیکرد اشتباه که البته -

 مکدر خاطرش خوامینم چون گم،ینم بهش اما ن،یکرد

 .بشه

 پس؟ یرفت چرا یدار دوستش قدران -

 عقب به زمان. خورد جا هیسا یناگهان سؤال از خزر

 مرد یوقت به باور، یخانه به ش،یپ شب دو به برگشت،
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 یهقی ییباال یدکمه سه با داشتند که را زن دستان جوان

 :بود کرده زمزمه و دهیچسب رفتندیورم مردانه شرتیت

 هنوز من افتاده، اتفاق عیسر قدران یچهمه. خزر زوده»

 .«جمیگ

 هم جامنیا یقبل میتصم با که یمن. فهممیم. دونمیم»

 هضم راحت تونمینم رو بودنمون هم با دوباره نیا هنوز

 یزندگ انیجر با و مینکن رها زویچهمه چرا یول کنم،

 «م؟ینر شیپ

 تو که رییتغ یکل وجود با. ترسمیم ازت. ترسمیم چون»

 که یوجود با و اومده وجود به احساسم تو سال ده نیا

 بهت که یاحساس از ازت، من کردم، کار خودم رو یکل

 هی یوقت یداشت دوستم که ییتو چرا. خزر ترسمیم دارم

 وبارهد دستت بدم اسلحه دیبا چرا ؟ینر دوباره ،یرفت بار

 «؟یکن کیشل مغزم به
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 ندارم قصد من. سدوطرفه بازم باشه یکیشل اگه چون»

 تتیاذ باور خوامینم. بدم کشتن به دوم بار یبرا خودمو

 .«میباش هم با بذار فقط. باشم باهات خوامیم فقط. کنم

 جوان زن یهالب به نیریش بودن هم با آن از یلبخند

 یدر به. دوخت چشم اطیح به دوباره و برگشت. نشست

 نایم یجوان مرد و باز گرید یقهیدق چند تا بود بنا که

 بود بلد خوب هم هنوز که شود ظاهر چهارچوبش

 .کند یعاشق و یبازعشق

 .«دارم دوستت یلیخ هنوزم که فیح»

 .بودم مجبور -

 شده گهید یکی مال یبرگرد اگه یروز هی یدینترس -

 باشه؟

 .دمیترس -
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 یاگهید کس با که برسه گوِشت به یروز هی یدینترس -

 کرده؟ ازدواج

 .دمیترس -

 نخواد؟ رو تو گهید یبرگرد اگه یروز هی یدینترس -

 .نه -

 و ترمحکم بار نیا اشیمنف جواب. برگشت و گفت خزر

 و دکر مکث خزر. کردیم نگاهش منتظر هیسا. بود ترقاطع

 :داد حیتوض بعد

 قراره اگه ،یکن یجد مانیا با رو ترابطه قراره اگه -

 که یقدرهمون شو مطمئن ن،یباش داشته یمشترک یندهیآ

 یترسینم وقت،اون. داره دوستت داشت، دوست منو باور

  .باشه نداشته دوستت گهید اون و ادیب که یروز هی از
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 و برداشت زیم یرو از را اشیگوش لبخند با هیسا

 گوشش به که را یگوش گرفت، را مانیا یشماره

 :گفت چسباندیم

 ،نیبود هم با یبچگ از شماها. تونقصه داره فرق شماها -

 کف نیع همو ن،یکرد عادت هم به ن،یشد بزرگ هم با

. برسم باور اون به تونمینم وقتچیه من. نیشناخت دست

 شماها مثل کهنیا مگه تونه،ینم شماها جز کسچیه

 ...مانیا الو. باشه شده عاشق و بزرگ
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 در زنگ یصدا یوقت زدیم حرف مانیا با داشت هیسا

 در به و برگشت خزر. داد گرید یهامهمان آمدن از خبر

 بود محال را باور ورود یلحظه یتماشا. شد رهیخ اطیح

 تجسم را باور  بار چند و نیچند دم آن تا. بدهد دست از
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 نیا در یلباس چه با او بزند حدس بود کرده یسع و

 یبیعج یمهمان. شودیم حاضر یخانوادگ ظاهربه یمهمان

 تا ودب صلح ای بسآتش یجلسه کی هیشب شتریب که

 میب هاواکنش از هیسا مثل هم خزر. لیفام یاعضا افتیض

 بار برعکس که حاال بود مطمئن حالنیدرع اما داشت،

 یاعضا یباق همراه و موقع به که ر،ید نه باور قبل،

 ستین بنا مطمئنًا شود،یم حاضر یمهمان نیا در خانواده

 . فتدیب یبد اتفاق

 که یوقت همان از بود، برگشته مادرش که یروز از خزر

 شاستقبال به تا بودند رفته فرودگاه به یهاد ییدا همراه

 کینزد کند متقاعد را  او تا بود کرده مجادله او با بروند،

 شدن مجدد یرابطه وارد و محمد عمو یخانواده به شدن

 او ستین بنا و بدهد باد بر را آرامششان ستین بنا باور با

 .کند کهنه یکدورت و زخم یقربان را
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 ار شهیپعاشق باور که یوجود با. داشت اضطراب اما آذر

 با بود، دهید دخترش تنها و خود کینزد سال انیسال

 د،بو دهیشن را عصمت تأسف ابراز وبارهابارها که یوجود

 کینزد خانواده نیا به یوقت اش،ندهیآ و خزر یبرا هم باز

 یرابطه گرفتن سر از بود معتقد آذر. دیترسیم شدیم

 کار شدهبارخرابکی یبستهشکسته یدهیدبیآس

 دوباره دینبا گرید استگذشته اگر گذشته ست،یاشتباه

 را رباو شکستن بد آذر. دیکش ندهیآ و حال انیم را شیپا

 مو کی قد به یکیبار مرز دانستیم خوب و بود دهید

 با بخواهد جوان مرد کهنیا از و هست نفرت و عشق نیب

 شده دارحهیجر شیپ سال ده که یغرور یکار یاضربه

 .دیترسیم دهد نیتسک و کند میترم بود

 رانیا به خزر برگشت به یلیتما وجهچیهبه کهنیا ضمن

 یوقفهیب یهاتالش شاهد هاسال آن تمام آذر. نداشت
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 کسب تجربه کردن، دایپ کار خواندن، درس یبرا خزر

 دلش و بود بهیغر یکشور در افتادن جا و کردن

 آن تمام در هرآنچه برگشتن، با دخترش خواستینم

 شروع صفر از و رها است،آورده دستبه یسختبه هاسال

 .کند

 شسابق همسر یخانواده به دوباره یکینزد به یلیتما آذر

 را اتفاق نیا باور و خزر ازدواج ای ارتباط و نداشت

 .کردیم ریناگز

 اب یکاغذ یساک که شلوارپوشکت باور دنید از یشعف

. نشست خزر وجانرگ به داشت، دست در یمیاسل طرح

 دختر یصدا حاال و بود شده تمام مانیا و هیسا یمکالمه

 :دیرسیم خزر گوش به کینزد ییجا از جوان

 !بابا جون نیبب پویت! اوَلَل -
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 مین و بود ذوق سر از خنده از یمین. گرفت اشخنده خزر

 .هیسا یلوده لحن از گرید

 گه؟ید مانهیا منظورت -

 شلوار و یمشک یساده شرتیت. دیخند هیسا بار نیا

 و نداشت باور یرسم لباس با یقرابت چیه مانیا نیج

 . باشد زیبرانگنیتحس که نبود یزیچ

 کهیچکو برادر از تا کنم صبر یسال ده هی دیبا کنم فکر -

 .ادیدرب بزرگه برادر مثل یزیچ هی

 ودب وقتش حاال. گرفت فاصله پنجره از لبلبخندبه خزر

 ،یحرف کند تالش و ستدیبا مادرش کنار برود، سالن به

 یمهمان سر بر را کدورت یهیسا یاهیکنا و کنج ،یثیحد

 .نگستراند
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 سالن وارد محمد عمو بندشپشت و عصمت عموزن

 به پا هاآن بعِد کهآن و بعدش از امان آخ بعدش، و شدند

 . شد وارد باور گذاشت، سالن

 مرد مات خزر نگاه و گشتیم خزر یپ جوان مرد نگاه

 تداش ن،یحاضر با یپرساحوال نیح که بود یپوشخوش

 .بردیم شیپ از شتریب را خزر دل

 .شده جاافتاده چه - 

 به و رد دخترش کنار از کهآن از شیپ آذر یزمزمه

 خزر گوش به شود کینزد دهیرسراهازتازه یهامهمان

 .داد عمق لبخندش به و دیرس

 یپرساحوال و وبوسهماچ خاتوننرگس با داشت باور

 رفتنش صدقهقربان مشغول معمول طبق رزنیپ و کردیم

 در را باور دست شد، کینزد افتاد، راه خزر یوقت بود،

 و یپرساحوال نیح مشیمال لبخند و مادر دست
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 زیگبراننیتحس نگاه و دید را او واحوالحال به ییگوپاسخ

 باور دست به نگاهش بعد و گذراند نظر از هم را مادر

 ده،یکش یانگشتان با گرتیحما یمردانه دست. نشست

 در و شده دراز او یجلو پرخاطره و نوازشگر هنرمند،

 .کردیم دلدل گرما و لمس انتظار

 داد اجازه و دیچسب را مرد دست برد، شیپ دست خزر

 نت تمام در و برود باال انگشتانش سر از مرد تن یگرما

 در شدهپخش یهمهمه انیم میمال سالم دو. شود پخش

 کند جان باور. زدند لبخند همبه هالب و شدند گم سالن

 هجوم ریز از را خود و کند رها را زنانه فیظر دست

 یاگذشته دور، یکم یگذشته دور، یگذشته خاطرات

 یخانه شیپ شب چند خاطرات و هایکینزد همان

 .بکشد رونیب هاییتنها و هاتن و اتاق و خودش



 

Romanzo_o 1296 

 داشت باور کردند،یم یروبوس داشتند آذر و عصمت

 گوش ریز یزیچ داشت مانیا و فشردیم را یهاد دست

 .کردیم زمزمه هیسا
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 گردعقب شیپ هاسال به بیعج یسرعت با انگار زمان

 اتفاقات آن تمام از شیپ ،یعاد روز کی به را خود و کرده

 به. دبو رسانده یلیفام یهانسبت وبرگشاخ به تبرشده

 .آشنا جمع نیهم با یدورهم کی و یمعمول یجمعه کی

 هک یاخونواده میتقد یدودست اوردمین راه سر از دخترمو"

 !"رباو برم بذارم و بکنمش زننیم ناحق بهتون مادرش به

 از مو تار هی ذارمینم من! نیبسپر من به خزرو عموزن"

 !"بشه کم سرش
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 به کار یذاشتینم اومد،یبرم دستت از یکار اگه تو"

 ،یمحجوب ،یآروم. باور یپدرت مثل هم تو. بکشه جانیا

 ."یستین یکاف من دختر از محافظت واسه اما ییآقا ،یخوب

 ذهن و فضا در چرخان یهاواژه نیب از را خود" یکاف"

 .نشست منبر یباال و دیکش رونیب باور

 .بده کتتو -

 با چرخاند، سر. گرفت آذر از را باور نگاه خزر یصدا

 در و گرفت جوان زن سمتبه را یکاغذ ساک لبخند

 را اکس کیبار بند خزر ماند منتظر حیتوض یب و سکوت

 .ردیبگ را آن و بچسبد

 منه؟ مال -

 داد مثبت جواب هاچشم کردن بازوبسته با و یآرامبه باور

 :کرد اضافه و
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 .نشیبب بعدًا -

 با و گرفت او از را ساک گفت، ی" چشم" خزر

. کرد یپرساحوال و داد دست نامور همسر و شیعموزن

 از یکی یرو دراورده، تنش از را کتش باور بعد، یکم

 اکپ را صورت و یشانیپ عرق داشت و بود نشسته هامبل

 دهیناد را آذر یموشکافانه و مات نگاه کردیم یسع و

 .ردیبگ
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 چشم یمرد به یقو یامادرانه حس با اراده،یب اما آذر

 دختر تنها با کردندیم گمان همه یروزگار که بود دوخته

 مکدر، و یناراض او و داشت خواهد مشترک یاندهیآ او

 یخانواده با وصلت از آذر. بماند ساکت بود مجبور

 رمحبوبیم با اشرابطه نداشت، یخوش دل ایمهرپو



 

Romanzo_o 1299 

 ارتباط هم خاتوننرگس با بود، هاکدورت یآلوده شهیهم

 نسبت گر،ید یوصلت با دادیم حیترج و نداشت یگرم

 شدیم مگر اما نکند، دایپ یگرید یایمهرپو با یگرید

 نفر دو نیا کرد؟ جدا خزر از را باور و باور از را خزر

 هک بودند شده بافته و تافته همبه یکودک همان از چنان

 انکردنش جدا و رابطه شکافتن یبرا یسرنخ کردن دایپ

 آمد، شیپ حادثه آن که یوقت تا د،یرسیم نظربه رممکنیغ

 را رابطه د،یکش را آن و افتی را نخ سِر شد، دست بهتان،

 . کرد جدا هم از را جوان دو و شکافت

 و بدگمان وصلت نیا به قبل از شتریب آذر هم حاال

 اورب. باشد یبد مرد باور نظرش از کهنیا نه. بود یناراض

 با بودن، تجربهیب و سنکم وجود با هم شیپ سال ده

 آذر زعم به اما نبود، یبد مرد بودن آرام ازحدشیب وجود

 اما حاال. نبود دخترش یستهیشا و بود یفیضع مرد
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 شیپ که یاافتادهجا باوِر. دیرسیم نظربه برعکس زیچهمه

 حرف به سکوت در و آرام سابق مثل و نشسته آذر یرو

 حاال .آمدینم فیضع نظرشبه بود، سپرده گوش هیبق زدن

 که دارد یقدرت وجودش در مرد نیا کردیم گمان آذر

 از که یقدرت همان. بزند نیزم به را دخترش تواندیم

 خوب آذر. شکست از و خوردن نیزم از آمد،یم نفرت

 سرپا و آمده رونیب یسخت شکست از کهآن دانستیم

 شیپ شده، بلند نو از گرفته، زانو به دست کهآن است،شده

 و یقو ،کرده دایپ دست یانیشا شرفتیپ به و رفته

 دیآیم نفرت و شکست از که ییروین و است رومندین

. دیترسیم مرد نیا از آذر. است رانگریو و مخرب شدتبه

 از گذشته، آن از ل،یفام نیا از د،یترسیم خانواده نیا از

 .کدورت همهآن از اتفاق، آن

  جون؟ آذر یخوب -
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 هب اما باور نگاه گرفت، باور از را آذر نگاه عصمت یصدا

 یتراحبه باور که یلبخند. دیچسب لبخندش و او صورت

 رگزه نبود بنا آذر دل. دادیم صیتشخ را بودنش یتصنع

 چیه را دل ینیچ بر نشسته ترک. شود صاف عصمت با

 . ندک میترم و بزند بند توانستینم هم یماهر بندزنینیچ

 زد، یحرف عصمت گفت، عصمت جواب در یزیچ آذر

 سالن گرید سمت یهاد و رمحمدیم گفت، یزیچ مهینع

 و خزر یرابطه یریگ سر از حرف

بهآرامی مشغول گفتوگو و سایه و ایمان سر در 

گوشیهای خود، بیحرف و با فاصلهای کم از هم سرگرم 

مکالمه شدند. نرگسخاتون داشت قربانصدقهی نوا 

میرفت و باران با لبخند زل باور بود. برادر رنجدیدهای 

که تمام آن سالها صبوری کرده و امشب انگار آمده بود 

دسترنج آنهمه رنج دیدن و صبوری را بگیرد. عصمت 

ِ همین امشب بنا بود 
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 و ردیبگ اجازه آذر و یهاد از ندازد،یب نیزم را باور

 .کند یرسم را زیچهمه

 .نییبفرما -

 رنگیصورت شربت یهاوانیل و ینیس به باور نگاه

 ِنیبلور پوست و فیظر یهامچ از بعد نشست،

 حیمل یچهره به و کرد یط را تن رفت، باال زیانگوسوسه

 به جوان زن یهالب از لبخند. نشست آراَمش یایدر

 هاانویل از یکی برد، شیپ دست. کرد تیسرا مرد صورت

 ردیبگ فاصله او از خواست خزر. کرد تشکر و برداشت را

 اورب آرام یزمزمه کند، تعارف هیبق به را هاشربت یباق و

 .داشت نگهش

 .سایوا -



 

Romanzo_o 1303 

 ز،یم یرو ِیدستشیپ در شربتش وانیل دادن قرار نیح باور

 او از را ینیس ستاد،یا خزر مقابل شد، سرپا بعد گفت،

 :رساند او گوش به را اشیبعد یزمزمه و گرفت

 .تو نیبش -

 را قهقهه کند، دراز دست بدهد، هل را لبخند آمد خنده

 میمال تشکر. شد مانعش یسختبه خزر بکشد، شیپ

 .نشست باران کینزد و آورد زبان به یمهربان

 .بده شانس خدا -

 از خنده ییرها یبرا بود یخوب یبهانه باران یزمزمه

 دستبهینیس که را باور سر خزر یخنده یصدا. اسارت

 با خزر. کشاند او طرفبه بود کرده خم کمر یهاد یجلو

 از و کرد بازوبسته باور یبرا را شیهاچشم قیعم یلبخند

 .شد فوریک مرد لبخند

 .یزینر -
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. گرفت خزر از نگاه آورد، زبان به یهاد چهآن با باور

 چند که یمرد آن انگار و داشت لب به لبخند هم یهاد

 از کشانکشان را دخترش یشاک طورآن قبل وقت

 به نت اجبار به که یمرد ای بود برده رونیب یکتابفروش

 و سالم. نبود بود دهیشن را شیهاحرف و داده او یزبانیم

 نیا حاال و بود گرم روز آن برخالف اشیپرساحوال

 مه مرد نیا بار نیا فهماندیم باور به داشت انگار لبخند،

 .شانیرودررو نه هاست،آن یجبهه در

 !مبچه از ریبگ رو ینیس شو پا مانیا جان؟ مادر چرا تو -

 به را همه گفت، حرص و تیجد با خاتوننرگس چهآن

 فرستاده باال را ابروها زدهرتیح اما مانیا انداخت، خنده

 به گرید حاال باور. کردیم نگاه خاتوننرگس به و

. ودب گرفته او یرو شیپ را ینیس و دهیرس خاتوننرگس

 ندیبب را محبوبش ینوه کردن کار نداشت دل خاتوننرگس
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 سالن در خانم همهآن یحت ای او ترکوچک برادر دو یوقت

 . بودند نشسته

 جانه؟ باور خانوم خاتون ینورچشم هنوزم -
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 .انداخت یمعنادار نگاه خزر به بعد و گفت لبخند با آذر

 دبو کرده یادآوری خزر به که بود شیپ ساعت کی نیهم

 تا دو که مادرشوهر، کی نه کند، ازدواج باور با اگر

 .خاتوننرگس و عصمت. داشت خواهد

 قربونت تو نیبش. جونمه بچه، نیا ستین نورچشمم -

 . رو شیباق کنهیم تعارف نامور. برم

 ند،یبب را نامور واکنش تا چرخاند که سر د،یخند باور

 .خاستیبرم جا از لبخند با داشت نامور
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 . دیبگ شما یهرچ. جانه خاتون نرگس امر امر -

 کرد دراز دست و ستادیا برادرش کینزد گفت، نامور

 تا. نداد اجازه و چرخاند تنه باور رد،یبگ او از را ینیس

 خنده به را همه گفت مانیا چهآن بزند یحرف خواست

 :انداخت

  مگه؟ زائوئه باور داداش -

 مانیا به رو را «زشته» و رفت یاگزهلب لبخند با عصمت

 یور رزنیپ یبرا شربت یوانیل خنده با باور. کرد زمزمه

 ینیس شدیم که خم. شد کینزد آذر به بعد و گذاشت زیم

 کینزد از توانستیم رد،یبگ او یرو شیپ را

 که ییهانیچ. ندیبب را زن صورت یهاوچروکنیچ

 با آذر .بود نهفته یدرد و یسخت هرکدامشان پِس دیتردیب

 همان در و بردارد یوانیل تا کرد دراز دست یمیمال لبخند

 و بود دهیچسب باور یهاچشم به اشیآب یهاچشم نیح
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. ندک دایپ انشانیم نهیک از یلک ،یرد ،یبرق داشت تالش

. انداختیم هاخاطره و خزر ادی به را باور که ییهاچشم

 خزریب تلخ یهاخاطره بودن، خزر با خوش یهاخاطره

 را وانیل جوان مرد یهاچشم زل حاال که یزن. بودن

 عشق هب را تبر یضربه نیآخر که بود یهمان بود، دهیچسب

 ار خزر کرده، کفش کی در پا که بود یهمان. بود دهیکوب

. بود کرده انتخاب به وادار را او و گذاشته منگنه یال

 .نبود باور که یانتخاب

 .ممنونم -

 .دیکش رونیب فکر از را باور آذر آرام یصدا

 .کنمیم خواهش -

 زن یزمزمه رد،یبگ فاصله او از خواست و گفت باور

 :داشت نگهش

 .بزنم حرف باهات خوامیم -



 

Romanzo_o 1308 

 :داد تکان یسر باور

 .حتمًا -

 یباق و ینیس باور. برخاست جا از دستبهوانیل آذر

 متعص نگران نگاه به یلبخند سپرد، نامور به را هاشربت

 و شد همراه رفتیم اطیح به سالن از که یآذر با و زد

 .دیند خود سر پشِت به را خزر مضطرب نگاه
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 نشستن شمال، یتابستان یهوا یگرما و یشرج آن در

 لدرمقاب گرفتن قرار و پدربزرگ یخانه یچوب تخت یرو

 را نفسش و عرق سیخ چنان را باور توانستیم آذر

 نیا اما بگردد، فرار یبرا یراه یپ که کند تنگ چنان

 سپردن گوش و ماندن کینزد نیا زدن، حرف نیا دار،ید

 یمرحله به یامرحله از عبور یبرا یپل که ،یاجبار تنهانه
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 نیا الیخ است موظف دانستیم خوب باور و بود گرید

 .کند آرامش وگوگفت با و راحت را زن

 .یشد عوض قدرچه -

 انگور درخت به رو باور یوقت کرد، شروع را مکالمه آذر

 ،زد که لبخند. کردیم تماشا را یکوچک گنجشک داشت

 از یکم زن شد، درچشمچشم آذر با و چرخاند که سر

 :گرفت یپ را حرف یباق بعد د،ینوش شربتش

 .ببره رو هازن از یلیخ دل تونهیم که جاافتاده مرد هی -

 :ادند مجال آذر د،یبگو یزیچ آمد. گرفت عمق باور لبخند

 .بوده داده دل بهش یعمر هی که رو یاون دل مخصوصًا -

 .خزر -

 سر یمیمال لبخند با آذر و گفت حیصر و لبخند یب باور

 : داد تکان دییتأبه
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 . خزر. بله -

 ف؟یتعر حساب به بذارم دیبا نویا -

 باور بود، شیهاچشم هیشب اشخنده. دیخند یآرامبه آذر

 .انداختیم خزر ادی به را

 .بزنم خوامیم که یحرف واسه مقدمه هم فه،یتعر هم -

 جاجابه که را پا. داد تکان دنیفهم عالمتبه یسر باور

 نظر از را او داشت آذر ندازد،یب گرید یپا یرو کردیم

 اب هافرسنگ بود، مرد نیا وجود در که یآرامش. گذراندیم

 نیا با داشت، فاصله کدورت و انتقام نه،یک اهیس یهاواژه

 ذهنش در که یخطر زنگ کردن خاموش توان آذر وجود،

 .نداشت بود درآمده صدا به

. خزر و تو یکینزد به ستمین یراض قبل مثل هنوزم -

 کنمیم فکر هنوزم. دونمیم اشتباه رو وصلت نیا هنوزم

 یتهس یبد مرد تو کهنیا نه. شهینم خوشبخت تو با خزر
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 یمشکل تو با من ،یکن خوشبخت همسرتو یتونینم و

 خودت که طورهمون ا،یمهرپو یخونواده با یول ندارم،

 ان،یجر اون از قبل چه وقت،چیه. دارم مشکل یدونیم

 زدمینم اگه یحرف. نبودم وصلت نیا به یراض بعدش چه

 خاندان هی. بود دخترش پشت محبوب که بود نیا واسه

. داومیبرنم دستم از یکار ییتنها من و بودن شما پشت

 و یباز هیبق و خانوم خاتون تون،یبچگ تو وقت هر

 عقد از لذت با و کردنیم تماشا رو شماها تیمیصم

 حرف شده بسته آسمون تو که پسرعموها دخترعمو

 من. کنم عوض بحثو ریمس کردمیم یسع من زدنیم

 به وصلت نیا کنم روشن رو خزر کردم یسع شهیهم

 .نداد گوش حرفم به وقتچیه اون و ستین صالحش

 .بار هی جز -
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 که را بار کی آن ماند، باور یرهیخ سکوت در یکم آذر

 دامها را حرفش یباق و تکان دییتأبه یسر آورد، خاطر به

 :داد

 من همراه و کرد عقل باالخره که بار هی همون جز. بله -

 .اومد

 لیدل و مفهوم آذر. نشست باور صورت به یمیمال لبخند

 :نپرسد یسؤال داد حیترج اما دانست،ینم را لبخند آن

 شدم مجبور. بود سخت یلیخ من یبرا خزر بردن -

. بدم انجام هم اونو یکارها تا بندازم ریتأخ به رفتنمو

 رفتن لپو یسخت به و بکنم یشتریب ینهیهز شدم مجبور

 اون با هم اون خزر، بردن من یبرا. کنم نیتأم هم رو اون

 سخت هی نبود، ساده سخت هی داشت که یخراب یهیروح

 ارک به عقلشو دخترم دمیدیم کهنیهم اما بود، وحشتناک

 وفادار دهیکش براش که ییهازحمت و مادرش به انداخته،
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 روین دراومده، مادرش پشت و گذشته دلش از مونده،

 و هیترک به مهاجرت سخت یروزها تموم. گرفتمیم

. ردمک تحمل خزر بودن عشق به رو هیترک از رفتن بعدش

 برام یلیخ نبودنش هم کم مدت نیا تو و حاال نیهم

. بدم تن شخواسته به مجبورم هرچند بوده، آزاردهنده

 یبرا بخواد که هست عاقل و بزرگ یقدراون گهید

 حرف باهات خواستم اآلن اگه اما ره،یبگ میتصم خودش

 لقب چه. گفته برام تو از شهیهم خزر. داره لیدل هی بزنم

 هک گفته بهم. برگشته که حاال چه بعدش، چه اتفاق، اون

 .کینزد یلیخ یلیخ. نیشد کینزد هم به یلیخ

 و شیپ شب چند به داشت انگار «کینزد یلیخ یلیخ»

 دکردنیم باز یآرام به را هادکمه که یدستان و باور یخانه

 . کردیم اشاره
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 آغوش با یطورنیا یتونست طورچه سؤاله برام حاال -

 تنهیک سال ده که ییتو اونم ؟یریبپذ دخترمو باز یلیخ

 یریبگ ازش یسراغ بار هی ینخواست که بود قیعم قدراون

 .یبد فرصت بهش ای

 در که یدستمال با شد، جاجابه شیجا سر دوباره باور

 و کرد پاک را صورت و یشانیپ عرق بود شلوارش بیج

 . انداخت اطیح کنج ِریپ تاک به یادوباره نگاه بعد

 خزرو یتونست زود قدران یطورچه بدونم خوامیم -

 .یببخش

  ببخشم؟ -

 باور بود وقتش حاال. کرد یسؤال را آذر نگاه باور سؤال

 ییروین و عشق از د،یبگو قصه د،یبگو شعر کند، باز لب

 را او و ببرد سؤال ریز را آذر باور بزند، حرف دارد که

 .ندارد دخترش یبرا یخطر کند متقاعد
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 زده؟ رس ازش یاشتباه کار ببخشم؟ دخترتونو دیبا چرا -

 اب داده حیترج احساسش، و عقل نیب که نهیا از ریغ مگه

  بره؟ راه عقلش یپاها

 تموم تو که دونمیم من... تو اما ست،ین نیا از ریغ نه -

 .یبود دلخور خزر از هاسال نیا
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 چون بودم، دلخور. نداره اشتباه به یربط یدلخور -

 که ستین یمعن نیا به نیا اما نبودم، من خزر انتخاب

 عشق یروین رو یادیز فقط من. کرده یاشتباه کار خزر

 به و خوردم نیزم سر با یوقت بعد و بودم کرده باز حساب

 از خزر، از شتریب و بردم اشتباهم به یپ اومدم، خودم

 نیا با طورچه کهنیا بهراجع اما شدم، دلخور خودم

 ادب بر و دنیکش زجر و ییتنها سال ده تونستم سرعت
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 یلیخ آغوش با شما قول به و رمیبگ دهیناد باورهامو رفتن

 تا کنمیم فکر من رم،یبپذ رو برگشتنش و خزر باز یلیخ

 نم. میرسینم سؤال نیا جواب به م،ینباش عاشق یوقت

 نیا که یکس یبرا مطمئنًا بدم یحیتوض هر بگم، یهرچ

 جواب... یول ست،ین درکقابل نکرده تجربه رو عشق

 عشق نیب یکیبار مرز من نظر به. ستساده یلیخ سؤالتون

 عشق چیه ،یعشق چیه من نظر به. نداره وجود نفرت و

 ختم نفرت به یطیشرا چیه تحت ،یقیعم و یقیحق

 به ،دنینرس به ،یناکام به تهش دیشا من، نظر به. شهینم

 قعش با یقرابت چیه من نظر از نفرت اما برسه، شکست

 چیه تحت یواقع عاشق باشه، عاشق که یکس. نداره

 از دست هم دنید انتیخ یحت یحت یحت ،یطیشرا

 .تونهینم چون چرا؟ نیدونیم. دارهیبرنم داشتن دوست

 روهاین یهمه از عشق چون. نداره روشوین و اراده



 

Romanzo_o 1317 

 یخودخواه سر از نباشه، یزبون باشه، یواقع اگه تره،یقو

 درخت نیا مثل. باشه کهنه باشه، دارشهیر اگه. نباشه

 .انگور

 بعد و دینوش شربت از یکم زد، وانشیل به یلب آذر

 :زد باور به یلبخند

 .خونده برام شعرهاتو خزر -

 :زد لبخند هم باور

 . باورهامن. ستنین شعر نایا -

 :گرفت عمق آذر لبخند

 .قشنگن. باور یباورها -

 و ردک سکوت یکم داد، تکان دییتأبه سر لبخند با باور

 را حرفش یباق اطیح کنج کوچک حوض به رهیخ بعد

 :زد
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 دست از امویدر شد، که یخشکسال. بودم نیزم من -

 دوباره ایدر ده،یبار بارون حاال. دمیرنج دم،یخشک دادم،

 شدهیناد تونمینم نخوام چه بخوام، چه گرفته، جون

 ده .کشمیم رنج اما کنم، یزندگ تونمیم اون بدون. رمیبگ

 المح خزر برگشتن با نمیبیم دارم حاال دم،یکش رنج سال

 و مباش رابیس عمرمو یباق تونمیم یوقت و خوشم خوبه،

 اگه یروز هی. کنم غشیدر خودم از چرا بگذرونم خوش

 راچ گرفت، ازم خزرو سوءتفاهم هی اشتباه، هی اتفاق، هی

 دم؟ب دست از فرصتو نیا باشمش داشته تونمیم که حاال

 ندم؟ جفتمون به فرصتو نیا چرا
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 .بود تریقیحق و داشت یشتریب عمق حاال آذر لبخند
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 جورنیا از عمرش آخر تا قراره اگه خزر حال به خوش -

 .بشنوه هازمزمه و هاحرف

 پشت هک یتیرضا فقط و گرفت دهینشن را زن نیتحس باور

 هاسال که یزیچ. داد جا مشتش انیم بود نهفته هاواژه

 یافتنیدست حاال بود، اوردهین دستبه و کرده تالش

 .دیدیم

 رو هاحرف نیا تونمیم که من حال به خوش دیشا ای -

 .کنم زمزمه خزر واسه

 تشرب از گرید یکم داد، تکان دییتأبه یسر د،یخند آذر

 پدرشوهرش یخانه اِطیح به را نگاهش بعد د،ینوش

 رانگا. رفتیم که بود یوقت همان هیشب زیچهمه. کشاند

 همان حاال، انگار. رفتینم شیپ هرگز خانه آن در زمان

 رسانده خانه نیا به را خود مهیسراس باور که بود یروز

 رانگا. بود دهیرس رید اما رد،یبگ را فاجعه یجلو تا بود
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 انعم تا دیکوبیم واریدرود به باور که بود یوقت همان حاال

 خوب کرد،یم فکر که منصفانه آذر. شود خزر رفتن از

 از هک بود نیهم اصاًل و استکرده بد مرد نیا با دانستیم

 . دیترسیم انتقامش و نهیک

 یسخت یلیخ شده، تیاذ یلیخ هاسال نیا تو خزر -

 ومآر یزندگ هی یبتون دوارمیام. دهید رنج یلیخ ده،یکش

 با لتوص یکن ثابت بهم یبتون دوارمیام. یکن فراهم براش

 خوشبختش دوارمیام. ستین حماقت گهید یایمهرپو هی

 .یکن

 جا از که یآذر با نگاهش. گرفت عمق باور لبخند

 فاصله تخت از داشت زن. شد همراه بود برخاسته

 :انداخت خنده به را باور آخرش یجمله یوقت گرفتیم

 . نهک خوشبختت بتونه منم سررهیخ سرتق دختر دوارمیام -
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 ستادهیا خزِر قلب اشرفتهعقببه سر باور، یخنده یصدا

 لبخند با حاال مادر. لرزاند را وانیا یاشهیش در پشت

 تاب را شتریب تعلل خزر. شدیم کینزد او به داشت

 .دیرس مادرش به وانیا انیم و رفت رونیب در از که اوردین

 .نباش نگران نخوردمش، -

 دست آذر. زد مادرش یرو به یگرم لبخند زدهذوق خزر

 :کرد کینزد گوشش به سر و دیچسب را دخترش

 یچارنا سر از اونم م،یرمستقیغ ِیزبون تیرضا هی دیشا -

 اورب واسه ستین قرار اما باشم، داده تو دل خاطربه فقط و

 و بذاره تمومسنگ برات دیبا. بگذره آسون یچهمه خانت

 چیه زا و آمینم کوتاه نیا از شتریب من که باشه ادتی نویا

 دخترمو کنه گمون باور خوادینم دلم. گذرمینم یرسم

 به آسون که رو یزیهرچ چون. آورده دست به آسون

 .یبگذر ازش یتونیم هم راحت یلیخ ،یاریب دست



 

Romanzo_o 1322 

 :کرد اضافه و گفت یآرام «چشم» خنده با خزر

 نیا پشت ِیسخت سال ده. نبوده آسون هم نیهمچ البته -

 .گرفت دهیناد شهینم رو یآسون

 گذشت او از داد، دخترش لیتحو یاغرهچشم و اخم آذر

 باوِر شاد خنداِن نگاه خزر رفتنش با. گذاشت سالن به پا و

 نییپا که را هاپله. دید خود به را تخت یرو نشسته

 و دارد یخوب حال چه کرد فکر خودش با رفتیم

  زیچهمه قدرچه کردهیم گمان که یزیچ آن برخالف

 .استشده ختم صلح و سازش به یراحتبه

 .یخوشحال یلیخ که نمیبیم -

 کف با و شد جاجابه تخت یرو. گرفت عمق باور لبخند

 . دنیبنش کشینزد خزر تا زد یاضربه کنارش به دست

 گذشت؟ ریخبه -
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 و انداخت بالکن یاشهیش در به عقب، به ینگاه باور

 شستهنن هاآن یتماشا به پشتش از یکس شد مطمئن یوقت

 خود به را او و رد جوان زن پشت از را دستش است،

 .کرد ترکینزد

 .ایگو که جاشنیا تا -

 ن؟یگفتیم یچ -

 .بزرگونه یهاحرف -

 از یگنجشک. رفت خسته ریپ تاک تا خزر یخنده یصدا

 ات گرفت باال سر جوان زن. شد دور و زد پر هاشاخه نیب

. بدوزد چشم باور خندان یافتادهنیچ یهاچشم به

 از نداشت دوست را هایاقهوه آن در نهفته یشاد یتماشا

 کرده، فکر مرد نیا غم به عمر کی یوقت بدهد دست

 باور. بود زده لهله بردنش نیب از یبرا و دهیکش عذاب
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 نگاهش بعد داد، عمق لبخندش به هایآب آن درچشمچشم

 :کشاند حوض به را

 نامور و مادرم با من، یخونواده با عموزن دل دونمیم -

 امیمهرپو هی من کهنیهم دونمیم. شهینم صاف وقتچیه

 آب مدونیم ه،یکاف نباشه یراض وصلت نیا به کهنیا واسه

 و رهینم جوب هی تو وقتچیه بزرگمام با مادرت

 تنها دل خاطربه فقط داده، تیرضا اآلن اگه دونمیم

 وقتا یبعض میکن ثابت بهش میکن یسع ایب... اما دخترشه،

 قدراون ایب. آدیدرنم جور ما یهاینیبشیپ با ییزایچ هی

 یمیتصم نیا از لحظه، نیا از که میکن یزندگ خوشبخت

 .نشه مونیپش گرفته که

 عدب و زد لبخند داد، تکان سر باور یهاحرف دییتأبه خزر

 باغچه از را او نگاه و توجه جوان مرد دست لمس با

 .گرفت
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 من و هیخوشبخت اوج مواسه باشم، کنارت کهنیهم -

 . دونهیم نویا مامان مطمئنم

 اب بعد. آورد خزر دست به یفشار و داد تکان یسر باور

 :نشاند ابروها به گره یزیچ آوردن ادی به

 اگه که دارم شتیپ ییزایچ هی یبود گفته -

 عموزن به مطمئنًا. یخوردیم بار اضافه شونیآوردیم

 گه؟ید اردشونیب برام یگفت
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 ریپ تاک به فقط نه بار نیا. شد بلند خزر یخنده یصدا

 را هالب د،یرس هم سالن در نشسته یهاآدم گوش به که

 یروزگار که ییهاآن یهمه دل حال و کرد باز یلبخند به

 با عصمت. شد خوش بودند جوان دو آن یبدحال شاهد

 نامور یهاچشم در نشسته خاطرآرامش و شعف به لبخند
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 خواهرش یچهره کمرنگ تیرضا به یهاد کرد، نگاه

 یخوشحال به چشم یخوشحال با رمحمدیم دوخت، چشم

 مانیا و هیسا دل در دیام نور و دوخت مادرش یهاچشم

 .زد شهیر
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 مشام به دود یبو و آمدیم دور از یکیموز محو یصدا

 جمِع و دید دور از شدیم هم را آتش یشعله. دیرسیم

 همه از. بودند نشسته دورش که ییآشنا یمانهیصم

 گوش به که بود امواج یصدا اما ترغالب و ترپررنگ

 سال ده باور که یادورافتاده ِیرآشناید یصدا. دیرسیم

 . بود کرده محروم دنشید و دنیشن از را خودش

 ؟یاین سال ده اومد دلت یجورچه -
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 دوِر جمع از را نگاهش کنارش نشسته یایدر یزمزمه

. رفتگ بود فرورفته شب یکیتار در ایدر که ییجا و آتش

 المپ یدکمه و برد باال دست همزمان چرخاند، سر

 یآب یایدر د،یپاش فضا به که نور. زد را سقف کوچک

 .شد دایهو و گرفت جان شیهاچشم یجلو

 .ادین ای ادیب که نداشتم یدل -

 دست باور. نشست جوان زن صورت به یمحزون لبخند

 را آن و دیچسب را فیک به دهیچسب ِفیلط دست برد، شیپ

 . کرد کینزد خود به

 خودش با و کند نهیس تو از دلو نیا ییایدر هی روز هی -

 دست که ییجا دور، یلیخ یلیخ یجا هی برد. برد

 .دیرسینم بهش کسچیه

 به مردانه دست تیهدا با حاال جوان زن دست کف

 برداشتهترک یقلب پشتش که جاهمان درست ،نهیس یقفسه
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 ار جوان مرد قلب آرام تپش خزر. بود دهیچسب دیتپیم

 لحظه هر تن آن دنیکش آغوش به یبرا و کردیم حس

 .شدیم ترتابیب

 یسع گوشه، هی نشست گهید تن، نیا موند که دل یب -

 .یزندگ بگم، یچ که یزندگ بکنه، شویزندگ کرد

 بود جانکم دوم یزندگ محکم، و بود دارجان اول یزندگ

 ارزشیب یدستدم زیچ کی انگار یزندگ نیآخر و

 محکم نه داشت، جان نه که بود دردنخوربه یازکارافتاده

 .ببخشد یجان و نفس بود بنا نه بود،

 لباس هی پرز مثل که جونم به افتاد یبد تناقض هی -

 رفط هی از. شد یجدانشدن و بافته تاروپودم به ییکاموا

 مثل بود، مربوط تو به مًایمستق که شدمیم ییزایچ جذب

 و غرور و هاشوپرتخرت و زیم و رهیگ و الک همون

 و جاها از فرار حال در مرتب طرف هی از تعصب،
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 ای ایدر نیهم مثل داشتم خاطره باهات که بودم ییزهایچ

 ...ای مترو

 !سال؟ همه نیا ینرفت هم مترو -

 مه رو همونا رفتنم، تختیپا بوده دست یانگشتا قد -

 . بگردم شهر تو یتاکس با مداده حیترج

 گفت، خزر متعجب یهاچشم به رهیخ و لبخند با باور

 کرد رو داشت دست در را زن دست که طورهمان بعد

 نشده دو آن یمتوجه هنوز هابچه. ایدر یکیتار سمت

 خزر بزند، حرف یکم باور بود وقت هم هنوز و بودند

 دوهر کند، تجربه واحد آن در را یمتفاوت ِقیعم احساسات

 ار هم دیشا حالت، نیترنانهیخوشب در و شوند تمنا غرق

 .کنند مهمان یکیتار دل در یابوسه به

 تمام. برام بود قبر شکل. بود بدتر همه از یول ایدر -

 هر اومد، ایدر اسم وقت هر ها،کتاب تمام تو م،یبچگ
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 ایدر کهنیا از قبل اومد، مازندران ن،یکاسپ خزر، اسم وقت

. یاومد روم شیپ تو ان،یب چشمم یجلو امواج و آب و

 ماومده کردمیم فکر... تو بدون اونم اومدم،یم اگه جانیا

 کنم هیگر شنداشته یجنازه واسه دیبا که یخال قبر هی سر

 طلسمو کردم یسع یبار چند. نداشتم دلشو. یعزادار و

 شدن،یم سست پاهام شدیم که اومدن حرف یول بشکنم،

 تمگف خودم با هم بعد به ییجا هی از. رفتیم پس نفسم

 که برم ییجا و بدم زجر خودمو دیبا چرا ه؟یکار چه

 . ومدمین که شد نیا برام؟ سآزاردهنده

 ..متأسـ -

 تأسف گهید گذشته که یزیچ واسه ایب! نگو! شیه -

 . مینخور

 درآورد، حرکت به را زن سرخ یهالب مرد، لبخند

 را المپ و رفت باال مرد دست شدند، دایپ که هادندان
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 یابوسه یبرا بود بهتر ییجا چه ساحل جز. کرد خاموش

 هم به هانفس. گرفتن ایدر از ایدر یصدا به ختهیدرآم

 غرق شیپ از شتریب هاتن و کرد فتح را هاتن گرما خت،یآم

 .شدند تمنا

 .نره ادمی رو یزیچ هی -

 دیشک عقب یصندل سمتبه تنه گفت، بوسه آن پس باور

 روشن دوباره که را سقف المپ. برداشت را یلکسینا و

 دلبخن و انداخت خزر کنجکاو یآب نگاه به ینگاه کردیم

 :زد

 راستشو فقط. جاستنیا سابندهی گنیم که ندهیجو -

 .هیک قًایدق خزر یایدر یشازده نیا نم،یبب بگو

 به ار خزر و آمد رونیب لکسینا از کودکانه یجلد با کتاب

 جوان مرد جان به یشتریب یگرما خنده. انداخت خنده

 جوان مرد از را کتاب خنده، آن بعد خزر. کرد قیتزر
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 گاهن بعد و دیکش شیرو یدست خواند، را ترشیت گرفت،

 :کرد باز لب جوان مرد درچشمچشم و برد باال

 زج باشه تونهیم یک ششازده باشم، من که خزر یایدر -

 تو؟

 به را زیچچیه هنوز هم خودش. گرفت عمق باور لبخند

 کی عمر، کی سال، ده. بود نکرده باور و هضم یدرست

ِ

 و،ا بودن کینزد باور او، برگشت باور

 اما شده، بزرگ آن با که ییایرؤ بودن دسترس در باور

 . بود ربوده را آن ریتقد دست دور، یروزگار

 .یکرد داشیپ برام که ممنونم -

 ازین گرید عمر کی دیشا. ماند هایآب زل حرف،یب باور

 ود،ش نوازش کند، نوازش کند، لمس د،یببو ند،یبب داشت

 را، یخوشبخت تا ردیبگ مهر بدهد، مهر شود، دهیبوس

عمر طوالنی با کابوس حقیقی رفتن خزر زندگی کرده 

ِ بود، حاال زود بود 
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 کی دیشا. کند باور را خزر بازگشت را، ایرؤ برگشت

 .بود ازین گرید عمر
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 م؟یبر -

 یمنف جواب جوان مرد سؤال به خزر باور، تصور برخالف

 به لبخند با داشت خزر. انداخت خنده به را او و داد

 شیپ وقت چند نیهم کردیم فکر و نگاه او خندان رخمین

 و دل از را یدیناام یهاشهیر کردیم تالش تام که بود

 نیهم. کند دواریام وصال به را او و بکشد رونیب او ذهن

 رباو و هیتک با و محکم اما مردد، که بود شیپ وقت چند

 یهوا و آمده نییپا مایهواپ یهاپله از عشق قدرت به

 از و دهیکش نفس دیکشیم نفس آن در باور که را یشهر

 نینگ به برد، نییپا نگاه. بود خرسند دور ِیکینزد همهآن
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 بود کرده خوش جا انگشتش در که یانگشتر یاروزهیف

 به را پدربزرگ یخانه یدورهم و شیپ روز چند و شد

 تمثب یهاواکنش با اضطرابش و استرس تمام. آورد خاطر

 در یوقت شب، آخر و شده پوچ لیفام یاعضا میمال و

 یظهلحلحظه لبخند با بود، دهیکش دراز مادر کنار تختش،

 سرخوش شیپ از شتریب و گذرانده نظر از را یمهمان آن

 که لحظه آن ادی به انگشتر یدوباره دنید از. بود شده

 و آذر و یهاد یاجازه با و زده شیصدا خاتون نرگس

 شتشانگ به نشان عنوان به را روزهیف انگشتر جمع یهیبق

 .افتاد بود نشانده

 رباو به بدمش بود قرار شیپ سال ده مادرمه، ادگاری نیا»

 جرئت که ندازمشیم خودم حاال انگشتت، بندازه که

 .«یاریب درش ینکن
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 باوِر به یقیعم لبخند جوان دختر جمع، یهاخنده انیم

 آن چهآن. بود دهیکش آغوش به را رزنیپ و زده خندان

 هب هم را او  بود گفته  گوشش ریز خاتون نرگس لحظه

 :بود انداخته خنده

 حواست! دهیورپر آرمیدرم پدرتو خودم یبجزون موبچه»

 .«باشه

 یقدرآن اما بشنود، خودش فقط بود بنا را وارزمزمه دیتهد

 بلند ار هاخنده یصدا برسد، هم هیبق گوش به که بود بلند

 یچشم پشت که مادرش زل خزر. کند یشاک را آذر و

 «چشم» بود داده ریتأخ با را هاکیتبر جواب و کرده نازک

 . دبو زده یگرم لبخند باور یرو به دوباره و گفته یآرام

 .زامونهیم هیشب -

 را رانگشت و برد باال دست خزر. کرد نگاهش دهینفهم باور

 :گرفت او یرو شیپ
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 .زامونهیم هیشب نشینگ -

 یهایآب آن یرهیخ و برد باال انگشتر یروزهیف از نگاه باور

 :شد رهیت

 . چشماته هیشب -

 :کرد فورترشیک باور یبعد ینجوا. شد لذت غرق خزر

 .یپوشیم یاروزهیف یوقت -

 :نداد مجال باور بزند، یحرف آمد خزر

 .بپوش یاروزهیف شهیهم. بپوش مواسه -

 رخز به نشاند،یم جان به قشنگ چنان را تیمالک «مواسه»

 ایدن تمام دم همان و گرفتیم دست به قلمو کی بود اگر

 . کردیم یاروزهیف را

 .چشم -

 .منوشته یزیچ هی برات توش. کن بازش -
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 یرو باور خوش خط یتماشا. کرد باز را کتاب خزر

 :نشست جانش به خوش اول یصفحه

 در رشدهیپاگ من راه،بهچشم شهیهم مِن کن، باور مرا»

. کن باور را ایدر اسارت در رهاشده مِن بهار، یب یخزان

 .«دادیب

 ار جمله د،یکش دادیب یواژه یرو را سبابه انگشت خزر

 و دبر باال سر لبخند با بعد خواند، سر از گرید بار کی

 :شد باور چشم در چشم

 .جانیا -

 به او انگشت یاشاره و برد نییپا نگاه دهینفهم باور

 یصدا همان با لبخندش، حفظ با خزر. دید را «دادیب»

 باور یهارگ در را خون هاساعت توانستیم که یمیمال

 :زد را حرفش یباق درآورد وخروشجوش به

 .پروا ینوشتیم دادیب یجابه دیبا -
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 یهایاقهوه آن زل را حرف یباق و برد باال نگاه بعد

 :زد مهربان و خندان

 با ه،کن شعر رو تو دل حرف یباش داشته رو یکی هیلیخ -

 .بده کادوش بهت و سهیبنو کتاب هی اول خوش خط هی

 خنِدلب همان با باور ای دیطلبیم فیلط و عاشقانه یفضا

 یاوسهب به را او و ببرد شیپ سر ای بماند خزر زل مهربانانه

 ...اما کند، مهمان

  خانوم؟ پروا حرف ای تو حرف -

 لیتبد ُبهت به خزر یعاشقانه حس گفت باور چهآن با

 نیماش یفضا در اشخنده یصدا بعد یالحظه و شد

 . دیچیپ

 !چسبونهیم تنگش هم یخانوم چه! یلعنت -
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. انداخت آتش دور جمِع به ینگاه بعد و دیخند باور

 دیبا شکیب ماندند،یم جاهمان اگر آن از شتریب

 . دندیخریم جان به را هامتلکتکه

 .ومدهیدرن صداشون تا میبر -

 بود نیا حشیترج هرچند کرد، موافقت بار نیا خزر

 را دونفره یفضا جمع، به وستنیپ و شدن ادهیپ یجابه

 باور اصاًل نه ای بمانند هم کنار و نیماش در کنند، حفظ

 ورد رد،یبگ فاصله ایدر از بزند، دور کند، روشن را نیماش

 جامانده ِیهاعاشقانه و مهرها ببرند، پناه یخلوت به شود،

 همه آن یجابه کنند تالش و هم خرج را قبل سال ده از

 .بمانند کینزد کینزد ،یدور سال

 .میبر -
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 ،شود ادهیپ آمد برد، در یرهیدستگ سمتبه دست باور

 شطرف به بکشد رونیب نیماش از تنه خزر کهآن از شیپ

 :دیچرخ

 .دارم دوستت -

. تنشس جانش تمام به که خزر، صورت به فقطنه لبخند

 هب گذاشت را احساسات ابراز یباق و فشرد را باور دست

 سمتبه آرامآرام هم، دست در دست و شدند ادهیپ. وقتش

 مشچش که ینفر نیاول. افتادند راه آتش دور نشسته جمع

 شستن صورتش به یقیعم لبخند. بود روناک افتاد هاآن به

 هب و شکافت را جمع وسفی یصدا. شد بلند شیجا از و

 :دیرس هاآن

 .اومد هم ما یعاشق ریپ. بهبه -
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 یصدا شکفتند، لبخندها دند،یچرخ سمتشانبه سرها

 جا از ییخوشامدگو یبرا جمع و شد بلند هاسالم

 برسند، آتش دور یحلقه به کهآن از شیپ. برخاست

 قیرف بعد و داد دست باور با شد، کینزد روناک

 :دیکش بغل به را اشیمیصم

 .صحنه نیا دنید از رفت ضعف دلم که آخ -

 یروراست چنان شفقت، چنان مهر، چنان اشزمزمه به

 هب محکم محکِم را او توانستینم خزر که بود نشسته

 به کرد رو روناک شدند، جدا هم از یوقت. نفشارد خود

 : باور

 .یطرف من با یکن تیاذ منو دوست -

 لبخند با باور. افتادند خنده به آتش دور نشسته جمع

 قشیرف یشانه سِر بود انداخته دست که یخزر به ینگاه
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 سمت افتاد راه بعد انداخت، بود چسبانده خود به را او و

 :گفت نشستن نیح و داد دست دوستانش با آتش،

 ن؟یخندیم نیریبگ منو طرف کهنیا یجا -

 یصدا به که گفت یزیچ هرکس شد، بلند سروصداها

 ننشست حال در وسفی تیدرنها و دیچیپ باد و ایدر امواج

 :کرد سکوت به دعوت را همه

 یجانبدار یجا. باور گهید گهیم راست. ساکت ساکت -

 ما با یکن تیاذ خانومو خزر جون، باور ن؟یخندیم

 .یطرف

 و نشستند هم روناک و خزر. افتادند خنده به همه دوباره

. زد باور یرو به یلبخند او، با یپرساحوال نیح یمصطف

 را جوان دو نیا نافرجام عشق یقصه هرکه شکیب

 .بود خوشحال وصل نیا از حاال بود، دهیشن شیپ هاسال
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 وبخ وقتش به داده نشون بترس، وسفی دیتهد از باور -

 .آدمو کنه چیپیصندل بلده

 هاخنده انیم کایمل. دندیخند گفت نیریش چهآن به همه

 :گفت

 .نشیآوردیم کاش. یخال اریشهر یجا -

 رد که یتار یمصطف. بود یمصطف به صحبتش یرو

 :انداخت وسفی به ینگاه و کرد جاجابه بود دستش

 ونا ترسمیم. نه گفت دنبالت، امیب گفتم بهش واال -

 باهاش وسفی باشه، یزیچ یچوب یچماق یقیقا دوروبر

 .ادیدرب خجالتم از

 بعد یالحظه و انداخت ریز به سر یشرمندگ با وسفی

 ودندب نشسته هم کنار که یخزر و باور به و برد باال نگاه

 یدهیخشک درخت به یاذره هنوز اگر. دوخت چشم

 تمام ستین بنا داشت دیام هنوز اگر داشت، باور عشق
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 یپاگرفته ازنو عشق نیهم شود، ختم انتیخ به هاعشق

 عشق باوِر به را او خزر، و باور عشق. بود شیرو شیپ

 . رساندیم

 کنسرت نصف ن،یکرد رید خانوم، خزر باور، آقا. خب -

 .دیببر ضیف شموندهیباق از حاال. رفت

 رمنتظ و مشتاق کرد، یتشکر محمد به رو لبخند با خزر

 بود هابچه دست در که یفلوت و لونیو تار،یگ تار، از نگاه

 مرد. دوخت چشم باور یخال یهادست به و گذراند

 لحظه آن هنوز. بود نداده تار نواختن به تن هنوز جوان

 زآوا بزند، تار بر زخمه خزرش یبرا ازنو که بود دهینرس

 جان یاجرعه دنینوش به را او و بدهد سر یاعاشقانه

 .کند مهمان

 . میبر برو -
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 از نگاه باور. کرد بلند را تاریگ یصدا و گفت کایمل

 جوان زن شد، خزر رخمین یرهیخ و گرفت ایدر یکیتار

 عمر کردیم آرزو دل در و نگاه آتش یهاشعله به اما

 یباال آسمان قدربه اشآمدهدستبهسخت ِیخوشبخت

 بعد یکم. باشد شانیروشیپ یایدر عمق به و بلند سرشان

 شروع آهنگ با زمانهم و درآورد را تار یصدا یمصطف

 :کرد خواندن به

  تابیب دوباره امشده ایدر موج ریاس یقیقا چو♫

 گرداب انیم خودش یپا به پا کشانده مرا تو الیخ

 باران ز پر ابر چو من نگاه تو ادی به

 شانیپر دل نیا جز من تمام از نمانده

 طوفان دست به مرا چرا چرا یاسپرده

 ♫رانیو تو یب جهان نیا در مرا مکن رها
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 خزر قلب راند، پس را تاریگ و گرفت اوج تار یصدا

 دیچسب ار کنارش نشسته مهربان مرِد دست د،یکوب ترتپنده

 لبخند کشاند، او یهاچشم به آتش از نگاه باور یوقت و

 :دخوان را ترانه یباق باور لبخند انیم یمصطف. زد یگرم

 امخسته زمانه نیا از تو از دور♫

 امگسسته همه از دل ادتی با

 آهم و اشک تو یادهیند

 شبم هر خواب قرار تیایرو

 رومیم که کجا هر به لحظه هر

 نگاهم رودیم تو یپ

 ییتو خزان نیا بهار که بازا

 ییتو وآننیا تمام که بازا

  دهیبر نفس نیا یبرا
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 امیجوان کنم فدا تا بازا

 امیزندگان تمام و جان نیا

 ♫دهید و چشم دو آن یپا به

. ردک ترگرم تر،قیعم را لبخندش فشرد، را خزر دست باور

. ناب یاحساسات از سرشار و بود خوشحال بود، دلگرم

 رها را شیهادست هادست نیا دور یروزگار که درست

 هادست نیهم از را دلش یگرما اما حاال بودند، کرده

 نوازشش کردند،یم لمسش که ییهادست نیهم از. داشت

 ادشی به و دندیچسبیم را شیهادست کردند،یم

 یهاخنده بهار. هست هم یبهار خزان هر پس آوردندیم

 .خزر و باور

 

 

 


