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 اهلل بسم اعظمت نام توکل به

 انکار: رمان نام

 نوروزی افسانه: نویسنده نام

 اجتماعی عاشقانه،: ژانر

 عاشقانه برترین  : رمان طحس

 شمسی هجری هشت و نود و سیصد و هزار  سال دی یکم: شروع زمان

 شمسی هجری نه و نود و سیصد و هزار  یک سال شهریور  نوزدهم: پایان زمان

 نقییر  که  شودمی تغییراتی خوشدست حافظ با ازدواج از  پس مهنا زندگی: خالصه
 شودمی باعث! مرگ یک حادثه، یک انمی این در . کندمی وارونه را قطمیرش تا

 مهنا. کندمی طلب انکار  که  ببازد ایقافیه سرمنزگاه به را انصافشبی انصاف حافظ
. است گرفته  خود به انکار  بوی سکوتش هاسال که  گرددمی باز  مادری آغوش به

 .سازدمی او برای را جدیدی زندگی... حقایق. کنندمی بلوا حقایق

 

 :نامهمعرفی

 . کرد  باید انکار   جرعت، خالی جای کردن  پر  برای هیگا

 زمانی درست. اندشده پنهان پرده پشت که  ستهاییدست وصف در  انکار، رمان
 است، آرام چیز  همه و زده صورت به زیبا نقابی مهنا، یآشفته دنیای که

 در  لطیف احساس یک پای. کندمی تر رنگین را سرنوشتش آسمان کمانیرنگین
 وجود با مهنا نوپای عشق. رودمی کنار   تاریکی پرده جاوید شدن پیدا با. است میان
 اشتباه یک. شکندمی گرفته  جان تازه نهالی مانند زدهترس سکوتی و هاکاریپنهان

  گاهی!  نیست عشق نباشد، اعتماد که  جایی! را اعتماد هایپایه زندمی هم بر 
 از  تر پررنگ  جاوید ردپای حقایق از  یبخش شدن رو با! گویندمی دروغ هم هاچشم
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 تمام معلول بر  علتی که  ناشناسی. اندازدمی رد مهنا سرنوشت در  همیشه
 .معماهاست

  

 : نویسنده سخن

 در  دیگه رمانی با تا دارم افتخار  این بنده که  عزیزی خوانندگان   شما تمام به سالم
 نشر  انجمن در  که  هست کارم  دومین این َدردمآن ءتجربه از  بعد. باشم خدمتشون

 من و. بشه چاپ رمان این قراره که  این دردمان طرفداران به خوش خبر . دممی
 دنیا یک عزیزان شما خضوع پر  همیشه و سبز  هایهمراهی بابت جا همین
 . گزارمسپاس

 . احترام با

 نوروزی افسانه

 :مقدمه

 سرم که  موجزی کلمات  سر سبک مستولی   در . دارم دوست را او من. دارم دوستش
 هایمنفس در  وقتی که  نابی حس از ! احساس از  نویسممی... اما من شده خراب
 برای خاطرات برای. تو برای نویسممی! دنیا زن   ترینخودخواه شوممی پیچد،می

 عاشق ترینخودخواه شوممی آیدمی که  اسمت. رویمان پیش خوب روزهای
 نیت را حبوطم نمازشان قنوت در  که"  اریانک" هایقالده میان در . دنیا منطقبی
 همه چشمان ُسرمه را" اقرارم" فریاد   عاشقانه سکوتم؛ غفران در  اما من کنند؛می
 دنیا یک و" تو" یک من! طلبکارترینم من... روزها این! من آبی  . کنممی
 .دارم طلب دنیا این از  را" خوشبختی"

  

 آب. کنممی نگاه گرفته،  جای محمد ن  دستا در  که  بلندی قیفی بستنی دو به ولع با
 صابون خوشمزه بستنی یک خوردن برای را دلم و دهممی قورت صدا با را دهانم
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 از  که  موهایم روی احتیاط با را رنگم سوسنی ضلع   شش آفتابی عینک. زنممی
 .گذارممی ام،کرده  باز  را فرقشان وسط

 یک قد کدامشان  هر  خانم،بیبیحاج قول به که  جذابش مشکی چشمان با محمد
 خجستگی از  پر  احتمالا  چهره روانه را چپی چپ نگاه است، درشت قاجاری نعلبکی

 با. کندمی طی بلند گام  چند با را ماشین تا مانده فاصله. کندمی امخوشحالی و
 برایم را اتومبیل شیشه دادن پایین دستور  دهد،می سرش به که  ریزی هایتکان
 .کندمی صادر 

 به عریضی نمایدندان لبخند همزمان. کنممی اجابت را دستورش چرا و چونبی
 محبوبش خواننده باخت با قضا بر  دست امروز  که  اخمویش همیشه یچهره روی
 . کنممی هدیه شده، هم تر عنق صدا استعداد کشف  مسابقه در 

 !ها داره خوردن بستنی این... به به به -

 و برآمده هایلب اندازد،بی رد اشجدی یچهره در  تأنی ایذره که  این بدون
 پرت دستانم در  عبارتی به را بستنی و کندمی مماس هم روی را حالتشخوش
 . دهدمی قرار  عتاب مورد اشکنایه  و طعنه از  پر  کالم    با را من همزمان. کندمی

 !جوجه گردنت  نیوفته کوبیده  مسابقات بعدی دور  بپا -

 : گویممی امعالقه مورد خواننده از  طرفداری به و آورمیم در  شکلک برایش

 !پسر ببینی رو خوابش کهاین مگه -

 گاز   غضب با و کندمی ترش رو محمد. کنممی نثارش درآوری حرص چشمک و
 لوله از  که  فشنگی مثل سریع و تند. زندمی اشکاکائویی  قیفی   بستنی به محکمی

 خیابان در  خراشگوش  ویراژهای با را رنگش مشکی اوپتیمای درآمده، تفنگ یک
 .تازاندمی

 لذت با را اموانیلی قیفی بستنی ام،عالقه مورد خواننده برد از  خوشحالی با من و
 که  را ماشینش ضبط صدای محمد من، بستنی   شدن تمام با همزمان! زنممی لیس

. کندمی کم  ،کند  کر   را فلک گوش  است قادر  تنهایی به دار بیس هایآهنگ این با



                 
 

 

 افسانه نوروزی|  انکاررمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

6 

 

 نظرم و سمع به را اشخبری جمالت و است دوخته روروبه به را اشجذبه پر  نگاه
 . رساندمی

 آخر  دیشب خانمبیبیحاج اینکه مثل  . داد پیام بهم وقت آخر  دیشب حافظ -
 و زندمی راهنما میدان به ورود برای. بیمارستان بردنش. بال رفته فشارش وقت
 چند با و گردمبرمی سمتش به نگران. رساندمی لبم به گویی  کم  این با را من جان
 توضیحات دادن برای را محمد" چطوره؟ حالش" و" کجاست؟  الن" سوالی   جمله

 با. اندازدمی گوش  پشت را من نگرانی اما محمد. کنممی ترغیب بیشتر  تکمیلی
 که  خورشید داغ و ظهرگاهی نور  تا دهدمی پایین را گیر آفتاب آرامش و طمأنینه
 طلبکارانه. نکند اذیت را هایشچشم انداخته، رد هردویمان چهره روی مستقیماا 
 . اندازممی اشجدی رخنیم به چپی نگاه و کنممی قفل سینه در  را هایمدست

  خب؟ -

 دستوری لحن همه این از ! ها نگی چیزی جون سوری به! جمالت به خب -
 . کنممی درشت چشمی اطعیتشق از  پر  ضرس کالم  پای خوابیده

 !ها زنیمی حرفا یه محمد پس؟ بگه کی  نگم من -

 . کندمی نگاهم گذرا  لحظه چند برای   محمد

 !گفتم  که  همین -

 مسکوت در  را محمد اندازه از  بیش اصرار . است انداخته چنگ دلم به بدی نگرانی
 احتمالت آخر  دست. کنم  درک توانمنمی رقمه هیچ ساده موضوع این داشتن نگه

 . آورممی زبان به شده، مونتاژ  ذهنم در  اختیار بی که  را قریبی

 بدی اتفاق نکنه شده؟ چی زنی؟می حرف نسیه چرا... محمد کنممی دق دارم -
! لبش گوشه  محو پوزخند و اندرسفیه عاقل نگاه نیم یک شودمی جوابم افتاده؟
 زبانش زیر  از  انبردست با باید قعموا طور  این در  که  مزخرفش اخالق این از  حرصی
 . زنممی اشورزشکاری برجسته بازوهای به مشتی کشید،  حرف

  باهات؟ دارم شوخی مگه من نخند، -
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 راحت خیال با اینجا اآلن تو و من بود افتاده بدی اتفاق اگه نظرت به -
 هم با محبوبمون خواننده باخت و برد مورد در  و بزنیم رگ به بستنی تونستیممی
 !بندازیم؟ َکل

 . گرددبرمی قوی بازدم و" خداروشکر" یک با امرفته نفسم قاطعش جواب این با

. فشارش همیشگی   شدن   پایین بال همون. نیست حادی مشکل چون نگو گممی -
 .بستریه بیمارستان فعالا  البته

 . کنم  مهار  را امصحنه در  همیشه کنجکاوی  حس توانمنمی

 و خاراندمی اشاره انگشت   بند با را مرتبش پرپشت ابروهای گوشه  پیششه؟ کی  -
 . دهدمی جواب همزمان

 چروک از  پر  هایدست لمس برای دلم. هست خودش گفت  بهم حافظ -
 آغوشم در  را کیفم  طاقتبی. کشدمی پر  سخنمشیرین و داشتنی دوست مادربزرگ

 . کنممی مچاله

 به منتهی خیابان سمت به را فرمان که  نهمزما محمد. محمد بیمارستان ببر  منو -
 . کندمی مستفیضم کالمش  در  خوابیده توبیخ با بار  این کند،می کج  دانشگاهم

 شنیدن وقتی ترهاشگنده  تو از ! اونجا؟ بری پاشی که  حسنی کاره  چه جنابعالی -
 تا. که  نیستم بیکار  بنده هم بعدش. دروازه رو یکی اون در  کردن  گوششونو  یه

 !کردم  ضرر  کلی  بال ندادم رو مغازه کرکره  که  هم آلنشا همین

 . کنممی اخم

 دارم؟ ترهابزرگ خیالیبی و تو کاسبی  و کار   به چکار  من -

 سمتم به. کشدمی نرم را دستی. داردمی نگه دانشگاه درب مقابل را اتومبیل
 : گویدمی جدی و گرددبرمی
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 امروز  قراره. گممی بهش خودم! اه گینمی هیچی کام  تا لم مامان به مهنا -
 خونه بیا بگیر  دربست کالست  بعد. باشیم اونجا همه شب یحتمل. کنن  مرخصش

 .بیبیحاج

 حواله ایآهسته" چشم" محمد خیال کردن  راحت برای و کنممی باز  را ماشین در 
 به ار طلبک. کندمی شکار  را آستینم گوشه  ماشین، از  شدن پیاده از  قبل. کنممی زبانم

 هستم، متنفر  آن از  چقدر  داندمی خوب که  رفتار  این بابت تا گردمبرمی سمتش
 تمام دستانش در  که  رنگی خوش تراول دیدن با اما. کنم  نثارش دار آب لیچار   چند
 .شوممی شل زند،می چشمک من به قد

 انگشتان بین از  را اسکناس درآمده بناگوشم همسایگی به که  هایینیش با
 بوسه. کنممی قالب گردنش  دور  را دستانم و شوممی خم. قاپممی اشکشیده
 . زنممی دارشریش گونه  به محکمی

 .من برم داداشم هایبازیدل و دست قربون -

 جواب طلبانهفرصت و اندازدمی بال ابرویی شده،حساب حرکت یک طی محمد
 . اندازدمی امکاسه  در  را خندانش

 و بشوری منو تاید پر  تشت یه با بودی حاضر  که  پیش دقیقه چند همین تا وال -
 !رخت رو بندازی

 در  و کنممی گلوله  را تراول که  درحالی سرتقانه و چرخانممی کاسه  در  را چشمانم
 . دهممی را جوابش دهم،می قرار  امچرمی کوله  کوچک  جیب

 !ندارم شوخی بشری بنی هیچ با تیمم از  طرفداری سر   من -

 که  محمد از  را دادن جواب مجال کار   این با تا پرممی بیرون ماشین از  سرعت به و
 دارد، آستینش در  شکنیدندان پاسخ هایمحرف واو به واو برای خدا همیشه
 .بگیرم

 و کشممی بال آید،می اممشکی کوتاه  مانتوی به که  را رنگم اناری سویشرت زیپ
 هایگام  با نشده، نصیبم مگیر سخت استاد غرولندهای تا کنممی سعی
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 مقابل به رسیدن از  قبل. برسانم کالس  به زودتر  چه هر  را خودم الَعَجلیضرب
 شل خودم اختصاصاا  را اشچانه که  اممشکی مقنعه نامحسوس و آهسته نگهبانی
 زیبایی جلوه که  امفرفری مشکی   دستیک هاخرمن تا کشممی جلو کمی  ام،کرده

 .بپوشانم حراست مأموران گیر سخت انظار  از  کمی  کرده  چندان دو را صورتم

 سرتقانه و کرده  خوش جا اشمشکی و آبی فرمیونی در  که  جوانی نگهبان به
 با. دهممی نشان را مصلحتم از  پر  لبخند است، کرده  علم قد دانشگاه در  مقابل
 به ی"نباشید خسته" شنوم،نمی درست هم خودم حتی که  ایمورچه صدایی
 .کنممی پرت سمتش

 و خشک تشکر  یک با را جوابم. است بز  و تیز  خودش برای حسابی گویا  اما او
 و کندمی سست را دلم ته حرکت این با. گذاردمی جلو قدم یک و دهدمی خالی
 علم یک مثل شوممی که  نزدیکش. ببازد رنگ سریعم هایقدم شودمی باعث
. کندمی کشی  َعَلم امچهره بیخ کند،می ُپر  را خیابان عرض تمام تعزیه در  که  بزرگ
 . کندمی صادر  فرمان کوتاه  و سینه به دست

 دانشجویی؟ کارت  -

! اهللبسم من و شده جن که  هست وقتی چند امدانشجویی کارت  دانممی خوب
 کرده  کوچ  زمین هفتم لیه به و شده آب انگار  ولی امکرده  زبر  و زیر  را خانه تمام
 گیر   برایش کجا  از  دانشجویی کارت  واگیر  و گیر   این در  کنمیم فکر  خود با. است
 : گویممی آهسته آخر  دست. کنممی پا آن و پا این. بیاورم

 ...آقای   بابا ای -

 روی   درست که  را لباسش روی رنگ مشکی اتیکت سرعت به عقابم چون چشمان
 . گیردمی هدف باشد درآمده کمان  چله از  که  تیری مثل شده، نصب اشسینه

 کارت  باید بازم رممی و میام رو راه این آزگار  روز  هر  دارم ساله سه من منصوری -
 !بدم؟ دانشجویی
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 قاطعیت با است، شده استخدام تازه کارمندان  از  گویا  که  جوان منصوری جناب
 : گویدمی و دهدمی تکان برایم سری

 .خانم نیست فرقی هیچ بقیه و شما بین -

 و کنممی مظلوم را هایمچشم ام،افتاده هچل به بد زندمی ر زا که  ایقیافه با
 و پیچاندمی را گوشم  کار   این با همیشه که  افتممی محمد یاد. کنممی نگاهش

 شک عقلت به ملت! ها نیاری در  دیگه جای رو هابازی لوس این قلقلی،" گویدمی
 !".کننمی

 محمد هایحرف به ایدب گویا  که  است حقیقت این خبررسان منصوری پوزخند  
! کند  شک من عقل   به زپرتی مردک این مانده فقط وسط این. کردممی اعتماد
 در  را آخرم تیر  نگهبان، ُپر  تو نسبتاا  هیکل و بلند قامت مقابل خورده شکست
 . کنممی پرتاب تاریکی

 خوب براتون اصالا  بشه متوجه اگه مادرم ولی ندید؛ راه منو منصوری آقای   باشه -
 !نمیشه

 ریز  را اشبادامی   مشکی هایچشم منصوری. شودمی کارساز   کمی  تهدیدم گویا
 را من تواندمی باریک خط این پشت از  چگونه او که  کنممی فکر  این به. کندمی

 ! ببیند؟

 !مادرتون؟ -

 : گویممی سریع نیامده در  دلی دو از  تا

 ! سماوات دکتر  خانم. بله -

 اندازه به ثانیه چند عرض در  بود، شده موازی خط یک به تبدیل که  هایشچشم
 . شودمی گلور   و گرد  هارنگی تیله

  دانشگاهن؟ علمی   هیئت عضو که  سماوات دکتر  خانم همون سماوات؟ -
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 به تا است کافی  همین و دهممی تکان برایش تأیید نشانه به سری افتخار  با
 کنارش  از  که  همزمان. کند  عجم من عبور  مسیر  وسط از  را پالسش و جول سرعت

 . چسبانممی لبانم به را ایخجسته لبخند قدردانی نشانه به شوممی رد

 . شهمی خوشحال بشنوه کردید،  حقم در  که  رو لطفی این مادرم قطعاا ... ممنون -

 سمت به وقت فوت   بدون. کنممی نثار  خودم به!" تعمه جون   آره" یک دلم در 
 طبقه به رسیدن با. کنممی تند قدم دارد، فاصله نگهبانی از  هاکیلومتر   که  کالسم
 روز  ادامه برای نایی هیچ علناا  شود؛می برگزار  آن در  کالسم  که  ساختمانی سوم
 . ماندنمی باقی برایم

 معروفش جااستادی در  دارم حتم که  کالس  بسته در  پشت. زنممی نفس نفس
 از  عمیق کام  چند نشسته مادرم، یساله چندین همکار  بزرگ، نامدار   دکتر  جناب

 گرگرفتگی  از  کمی  تا زنممی باد را صورتم هایمدست با. گیرممی اکسیژن
 .کنم  کم  انداخته، گل  دارم حتم که  امبرجسته هایگونه

 و سالم با و دهممی پایین را فلزی دستگیره. زنممی کالس  در  به کوتاهی  تقه
 بلند صندلی به و دهممی قورت صدا با را دهانم آب. شوممی وارد صلوات

 خالی جای مشاهده با. کنممی نگاه دارد، قرار  کالس  گوشه  که  استاد مخصوص
 .گویممی لب زیر  ایآهسته" آخیش" و کشممی راحتی نفس ناخودآگاه استاد،

 صندلی   روی دقیقه بیست حدود. روممی خودم مخصوص صندلی سمت به
 انتظار  از  حاصل سبز  هایعلف اولین رویش با. نیممامی استاد منتظر  کالس  خشک
 فانوس چراغ مثل چشمانشان که  پسر  چند با. چرخانممی کالس  در  چشم کالفه
 و سکوت سیاست دوباره و گردانمبرمی رو. شوممی چشم در  چشم چرخدمی

 . گیرممی پیش را انتظار 

 هاکالس  خدا ههمیش که  امرشته هم دانشجویان از  یکی محبی، کیارش  آخر  دست
 هوشمند ساعت  . رودمی تخته پای به پیچاند،می بافتنی میل مثل میان در  یکی را

 نشان افتاده، همه هم به حال که  کالس  کل  به و آوردمی بال را دارشمارک
 . دهدمی
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... ربعه یه قانونیش... نیستیم که  بابا این بیکار . بریم پاشین هابچه وکیلی خدا -
 کوچک  اشاره همین منتظر  گویا  کالس  پسرهای از  ایعده! بریم کنید،  جمع پاشین
 از  و بزنند بغل زیر  را کتابشان  کرده  ستپر  هاییسینه با و شوند شیر  تا هستند
 .شوند خارج کالس

 شانصندلی به چوب چسب مثل محکم و قرص. اندافتاده بام ور آن از  اما ایعده
 خود کشک  عبارتی به و اندگذاشته  کیارش  هایحرف نشنیدن به را بنا و چسبیده

 و افراطی جماعت دو این بین هوا در  لنگ من مثل هم ایعده. سابندمی را
 شوم،می مواجه که  کیارش  ملتمس نگاه با بمانند؟ یا بروند که  اندمانده تفریطی
. دهممی خودم به کوچکی  تکان و دارمبرمی بودم، انداخته هم روی که  را پاهایم
 : گویدمی کند،می آب هم را سنگ دل که  برانگیزیترحم لحنی با کیارش

 . داریم گرفتاری  تا هزار  خدا به... دیگه بریم پاشیم نشستید؟ چرا منوچهری خانم -

 اشقدیمی همکار  دختر  یعنی من، و بیاید کالس  به نامدار  استاد اگر  دانممی خوب
 دختر  از  انتظاراتش که  عاا قط. آیدمی بار  به افتضاحی چه نبیند کالس  در  را

 همیشه دانشجویان این به دادن دل و هاکردن  خالی پشت این از  بالتر  همکارش
 تن چند و کیارش  اصرار  پر  هاینگاه نهایت. کنممی صاف گلویی.  است گذار صفحه

. شوممی بلند امصندلی روی از  مکث با. کندمی را خودش کار   دوستانش دیگر  از 
 در  همیشه دوستان و خودش به. گیرممی نادیده را یارشک  پهن و پت لبخند
 . اندازممی چپی نگاه است، باز  بناگوششان تا نیششان که  رکابش

 ! ها داده تشکیل کالس  نفر  چهار  با استاد ببینم نیام ولی رممی من محبی آقای   -

 : گویدمی مطمئن و زندمی چشمکی کیارش

ش  رو همه الن... راحت خیالتون -  ! هاشونخونه برن کنممی ک 

 سری کوتاه  که  این از  بعد و کنممی جاجابه امشانه روی را جورم و جمع کوله
 کوچ  دانشگاه سرسبز  محوطه به. شوممی خارج کالس  از  دهم؛می تکان برایش

 !زنندمی پرسه جفت جفت آن در  دانشجوها اغلب که  مکانی. کنممی
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 را آدمیزادی قشر  هر  از  بشری، بنی هر  تا دارد را خاصیت این دانشگاه هوای انگار 
 به. کند  انتخاب خودش برای کفو  هم نا چه کفو  هم چه جفتی تا وادارد این به
 پر  به هم هنوز  سال سه از  بعد که  ایالفطرهعجایب و دار شاخ خیالت و فکر  این
 .خندممی دارد، جان ذهنم در  اول روز  رنگی

 دقیقه سی و دو عدد به را خود خیزان و افتان هاعقربه. کنممی نگاهی ساعتم به
 نسیم. است باخته رنگ ماه آبان پوشنارنجی قدرت به کم  کم  هوا. اند رسانده
 .گیردمی لرزم که  شودمی رد گوشم  کنار   از  خنکی

 البته. است دانشگاه همین هایکالس  از  یکی در  تدریس حال در  مامان اآلن قطعاا 
 روزهای که  را دانشگاه علمی هیئت کارگروه  متعدد جلسات باشد توانسته اگر 
 کرده  پرتاب نامعلومی زمان به و بسته طناب به شود،می خراب سرش شنبهسه
 ! باشد

 انداخته، سیطره رویش پاییزی جان کم  آفتاب که  رنگی سفید فلزی نیمکت روی
 و مجازی صفحات آزاد هوای در  کمی  تا آورممی در  را موبایلم و نشینممی
 که  باز . دارم ام،گرامی  دخترخاله سحر، طرف از  پیام چند. کنم  چک را هایمپیج
 فقط که  بشر  این زبانی تیز  به لبخندی. کرده  نثارم بیراه و بد ابتدا همان از  کنممی
 حتی او و گیرممی را اششماره تعللبی. زنممی است تر بزرگ من از  هفته دو
 . بخورد زنگ کامل  بوق یک گذاردنمی

  حال؟ تا دیشب از  کجایی  گرفته،  درد -

 . کنممی جور  و جمع را لبم روی شده پهن لبخند

 ! کردممی پخش حلوا داشتم قبرت سر  دیشب خالی جات -

 ... مرض مرگ، کوفت،  -

 ...زهرمار درد، -

 . دهممی ادامه و زنممی قهقهه

  بگی؟ ر بیشت بندازم یادت بازم خوایمی... عزیزت جان   نکش خجالت -
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 به نبات و نقل مثل رو عدیده اوصاف این همه وقتش به. آهسته آهسته دنیا -
ت بیام کجایی  ببینم بگو حال. دممی خوردت  . بیبیحاج پیش بریم دارم َبر 

 . پردمی بال حرف این شنیدن با ابروهایم جفت

 . زندمی داد ،داده قورت عصا مگه؟ داری خبر  تو -

 ! دارن؟ تشریف ماست تو مثل   همه مگه. رمدا خبر  که  بله -

 : پرسممی جدیت با

  شده؟ مرخص کجاست؟  اآلن -

 فکر . داد خبر  بهم دیشب حافظ. باشه شده مرخص باید. آره دیگه اآلنا... هوم -
 ! بهت گفته  کردممی

 سر  مترسک   را من و کرده  فرض آدم را همه ام،پسردایی حافظ، که  این از  دلم ته
 . جوممی را هایملب گوشه.  خورممی حرص جالیز 

 . اونجا میایم شب گفته  محمد -

 که  محمد اسم نانوشته قانون یک طبق. خندممی! شعمه با کرد  غلط محمد -
 و تند زبان این با که  است سحر  فقط. گیردمی ُگر   چون و چند بی سحر  آیدمی

 برادرم حریف   تواندمی است، بالتر  محمد کالم  صالبت از  گردن  و سر  یک که  تیزش
 . کنممی تأکید خنده میان. شود

 ! دیگه شنداشته ی  عمه -

 الن... بابا نیشتو ببند! بیا سوسه هی وسط این هم تو! نداشته یا داشته حال -
 بد خواب شب گرخهمی بینهمی توسیمی هایدندون شهمی رد کنارت  از  یکی
 ! بینهمی

 بازم نیش و قطع صدادارم خنده خودخودبه زده، برایم سحر  که  مثالیبی مثال با
 : گویممی حرصی و کنممی برم و دور  به نگاهی. شودمی بسته

 ! ببینن رو من ارتودنسی هایدندون بخواد دلشون هم خیلی -
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 دنبالت؟ بیام کجا.  نده رو خوشگلت هایدندون پز  انقدر  حال بابا خب -

 . کنممی مهار  سختی به را امخمیازه

 . نشد تشکیل کالسم.  دانشگاهم -

 . میام قاپممی سهیل از  ماشینو اآلن. اوکی -

 که  فارغی فردا و عاشق امروز  هایپرستو جفت زدن دید با را سرم سحر  رسیدن تا
 گرفتن  و کتاب  دادن بهانه به دانشگاه مرکزی ساختمان مقابل فراخ محوطه در 

 رنگی ایسرمه هاچبک دیدن با. کنممی گرم  گیرند،می قلوه و دهندمی دل جزوه
 و است سحر  شوممی مطمئن زند،می بوق و دهدمی چراغ برایم فرسخی ده از  که
 . دارمبرمی خیابان کنار   به قدم چند

 خرخره تا را هایششاسی که  ترشبزرگ برادر  سهیل، اتومبیل و زندمی راهنما سحر 
. گیرممی جای کنارش  و زنممی لبخندی. داردمی نگه مقابلم درست خوابانده
 . زنممی لبخند

 . دنیا دخترخاله ترینقرتی به سالم -

 با دنده، روی را دیگری و گذاشته  فرمان جعبه روی را دستش یک که  درحالی
 . آیدمی استقبالم به گرم  لبخندی

 تمام اشجمله هنوز . کنم  آتیش خواممی که  ببند سفت کمربندتو!  پشمک سالم -
 جلو شیشه به ناغافل. آوردمی در  حرکت به ناگهانی جهشی با را اشینم که  نشده
 زیراکس به را من مانده کم  اشناگهانی ویراژ  با که  این از  حرصی. شوممی پرت
 نگزیده قضیه این از  هم ککش  که  او به چپی نگاه کند،  تبدیل امملی کارت
 . اندازممی

 توجهیبی از  و کنممی باد پر  را دهانم. کنممی کم  را ضبط صدای و برممی دست
 بعد کمی.  گویممی!" وال برم رو رو" لب زیر  بشر  این زیادی همیشه خونسردی و

 یدک را سحر  ادکلن از  غلیظی حجم که  هوایی میان در  تا دهممی پایین را شیشه
 . کنم  تازه نفس کمی  بتوانم کشد،می
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 دستی شده، بالیاژ  روز  مد نآخری با که  اشپیشانی روی کوتاه  هایچتری به سحر 
 لب رژ  و سفیدش پوست با زیبایی همخوانی که  را قرمزش شال و کشدمی

 میان تعادل عدم این از  ناراضی. کشدمی جلو کمی  دارد، قرمزش اختصاصی
 لبی سحر  کرده  آلگارسون عبارتی به هایلباس و من دانشگاه هایلباس سادگی

 . کنممی کج

 . کنم  تنم خوب چی یه من خونه برو اول -

 حضور  قویاا  آن در  حسرت که  لحنی با و کندمی هایملباس و پایم تا سر  به نگاهی
 : گویدمی دارد،

 ! قلقلی میاد بهت بپوشی هم گونی  تو. بشه کوفتت  -

 وروروه زبان مهار  قلق ها،سال این در . گیرممی بازویش از  ایآهسته نیشگون
 ابروهای و کشدمی هم در  ایهرهچ سحر ! آمده دستم به خوب جادویش

 . کندمی نزدیک بهم را کوتاهش  هاشورخورده

 اون با گینمی چنگک؟ یا دسته اون نکبت. بشورمت تخته َسر  الهی ای -
 ! مونه؟می بازوم رو کبودی  رد هفته یه تا کنیمی حمله گرازت  هایناخن

 . اندازممی بال ابرو برایش و دهممی تحویلش عریضی لبخند

. قلقلی نگی بهم هی بمونه یادت تا باش، داشته من از  هفته یه رو یادگاری این -
 . بردمی بالتر  را اتومبیل سرعت و خنددمی شیطنت از  پر  سحر 

 تالفی بدبخت؟ من به چسبیدی کردی  ول رو همه! گنمی بهت همه که  اونو -
  میاری؟ در  من سر  داری رو همه

 خیابون کوچه  تو دختر  نداره خوبَیت کن  جمع هم نیشتو اون! چپ به بپیچ -
ر  اینطوری ر  ه  ر   ه  ر   ک   . کنه  ک 

 : گویممی گلو  در  ایخنده با

 ! ها پرنمی تنداشته خواستگارهای -
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 . کندمی ترش رو سحر 

 نکشیده عقلش اآلن تا که  ایگمشده  نیمه! شن گم  برن هم با الجمعینشون ُکُلهم  -
 ! شننه و خودش ارزونی !اصالا  بمیره بره بشه، پیدا

 پرت پذیرایی وسط مخمل ای  سرمه کاناپه  روی را خود سحر  خانه، به ورود با
 برایش هشداردهنده. اندازدمی مقابلش چوبی میز  روی قیدبی را پایش و کندمی

 : گویممی دلم در  و کنممی درشت چشم

 ساعته چند ر سمینا یه شخواهرزاده برای تا کجاست!  خالی جون سوری جای -
 ! کنه؟  برگزار  نظافت و اخالق درس

 ولنگار  پاهای به کنم،می باز  دانه به دانه را مانتویم صدفی هایدگمه که  درحالی
 . کنممی ایاشاره اشانداخته هم روی

 اسپری قوطی تا دو که  این بر  عالوه بفهمه مامان... رو هالنگ اون کن  جمع -
 بیچاره هم رو محمد و من هفته یه تا هکنمی خالی میز  رو کن  پاک شیشه
 ! استرلیزاسیونه مامان اول قانون. کنهمی

 رویش که  چوبی تمام مربعی میز  روی از  را پاهایش اکراه با. چیندبرمی لب سحر 
 . داردبرمی دارد، قرار  قرمز  رز  هایگل  از  پر  گلدان  یک

 استریلیزه اسمش دیگه کنی،می بلغور  داری تو و بینممی دارم من که  اینی وال -
 . ندازهمی راه جهانی جنگ هامیکروب با داره اوصاف این با رسماا  ما خاله. نیست

 ریز  را اشکشیده  و درشت چشمان و گذاردمی چانه زیر  را دستش تفکر  نشانه به
 .کندمی

. هستین زنده ما وسواسی   جونخاله این دست زیر  که  خیلیه محمد و تو خدایی -
 ! زنممی دار  خودمو شبه یه کنه  رفتار  اینطوری بخواد روز  یه هاگ مامان

 دهدمی تمییز  پذیرایی از  را خانه هایاتاق که  پذیرایی گوشه  مرمر  سنگ هایپله از 
 . روممی بال کرده،  ثابت مهره و پیچ با را رنگی کرمی  رانر   فرش آن مرکز  در  مامان و
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. کنممی باز  را هایملباس کمد  در . ستا شده تر مبهم اتاقم به ورود با سحر  صدای
 رنگارنگی و متعدد مانتوهای به وسواس با. باشم همیشه از  تر نقصبی باید قطعاا 
 کمد  از  یک به یک را مانتوهایم. کنممی نگاه کنند،می اندام عرض برایم کمد  در  که

 لمقاب ثانیه چند برای کمدم  در  پشت به چسبیده قدی آینه مقابل و آورمدرمی
 کالفه  و ناراضی آخر  دست. کندنمی جلب را نظرم کدام  هیچ. دارممی نگه خودم
 . اندازممی تخت روی را شانهمگی

 که  امزده برگشت محلبی چک یک مثل طور این را هالباس از  نیمی از  بیش تقریباا 
 سرش از  را شالش خانه به ورود بدو همان در . شودمی پیدایش سحر  کله  و سر 

 قرمز  و کالغی  پر  مشکی   از  مخلوطی که  رنگش دو کوتاه  موهای به. بود برداشته
 . کنممی نگاه است،

 ... شب! دیگه بجنب -

 به دست شده تلمبار  هم روی هایلباس از  کوهی  میان سردرگم که  من دیدن با
. شودمی نزدیکم. کندمی رها نصفه را حرفش باز  دهانی با ام؛ایستاده سینه

 . داردبرمی افتاده پایم مقابل که  را کوتاهم  ایسرمه مانتوی

  ترکیده؟ بمب! مهنا؟ اینجا خبره چه -

 را دلم حرف آهسته و دهممی ماساژ  را چشمانم گوشه  سبابه و شست انگشت با
 . آورممی زبان بر 

 با را پایم پنجه تا سرم فرق از  مبهوت و مات سحر . کنمنمی پیدا میلم باب هیچی -
 : گویدمی آخر  دست و کندمی رانداز ب سبزش چشمان

 استخاره همه این. دیگه کن  تنت چی یه. بریم خوایمنمی که  عروسی جان بابا -
 . میاد بهت هم خیلی مطمئنم. کن  تنت بگیر  همینو... آ بیا اصالا ... که  نداره گرفتن

 درست. بود برداشته پایم مقابل از  که  دهدمی دستم به را ایسرمه مانتوی همان
 و چشم حرکات با زدهذوق بمالد شیره سرش ایبچه سر  خواهدمی که  کسی  مثل
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 چهارطاق درهایش جفت که  کمدم  سمت به خودسرانه. کندمی اشاره آن به ابرو
 . کشدمی بیرون را چروکم شال و کندمی کوچ  است، باز 

 . زندمی عمیقی لبخند

 تخورده لول موهای و رواب و چشم به حسابی که  خوشگل اناری   یه اینم بفرما -
 ! میاد

 . کنممی تأکید و کنممی درشت چشم

رمه؟  مگه چیه؟ لول! فرفری -   ک 

 : زندمی چشمک سحر 

 کننده  نرم چی هر  که  من. نرمه موهات انقدر  که  بشه کوفتت!  ابریشمه کرم  آره -
 ! مونهمی پا سنگ عینهو موهام بازم کنممی خالی سرم رو

 . کنممی نگاهش چپ

 . بازیاته قرتی و کردن  بالیاژ  و کردن  دکلره رنگ به رنگ هنر  واسه اونم -

 با را هاآن گرفته،  لقمه خودش سلیقه به برایم سحر  که  هاییلباس پوشیدن از  بعد
 از  بیراه هم خیلی سحر  هایتعریف انگار . کنممی برانداز  تنم در  موشکافانه و دقت
 . است نیامده در  آب

 سعی و خورممی تاب و پیچ آینه مقابل. کنممی صاف را مانتویم کمر   قسمت
 و تمام آرایش از  بعد. شوم مطمئن هایملباس بودن خوب از  زوایا همه از  کنممی

 به را امداشتنیدوست عطر  نشسته، خوش گردم  چهره روی به حسابی که  کمالی
 . زنممی هایمگوش  پشت و هایمدست نبض

. بخشممی سرعت کارهایم  به کرده  شروع ر سح که  معکوسی شمارش با همزمان
 . آوردمی در  را هازدهسکته ادای بیند،می را من وقتی سحر 

 پیچید پام و پر  به آرایشم و پوشیدن لباس بابت سهیل اگه سری این باشه یادم -
ز   من   به انقدر  بگیره یاد محمد از  بگم  خوب اخالق این بابت! نده گیر   زده جیگر  ج 
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 شکر  را خدا دلم در  نکرده، تعیین قرمزی خط هیچ آرایشم و پوشش روی که  محمد
 . کنممی

*** 

 

 

 و زنممی گره  هم در  را ابروهایم زند،می رند عجیب که  ناشناسی شماره دیدن با
 در . گیرممی فاصله اند،نشسته خانمبیبیحاج بستر  دور  که  خانواده جمع از  کمی
 داریطرح ضلع شش رنگ آبی هاییشهش آن روی که  را بیبیحاج خانه چوبی
 به قریب احتمال با که  را تماس این جواب پلهراه خلوت در  تا کنممی باز  شده، قاب
 . بدهم است، گرفته  اشتباه یقین

 . شنوممی را ایآهسته نجوای صدای که  امنداده جواب هنوز 

 . ندارم روزتو هر  مکررات تکرار  حوصله... نه امشب -

 روی که  پسری! حافظ. شودمی کشیده  خودم از  بالتر  درجه چند به دزدکی نگاهم
 آخرین موبایل روشن صفحه به و نشسته خانه عرض کم  و موزاییکی هایپله

 که  حالی در  پاورچین پاورچین. است حافظ خود که  قطعاا  است؛ زده زل مدلش
 پلههرا زیر  و کنممی عبور  خانه در  جلوی از  نکشم هم نفس حتی کنممی سعی
 است، حافظ پدر  بهمن، دایی آن اصلی مالک که  ایطبقه دو ساختمان قدیمی
 . شوممی پنهان

 در  حافظ که"  جانمی" کلمه  پس در  شدیدی کنجکاوی  حس. کنممی رد را تماس
 کسی  هر  به گفتن  جانم آدم حافظ. کشدمی شعله وجودم در  برده کار   به کالمش
 بعد و زندمی منطق به را نانش همیشه هک  موجهم و حسابی آدم پسردایی. نیست
 زندایی و گالبش  و گل  خانم  بیبیحاج به جز  به وقتهیچ کند،می جان نوش
 ! است نگفته جانم است، جانش به بسته که  طلعتم
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 رو از  بلکه حافظ، زبان از  شنیدن جانم برای نه. جوشدمی سرکه و سیر  مانند دلم
 با که  اممادری گیر سخت و ُمّقید خانواده مقابل هم آن سمعم استراق این شدن
 ! اندکرده  خشک آسمان در  را آب جیزشان و ُاف از  پر  بسته افکار 

 فکر  که  هاچه خودش با ببیند شرایط این با و وضع این در  را من کسی  هر 
. کنم  چرب حسابی و درست تهمت چند با را پهلوهایم باید که  قطعاا ! کندنمی
 دارد؛ هواخواه هزاران که  خانواده، خوشتیپ   بهمن، جوان سر پ سیاه زاق زدن چوب
 گیرمگریبان  که  را ایمسخره خنده مقابل توانمنمی! شودمی محسوب ترینشکم
 . بگیرم شده

 قضیه این به. چسبدمی هایملب به کنه  مثل بغرنج شرایط در  همیشه که  ایخنده
 زده بال فشار  و بد حال   نام به ایگونهمصلحت سایه زیر  فقط امشب جمع کل  که
 با حواسم. واقفم خوبی به اند،شده جمع هم دور  هامدت از  بعد خانم،بیبیحاج
 . گرددبرمی بالتر  پله چند به زند،می حافظ که  حرفی

 . دممی پیام بهت شب آخر . برم باید من -

 ویر  موبایلش بزرگ صفحه نور . هشدار زنگ درآمدن صدا به یعنی حرف این
 و اشپدری خانه بالیش طبقه که  ایپلهراه روشن   و تاریک در  و افتاده صورتش

 مجسمه یک نقصش و عیببی چهره از  است، خانمبیبیحاج خانه اشپایین طبقه
 . است ساخته بهاگران  مینیاتوری

 شدن نزدیک صدای. شوممی محو پلهراه زیر  تاریکی در  سرعت به شدنش، بلند با
. بینممی افتد،می در  روی بیشتر  رفته رفته که  را اشسایه و شنوممی را هایشمقد
 . بیاید در  جیکم مبادا گیرممی گاز   محکم داخل از  را هایملب

 که  قرمزش و مشکی چهارخانه پیراهن به دستی که  بینممی خانه، به ورود از  قبل
 فاتحه شودمی ندبل که  موبایلم زنگ صدای. کشدمی است، تنش کیپ  حسابی
 قلب حافظ ایستادن با همزمان. خوانممی را آبادم و جدهفت که  البته و خودم
 . کنممی خفه نطفه در  را ماسماسکم آبروَبر  صدای. ایستدمی حرکت از  هم من
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 کمی.  کندمی تعلل خانه به رفتن در  که  است شده کشیده  حافظی سمت به نگاهم
 . شنوممی برگردد، سمتم به که  این دونب را صدایش. چرخدمی من سمت به

 ! نخوری سرما وقت یه تو بیا دخترعمه، سرده هاپلهراه -

 همه این از . شودمی خانه وارد و زندمی کنار   آهسته را در  مقابل توری پرده سپس
 *. پردمی سرم از  بنگ بالیش دقت

 گرانههسوءاستفاد شرم عرق. است نشسته عرق به هوا سرمای رغمعلی تنم
 گرفته،  نشأت مغزم شیرینی   از  که  قراضه نماینخ حس یک پهلوی به را پهلویش
 سرعت این به که  این از . کنندمی تلپاتی هم با انداختنم زانو به برای و چسبانده

 . کنممی نفرین و لعن را بودنم چلفتی پا و دست و خودم شده، رو برایش دستم

 نگاه شده، پیدا موبایلم صفحه روی اشکله  و سر  دوباره که  ایشماره به غضب با
 منحوس شماره همین سر  زیر  هالئامت و دنائت این یهمه که  قطعاا . کنممی

 . زنممی را تماس اتصال گزینه.  است رقمی یازده

  الو؟ -

 را حرصم تمام. کندمی پر  را گوشم  صوتی تارهای آشنایی چندان نه مردانه صدای
 . کنممی خالی شخص آن سر  امطلبکارانه" بفرمایید" با

  منوچهری؟ خانم -

 نقطه هیچ به وقتی. کنممی بررسی دوباره را شماره و جدا گوشم  از  را گوشی
 : پرسممی گنگ  رسم؛نمی آشناییتی مشترک

  شما؟. هستم خودم بله -

 . منوچهری خانم هستم کیارش  -

 همان کند،می خطور  ذهنم به که  ایگزینه  تریننزدیک و تریندست دم کیارش؟
 به را حس این دارمدنباله سکوت گویا.  است دردسرسازم همکالسی محبی، کیارش

 : گویدمی بیشتر  سازی  شفاف برای. امنیاورده جا به را او هنوز  که  کندمی القاء او
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 ! محبی کیارش  -

 . دهممی ادامه تر رسمی و زنممی صداییبی پوزخند

 . دهدمی ادامه را صحبتش تر گرم  لحنی با اما او محبی؟ آقای دهستی خوب. بله -

 . ها شدم مزاحمتون شب وقت این بخشید. خانم مهنا ممنونم -

 را هایمچشم ثانیه چند برای جذاب، چندان نه مکالمه این شدن کشیده  درازا به از 
 . بگیرم دست به دوباره را اعصابم تمدد رفته در  رشته تا بندممی

  پریدن سر  از  برق شدن، متعجب: پریدن سر  از  گبن*

 . بفرمایید دارید، اختیار  -

 . شنوممی را اشدورگه و کلفت  صدای. کندمی صاف را گلویش

 استاد برسونم اطالعتون به خواستم امروز، کالس  بابت مزاحمت از  غرض راستش -
 ! دادن تشکیل رو کالس  و آوردن تشریف کالس،  شدن   خالی بعد مین پنج گویا

. شودمی کشیده  اممخیله روی رحمانهبی که  ماندمی سوهانی مثل هایشحرف
 آن. زد مزخرف خبر  این نام به باید قطعاا  را دقیقه چند این بدبیاری دانگ شش
 !اشمنگوله با هم

 کرده  داغ حسابی خبر  این شنیدن از  امکله.  کنممی پرت بیرون به محکم را نفسم 
 : گویمیم خاطر آزرده. است

 ... شما حرف اعتماد به من. محبی آقای   دیگه نکنه درد شما دست -

 آبدوغ به زدن بخیه مثل هاشکایت و گله  این ادامه که  موضوع این به فکر  با
 نصفه حرف پی ندامت با اما کیارش!  شده نباید، که  کاری.  کنممی سکوت ماندمی
 . گیردمی را امکاره

 کسی  اصالا . شنیدم خوابگاه هایبچه از  تازه خودمم من منوچهری خانم خدا به -
 دیدن چروندن،می غاز  راهروها تو طوریهمین نفر  هشت هفت! که  نبوده کالس
 ! رفتن پاشدن سرکالس رفته استاد
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 وضوح به داده، نسبت جماعت آن به که  یی"هافروشآدم" لبی زیر  صدای
 . شودمی عصبی بار  این امخنده. شنوممی

 . بخیر شما شب  . رسانیتون اطالع از  ممنون... محبی آقای شهبا -

 سر  وعده است بلد فقط که  پسرک این دهمنمی اجازه. کنممی قطع را تماس
 یاد به تازه مکالمه اتمام با. دهد ادامه فصیحش سخنرانی به بدهد قالبی خرمن
 را اسمم مدام .شنوممی را سحر  صدای. افتممی امداده که  داریشاخ گاف  و حافظ
 . شودمی جویا را بودنم کجا  بقیه از  و زندمی صدا

 با. شوممی خانه وارد و زنممی دریا به را دلم. گذارممی کنار   را کردن  دستدست
 شال وار اتوماتیک و آهسته. شودمی کشیده  سمتم به جمع کل  نگاه خانه به ورودم

 بارد،می خباثت برق شمانشچ از  که  سحر . کشممی جلو به کمی  را افولم به رو
 . شودمی نزدیکم لبخندزنان

 ! ها داره خوردن بیبیحاج خونه زنجبیلی   چای که  بیا بیا، یهو؟ شدی غیب کجا  -

 . کندمی پچپچ آهسته و زندمی ریزی چشمک

 ... بیبیحاج اشنوی   سیگارهای دود و زنجبیل طعم با چای -

 .بنددمی لذت با را چشمانش

 ! نمیاد گیرت  جا هیچ اصالا . ..اوم -

 گلی    گل  خوابرخت و تشک. کشاندمی بیبیحاج بستر  سمت به را دستانم
 مخمل بالش ناز  به که  حالی در  او و است پهن خانه وسط معمول طبق بیبیحاج
 . کندمی دود لذت با را باریکش قدیمی سیگار  داده تکیه رنگش قرمز 

 احتمالا  و هاحرف به متفکرانه سکوت در  و تاس گرفته  مه از  ایهاله را دورش
 گوش  کنار   آهسته. دهدمی گوش  گوید،می سودابهخاله که  زنکیخاله هایغیبت
 : گویممی سحر 

 . موزه ببرن رو بیبیحاج سیگارهای بیان فرهنگی میراث بزنیم زنگ باید -
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 که  دهدمی فشار  هم روی محکم را رنگش قرمز  آمده کش  یبرجسته هایلب سحر 
 . برسد خانه اهل گوش  به اشمستانه قهقهه مبادا

 سبزی قورمه خوب بوی. آبه ور اون هایموزه کار    راسته! خال وسط زدی تو جون   -
 پذیرایی تمام زنانه، و مردانه مدل به مدل هایادکلن و دود بوی از  تر قدرتمندانه

 دوباره طلعت دایینز یعنی این. است برگرفته در  را خانه متری بیست کوچک
 . است کاشته  گل  حسابی و زده بال اشآشپزی ذوق

 بشقاب و کاسه  کلی  درونش که  داریشیشه چوبی تلوزیون میز  سمت به نگاهم
 نشسته هم تنگ حافظ و محمد که  جایی. کندمی کز   خورد،می چشم به قدیمی

 از  پر  نیقندا و چای استکان دو و میوه پر  بشقاب یک کدامشان  هر  جلوی. اند
 . دارد قرار  پولکی

 نمایش به داییزن. نشینممی کرده  چارقد و چادر  حسابی که  طلعت داییزن کنار 
 رویم به سپس. شود باز  نشستنم برای جا تا کند،می جور  و جمع را خودش کمی
 گیردمی دیگر  بار  یک را اشرنگی چادر  طرف دو. پاشدمی ایافتاده ششدر  به لبخند  

 ! پوشاندمی همه دید از  را شکلشبیضی چهره از  نیمی کار   این با. کشدمی جلو به و

 کنار   خودم تفریطی رفتارهای با را طلعتداییزن افراطی رفتارهای ایلحظه برای
 و گرم  که  خوهایمان و خلق و رفتارها برعکس گفت  شودمی. دهممی قرار  یکدیگر 
 . است آسمان تا زمین از  اشفاصله پوششمان است، هم به شبیه

 سر  از  را شالش. است افتاده بوم ور آن از  طلعت داییزن برعکس اما سودابهخاله
 پشت کوچک  کلیپس  یک با زور  به را کوتاهش  کرده  دکلره موهای و برداشته
 که  است داده بال طوری را اشلیمویی شومیز  هایآستین. است کرده  بند سرش
 . شود دیده رنگش طالیی کلفت  و کت  النگوی شش تمام

 پوست چاقو شکل منحنی حرکات با و گرفته  دست به را بزرگی تامسون پرتقال
 خدا همیشه مثل هم بنده گرامی  مادر . زندمی برش را رنگش نارنجی زمخت
 مقنعه و کرپ  شلوار  و مانتو در . است سرریز  اشچهره وجنات تمام از  خستگی
 شلوار  و مانتو این. است زده زانوچهار  بیبیحاج بالین طرفآن اشرسمی مشکی
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 گرم  دانشگاه در  سرش نود دقیقه تا او که  دهدمی این از  نشان کسل  یچهره و بژ 
 خود تا سرپا پتویی و بالش هیچ بدون کنند،  رهایش خود حال به اآلن اگر  و بوده

 . خوابدمی فردا خوانخروس

 رو و گذاردمی جلویش یقاجار طرح نعلبکی درون را چایش از  نیمه استکان مامان
 : گویدمی بیبیحاج به

 نمک گهمی بهت دکتر  وقتی جان؟ مادر  کنینمی رو خودت حال مراعات چرا -
... من مادر   بالست سالت و سن. نکش یعنی نکش سیگار  گهمی! نخور یعنی نخور 
 انج بابا. کشیدنتو  سیگار  این قرآن رو تو کن  ول. که  نیست بردار  شوخی بال فشار 
ت  از  شهمی حیف بگی که  دننمی هم کوپنی  دیگه  این بعد موندم من! رفته َکف 
 ! میاری؟ گیر   رو سیگارها این چطوری سال همه

 داییزن گیرد،می سیگار  از  را هایشپک آخرین حریصانه که  بیبیحاج جای به
 . دهدمی جواب آهسته طلعت

 خرهمی بسته یه براش قدیم بازار  از  آقابهمن شاگرد ماه هر  اول جون سوری -
 . میاره

 به دستی. کندمی خاموش استیلش جاسیگاری در  را سیگارش فیلتر  بیبیحاج
 زرشکی هایمخمل که  همزمان و کشدمی پایش روی شده مرواریددوزی لحاف
 مصنوعی هایدندان تمام که  کشدمی ایخمیازه کندمی نوازش را لحاف رنگ

 . شودمی دیده سفیدش

 : گویدمی کسل  سسپ

 هاحرف این. بومم لب آفتاب من. تابا و تب این گذشته  من از  دیگه... مادر ای -
 . کشیدنه  کور   چشم به سرمه هم

 و کندمی پر  پر  را پرتقال که  حالی در  مامان هایحرف از  طرفداری به سودابه خاله
 : گویدمی گذارد،می تمیزی بشقاب در 
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 و تیغ یه یکی باید همه گیمی شما که  اینطوری .من مادر   جواب نشد که  این -
. ها نکش سیگار  گمنمی من! عزراییل حضرت پیش بریم و بگیریم دستمون کرباس

 بیا... مادرجان بیا. کن  مراعات گممی من. کنی  ترکش شهنمی دیگه سال چهل بعد
 تا دیشب از  خبرهابی خدا از  آبجی... بگیره رو دلت زیر  یکم بخور  رو هاپرتقال این
 . بخوره ندادن هیچی حال

 به را سرش بار  چند و داردبرمی هایشچشم روی از  را اشفریم بدون عینک مامان
 سودابهخاله که  هاییپرتقال از  َپری خانمبیبی حاج. دهدمی تکان تأسف نشانه
 و داردبرمی دستش کنار   مالمین بشقاب داخل از  کشیده،  را کندنش  پوست زحمت

 شدت که  زندمی پهلویم به ایسقلمه آهسته سحر . َجَودمی فراوان ملوچ ملچ با
 از  پر  و گرم  صدای ُپر  دهان همان با بیبیحاج. کندمی بیشتر  را امزیرزیرکی خنده
 . رساندمی اشپسری یدردانه عزیز  هاینوه گوش  به را اشعاطفه

 نخوردی؟ هیچی چرا مادر  محمد... بخورید میوه شمشادام شاخ گلم،  پسرای   -
 چشمت نور  دمپایی، لنگه اون به ندوز  رو هاتچشم انقدر  حامد! بگیر پوست میوه
. بخور بردار  شیرینی بیار  در  دهنت از  رو دمپایی لنگه اون مادر  سهیل... شهمی کم

 . نکنید جفا خودتون شکم به بیارن؟ چای   برات بگم مادر  حافظ

 یک مثل که  لبخندهایی دست آن از . زندمی بیبیحاج به مهربانی لبخند حافظ
 با. دهدمی رخ صامتش همیشه چهره روی بار  یک سال چند هر  تاریخی خسوف

 به. چرخاندمی کاسه  در  را سبزش شهالی چشمان سحر  ،بیبیحاج حرف این
 غرغر  گوشم  دم حرصی و تخس هاگذاشتن  بین و فرق این از  اعتراض نشانه
 . کندمی

 وقتاون هاست،بیچاره بدبخت ما گردن  هاشحمالی و هاسابب و بشور  همه -
! هانکبت نکنن کوفتشون  سیاه سال صد خواممی! کنن  جون نوش باید هاشازده
 ! وال آورده رو نوبرش که  هم بیبیحاج

 بلند خانواده همهمه پر  حجمه در  تحویل سال توپ ترکیدن مثل امخنده صدای
 و تیز  چشمان علت، شدن جویا برای. کنندمی مکث یالحظه برای همه. شودمی

 زیر  و پنهانی بند فهمممی تازه. کنندمی متمرکز  بازم قیچ   و من روی را کنجکاوشان
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 ته و سر  شدهحساب لبخند یک با کنممی سعی! امداده آب به بدجور  را امخنده ابر 
 . بیاورم بهم شده طور  هر  را قضیه

 اندازه به هایمگونه  از  کدام  هر  که  رساندمی یقین ینا به را من هایملپم سوزش
 و ایقلوه هایلب سودابه خاله. اندگرفته  رنگ خود به قرمز، درشت سیب یک

 . کندمی نگاهم عطوفت با و دهدمی قوس را کوچکش

. خاله شده باز  صورتت رنگ چه تخته، به بزنم. مهناجونم بشم تخنده قربون ای -
ت  در  تواندنمی بار  این گویا.  شودمی تار  دو دوباره سحر  هایلب! اه میاد بهت شال 
 . بماند ساکت موکدانه تمجدیدهای این برابر 

 ! دیگه قاقیم وسط این که  هم ما خانم مامان -

 بیاورد، دست به را دخترکش دل و کند  مافات جبران که  این برای   سودابه خاله
 بوسه. اندازدمی سحر  کرده  آرایش قلم هفت چهره به تحسینی پر  و خریدارانه نگاه

 : گویدمی و زندمی زبانششیرین تغاریته گونه  به صداداری

 ! بچه خودمی دردونه که  تو -

 این که  را آرامشی کنممی سعی و نوشممی را امزنجبیلی چای از  جرعه چند
 غل به ار  نگاهم بین این در . بچسبم دستی دو کرده،  هدیه بدنم به گرم  نوشیدنی  

 . نیاورد در  اندنشسته محمد و حافظ که  جایی از  سر  تا بندممی زنجیر  و

 از  و کندمی جور  و جمع را گیرش  وپادست رنگی چادر   زحمت به طلعتزندایی
 سمت به و داردبرمی زمین روی از  را کنارش  استیل گرد  سینی. خیزدبرمی کنارم
 اندنشسته سودابه، خاله شوهر   راهیم،عمواب کنار   بهمندایی که  جایی خانه، بالی

 . شودمی رهسپار 

 شود،می پایین و بال بهمندایی درشت انگشتان در  که  بزرگی سنگی تسبیح به
 . آیممی خودم به سودابه خاله طاقتکم  و آهسته صدای با. کنممی نگاه

 ! شد شروع هاشخودشیرینی ورمالیدهپاچه این باز  -

 : گویدمی جدی و رودمی خاله هب ایغرهچشم مامان
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 . دار نگه خودتو حرمت خودت همیشه آبجی؟ زدنه حرف طرز  چه این -

 که  این بدون و اندازدمی باریکش کشیده  مداد ابروهای بین چینی سودابه خاله
 : گویدمی نامفهوم بخورد، چندانی تکان هایشلب

 وقته خیلی عفریته این یحنا ولی آبجی دونمنمی رو تو من مگه؟ گممی دروغ -
 پاش. دراومده گاو  دهن از  که  نکن نگاهش اینجوری! داده پس رنگ من پیش
 قشنگ و چلونهمی شورهمی رو بیچاره پیرزن این هم و تو هم و من هم برسه

 که  نکن َبَلک َاَلک اونجوری من برای هی هم رو نگاهت! رخت رو کنهمی پهنمون
 جلو. ندارم ُبرده ُخرده باهاش که  من. بگیری رو زدنم حرف جلوی بخوای مثال
 ! استغفراهلل... باشه داشته چشم خواهرش زندگی به که  آدمی! اصالا  گممی روش

. گیردمی گاز   رو و پشت را اشاشاره و شست انگشت میان گزیدن،  لب از  بعد و
 برای اساسی نشانی و خط چپش چپ نگاه با و کرده  درشت هایچشم با مامان
 . کشدمی کوچکش  خواهر 

 ! سودابه نده باد به دوباره رو هاخرمن کهنه  کنممی خواهش -

 به است، زده دامن آن به سودابهخاله که  سنگینی جو کردن  عوض برای بعد و
 سحر  به ایمتواضعانه و مهربان نگاه و دهدمی تکیه سرش پشت قرمز  پشتی
 . اندازدمی

  رسید؟ جاک  به دانشگاه خاله؟ خبرا چه سحرجان؟ -

 . خنددمی نخودی سحر 

 . کنیممی ملت تن و دوزیممی و بریممی جان خاله هیچی -

 . آیدمی وجد به مامان

 خیاط این! بوسهمی رو خودت دست امسالم لباس ها باشم گفته!  عالی چه -
 رو ششونه قسمت! خدا رو تو نگا. نمیاره در  خوب رو هارسمی مانتو جدیدم
 ! شهمی جمع همش !درآورده؟ چطوری
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 ذوقی پر  لبخند سودابهخاله. کندمی مانتویش آمده بال سرشانه قسمت به ایاشاره
 از  دارشدنباله تعاریف است داغ تنور  تا و شماردمی غنیمت را فرصت. زندمی
 . چسباندمی مامان هایحرف تنگ را سحر 

 کم  بگم بهت هنراش از  چی هر  ماشااهلل هزار  ماشااهلل! آبجی؟ کاری  کجای  اووو -
 ظهور  منصه به را عقلش دندان تا که  سحر  به میمونی لبخند با همزمان» ... گفتم

 خود از  تعریف. خودش واسه هنرمندیه پا یه دخترم« . کندمی اشاره گذاشته،
 که  رو هاتکاریمنجوق اون مادر  سحر ! ریزهمی هنر  صدتا انگشتش هر  از  نباشه
 ! بدیم خاله نشون بیار  ی،کرد  کار   مجلسیم لباس روی

 هایشانگشت سر  نهفته هنرهای دنبال به موبایلش گالری  در  که  درحالی سحر 
 : گویدمی گوشم  در  آهستگی به گرددمی

 کشمش  و کش  تا که  من مامان به نه! رو هوا دو و بوم یه رو خدا برم قربون -
 مثل که  تو مامان ینا به نه سازه،می انفجار  چاشنی حرف یه از  و کوه  کاه  از  نشده
  کرد؟  عوض رو بحث چطوری دیدی. مونهمی بخشآرام قرص

 . زنممی چشمک

 شناساروان خود رو خونده مامان که  روانشناسی هایکتاب!  دیدی؟ کجاشو  حال -
 . نخوندن

 مامان دست به را موبایلش. کندمی نزدیک مامان به را خودش خیزان خیز  سحر 
 بلندتری صدای با و دهدمی سپرده سودابه لهخا تعاریف به را گوشش  که
 : گویدمی

 . بگیرم عکس نشد فرصت رو شباقی! ها چندتاشه فقط هااین البته -

 زده، بیرون پیچانده سرش دو که  زیرچارقدی از  سفیدش موهای که  بیبیحاج
 : گویدمی است، کسل  است مشخص که  لحنی با عریضش خمیازه با همزمان

 هنوز  دارن سن سال بیست که  دخترا این نچیه. باشه داشته نر ه باید دختر  -
. برن دماغ به دست باید شوَور  یخونه برن اینا! نزدن سفید و سیاه به دست
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 گرفته  رنگ چهره از ! خونهخیاط فرستادی رو سحر  که  کردی  خوبی کار   سودابه
 را خونش خون اندازه چه تا بیبیحاج حرف این با او که  زد حدس توانمی سحر 
 که  طوری بلندتر  بعد و گویدمی آهسته را حرصی از  پر " اوف" آخر  دست. خوردمی

 : دهدمی ادامه برسد بیبیحاج سنگین گوش  به صدایش

 ! دانشگاه و نه خونهخیاط بیبیحاج -

 : گویدمی و دهدمی تکان هوا در  دستی قید بی خانمبیبیحاج

 شهمی اسمش خو دوزینمی و ُبرینیم جااون که  همین مگه؟ چیه فرقش -
 سحر  هایگیس  تمام امشب است خورده قسم بیبیحاج انگار ! دیگه خونه خیاط

 با نتیجهبی میتینگ این که  کندمی سحر  به ایاشاره سودابه خاله. کند  سفید را
. هاستعکس هم سر  پشت کردن  رد حال در  مامان. نهد ادامه را بیبیحاج
 . دگیر می امخنده

 چون. موبایلت تو باشی نداشته برسریخاک عکس کنه  رحم بهت خدا سحر  -
 نبینه عکساتو همه ته تا دوربرگردون بدون طرفه یه هایاتوبان عینهو مامان
 .دهنمی بهت گوشیو

 . ماندمی جواببی سحر  طرف از  پرسیده من از  سودابهخاله که  سوالی با حرفم 

  ره؟می پیش خوب دانشگاهت و درس خاله؟ خنده خوش کنیمی چیکار  تو -

 : گویممی شوخی به و زنممی ایبامزه چشمک

 و عالوه به تا چهار  ریممی تهش. نداریم هنرها این از  که  ما جون، خاله هیچی -
 ! خونه میایم و گیریممی یاد منها

. گرددبرمی جمع به چای از  پر  سینی با طلعتداییزن لحظه همین در  درست
 را توجهیبی سیاست همیشه مثل مامان. چرخاندمی دور  نوبت به نوبت را سینی
 . کندمی تشکر  کوتاه  و داردبرمی تازه فنجان یک گیردمی پیش

 کار   وقتی. داردبرنمی هم چای و کشدمی بهم را تخمش و اخم اما سودابه خاله
 به را تشدس. گیردمی جای کنارم  دوباره شودمی تمام طلعت داییزن پذیرایی
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 مهربان و گذاردمی گرفته  آزادانه را پشتم تخت تمام بلندم موهای که  جایی کمرم،
 : گویدمی

  مهناجون؟ دادی ارشد کنکور   امسال -

 و قلمی بینی یک و مشکی درشت چشم دو شامل که  اشچهره چهارم   یک روی به
 . زنممی لبخند شود،می کوچکی  و باریک لب

 . آینده سال شااهللان دایی،زن نه -

 . شودمی تر عمیق لبخندش

 وقت شد، قبول دکتری وقتی از  درست هم ما حامد. عزیزم باشی موفق -
  شده؟ قبول استادیار  عنوان به دانشگاه گفتم  بهت راستی! طفلی نداره سرخاروندن

 : گویممی طلعتزندایی به رو خندان

 ! جون داییزن پس روشن چشمت عه؟ -

 خندان و گردمبرمی گذاشته  کنار   را موبایلش تازه که  دحام سمت به سپس
 : گویممی

 ! دیگه خوریمی تنها تنها رو هاشیرینی حال! پسردایی خوش دست -

 متعجب و آوردمی بال را سرش درنگبی حافظ پیچد،می خانه کل  در  که  صدایم
 کار   به از  ظورممن که  فهمانممی او به ابرویم و چشم اشاره با! دوزدمی چشم من به

 ! نگیرد خودش به و است بوده اشتغاریته برادر  حامد،" پسردایی" ی  واژه بردن

 پشت به دستی است، سکوت جمع در  اشهمیشگی گزینه  که  سخن کم  حامد
 : گویدمی من به مهربان و کشدمی گردنش

 ! دخترعمه بهت میدم هم شیرینی خونمون، بیا تو -

 امتنان با و گیردمی دست در  امگذاشته  پایم روی که  را هایمدست داییزن
 : گویدمی
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 . عزیزدلم خودت برای شااهللان -

 . پردمی طلعتداییزن کالم    میان نشسته رو و دست سودابه، خاله

 . کنید  جمع رو خالی هایظرف این مهنا با پاشو مادر  سحر  -

 این از  مرگ حد سر  ات اآلن که  فهمممی سحر  راضی چندان نه و درهم چهره از 
 راه به غرولند بساط سیر  دل یک دلش در  و است عصبانی خاله بالی بلند دستور 
 هاعکس بقیه زدن دید خیالبی هاگفت  و گپ  این شنیدن با مامان. است انداخته
 حامد به رو لبخند با و دهدمی خاله دست به حواسبی را موبایل. است شده
 : گویدمی

  خاله؟ خیره امر  حامد؟ مگه؟ شده چی -

 : گیرممی دست به حامد از  زودتر  را کالم  رشته ذوق با

 . خودش واسه شده استادی پا یه آقا! بابا نه -

 . کنممی اضافه مزاح به تر آهسته و

 . شده استاد آقا نگو! واسمون میاد پرستیژ  همش گممی -

 . باردمی تارهس مامان چشمان از . شودمی بلند سحر  و داییزن خنده صدای

  راسته؟ اینا؟ گنمی چی! بچه اینجا بیا پاشو -

. رودمی سمتش به و شودمی بلند جایش از  وقار  با حامد مامان، دستور  این با
 قرار  هم روی است میوه پوست از  پر  که  را هابشقاب. شوممی بلند سحر  از  زودتر 
 هستم آشغال سطل ر د هاآن کردن  خالی درحال. برممی آشپزخانه به و دهممی
 . شنوممی سرم پشت از  را کسی  هایقدم صدای که

 حضور  این از  هایمگونه.  بینممی بشقاب از  پر  دستانی با را حافظ گردم،می که  بر 
 ُگر   دارد، قرار  خانواده گوش  بیخ که  آشپزخانه در  ماندونفره تنهایی و اشناگهانی

 مکث امچهره روی. افتدمی من به لحظه چند برای رنگش آبی نگاه. گیردمی
 . کندمی کوتاهی
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 جلوتر  دستپاچه را امخورده ُسر  شال خوشرنگش نگاه سنگین یحجمه زیر 
 را هاظرف و شودمی رد کنارم  از  آرام و زیر  به سر . گیردمی نگاه حافظ. کشممی

 چنان. کندمی ترک را آشپزخانه زدن هم به چشم یک در  و گذاردمی سینک درون
 !امزده توهم کنممی احساس که  بود کوتاه  آمدش و رفت

 ایمان رویا این بودن خواب به نبود، سینک داخل شده کوت  هایظرف اگر  
 . شودمی آشپزخانه وارد غرولندگویان باقر حاج کنیز   مثل سحر . آوردممی

 دختر  نکردیم که  گناه  بابا... کار  کار   کار   همش... درآوردن رو شورش دیگه َاه -
  .شدیم

ر  پاهای و دست کنترل  برای به که  من دیدن با  سینک فلزی کابینت  به امشده س 
 : پرسدمی شده گرد  هاییچشم با. کندمی مکث ام،داده تکیه

 دیدی؟ جن چته؟ مهنا؟ وا -

 !را او نه بودم دیده جن کاش  که  کنممی اعتراف دلم در 

*** 

  

 دست مجید زادهامام مثل که  اشدررفته زهوار  تاپلپ و دستک و دفتر  با مامان
 هشت نهارخوری میز  که  خانه پذیرایی از  ایگوشه  خورده، آن به بشری بنی هر 
 درشت چشمان روی را عینکش. است کرده  اتراق دارد، قرار  آن در  سلطنتی نفره

 در  دانشجویانش ترم پایان نمرات کردن  وارد حال در  دقت با و زده رنگش میشی
 . است دانشگاه ایتس آنالین نمرات لیست

 به را رنگش مشکی ورزشی شلوار  و شرتتی ست محمد مامان، از  تر طرفآن کمی
 و دقت با چنان. است زده چمباتمه تلوزیون مقابل نفره تک کاناپه  روی و کرده  تن

 نگاه شود؛می پخش ورزش شبکه از  که  را یخی روی هاکی مسابقات گرانهتحلیل
 سالش بیست سنش، سال هشت و بیست از  بشر  این کندمی شک آدم که  کندمی
 ! است کرده  کار   هاکی را
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 کرده  قفل هم در  سرش پشت که  هایشدست سمت به را رنگم آبی بیک خودکار 
. کنممی پرتاب سمتش به دهد،می شیطنت بوی که  لبخندی با و گیرممی نشانه
 براق و ریبلو هایسرامیک روی و کندمی اصابت سرش پشت به درست خودکار 
 . کندمی سقوط سالن

 بال پیروزی نشانه به را دستانم نقص و عیببی گیریهدف این از  خوشحال
 سکوت. دهممی سر " یوهو" خوشحالی   فریاد پریدن، پایین و بال حین و برممی
 غلغل به شده، تخته زیرش هاستمدت که  سماوری مثل حرکاتم این با خانه
 به شبیه جهشی با هاغواص مثل سرعت به خورده ضربه ناغافل که  محمد. افتدمی
 . کندمی نگاه را برش و دور  و جهدمی مبل روی از  کرال

 تئاتر  نمایش یک به شبیه جدی همیشه چهره و گنده  هیکل آن با حرکاتش
 یک ُبرکننده،روده نمایش این دیدن برای که  تفاوت این با است؛ شده طنزگونه
 اعمال ابتدا همان از  گویا  که  مامان. است نشده خارج دهبن جیب از  هم پاپاسی
 و داردبرمی هایشچشم روی از  را عینکش داشته، نظر  زیر  را من شیطانی و شاقه
 . گذاردمی تاپشلپ کیبورد  روی

 گذارد،می کنار   شرورش شاگردان برای فقط که  هانگاه مدل آن از  ،مدبرانه نگاهی
 ی  همه مثل. چرخاندمی زبان در  را نامم ههشداردهند و اندازدمی من به

 چشمان   به شود،می رو دستم و خوردمی دیگ ته به کفگیرم  که  هاییوقت
 جونسوری بلکه. زنممی پلک تند تند و کنممی شانلوچ. برممی پناه امبیچاره
 و بوران و برف پر  نگاه این جایگزین   را اشمادری شفقت و بیاید رحم به دلش
 . کند  نشیخبندا

 از  ماجرا این دراز  و طول ی  رشته است، شده متوجه مامان هشدار   این با که  محمد
 : گویدمی قاطعیت با خورد،می آب کجا

 ! ها ندارم حوصله امشب من بشین مهنا -

 : گویممی خنده با و کنممی اشحواله ریزی چشمک  

 ! باشی؟ داشته حال که  داشتی حوصله کی  تو -
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 : دهممی ادامه دادنش حرص به غلو از  پر  دهانی با و کنمیم درشت چشم

 ! لنگهمی کار   جای   یه قطعا باشی داشته حوصله روز  یه تو اگه اصال -

 نقش امکرده  درست که  تئاتری این در  خانه تر بزرگ نقش در  گرانه،توبیخ مامان
 : کندمی آفرینی

 ! مهنا؟ بزرگترته برادر  با زدن حرف طرز  چه این -

 بغ اند،کرده  خالی ممکن شکل   بدترین به را پشتم نفر  دو هر  که  این از  مظلوم
 : گویممی و کنممی

 ! َهما ی  جبهه تو رفتین خوب پسر  و مادر  -

 :پرسممی مشکوک و ریزشده هاییچشم با

 ! خبریه؟ -

 و کندمی شوت سمتم به فوتبال توپ یک مثل را اشمدارانهسیاست نگاه محمد
 : دگویمی

 . بخوریم بیار  چای لیوان یه برو پاشو هابازی غریبم من ننه این جا به -

 .کندمی غرولند نامحسوس و لبی زیر  -

 انگار  نه انگار . دستکتون و دفتر  تو کردید  رو سرتون جفتتون خونه اومدم وقتی از  -
 ! شده نرم مغازه تو مدنده صبح از  بدبخت من   که  هم

 : کندمی دور  خودش از  کمی  را پشتالپ مامان

 شارژی جارو اون. کن  جمع خونه وسط از  هاتوجزوه اون پاشو مامان جان، مهنا -
 بال امتحانات سالن تو انقد صبح از  خدا به. بکش رو قسمت همون بیار  هم رو

 زحمتبی آشپزخونه رفتی. بندازم جاروبرقی رو خونه نمونده تنم تو نا شدم، پایین
 ! نباشه خالی کتری  باشه حواست فقط... کن  نروش هم رو کتری  زیر 
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 یک مثل   که  را پالیی و پخش های  کالسور   برگه و هانویسچرک بساط غرغر  با
فتم پوشزره قوی   گردان    عسلی   میز  روی   و کنممی جمع زمین روی   از  اند،کرده  خ 
  :کنممی صادر  شکوائیه خودم برای لب زیر  همزمان. دهممی قرار  دستم کنار 

، َلنگه کارشون  که  حال -  ... توبه خدایا! جان؟ مهنا شدم من 

 و اشاره انگشت دو با کردنم،  اذیت برای همیشه محمد که  را کوچکم  بینی نوک
 دوباره که  حالی در  محمد. اندازممی چینی کند،می اشمچاله محکم اشمیانی

 ته آن که  لحنی با کرده،  روفو خانه تلوزیون اینچی پنجاه صفحه به را نگاهش
 : گویدمی کرده،  قیام ایپیروزمندانه و سرخوشانه یخنده هایشَمه

 به یکم بتونم اینطوری مبلکه! مهنا باشی داشته امتحان خدا یهمیشه کاش  -
 . برسم آرامش

 مثل ام،خستگی یهمه با. خوردمی آب کجا  از  محمد خوشحالی دانممی خوب
 که  سریع انقدر . برممی یورش سمتش به و کنممی جزم را عزمم صدنفره لشکری
 باز  بودم، کرده  جمع سرم بالی آن کمک  به را بلندم موهای که  کوچکی  کلیپس

 . شودمی

 ست شلوار  که  همزمان. شودمی پال و پخش هوا در  هاجنگلی مثل پرپشتم موهای
. دهممی سر  دهانم با را جنگ ُدُهل صدای کشممی بال را امصورتی موسمیکی

 دارم توان که  جایی تا و گیرممی نشانه بلندم هایناخن با را پهلوهایش مستقیم
 هر  با. پیچدمی خانه گوش  در  محمد ضعف به رو خنده صدای. دهممی قلقلکش

 از  مامان قال و داد دهد؛می نشان خود از  محمد که  کوتاهی  دفاعیه و خفیف تکان
 . آیدمی در  صدا به خانه طرف آن

 مراقب! کندی  مـــوهاشو محمــد... مبچه شکنهمی دستش نکن... محمد ننک -
 یاغی و سرکش انقدر  تا دو این که  کردم  حقت در  گناهی  چه من خدا آخ... سرش
 ! کن  تمومش مــــهنا شدن؟
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 کل  که  من" هوم هوم" اصوات و محمد مردانه هایخنده بین مامان نگران صدای
 بارهیک به را کوتاهی  مدت این تالفی خوب وقتی .شودمی گم  کرده،  پر  را خانه
 . زنیممی نفس نفس دو هر . کشممی عقب آورم،می در  سرش

 روی عرق کوچک  دانه چند و گرفته  خود به بهیگل  رنگ هایشگونه  محمد
 سمت گونه  چال زیبایی از  کرده  ضعف دلی با. است شده پدیدار  بلندش پیشانی  
 پروژکتور   یک مثل پرپشتش، و مشکی هایریش حجم کردن  تر کم  با که  چپش
 و برممی یورش سمتش به بار  این آید؛می چشم به حسابی و زندمی برق قوی،
 ختم طوری را غائله هابوسه این با. کنممی بوسه غرق را صورتش پهنای تمام
 از  مامان صدای. ماندمی کوتاه  تالفی برای دستش بیچاره محمد که  کنممی

 . شودمی بلند آشپزخانه

 و خل یکی از  یکی دارم بچه تا دو! کنهمی جور  هم با خوب رو تخته و در  خدا -
 ! ترشقکله  و تر چل

 صدای که  اینظامی حکومت این در  شدیداا  را امخنده من و زندمی چشمکی محمد
 که  چای از  پر  لیوان به بدبینی با. کنممی خفه یقه در  کرده،  حاکم خانه در  مامان
 روی رویمروبه که  محمد به. کنممی نگاه کشد،می یدک را چای اسمش فقط اگوی

 و ایما با و کنممی اشاره نشسته آشپزخانه ینفره سه میزنهارخوری چوبی صندلی
 شود، بسته نافمان به چای اسم به است قرار  که  نوشیدنی این نام پرسممی اشاره

 ! چیست

 با مامان. کندمی خبریبی اعالم و اندازدمی بال ندانستن نشانه به ایشانه محمد
 کفن    مثل که  اشموردعالقه آرکوپال بشقاب درون که  زعفرانی نبات شاخه چند
 از  کدام  هر  درون. شودمی نزدیکمان چیده است، طرحی هیچ بدون و سفید میت
 : پرسممی مشکوک. دهدمی قرار  را هاشاخه از  ایدانه هایمانلیوان

  دی؟می خوردمون به داری چیه... نیست چای که  این جون؟سوری -



                 
 

 

 افسانه نوروزی|  انکاررمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

39 

 

 اشچانه زیر  را دستش یک. ندارد قضیه این با مشکلی خیلی انگار  اما محمد
. چرخاندمی دور  لیوان در  را نبات شاخه دیگرش دست با و داده قرار  گاهتکیه
 : گویدمی جدی همیشه مثل مامان

 ! سبزه چای نوش   دم -

 : گویممی زار  ایقیافه با

 نیست، خبری غذایی یجیره از  و نیستی خونه که  ماه دوازده به سال جان مامان -
 راسته که  ببند نافمون به آشغال و آت این از  انقدر  ایخونه که  هم روز  چند یه حال
 ! شیم روده

 تای یک مامان. زندمی شیطنتی از  پر  پوق   نماَیش، مظلوم ژست همان با محمد
 چند تبعیدی به کوتاهش،  پیشانی بالی به را اشمشکی اماا تم هشتی ابروهای

 . دهدمی را جوابم طلبکارانه همزمان و فرستدمی ایثانیه

 دم جنابعالی برای دارم سرم شلوغی و کار   از  حجم این با نکنه درد دستمم خیلی -
 . دهممی فاصله خودم از  را استکان برچیده لب! کنممی درست نوش

 باید بخورم من اینو! دیگه ببریم بهره ازش همه بذار  چی یه خو اینه من حرف -
 ! نیست چیلی و چرب هیکلشون محمد و تو مثل که  همه! شه آب هاماستخون

 . زندمی نق بدعنق محمد

 ! ست؟عضله شهمه بینینمی بیشعور؟ چربی کو  -

 قیقهد چند از  بعد. گیرممی پیش دارد قرار  محمد پشت درست که  را یخچال راه
 جذاب چندان نه هایخوردنی از  چیزی وقتی یخچال، طبقه به طبقه زدن   دید

 : زنممی غر  شود،نمی عایدم یخچال

 . خوادمی هولههله دلم من -

 . گردمبرمی مامان سمت به و گیرممی کمرم  به دست ناراضی

  خالیه؟ هامبایهای سبد چرا نیست؟ جاش سر  چرا من هایکوکی  مامان -
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 . آیدمی در  محمد اعتراض داد

 ! بابا کردم  یخ یخچالو در  ببند -

 پشت به آرامی ضربه ببندم را یخچال در  که  این بدون و گردمبرمی سمتش به
 به مبصرها مثل کمر،  به دست و زنممی گرفته  خط تازه است معلوم که  گردنش

 . توپممی او

 افتهمی بولدوزر  مثل کی  تو جز ! دیگه حتما کردی؟  غارتشون تو نکنه. نباشه حرف -
 !لمبونه؟می دم از  رو همه و دیگران اموال رو

 و شاخ حال همان با و دهدمی مالش امزده که  را جایی نالن ایقیافه با محمد 
 . کشدمی شانه

 ! ها بدی قدقد صدا تا دممی قلقلکت انقد ندازم،می گیرت  گیرممی خدا به مهنا -

 . خوانممی رجز  سرکشانه

 هامونهمسایه داد به خدا! کردیمی قوقو قوقولی داشتی تو که  فعال! عمراا  -
 جا به که  داریم محلبی خروس خونمون تو ما کننمی فکر  خودشون با حال. برسه

 ! کنهمی قوقو قوقولی داره شب سر  سرصبح،

 لحا در  خیال،بی ایچهره و آرامش با که  شسته نفر  دو ما از  را دستش انگار  مامان
 این با من ساله پنج و چهل مادر  اممانده من! است اشلغری نوشدم کردن    میل
  کند؟  آب خواهدمی را کجایش  من، از  تر تخت شکم آن و روزانه فعالیت همه

 سازی شاد برای یا بیامرزم خدا پدر  برای کند؟  آب خواهدمی کسی  چه برای اصال
 عقب هاسرامیک روی را لیصند محمد! دانشجویانش؟ مردگان همه ارواح  
 را یخچال در  سرعت به شنوممی که  را صندلی تند قیژ  صدای. شود بلند تا دهدمی

 . کنممی ترک ثانیه سیم در  را مهلکه و بسته

 جویانهمصلحت و برممی بال را هایمدست صفا و صلح برقراری نشانه به
 : گویممی
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 ... حال بودی! بخور رو تایچ بشین زودی؟ این به کجا...  عه عه عه عه -

 کارم  بار  این که  کندمی القاء من به را حس این اما محمد بار  شرر  نگاه
 شکارچی یک مثل را من تا مانده قدم چند! است ساخته هم بدجور . استساخته
 . دهدمی اولتیماتوم مامان که  کند  شکار  کار طمع و کرده  تیز دندان

 ! محمد باش نداشته کاریش  -

 محمد. آورممی در  برایش متر  دو تا را زبانم سخاوتمندانه مامان چشم از  ر دو
 . شودمی ولو سلطنتش تخت روی دوباره و گیردمی خود به را هاخسته ژست

 چقدر  ماست من یه دادممی نشونت وگرنه نیستم مودش رو امشب که  حیف -
 ! داره َکره

. آیدمی در  صدا به است نهآشپزخا پیشخان روی که  محمد موبایل لحظه این در 
 اشهدیه چشمکی همزمان. بردارم را خوشگلش سفید آیفون تا برممی دست
 ایوقفه هیچ بدون را تماس!" پسر خوشه زنده پهلوون" گفتن  از  بعد و کنممی

 . کنممی وصل

 چشم هایشچشم انگار . شودمی بلند خشم شراره امبیچاره برادر  هایچشم از 
 پرتاب سمتم به داغ سربی هایگلوله  فقط که  است آتشین قمنجنی دو نیست؛

 کمند  به که  این از  قبل. رساندمی من به را خودش یوزپلنگ مثل همزمان. کندمی
 . دهممی جواب سرعت به و کنممی لمس را تماس اتصال گزینه  دربیایم، دستانش

 . بفرمایید بله -

 سست را دلم و دست آیدمی خط طرف آن از  که  دختری عشوه و ناز  پر  صدای
 . کندمی

 ! منوچهری؟... آقای   موبایل   ببخشید... سالم -

 امقدمی یک فاصله در  درست که  محمد خشمگین نگاه دیدن با را دهنم آب
 : گویممی کوتاه  و دهممی قورت ترس با ایستاده،
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  شما؟... بله -

 مفتش این با است، صدا خوش دختر  یک خط طرفآن فهمیده که  حال محمد
 سقف و بکشد زبانه آتش سرش از  مانده کم  امبدموقع بدش شانس از  هایبازی
 آن در  را لبخند مشخصاا  که  ایاغواگرانه صدای با دخترک! کند  سوراخ را خانه

 . دهدمی را جوابم گنجانده،

  منوچهری؟ آقای   هستن... عزیزم هستم هاشونمشتری از  یکی -

 کند،می برادرم یکردهدوزک بزک مشتری را خترکد که  زشتی حقیقت شدن رو با
 احتمالی نامزد با صحبتیهم برای تیرم و مانده خالی دستم هم باز  که  این از 

. شوممی خالی باشند، زده سوزن آن به که  بادکنکی مثل خورده، سنگ به برادرم
 : گویممی دخترک به رو تالفی آخرین عنوان به

 ... دستشویی روتون به گالب  خشیدابب بودن رفته... بله بله -

 این. بنددمی را هایشچشم و کوبدمی اشپیشانی روی را دستش کف  محمد
 شده متعجب دارمشاخ دروغ بابت که  کنممی برداشت معنی این به را حرکت
 کجایم  از  را گوهربار   سخنان این که  کندمی فکر  مسئله این به دارد و است

 ! امدرآورده

 که  این از  بعد. شوممی شیر  شنوممی که  را مامان زیرزیرکی یهاخنده صدای
 یخچال سمت به دوباره سپرم،می دستش به را اشمیلیونی ماسماسک

 تنهایی به که  نگاهی با مامان. روممی امداشتنیدوست ُدر  ُدراین سایدیباساید
 اشپنهانی هخند با آسمان تا زمین و کند  داغ نقره را بدنم و تن تمام تواندمی

 هایمگوش  تن به را قدرشگران  نصایح هایخطبه درگوشی و آهسته دارد، توفیر 
 . مالدمی

... بازاریه برادرت! ها دیمی جواب رو برادرت گوشی  باشه آخرت بار  مهنا -
 بیشتر  که  هم مخصوصاا . باشه ناَکس و َکس  یک و هزار  دست ممکنه ششماره
 ... جوونن هاشمشتری
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 : گویممی افتاده آب دهانی با و کنممی درشت چشم رو پر  رو پر 

 ! دارم دوست َجوون! جــون -

 به که  درحالی و گیردمی گاز   محکم مالمتم و منع ینشانه به را زیرینش لب مامان
 : گویدمی گرانهسرکوب کوبد،می دستش پشت

 بود جوون پسر  یه دختر  اون جای به اگه ورپریده! حیایی؟بی انقد چرا بچه تو -
  نداختی؟می راه رو جونت جون لعب   و لهو بساط من برا طوریهمین هم باز 

 امانداخته راه به بازاری پالوده باطن در  ولی شوم؛می زدهخجالت و متنبه ظاهر  در 
 اولدورم از  پر  محمد امتوانسته که  این از ! کند  پهن لنگ جلویش باید شام بازار  که

 با کردن  کل  کل  هوس دیگر  بار  تا بنشانم جایش سر  دهشحساب خیلی را بولدورم
 را اشهندی نوع از  هم آن بادام و پسته است سهل که  گردو  دمم با نکند، من
 . شکنممی

 همزمان و اندازممی مامان نصیحت از  پر  دامن در  قیدیبی و هوا روی  " چشم"
 مامان. کنممی بر ز  و زیر  شیرین خوردنی یک کردن  پیدا امید به را هاکابینت  تمام

. باردمی اشچهره جزء به جزء و حرکات تک تک از  خستگی. کشدمی ایخمیازه
 : گویدمی کسل

 ساقه بسته چند کیفم  تو برو بیا. کنینمی پیدا چیزی... نگرد رو اونجاها بیخود -
 ! نشده تموم حرفم هنوز  واستا مهنا؟ کجا؟.  خریدم پور پتی و طالیی

 : نشان و خط از  پر  و است تهدیدکننده فقط کالمش  مانما خانه تمیزی   سر 

 رو بیسکوئیت از  ذره یه فقط خواممی یعنی... کنی  بازش اتاق تو حالت به وای -
 . کنممی دونه به دونه رو هاتگیس  خودم خدا به... ببینم اتاقم تو

 حال در  و داشته نگه گوشش  تنگ را ماسماسکش هنوز  که  محمد به راه بین در 
 باعث که  کنممی درآوری حرص کجی  دهن صداست، خوش دختر  آن با رهمذاک
 محمد خانه تلفن آمدن در  صدا به با. بردارد خیز  سمتم به سکوت در  شودمی
 . شوممی شکم بحث خیالبی من و من خیالبی
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. کنممی کج  قراردارد، خانه بزرگ پانسیون کنار   که  تلفن میز  سمت به را مسیرم
 با مامان، دوستی   گیاه  یقریحه و ذوق لطف به ماشااهلل هزار  ااهللماش که  ایگلخانه
 شده پر  بال و شاخه پر  میلیونی هایدرختچه و خاشاک و خس و گل  نوع هزار 
 .است

 و جانور  و جک هیچ که  تفاوت این با. است آمازونی جنگلی خودش برای اصال 
. باشد داشته که  شودمی ییعن. ندارند جایی آن در  نااهلی چه و اهلی چه ای،پرنده
 درشت، و ریز  حیوانات به من یعالقه دور  قدغن از  پر  قرمز  خط یک مامان ولی
 ! است کشیده  پرنده و چرنده وحشی، و اهلی

 در  وسواسش از  پر  باورهای لی باید بیچاره من که  است کشیده  خط محکم چنان
 ما خانه در . نیاید در  اصالا  هم جیکم بسوزم و بسازم. بمانم همیشگی قرنطینه یک

 اتومبیل نمایشگاه یک و است ماشین عاشق محمد. شودمی معنا گونهاین عدالت
 . دارد دوَبر 

 خودش برای خانه در  را آن از  سبزی جنگل و است گیاه  و گل  عاشق جونسوری
 محلی   مورچه مشت یک فقط هاحیوان داشتن دوست از  اما من سهم. دارد
 به مامان وسواس و خانه هایسرامیک سطح تمیزی با که  است بار  و جانبی

 از  وگرنه! بس و باشد نگهدارشان باید خدا فقط. اندزنده کفنیبی درد از  تمیزی،
 تکه است، سهل که  بیسکوئیت از  شیرینی تکه خانه این القلبقصی جماعت

 ! شودنمی عایدشان هم خشک نان از  ایمزهبی

 جایش از  را سیمبی گوشی.  رساندمی تلفن به را خودش من از  زودتر  مامان
 . ندارم پرانیمزه هاجاز  بار این که  فهماندمی بهم ابرو و چشم با و داردبرمی

  عمه؟ خوبن اینا مامان حامدجان؟ خوبی... سالم -

 خارج مامان دهان از  هم کنار   که"  عمه" و" حامد" کلمه  دو شنیدن با هایمشاخک
 را هایمقدم. کنممی قفل مامان زبان   روی را رادارهایم. دشومی تیز  است، شده

 به قطع که  مکالماتی و هاصحبت مامان اتاق به رسیدن از  قبل تا کنممی حلزونی
 . بشنوم خودم هایگوشه  با دربردارد را مهمی موضوع یقین،
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 ... باشه مبارکا -

 . دارمبرمی هم کردن  حرکت حلزونی همان از  دست و پردمی بال ابروهایم جفت

 عزیز   نکنه درد دستت شیرینی؟... خداروشکر... خداروشکر خب کردن؟  تپیمانی -
 نه نه... شب فردا! حتما چشم. حامدجان کردی  خوشحالم چقدر  دونینمی. دلم
 . جانم خداحافظ... همه به برسون سالم. جان عمه میایم حتما

 روی لبخند گل  که  را مانما سوالی و کمر   به دست محمد هم و من هم همزمان
 من از  زودتر  محمد. کنیممی محاصره شده، شکفته کوچکش  و باریک هایلب
 : پرسدمی

  چی؟ واسه باشه مبارکا خبره؟ چه -

 به و شوممی مامان نزدیک امگرفته  بیشتر  را موضوع محمد از  تیزتر  گویا  که  من
 . دهممی جهت بحث

 مهر  هنو! ها دارن جنم مردم چه باریکال شده؟ پیمانی زود چه پیمانی؟ -
 تو وقتاون... بگیر یاد محمد نگاه! زد هوا رو رو پیمانی نشده، خشک قراردادیش

 سمت به کمر   به دست» . فکستنیتی نمایشگاه ماه   هر  آخر  یاجاره بند   دوساله
 چیه؟ شقضیه گفتمی که  شیرینی حال خب« : دهممی ادامه کنجکاوی  با مامان
 : پرسدمی ناباور  و شودمی نزدیک مامان به و زندمی کنارم  محمد

  شد؟ پیمانی زودی این به! مهنا؟ گهمی راست -

 رنگ موهای که  جایی سرش، به را دستش و کندمی باد پر  را هایشلپ مامان
 : گویدمی ناله با و بردمی گرفته  را صورتش دور  کوتاهش  رنگ عسلی کرده

 مردم های  بچه با همش باید دانشگاه تو. بردین رو مسر ... شماها دست از . اوف -
! مونیدمی هابچه عینهو! مأجوج و یأعجوج تا دو شما با هم خونه تو بزنم کله  و سر 
 سرتون؟ گذاشتید  رو خونه خبرتونه چه... بگیرین دهن به زبون دقه یه جان بابا
 هاسرامیک رو ز ا پاشو مهنا کنم؟می تعریف جک دارم مگه خندید؟می چرا ؟...ها

 ! ها گفت  چی نگم گهمی شیطونه... شیمی مریض
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 کاردک  با زمین روی از  باید نفر  یک را من. است افتاده لرزه به هایششانه محمد
 دیدن با خورده حرص همه این که  هم مامان خود  ! کند  جمع دست به مشما و

 و شکندمی مقاومتش دیوار  آخر  دست هایش،بچه رفتار  خجستگی از  حجم این
َرش است واضح ُپر  که  لحنی با. خنددمی حرصی  . زندمی جیغ درآمده ج 

 ! کوفت  -

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طلعتداییزن. شوممی بلند است، صحبت درحال بهمندایی با که  مامان کنار   از 
 شکل به است؛ نگارش و نقش از  پر  رویش که  بزرگی قواره ابریشمی روسری
 در  زیبایی پاپیون شکل به گلویش  جلوی را روسری ر س دو. بسته سرش دور  زیبایی
. است آرایش و کرم  و قلم گونه  هر  از  عاری همیشه مثل اشچهره. است آورده
 قرار  که  درشتش و مشکی کشیده  چشمان کنار   در  شلک بدون و سفید پوست

! بس و برسد جاندایی دل داد به باید خدا فقط. دارد اکبر  اهلل هزاران گیرد،می
 . شوممی آشپزخانه وارد کمر   به دست
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  خوای؟نمی کمک  داییزن -

 ایاره چاقوی با و نشسته صندلی روی آشپزخانه در   به پشت طلعتداییزن
 از  سرعت به صدایم شنیدن با. است کاهو  کردن  خورد حال در  اشآبیدسته
 دآور می کوچکش  و باریک هایلب روی عطوفتی از  پر  لبخند. شودمی بلند جایش

 : دهدمی را جوابم تأنی با و

 . خوشگلم نه -

 پر  که  هاکابینت  روی دیدن با. گذارممی اششانه روی را دستم. شوممی نزدیکش
 : گویممی شیطنت با و کشممی سوتی است، ظروف و ظرف از 

 ! مونسلیقه با داییزن کرده  چه ببین. لل اوه -

 . شودمی کاهو  کردن  وردخ مشغول دوباره و زندمی لبخندی داییزن

 کی  برای نکنه کارا  این از  فامیل برا آدم... مهناجونم شااهللان باشه جونتون نوش -
 !بکنه؟ این خوادمی

 هاگونه.  شودمی آشپزخانه وارد خرید از  پر  هاییدست با حافظ لحظه، همین در  
 این در  اهمدت که  دهدمی این از  نشان این و شده قرمز  حسابی اشبینی نوک و

 کرده  گز   گیر دندان خرید این برای را هامغازه و بوده بیرون زمستانی سرد هوای
 . است

 نفس نفس که  حالی در  توجهبی چون است، نشده من حضور  متوجه هنوز  گویا
 : گویدمی زندمی

 قربونت باشه نیوفتاده قلم از  چیزی ببین بکن نظارت یه بیا... بیا... جانخاله -
 ! برم

 از  پر  هایپالستیک جاییجابه برای تا شوممی حافظ به نزدیک پشت از  خنده با
 : گویممی شوخی به حال همان با. باشم دستش کمک  میوه،

 ! پسردایی باشه بخیر  اوغور  -
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 امایستاده دستش َور  که  را من تعجب با و آوردمی بال را سرش سرعت به حافظ
 ایفاصله در  و کنارش  درست همآن! است هشد من متوجه تازه انگار . کندمی نگاه
. است گذاشته  ریش ،امندیده را حافظ که  وقت چند این در . قدم یک از  کمتر   شاید
 . است کرده  چندان دو را اشچهره جذابیت که  رنگی زیتونی و مرتب هایریش

 ... عه -

 : کشدمی گردنش  پشت به دستی زده،خجالت

 ! جاییاین نشدم متوجه نباشه، احترامیبی بر  دال ببخشید... دخترعمه سالم -

 : گویممی افتاده خنده به که  طلعتداییزن به رو

 ! بگنجون هم رو هویج هابچه غذایی برنامه تو داییزن -

 هویج نقد، به دست. خنددمی نخودی گرفته،  هوا روی را امطعنه که  داییزن
 خورد،می چشم به خیارها و هاگوجه  کنار   سینی روی که  را ایکندهپوست
 : گویدمی و کندمی درشت چشم. گیردمی حافظ سمت و داردبرمی

 ! درآی زیری به سر  این از  بلکه بخور . پسرجان بفرما -

 فشار  هم روی را هایشلب حافظ. برامون میاد هم قلمی لفظ چه خدا رو تو نگاه
 احتمالا  جانش از  عزیزتر  خاله برای چشمانش حرکات با نامحسوس و دهدمی
 داری، دوست کی  هر  جان  " جمله یک با هم تهش نویسدمی شوم فدایت ینامه
 ! چپاندمی!" نکن زنانه های  بازی این وارد رو من

 شده کشیده  آشپزخانه سفید افدیام کابینت  روی هایپالستیک به داییزن نگاه
 به لحظه، چند از  بعد. کند  چک را خریدها حافظ قول به تا شودمی بلند. است
 لی مو که  را اشوسواسی بازرسی این و ایستاده هم کنار   که  نفر  دو ما سمت
 . گرددمی بر  کنیم،می نگاه رود،نمی درزش

  موزها؟ کو  پس جان خاله حافظ -
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 شرمنده و بنددمی ایلحظه برای را هایشچشم فراموشی نشانه به حافظ
 : گویدمی

  دخترعمه؟ خندیمی چرا. گیرممی رممی اآلن... فتر  یادم از  پاک... آخ -

 : گویممی شوخی به و کنممی باز  را امتنیده هم در  هایدست

 ! تو گردن  افتاده جورش شده، پیمانی دیگه نفر  یه -

 . دهدمی سوق سمتم به را مهربانش رنگآبی نگاه. زندمی محجوبی لبخند حافظ

 و دهدمی تکان هوا در  دستی طلعتداییزن! اه برادرمه... گیمی که  دیگه یکی -
 : افزایدمی

 ! گرمه  حسابی دانشجوهاش با سرش فعال که  -

 : زندمی غر  بعد و

 انگار ! نداره خاروندن سر  وقت هفته کل  تو که  چیده سنگین رو هاشبرنامه چنان -
 . جمهوره رئیس آقا

 . کندمی حیران را من داییزن حرف این

  اآلن؟ حتی -

 . کندمی مکث ایلحظه برای متعجب داییزن

 . وال آره -

 : گویممی تعلل با و خارانممی آهسته را سرم پشت

 ! داییزن امتحاناست وقت دیگه که  اآلن آخه -

 . دهممی ادامه دویشان هر  به رو شیطنت با

 و کالس  و درس و دانشجو بهونه به ما، بهمن دایی تغاریته این نکنم غلط -
  هوم؟« : زنممی چشمک»! پیچونتتونمی اهدانشگ
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 . کوبدمی اشگونه  به سریع من، باور  زود و ساده طلعتداییزن

 نرسیده خودم ذهن به چرا! ها گینمی بیراه هم خیلی... بده مرگم خدا! وا عه -
 همش نهار، گممی هاتازگی! ها گهنمی راهبی هم همچین بچه این ؟...حافظ بود؟
... دیگه جای نکنه! ندارم میل گهمی شام، گممی خوردم دانشگاه رو نهار  گهمی
 شدی؟ قرمز  جوریاین چرا تو خاله؟ حافظ؟ جان؟ مهنا خندیمی داری چرا وا؟

 . بدونم منم بگید تا؟ دو شما چتونه

 . رودمی من به ایغره چشم خندانش هایلب همان با حافظ

 ! یقلقل رو ما حساس خاله این کن  اذیت کم  -

 تنگ که  منفوری قلقلی ژهوا بردن کار   به از  بیشتر  بگیرد امخنده که  این جای به
 دلم در . دهممی تحویلش زورکی زور  لبخندی. گیردمی امگریه  چسبانده، کالمش

 . کشممی داد بلند

 روی و بر  و بال و قد این به کجا  آخه... درمونبی درد   و قلقلی کوفت،  و قلقلی -
  باشم؟ هاقلقلی به شبیه دمیا خوشگلم

 پهن را شکایتم و لعن سفره شده که  هم خودم دل کردن  خنک برای ادامه در  و
 . کنممی

 به انداخت رو َبر  آبرو کلمه  این که  رو کسی  اون شیطانی افکار  بگیرم گل  من ای -
 ! گرهاسوءاستفاده شما دهن

 و فرم روی هیکل در  زنو اضافه از  خبری دیگر  که  این وجود با. است گرفته  دلم
 خاطر  به که  هستم تپلی بچه دختر  همان همه برای هم هنوز  انگار  اما نیست، فیتم
 . کردندمی خطابش قلقلی و کشیدندمی را هایشلپ وزنش اضافه

 و دست چاقی مشکل با سالگی پانزده به نزدیک سنین تا که  ایدختربچه همان
. شوممی هاپالستیک جاییجابه مشغول ها،آن هردوی به پشت. کردمی نرم پنجه
 . شودمی بلند است پرت مرحله از  هیچ، شش گویا  که  داییزن معترض صدای
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 کسی  هر  از  بهتر  رو تسودابهعمه که  تو! دیگه برو! پسر؟ برده ماتت چرا حافظ -
 موز  زود نیومدن تا برو. میاد بدش من از  چقد طوریهمین دونیمی. شناسیمی
. برگرد زودم! ها باشن ندیده ضربه باش حواست. بیا بخر  وچهک  سر  از  هم
 این. نکنن بد فکر  خودشون با وقت یه. بیاری رو خریدها اون جلوی خوامنمی

رّ  هم جوری ر  و ب   ... برو بیا کن،  نگاه منو اونجا وانستا ب 

 مشغول دوباره داییزن که  دهدمی این از  نشان کاهوها  بریدن خروچ   خرچ صدای
 خروجش حین حافظ. برگردم دهممی جرأت خودم به آهسته. است شده کارش

. فهمدمی بهتر  خودم از  انگار  را امشده خاطر رنجیده نگاه. کندمی نگاهم آشپزخانه از 
 حکم مصممش هایقدم به و گیردمی آشپزخانه در  جلوی ستون به را دستش
 را بغضم ناراحت من و دوزدمی من به را سوالش از  پر  چشمان. دهدمی ایستادن

. شوممی مواجه اشخالی جای با که  آیممی خود به وقتی. زنممی پس
 . دارد لب بر  لبخند همیشه مثل رویم و بر خوش و جوان طلعتداییزن

  شده؟ دلت باب ببین کن  مزه رو خورشت اون جانم، مهنا -

. زنممی نار ک  کشانده،  ناآشنایی بیراهه به را من که  مبهمی حالت و حس همه
 کنم،  راحت را خیالش که  این برای و پاشممی داییزن نگران   چهره به لبخندی

 : گویممی

 ... عالیه همیشه مثل دستپختت مطمئنم. داییزن نباش نگران -

 زده،نمی دم و داشته استرس کلی  خندانش و شاد ظاهر  برعکس انگار  که  داییزن
 . کندمی پر  را نالنش چهره وجنات تمام استرس. آوردنمی طاقت بالخره

 به... دارم هراس تسودابه خاله از  بیشتر ... باشه کم  چیزی یه ترسممی همش -
 ریشتری شیش زلزله عینهو وجودم بند سه و سی میاد اسمش که  همچی خدا
 ! لرزهمی

 کنممی مماس اشچهره با را صورتم. کنممی قالب اششانه دور  را دستم پشت، از 
 : گویممی دهندهرژیان و
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 . جونم داییزن نداره وجود ترسیدن برای چیزی -

 تر کوچک  ازش سال پانزده فقط که  من با و شده خیالبی را کردن  ریز  سالد زندایی
 . کندمی دل و درد هستم،

 ... مهنا خونه که  نذار  دلم رو دست -

 : گویممی مهربانی با و کشممی بیرون میز  زیر  از  را کنارش  چوبی صندلی

 همه داری تو که  اینه مهم... داییزن باشی دیگران نظر  نگران انقدر  نیست نیاز  -
. دارن چشم مردم... کنی  پا سر  رو من دایی زندگی دوباره که  کنیمی رو تالشت

 که  بیننمی! قائلن احترام برات و دارن دوستت چقدر  حامد و حافظ که  بیننمی
 توظیفه اصال که  درحالی کنیمی خشک و تر  گل  دسته مثل رو خانمبیبیحاج

 . نیست

 سودابه خاله میاد یادم وقتی از  من. نباش سودابه خاله غرغرهای و هاحرف نگران
 غر  ناچیز  و چیز  مسئله هر  بابت زمان و زمین به. هست و بوده همین اخالقش

 و جفت اتباه اخالقش بگذره یکم هم خاله. شهمی درست... داره دعوا و زنهمی
 چشمش گوشه  اشک داییزن کنی؟می گریه  داری چرا دایی؟زن! عه. شهمی جور 
 نامهربانی از  حسابی گویا  که  دلی با و کندمی پاک کاغذی  دستمال با را

 . نالدمی برایم است پر  کوچکش  خواهرشوهر 

 بهمن زندگی تو اومدم اگه من شاهده خدا. جانم مهنا نیستی غریبه دیگه که  تو -
 بیست بعد خواستمنمی. بود خواهرم هایبچه کردن  خشک و تر  خاطر  به فقط آقا
 حرف و ساکته حامدم دونممی... حافظم سر  رو بیاد نامادری سال هشت هفت و

 فکر  لحظه یه حتی خواستمنمی... خودش تو ریزهمی رو چیز  همه بچه زنه،نمی
 در  را لرزانش دستان .بندازه دلشون به غم نیست کنارشون  مادرشون که  این

 . گیرممی دستانم

 بهمن دایی مگه اصالا ! زده؟ حرفی کسی  مگه دایی؟زن خوریمی داری چیو غصه -
 کسی  که  زد رو حرفش محکم جوری یه دایی وال بزنه؟ حرفی کسی  گذاشته
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 باید، که  اونی باش مطمئن! اعتراض به برسه چه بزنه ُلُپق یه نداشت جرأت
 . بوده ر خی تو نیت فهمهمی

 در  هایدست به را اشسرافکنده نگاه که  درحالی و کشدمی بال را اشقلمی   بینی
 : دهدمی ادامه سپرده پایش روی کرده  قالب هم

 به افتهمی مته مثل تسودابه خاله هایحرف ذارممی بالش روی رو سرم که  شبا -
 و خورد خیالمو و فکر  همه و خورهمی دور  هی... مکله  تو خورهمی دور  هی... سرم
 منتظر  که  بودم گر سوءاستفاده و طلبمنفعت پیردختر  من اینکه. کنهمی خمیر 
 بی که  این. کنم  تحمیل آقا بهمن به رو خودم تا زمین بذاره رو سرش آبجیم بودم
 . کنهمی پیر  رو آدم هست هاحرف بعضی مهنا خدا به... بودم رو و چشم

 . دهممی اشدلداری و زنممی مرطوبش گونه  به ایبوسه

 . نیستن هم برو رو از . هستن و بودن همین مردم این بوده تا جان داییزن وال -

 . کنممی اشاره هایشگوش  از  یکی به شیطنت با

 قدیم از . خوریمی غصه الکی داری! کن  در  یکی اون از  بشنو یکی این از  نظرم به -
 ! نه... رو مردم دهن   در  ولی بست شهمی رو دروازه در  گفتن  هم ندیم و

 با سرعت به. افتدمی ول و هول به داییزن شودمی بلند که  خانه آیفون صدای
 تمیز  را خیسش هایپلک زسر  و هاگونه  تمام دارد، دستانش در  که  دستمالی

 : گویدمی استرس با و پردمی صندلی روی از  فنر  مثل همزمان. کندمی

 ... اومدن وای -

 : گویممی سریع کردنش  امآر  برای  

 ... حامد شاید -

 . آیدمی کالمم  میان. کنم  کامل  را امجمله گذاردنمی حتی که  دارد استرس انقدر 

 بخیر  رو امشب خودت خدایا وای... خودشونن. دارن کلید  حامدم و حافظ! نه نه -
 . کن
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 محکم و گیرممی را هایشدست. است شده کنده  پر  مرغ مثل طلعت داییزن
 : گویممی مطمئن و زنممی زل اشمشکی درشت چشمان در . دارممی نگهش

 غرغرها تا بگیر  پلو شدن شفته یا غذا شدن شور  از  افته،بی هم اتفاقی هر  امشب -
 ... داییزن بهترینی تو باش مطمئن سودابه، خاله هایکردن  نازک چشم پشت و

 زندمی امخوردهرژگونه هایگونه  به که  ایبوسه از  بعد و زندمی لبخندی داییزن
 : گویدمی

 بدون و! فرشته خدا به ایفرشته کردم؟می کار   چه باید نداشتم رو تو اگه من -
 کنار   که  را چادرش باشد، کردن  پاره تکه تعارف در  من متقابل جواب منتظر  که  این

 . رودمی بیرون آشپزخانه از  و کندمی سرش سرعت به و داردبرمی افتاده، یخچال

 و پلوخوری چینی هایبشقاب. کنممی آشپزخانه دور  تا دور  به نگاهی
 مثل را نگاهم ساخته را بلندی فلکی برج که  هم روی شده چیده خوریخورشت

 کوچک  گرد  هایظرف بلند، هایبرج این کنار .  کشاندمی خود سمت به کش  یک
 .خوردمی چشم به هم پیاله و سالدخوری

 برق تمیزی از  و گرفته  قرار  مخصوصش ظرف در  زیبایی شکل به اهچنگال و قاشق 
 آشپزخانه تمام دارد، قرار  رویش بزرگی سفید قوری که  سماور  قلقل صدای. زندمی
 مثل طلعتداییزن یعنی هاپاش و ریخت این همه مجموعه. است کرده  پر  را

 . است نگذاشته هایشمهمان از  پذیرایی در  کسری  و کم  هیچ همیشه

 زندگی به دادن سامان و سر  برای نظیریبی گزینه  طلعت داییزن که  قطعا
 به دستی! طوبی داییزن ناگهانی مرگ از  بعد هم آن. است بهمندایی ساماننابه
 هدایت داخل به را امکالغی  پر  دار حالت موهای و کشممی رنگم عنابی بافت شال
 یخچال کنار   خالی شدهکاریکاشی  ار دیو به که  آشپزخانه کوچک  آینه در . کنممی

 . کنممی برانداز  را امچهره است، آویزان

 اشحکاکی سر  را وقتم از  نیمی از  بیش تقریباا  که  دارمدنباله مشکی چشم خط
 رژ  کمی  لبم گوشه.  آیدمی امچهره به حسابی بودم، کرده  صرف هایمپلک پشت
 حاج فراوان   هایموچ و ماچ هثمر  که  شاهکاری. زندمی ذوق در  شده پاک لب



                 
 

 

 افسانه نوروزی|  انکاررمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

55 

 

 رژ  پوشش تا مالممی را لبم روی کمی  کوچکم  انگشت نوک با. است خانمبیبی
 . شود پخش یکدست لبم تمام روی

 بیرون آشپزخانه از  را پایم هنوز . کشممی چسبانم طوسی بافت به دستی
 را سرم. شوممی مواجه آشنایی مردانه عطر  بوی از  عظیمی حجم با که  امنگذاشته

 اینور  بیا" گفتن  حین. کندمی درشت چشم حافظ. بینممی را حافظ آورممی بال که
 ام،ایستاده آشپزخانه در  وسط درست که  دستم کنار   از  کندمی سعی" ندیدنم تا

 . کند  پیدا فرار  برای راهی

 مثل که  سودابه خاله سالمتی چاق صدای. کشممی کنار   را خودم سرعت به
 به را موزها پالستیک حافظ. رسدمی آشپزخانه تا داده قورت گوبلند  همیشه
 عرق نمایشی صورت به. دهدمی قرار  هامیوه بقیه کنار   باد و برق سرعت
 : گویدمی قوی بازدم یک از  بعد و کندمی پاک را اشپیشانی

 ! ها آوردم شانس هوف -

 : گویممی شیطنت با و کنممی نگاهش سینه به دست

 ! کردنمی جمع آشپزخونه وسط از  کاردک  با رو جفتمون باید الن رنهوگ آره -

 و زندمی آرامی لبخند آوردمی در  تنش از  را اشمشکی کاپشن  که  درحالی حافظ
 : گویدمی

 . نمیاد بالیی که  هاقلقلی سر  -

 پیش شوم، معترض اشسخنیدرشت این برابر  در  خواهممی تا و کنممی اخم
 . کندمی دستی

 گفتنم  قلقلی از  یحتمل که  زدم حدس رفتنی! نکن درشت اونجوری چشماتو -
 ! باشی شده ناراحت

 : گویدمی خندان و اندازدمی بال ایشانه

 ! زبونمون ورد مونده بچگی از  که  عادتیه خوب، کنیم  چه -
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 مواج دریای با که  حالی در . ایستدمی امقدمی یک فاصله در  و زندمی چشمکی
 : گویدمی دهد،می قرار  هدف ساحل را من نگاهش

 بیشتر  عمه دختر  یه... قلقلی نگم بهت دیگه بگیرم یاد کنممی سعی! چشم -
 ! که  نداریم

 برای جانبههمه و تنه یک. است گرفته  دست به را امور  همه ضمام قلبم ضربان
 انام به را دستش اگر  که  قلبی. رقصدمی دستماله دو و خواندمی و زندمی خودش

 گوش  به را ناآشنایی و شیرین مبهم حس و آوردمی در  صدایم از  سر  کنم  ول خدا
 ! رساندمی رویمروبه مرد همه از  تر مهم و خانه این دیوارهای و در 

 و هنرمندانه حد چه تا دانممی خودم که  ایخنده. خندممی. بازمنمی را خودم
 . است نمایشی

 ! انداختی قلم از  رو سحر ... سرداییپ رفته آب کتابت  حساب که  این مثل -

 : گویدمی قاطع حافظ

 !داری تشریف دونه یه تو منتها... راحت خیالت ننداختمش قلم از  -

 کنارم  از  دست به کاپشن  بهاری، نسیم یک مثل کننده،مبهوت جواب این از  بعد
. بمشتامی اشمکرمه محترمه یخانواده و سودابه خاله از  استقبال به. گذردمی
 مو از  سطحش تمام که  کرده  تن به رنگی مشکی دار پف پالتوی سودابه خاله

 لباس این در  کوتاهش  مخصوصاا  شکلش،گالبی  گرد  هیکل. است شده پوشیده
 . است شده توپ یک به شبیه

 ورزشی شورتک یک اشبسکتبالیستی بلند قد آن با ابراهیم عمو است مانده فقط
 به انگار  خاله! بشود گل  و بخورد قل خاله تا بزند لهخا به ایضربه و کند  پا به

 در  محکم کباده،  مثل مراعاتی، ترینکوچک  بدون را من. است آماده زورخانه
 . فرستدمی راست و چپ به بار  چند آغوشش در  و گیردمی آغوش

 نامفهوم است، کرده  خیس آبدارش هایبوسه با را صورتم طرف دو که  همزمان
 . کندمی قطار  هم دنبال به را کوتاهش  سوالت
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 چطوره حالت مدت؟ این تو بودی کجا  بشم، درشتت چشمای   قربون   من آخ -
 تر خوشگل روز  به روز  که  برم قربونت سالمتی؟ خوشی؟ خوبی؟ خاله؟ خوشگل

 . شیمی

 کمی  محجبه و سر  به چادر  که  طلعتداییزن به تندمزاجانه نگاهی نیم بعد و
 : گویدمی و کندمی پرت هایستاد ما از  دورتر 

 . بترکه ایشال حسودات چشم -

 پردمی بیرون دهانش از  قطره چند که  کندمی هجی حرص سر  از  را" بترکه" چنان
 : گویدمی خنده با سحر ! آیدمی فرود من نوایبی هایگونه  روی درست و

 ر فشا انقد میاد بند نفسش الن... رو بچه کن  ول بده رضایت جان مامان -
 ! دادی فشورش

ل رنگش مسی های  لب روی ایزدهخجالت لبخند خاله  هایدست بعد و دهدمی ق 
 دوباره خاله تا. شمارممی غنیمت را فرصت. کندمی باز  دورم از  را اششده قالب
 تمام خاله تیز  و تند عطر  بوی. بندممی را فلنگ سرعت به نکرده، پهن را تورش
 کبود  یاس بوی که  را آبدار  بوس بغل یک انگار . است کرده  پر  را امتنفسی مجاری

 . باشند کرده  فرو هایمآرواره در  جا در  دهد،می

 از  قبل گویا  مادرش از  بدتر  که  سحری. دهممی دست فقط سحر  با خاله، برعکس
 سوزاند،می را دماغ موهای تمام که  تیزش و تند قیمت گران  ادکلن با آمدن

 سرعت به حافظ شود،می بلند که  خانه آیفون زنگ. است گرفته  دوش حسابی
 هیچ بدون و مرتب را اشمدون هایقدم. رودمی در  سمت به گوییپاسخ برای
 . چیندمی هم کنار   گیزدهخط

 است، آبی رنگ به آسترش که  را سفیدش کوتاه  پالتوی سحر  اثنی این در 
 و شودمی نزدیکش طلعتداییزن. گذاردمی مبل دسته روی عشوه با و آورددرمی

 : گویدمی روییگشاده  با
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 رو برات ببرم من بده... نشه َلک وقت یه سفیده رنگش جانم سحر  نذار  اونجا -
 . کنم  آویزون جالباسی

 داییزن هایدست به را پالتویش که  همزمان. زندمی ایقدرشناسانه لبخند سحر 
 تشکر  آهسته د،سپر می شده، کشیده  هایشپنجه روی تا گیپورش  دستساق که
 . آیدمی در  صدایش خاله دایی،زن شدن دور  با. کندمی

 ! لعنت معرکه خرمگس بر  -

 : کندمی پچ پچ و کوبدمی سحر  پهلوهای به ایسقلمه به آرنجش با

 خر  گوش  تو یاسین انگار  باز  نده رو ُجلآسمون زنیکه این به گممی بهت چی هر  -
 . خونممی

 مالش داده، قرار  سیبل هدف خاله که  را جایی و کشدمی هم در  ایچهره سحر 
 : گویدمی آهسته و کندمی نگاه سودابه خاله به چشم گوشه  از . دهدمی

 اومد خودش نداشتم، کاریش  که  من بعدشم! وقت یه نگی جون از  دور  یه -
 ! سراغم

 تعقیب چشم با را داییزن رفتن مسیر  و دهدمی فشار  هم روی را هایشلب خاله
 . کندیم

 وقته خیلی من خونده اون که  رو اونایی دونهنمی! داشته برش خام خیال زنیکه -
. خونده کور   ولی. بشه نرم باهاش دلمون مثالا  که  دهمی تکون دم طوریاین. ازبرم
 همه دهن جنبل و جادو با و کرده  پهن تور  داداشم زندگی واسه که  کسی  با من
 . رهنمی جوب یه تو آبم بسته رو

 سری هر  از . شودمی صدا و سر  از  پر  بهمندایی بزرگ خانه سهیل و محمد آمدن با
 و کار   حوش و حول صحبتشان که  ابراهیم عمو و بهمندایی. شودمی بلند صدا یک
 باشند داشته را حالش هم خیلی اگر . است سکه و دلر  قیمت شدن پایین بال و بار 
 . زنندمی گپی  نیمچه فوتبال مورد در 
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 سینک اخیر  آبگرفتگی مورد در  که  خانمبیبیحاج هایحرف به هم مانما
 را چای سینی مهربانی با داییزن. دهدمی گوش  دهد،می گزارش  اشآشپزخانه

 . داردبرمی را استکانی اکراه با خاله رسد،می که  خاله به. چرخاندمی دور 

. باشد گرفته  خیابانی وشم یک دم از  که  این مثل گیرد؛می بال را کریستال  استکان
 نامفهوم خندان لحنی با آخر  دست و کندمی براندازش ریزبینی و نگاه دقت با

 : گویدمی

 ! کمرنگه  که  بس مونهمی حنا آب به -

 این نه اگر  و ماندمی دور  داییزن هایگوش  از  خاله فلفلی کنایه  این خداروشکر 
. کنیم  بارش باقالی کیلو  صد چند که  گشتیممی خر  چندین دنبال به باید وسط
 را کوچیک  به بزرگ از  نوبت به نوبت لب روی لبخندی و حوصله و صبر  با داییزن

 : کندمی پچپچ گوشم  در  آهسته مامان. کندمی پذیرایی

 ! خدا بنده افتاد زحمت به چقدر  -

 : گویممی آهسته گوشش  در 

 داییزن با چطوری داره اخد رو تو نگاه! ها بپیچونی رو خاله گوش  لزمه مامان -
 هم روحش که  فروخته بهش تری هیزم چه خدا بنده نیست معلوم. کنهمی رفتار 
 ! نداره خبر 

 : گویدمی کنندهسرکوب و اندازدمی من به جدی نگاهی چشمانش گوشه  از  مامان

 . نکن مشخص چاه و راه هم خودت از  تر بزرگ واسه. باشه خودت لک تو سرت -

 . زندمی را آخرش تیر  و گیردمی فاصله من از 

 و من روی ساله چند این در  که  فرزندانش تربیت سیاستی هایبرنامه طبق مامان
 اجازه من به اشکوبنده  و راسخ کالم  با هم بار  این است، کرده  پیاده بیچاره محمد
 زماندامی بال ایشانه خیالبی. بگیرم خرده بزرگترها اشتباه رفتارهای از  دهدنمی
 . کنممی اضافه دلم در  و
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 ! چه من به اصال -

 هل طعم با چای. کنممی جان نوش را امخوشمزه چای. اندازممی هم روی را پایم
 قادر  که  شودمی ایخوشمزه از  ترکیب گیردمی قرار  وانیلی شکرپنیر  کنار   در  وقتی
 رویمهروب به بار  این را نگاهم. برساند بختینیک به را حالی خسته هر  است
 . دوزممی

 هاآن به اشگوشی  در  سهیل که  چیزی به و اندنشسته زمین روی محمد و حافظ
 به دست با چندگاهی از  هر  تاب و آب با هم سهیل. کنندمی نگاه دهدمی نشان
 را خاله سحر . دهدمی موردش در  کوتاهی  توضیح و کندمی اشاره موبایلش صفحه
  .بنشیند من کنار   تا زندمی دور 

 گنده  نگین یک رویش و چرمی َکَفش  که  را رنگش مشکی پاپوش تا شودمی خم
 کج  سمتم به را سرش همزمان. کند  پا به خورد،می چشم به رنگ آبی بدقواره

 : گویدمی و کندمی

 . بخونی نشدی آنالین ولی دادم امپی بهت. غیبی سهفته دو تو؟ کجایی  خبرت -

 . دارمبرمی دارد، قرار  کاناپه  چوبی دسته روی که  را موبایلم

 ! امتحانام درگیر  همش. کنمنمی وقت اصال -

 . پراندمی مزه حرصی ریزشده، هاییچشم با سحر 

 ! خرخون -

 خانواده کل  بلکه هستیم، نزدیکش که  سحر  و من تنها نه را خاله متلک صدای
 . شوندمی متوجه

  اکبری؟ یا بخورم من بربری نون تیکه یه این جون، طلعت -

 بنده داییزن رخ به را اششوهری خواهر  قامت ممکن شکل ترینایحرفه به خاله
 که  چهارلیی کنایه.  کشدمی است،انداخته گل  اشزدهخجالت هایگونه  که  خدا
 . کندمی قفله دو لحظه چند برای را خانه اهل کل  زبان
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 خاله جوالدوز   از  پر  هایحرف برابر  در  همیشه مثل که  داییزن سکوت از  حرصی
 درشت چشم خاله برای ابراهیم عمو. کنممی ایقروچه دندان کند،می سکوت

 گیرد؛می گاز   اشگندمی  و جو چخماقی هایسیبیل زیر  از  را هایشلب و کندمی
 الن لاقل را اشدرآمده پاشنه از  زبان اختیار  و بیاید دستش کار   حساب خاله بلکه
 . بگیرد اختیار  به هستند، زن همین خانه مهمان که

 کمکی  به و گذارممی میز  روی را استکانم. شوممی سحر  با صحبت ادامه خیالبی
 برای. شتابممی شده، تاکسیدرمی مجسمه یک به تبدیل خانه وسط که  داییزن

 دستش از  را آجیل ظرف از  پر  سینی آمده پیش بغرنج موقعیت کردن  جمع
 : گویممی لهخا به رو خنده با و گیرممی

 مراعات مغزها خوردن   تو باید بالتون وزن این با شما برم قربونتون جون؟ خاله -
 ! بال نزنه چربیتون وقت یه لل زبونم! ها کنید

. دهممی قرار  آجیل ظرف و بشقاب یک یکی همه جلوی فرفره مثل سپس و
 ناهگاهپ ،آشپزخانه مقصد به را مجلس من داریمیدان این میان داییزن

 ایثانیه سیم را طلعتداییزن با کلشکل  انگار  که  خاله. کندمی ترک اشهمیشگی
 : گویدمی جوابم در  نگران سپرده، فراموش دست به

 باید گفت  دکترم. داشتم دکتر  نوبت پیش هفته اتفاقاا ... خاله گیمی راست -
 .کنم  مراعات

 به که  حالی در  و آیممی یشبرا!" گفتم  دیدی بفرما" نشانه به ابرویی و چشم 
 : گویممی روم،می آشپزخانه سمت

 .برم قربونت کن  مراعات... جون خاله آره -

 وارد با. کنممی تیزم زبان فدایجان خاله نثار  ناقابل« !َاه مرسی» یک دلم در  و 
 روی گاز   نزدیک آشپزخانه، از  ایگوشه  که  بینممی را داییزن آشپزخانه به شدن
 از . شودمی کباب  مظلومیتش این برای دلم. ریزدمی اشک آهسته و زده وزان زمین
 پایین دست خاله نشدنی تمام هایزبان زخم جواب در  همیشه داییزن که  این
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 ریزد،می خودش در  را شکنشدندان هایجواب و هادلخوری تمام و گیردمی
 . شوممی حرصی

 از  را مار  تواندمی محبتش از  پر  و نرم زبان با گاهی  ماشااهلل که  هم جانخاله
 ده نیشی تواندمی اشحاضرجوابی و زبانی تیز  با هم گاهی  بیاورد، بیرون اشلنه
 تمام بلکه را طرف تنها نه و بزند مقابلش طرف جان به را افعی مار  از  تر قوی برابر 
 ! کند  ساقط هستی از  را آبادش و جد هفت

... نکن توجه کسی  حرف به گفتم  بهت هک  من برم قربونت ببینمت؟ دایی؟زن -
 ! کنهمی گریه  بهاری ابر  مثل داره... خدا رو تو نگاه دایی؟زن

 . زندمی هق داییزن

 شب آخر  حال! کرد؟  یخم رو سنگ همه جلوی چطوری دیدی... مهنا رفت آبروم -
 که  کردم  پذیرایی طوری چرا که  بدم پس جواب آقا بهمن به بلند طومار  یه باید
 ! گذاشته  مکاسه  تو رو جواب این اهرشخو

 . دهممی اشدلداری و کشممی آغوشش در 

 فقط بکمصم تو گفت  چی هر  اون سری هر  که  شهنمی... داییزن نخور  غصه -
 دستش کار   حساب بدی جواب درشت خودش مثل هم تو که  بار  یه! شی ساکت
 . داره نگه رو خودش احترام باید خودش که  فهمهمی. میاد

  خاله؟ -

 را اشکش آهسته داییزن. گردمبرنمی. آیدمی سرم پشت از  درست حافظ صدای
 گلویش  در  نهان بغض با را حافظ جواب و کندمی پاک اشرنگی چادر  گوشه  با

 . دهدمی

  جان؟ خاله جانم -

 چهار  ایبچه مثل درست قلبم. پیچدمی هایمریه تمام در  سرد بوی همان دوباره
 هاینفس گریبان  تبعاتش که  کندمی شروع را نشاطی از  پر  بلندی   لبا بازی ساله
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 بلند که  داییزن هق هق. زندمی زانو من کنار .  گیردمی را کوتاهم  و منقطع
 . دهدمی فشار  هم روی محکم را فکش استخوانی عضالت شود؛می

 رد که  جایی. شودمی کشیده  راستش مرتب و پرپشت ابروی گوشه  به نگاهم
 را امکودکی  هنرنمایی نزدیکی این به حال به تا. خوردمی چشم به کوچکی  شخرا
 با حال و بودم انداخته اشچهره روی دوسالگی در  که  خراشی. بودم نکرده نگاه
 ! است مانده باقی مرد این چهره روی قدرتمندانه هنوز  ردش سال همه این گذر 

 شوممی متوجه تازه شود،می هخیر  من به نزدیک فاصله از  اشآبی چشمان وقتی
 آب سطل   مثل نگاهش. امکرده  گم  توجهیبی دشت در  همیشه مثل را حواسم که

 ریخته. شودمی ریخته وجودم تمام روی تابستانی داغ روز  یک در  ماندمی یخی
 زدهخجالت! آوردمی جا اساسی را حالم و شودمی ریخته. کندمی خنکم و شودمی
 را اشپیشانی که  داییزن سمت به را نگاهم و گیرممی گاز   لداخ از  را هایملپ
 . کنممی سوق داده، قرار  زانوانش روی  

 نگفتم گفتم؟  چی شما به بندازیم، راه رو مهمونی این بساط که  قبل من خاله؟ -
 سیاه سال   صد بشه، مکدر  شما خاطر  بشه باعث مهمونی این درصد یه قراره اگه
  ؟نیست دادن سور  به لزم

. کندمی بلند سر  داییزن. کشممی داییزن پشت تخت روی وار نوازش را دستم
 . کشدمی بال را اشبینی

 مونده؟ کجا  ببین داداشت بزن زنگ... خبریه کنن  فکر  نذارید برید! من خوبم -
 . شهمی سرد شام

 شودمی کج  کمی.  دهدمی تکان تأسف از  سری هم روی فشرده هاییلب با حافظ
 که  موبایلش صفحه به. بیاورد در  شلوارش جیب از  را بزرگش موبایل بتواند تا

 که  دخترُکشی عکس. کنممی نگاه است، اشچهره رخنیم از  سفید و سیاه عکسی
 بینی تیغه روی ممکن شکل ترینهنرمندانه به آب درشت قطرات آن در 

 . است خوردن سر  حال در  بلندش هایپلک و اشمردانه تراشخوش
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 اگر  حتی چشمانش که  موضوع این به کنممی سعی و دهممی قورت را دهانم آب
 و گرفته  را ایشماره حافظ! نکنم فکر  است، جذاب اندازه همین به باشد هم مشکی

 و دوزدمی چشم طلعتداییزن به همزمان. داردمی نگه گوشش  کنار   را موبایلش
 . کند  مامت را کردنش  گریه  دهدمی دستور  او به اشاره با

 او که  است بار  اولین برای انگار . برممی بالتر  درجه چند را نگاهم سرکشانه دوباره
 را اشمردانه هایجذابیت تازه مدت همه این از  بعد حال من پسردایی. بینممی را
 خیرات من زده قحطی دیدگان پیشگاه در  طور  این و گذاشته  اخالص َطَبق در 
 ! کندمی

 هم دور  تو خاطر  به همه امشب رفته یادت اینکه مثل پسر؟ تو کجایی  حامد؟ -
 . خداحافظ. کن  مراعات. باشه. برسون خودتو زودتر . شدن جمع

 : گویدمی کوتاه  و کندمی قطع را تماس

 ! کرده  گیر   ترافیک تو -

 روشن نیمه صفحه به همچنان حافظ، خبری جمله به توجهبی اما من نگاه
 . است شده میخکوب دارد، قرار  آشپزخانه سنتی جاجیم روی کنارش  که  موبایلش

 و بلند سفره سحر  کمک  به. شودمی پهن سرعت به پذیرایی بساط حامد آمدن با
 یک عرض در  هاظرف پسرها رسانی کمک  و امداد با. کنیممی پهن را منُگلی گل

 هیچ بدون. شودمی کوت  سفره روی ممکن شکل بدترین به زدن، هم به چشم
 بالی سینه به دست که  را من ناراضی نگاه حامد! خاصی تزیین و قاعده و نظم
 مرکز  در  را دوغ هایپارچ که  درحالی خنده با و کندمی شکار  ام،ایستاده سفره
 : گویدمی دهدمی قرار  ممکن، خالی جای تنها سفره،

 ! دیگه شکم تو بره بشه شوربا َشَلم قراره که  تهش دخترعمه، نگیر  سخت -

 : گویممی چندش با و اندازممی امبینی نوک به ینیچ

 و سلیقهبی دم از  همه! کرباسین  یه ته و سر  کنن  جونتون به جون پسرا شما -
 ! برسه باید هاتونزن داد به خدا فقط... هپو هپلی
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 و سر  یواشکی کجیدهان و" بابا برو" یک با که  کندمی نثارم ایغره چشم محمد
 این گویا  که  حافظ. کنممی سالحش خلع و دوزممی بهم را مصممش نگاه ته

. زندمی عمیقی لبخند است، کرده  شکار  قوی شکاری دوربین یک مثل را من حرکت
 کارش  چاشنی مصلحتی سرفه چند و بردمی دهانش جلوی را دستش آهسته

 . کندمی

 تگوش  از  پر  درونش که  داییزن لعاب و رنگ خوش قیمه از  سیر  دل یک وقتی
 قرار  جلویم داییزن که  را نعنا از  پر  دوغ از  مالمال لیوان خورم،می است قلقلی
 از  اثری که  دستم کنار   خورشت ظرف به خنده با سحر . کشممی سر  نفس یک داده،
 : گویدمی گوشم  کنار   و کندمی نگاه نیست، داخلش ریز  هایقلقلی کوفته

 ! آید خوشش بیَند قلقلی چو قلقلی -

 جانخاله کرده  چهارشاخ زبان به شباهتبی خیلی که  سحر  طعنه و رفح این با
 سرفه شدت به و گردانمبرمی سفره از  را رویم. پردمی کامم  به دوغ نیست،

 . شودمی بسته بیشتر  انگار  هایمنفس راه کنممی سرفه بیشتر  چه هر . کنممی

 سفره طرف آن از  ستا پر  سس از  پر  کاهوی  سالد از  که  دهانی و نگرانی با خاله
 : گویدمی بلند

 لبو عینهو صورتش مبچه نگاه... مهنا پشت   بزن یکی مامان سحر ! نوش... نوش -
 ! شده

 درد جز  به که  کوبدمی مشت پشتم به چنان و کندنمی نامردی هم سحر  و
 . کنممی تجربه ثانیه در  هم را شدن فلج درد نفسی،بی

 با کرده،  دراز  را پایش یک و است گرفته  ایج سفره بالی که  خانمبیبیحاج
 . کندمی مستفیضم کالمش  در  همیشه مفرط   خیالیبی

 ! بیاد سوغات برات خوادمی نداره، اشکال -

 : زندمی غر  گوشم  دم آهسته اما مامان

 ! یواش. بچه کنننمی که  دنبالت -
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 مزه کشیده،  رهبیچا من علیه بر  حسابی را زبانش کرکره  هاثانیه این در  که  سحر 
 . کندمی شروع را اشمزهبی هایپرانی

 و درست و منده گنده  همچی! ها میاد براش داره همسوغاتی چه جون، خانم -
 ! حسابی

 برده ارث به کسی  چه از  داندمی خدا فقط که  اشایگربه  سبز  هایچشم با بعد
 : گویدمی و زندمی ایسقلمه پهلویم به و زده شیطانی چشمک است،

 !نمونه گلوت  بپا فقط -

 نظرات و جمالت این با که  خجالتی طرف، یک به ایثانیه چند خفگی این درد 
 به سر  همیشه سحر  سفره کردن  جمع حین! طرف یک ام،شده متحمل رنگارنگ

 روی مستقیماا  را پایش دهند،می قرض هم به آلبالو و هلو چشمانش که  هوا
 که  را اشصفحه شدن شکسته قرچ صدای. اردگذمی است، سفره کنار   که  موبایلم

 : کنممی ناله آهسته. کندمی فرو خنجر  قلبم در  نفر  یک انگار  شنوممی

 ... آخ -

 ندامت نشانه به را دستش. است شده زده، که  رنگی پر  گند  متوجه تازه سحر 
 : گویدمی زدهشرم و کندمی مشت دهانش مقابل

... پام زیر  اومد نبود حواسم ببخشید مهنا؟ بود تو گوشی  این... عه عه عه عه -
 به نالن. شتابممی امبیچاره موبایل جنازه سمت به هاشده خراب خانه مثل
 صفحه، شدن خورد از  حجم این با. کنممی نگاه اششده خمیر  و خورد دیسیال

 ! است آمده چرخهجده کامیون  لستیک زیر  کندمی فکر  نداند یکی

 و خوردمی را خونم خون سحر  پرت همیشه خیال خجستگی و حواسیبی این از 
 و ناامید. کند  کور   و کر   دم از  را همه که  بلند انقدر . بکشم جیغ بلند خواهدمی دلم
 یک و بیست تولدم مناسبت به محمد هدیه که  امگوشی  میت به زار  ایقیافه با

 این برای مامان. شد پودر  دم از  که  قیمتیگران  هدیه. کنممی نگاه است، امسالگی
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 همیشه مثل نشود، معذب جمع جلوی عبارتی به و نگیرد قرار  مضیقه در  سحر  که
 : گویدمی منطقی

 ! شهمی درست. جان سحر  نداره عیب -

 خودم هایدست با خودم خواهدمی دلم مامان، گرمیپشت و حمایت این با
 را خود بلند هایسگی  همان با مألعام در  و بکنم دانه به دانه را هایمگیس
 و کمر   به دست است، آمده در  شوییدست از  تازه که  خانمبیبیحاج. کنم  آویز حلق
 . آیدمی ماجرا میان به لنگان لنگ

 ! بوده بال قضا! بخوره چیزا این به که  کاش...  نداره اشکال -

. کندنمی کفایت  رقمه هیچ بکوبم هم دیوار  به را سرم اگر  حتی اوصاف این با
 به انتقالش فرصت که  اخیر  ماه هفت این یادگاری هایعکس تمام که  این ور تص
. کشاندمی دیوانگی مرز  به را من است رفته برباد ُپف یک به نداشتم؛ را تاپملپ

 : گویدمی و آیدمی نزدیکم حافظ

  ببینمش؟ شهمی -

. ندکمی اشاره دستانم به هایشچشم حرکت با. کنممی نگاهش حیران و سرگشته
 . شودمی وارد دادنم دلداری در  از  طلعتداییزن

 هم اولش روز  از  که  کنهمی درستش همچینی حافظم... مهناجونم نخور  غصه -
 ! شهمی بهتر 

 رو. کشدنمی بیچاره دایی  زن کچل  سر  از  دست هم دار  و گیر   این وسط حتی خاله
 . زندمی غر  لبی زیر  صدایی با و کندمی ترش

 هایمکشکش  و شلوغی همه این میان در ! من برای کنهمی حافظم حافظم چه -
 برانداز  دقت با را امگوشی  حافظ. بیاید در  اشکم است مانده کم  ناشدنی تمام
 و فروشیموبایل مغازه با. است موبایل تعمیر  خوراکش حافظ دانممی. کندمی

 این کردن  تدرس نظر  به کند،می اداره هاستسال که  موبایل تخصصی تعمیرات
 ! بربیاید توانش از  که  باشد کاری  کمترین  صفحه
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*** 

  

 با. پردمی سر  از  برق است، حافظ آن اصلی صاحب که  بزرگی مغازه به ورودم با
 قدم چند کشدمی طی را مغازه کف  براق هایسرامیک و چسبیده زمین به که  فکی
 گرفته  را مغازه دور  تا دور  سفیدی افدیام شیک پیشخان. گذارممی پا داخل به

 . است

. خوردمی چشم به است، شده کاریشیشه اشدیواره که  ایپلهراه نیز  مغازه گوشه
 نصب" تعمیرات" اسم به رنگی طالیی سیانسی تابلوی پاگردش در  که  ایپله راه

 . است شده

 . اومدید خوش سالم -

 کیف.  آیممی مخود به است، ایستاده پیشخان پشت که  جوانی مرد تعارف با
 تا دهممی جرأت خودم به و کنممی جابهجا امشانه روی را رنگم مشکی دستی
 که  دختری نازک صدای که  امنیامده حرف به هنوز . شوم پیشخان نزدیک قدم چند
 . خوردمی گوشم  به است، آمدن پایین حال در  هاپله راه از 

  ستوده؟ جناب -

 تن به ایسرمه سراسر  شلوار  و مانتو که  شیپوساده دختر . گردمبرمی سمتش به
 که  مردی همان نزدیک طلبکارانه. دارد بانمکی و گرد  چهره و میزه ریزه جثه. دارد
 : گویدمی غرولند با و شودمی زده صدایم ورودم، بدو در 

 یکی قراره انگاری امروز . کشهمی طول گمرک  تو کارش  گهمی زده زنگ سماوات -
 سر  خودش تا داری نگهش اومد اگه. اینجا بیاد قمردرعقربش یفامیال و فک از 

 . برسه

 اطالعات توانممی که  بحرانی لحظات این در  لاقل تا گیرممی را امخنده جلوی
. ندهد لو مرا کنم،  کسب  کارش  و کسب  و منش و امپسردایی از  موثقی و مفید
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 کوتاهی  سر  برابر  در . ندارد شوخی بشری بنی هیچ با انگار  اما اعصاببی دخترک
 . شودمی براق داده، تکان برایش ستوده که

 : گویدمی و شودمی نزدیکش طلبکار  و کمر   به دست

 ... گوشت  تو نچپون رو وامونده هدفون اون هی... کار  به بده دل ستوده -

 ! ها نیست بچه و تره جا ببینه نیاد. ها کرد  تاکید سماوات

 ! آ... آ... اصالا  بفرما... چشم چشم -

 از  را رنگش آبی دی  ایال از  پر  هدفون دختر  ُبّرنده هایچشم برابر  در  بیچاره ستوده
 دوباره سرعت به رسالتش انجام با دخترک. کندمی خاموش و آوردمی در  گردنش
 طولنی را نفسش ستوده رفتنش با. شودمی محو افق در  و شده هاپله راه راهی
 : گویدمی و کندمی فوت

 . یاهو تتناهو... نداره حافظ خود   داره، اقتدار  وجبی نیم این که  اینقدری یعنی -

 لبخند. امایستاده اشقدمی چند فاصله در  من افتدمی یادش تازه انگار  بعد
 : گویدمی عذرخواهانه و فرستدمی اشتیره و باریک هایلب روی به ایشرمنده

 ! دارید؟ امری چی گفتید...  خانم ببخشید -

 بهم سینه روی را هایمدست. شوممی کشیده  مغازه پیمان و َپر  ُپر  ویترین سمت به
 : گویممی آهسته و زنممی گره

 . کنم  نگاه گوشی  مدل چند اومدم باشید راحت شما -

 لحظه چند برای و کندمی درشت را کوچکش  مشکی چشمان روسبزه یستوده
 : گویدمی و زندیم دور  را پیشخان آخر  دست. کندمی نگاهم

 چقد قیمت َکف    و سقف باشه؟ چی مارکش خوای؟می مدل چه گوشی  آبجی -
  باشه؟
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 دارد اشکالی چه. دارم هانقشه ،ستوده این گذاشتن  سرکار  برای سرم در . خندممی
َبل از  تا بمالم شیره را پسرک این سر  کمی  شود تمام گمرک  در  کارش  حافظ تا  این ق 

  است؟ چند چند حافظ کاسبی  و کار   بفهمم هاشوخی

 : گویممی و کنممی صاف گلویی

 قفل دارد دست در  که  کوچکی  کلید  با ستوده دارید؟ قیمتی رنج چه از  خب -
 : گویدمی همزمان و کندمی باز  را ویترین

 ! تومن بیست تا داریم تومن دو از  گوشی  اینجا ما آبجی واهلل -

 حسابی ما پسردایی این کاسبی  و کار   که  قطعاا  !اینطور که.  اندازممی بال ابرویی
 : پرسممی قاطعیت با. گرفته  هم خوب. است گرفته

  کدومه؟  تومنی   بیست -

 فکر  خودش با قطعاا . کندمی برانداز  را پایم تا سر  اول متعجب بیچاره، ستوده
 ،بیاید در  زور  به تومن دو بتکانی را تهش ته که  ساده ظاهر  این کجای  از  کندمی
 ! بیاید؟ در  میلیون بیست خواهدمی

 دست میلیونی بیست گوشی  بینمنمی شب خواب به هم خودم من. دارد هم حق
 و گرددبرمی پیشخان پشت به تعلل با ستوده. دارد خود جای که  ستوده بگیرم،
 قرار  پیشخان ایشیشه سطح روی   احتیاط با را کن  پر  دهان بسیار  گوشی  مدل چند
 . دهدمی

 کردن  آرام برای ذهنم از  ایگوشه!  هستند زده گاز   نیم هایسیب مدل از  شانهمه
 . بنددمی شاندم به عیب آهسته بال، مدل هایگوشی  این خواستن َتب  

 میلیونی   سه هذلولی همون تو مردم؟ زده گاز   نصفه سیب به چه رو تو اصال -
 ! دریاب رو خودت

 همزمان. گیرممی دست به را مامانی یدسف هایدلبَرک آن از  یکی و برممی دست
 : پرسممی و اندازممی بال ابرویی
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 کنم؟  روشنش تونممی -

 و قاپدمی دستم از  را گوشی  سرعت به ترسیده. کندمی درشت چشم ستوده 
 : گویدمی

 به برسه چه کنید،  روشن تونیدنمی هم رو معمولی هایگوشی  شما... آبجی نــه -
 . میاره پایین رو گوشی  ارزش که  اندازهمی ثانیه باشه روشن قدچ هر  اینا! هااین

 : پرسدمی که  شودمی طاق طاقتش باألخره. کندمی ریز  چشم بعد

 ! بگیری؟ رو من ایسگای خوایمی یا خریده قصدت عباسی حضرت آبجی -

 دختر  که  پوزخندها مدل آن از ! شیک مجلسی لبخند یک شودمی بلندم قهقهه تمام
 ستوده! گیرندمی سخره به را زوقش و زاق با دنیا تمام آن با و زنندمی رهاپولدا
 ! کند  کپ  است مانده کم  من نقیض و ضد رفتارهای این میان

 کار   بازار  از  وجوپرس و مغازه فضای کردن  پایین و بال ساعت نیم حدود از  بعد
 سبزی بامبوهای سمت به فراوان پرچانگی از  کرده  کف  دهانی با آخر  دست موبایل

 به. شوممی کشیده  است، شده داده قرار  بزرگی کریستال  گلدان  در  مغازه گوشه  که
 به هم آن. بودم خریده برایش پیش سال چهار  خودم را بامبوها این دارم خاطر 

 . اشمغازه تأسیس مناسبت

 ز می یک. نبود جبروت و ابهت از  پر  شکل، این به شیک نمایندگی این زمان آن البته
 و ایدکمه هایگوشی  از  پر  کوچک  ویترین یک و داشت رسانیخدمات کوچک
 حال حسابی شودمی پخش فضا کل  در  که  مالیمی موسیقی صدای! کوبیگوشت
 . است ُکَنک  خوب

 ! سماوات جناب سالم -

 که  است دویده را زیادی مسافت انگار  حافظ. است مغازه ورودی در  به پشتم
 مطلب اصل سر  سریع و دهدمی ستوده به گذری  و وتاهک  سالم. زندمی نفس نفس
 . رودمی

  اومد؟ من مهمون   امیر  -
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 سمتش به. بماند کرده،  خطابش امیر  که  ایستوده جواب معطل گذارمنمی
 موهای به دستی شوممی نزدیکش لب به لبخند که  من دیدن با. گردمبرمی
. شودمی خارج بودن جدی حالت آن از  اشچهره. کشدمی اشریخته بهم و آشفته

 . کندمی تند قدم سمتم به زده،فلک امیر  خیالبی

 !اینجایی؟ دخترعمه، عه -

 و اندازممی بال ابرویی بیاید، در  حدقه از  هایشچشم مانده کم  که  ستوده برای 
 : گویممی محکم

 ! اومدم هست ساعتی نیم. آره -

 : پرسدمی پتههتت با و دهدمی تکان سری برایم سرعت به ستوده

 حافظید؟ آقا دخترعمه شما... شما -

 پهنای عریض لبخند بار  این و بینممی ماتش چهره در  را تعجب و حیرت اثرات 
 من بال، طبقه به ستوده رفتن با. کوبممی اششده مات و کیش  نگاه به را صورتم

 زیپ ههم از  اول. است کرده  مکان نقل پیشخان پشت به که  حافظی و مانممی
 . کشدمی پایین را رنگش کرمی  بادی کاپشن

 استیل پایه چرخان   صندلی پشتی روی و کندمی تاَیش مرتب و ایحرفه خیلی
 هرکدامشان روی که  امخوردهلک بلند   هایناخن با. دهدمی قرار  کنارش

 ضرب پیشخان روی شده، حک موسیقیایی آلت از  نت یک طرح اختصاصاا 
 : گویممی بخندل با و گیرممی

  رسید؟ کجا  به ما گوشی  کار   -

 توق   و تق موسیقی صدای که  انگشتانم موزون حرکات به لحظه یک برای حافظ
 داخل از  تا شودمی خم سرعت به سپس. کندمی نگاه داده؛ شکل را هماهنگی

 دیدن با. آورد در  را موبایلم است، گرفته  جا مغازه دیوار  بدنه در  که  گاوصندوقی
 حاصل اشایبهبودی روند در  صحت ایذره که  امبیچاره موبایل زیلی و زخم رهچه

 . چینمبرمی لب دلخور  نشده،
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 ! بود؟ این کنمتمی درست کنممی درست -

 بیرون به را نگاهم و کنممی فوت بیرون به عصبی را امرفته قهقهرا به کالم  بقیه
 درست پیشخان، روی حافظ هک  شوممی متوجه چشم گوشه  از . دوزممی مغازه
 . شودمی خم من رویروبه

 به حافظ، ستودنی چهره به نگاه جای به تا امکرده  کفش  یک در  را پایم همچنان
 . کنم  نگاه مغازه بیرون پلوغ شلوغ و زشت چهره

 بخری نوار  نو گوشی  یه اگه موارد جور  این تو... دخترعمه سوخته سیشآی -
 ! صرفهمی بیشتر 

 دختر  برای دلم در . حافظ جناب اندازدمی برایم هم ایچرتکه و کتاب  بحسا چه
 و گریه  چله بیاید، بنده قدر گران  معزز  پسردایی زندگی به است قرار  که  ایبیچاره
 اشزندگی وارد کسی  هر  خساست، از  حجم این با که  قطعاا . اندازممی راه زاری
 مدل چند! است ثانیه کی بند است، سهل که  شب یک و حجله یک عروس شود،

 . دهدمی توضیح کلی  کدام  هر  مزایای از  و کندمی قطار  میز  روی برایم موبایل

 هاگوشی  نیست پیشش حواسم شودمی متوجه وقتی زدن، چانه کلی  از  بعد حافظ
 با سکوت در  و زندمی گره  هم در  را دستانش. زندمی کنار   دستش ساق اشاره با را

 اشچهارتخته که  ستوده آن به هم حافظ این پشت که  قطعاا . کندمی نگاهم لبخند
 ! زندمی مشنگ عیار  تمام اینطور  که  خورده؛ است، کم

 : گویممی آویزان ایلوچه و لب با و کنممی نگاهش اندرسفیهانهعاقل

 ! پسردایی؟ داره خنده مکرده  گیر   توش که  وضعیتی این کجای  -

ر  حافظ ر  و بِّ  نگاهم کند،  کم  صورتش غلیظ خنده حجم از  ایذره که  این بدون ب 
 را لبخندش سپس. اندازدمی بال را مرتبش ابروان تای یک ذکاوت با و کندمی

 نمایش معرض به را ردیفش سفید دندان دو و سی تمام که  دهدمی کش  طوری
 . گذاردمی
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 گوشی  یه سریع خواسته، خدا از  بود جنابعالی جای الن ایدیگه کس  هر  که  این -
 ! کردمی انتخاب رو دیگه نوی   و مدل آخرین

 . شوممی براق نگاهش در  و کنممی نگاهش چپ

  کنم؟  چکار  حال... حساسم خیلی وسایلم رو من! ها زنیمی هاحرف -

 و ویلون را من طور این مهتابشآفتاب پرش آن با که  بوزینه سحر  آوردن یاد به از 
 : گویممی غمگین کرده،  آزگار 

 پای عهدی باید که  بود قحط گوشی  آخه! نکنه چیکارت بگم خدا سحر  آخ -
  من؟ گوشی  رو ذاشتیمی رو مبارکت

 و ترینبزرگ تماشای به انگار  که  است مسرت و شادی غرق اشچهره چنان حافظ
 . کنممی نثارش ایغره چشم! است آمده جهان سیرک ترینمهیج

 ! باشه؟ بخند فقط تو -

 شدت از  هایممویرگ تمام که  اآلن لاقل تا گذاردمی هم روی را هایشلب حافظ
 ُگر   مغز  روی هاخنده این با زنند،می تنبک و دایره خودشان برای عصبانیت

 صدایم و آورددرمی دستم از  را موبایلم جنازه احتیاط با. نریزد بنزین امگرفته
 . کندمی

 کند،  من شبیه دارد سعی عجیب که  ایمزه با حالت به دهمنمی که  را جوابش
 : گویدمی

 پای عهدی باید که  بود قحط گوشی  آخه! نکنه چیکارت بگم خدا سحر  آخ -
لق   این گوشی  رو ذاشتیمی رو مبارکت   ما؟ دخترعمه اوم... ق 

 اخمی است، گرفتنم  دست درحال همدردی جای به شرایط این در  حافظ که  این از 
 وار اتوماتیک حافظ شودمی باعث که  اخمی. ندکمی پر  را امچهره تمام ناخواسته

 : بگوید و دهد نشانم سفید پرچم
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 همین نسخه آخرین. کنممی تضمینش خودم من ببر  اینو بیا اصالا ... حسین یا -
ش. اومده بازار  به تازه. خودته گوشی  و بیست و صد شداخلی حافظه چهاره، َرم 
 ... هم دوربینش. هشته

 : گویدیم دستوری اما مهربان

 ! جان دختر  رو نگاهت کن  غالف د   -

 : زندمی لب نامحسوس 

 . دیمی دستمون کار   اآلن -

 . توپممی خشمگین و پرممی گزکش  از  پر  هایپراندن مزه این میان عصبی

 ! حـافظ -

 : گویدمی ملتمس

 ! ماسماسکه یه فقط این بیبیحاج قول به خوبه حال! عجبا -

 هر  به کندمی سعی که  حالی در  سپس و کندمی خالی را دشبا از  پر  هایلپ 
 ! که  ستکنده  کلکش  طرف کنی  شوهر  بخوای تو -: گویدمی من، ال کند  نگاه جایی

 این در  کنممی احساس. گیردمی گر   حافظ لعاب و رنگ پر  تیکه این با هایمگونه
 ذوب که  این امکان آن هر  امکشیده  گلویم  بیخ تا را زیپش که  پفیپف کاپشن
 . دارد وجود شوم،

 حافظ. برسد امگرفته  گر   تن   به هوا کمی  تا کنممی باز  را کاپشنم  زیپ آهسته
 آب پولیبی سر  از  که  من مزخرف هایبازیعنق با حسابی. است شده مهربان

 دوباره را هاگوشی.  آیدمی راه ندارد، خبر  هم روحش حتی احتمال او و خوردمی
 . کشدمی جلویم

 از  هم یکی. واست ریختم اینجا گوشی  مدل همه این نگاه... دیگه نگیر  سخت -
 ! خوایمی رو کدوم  بگو کن  تر  لب فقط تو! ترکیفیت  با و تر خوشگل یکی

 : گویممی اخم با
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 من که  بفهمان بشر  این به آدمیزاد زبان به بیا حال! من برا نکن داریدکان انقد -
 جیب پهنای چهار  در  شپش اصال. شودنمی پیدا ممبارک جیب در  هم پاپاسی یک

 زیر  که  را دستش! کندمی بازی هوا به گرگم  خودش برای امگرفته  ُخل و خاک
 دیجیتالی ساعت سمت به قوی آهنربای یک مثل را نگاهم دهد،می قرار  اشچانه
 . کشاندمی شیکش فلزی دسته

 ریمی! ها نمیشی سیر  ازش بگیری دستت بار  یه رو گوشی  این کن  باور  مهنا -
 . کنیمی دعا من جون   به بار  هزار  روزی

 : گویممی زند،می چشمک حافظ به آن در  خنده هایمایه ته که  لحنی با

  تلخه؟ دستشون که  کاسبایی  دسته اون از  هم تو -

 به بسته، مچش به ساعت که  دستی همان شست انگشت با ناباورانه حافظ
 پیراهن   روی که  دارشدکمه ایسرمه پولیور  به سمحوا. کندمی اشاره اشسینه

 . شودمی پرت پوشیده، اشپسندانهجوان   زرشکی

 من به را حواسش دانگ شش است معلوم که  شده ریز  هاییچشم با حافظ
 . دهدمی تکان بار  چند را سرش سپرده،

 این یقتاا حق که  کنم  اقرار  او به باید! گذرهمی داره چی سرت تو دونهمی خدا فقط -
 چه داردبرمی سنگ پاره بد گاهی  که  من ذهن این برابر  در  داندنمی هم خدا بار 
 که  شده کشیده  لطیفی احساسات سمت به ذهنم که  الآن همین مثل گاهی.  کند
 ! کندمی طلب را حافظ فقط

  سماوات؟ جناب -

 ویر  اتهاماتش سوزن قبل، ساعت چند که  است فولدزرهی مادر  همان صدای این
 آن به شبیه اشچهره. کندمی صاف گلویی  حافظ. بود کرده  گیر   نوابی ستوده
 پشتشان تخت   به بزنی یکی باید که  است شده مخی روی   کارهایصاحب از  دسته

 : بگویی و

 ! بریم هم با شو پیاده حاجی، هی -
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  امیری؟ خانم بفرمایید -

 ندارد، حافظ شده میرغضب هچهر  این با مشکلی هیچ گویا  که  فسقلی امیری خانم
 سر  روی را مغازه حسابی تقشانتق که  رنگش مشکی بلند پاشنه هایبوت با

 . شودمی کشیده  پیشخان پشت سمت به گذاشته،  خودش

 قطعا که  نکته این به دلم در . دهدمی تحویلم حیایی و حجب پر  لبخند بین این در 
 چسان آن به نه. رسممی نظر  اتفاق به گردد،برمی پرست آفتاب به دختر  این نژاد

! دادنش تکان دم این به نه بود، افتاده فیل دماغ از  درسته انگار  که  اولش فسان
 خدا مبادا تا کارممی امکرده  قضاوتش که  زبانم وسط در  درست ای"توبه خدایا"

 . بیاورد خودم سر  را این از  بدتر 

 برایش ممکن صدای ترینآهسته با و ایستاده حافظ قدمی یک از  کمتر   فاصله در 
 و ایما از  پر  مکالمه از  چیزی هیچ تقریباا  که  این از . کندمی بلغور  چیزهایی

 : گویممی حافظ به رو امیری خانم رفتن با. خورممی حرص ام،نفهمیده شاناشاره

 ! ها کجه  پالونش یکم نگی بگی همچین دختره این -

 در  راه به راه که  است خورده خنده قرص روز ام انگار . خنددمی بلند صدای با حافظ
 تأیید به هنوز . دهدمی نشانم را گلویش  هایآرواره و کندمی باز  را گاراژش
 : پرسدمی که  امنچسبانده" وال" گوهربارم  سخنان

  چطور؟ -

 ! نیست معلوم روش و پشت بدونی خواستم مگه؟ داره چطور  هیچی -

 : گویدمی و زندمی لبخندی لذت با حافظ

 ! عجب -

 نظر  به زمان هر  از  تر تفاوتبی کنممی سعی که  لحنی با و اندازممی بال ایشانه
 : گویممی برسد
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 رو که  نکنی انتخاب طلعتمداییزن برای هاعروس این از  بدونی، گفتم  خالصه -
 ! دهمی قورتش هوا

 . زنممی غر  لبی زیر  و

 ! کشهمی سر  روش هم آب یک -

 تبدیل نامعلوم نگاه و صامت لبخند یک به حافظ هیجانی و صدا اب هایخنده
 داده تحویلم و رفته کش  دلش طاقچه کدام  از  نیست معلوم که  نگاهی. شودمی

 : پرسدمی بگذارد، سرم سربه نیامده بدش هم خیلی گویا  که  صدایی با. است

  کنم؟  انتخاب براش هاعروس کدوم  از  پس -

 به دعوت معتبر  سمپوزیوم یک سخنران عنوان به من از  انگار  .اندازممی بال ابرویی
 . بشکافند را اتم هسته خواهندمی که  گیرممی را کسانی  ژست. است آمده عمل

 خوابش شب افتهمی یادش آدم این؟ چیه. باشه داشته رو و بر  بیشتر  یکم -
 . نباشه کوتاه  خیلی دختره این مثل هم قدش! برهنمی

 شودمی" فنجان و فیل" به شبیه امیری و حافظ ترکیب که  ینا از  سیر  دل یک
 انگار . است شده ادغام اشهمیشه از  تر روشن آبی نگاه با حافظ سکوت. خندممی

 دانه به دانه و کنمنمی نامردی هم من. بشنود را هایمصحبت بقیه تا است منتظر 
 . شمارمرمیب باشد، داشته را طلعتداییزن لیاقت که  عروسی هایویژگی

 تو نکنه رو خدا بنده داییزن خون هی که  باشه مهربون همه، از  تر مهم آها... اوم -
 . شیشه

 : کنممی اضافه حرص با 

 افتاده آدم به که  این و! رسهمی بهش داره گرامیش  خواهرشوهر   از  کافی  حد به -
 ! نکنه کز   گوشه  یه همش ایعقده مثل و باشه

. است پس هوا کنممی احساس. کنمنمی درک رقمه هیچ ار  حافظ خیره هاینگاه
 من از  را رنگش آسمانی یتیله دو این دیگر  لحظه چند تا اگر  که  پس چنانآن
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 برای که  هستم من این حافظ، وار سلسله سکوت در ! افتممی پس ایستاده نگیرد،
 دوار تهدی را انگشتم و کنممی صاف گلویی.  کنممی اقدام نامساعد جو زدن پس

 . دهممی تکان برایش

 ّبر  هم انقد. کن  درست رو من گوشی  هابافتن ریسمون آسمون این جای به بگیر  -
 ! نکن نگاهم ّبر  و

 : گویدمی ربطبی مکث، لحظه چند از  بعد. شودمی سینه به دست حافظ

 لجباز  و بودن شق کله  به طلعتت،داییزن برای عروس انتخاب تو باشه یادم -
 ! باشم داشته ویژه توجه هم بودن

 در  کامالا   حافظ که  موضوع این به کنممی سعی و دهممی قورت را دهانم آب
 . نکنم فکر  آورده رویم به را هایمویژگی لفافه

 پا باز . دممی رو خبرش محمد به شد درست... بکنم تونممی چه ببینم باشه بذا -
ک نشی ل  ک و ه  ل    !شهر ور این بیای راه همه این ه 

 سری امکرده  جزم رفتن برای که  عزمی با و کشممی بال را کوتاهم  کاپشن  زیپ
 . دهممی تکان موافقت نشانه به برایش

 و چرخممی سمتش به اممشکی اسپورت هایکفش  پاشنه روی سالمتی؟ به کجا  -
 : گویممی

 که  حنیل با و قاپدمی کنسول  روی از  را سوئیچ. سرم ریخته کار   کلی!  دیگه برم -
 : گویدمی آورد، رویش حرفی هیچ شودنمی

 ! رسونمتمی -

 . کنممی اشاره شده پارک مغازه جلوی که  سفیدی پراید به خنده با

 دستت. بکشونه ور اون ور این رو خودش تونهمی کنه  هنر  خیلی تو ماشین این -
 . کندمی نگاهم چشم گوشه  از  و کندمی اخم حافظ! دمنمی زحمت نکنه درد

 !الن؟ انداختی تیکه! نچ نچ نچ -
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 همه این بینیپیش گویا  که  حافظ. دهممی تکان بله نشانه به شدت با را سرم 
 . دهدمی بیرون طولنی را نفسش کرده،نمی را من گوییرک

 ! رهمی راه لمبورگینی یه قد برسه پاش نبین، اینطوری رو فسقلی این -

 خراب سرمان روی را مغازه سقف مانده کم  که  غلوش از  پر  تعریف این تصور  از 
 دارد سن دقیانوس قد که  اشرفته رو و رنگ پراید از  چنان. افتممی قهقهه به کند،

 ! کندمی دهان به انگشت را آدم که  کندمی تعریف

 طرف" گویدمی مواقع جور  این در  همیشه که  افتممی خانمبیبیحاج حرف یاد
 شوهرشون روز   یه باشه داشته کور   و َشل دختر  تا ده اگه که  بازهزبان انقدر 
 باز  برایم را در  دهد،می اطالع را رفتنش ستوده به که  این از  بعد حافظ!". دهمی
 . شوم خارج من اول تا رودمی کنار   و کندمی

 از  پر  کالمی  و خنده با. شودمی روشن صلوات و سالم با ماشین استارت دو از  بعد
 : گویممی شیطنت

 ! شد عوض ُکُلهم  ممدلیمشتی ماشین از  تصورم -

 را منطقش ساز  شده، تر پخته همیشه از  که  کالمی  با و زندمی محوی لبخند حافظ
 . کندمی کوک  برایم

 ماشین همین واستی، خودت پای روی اول همون از  بگیری یاد وقتی -
 !دخترعمه کنهمی پیدا لمبورگینی حکم برات ها، خندیمی بهش که  ممدلیمشتی

*** 

  

 مدام اشایخرسهخاله همیشه دوستی جامه در  شیطان که  روزهاست آن از  امروز 
 خطرناکی و هم بر  هم در  افکار  فیتیله سرم در . کندمی باز  هوا به گرگم  من َپر  دم
 . کندمی روشن است، شیر  دم با بازی دانممی خوب که  را
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 تمام قوی، شعله هوا یک مثل و شودمی روشن قلبم زیر  درست که  ایفیتیله
 دهدمی شور  قلبم در  را چیز  همه انقدر . آوردمی در  غلیان به را امنهفته احساسات

 برای انگشتانم حرکات در  که  ایشفته شوربای شودمی اشنتیجه آخر  دست که
 . کندمی پیدا حبوط جسورانه جمله یک تایپ

  چطوره؟ ما حافظ خواجه حال -

. لرزدمی بند یک ویبراتور  کمربندهای  مثل پایم و دست ارسال، گزینه  لمس از  بعد
 در  کرده،  تعمیرش هست روزی چند حافظ که  را موبایلم! است بند مو یک به دلم
 . کنممی پنهان ام،جزوه هایبرگه زیر 

 گیرمدامن اول همین از  امخرانهکله  نابخشودنی خبط عقوبت تا کنممی پنهان
 که  هست وقتی چند کر   شیطان گوش.  رسدمی مشامم به داغ پیاز  بوی! نشود
 رسیدگی. رسدمی خانه امورات به کاستی  و کم  هیچ بدون و منظم مامان
 ! خوشمزه فودفست غذاهای از  دوری شودمی اشنتیجه که  ایشائبهبی

 من برادر . کردیم  معامله ماشین پیش هفته. هستم سماوات... مهرابی آقای الو -
 نیست من دست وگرنه کن  پر  رو حساب حتما! ها فرداست چکت خرینآ  موعد
 ! زنهمی برگشت بانک خود

 مامان ایقهوه چهارخانه پیژامه! است محمد دهندهاولتیماتوم صدای هم این
 تا ببیندش کسی  هر  که  شلخته کامالا   و پیزوری ظاهری با و کرده  پا به را دوزش
 تر داغ همیشه کاسه  آن با و نشسته من روی روبه بیند،می را کابوسش  هفته یک
 تهدیدهای این با! نه که  چپشان دست به را خدا بنده مردمان اعمال نامه آشش از 
 خبیثی افکار  نثار  را ی"شودنمی نخیر " لب زیر ! کوبدمی سرشان فرق به اشلفافه در 
 گاز   محکم ار  هایملب و کنممی خورد،می شور  دلم در  هی کار   قلمشله آش مثل که
 . شودنمی. نبرم دست موبایلم سمت به تا گیرممی

 لمس با آهسته. شده طاق طاقتش دلم. شودنمی همان نه نه...ولی شودمی یعنی
 که  جدیدم ساختگی اکانت به. کنممی باز  را موبایلم قفل اماشاره انگشت
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 یازده هر  که  داغانی کارت  سیم. کنممی نگاه ندارد بشری بنی هیچ را اششماره
 . زنندمی را خود ساز  و زده کربال  صحرای به عجیب رقمش

 کامالا   صورت به دانشگاه از  دیروز  که  ُرندم غیر  حسابی زپرتی شماره از  را توجهم
 جرأت. کنممی پرت است، شده نصیبم خودش از  تر زپرتی امضای دو با و رایگان
 . بروم ستا حقیقی حسابی که  وحشتناک ویپی آن سمت به کنمنمی

 ! جوجه؟ کنیمی چیکار  داری -

 شدید آنفولنزای یک دچار  هست روزی چند که  محمد خروسکی صدای شنیدن با
 حمایتگرانه را دستم. ترکدمی جا هفت از  امزهره گوشم  بیخ از  درست هم آن شده،
" ببخشید" مدام تندش ضربان با و کرده  خیس را خودش ترس از  که  قلبم روی
 . گذارممی گوید،می

 . دهنم تو اومد قلبم! کنممی چیکار  و کوفت  ای -

 پرپشت موهای به دستی. کندمی محکم را ابروانش بین همیشگی گره  محمد
 : گویدمی آمرانه و کشدمی است، ایخامه مدل خودش قول به که  اشمشکی

 ! ها سازمتمی نو از  کوبمتمی گیرممی. فسقلی نبر  بال من برا صداتو -

 بدهم، را جوابش خواهممی تا. اندکرده  پیدا را خودشان تازه امشده تند هاینفس
 از  پر  که  دهانی با. زندمی دستبرد امخوشمزه اموال به ضربتی عملیات یک طی
 چشمک افتخار  با برایم کرده،  خانمانبی هایشمپت به شبیه را او و شده پفک
 . زندمی

! من احوال خجسته برادر  این دهدمی تکان هم دم حتما وگرنه ندارد، دم که  حیف
 : گویممی حرصی و کنممی پنهان پشتم را پفکم از  پر  بزرگ ظرف

 ! ها نزدی زدی اینا به دست دیگه بار  یه -

 نشانه به است، پفک شده ایژله مشتقات لمباندن حال در  هنوز  که  درحالی
 مالقه پیشخان، پشت از  مامان. کندمی ابول ویرویس به شبیه را اشچهره تمسخر 

 . کوبدمی یمانکردهچرب پهلوهای به محکم را غرغرهایش دست به
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! بگم؟ باید هم تو به محمد. داره ضرر ... نخورید آشغال و آت این از  بگم چقدر  -
  مگه؟ ایبچه

 و قلع دم از  را حقش که  کنممی بازی را ایبیچاره دخترک نقش نماییمظلوم با
 . اندهخورد و کرده  قمع

 ! خورد رو من سهم   مامان -

 کرده،  صید میگو مثل را من شور  حسابی و نارنجی هایپفک که  حال محمد
 است باز  بناگوشش تا نیشش که  ایچهره با و اندازدمی هم روی را پایش فاخرانه
 : گویدمی بعد کمی.  کندمی پایین و بال را تلوزیون هایکانال

 بگیرن سالگرد طوبی داییزن برای قراره هفته آخر  ددا خبر  بهم حافظ مامان؟ -
 . کن  خالی رو تپنجشنبه روز  هایبرنامه

 سر  بر  روزها همین در  درست که  پیش سال دو تلخ خاطرات یادآوردن به از 
 و زمستانی روز  یک شنبهپنج روز  صبح. گیردمی دلم شد، نازل بهمندایی خانواده
 اشچهره مامان. نشد بلند دیگر  و خوابید امتنیداشدوست و مهربان داییزن سرد،
 لب گرفته  صدایی با همزمان و گذاردمی میز  روی را چای سینی. است شده هم در 
 : زندمی

 ! شد سال دو زود چه -

 . دهدمی ادامه را هایشصحبت سوز جان آه یک از  بعد و دهدمی تکان سری

 طوبی میاد یادم وقتی! سخت مار بی نه میردمی برگشته اجل گفتن،  هم قدیم از  -
 ستون چهار  نشد، بلند دیگه صبح و خوابید شب چطور  بود تر سالم هممون از  که

 . لرزهمی بدنم

 غمگینی از  گرفته  تأثیر  لحنی با و گذاردمی مبل دسته روی را کنترل  آهسته محمد
 : گویدمی ناراحت جو،
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 سر  با نشسته، هاآن در  اشک نم که  را هایشچشم مامان. کنه  رحمتش خدا -
 محمد از  اشبینی کشیدن  بال از  بعد و کندمی پاک سفیدش و کشیده  انگشتان

 : پرسدمی

  گیرن؟می کجا  مراسمشو نگفت بهت حافظ مادر؟ محمد -

 . است دوخته اخبار  مجری به را نگاهش محمد

 ! مردونه هم پایین طبقه ست،زنونه بال طبقه انگار . شونخونه -

 : گویدمی و دهدمی تکان سری نماما

 ! کمکش  برم داشت کاری  اگه ببینم... طلعت به بزنم زنگ یه شد واجب پس -

 این مامان دانیممی خوب همه. کندمی برانداز  را مامان اندرسفیهانه عاقل محمد
 از  که  کسی  تنها وگرنه است؛ گفته  ترحم محض   فقط را عبدالعظیمیشاه تعارف
! است شیرازی حافظ خواجه همان ندارد، خبر  بنده پایهگران  مادر  شلوغ هایبرنامه
 . زندمی غر  محمد

 ریمی اآلن... قرآن رو تو بشین! رو جونش نه داری رو وقتش نه تو جان مامان -
 دودش باز . نالیمی پاهات و دست درد از  هفته دو تا شی،می پایین بال یکم اونجا

 . برم قربونت واسمون نپیچون هانسخه این ز ا غیرتاا  بال! رهمی ما چشم تو

 ماجرا سیبل وسط نقطه به درست را خالص تیر  بار  این محمد. خندممی یواشکی
 محمد هشدار  اولین با انتظارم از  دور  چندان نه بینیپیش طبق مامان. است زده

 شاید تا کنممی آلودگل  را آب که  هستم من این بار  این. کندمی نشینیعقب
 . کنم  صید چیزی َبَرش از  وانمبت

 جور این فامیل! ها فامیلیم ناسالمتی. خدا به زشته... مامان دیگه بزن زنگ خب -
 ... که  سودی خاله. دیگه بخورن هم درد به باید جاها

 . زندمی تشر  مجدانه و پردمی کالمم  میان به مامان

 ! کن  تلفظ درست رو تخاله اسم گفتم  صدبار  -
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 . زندمی غر  لب زیر  و

 دهنت از  جلوش یهو نداریم، که  شانس. مونهمی دهنت تو گیمی جوریاین -
 ! پایین بیاره شاخه سر  از  اونو باید یکی! واویالست که  وقتهاون... پرهمی

 . چرخانممی کاسه  در  چشمی

 ایدیگه کس  ما جز  به! جستنکیه و خوردنک قطعاا  که  سودابه خاله... حال خب -
 ! که  شونبرا مونهنمی

 . کشدمی مرتبش هایریش به دستی محمد

 بر  دستت از  کمکی  چه تو آخه ولی... بفرمایید درست جنابعالی که  بالفرض -
 یه بدتر  اونجا ریمی. ملسه حسابی که  هم بودنت چلفتی پا و دست ها؟ میاد؟
 مثل و شوممی سینه به دست. کنممی بغ! کن  جمعش بیا حال میاری بال گندی

 . زنممی زل تلوزیون به خودش

 ! للی گهنمی کسی  نزنی حرف اگه هم جنابعالی -

 . کندمی گریمیانجی مامان

! هستم هم تو با مهنا... گیمی آبجیت به راجع طوریاین نیست درست محمد -
 هم پاچه و پر  به سره یه گربه  و سگ جون از  دور  مثل که  این جای به همیشه
 ! باشید داشته رو هم هوای بپیچین

 به سپرده آرایشگر  دست به تازه که  اششده کوتاه  و نازک ابروان اشاره با بعد
 : گویدمی من به رو و کندمی اشاره خانه تلفن

 . گممی زنممی زنگ خودم من بیار  رو تلفن اون پاشو حالم -

 به را تلفن. کنممی برگزار  سرعت دوی مسابقه تلفن، سمت به خواسته خدا از 
 مهیج ایهفته آخر  است قرار  که  این از  حسابی دلم ته. سپارممی مامان دست
 پلیدی و شیطانی هاینقشه تسلیم بار  این. است شده شنگول و شاد باشم داشته
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 بازی دست به را سرنوشتم عبارتی به و. شوممی است، شده خروار  سرم در  که
 ! سپارممی هستم، اشکنندهشروع خودم که  جذابی

 سرسری. زنممی شیرجه موبایلم روی سرعت به سکه چند افتادن صدای نشنید با
. کنممی نگاه است، آمده برایم حافظ طرف   از  که  پیامی به و کنممی باز  را قفلش
 : گویدمی و زندمی پوزخندی محمد

 ! دستی به َکفچه  کنن  جونت به جون میاد خوشم یعنی -

 تنگ که  سوالی نگارشی عالمت یک و کلمه  یک شامل که  کوتاهی  پیام دیدن از 
 : گویممی بلند دلم در . شودمی حبس امسینه در  نفس است، نشسته تعجب

 بنده که  ناشناسی فرد به حافظ پاسخ تنها این!" شما؟! "خــوند خوند... خدا یا -
 ! من هایگوییپرت و چرت طومار  برابر  در  هم آن. است باشم،

 ! شهمی آماده مشا الن مهنا؟ ریمی داری کجا  -

 پنهان مامان تیزبین دید از  و خانههفت در  را ماسماسکم کنممی سعی که  حالی در 
 : گویممی کنم،

 پیشانی روی ریز  چین چند که  اخمی. کندمی اخم مامان. مامان ندارم میل شام -
 . کندمی نمایان چشمانش گوشه  و

! کردی  پر  آشغال این با رو کمتش شام قبل ببینم دیگه بار  یه خواممی فقط یعنی -
 ! تو و دونممی من که  وقتهاون

 کالم  و مامان تهدید این با امانداخته دهانم در  که  رنگی یشمی عروسکی پاستیل
 چشمی مطیعانه و آهسته. شودمی زغنبوت به تبدیل رحمش بدون و راسخ
 . کنم  مرور  نو از  و دوباره را چیز  همه تا برممی پناه اتاقم به سرعت به. گویممی

 خودش برای قلبم از  ایگوشه.  گیردمی شکل هایملب روی ذوقی از  پر  لبخند
 نشده خاموش هنوز  منطقش که  افکارم از  کوچکی  گوشه  اما. رقصدمی بندری
 است گانهبچه هاخیلی زعم به که  بازی این ادامه از  را من ترهابزرگ مثل است،
 . کندمی منع زند،می جذاب نهایتبی خودم نظر  از  ولی
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 و شده دسته چاقویشان ذهنم، و قلب بین ناهماهنگی از  وسط این انگشتانم
 یه کن  فکر " جمله برایش که  آیممی خود به وقتی. کنندمی را سوءاستفاده نهایت
 . کنممی خودم نثار " سرت بر  خاک" یک! امکرده  ارسال را!" دوست

 را من دست انگار . گیردمی گر   تنم تمام. ردخومی تیک دو پیامم نکشیده، ثانیه به
 پر  احوالت همین با را بعد ثانیه چند. اندانداخته جوش آب از  پر  دیگ به و گرفته

 بر  خاک" بار  این شود،نمی جواب از  خبری وقتی. کنممی سپری تاب و تب از 
 . کنممی مثبتم بچه و زاهد پسردایی نثار  را" سرت

 آب نماز  جا این اشطلبانهجاه هایچشم و انداز  غلط چهره به هم درصد یک حتی
 قل قل به باشند کرده  تخته را زیرش که  ایقابلمه مثل. آیدنمی هاکشیدن
 این دانمنمی هم خودم. روممی اتاق سوی آن به اتاق سوی این از  مدام. امافتاده
 تا و شروع قلبم علیه منتها از  که  دردی. امشده دچار  آن به که  است دردی چه
 . کنممی تایپ برایش و آورمنمی طاقت. شودمی کشیده  تنم تمام

  چرا؟ ساکتی -

 عاقبت خودش خواهممی خدا از  و کشممی دستی امگرگرفته  هایگونه  به محکم
 روی کندوکاو  از  دست لبم، پوست افتادن خون با. کند  بخیر  را هابازی شیرین این
 در . خواندمی را پیامم نکشیده، ثانیه به هم بار  این. کشممی لبم هایگوشه  کنار 
 را یشانخانه خود تا بگیرد، سکوت روضه برایم همچنان اگر  خورممی قسم دلم
 کنممی ریشه از  را بورش ُفُکلی هایگیس  دانه به دانه اختصاصاا  و کنممی گز   پیاده

 . کنممی آویز حلق را خودم هم بعد و خودش هاهمان با و

 . دهدمی جواب که  هستم آبکی تهدیدهای کردن  بلغور  حال در  سرم ر د هنوز 

 که  حافظی به لب زیر  و زنممی لبخندی خبیثانه. کن  معرفی رو خودت اول شما -
 : گویممی ام،خوانده گیرها  فال مثل را دستش کم  کم  کلمات،  هنر  با گویا

 . نویسممی برایش سرعت به! بله؟ هم تو... ای ای ای ای -

 ! امکی  من که  نباش این نبالد -



                 
 

 

 افسانه نوروزی|  انکاررمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

88 

 

. است شده رو خودم برای دلم دست. افتممی ول و هول به باز  دهدنمی که  جواب
 را کلمات  الن همین کنم  ول را دستش اگر  که  است آسی حکم احساسم بند پشت
 : کنممی اقرار  بار  این. کندمی مال بر  حافظ برای را احساسم راز  و چیندمی هم کنار 

 ! انکی  تخانواده و چیه شلغت و سالته چند بدونم که  هستم آشنا انقدری -

 سکوت به دست هم باز  او که  این از  خورممی حرص. سکوت هم باز  و خواندمی
 کنممی احساس که  امگرفته  گاز   نیشم هایدندان با را هایملب قدر آن! است زده
 پنیرپیتزای از  پر  لتام جای به باید من و شود کنده  آن از  قسمتی که  هاستالن

 . کنم  جان نوش را ایقلوه فیله این جان، مامان

 نگاه شده، بدل و رد بینمان دقیقه چند این در  که  را کوتاهی  هایپیام ناامیدی با
. اندازممی رنگم سفید عروسکی تختی رو روی به و خاموش را امگوشی.  کنممی
 عرق زیر  مشکی مخمل شلوار  و ر نگا و نقش از  پر  پشمی پولیور  این در  تنم تمام
 . کنممی نگاه اتاق آینه در  امانداخته گل  چهره به. است مانده

 و نشست اسکیموها با سیبری سرمای در  هاساعت انگار  هایمانگشت نوک
 و شده کریسمس  انگار  درونشان که  است چشمانم به نگاهم. اندداشته برخواست
 و کشممی داغم صورت به دستی همزمان. شده روشن فشفشه هزار  هزاران
 سامان و سر  است، مرتب خدادادی طور  به که  را پرپشتم پیوسته هم به ابروهای

 . دهممی

 فریاد را وجودم گرفته  شکل تازه عالقه نگاهشان هر  با که  هایمچشم دیدن از 
 در  دانمنمی. اندازممی پایین را سرم. ماندمی باز  حرکت از  دستانم زدهشرم زند،می
 بگویم اگر  است دار خنده واقع در . بودم نشده حس این متوجه چطور  هاسال این
 پر  حضوری گوشم  بیخ   همیشه که  را حافظ چشمانم تازه مدت همه این از  بعد
 دست احساسات دار سکان تنها است شده حال که  حافظی. است دیده داشته، رنگ

 . زندیم غر  موضوع این به مدام درونم ندای. امنخورده

 تمرده کشته  که  هاییآدم همه روی رو نکبتت قلب   در   که  مدت همه این از  بعد -
  کنی؟  بازش ابولهول مجسمه این روی به بود مونده کردی؛  قفله چهار  بودن
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 که  ایپوشه و روشن را تاپملپ. کشممی راحتی نفس هایم،لباس تعویض از  بعد
 به دانه ابتدا، همان از . کنممی باز  امکرده  هذخیر  آن در  را مانخانوادگی هایعکس
 محمد سالگی بیست تولد به مربوط که  عکسی روی  . کنممی باز  را هاعکس دانه
 . ایستممی است

 که  عکسی! طوبی داییزن و پدر  حتی. هستیم همه آن در  که  خانوادگی تولد
 روی. است جمع یمانهمه جمع. است شده گرفته  پیش سال هشت درست

 برای را لبخندشان زور  به انگار . خوردمی چشم به خنده استثناء بدون همه هایبل
 دارد عادت خدا همیشه که  سودابه خاله حتی. اندکرده  کنترل  عکس نشدن خراب
 باشد نگران که  این بدون عکس این در  دهد، نشان عبوس اخم با را اشچهره

 ! است خندیده غش و غلبی شود، خراب ژستش

 این از  بعد سال چند پدرم. شودنمی رنگ کم  وقت هیچ نبودنش غم که  آه. ..پدر
. کنممی نگاه خودم به. کرد  ترکمان همیشه برای رانندگی، سانحه یک در  عکس

 شلواری و بلوز  در  و ترکانده استخوان که  ایدرآورده تخم از  سر  تازه دخترک
 گردن  دور  قلدرانه را دستش که  حافظ جلوی درست صورتی، رنگ به گانهبچه

 موهای پشتش از  که  دارم سر  به رنگی قرمز  آفتابی کاله!  امایستاده انداخته محمد
 . نشیندمی جبینم بر  شرم عرق افتضاحم تیپ دیدن از . امبسته اسبی دم را بلندم

 و خام بسیار  عکس این در  است تر بزرگ محمد از  سال یک فقط که  حافظ چهره
. کرده  هدایت بال به و زده ژل روزها آن مد طبق را موهایش تمام. است نپخته
 به را دستش جان کم  عضالت حسابی که  دارد تن به کوتاهی  آستین قرمز  شرتتی

 . خندممی. است گذاشته  نمایش

 این. رسمنمی نظر  به بد هم چندان انگار  حافظ ماشااللهی   مش تیپ این برابر  در 
 کسی  هیچ بر  است، کرده  تغییر  سمانآ  تا زمین هاسال این طی حافظ که  نکته

 سپرده فراموشی دست به عادت طاقچه سر  را آن من که  تغییری! نیست پوشیده
 و پیچیدمی تنم تمام در  دلچسبی رخوت. کشممی دست را عکسش روی. بودم

 احساس این به ذوق از  پر  لبخندی با شده، که  هم بار  یک برای کندمی مجبورم
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 باعث که  خوردمی در  به کوتاه  ایتقه. دهم نشان خوش روی   امگرفته  شکل تازه
 : بگویم بلند و ببندم نیمه تا را تاپلپ سرعت به شودمی

  بله؟ -

 که  کوچکی  بشقاب مامان. شودمی اتاق وارد احتیاط با مامان و باز  آهستگی به در 
 . است گرفته  دستانش در  دارد، قرار  شیری از  پر  لیوان داخلش

 ! باشی نخوابیده کردممی دعا دعا -

 . کنممی پرت شیر  لیوان به ایدوستانه چندان نه نگاه

 . خوابم کن  فرض هم حال -

 . کنممی تهدید بعد و

 ! باشم گفته.  ها خورمنمی رو اون من -

 نفره چهار  عکس قاب جلوی درست تختم، کنار   عسلی میز  روی را بشقاب
 . نشیندیم کنارم  تخت روی و گذاردمی مانخانوادگی

 نکن، قوز  اونجوری دومندش. خوریمی هم رو خوبش خوری،می َاَوَلندش -
ناس هیکلت  . شهمی ق 

 : پرسممی شیطنت از  پر  و کنممی ریز  چشم

ش منتظر  باید - ُوَمند    باشم؟ هم س 

 . کندمی تازه گلویی  مامان

 . کردم  تعارف بهش طلعت به زدم زنگ -

 : پرسممی کنجکاو.  دارممی بر  پاهایم روی از  را اپتلپ و دهممی خودم به تکانی

  خب؟ -
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 و بزرگه مجلس یه خب ولی ندارن، خاصی کار   داشت اصرار  خیلی که  خودش -
 با همه بعدش دنمی نهار  خونه رو مهمونا ظهر  گفت  بهم. پاش و ریخت کلی

 . مزار سر  رنمی هاشونماشین

  تنهاست؟ دست -

 . گیرهمی کارگر   تا سه دو گفتمی -

 : پرسدمی آهسته

  برسه؟ مجلس اون کجای  به خوادمی نفر  سه دو خب ولی -

 . کنممی مزهمزه را پیشنهادم

  برم؟ من -

 : پرسدمی بیشتر  اطمینان برای و اندازدمی من به دلی دو نگاه مامان

  دیگه؟ تمومه فردا امتحانات -

 امتحصیلی پلوغ شلوغ رمت شدن تمام از  ناشی که  ذوقی با و کنممی درشت چشم
 : دهممی جواب است،

 خالص بزرگ نامدار  استاد شر  از  ماه چند بعد بالخره! بعله بخواد خدا اگه -
 و زن موندم من! مگه؟ گممی بد من؟ مامان ریمی غره چشم باز  چرا ها؟. شممی
  موندن؟ زنده الن تا دستش زیر  چطوری شبچه

 . اندازدمی خنده هب را من مامان تأسف از  پر  جواب

  تو؟ داری نامدار  به چیکار  -

 هایگونه  به ایبوسه. شودمی تبدیل دل ته از  قهقهه چند به دارمکش  خنده
 خورد،می چشم به نقطه یک مثل رویش رنگ ایقهوه کوچک  خال که  اشبرجسته

 . زنممی

 . داره من دادن حرص به خاصی عالقه اون. برم قربونت ندارم کاریش  که  من -
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 آن روی هم حسابی که  صوفش و صاف صورت روی من بازی اسکی این از  مامان
 اسارت بند از  تا کندمی کج  را گردنش  کمی  و شودمی عنق بد است، حساس
 . شود خارج افتاده، جانش به مکانیکی بیل مثل که  هایمدست

 کنییم چیکار  بگو من به ها،بازی لوس این جا به. مهنا کن  ول منو گردن  -
  برم؟ کنم،  خلوت رو هامبرنامه خودم من یا ریمی باألخره؟

 : گویممی و چرخانممی را امچخماقی تخیلی هایسبیل قیصرمآبانه حرکاتی با

 این از  داره کیالس  ُافت   براتون شوما. هستم دایی زاد  خونه نوکر   دربست خودم -
 ! استاد َاخ   کارا  این از  شوما برای! کارها

 از  وقتی هم آن" استاد" کن  پر  دهان واژه این از  حد چه تا مامان دانممی خوب
 چند با بزند، غر  خواهدمی تا. آیدمی بدش بیاید، بیرون هایشبچه از  یکی دهان
 .کنممی خفه را اعتراضش لحظه در  انتحاری ی  بوسه

*** 

  

 بار تره میدان از  حافظ همراه به بهمن دایی که  را کوچکی  رنگ سبز  قلمی خیارهای
 نیمه دستمال با دانه به دانه اند،کرده  تهیه فردا مراسم برای شان،خانه نزدیک
 جلوی پذیرایی در  خانمبیبیحاج. کنممی خشک دارم، دست در  که  مرطوبی
 که  هاییحرف. است گرفته  حرف به را بهمن دایی و داده َلم زمین روی تلوزیون،
 . گرددمی بر  فردا مراسم موضوع به اختصاصاا 

 تلفن گوشی  حافظ که  جایی. دهممی سوق خودم از  دورتر  متر  چند به را نگاهم
 دلم. است فردا نهار  سفارش حال در  جا همه از  حواسبی و گرفته  دست به را خانه
سم آن از . خواهدمی شیطنت کمی  نفرین و لعن را خودم بعدش که  هاشیطنت ق 

 چیل و چفت هودی جیب از  را وبایلمم. گیرممی شکایت باد به را حافظ و
 . آورممی در  آهسته امطوسی

 . کنممی تایپ برایش الهویتممجهول اکانت و ناشناس شماره همان با
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  چطوره؟ ما حافظ خواجه حال -

 . کنممی پیامم ضمیمه هم رنگ صورتی گل  شاخه چند و

 را رمز  است، صحبت حال در  جدیت با اینکه حین. شودمی بلند موبایلش صدای
 برای اشچهره. دوزدمی چشم موبایلش پهن صفحه به و کندمی وارد دستی یک
 گردنش  پشت که  دستی و نهاده برهم هایلب از  را این. شودمی حرصی ایثانیه
 تکانی ناگهان من و کندمی دستگیر  را من نگاه نگاهش. فهمممی دهد،می ماساژ  را

 .کنممی منحرف را منگاه جهت مسیر  سرعت به و خورده

 .دارد اهلل تبارک عجیب من نگاه تشخیص برای او ششم حس

 .بیایم خودم به شودمی باعث طلعت داییزن صدای

 . دلم عزیز   کن  استراحت برو کردی،  تموم رو هااون... جان مهنا -

 . دیممی انجام رو شبقیه حامد و حافظ و من

 و پاشممی کاشته،  رویش قدردانی بخندل که  اشزدهخجالت چهره روی به لبخندی
 : گویممی

 دارم؟ رودروایسی شماها با من مگه دایی؟زن چیه هاحرف این -

 بدون داییزن. افتدمی نواز چشم چال دو هایشلپ طرف دو که  زندمی لبخندی 
 حسابی هیکلش. است لعبتی خودش برای ماشااهلل هزار  ماشااهلل چارقد و چادر 
 . خوردنمی چشم به باریکش کمر   در  اضافه چربی کالری  یک حتی و است فرم روی

 . شد اوکی هم غذا سفارش -

 داده اطالع ما به را خبری جمله این که  گردانمبرمی حافظی سمت به را سرم
 آن صفحه و کرده  خوش جا اشکشیده  هایپنجه در  موبایلش همچنان. است
 : گویدمی مهربانی لحن با و داردبرمی رویمروبه سبد از  را خیاری. است روشن

  حاله؟ چه در  ما ی  دخترعمه -
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 کمی  صدایش حتی. دارد شباهت قبلم دقیقه چند پرسش لحن با عجیب سوالش
 حجم. زندمی بالنس خودش برای قلبم. رسدمی گوش  به درونش شیطنت هم

 نگاهم در  را خوبم حال تمام. کرده  رخنه وجودم در  خوب حس کلی  از  عظیمی
 . زنممی محوی لبخند و ریزمیم

 ! خوبم -

 . آیدمی کوتاهمان  گوی  و گفت  میانه به طلعت داییزن

 کمک  چقدر  اومده وقتی از  دونینمی حافظ. مهناجون بشی بخت سفید شااهللان -
 . بوده دستم

 لبخند دهد،می قدرشناسی بوی که  داییزن انتهایبی تعاریف این از  زدهخجالت
 . نمز می شرمساری

 ... داییزن بابا ای -

 من روی را رنگ خوش هایچشم. کندنمی ول را داییزن هایحرف پی اما حافظ
 آبی بار  این. کندمی تنظیم هستم، گرفتن  آتش حال در  پزی آجر  کوره  در  انگار  که

 عکس نتیجه نظر  به حتی کند،نمی عمل آتش روی آب مثل تنها نه چشمانش
 . سوزاندمی را امگرگرفته  احساس و انج و تن بیشتر  و دهدمی

 ! پس بیام در  خجالتت از  حسابی باشه یادم -

 : گویممی و اندازممی بال ابرویی

 . دراومدی خجالتم از  وقته خیلی گوشیم  کردن  درست با شما -

 به هایشصحبت لی محمد که  رایگانی کامالا   و ذهاب و ایاب بدون کردن  درست
 و شکالت و خرما شامل که  خریدی از  پر  هایپالستیک با امدح. بود رسانده اطالعم
 . شودمی آشپزخانه وارد قرمز  صورتی و سر  با میکادو، از  پر  احتمالا  هایجعبه

 . همگی به سالم -
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 از  تر جوان اینسخه توانمی را حامد. شتابدمی کمکش  به ما از  زودتر  داییزن
. است هم شبیه کنی  مقیاس که  طرف ر ه از  برادر  دو این چهره ته. دانست حافظ
 قدش و است تر ریزنقش کمی  دارد، ُپری هایسرشانه که  حافظ برابر  در  حامد فقط
 . است تر کوتاه  حافظ از  متریسانتی چند هم

 . داداش نباشی خسته -

 حافظ به رو. بافدنمی ریسمان و آسمان حافظ مثل لبخند زدن برای حامد
 : گویدمی

 . باشی زنده -

 . دوزدمی من به را نگاهش بعد و

 ! ها انداختیمت زحمت به حسابی! جغله نباشی خسته -

 ! زحمتی؟ چه بابا نه -

 چپم پای. شوممی بلند صندلی روی از  شودمی تمام که  خیارها کردن  خشک کار 
 را شهر  یک برق انگار . شودمی دون دون حسابی حرکت این با رفته، خواب به که
 . اندکرده  وصل مابیچاره پای به

 روی محکم را هایمچشم و گیرممی صندلی به را دستانم خم، نیمه ژست همان با
 روی را دایی ساکت خانه بلندم هایناله و جیغ با کنممی سعی. دهممی فشار  هم
 . نگذارم سرم

  شدی؟ چی مهنا؟ -

. بدهم را جوابش تا است منتظر  و ایستاده رویمروبه نگران و کمر   به دست حافظ
 زور  به گیردمی نشأت پاهایم از  درست که  ایکننده  زجرکش احوالت تمام میان
 : بگویم توانممی فقط

 ! رفته خواب -

 : گویدمی خنده با حامد
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 ! کنممی بیدارش برات اآلن خوردی؟ غصه! عه -

 . کندمی نزدیک زانوانم به را دستش خبیثانه که  بینممی عینه به

 ... حامد... خدا رو تو... خدا رو تو نه -

 در  عجیب که  حامد قلب قساوت این شاهد تا بندممی آخر  لحظه در  را چشمانم
 پایم به دستش. نباشم بارد،می شیطنتش از  پر  چهره از  خباثت لحظات این

 . شودمی بلند حافظ قاطع و دستوری صدای نرسیده،

 ! حامد کن  تمومش -

 چشم شده، نصیبش حافظ جانب از  که  ایندهکن  یکسره اولتیماتوم این با حامد
 . رودمی در  و گذاشته  کولش  روی را دمش عبارتی به و گویدمی ایمطیعانه

  شدی؟ خوب -

! سردش به متمایل و تفاوتبی صدای به یا بدهم دل نگرانش نگاه به دانمنمی
 . کنم  جمع را آمده بار  به افتضاح این ته و سر  خنده با کنممی سعی

 . بود رفته خواب نخوردم، که  ترکش... بابا ای -

 : گویممی امکرده  بیشتر  را غلظتش که  ایخنده با و زنممی ریزی چشمک 

 ! شد بیدار  که  -

 : گویدمی گرانهستایش و زندمی امگونه  به آرامی بوسه داییزن

 در . خانم خوشگل کنم  جبران برات هاتوزحمت این همه روز  یه خودم شااهللان -
 : گویدمی جفتمان به رو شودمی خارج آشپزخانه از  که  حالی

 روز  فردا که  بخوابین زود بعدش. بخورین هم رو خوابتون از  قبل چای   بیاین -
 را سرم آهسته. شویممی تنها حافظ و من دایی،زن رفتن با. منتظرمونه شلوغی
 : گویدمی من به رو کشدمی که  عمیقی نفس از  بعد حافظ. اندازممی پایین

 ! تونخونه ببرمت بگو نیستی راحت خواب برای اینجا اگه -
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 : گویممی مزاح به

 ! پاشهمی نبات و نقل مثل داره نوازیمهمون اصال -

 . اندازدمی بال را راستش ابروی تای یک شدهحساب حافظ

 ! همین بشه، سختت خوامنمی فقط من... نکن برداشت اشتباه! د   نه د   -

 . دهممی جواب هخند با

 خانمبیبیحاج جوار  در  و بکنی دل اتاقت از  شب یه شهنمی سخت تو برای اگه -
 ! شهنمی سخت اصالا  من برا کنی  صبح رو شب

 کنار   که  مردانه دلبرانه هایخنده این برای زمانی هر  از  بیشتر  من دل و خنددمی
 . رودمی ضعف اندازد،می کوچکی  چین را چشمانش

 ! ندازی؟می دست رو من! بچه روب بیا -

 غش آشپزخانه وسط باید اآلن بشکافند را درونم اگر . دارد ناسازگاری سر  قلبم
 را قلبم نوای که  ممکن لحن ترینعادی با و اندازممی بال ایشانه! باشم کرده

 . دهممی را جوابش گذارد،می سرپوش

 ! وال نه -

. کنممی ترک را آشپزخانه است، شده پهن من حرکات روی که  نگاهش چتر  زیر  و
 از  که  مویش پر  دستان با که  همزمان و زندمی لبخندی من، دیدن با بهمن دایی
 اشاره دستش کنار   به زده، بیرون کلفتش  آبی زیرپوش کوتاه  هایآستین زیر 
 : گویدمی کند،می

 . رو تو ببینم اینجا بیا! سوگلی اینجا بیا -

 . کندمی ُشل من، از  تعریف به را دهانش پاشنه ارهدوب ذوق با طلعت داییزن

 امروز  دونینمی. گفتم  کم  بگم برات دختر  این خانمی   از  چی هر ... آقا بهمن وای -
. کشدمی هایشسبیل به دستی دایی. خانم خوشگل این بوده دستم کمک  چقدر 
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 به ایبوسه و اندازدمی هایمشانه دور  را دستش گیرممی جای که  کنارش
 . زندمی هایمگونه

  دایی؟ آره -

 : گویممی خنده با

 ! گهمی چی یه داییزن حال جان، دایی بابا نه -

 . زندمی ایشدهحساب لبخند بهمندایی

  میاری؟ کجا  از  رو خوشمزگی همه این صلواتی پدر  -

 کشد،می هورت را استکانش ته چای قطره چند که  این از  بعد خانمبیبیحاج
 : ویدگمی

 . شهمی سوری به شبیه بیشتر  داره روز  به روز  بینی؟می بهمن -

 روی ریز  لبخند یک که  کندمی بلغور  حافظ گوش  در  چیزی چه حامد دانمنمی
 . بنددمی نقش شانجفت هایلب

 به آبی تا روممی سرویس به. کشدمی زبانه تنم از  خستگی کارها  شدن تمام با
 پزشکدندان قدرتمند هایدست هنر  با که  را هایمدندان دقت با. بزنم صورتم

. زنممی مسواک شده، خالص سیخش و سیم بند از  هست روزی چند مخصوصم،
 صورتم بر  آبی. زنممی لبخند روشویی آینه در  امپریدهرنگ و خسته چهره به
 .کندمی کم  را امخستگی کمی  که  پاشممی

 دستانش در  که  بالشی روی  . بینممی را یدایزن آیم،می بیرون که  شوییدست از  
 . کشدمی سفید پارچه یک دارد،

 . خودت مخصوص نوار  نو متکای   یه اینم. برم قربونت بیا -

 : گویدمی و ایستدمی ناگهان شود،می ختم حافظ اتاق به که  رفتن راه   میانه در 

. شیمی ابخو بد شب شهمی تنگ خلقت باشه، گرم  خیلی اتاق شنیدم سوری از  -
 . بخواب جااون هست، هم حامد اتاق از  تر خنک نسبت به تره،بزرگ حافظ اتاق
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 اتاق به ورود با. افتممی راه به داییزن بندپشت و کنممی تشکر  خداخواسته از 
 یکی انگار  گوشم  در . آیدمی در  دستم از  لرزانم و منقطع هاینفس شمار  حافظ،
 ایسرمه روتختی داییزن. نوازدمی و نوازدیم عشق از  پر  و گرفته  دست ویلون
 . بیاورد نو ملحفه و پتو برایم خواهدمی و کشدمی کنار   را حافظ رنگ

. بفرستمش اتاق بیرون به و بگیرم را داییزن دست که  این برای کنممی دل دل
 داییزن. امداده دست از  اتاق این در  کشیدن  نفس برای را فرصت کافی  حد به

 . کندمی سترا کمر 

 ! ها نکنی خبرم ایذمهمشغول داشتی لزم چیزی... پتو از  اینم جونم مهنا -

 با و پاشممی افتاده نفس نفس به زیاد فعالیت اثر  بر  که  داییزن روی به لبخندی
. کنم  پا به زودتر  چه هر  را امتنهایی بساط کنممی سعی" بخیر شب" و" چشم"یک
 . شوممی کشیده  اتاق گوشه  گوشه  به هادهز قحطی مثل داییزن رفتن با

 جمع بریزد، فرشش روی روغن خانمبیبیحاج قول به که  تمیزی بسیار  اتاق
 گالری  و عطر  و هاادکلن لرزانم انگشتان نوک با! است تمیز  که  بس شودمی

. کنممی لمس شده، چیده مرتب کنسولش  روی که  را متنوعش هایساعت
 . شودمی بسته هیجان کلی  شدن سرازیر  از  ناخودآگاه هایمچشم

 گوشه  یک و بگیرم را خجالت و اجبار  همه این دست اآلن همین خواهدمی دلم
 کرده  سنگینی دلم در  مدت این در  که  را چیزی آن هر  و حافظ سراغ بروم. بنشانم
 از  سرعت به نمانده برایم آبرویی که  بعدی آن بعدش، تصور  از . کنم  بازگو برایش
 اماشاره و شست انگشت دو بین و شوممی خارج برانگیز رخوت شیرین هخلس این
 . گیرممی گاز   رو و پشت از  را

 میز  که  جایی. شودمی کشیده  اتاقش گوشه  سمت به بار  این سرگردانم هایقدم
 تاپشلپ. دارد قرار  جاآن در  شده، کاریکنده  هایشپایه که  ایچوبی مطالعه
 به رنگ ایقهوه چرمی   سالنامه چند کنار   رنگی مشکی طالعهم چراغ. است باز نیمه
 مشامم در  اشهمیشگی عطر  خوب بوی نشینممی که  میزش پشت. خوردمی چشم
 . دارد حضور  کنارم  در  درست حافظ انگار . پیچدمی
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 بذر  همیشه از  تر قوی بار  این. گذارنممی هایشوسایل عبادت به را شب تمام
 که  احساسی. گیردمی حافظ از  را اشزندگی که  دواندمی هریش قلبم در  احساسی

 !بگذارم باید چه را اسمش دانممی خوب حال

 از  که  باشد رسیده آن زمان شاید حال و شده اسیر  من در  هاستسال که  حسی
 !بکشم دست شدم،می متوسل ان به سال همه این که  انکاری دستاویز 

*** 

 

 

 

 

 میلی هیچ بی شده، بلند اتاق بسته در  پشت از  که  توقی و تق و صداها و سر  با 
 حافظ بزرگ و عریض تخت روی. کنممی باز  اندکی را امچسبیده بهم هایپلک لی

 پرده لی از  را خودش زحمت به خورشید نور  از  باریک ایروزنه. زنممی غلطی
 هم در  شکمم روی که  هایمدست مچ روی و داده عبور  اتاق رنگ آبی حریر 
 . است افتاده ام؛کرده  فشانقال

 و ده روی مندانهسخاوت هایشعقربه که  رویمروبه دار پاندول ساعت دیدن از 
 مستی از  گیج.  پرممی جایم از  فنر  مثل اند،انداخته لنگر  و خورده کنگر   دقیقه بیست
 کف  با را هایمچشم که  حالی در  کنانلخلخ شده، گیرمگریبان  که  سنگینی خواب
 . زنممی کنار   آهسته را پرده. شوممی کشیده  اتاق پنجره سمت به مالممی دستم

 تمام. زنممی زل حیاط به است نکنده دل خواب خماری از  هنوز  که  هاییچشم با
 هوا سرمای این در  ،کرده  احاطه را خانه بزرگ حیاط دورتادور  که  بلندی درختان

 شده برگی و شاخ هیچبی و عریان شود،می خشک کنی،  تف زمین روی بر  که
 و رفت در  که  خورندمی چشم به حیاط درون زیادی پوشمشکی جماعت. است
 . هستند آمد
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 ایستاده خانه عریض   خواب بهار  در  ها،شلوغی این صدر  در  بالیم و قد خوش برادر 
 و برو این در  و داده تکیه بهارخواب رفته رو و رنگ فلزی شمشادهای به. است
 بالی و قد قربان ذوق با. است گرم  ماسماسکش با سرش ها،یشلوغ و بیاها

 . روممی رشیدش

  محمد؟ -

 جلب گرفته  دستش را بزرگی طالیی کتری    حافظ که  جایی ها،پله پایین به نگاهم
 جیب به را موبایلش سرعت به. آیدمی خودش به حافظ صدای با محمد. شودمی
 خانه داخل راهی و گرفته  حافظ از  را کتری.  کندمی حواله اشمشکی جین
 . شودمی

 تن به مشکی سراسر  هایلباس. گذارممی بینذره زیر  را حافظ سنگینم نگاه با
 هایآستین. است کرده  چندان دو را سفیدش پوست جذابیت مشکی رنگ. دارد

 گردش،  صفحه چرم   بند ساعت شده باعث که  داده ل چند را جذبش پیراهن
 بیشتر  نگاهم دقت ناخواسته حافظ، به سحر  شدننزدیک با .بیاید چشم به بیشتر 
 . شودمی

 پارچه. است کرده  تن به را کوتاهی  نسبتاا  مشکی باز  جلو مانتوی امروز  که  سحری
 قوزک بالی از  بیشتر  خسیسانه دارد، سمبه و سوراخ هزارجا از  که  نودش قد شلوار 
 دانممی خوب که  را اشامیهولوگر  یوغور  کتانی  معمول طبق. نپوشانده را پایش
 . کرده  پا به است، بند آن به جانش

 کاش.  است ایستاده حافظ قدمی یک فاصله در  درست که  این از  خورممی حرص
 این! خراب کله  سحر  این بکند است، افتادن به رو که  شالش برای   فکری لاقل
 با سحر  ال هست جایی هر  به نگاهش حافظ که  است این ام،خوشیدل تنها وسط
 ! ترشسیاه کالغ  پر   از    ایشالقی بلند موهای   آن

 لحظه همین در . افتدمی ُجق ُجق به سرکه و سیر  مثل دلم هاخیال و فکر  این با
 هیچ بدون من که  جایی. شودمی کشیده  اتاقش پنجره سمت به حافظ نگاه

 در  رفته،گ  را دورم که  ایشده وز  موهای با عورشده، هایپوستسرخ مثل پوششی
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 قدم چند و اندازممی را پرده سرعت به دستم شدن رو با. هستم شاننظاره حال
 شانس این بابت و کوبممی امپیشانی به محکم را دستانم کف.  روممی عقب

 ! گیرممی ناسزا باد به را زمان و زمین ام،نداشته همیشه

 بهم حسابی بود، انجامیده طول به صبح اذان تا که  دیشب خوابیبی از  پوستم
 اوضاع به رسیدگی درحال. بندممی کش  با را موهایم سرعت به. است ریخته

 بالنسبت را سرش سحر . شودمی باز  هوابی اتاق در  که  هستم امچهره قاراشمیش
 . شودمی وارد و اندازدمی پایین گاو

 ! بابا گشتم  دنبالت رو خونه کل  جایی؟ این تو! سالم -

 پد   با. دهممی را اولش سالم جواب فقط عنق بد و کنممی هشنگا آینه داخل از 
 سینه به دست سحر . کنممی صورتم روی پودر  کرم  پخش به شروع مخصوصم

 . شودمی نزدیکم

 ! بیام؟ کمک  واسه منم تا دادیمی من به ندا یه دیشب مردیمی بیشعور  -

 . کشممی کار   از  دست

  کنی؟می نیگا نیگا ها؟ -

 . دهممی را جوابش و گردمبرمی آینه سمت به دوباره

... ها زنیمی حرفا! گذاشت  هم عالیجناب مکرمه مامان و گفتم  من کن  فرض تو -
 ! شناسیمی کسی  هر  از  بهتر  رو خاله قمردرعقرب   اخالق   خودت خوبه

 انداخته، بیرون شالش طرف دو از  که  ایاتوخورده بلند موهای با مغموم سحر 
 . زندمی غر  آهسته و کندمی بازی

 . درآورده رو شورش هم من مامان این دیگه -

 :گویممی شیطنت با

 .نبوده هم محمد. نخور حرص حال -
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 تمام که  امخنده. خندممی غش و غل بی من و کندمی درشت چشم سحر 
 :پرسممی او از  آینه به رو شود،می

  من؟ اینجام فهمیدی کجا  از  حال -

 . دهدمی جواب تفاوتبی سحر 

 بیدارت بیام نرسیدن سر  مهمونا تا گفت  کنار،  کشیدم  دید، حیاط تو منو حافظ -
 . کنم

 : گویدمی هیجانی باشد، آمده یادش به موضوعی انگار  بعد و

  مهنا؟ گممی -

 امچانه روی منحوسش و نامبارک کله  و سر  که  کوچکی  جوش به را امحرصی نگاه
 . گویممی ی"هوم" حوصلهبی. امدوخته شده، پیدا

 َاه حامد، و حافظ داییزن خانم، دخترمملکت همین... چیزه... دختره این گممی -
 ! اومد یادم اسمش اگه حال

 ! مهدیه -

 . دهدمی ادامه زدههیجان و زندمی بشکنی بلندش کرده  مانیکور  هایناخن آن با

 ! داره؟ ّسری و َسر  حافظ با مهدیه نظرت به گممی! باریکال آ -

 شودمی پیدا کسی  کمتر   را مهدیه ستودنی و زیبا چهره. لرزدمی تنم تمام بار  این
 از  سالی یک که  حافظ، لوندی و کرشمه  از  پر  دختردایی. باشد نداشته خاطر  در  که
 . گیردمی ادبیات رشته در  را لیسانسش امسال و است تر بزرگ من

 دست به شده طور  هر  را زارم حال و سرخورده احساسات لجام کنممی سعی
 چهره به گشاستراه حسابی مواقع طور  این در  که  امتفاوتیبی نقاب و بگیرم
 . بزنم

  چطور؟... دونمنمی -



                 
 

 

 افسانه نوروزی|  انکاررمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

104 

 

 : گویدمی حرصی و اندازدمی بال ایشانه آهسته سحر 

 ! چرخهمی حافظ پر  دم همش اومدن، وقتی از  امروز  آخه... هیچی -

 مامانیتیتیش دخترک این تن به سر  خواهدمی دلم صالا. خوردمی را خونم خون
 . نباشد آویزان

 ! ها دخترداییشه بچرخه، خب -

 کشیده  پنجره پشت به کوتاهش  هایقدم با و گویدمی یی"وال بگم چی" سحر 
 . شودمی

 پرت آینه جلوی به را پد ،کرده  خوردش حسابی هاحرف این شنیدن که  اعصابی با
 سرم به لحظه در  که  غریبی گاهاا   و عجیب احتمالت تمام برای لب زیر  و کنممی
 . کنممی غرولند شود،می کوبیده  پتک مثل

 ! جهنم به -

 به را نقشم ریز  دار نگین دستبند. کشممی کوتاهم  حریر  مشکی شومیز  به دستی
 : گویممی هست، حیاط در  چرانی چشم حال در  که  سحر  به رو و اندازممی دست

 خبرت کمک  برای دیشب چرا نبودی طلبکار  مگه. نمونه وا اونجا دهنت سحر  -
 ! بده نشون خودی و بجنبون دست امروز ... اهللبسم خب نکردم؟

 است، گرفته  آغوش در  را خانه فضای   کل  که  اسپندی دود بوی اتاق از  خروج با
 سرفه چند گوشم  کنار   سحر . گیردمی هدف را هایمنفس شریانی مسیر  مستقیماا 

 . زندمی نق و گرفته  دهانش جلوی را دستش. کندمی ایشینم

 یاد حرکت این با بیشتر  آدم. کنن  دود اسپند انقدر  که  اجباریه چه دونمنمی من -
 شده که  هم بار  یک برای تا زنممی پهلویش به ایسقلمه! افتهمی هاخونهقهوه این
 و قوم جلوی ش،پوچ هل   یک از  دریغ سخنان این با و بگیرد دهان به زبان

 . ندهد آب به گل  دست موجهمان هایخویش
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 هایشلب روی ایقباسوخته لبخند که  خانمممکلت استقبال به روییگشاده  با
 نشسته شناسم،نمی را اکثراشان که  گذاشته  سن به پا خانم چند جوار  در  و نشانده

 بوهای این اصلی مقر  آشپزخانه، سمت به هاپرسیاحوال این از  بعد. روممی
 . شوممی کشیده  اشتهابرانگیز  بعضاا  و متفاوت

 پیچیده شود،می ساطع گرما  آن از  که  آشپزخانه کل  در  زعفرانی حلوا خوب بوی
 شلوغ آشپزخانه این از  ایگوشه  در  که  مامان سمت به افتاده آب دهانی با. است
 . روممی پا، پا و است سر  سر  که

  جان؟ مهنا شدی بیدار ! عه -

 ! داییزن مسال -

 : گویممی زدهخجالت و شوممی نزدیکش

  نکردی؟ بیدارم زودتر  چرا داییزن -

 همه هر  از  بیشتر  آشپزخانه گرمای  انگار . است قرمز  حسابی داییزن هایگونه
 : گویدمی آهسته. است گذاشته  تأثیر  او پوست هایدانهرنگ روی

 روشن اتاقت لمپ وقت یر د تا شنیدم حافظ دهن از  صبحونه سفره سر  صبحی -
 همین واسه برده خوابت دیر  حتما شده عوض جات چون زدم حدس. بوده

 . بندازمت خواب از  نخواستم

 سرعت خیس هایبشقاب کردن  پاک برای دستش حرکات به و بیشتر  را لبخندش
 . بخشدمی

  بخوابی؟ خوب تونستی حال -

 بیدار  حافظ. است مانده زده که  حرفی پیش ذهنم. امنداده را داییزن جواب هنوز 
 ناخواسته لبخندی و شودمی گرم  قلبم بودم؟ بیدار  من که  فهمیده دیشب او بوده؟
 . شودمی پهن لبم روی

 . رسدمی سر  دست به دیس مامان
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 تا بگیری که  این نه باشی دست کمک  که  اینجا فرستادم رو تو من درآورده دم -
 ! بذاری؟ حنا تو هم رو خداها ندهب این دست و بخوابی ُکرُکر   ظهر  کله

 و گله  هزار  هزاران چه مامان یواشکی و آهسته جمالت این پس در  دانممی خوب
 ! است خوابیده نگفته خطی   خط   شکایت

. درآورده را ریقم حسابی اشطالیی روی و رنگ آن با که  را حلوا بزرگ دیس
 رمز  اسم از  آهسته او ی خفته اعتراض به دادن دم جای به دهممی ترجیح

 . کنم نمایی رو امهمیشگی

 ! گشنمه  من مامان -

 را مبارکش سر  چندبار  طلبکارانه کرده،  امید قطع کامال  من هدایت از  گویا  که  مامان
 . دهدمی تکان افقی تأسف و لهف نشانه به

 ! خونممی خر  گوش    تو یاسین دارم بگو منو -

 ! دیگه بالنسبت -

  کنم؟  تشبیه تو به بخوام رو نجیبی اون به حیوون نیست حیف! خر بالنسبت آره -

 کندمی تمام برایم را اشقداره از  پر  حجت اش،شده ُبّراق منیر   آفتاب نگاه با مامان
 این. شودمی کشیده  دارد قرار  یخچال که  جایی آشپزخانه، شمالی ضلع سمت به و
 به بیشتر  که  کوچکی  دویچسان با را ناهموارش همیشه هایمادرانه دارد سعی بار 

 ساندویچ. کند  هموار  کمی  باشد، زنکگول  فینگرفود   یک خوردمی اشقیافه
 رفت شلوغی بین در . است چپانده تبریز  شور  پنیر  مثقالی درونش که  ایپریدهرنگ
 . امکرده  کز   آشپزخانه از  ایگوشه  هامستخدم آمدهای و

 شده دباغی چرم به زیاد سفتی   از  که  را تافتونی نان و گرفته  آغوش در  را زانوانم
 امبیچاره معده گوش  مامان، به شبیه حرکتی با کنممی سعی. زنممی سق ماند،می
 و بپیچانم محکم کرده  را زعفرانی حلوای از  پر  ساندویچ ویار  زائو زنان مثل که

 چنین چمن در  خر  اوضاع این در  که  باشد آخرش بار  تا بنشانم سرجایش
 . کندمی هاییهوس
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 از  ایگوشه  مارموزانه که  را شکلی ایاستوانه بزرگ سماور  زیر  نگران داییزن
 استوایی   رطوبت از  پر  گرمای  نصف نظرم به. کندمی نگاه کرده  غصب را آشپزخانه
 ماند،می اتوکشی خمره به بیشتر  که  پیکر غول سماور  این خود سر  زیر  آشپزخانه

 : گویدمی نگران شده، خم نوانشزا روی که  طور همان داییزن. است

 سر  هامهمون همه الن نمیاد؟ جوش چرا این کنیم؟  چکار  نظرت به سوری -
 ! که  رهمی آبرومون رسنمی

 را ایهسته راکتور  یک عیب خواهندمی که  ایخبره های  متخصص مثل   مامان
 وارد و دهدمی بال را اشرسمی معمول طبق مشکی   مانتوی   های  آستین بگیرند،
 : گویممی پر  دهان همان با. آورمنمی طاقت. شودمی عمل

 دیگه نمیاد جوش هم صب فردا تا که  معلومه جون، کم  ی  شعله این با خب -
 ! جان طلعت

 خانه مکتب یک حکیم به که  این برای کنممی حس. گرددبرمی سمتم به مامان
 : دارد مک  بلند چوب   و پرپشت رنگ   سفید محاسن   یک شود، تبدیل

 رسیدگی مشکل به بیان کن  خبر  رو مردا از  یکی برو شو بلند حرفا این جا به -
 ! کنن

 : گویممی و دهممی قورت خشکیده، دهانم در  که  را ایلقمه بیچارگی با

 ! باشم؟ چاپار  خورهمی من به -

 د،بو شده اندازشراه کار   ارتباطی   ی  وسیله دامان   به دست حین این در  که  زندایی
 : گویدمی و آوردمی پایین گوشش  دم از  نتیجهبی را موبایلش

 ! سوری دننمی جواب کدومشون  هیچ -

 تبدیل متری یک ایقمه به من مادر  چاقوی   جان، زندایی خبری   ی  جمله این با
 : کندمی اندازیدسته حسابی بیچاره من   برای   و شودمی

 ! پاشو -
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 : کنممی تنبیه را خودم لب زیر 

  خواستی؟می همینو شد؟ خوبت! بفرما -

 شدن مرتفع برای را مردی بتوانم که  این امید به و بلعممی درسته را املقمه باقی  
 خانه در  جلوی  . شوممی کشیده  مردانه قسمت   سمت   به کنم،  پیدا مشکل این به

 نهایشابعضی از  که  شده ریخته ایبچگانه بعضاا  و زنانه های  کفش  و بوت کلی
 . شده بلند پا ی  کنندهمدهوش بوی  

 اشگنده  ی  قواره ان با که  را ایلقمه و اندازممی چینی را امبینی نوک انزجار  با
 تا دو سرعت به را هاپله. دهممی قورت نجویده نیست، دهانم اندازه جوره هیچ
 ایرهد سگ آن در  قولی به که  خانه شلوغ   حیاط   به رسیدن با. کنممی طی میان در 
 عدسی   قد به کنممی سعی که  هاییچشم با رقصد،می بندری گربه  و زندمی

 زمستان ی  چله این در  که  سیاهی سق آفتاب   زیر  ببرم، بال را دقتشان هاتلسکوپ
 . گردانممی چشم کند،می برنزه را آدم حسابی

  تو؟ کنیمی چیکار  اینجا ؟...مهنا -

 پیشانی   روی   زیاد تحرک از  که  او سمت به. است حافظ ی  گرانهموأخذه صدای   این
 : گویممی مفید و خالصه. گردمبرمی است، نشسته عرق درشت قطره چند بلندش

 ! دارن کارت  زنونه قسمت بیا -

 فامیل جوانان   از  یکی به داشته نگه دستانش در  که  چایی از  پر  سینی   که  این از  قبل
 رویشان از  حسابی که  را دسته بدون های  استکان آن از  یکی سرعت به بسپرد،
 . دارمبرمی شودمی بلند بخار 

 حافظ. پرممی پایین و بال به ترقه مثل انگشتانم، سر  سوزش از  نکشیده ثانیه به
 مدبرانه و گرفته  دستم از  را استکان سرعت به شده، جلب من به حواسش تازه که
 : کندمی تنبیهم عبارتی به و

  تو؟ کنیمی یدار چیکار ... َبَهع -

 : کنممی بغ مظلوم
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 . بخورم چایی خواستم نشده، درست هنوز  چایی هازن طرف -

 شده متمرکز  من روی   حسابی که  اشچهره در  امخواسته این از  حمایت برای و
 : شوممی براق

 ! نکردم که  گناه  -

 پرده،س افق به که  نگاهی و زیرینش ی  برجسته لب گرفتن    گاز   با را اشخنده حافظ
 دستان   در  که  امچای استکان   بند   هنوز  اما من نگاه. است کرده  کنترل  حسابی
 : است مانده زده، مردگیموش به را خودش حافظ

 ! ورتراین بفرما اول شما -

 را اشلبی زیر  غرغر . کندمی باز  من برای   را راه نمایشی شدست ی  اشاره با و
 : شنوممی

 ! روشه همه چشم انگار  نه انگار  -

 در  دستی آزادش دست با است، تر خلوت نسبت به که  هاپلهراه به شدن وارد با
 : کشدمی انداخته، خط را هایشگوشه  که  روشنش تقریباا  پرپشت   موهایی  

  شده؟ چی بینم بگو درست حال -

! بگم بهت ندارم که  دروغ کنی؟می نگام طوریاون چرا... نمیاد جوش سماور  -
 به هااردکجوجه مثل هم من شودمی بال ی  طبقه راهی   و کندیم فوتی حرصی
 . شوممی کشیده  دنبالش

 ... واستا واستا -

 . کندمی نگاهم سوالی و ایستدمی است من از  بالتر  که  ایپله روی   ناگاه به

 ! بده منو استکان   -

 : گویدمی طلبکارانه

 ! بفرما -
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 چپ چپ. گیرممی دستش از  را استکان و کشممی جلو را آستینم کمی  بار  این
 تأنی کمی  که  لحنی با کشم،نمی عقب جوره هیچ بیندمی وقتی. کندمی نگاهم
 : کندمی نصیحتم بسپرد، دستم به را چای که  این از  قبل کرده،  اشچاشنی

 . فقط نسوزه دستت باز  بپا -

 استکان   به میچش چهار  اند،کرده  شرکت تعادل حفظ ی  مسابقه در  که  کسانی  مثل
 : امزده زل امداشته نگهش آستینم ی  پارچه لطف   به که  دستم

 . هست حواسم سری این... جمع خاطرت! نه نه -

 سر  و آهسته خیلی. گیردمی اجازه عبارتی به شدن، داخل برای گویانیااهلل حافظ
 گریوزهک  فوت یک با. شودمی دارد، قرار  ورودی در  بغل که  آشپزخانه راهی   زیر  به
 از  قبل. کندمی حل را مشکل گاز   رنگ نارنجی ی  دستگیره کردن    پایین و بال کمی  و

   گذری  لبخند و اندازدمی دستانم در  استکان   و من به نگاهی نیم آشپزخانه از  خروج
 . دهدمی نشانم را محوش

! است سپرده گرگ  به دنبه انگار  که  زندمی زل دستانم در  چای   استکان به چنان
 سوزن برای   جا دیگر  که  طوری به. شودمی افزوده هامهمان تعداد بر  رفته رفته

ل پذیرایی   در  انداختن  مانده کم  سحر . شودنمی پیدا بهمندایی ی  خانه بزرگ مانند   ا 
 . شود بلند سرش از  دود

 لول هم در  ابریشم ی  پیله مثل که  شلوغی جمعیت به مانده باز  دهانی با
 بلند قنداق ی  بچه چند ی  عربده صدای   خانه ی  گوشه  یک از . کندمی گاهن اند،خورده
 باز  قاپو قد   به که  حلقومشان در  شیر  ریختن   با دارند سعی مادرانشان که  شده
 شده برهم هم در  و شلوغ حسابی اوضاع. کنند  ساکتشان شده طور  هر  است،
 ما به رو ه،کرد  دریافت گوشی  پشت از  طلعت زندایی که  دستوری با. است
 : گویدمی

 .مردا بال میان الن شده تموم مردونه پذیرایی  . کنید  پهن به رو سفره دخترها -
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 ی  سفره چند سحر . کنممی ایاشاره است جمعیت شلوغی   محو هنوز  که  سحر  به 
 بساط و کرده  عبور  هامهمان بین از  هم دنبال به. داردبرمی اپن روی   از  را شده لول
 امرفته غنج و گرسنه  یمعده برای   برانگیزش اشتها بوی   با آمدنش از  قبل هک  را نهار 

 در  اشبرآمده و تپل شکم   روی   را دستانش سودابه خاله. کنیممی پهن کرده،  دلبری
 . است پر  حسابی توپش همیشه مثل و کرده  قفل هم

 ودخ طرف به و گرفته  را دستم مچ دهممی قرار  چنگال و قاشق مقابلش وقتی
 : خواندمی نطق گوشم  در . کشدمی

 نگاه. نیست بد بکنی هم برت و دور  به نگاه یه برم، بالت و قد قربون   جون خاله -
 با همش و انداخته روهم رو پاش هازادهخان مثل چطوری مملکت دختر  

 برم قربونت و زبونی چرب با بلدن خوب جماعت این! ره؟می ور  ماسماسکش
. کنن  جزغاله و سیاه طرفو بزنن نمد با هم بعدش و کنن  خر  رو بقیه برم، قربونت

 ! ازش بگیر  یاد یکم

 مثل همیشه قضا بر  دست که  جانخاله نفاق و کینه  آتش خواباندن   برای   آهسته
 : گویممی جویانهمصالحه است، روشن ابدی ی  شعله

 . نواو و این کن  ول... ها کنیمی فکر  چیزا چه به جان خاله بابا ای -

 : گویدمی و دهدمی تکان برایم تاسف از  سری خاله

 ! ندارین سیاست جو ارزن یه قد سحر  هم تو هم کنن  جونتون به جون -

 حافظ آشنای   های  یااهلل شنیدن   با. خوردمی خانه باز   نیمه چوبی   در  به ایتقه
 که  تهگرف  دست در  بزرگی روحی   ی  مجمعه. شوممی کشیده  در  سمت به ناخوداگاه
 . است غذا ظرف از  پر  درونش

 ! برممی من بده -

 آن از  هم اششدهآنکارت همیشه موهای   و قرمز  زیاد تحرک شدت از  هایشگونه
 روی   نامنظم اشطره چند که  طوری به آمده در  حسابی اولش ی  قاعده و نظم
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 عقب را مجمه که  حینی و کندمی درشت برایم چشمی. است ریخته اشپیشانی
 : گویدمی برد،یم

 ! فقط نباش پا و دست تو. وراین بفرما شما نکرده، لزم -

 امور  به رسیدگی برای   امروز  که  را زنی چهار  همان از  یکی خانم،اقدس بعد و
 که  شوممی رد مقابلش از  سرخورده. کندمی صدا اند،آورده مجلس خدماتی  
" بابا برو" ی  نشانه به ستید برایش برگردم که  این بدون. کندمی صدایم آهسته
 . دهممی تکان

 زیرکاه آب ی  مهدیه همین مثل کسی  حافظ برای   اصال. بودم فکرش به بگو را من
 خوب کند،می مخملی گوش  را آدم زبانیچرب با فقط سودابهخاله قول   به که

 . است

  کردی؟  پخش رو هاچنگال قاشق جان مهنا -

 : گویممی است، جمعیت به حواسش تمام که  طلعتزندایی جواب در  آهسته

 ! بله -

 از  پر  هاکابینت  روی  . شودمی تلمبار  آشپزخانه در  هاظرف ی  همه نهار  صرف از  بعد
 با. است شده میل و حیف غذا کلی  ظرف هر  در  اکثراا . است نشسته ظروف و ظرف
 . شوندمی آماده مزار  سر  به رفتن برای   همه شکم، بحث یافتن   پایان

 چشمانشان روی   گنده  آفتابی عینک یک یکی هازدهقحطی مثل همه مزار  در 
 اندگرفته  دست به را میکادو و خرما و حلوا های  دیس سهیل، و محمد. اندچپانده

 سر  و مغموم هم حافظ و حامد. کنندمی خیرات قبر، دور  ایستاده جمعیت بین و
 . اندایستاده بهمن دایی طرف دو در  زیر  به

 پیدا فرصت تازه روزه چند این های  شدن پایین و بال همه این از  بعد اا قطع
 است سال دو که  حقیقتی. کنند  فکر  مانده برایشان که  تلخی حقیقت به اندکرده

 .گرفته  هاآن از  را مادرشان

*** 
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 برف از  پوشیده ی  باغچه به پذیرایی، ی  دوجداره ی  بخارگرفته ی  شیشه پشت   از 
 های  خوشه مثل را خودش خورشید نور . کنممی نگاه یمانخانه کوچک  حیاط
 با خورشید نور  ی  بازیگوشانه انعکاس  . است کشیده  هابرف سطح روی   گندم  طالیی

 شالگردن مثل که  را جانی کم  مسافرتی   پتوی  . کندمی بازی هوا به گرگم  چشمانم
 . پیچانممی خودم دور  به تر محکم ام،کرده  تا

  نداری؟ کالس  امروز  مهنا؟ -

 است، اشمشکی کرپ    ی  مقنعه کردن    سر  به حال در  که  مامان سمت به
 . گردمبرمی

 ... نه -

 مماشاتی آن در  نتوانسته هم برفی روز   این حتی که  مامان جدیت   این به سرتقانه
 . کنممی نگاه کند،  ایجاد

 بابا ؟...برداری چارهبی دانشجوهای   این سر  از  دست رو امروز  یه شهنمی مامان؟ -
 ! من؟ مادر  آخه شتابان چنین کجا  به که،  نشده شروع ترم هنو

 نگاهم چپ چپ ،شده نصب خانه ورودی   جلوی   که  بزرگی ی  آینه درون   از  مامان
 : کندمی

  نداری؟ کالس  امروز  گیمی بهم داری هاحرف این احتساب با نکنه -

 راه در  جون سوری که  را ذکاوتی این فنص اگر  کنممی فکر  خودم با اوقات گاهی
 کار   به اشتحقیقاتی و علمی های  پروژه سر  دهد،می خرج به فرزاندش گیری  مچ
 دار عنوان باشد، داشته آیاسآی ی  مقاله پنج که  این جای به الن بود برده

 : اندازممی بال ایشانه. بود مقاله دویست

 . متغیره کالسام  ی  همه امروز ! نخیر -
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 یک توانممی من و شودمی برداشته رویم از  بالخره مامان ی  کنندهکنکاش  نگاه
 هابازی برف مدل آن از . خواهدمی بازیبرف سیر  دل   یک دلم. بکشم راحت نفس
 . بسوزد هایمنفس و افتدبی گزگز   به سرما شدت   از  دستانم که

ر  صورتم تمام  مدل همان از  اصال. بزنم حرف درست نتوانم حتی و شود س 
 همچین چرا که  بفرستم لعنت دلم آباد   و جد هفت گور   به بعدش که  هابازیبرف
 خواهدمی که  هاییوقت ی  همه معمول   مطابق   مامان! خواسته را مزخرفی چیز  
 : کندمی را لزم های  توصیه بسپرد، اهلش به را خانه

 دوازده ساعت. کردم  کم  هم رو زیرش. گازه  رو گذاشتم  غذا. بهتا نگم دیگه مهنا -
 رفته یادت ببینم نیام. ریختم پلوساز  تو هم برنج. کن  خاموش رو زیرش شد که

 ! ها باشه شده جزغاله

 ! چشم -

 . وانستا پنجره اون دم اونجا هم انقد -

 : شوممی قلق بد

 ! سررفته محوصله من خب مامان -

 : کندمی درشت چشم مامان

 . نره سر  بذا کن  کم  ور  زیرش. رفته که  رفته -

 کاپشن    ی  یقه. کشدمی مرتبش و اتوخورده های  لباس به رسیدگی از  دست مامان
 به. کندمی صاف کند،می خشخش حسابی حرکت هر  با که  را اشپفیپف مشکی  
 که  اشطوسی رسمی   مانتوی   روی   وقتی شود،می داریخنده و مسخره ترکیب نظر 
 ! باشد نشسته کوتاه  کاپشن    این شده، یدهکش  زانوانش زیر  تا آن قد

 به را اشپوشش مدل این هاساعت تا دانشجوهایش دارد را این گنجایش  حتی
 های  توصیه این به مامان گوش    که  حیف چه! بخندند سیر  دل یک و بگیرند سخره

. ندارد هم را پا یک همان مرغش خدا ی  همیشه و نیست بدهکار  من پرستیژ  از  پر 
 : زنممی غر  یلیمبی با
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 ! مــامـان -

 : گویدمی کند،  توجهی من غرولندهای   به که  این بدون

 بریم بگو اومدم شب کشه،می تیر  دیدی بازم اگه. ها نکشی کار   دستت از  خیلی -
 . دکتر

 زندایی سالگرد   مراسم از  بعد درست که  چپم دست   مچ   به برچیده های  لب با
 : کوبممی زمین به پا هابچه مثل  . کنممی نگاه شده شروع دردش طوبی،

 ! خواممی بازی برف من مامان -

 خودم و امکرده  قتل انگار  که  کندمی نگاهم تهدیدوار  و گرددبرمی سمتم به چنان
 ! ندارم خبر 

 از  نزده آفتاب که  محمد از  اون. اومده برف یه عمری بعد. نکردم که  گناه  هان؟ -
 چیکار  خونه تو تنها من... کار  سر  ریمی داری که  تو از  اینم بیرون، رفت خونه
 کنم؟

 : افزایدمی دلسوزی فتیرمایع   کمی  خندانش لحن   به مدارانهسیاست مامان 

 . شد کباب  برات دلم نگو اینجوری! آخی -

 همیشه مامان   همان جلد   به شود؛می رهسپار  کیفش  سمت به که  همزمان
 : گویدمی و رودمی اشجدی

 ... ولی! بیرون برو باهاش بود خالی وقتش اگه. کجاست  سحر  ببین نبز زنگ -

. دهدمی الوقوعقریب قاطعانه اولتیماتوم   یک از  خبر  مامان کشدار   ولی   این اما و
 . گیردمی سمتم به گونهمتهم را اشاشاره انگشت

! اه نیست پول از  خبری بیاری، کم  حسابت ته پول قرون یه ماه آخر  خدا به مهنا -
 که  گممی بهت دارم الن از . کن  نگاه منو هامادرمرده جون از  دور  مثل جوریاون
 ! من دل ور   نیاری رو کنمت  چه کنم  چه کاسه  خوردی خنسی به شد ماه آخر  باز 
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 عمیقی لبخند. چربدمی اشمادری عطوفت   به مامان اندیشی   دور  و ذکاوت هم باز 
 . دهدمی او نشان   تماماا  را براقم نیش   های  دندان که  زنممی

 ! گیرممی محمد از . باشه -

 : گویدمی تحکم با و دهدمی تکان سری حرصی مامان

 وقتهاون. رسهمی بهم خبرش بخوره جم بخواد محمد. نیست خبرا این از ! نخیر -
 جون   و تو جون  ... رممی دارم النم. شیدمی اضافه تحریم لیست به دوتاتون که

 تحویل هم شیطونی های  خنده اون از ! ها ترکیده بمب خونه تو ببینم نیام! خونه
 . خواهشاا  نده من

 خوانده، را دستم خوب گویا  که  مامان. روممی سمتش به گاماس  گاماس  و آهسته
 فرار  به را بنا خواهدمی رفتن عقب قدم چند با و شودمی جمع خودش در  کمی

 . شودمی ماخورده لک های  چنگال اسیر  که  بگذارد

 ... ُمـ... لباسم رو لک یه خدا به مهنا... مهنا -

 را مامان حال   که  زنممی اشخوردهکرم  های  گونه  به آبداری های  بوسه چنان
 ی  نقشه اعمال   از  بعد. کندمی خفه ثانیه در  را اعتراضاتش و آوردمی جا اساسی
 : زنممی اشهشد مچاله ی  چهره به شیطنت از  پر  چشمکی ام،خبیثانه

 ! جونم سوری بری خوایمی جا هر  آزادی حال -

 چروک رو لباسام همه... توروخدا نگاه نگاه... مهنا نکنه چیکارت بگم خدا ای -
 !انداختی

 خارج خانه از  شکایت، تر مهم همه از  و گالیه  و توبیخ و تنبیه کلی  از  بعد مامان 
. زندمی قوق خلوتی از  که  بزرگ ی  خانه این و گوشم  دو و مانممی من. شودمی

 . شودمی بلند آشپزخانه نهارخوری   میز   روی   از  امداشتنیدوست های  سکه صدای  

 روی   حافظ طرف از  پیامی. رسانممی آشپزخانه به را خودم سرعت به یوزپلنگ مثل
 باز  را پیام و برممی دست زدههول. خوردمی چشم به هایمنوتیفیکیشن لیست
 . کنممی
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 . نیست خبری پرچونگیت از  روزه چند! غریبه هی -

 روی   گرفته،  قرار  داغ بخار   معرض   در  هاساعت که  کاکائویی  شکالت   یک مثل
 از  خبری است روز  چند که  بوده حواسش پس. شوممی پخش آشپزخانه صندلی  
 زده حرف برایش وقفهبی سالگرد، مراسم از  بعد درست! نیست هایمدرازیروده
 . مبود

 امناراحتی و دلگرفتگی تا گرفته  بودم کرده  هوس که  ایلحظه به خوردنی   امیال   از 
. بودم کرده  بازگو برایش را خودم. کنم  معرفی او به را خودم توانمنمی که  این از 

 این سکوت   تمام جواب   که  است حافظ این بار  این سکوت روز  چند از  از  بعد حال
. دهدمی گونه  این هایم،پرچانگی خودش قول هب مقابل   در  را اشوقته چند
 . گیرممی گاز   محکم را هایملب

 که  هم بار  یک برای   که  ایغریبه ظاهر  به من   برای   استخوشبختی نهایت این
 : گویدمی که  امنداده را جوابش هنوز . امآمده حافظ چشم به شده

 موضوع   هر  از  و نیبز  حرف رو روز  کل  داری اینو پتانسیل که  تو از ! عجیبه -
 ! بعیده سکوت این بندازی، راه به جنجالی بحث یک ایساده

 رسانده اعال حد به را قلبم ضربان که  پیام این بند   پشت را متفکر  استکیر  یک و
 صورتم روی   که  را گشادی  گله  لبخند   بروز  مانع توانمنمی جوره هیچ. فرستدمی

 شوق، و استرس شدت   از  که  نگشتانما نوک با و برممی دست. شوم شده پیدایش
 : نویسممی تنها برایش لرزدمی

 . سالم -

 منطقی جواب یک کردن  جور  برای   من رنجدست تمام حاصل کوتاه  ی  کلمه  این
 ! است

 . غریبه سالم -

 و دست هستم، خبر  با کسی  هر  از  بهتر  قلبم تمام ی  خواسته از  حسم، از  که  حال
 ! فقط خواهدمی انکار  نبودنش خالی   جای. رودنمی یباز این ی  ادامه به دلم
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 و ببازد غریبه این به را دلش بند و بزند حافظ ی  کله  پس خدا روزی که  این به فکر 
 نابودی   ی  ورطه به را من است قادر  بماند، کالهبی سرش بیچاره مهنای   وسط این
 . بکشاند حسری و حدبی

 وگرنه! حافظ ی  کله  پس   است زده خدا هک  است روزهایی همان از  انگار  امروز 
 که  این به برسد چه! کیست  داندنمی حتی که  کسی  با کردن  چت به چه را حافظ
 ! کند  دلبری هاپرانی مزه این با بخواد

  کردی؟  چی هوس امروز  ببینم، بگو -

 : نویسممی برایش را دلم ی  خواسته. خندممی

 ! نیست خوردنی -

  پوشیدنیه؟ -

 ! نه -

 از  سر  که  لبخندش از  پر  استیکرهای   این که  دانمنمی درست یعنی! خنددمی
 در  تغییری هیچ که  هاستمدل آن از  یا است واقعی آورده، در  موبایلم ی  صفحه
 . باشد فرستاده که  است فرستاده فقط و نیوفتاده اتفاق اشچهره

 طوری و تگرف  را پازل های  تکه این ی  همه دست شدمی کاش.  خورممی حرص
 اتفاق تریتحملقابل کالبد    در  و دیگر  شکلی به رخداد این که  نشاند هم کنار 
 قلبم در  دلنشینی حس   فرستاده، هایشخنده از  بعد که  جوابی خواندن   با. افتدبی

 ! پرز از  پر  مخملی   ی  پارچه یک لمس   به شبیه حسی. شودمی سرازیر 

 پیاز  توش که  ایقیمه و چرک ساندویچ و یر پن از  پر  پیتزای   جز  به هاغریبه مگه -
  کنن؟می هم هوس هم ایدیگه چیز  نباشه، معلوم

 دلچسب   حس  . شوممی خشنود بند،می دمم به همیشه که  ایغریبه ی  واژه این از 
 که  ایمزه. است کرده  گیر   دندانم زیر  عجیب دوطرفه بار  این وگوی  گفت  یک

 . شود تمام وقتهیچ ندارم دوست
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 ! خوادمی توپ بازی  برف یه دلم -

 : دهدمی جواب ربطبی

 ! دونم؟نمی رو اسمت حتی من هست حواست -

 ایپنجه مثل نیست، شباهتبی هاراه چهار  سر  قرمز  چراغ   به که  سوال این
 : کندمی نطق گوشم  در  و پیچانده را گوشم  که  شودمی

 اسمت حتی هنوز  من هست حواست... نشو دخترخاله زودی! جون دختر  واستا -
 . دونمنمی هم رو

 وجود   حقیقت   از  شده طور  هر  خواهدمی و شده طاق طاقتش بالخره حافظ یعنی
 : نویسممی برایش شیطنت با. دربیاورد سر  متظاهرنما زیادی ی  غریبه این

 ! هست -

 استخورده سنگ به که  تیری ی  منزله به را اشسنگین سکوت  . دهدنمی جواب
 و شده عصبی گولخ،  شیر  یک مثل الن حافظ کنم  تصور  توانممی. کنممی قلمداد
 ! است غرش ی  آماده

 با! شودمی کیفور   حسابی شیر  دم با بازی از  که  هستم شقیکله  دختر  همان من و
 روی   چشمانم. کنممی باز  دورم از  را پتو گرم    حصار  تنم، گرفتگی    گر   احساس
 انگار . نیست که  نیست جواب از  خبری ولی زندمی دودو موبایلم ی  صفحه
 جادویی   وروروه موتور   که  هستم من این بار  این. است کشیده  ته هایشحرف
 های  پیام از  صفحه تمام که  زنممی حرف آنقدر . زنممی زنخ برایش و روشن را زبانم
 . شودمی پر  کوتاهم  و بلند

 تا دو سرعت به پیام، رسالا از  بعد که  داشتنیدوست تیک   آن از  را امیدم تمام
 نهار  سفره برپایی   یآماده گاز   ی  شعله کردن    خاموش از  بعد. گیرممی شود،می
 روی   از  که  را امخوشمزه سبزی  قورمه. شودمی بلند در  زنگ صدای   که  شوممی

 . روممی آیفون سمت   به و کنممی ول خدا امان به شده بلند بخار  ظرفش

 . بستیم دیلقن که  مهنا کن  باز  -
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 سر  از  بعد و کنممی باز  را در . است کرده  متعجبم سحر  دستوری   صدای   شنیدن  
 حیاط به دارد، قرار  خانه ورودی راهروی   جالباسی   در  که  بافتم شال انداختن  
. زندمی بیرون امکله  پس از  گنده  شاخ   دو سهیل و سحر  دیدن از . شوممی کشیده
 : کندمی شروع من به نرسیده سحر 

  نیستی؟ حاضر  چرا تو َپ  -

 : بگویم توانممی فقط گنگ  و گیج

  هاع؟ -

 : گویدمی و کندمی سالم لبخند با سهیل

 ! دیره حسابی هم النش همین که  بریم کن  کاله  و شال. دخترخاله بخیر  اغور  -

 شوند، خانه وارد برادر  و خواهر  این تا روممی کنار   در  جلوی   از  که  حالی در 
  :پرسممی

  کجا؟  -

 : دهدمی جواب سحر  بار  این

 ! بودی؟ نکرده بازی برف هوس عالیجناب مگه -

. اندازدمی مبل ی  دسته روی   و آوردمی در  را اشمشکی کوتاه    پالتوی   همزمان و
 شماره به درآمده، سحر  دهان از  که  صریحانه حرف   این شنیدن از  هایمنفس
 . افتدمی

 کرده  جامپینگ مخش روی   مدت این تمام که  ایریبهغ فهمیده حافظ که  این فکر 
 با و کنممی جمع را امرفته دست از  حواس ی  همه. کندمی خالی را دلم ته کیست،

 : پرسممی پته تته

  دونید؟می کجا  از ... شماها -
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 های  گلدان  کردن    پایین و بال حال   در  و رفته مامان ی  گلخانه  سراغ   به سهیل
 لم تلوزیون روی  روبه ی  نفره سه ی  کاناپه  روی   هم سحر . است اسانسوری کوچک
 : کندمی نگاهم طلبکار  و خیره خیره و داده

 کاسبی  و بار  و کار   از  عالیجناب هوس خاطر  به جماعت یه شو حاضر  برو بیا -
 ! افتادن

. کندمی وارد را دوم شوک   جمله این با سحر  که  امنیامده در  اول شوک   از  هنوز 
 : بچسبد خانه سقف به هیچ، که  سرم سقف به است مانده کم  ابروهایم

  چی؟ -

 صورت به دستی که  همزمان. کندمی ریز  را اشمشکی چشمان   سهیل
 : پرسدمی مهربان کشد،می اشکردهتیغشش

  تو؟ بودی نکرده بازی برف هوس امروز  مگه! کاچی  -

 ... آخه ولی... چرا... خب -

 ایگازی  موتور  مثل درست که  را نیمه و نصفه کلمات    همین دگذار نمی حتی سحر 
 : کنم  ادا افتاده، پت پت به سربالیی در  که

  نداشتی؟ خبر  -

 : کندمی غرولند و دهدمی خاموش تلوزیون به را نگاهش و کندمی پوفی

 . گذاشته  کار   سر  زنگ یک با رو همه. باش رو ما ی  خاله! بابا خوشدست -

 : شوممی نزدیکش هسین به دست

 ... امروز من که  دونیدمی کجا  از  شماها -

 : گویدمی و پردمی حرفم میان حوصلهبی سحر 

 ! گفتن  عالیجناب مامان   -
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 به چینی. شوندمی آزاد هایمریه بند از  بال فراق با بار  این استرسم پر  های  نفس
 : اندازدمی اشخورده مداد ابروهای  

 در  هابچه صدای   الن که  بریم شو حاضر  برو شد تموم سیتر حساب اگه حالم -
 ! آیدمی

 : کندمی اضافه سهیل

 ! بندونه قندیل پیست... ها کنی  تنت گرم  چی یه -

 انگار  کندمی فکر  نداند یکی. رفته حوصلگیبی و خستگی مود   روی   امروز  انگار  سحر 
 روی   که  را دستش !بیاید بازی برف به او تا اندداشته نگه سرش روی   چوب
 از  هم آن هاعالمه ژست و آوردمی بال داده، تکیه کاناپه  ای  قهوه مخملی   ی  دسته
 : گیردمی را دهرش نوع

 هاپیست به منتهی مسیرهای   گفت  اخبار  امروز ... نیست پیست از  خبری -
 .بهمن دایی ویالی ریممی! مسدوده

 آینه، داخل   از . آورممی در  کمدم  چوبی   لباسی  چوب از  را رنگمکهربایی  بادی   کاپشن
 با اشرنگی ترکیب   بودن   خوب از  وقتی. کنممی برانداز  را ورشآن و ور این کمی
 زیپ و کنممی تنم قرقی یک سرعت   به شوم،می مطمئن رنگم زرشکی کاله    و شال
 . کشممی بال نیمه تا را

 سر  را امپیشانی روی   شده پال و پخش فرفری   های  چتری انگشتانم، نوک هدایت با
 را آن حسابی کاموا  درشت   های  بافت که  را گرمم  زمستانی   کاله    و دهممی سامان
 سرتا از  را خودم که  من دیدن   با سحر . دهممی تر عقب کمی  کرده  زیبا و نواز چشم

 : کشدمی سوتی ام،کرده  آماده برفی ی  گلوله  از  پر  روز   یک برای   پا

  جیگر؟ عجله این با کجا.  جــون -

 و رنگی سانسوریاهای   روی   از  بالخره سهیل نگاه سحر، شوخی   این با
 گشت    یک مثل   درست سینه به دست. شودمی برداشته مامان داشتنی  دوست
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 وار نصیحت بعد و کندمی" نچی نچ" شوخی به آخر  دست. کندمی امبازرسی ارشاد
 : گویدمی

 و درس تو هاتونوخالقیت این نصف   اگه دخترا شما ،بخورم قسم حاضرم یعنی -
 !شدیدمی محسوب کشوری  ی  نخبه کدومتون  هر  الن بودید، گذاشته  مشق

 : شودمی بلند من از  دفاع به و کندمی پوفی سحر  

 مشق و درس تو هاتونوخالقیت و گوش  و هوش همه پسرا شما که  همون -
 ! بسه گذاشتید

 : کنممی اضافه خنده با

 ! نگیر سخت پسرخاله، داره نیاز  هم خوشگلی یکم به دنیا -

 : گویدمی شده، سرخوش هایمحمایت از  حسابی گویا  که  سحر 

 که  شعوری و درک با آدم بینی؟می... سهیل نگاه! فهم چیز  آدم دهن قربون آ -
 ! ها بوده مهنا منظورشون قشنگ گنمی

 این از  سرخورده. دهدمی تکان سری هردویمان برای   افسوس ی  نشانه به سهیل
 نداده، جواب هاظالین ما از  کدومهیچ روی   هم بار  این قدرشگران  نصایح که

 : کندمی صادر  فرمان شود،می کشیده  خانه خروجی   در  سمت به که  درحالی

 ! ها باشین در  دم سه بشمر  هم شماها... ماشین تو رممی دارم -

 را منطقش چوب  . کندمی تغییر  کالمش  هدرج هشتاد و صد سحر  سهیل رفتن   با
 : کوبدمی سرم فرق به محکم

 دسته چاقوش وقت یه که  کنم  دعوات نخواستم سهیل جلو من حال ورپریده -
 . نشه

 : کندمی اشاره کالهم  به 

 شدی کردی،  ست باهاش هم رو لبت رژ  رنگ کردی،  سرت کاموا  تیکه یه گرفتی  -
 ! زننمی چشمک آدم هب همش که  راهنما چراغ این مثل  



                 
 

 

 افسانه نوروزی|  انکاررمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

124 

 

 : گویممی شوخی به روم،می آشپزخانه به نهار  بساط کردن    جمع برای   که  همزمان

  بیاری؟ سرم مال بال یه هاتتعریف این با تونیمی امروز  ببینم -

 های  کرسی  تا که  نماییدندان لبخند. دهدمی نشانم را اشخبیثانه لبخند   سحر 
 : گذاردمی نمایش معرض به را اشگنده

ت خدایی -  رو جذابیت مرزهای   تنه یه که  تو بر  ُاف! ها کرده  جیگرت ،جیگری س 
 ! کنیمی جاجابه داری

 کرده  پر  را امگرسنه  و لهیده مشام تمام سبزی مامان قول   به خورشت   خوب   بوی  
 کمال    با. گیردمی بهانه و خوردمی وول مدام گرسنگی  از  امبیچاره ی  معده. است
 به را لذیذش ایکوبیده  کباب  نوع   از  هم آن جمعی دست نهار   یک ی  وعده استسی

 . بردارد اعتراض از  دست هم بلکه دهممی گیرمبهانه ی  معده

 از  سهیل ی  حوصله دهدمی نشان شده، بلند خانه بیرون از  که  ایدرپیپی های  بوق
 روی   از  را امیمشک دستی   کیف  .  است آمده سر  به ماندن معطل همه این

 به دادن مدل درحال آینه جلوی   که  سحر  به و دارمبرمی آشپزخانه پیشخوان  
 : کنممی ایاشاره است موهایش جلوی

 . اومده سر  صبرش سهیل میاد صداش که  جوریاون. بجنب -

 : گویدمی حاضرجواب و دوخته خانه ورودی   ی  آینه به را خیالشبی نگاه سحر 

 هامعطلی این مجبوره نخواد چه بخواد چه بگیره، زن فردا پس فردا. بیاد سر  بذا -
 . کنه  تحمل رو

 ! طفلی اوقلیهعزب که  هنوز  حال -

 معطل   ما همیشه! باشه رمضون هم بار  یه بذا شعبونه همیشه حال... بابا ای -
 ! بمونه معطل اون بار  یه بذا آقاییم لیچ   و لفت

 زبان چه به داد تشخیص درستی به تواننمی یحت که  تیزی و تند موسیقی   صدای  
 کرده  پر  را سهیل هاچبک   کوچک  فضای   تمام است، کلمات  کردن    بلغور  حال در  دنیا
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 را بدن جوارح و اعضا تمام که  تندش دور   موزیک با و نشسته جلو سحر . است
 . کندمی خوانیلب زنانبشکن آورد،می آدم حلق به درسته

ل را هایشمعطلی تمام تالفی   گویا  هم سهیل  ماشینش گاز   پدال   روی   و گرفته  ب 
 پا یک خودش برای سهیل کندمی خیال آدم که  تازاندمی چنان. آورددرمی

 یک فرمول   رالی   پیست   هم برف بارش   از  خیس های  خیابان و است شوماخر 
 . است اسپانیا

 سفیدش، ی  بالرفته ی  کرکره  جلوی   که  برادرم آشنای اتومبیل   نمایشگاه دیدن از 
 روی   ذوق سر  از  لبخندی اندایستاده منتظر  کرده  کاله  و شال حافظ و محمد
 بالخره سهیل نمایشگاه، جلوی   به رسیدنمان با. کندمی پهن رخت هایملب

 درست من بدشانسی   از  که  را هایشباند گوپس  گوپس  از  کمی  تا دهدمی رضایت
 . کند  مک  داده، قرار  اشنقلی صندوق   در 

 عرض در  که  بلندی شاسی خارجی   اتوموبیل   دو بین را هاچبکش متبحرانه کامالا 
 با همزمان. دهدمی جای اند،کرده  پارک محمد نمایشگاه   مقابل   درست خیابان،
 ماشین   اسپورت   رینگ های  لستیک با که  آبی جوی   روی   از . کنممی باز  را در  سحر 
 . پرممی د،دار  متریمیلی ای  فاصله سهیل

 شوممی آویزان شده خوشتیپ حسابی تنگ چرمی   کاپشن    آن با که  محمد گردن    از 
 : زندمی غر  گوشم  کنار .  زنممی سردش های  گونه  به ایبوسه و

 با من گوشی    در  ی  "باشه خداتم از . "شد پیدا ما دوقلوی   چسب ی  کله  و سر  باز  -
 از  بعد سرش که  حافظ سمت   به. شودمی ادغام هم در  حافظ!" شد عرض سالم"

 را خودم کنممی سعی. گردمبرمی شده خلوت سهیل و سحر  با پرسیاحوال و سالم
 تا اندبسته کار   به را یشاننازنده تالش تمام که  ایدانهشیرین احساسات به
 . نبازم بدهند، قلقلک را هایملب

 با. دهممی را مشسال جواب رویی خوش با و کشممی امرفته عقب کاله  به دستی
 در  که  بهمندایی ییالقی   ویالی   به دارند، نظر  اتفاق رویش همگی که  حافظ تصمیم  

 و اندکرده  اشغال را جلو صندلی   دو محمد و حافظ. رویممی دارد قرار  فیروزکوه
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 شاگرد، صندلی   پشت. رسیده سهیل و سحر  و من به هاصندلی هایپسمانده
 : گویممی حسرت با و نشینممی گرفته  ار قر  وسط که  سحر  کنار    درست

 .بیاد تونستمی هم حامد کاش  ولی -

 از  را جذابش نگاه   حافظ. کندمی روشن را اتوموبیلش استارت نیش یک با محمد 
 استفاده جمع ی  گرفته  زبان به سکوت   از  اما سهیل. دوزدمی من به بغل ی  آینه
 : دهدمی جواب خنده با و کندمی

 دستمون تلسکوپ یه یکی باید... شهمی سهیل ی  ستاره داره حامد کم  مک  دیگه -
 ! بگردیم دنبالش هاآسمون تو و بگیرم

 گیریآفتاب ی  آینه از  حافظ. زنیممی لبخندی نیمچه سهیل دار خنده لحن   از  همگی
 : گیردمی نظر  زیر  را من ذکاوت با داده، پایین که

 ظهر  از  بعد. داره کالس  الطلوععلی صبح از  وز امر  منتها بیاد، داشت دوست خیلی -
 . داره دفاع شدکتری تز   برای   هم

 شوربایی   شلم عالیق با که  ایعاشقانه موسیقی   صدای   حافظ، صحبت   شدن تمام با
 را من که  ایعاشقانه موسیقی  . شودمی پخش محیط در  ندارد، سنخیت محمد
 کلی  و بزنم دید یواشکی را آبی ی  تیله ود آن مدام بغل ی  آینه از  تا کندمی ترغیب
 .بزنم جیب به لحظات این از  خوب حال  

 اطراف بلند بعضاا  و کوتاه  های  کوه  و هابیابان تمام. است آبی و صاف آسمان 
 با و کرده  تن به فاخرانه است، زمستان ی  تحفه که  را سفیدی عروس   لباس   جاده،
 استقبال اند،شده کشیده  بیرون به بازی برای   که  کثیری  جماعت   از  باز  آغوشی

 شیشه پشت از  افتاده آب حسابی بازی برف برای   که  دهانی با و ذوق با. کنندمی
 را اتومبیل که  محمد بعد و آیدمی زدن راهنما صدای  . کنممی نگاه هابرف به

 . داردمی نگه برفی یجاده این ی  گوشه

 ! اهلل بسم خورهاش باقالی -
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 ماشین جلوی   به نگاهم. شودمی خارج اتومبیل از  و باز  را کمربندش  همه، از  زودتر 
 چند که  را بزرگش دستی   چرخ گرددوره ی  فروشنده یک که  جایی. شودمی کشیده
 ملخ و مور  مثل همگی. داده قرار  خورد،می چشم به رویش روحی بزرگ   ی  قابلمه

 حلقه دستی چرخ دور  یزیاد جمعیت. شویممی کشیده  اشدستی چرخ سمت   به
 . اندزده

 بخار  دهانش از  زند،می که  حرف. کشدمی حالتشخوش موهای   توی   دستی حافظ
 : همه حسابش طرف و است من به نگاهش. آیدمی بیرون

 و من از  جلوتر  محمد، ی  شانه به شانه بعد و. واستین همینجا... شلوغه جلو -
. گذاشته  خشخاش به مته حسابی زدن پتی در  امروز  حافظ. افتدمی راه به سحر 
 روی   که  جذابش ی  مردانه بوت   نیم همراه به جینش شلوار  و اسکی یقه پلیور  
 بلند   پالتوی  . هستند مشکی دم از  همگی پوشانده، را شلوارش تنگ های  پاچه

 خواهدمی دلم. کرده  تن به پولیورش روی   دکمه بستن   بدون هم را چسترفیلدش
 انتخاب   در  اشسلیقه و بزنم زل شأنش خور  در  حسابی تیپ   همین به هاساعت

 از  نمایندگی به که  را حافظ همچنان نگاهم با. کنم  ستایش را لباس یهوشمندانه
 . کنممی تعقیب است، پول کردن  حساب حال در  و رفته جلو بقیه

  افتادیم؟ عروسی یه داری خبر  مهنا -

 خبر  این شنیدن   با. هستم اممشکی وایی  کام  های  کشدست کردن    دست حال   در 
 به سینه به دست کنارم،  که  سحر  به متعجب. شوممی حرکت بی ناخودآگاه

 . کنممی نگاه داده تکیه ماشین کاپوت

 ! کی؟  عروسی   عروسی؟ -

 جلو به سهیل های  غرهچشم با است افتادن به رو که  را رنگش ایسرمه بافت شال
 : کندمی نق نق و کشدمی

 . بجنبه من پوشش پی   گوشش  سرو باید راه به راه که  اینم... ایش -

 : پرسممی غرغرش، به توجهبی و گیرممی کاپوت    از  را امتکیه
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  کی؟  عروسی   گممی... کن  ول اونو -

 کرده،  اشبرنزه حسابی که  هاییکرم  و آرایش از  حجم این با سحر  سفید   پوست  
 اشبینی. شده سرخ حسابی اشبینی نوک. است شده یخی بستنی   و کیم  به شبیه

 : کشدمی بال آهسته را

 ! بگیرن وعده حامد برا رو مهدیه خوانمی انگار  شنیدم مامان از  -

 : بگویم توانممی فقط مانده، باز  دهانی با

 ! بابا نه -

 : گویدمی خوشحال و زندمی چشمکی

 ! بابا چرا -

 نزدیک حال در  بلندش های  قدم با دست هب سینی که  حافظ به را نگاهش بعد و
 : گویدمی و دهدمی ماست، به شدن

 رو دروغش و راست حال. فهمیده چیزهایی یه بیبیحاج های  حرف بین از  مامان -
 ! دونهمی خدا دیگه

 توپ مثل را پایم جلوی   کوچک  سنگ   اندازممی پایم پایین به آهسته را سرم
 صحت برای و برداشته دعا به دست وجودم تمام! مخوشحال. کنممی شوت فوتبال
. شودمی ظاهر  پایم جلوی   بلندی ی  سایه. خواندمی ذکر  و کندمی دعا خبر  این
 . زندمی من به ایسقلمه سحر  که  امنیاورده بال را سرم هنوز 

 تازه که  بینوام دست   مچ به محکم پالتویش جیب سگک شودمی باعث که  ایتنه
" آخ" صدای   گیردمی من جلوی   را سینی حافظ که  همزمان. بخورد هخوابید دردش

 . شودمی بلند دردم از  پر 

  شدی؟ چی مهنا؟ -

 سحر  به ایدوستانه چندان نه نگاه. دهممی تکانش بار  چند و آورممی بال را دستم
 : گویممی سحر " شد؟ چت! وا عه" جواب در  و اندازممی
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 ! نه؟ شهنمی شب روزت نرسونی آسیب کسی  به اگه انگار  تو -

 بال ایشانه. کندمی درشت را اشخورده چشم خط خوشرنگ   های  چشم سحر 
 بودن طلبکار  چاشنی   کمی  شودمی خارج دهانش از  که  کلماتی  به و اندازدمی

 : کندمی اضافه

 . نزدم محکم که  من! وا -

 : کندمی فیس بعد و

 خاله های  گذاشتن  لل به لیلی لطف به که  نبودی مامانی بچه... وال خوبه -
 ! شدی گرامیمون،  ی  والده

 نگران و آیدمی سمتم به. دهدمی جای جینش شلوار  جیب   در  را دستانش محمد
 : پرسدمی

  مهنا؟ دستته همون -

 : دهممی مالش را متورمم دست مچ آهسته

 ! آره -

 نگاهم شده نمایان سرش روی که  سوالی و تعجب عالمت دو با وسط این حافظ
 : پرسدمی محمد از  من، جای   به. کندمی

  شده؟ چی مگه دستش -

 : دهممی را جوابش من محمد، جای   به

 ! هیچی -

 باقالی از  پر  های  کاسه  از  یکی تا برممی دست خنده با جو کردن    عوض برای   بعد و
 : گویممی حافظ هب شیطنت با همزمان. بردارم شود،می بلند بخار  رویشان از  که  را

 ! است تر خوش دوست باقالی   بگذریم چی هر  از  -
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 نشده قانع اصال پاسخگویی، در  من رفتن طفره این از  است معلوم که  حافظ
 مشکوک کرده،  ریزترشان درجه سه دو که  هاییچشم با و اندازدمی بال ابرویی

 : پرسدمی

  آوردی؟ خودت سر  بالیی چه باز  -

 کم  نفس بلکه جواب تنها نه حافظ درآور  زانو به نگاه این مقابل  . آورممی کم
 به من برای   حال پیش ی  دقیقه چند سرد هوای   کنممی احساس. آورممی
. شده تابستانی روز  یک ظهر  غرش به تبدیل و باخته رنگ ممکن شکل ترینقوی

 . است گرفتن  آتش حال در  داخل از  و زده یخ بیرون از  صورتم

 سرچشمه حافظ چشمان   از  درست که  نهفته انرژی یک از  قوی ولتاژی تنم به انگار 
 و گذارممی دهانم در  را باقالی ی  شورمزه هایدانه. است شده وصل گیرد،می

 : بگویم خیالیبی با کنممی سعی

 حافظ ابهام از  پر  و خیره های  نگاه! ذارهمی بال طاقچه برام روزه چند هیچی -
 در  سر  چیزی من سخنی  گزیده  چنداننه گویی  کم  این از  او که  است آن از  حاکی
بزرگ   آقاجان، فوت از  بعد که  بزرگی و باز دل ویالی   به رسیدن با. است نیاورده  پدر 
 سوز  از  پر  سرمای   است، رسیده ارشدش پسر  بهمندایی به ام،مادری شریف  

 . گیردمی آغوش را ما قدرتمندانه زمستانی

 آن و رودمی شده، تعبیه دیوار  در  که  لوکسی ی  شومینه سمت   به سرعت به حافظ
 سرد فضای   تا کندمی روشن فندک، جان   کم  ی  شعله یک و دستگیره چرخش با را

 که  مامانیتیتیش ی  شومینه فسقل این به برچیده هاییلب با. کند  گرم  را اطراف
 . مکنمی نگاه کند،  گرم  را خودش تواندمی فقط کند  هنر  خیلی

 خوردگیخاک و رطوبت بوی. است رفته آشپزخانه به چای کردن    دم برای سحر 
 احساس که  است سرد قدری به سالن هوای  . رسدمی مشام به خانه تمام در 
 کف  چوبی های  پارکت   از  قسمتی که  بافیدست سنتی   ی  قالیچه پرزهای   کنممی

 جوراب   وجود با حتی پایم، تانانگش نوک. اندبسته شبنم تماماا  ،پوشانده را سالن
 . اندشده سر  هوا سرمای   شدت از  حسابی ام،پشمی
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 !ندارم شومینه این به امیدی که  من -

 : گویدمی اطمینان با و گرددبرمی سمتم به. است زده زانو شومینه، جلوی   حافظ 

 پا یه میشه اینجا کنم  بیشتر  رو شدرجه بخوام نکن، کوچیکش  ظاهر  به نگاه -
 !کوزیج

 هی و نشسته، دارد قرار  شومینه کنار   که  رنگی زرشکی چوبی   راک   روی   محمد 
 : خوردمی تکان تکان

 ! بیاریم خودمون با هم مایو دادی،می ندا یه خب -

 خودشان دل در  که  هانگاه مدل آن از . اندازدمی محمد به معناداری نگاه حافظ
 جنس از  دختر  یک مثل   مزاحمی شاید و جمع جلوی   یعنی که.  دارند حرف کلی
 به که  محمد و حافظ گفت    و گپ  میان   در . بدهد را محمد جواب شودنمی من،

. کشممی درهم ایچهره است، شده کشیده  فروش و خرید بازار   ی  راههبی سمت  
 . اندرفته کبودی  به رو هوا سرمای   از  انگشتانم نوک

 که  گردی  ی  خاطره میز  سمت   به .گیرممی آغوشم در  و کنممی مشت را دستانم
. روممی شده، پوشانده رنگ شیری ساتن   ی  پارچه یک با و دارد قرار  سالن   ی  گوشه
 و نژاد و اجداد تمام ای  چهره بیوگرافی   از  کاملی  ی  مجموعه توانمی را میز  این

 . دانست سماوات خاندان

 سنین   از  خویشاوندان و اقوام تمام آن در  که  کوچکی  و بزرگ هایعکس قاب به
 تصویر  به بزرگ و کوچک  های  قاب در  جمعیدسته بعضاا  و تنهایی مختلف
 بودن قدیمی شدت   از  هایشانبعضی گاهاا   که  هاییعکس. کنممی نگاه اندکشیده
 . هستند خوردهَتَرک و خورده خط حسابی

 بقا یه براش رو عکس این گفتمی همیشه. رو محمود عمو کنه  رحمت خدا -
 کفم  از  را اختیار  که  را مزاحمی اشک یقطره! مجلس گل    بذاریمش و بگیریم بزرگ
 . کنممی پاک آورده، سردر  امزده یخ هایگونه  از  و ساخته بیرون
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 جمع جمعشان یمانچهارنفره ی  خانواده آن در  که  دهممی عکسی به را نگاهم
 هایکوچه  پس کوچه  در  که  ایگذشته  روزهای از  جامانده یادگاری  . است

 بابای گردن    از  من. داریم لب به لبخند همه. بودم کرده  فراموشش خاطرات،
 . امسرداده خنده بلند غمی هیچبی و هستم آویزان ام،کردهکچل

 محمد. افتدبی عکس در  هم سفیدم شکل   خرگوشی های  دندان شده باعث ایخنده
 کشیده،  بال نیمه تا را اشایهسرم سویشرت   زیپ   که  ورزشی لباس   ست   آن با هم

 وجنات   تمام از  گیسرزنده و خوشبختی روزها آن که  مامان گردن    به دست
 . استانداخته بارید،می شادش ی  چهره

. بود هممون زندگی   روزهای   بهترین از  یکی ی  کنندهتداعی روز  این. خب آره -
 شمرده های  مقد با جیب، به دست محمد. کشدمی آه من جای   به حافظ
 که  ایچوبی مستطیلی   عکس   قاب به دو هر  نگاه حال. شودمی نزدیک اششمرده

 . است شده دوخته ام،گرفته  دستانم در  من

 مشرف واجب حج به میانسالی سن   تو بود تونسته که  این از  چقدر . بخیر یادش -
 . بود خوشحال بشه،

 : زندمی موج شعف برادرم، صدای   در 

 هست، پاهاش و دست تو قدرت و سالمه تا خواستمی خدا از  یشههم. آره -
 . بشه مشرف

 : دارد بغض محمد صدای  

 رفتن   کنممی فکر  خودم با وقتا یه گذره،می بابا رفتن از  سال همه این که  این با -
 و نیوفتاده اتفاق تصادفی هیچ ببینم شم بیدار  منتظرم همش خوابه، یه فقط بابا
 . نرفته پیشمون از  بابا

 صدای  . کشدمی محمد پشت   به را دستش حمایتگرانه حافظ که  هست حواسم
 فضای کل  روی نیست باغ در  که  سهیل شنگول و شاد صدای  . آیدمی در  بازشدن  
 : کشدمی سیطره اطرافمان یشده سنگین
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 ! به به به به -

 .زندمی کف  ایدانه" به" هر  با همزمان

 جوری! رهنمی َکَتم  تو کردمی  غلط و بهانه و عذر  هیچ الن همین از  من آقا -
وله ـّ  ! کنید  کیف  که  کنممی بارونتون گ

  انداختی؟ تکله  پس صداتو نرسیده هنو باز؟ چته -

 گلویم  از  چای هنوز . هستند واقف هم ادبیات به خوبی به انگار  برادر  و خواهر  این
 سمت به را خودش زمین، روی   سحر . گیردمی بال هاخوانیکوری  که  نرفته پایین
 زانو چهار  شومینه مقابل در  هم کنار   که  حافظ و سهیل و من برای و کشانده  محمد
 پیوتری سینی   در  که  چای از  خالی هایماگ به سرتقانه. اندازدمی بال ابرو ایم،زده
 : کنممی نگاه گرفته  قرار  هم پهلوی   به پهلو گرد،

  ه؟دار  آستر  دهناتون احتمالا  شماها -

 ایجرعه که  مچای از  پر  استکان   به نگاهی. زندمی عطوفتی از  پر  لبخند   حافظ
 اشپنجه پشت را اششده تر عمیق لبخند بعد و اندازدمی ام،نخورده را آن از  بیشتر 
 قرار  من نگاه تیررس در  و زده زانو دو محمد کنار   در  درست که  سحر . کندمی پنهان
 : گویدمی حال همان با. کندمی کاله  و شال و شودیم بلند زمین روی   از  دارد،

 نقد به دست. سوری خاله واسه بذا رو هابازینارنجی نازک این... خانما خانم -
 . ازت خرهمی رو شهمه

 .اندازدمی اش،انتخابی ای  تیمی  هم محمد، به افتخارآمیز  نگاهی نیم

 ! کنیم  رفع رو بازیت برف هوس بریم بفرما الن -

 نگاهم سنگین و غریبانه چنان. شودمی ثابت رویم حرف، این شنیدن   با حافظ نگاه
 این رشته سرعت به. بازممی گرشحساب هاینگاه پس در  را خودم که  کندمی

 در  که  ماگی به و گرفته  حافظ از  شده، شاخ دستم کردن    رو برای یقیناا  که  را اتصال
  قطعا. دهممی امگرفته  دستانم
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 ندارد، بست و چفت دهانش چاک خدا یهمیشه که  سحر  راپورت   شنیدن   با حال
 از  پر  شغاهای   تمام   که  است شده اضافه سنجنکته مرد این شبهات   به شکی

 هنوز  من و اندشده کشیده  حیاط به همه تقریبا. شودمی ختم من اسم   به تردیدش
 را کردنش  درست حمتز  هنرمندانه سحر  که  هستم زنجبیلی عطر  از  پر  چای   بند  

 . کشیده

 به امچرمی های  کشدست کردن    دست از  بعد و نوشممی ولع با را جرعه آخرین
 شانقهقهه از  پر  های  خنده و هاویغ و جیغ و صداها و سر  که  ایچهارنفره جمع  
 پایین ایوان سنگی   های  پله از  هنوز . پیوندممی کرده  پر  را حیاط فضای تمام

 به درست بزرگ و گرد    کالف    یک ی  قاعده به برفی بزرگ ی  گلوله  یک که  امنیامده
. دزدممی را سرم سرعت به غیرارادی حرکت   یک طی. رودمی نشانه صورتم سمت  
 رجز  مغرضانه و کرده  باران گلوله  را سهیل محمد. آیدمی در  سهیل آخ صدای  
 : خواندمی

 جانب   از  تر بزرگ ایگلوله  شود،یم تمام اشجمله تا گیری؟می هدف منو آبجی   -
 به درست که  ایگلوله.  شودمی پرتاب سمتش به کاغذی  موشک   یک مثل حافظ
 درست که  اینیمه نصفه ی  گلوله  با و شوممی خم. کندمی اصابت سحر  پشت
 شود، برف از  پر  زمین   پخش است مانده کم  زیاد ی  خنده از  که  را سهیل ام،کرده
 . روممی نشانه

 من بخش پیروزی های  خنده صدای   حال. کندمی اصابت اششانه به درست لولهگ
 تمام به هوا سرمای   دقیقه، چند گذشت    با. کرده  کر   را آسمان گوش  که  است
 پر  ظرف یک درون را امعصبی های  نورون تمام انگار . شودمی غالب بدنم های  سلول

. است افتاده گز   گز   به انگشتانم کنو  و سوزدمی هایمنفس. اندداده قرار  یخ از 
 نای   که  شده نائل سمتم به برفی بزرگ و کوچک  های  گلوله  راست و چپ از  آنقدر 
 را سحر  و محمد که  نابرابری جدال از  خورده شکست. ندارم هم کشیدن  نفس
 های  برف روی   داده، قرار  حافظ و من مقابل ی  جبهه در  و کرده  یکی به دست
 . کنم  تازه نفسی تا زنممی زانو باغچه کنار   حجم از  پر  ی  نخورده دست
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 یگونه  طبل یپرده به که  شده گرانی  پتک به شبیه هایمنفس بلند صدای  
. است انداخته راه به ایکرکننده  خس  خس از  پر  صدای   و سر  و کوبیده  هایمگوش

 لبخند سهیل. دارم نگهشان باز  توانممی سختی به و شده کوریکرمه  چشمانم
 های  شیطنت و توجیه، را اششاقه اعمال آن ی  واسطه به که  زندمی آمیزیشیطنت
 اند،کرده  بنایش سحر  با که  ایقمارخانه دیوار  به و قاب را اشجوییانتقام از  خفته
 . کوبدمی

 پایین و بال دارد، دست در  که  را بزرگی برفی   ی  گلوله  چندبار  تمام، خباثت   با سهیل
 بازی برف برای   ملسی ی  طعمه که  من سمت   به بلندش های  قدم با و اندازدمی

 بلند و گیرممی زانو به دست ام،انرژی مانده ته با. شودمی کشیده  هستم،
 در  که  حافظ از  بسته، قندیل سرما شدت   از  که  هاییلب با و تلوخوران تلو. شوممی
 . کنممی کمک  طلب نامفهوم ایستاده، من قدمی   چند

 را دستانش و فرستدمی پشتش به را من. گذاردنمی کم  من از  دفاع در  هم ظحاف
 بلند که  سردی برف  باد هوهوی   میان   در  و. کندمی باز  طرف دو از  گرانهحمایت
 : رساندمی سهیل گوش    به را منطقش از  پر  موجز   کالم  شده،

 آدم عینهو شده کوبوندین،  برف بهش انقدر ! کن  نگاش! بسه بالغیرتاا  سهیل -
 . برفی

 تازه شدن شکسته از  بعد که  است ریزی فلفل بارز  ی  نمونه لحظات، این در  سهیل
 : رسانده همگان ظهور  ی  منصه به تیزی با را شیطنتش از  پر  خوی  

وله  رو قلقلی این بذا کنار   بکش... نیارها لنگ عذر  من برا حافظ - ـّ  ! کنم  برفی گ

 تبدیل بخار  ریز  ذرات   به درنیامده سهیل دهان از  نوز ه که"  قلقلی" ی  واژه شنیدن   با
 کشیده  اطرافم قوی سد یک مثل حافظ تنومند هیکل. خوردمی را خونم خون شده،
 : ببینم را سهیل خوبی به گذاردنمی و شده

 ! من نه تویی قلقلی -
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 خواهممی. داره کره  چقدر  ماست من یه کنم  حالیش بذا بکش دستتو حافظ اصال
 یک را سهیل امکرده  درست اثنی این در  که  هاییگلوله  با و بزنم دور  ار  حافظ
 حرکتم مانع و شده پهن جلویم قبل از  بیشتر  حافظ دستان چتر  . کنم  ادب فصل
 . شودمی

 با حافظ. گیردمی من از  را حرکتی هر  مجال سرم پشت   از  سحر  ی  نامردانه هجوم
 و شوممی خم. گرددبرمی سرش پشت به هراسان من های  جیغ جیغ صدای  
 . گیرممی ام،شده آلسکا ی  چهره جلوی   را دستانم

 من از  حمایت در  که  آوردمی رحم به را حافظ دل   انگار  زوالم به رو های  ناله صدای  
 محمد، طرف آن از . کند  پرتاب سحر  به برفی گلوله  چند و زندمی عمل به دست
 یخ و برف درپیپی و انتحاری حرکاتی با و کرده  خم زمین روی پشت از  را سهیل

 . دهدمی خیسش یکله  و سر  خورد   به

 را خانه عرض و طول پیچیده، منجدم قرمز   های  پنجه در  که  بدی درد از  تاببی
 تکانشان هوا در  مدام هایم،سرپنجه   تیرکشیدن آنی   تسکین برای و کنممی طی
 نگاه من به اشمشکی درشت   های  چشم با. آیدمی در  دستشویی از  سهیل. دهممی
 : کندمی صادر  دستورالعمل برایم سوزانهدل و کندمی

 آب زیر  دستاتو برو بخوری، قل خونه ور اون به خونه ور این از  هی که  این جا به -
 ! قلقلی شه خوب تا بگیر  گرم

 حافظ. بگیرد دهان به زبان شودمی مجبور  که  کنممی نثارش طوفانی ایغره چشم
. است رفته حیاط به بود، داده ویال به ورود بدو در  که  غذایی سفارش گرفتن  برای
 را دستانم. است کردن  چت حال در  و شده ولو کاناپه  روی   چی همه از  فارغ محمد
 مغز  تا و پیچدمی سراسرشان در  که  دردی بد ی  ولوله از  پر  آماج از  تا کنممی مشت

 . مکن  جلوگیری کند،می نفوذ استخوانم

 : افزایدمی ترحم و دلسوزی کمی  اششوخ همیشه کالم    به سهیل

 آخه؟ کنیمی سرپیچی چرا بگیر  گرم  آب زیر  دستاتو یکم دستشویی برو بیا مهنا -
  سرتقین؟ انقدر  چرا دخترا شما فهممنمی
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 : زندمی صدایش و سحر  به کندمی رو بعد

  سحر؟ -

 ی  صفحه به مشتاقانه و گرفته  لبغ در  را رنگی ایقهوه مخملی   کوسن    سحر 
 نامفهومی" هوم" با را سهیل جواب حال همان با. است دوخته چشم تلوزیون

 : زندمی غر  سهیل. دهدمی

 و نون بهت خیاطی برنامه اون بابا شد؟ چی کردیمی که  چای چای این پس -
 ! که  دهنمی آب

 ! زنه این گهمی چی ببینم هیس -

 ها، آویزونی نقاشی تابلوهای و خیاطی چرخ به سره یه ماه دوازده به سال! َبَهع -
 ... این سر  از  دست دیگه رو اینجا کم  اقل

 : آیدمی سهیل کالم    میان سحر 

  گه؟می چی ببینم بگیری دهن به زبون دقه یه شهمی... َاه -

 . کنممی نگاه قرمزم دستان به قرارتر بی

 ! ها نگیری داغ آب زیر  دفعه یه باشه یادت دستشویی ریمی داری مهنا -

 ی  همه با شیطان که  قبلش ساعت چند برعکس. است سهیل صدای   این
 اینگونه را آدابمبادی درس حال بودند، رفته فرو جلدش در  درسته هایشنوچه
 دستشویی آلومینیومی در . است گرفته  را هاخوب آدم ژست و آوردمی جا به برایم

 . کنممی باز  دارد قرار  خانه ورودی ض  عری راهروی   در  درست که  را

 ُعق. شوممی ش ََکف  حد   از  بیش خیسی   متوجه پوشممی را اشجلوبسته دمپایی   تا
 منجالب   به را دستشویی سقف که  کشممی جیغی چنان. افتدمی راه به امُپق و

" یاحسین  " صدای  . لرزاندمی قدرتمندانه را خانه ستون   چهار  و کشاندمی ریزش
 در  که  این بدون. شنوممی است، تر نزدیک من به همه از  که  را حافظ ی  ترسیده
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 در  هیکلم تمام بین نگاهش. آیدمی سمتم به بلندش های  قدم با ببندد، را خانه
 : پرسدمی هولکیهول و نگران. است نواسان

  شد؟ چی مهنا؟ -

 سهیل و سحر  و محمد. شودمی چهارطاق سالن اصلی   سالن   در  لحظه همین در 
 ابروهایی با محمد. آورندمی یورش سمتم به ترسیده و نگران هاییچهره با همگی

 : آیدمی سمتم به ترسیده و نگران خورده، گره  هم در 

 قد به کدامشان  هر  از  که  هایمچشم به زنی؟می جیغ چرا خوبی؟ مهنا؟ شده چی -
 اند،ایستاده مقابلم که  ایچهارنفره جمع به شکاک بارد،می غضب و غیظ لشکر  یک
 شدن موژ موژ  است شده باعث امشده خیس های  جوراب درد حال. کنممی نگاه

 به را نگاهم طلبکار  و کمر   به دست. بسپارم فراموشی ی  ورطه به را هایمدست
 : پرسممی و دهممی سوق کدامشان  هر  سمت   به نوبت

 : غردمی جدی جا، ازهمه خبر بی محمد کدومتونه؟  کار   -

 هیچ سر  بردمی احتمال که  این از  حرصی سحر  و مهنا؟ چیه هابازی مسخره این -
 را هایشبرنامه روز  هر  که  اشداشتنی دوست خیاطی   یبرنامه یادامه از  پوچ و

 : گویدمی اعتراض با کند،می دنبال موموبه

 ببین دمکر   فک. ریخت دهنم به دلم... ُپف زنی؟می جیغ الکی داری مرض مهنا -
 ! شده چی

 و روحم به گنده  سوهان   یک مثل پیچیده، تنم تمام در  که  برانگیزیچندش حس
 جایم در  ایذره خواهدنمی دلم حتی که  دارم انزجار  انقدر . شودمی کشیده  جسمم
 مدام سرم روی   که  مورفی قانون دّوار  ی  سلسله این به دارم سعی. بخورم تکان
. رسدمی نظر  به بقیه از  تر نگران هنوز  حافظ. نکنم کر ف بارد،می بدبختی ابر  مثل

 : پرسدمی است، املس تنان  نرم به شبیه که  لحنی با و شودمی نزدیکم قدمی

  دیدی؟ سوسک -
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 را من تنها نه زنده موجود یک دیدن   بفهماند او به باید یکی. گیردمی امخنده
 حافظ، سوال   جواب   در  محمد. کندمی خوشحالم هم کلی  بلکه کندنمی عصبانی
 : گویدمی کوتاه

 . ترسهنمی جونور  و جک از  -

 حرص با. اندازدمی بال ابرویی است، کرده  دریافت که  جوابی از  شده حساب حافظ
 : آیممی شانشدهکشیده  بیراهه به کالم  میان

  کردین؟  خیس رو دستشویی کفش  کدومتون  -

 ی  خنده از . دارند متفاوتی کنشوا کدام  هر  من، حرف این شنیدن با همزمان
 ! محمد ی  غره چشم و سحر  کردن  نازک چشم پشت تا گرفته  سهیل زیرآبی  

 کدامشان  هیچ که  این از  حرصی! کشدمی حافظ که  عمیقی نفس ترینشانمهم و
 : گویممی اند،نکرده حساب هم پشیزی را من اعتراض این

  کردی؟  تو ری؟می داری کجا  سحر  ها؟ شمام با -

 : گردبرمی عصبانی سحر 

 ! باشم پلشت اینقدر  من کن  فک درصد یه تو -

 را محمد بار  این طلبکارم و خیره نگاه. آیدمی در  جور  عقل با کامالا   قاطعش سخنان  
 . نشیندمی مارموزک سهیل   یعنی اشدستی بغل فرد روی   درست و کندمی رد

  اشه؟ب من کار   معلوم کجا  از  کنی؟می نیگا نیگا هان؟ -

 از  درآمدن از  بعد که  بود او خود که  آوردمی یادم به لبش روی   مضحک ی  خنده
 سهیل پشت   به دستی محمد. بود داده من به را گرم  آب ی  توصیه بال خندق   این
 : کشدمی

 ! داداش بده صبر  بهت خدا -

 واقف شوییدست کفش  خیسی   به من شدید وسواس   این به خوبی به محمد
 : کندمی داریمیدان دوباره ایدلجویانه لحن با حافظ. است
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 .میارم فرشی رو دمپایی یه برات میرم بشور  پاهاتو... مهنا نداره اشکال -

 سرم کوتاه  تکان با که  همزمان. شودمی بخیری ختم قضیه حافظ، پیشنهاد با 
 اعتراض   صدای  . روممی سهیل به اساسی ایغره چشم کنم،می اعالم را موافقتم
 : شنوممی بسته در  پشت   از  را سهیل

لو در  جلو جوریاین چرا رو غذاها این حافظ؟! عه - ... خدا رو تو نگاه کردی؟  و 
 ! که  ریخته شنصف

 امشنوایی ی  قوه تمام ولی هست امانداخته گل  ی  چهره و روشویی ی  آینه به نگاهم
 . است گرفته  یختوب باد به را حافظ سهیل که  جایی. است مانده جا در  پشت

 نگاه چپ چپ ها. زده بیرون ورشاون ور این از  برنج دونه چهارتا! نکن شلوغش -
  کنی؟می

  نکنم؟ -

 : بردمی را نفسم اما حافظ جواب

 مرض... افتاده براش اتفاقی نکرده خدای کردم  فکر  شدم، هول زد جیغ که  مهنا -
 پلشتت همیشه خود   گور   یر ز از  هاآتیش این ی  همه اصال! احمق بخند خودت به
 ! گیره؟می دوش دستشویی کفش  با آدم آخه فرهنگبی بیشعور . شهمی بلند

 فیلم و امنشسته تاپملپ پای   هامدت که  است هاییوقت به شبیه حالم و حس
 عطر  یاد به زندمی چنگ دلم به وقت هر  که  شیرینی حس. امدیده عاشقانه

 . کندمی طاق را طاقتم که  حسی. افتممی قماتا ی  پنجره کنار   یاس   های  گل

*** 
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 برایم سال یک قدر  به امروز . کنممی خاموش را تختم کنار   آباژور  و برممی دست
 شیرینی احساس   به و کشممی بال امچانه زیر  تا را پتویم. بود شیرین و ساز خاطره

 بخاری   رنگ آبی های  شعله به. کنممی فکر  کرده،  رخنه وجودم در  ظهر  از  بعد از  که
 . دوزممی چشم اتاقم

 برایم حافظ جانب از  که  پیامی از  بعد درست اخیر، ی  دقیقه چند در  وجودم تمام
 که  دفعاتی برای   و برممی دست. است شده کشیده  هیپنوتیزم به شده، ارسال

 بعد. کنممی باز  را گوشی  قفل اماشاره انگشت   لمس با آمده، در  دستم از  شمارش
 در  که  است او هم بار  این ماند، نصفه حافظ سکوت   با که  صبحمان یمکالمه از 

. است زده دست دیگر  ناممکن ی  معجزه یک به زمستانی سرد شب   نیمه این
 : خوانممی تمام وسواس   با و َرجبهَرج را پیامش

 ! بودی کرده  بازی برف هوس امروز  -

 هزار  تواندمی آیدمی در  زرنگ و زبر  حافظ   دهان از  که  زمانی کوتاه،  ی  جمله این
 بیان از  باشد خبری غیرمستقیم   یجمله نوع یک کمترینش  شاید! باشد داشته معنا
 حقیقت   به لاقل یا! شناخته را مزاحمش ی  ناشناخته مخاطب او که  ادعا این
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 زبان   بابت   خورممی حرص. نیست خوب اصال این و. است کرده  شک اشوجودی
 پرده شازده این جلوی   من، بازی  برف هوس   از  امروز  که  سحر  دراز  همیشه
 : نویسممی برایش تنها کوتاه.  برداشت

 ! آره -

 ادامه در  کنم،  قلمداد جا همه و چی همه از  خبر بی را خودم که  این برای و
 : پرسممی

  چطور؟ -

 سرما یک دچار  انگار  اصال. کنممی تب! ثانیه یک از  کمتر   عرض   در  شاید. خواندمی
. سوزدمی امشده دچارش که  تبی داغی   از  تنم تمام. امشده شدید خوردگی  
 نفس کار   و شده متورم ممکن شکل   بدترین به امتنفسی   شریانی مسیرهای  
 . کرده  سخت برایم را کشیدن

 همین فهم برای   که  هستم تمرکز بی قدر  آن. است حافظ جواب این!" بماند"
 سر  به دست و کوتاه  همیشه مثل. بخوانمش بارها باید فعلی، تک کوتاه  ی  جمله
 درآغوشم را زانوهایم. ُکشدمی کنجکاوی  از  را آدم که  طوری. دهدمی جواب کننده
 . دهممی تکیه تختم تاج   به و کنممی جمع

 وبیست و دو روی   هایشعقربه که  رویم جلوی   ساعت پاندول   حرکات   مثل درست
 زمستان، که  بلندی شب تاریکی   در . دهممی تکان را خودم اند،نشسته هدقیق پنج

 .کنممی فکر  دوباره و دوباره چیز  همه به آورده ارمغان به برایم فاخرانه

*** 

  

 امشکالتی های  فلکسکورن  از  پر  ی  کاسه  به لذت با. نشینممی صبحانه میز  پشت
 آن در  خواب هنوز  که  خمارش های  چشم با محمد. کنممی نگاه ،شده شیر  غرق که

 هم را شیرینش چای و است زده چمباتمه میز  روی   من، روی  روبه دهد؛می جولن
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 خانه جان   به و کرده  میل را اشصبحانه ما دوی   هر  از  زودتر  اما مامان. زندمی
 . است افتاده

 ایتبصره و استثنا هیچ بدون محمد، هم و من هم که  هاستجمعه آن از  امروز 
 صبح خوانخروس از  خانه ی  گوشه  به گوشه  کردن    تمیز  در  بولدوزر، یک مثل باید
 پذیرایی از  که  جاروبرقی صدای   و سر  به مغموم! بمکیم سماق مغرب اذان   اکبر  اهلل تا

 . کنممی گوش  شود؛می شنیده

  داری؟ امتحان بازم فردا -

 : دهممی تکان سری گیج

  چی؟ امتحان -

 چای   از  ایجرعه خشکش، پنیر   از  پر    بربری نون ی  لقمه لمباندن   ز ا بعد محمد
 : گویدمی سختی به پر، دهان همان با. کشدمی هورت را رنگش پر  شیرین  

 ! فرمون -

 معوج و کج  ناخودآگاه درآمده، محمد دهان   از  که  اسمی شنیدن   از  امچهره عضالت
 دست یکی آن با و دهممی قرار  تنم ه  گاتکیه میز  روی   را دستانم از  یکی. شودمی

 : چرخانممی فلکسکورن  ی  شده له های  تکه بین هدفبی را بلند دسته قاشق   آزادم،

 ! ننداز مزخرف امتحان   اون یاد منو باز  َاه -

 : آیدمی ذوق سر  محمد

 ! شی رد باید حالها حال کشکه؟  کردی  فک! دیگه بله -

 رد حالها حال این فهمیمی بعدا بردم، رو عالینابج ماشین   تمرین برای   وقتی -
 ! شهمی تموم گرون  همه از  بیشتر  کی  برای   من شدن  

 روی   قوری   و کتری  سمت   به را چایش از  خالی استکان   و دهدمی عقب را صندلی
 تعیین مشی و خط من برای   ریزد،می چای خودش برای   که  همزمان. بردمی گاز 
 : کندمی
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 ! عالیجناب دست   بدم رو ماشینم من ببینی باید شبت ابخو به -

 .کندمی نگاه سمتم به اندرسفیهه عاقل

  احمقم؟ جون از  دور  یا کمه؟  عقلم مگه -

 : گویممی خنده با

 ! ها گیریمی تحویل هم خودت چه -

. شودمی قطع کردن،  کار   وقفهبی ساعت یک از  بعد بالخره جاروبرقی صدای  
 : گویدمی جدی محمد. گیردمی فرا را خانه فضای   تمام سنگینی سکوت  

 اون! بیا اومد، تگواهینامه  وقت هر  برو. دمنمی تو دست   ماشین هم بکشی منو -
 ! نه یا بهت بدم ماشین که  کنممی فکر  روش موقع

 و کمر   به دست شوم،می امداشتنیدوست ی  صبحانه ی  بقیه خوردن   خیال  بی
  :گویممی طلبکار 

  کنم؟می نگاه رو تو ماشین من موقعاون کردی  فکر ! بابا نه -

 در  خفته آرامش   همه این از  را من پیش از  بیش و خنددمی ُمرده ُمرده محمد
 . کندمی حرصی رفتارش،

 نمایشگاهت از  مامانی ماشین   یه میام بعدش روز   بگیرم، موگواهینامه  من -
 ! دارمبرمی

 : کندمی ترش رو محمد

 بعضی بقالیه؟ مگه... مهنا نکن وا منو دهن صبح سر ! استغفراهلل... خیلی تو -
 . کنهمی شک عقلت به آدم زنیمی هاییحرف یه مواقع

 نیاز  را مامان حمایت قطعاا  بار  این. روممی شده آشپزخانه وارد که  مامان سمت   به
 . دارم

 ! رهمی کوچه  سر  تا صداتون شده؟ چی باز  -
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 : دهدمی ادامه من سمت به شده بدخلق 

 ! عرقه تنم همه من، به نچسب... مهنا -

 : کوبممی زمین به پا ها،بچه مثل درست

 ! کنم  تمرین ماشین با ذارهنمی محمد مامان -

 : کنهمی تاکید محمد

ش - ـ   : ماندمی پنهان مامان دید   از  امکجی  دهان! ماشینـ

 ی  حلقه کندمی سعی که  حالی در  مانما مامان؟ نه مگه! هممونه مال   ماشین -
 : گویدمی خلق بد کند،  باز  را کمرش  دور  خورده گره  دستان

  کردید؟  شروع دوتا شما باز  -

  مامان؟ -

 باز  ببینم بزن رو حرفت قشنگ! ها نکن مظلوم من برا خودتو الکی مهنا؟ چیه -
  افتاده؟ تا دو شما جون به دردی چه

 : گیردمی دستش به را مکال  رشته من از  زودتر  محمد

 ! کنه  تمرین بنده ماشین   با خوادمی خانم -

 : پرسممی جانب به حق و اندازممی گوش  پشت را عیانش پوزخند  

 ! شه؟می کم  ازش خب؟ شهمی چی -

 : گویدمی شده کشیده  هم در  هاییاخم با محمد

 ماشین   گیربکس  پدر  کنی  عوض بد رو دنده بار  یه عالیجناب! شهمی کم  که  بله -
 ! میاد در  من

 کشمکش    خیال  بی ایلحظه برای همگی شود،می بلند که  خانه در  زنگ صدای  
 و کشدمی موهایش به دستی محمد. شویممی پیچیده بینمان که  ایعلیحده
 : گویدمی کوتاه  و خبری رود،می آیفون سمت   به که  درحالی
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 ! حافظه -

 انفجاری حرکت یک با امنداشته همیشه یَزهره تا است کافی  اشجمله همین
 گشاد  گله  شلوار  و بلوز  ست   به سرعت به. شود بدل ترس تکه هزار  به و بترکد
 نگاه است، کاموایی  بزرگ و کوچک  های  خرس از  پر  که  امزمستانی رنگ   لیمویی

 . کنممی

 ! ببینت هالباس این با حافظ زشته اتاقت، برو بیا مهنا -

 پنجره پشت به لباس، تعویض خیال  بی. اندازممی اتاقم به را مخود قرقی مثل
 حافظ و کرده  باز  را خانه   هخامنشی مشکی   َلت دو در  محمد. شوممی کشیده
 . است گرفته  قرار  رویشروبه

 شبی از  درست یعنی پیش، ی  هفته دو از  بعد. است زده چنگ دلم به بدی ی  دلهره
. بودیم ارتباط در  هم با وقفهبی خواند، بازیفبر  هوس با را من دست   حافظ که
 و بودیم مراوده و گفت  و گپ  مشغول شب از  پاسی تا مواقع بعضی که  طوری به
 ! افتادممی خواب به مکالمات این وسط من

 پیدا حضور  حافظی مقابل که  این از . ترسممی! نو از  روزی نو از  روز  شدمی که  صبح
 پرده. دهممی قورت زور  به را دهانم آب! باشد شناخته را من است ممکن که  کنم
 شلوار   و رنگ یاسی شومیز  با را املیمویی شلوار  و بلوز  ست   سرعت به. اندازممی را

 . کنممی جایگزین اممشکی چسبان  

 به رنگش میشی گردی    بین   رنگی قرمز  های  رگه که  امکرده  پف چشمان   به دستی
 ی  کاناپه  روی   که  بینممی را حافظ پذیرایی، به مورود با. کشممی خورد،می چشم
 شود،می باعث بلندم سالم. است نشسته محمد کنار   تلوزیون، جلوی   ی  نفره سه

 . برگردد سمتم به شده، دوخته تاپلپ ی  صفحه به که  نفر  دو آن سرهای  

 :  زندمی گرمی  لبخند. شودمی بلند احترامم به حافظ

 ! دخترعمه سالم -

  پسردایی؟ شده پیدات ورااین دراومده، طرف کدوم  از  آفتاب... اومدی وشخ -
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 حافظ گرم    لبخند  . زنممی دور  را محمد ی  کنندهکنترل  ابروهای   و چشم قانون  
 : شودمی تر عمیق

 . شلوغه سرم روزا این یکم! ببخش خودت بزرگی   به تو -

 :گویدمی تر مهربان و 

  خوبی؟ خودت -

 صریح و کنممی محمد نثار   ایغره چشم. کنممی جمع سینه در  را هایمدست
 : گویممی

. ماندمی ثابت رویم حافظ   آسمانی ی  شده تپل نگاه  ! کنی  تعبیر  چی رو خوب تا -
 محمد. شودمی کشیده  اشپیشانی سقف   سمت به اپسیلون چند مرتبش ابروان  

 : گویدمی شمرتب ی  شدهقفل های  دندان پشت   از  هشداردهنده،

 ! نکن شروعش دوباره مهنا -

 : پرسدمی کوتاه  شده، کنجکاو  حسابی است معلوم که  حافظ

  چیو؟ -

 : گویممی صریح و حاضرجواب

 ! رو آقا خساست   -

  مهنا؟ -

 آن در  که  ایسینی با. کشدمی را سخنانم   دستی ترمز  اشهشداری صدای   با مامان
 ی  آذوغه به متعلق تمامش که  هاییبیسکوییت از  پر  بشقاب یک و چای استکان دو

 : شودمی وارد است، من غذایی

  عمه؟ خوبی. جان حافظ اومدی خوش -

 درد به و بیهوده حرف   چهارتا سمت   به ماجرا ثقل ی  نقطه راحتی، همین به و
 فکر . کوبممی زمین به پا حرصی. شودمی منتقل آمد،خوش و تعارف از  پر  نخور  
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 و کند  رد بختکی اهلل دلیل   یک با را من عصبانی افسر   آن فردا ارهدوب که  این
 . شودمی تحریک امنخاعی های  عصب تمام بفرستد، بغلم زیر  به را کاردکسم

 تلوزیون از  که  است ایخوانندگی ی  مسابقه به حواسم و هوش ی  همه ظاهر  در 
 های  پچپچ بین عظیمی ّسر   چه بفهمم تا زنممی له له باطن در  ولی شود،می پخش
 خوابیده اند،نشسته امقدمی چند در  که  حافظ و محمد ی  شده رمزنگاری و آهسته
 فکر  نداند، کسی  اگر  که  اندزده زل محمد تاپلپ مانیتور  به چنان دو هر . است
 . هستند موساد سازمان برای   جاسوسی عملیات   یک اندازی  راه حال در  کند،می

 از  مامان. بیایم بیرون مهمل خیالت و فکر  این از  تا دهممی تکان آهسته را سرم
 کوتاه  ایلحظه محمد، های  صحبت بین حافظ. کندمی صدایم آشپزخانه داخل  
 انگار  که  هاییگونه  با! چارچوبی و ابا هر  از  دور  به و صمیمی نگاهی. کندمی نگاهم
 ترک ایثانیه سیم را یپذیرای اند،چسبانده ذغال چند اختصاصاا  کدامشان  هر  روی  
 . کنممی

 پرتقال و سیب دستیار، ربات   یک مثل   که  بینممی را مامان آشپزخانه، به ورودم با
 ظرف   به و کشدمی دستمال تند تند دارد، قرار  دستش جلو سبد در  که  هاییموز  و

 رق و شق افتد،می که  من به نگاهش. کندمی منتقل خوریمیوه کریستالی    گود  
 : اندازدمی زحمت گردنم  به ه،کرد

 : زنممی غر  نامفهوم و آهسته! ببر رو هامیوه این بیا مادر  مهنا -

 ! پسرت شازده این آستین به بنداز  باد همش که  هم شما جان مامان -

 اش،کریستالی  بلند پایه ظرف در  و کشدمی دستمال هم را پرتقال آخرین مامان
 چوب   و کندمی براندازم نگاهش با استادانه. گذاردمی هامیوه ی  بقیه روی  

 : کوبدمی هایمحرف گردن    به را اشزرگری

 . دراومد غوغه از  هم یکی بود کم  سرناچی! وال خوبه -
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 راه تعادل که  هست سنگین قدری به داده، دستم به مامان که  طمطراقی پر  ظرف  
 بشود و نخورد سر  وقت یک که  چسبممی را ظرف دستی دو. کنم  گم  را رفتنم

 !حافظ چشمان مقابل بودنم چلفتی پا و دست مدعای   بزرگترین

 از  پر  کمرشکن  تشریفات   کرور   کرور   این ی  همه به گرفتنی  نفس هیچ بدون 
 ی  طوقه یک مثل و ریخته را طرحش کم  زمان   مدت همین در  مامان که  کّروفّری
 قرار  میز  روی   را ظرف وقتی .گویممی ناسزا انداخته، بیچاره من   گردن    به اجباری

 از  چشم بالخره حافظ. کنممی راست کمر   و کشممی راحتی نفس دهم،می
 : گیردمی رویش جلو جادویی   ی  صفحه

  مهنا؟ کشیدی  زحمت چرا -

 که  محمد بدهم، را مهرش پر  تشکر     جواب خواهممی تا. شودمی شل لبخندم پیچ
 وسط را خودش کفش  لنگه مثل است، پرت دیگری جای حواسش یهمه
 : گویدمی ربطبی و اندازدمی

 زبونش زیر  مزه ببینیم! بزنیم؟ زنگ یه صاحبش به چیه نظرت حافظ گممی -
 ...نگاه چیه؟

 حسرت با و چسباندمی صفحه از  نامعلوم اینقطه به صاف را اشاشاره انگشت
 : گویدمی

 ! ُاکازیونیه عجب لعنتی -

 که  ایخانه عکس   به حافظ نگاه  . کشممی سرک تاپلپ ی  صفحه به کنجکاوانه
 : پرسدمی دقت با. است شده میخکوب داده، نشانش محمد

 ! چنده؟ متراژش -

 : پرسممی حافظ به رو کنجکاو  و کمر   به دست که  نداده جواب محمد هنوز 

 ! بخری؟ خونه خوای  می -

 : چرخاندمی من سمت به را سرش حافظ
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 . ..بخواد خدا اگه -

 : خواندمی را خانه های  ویژگی تندتند بلبل مثل محمد

 برق و آب امتیاز  ساخته، سال ده داره، خواباتاق تا دو متر، ده و صد زیربنا متراژ   -
 ... که  هم سندش جداست، گازش  و

 مکث با بعد و کوبدمی انگشتانش بند ی  اشاره با تند تند را کیبورد  ی  دکمه چند
 :گویدمی

  گی؟می چی اینو! انتقال آماده و دنگه شش نوشته، اینجا که  اونجوری.. .بعله -

 : خاراندمی پوشانده، را آن شتنک بور  های  ریش که  را اشچانه متفکرانه، حافظ

 ! بخرمش بتونم کنم  فک کنم،  جور  و جمع خودمو یکم اگه ولی بالست، شمظنه -

 : گویممی جدیت با

 معامله خونه شهنمی عکس چهارتا توی   از ... بگرد خوب. حافظ نکن عجله بازم -
 وقت یه! ببینی خودت چشم با بری باید. که  نیست هزار  دو قرون یه بحث. کرد
 ... باشه نداشته فاضالب مشکل باشه، نداشته نم شخونه نکرده خدا

 تکمیل را هایشصحبت من سکوت   با شده، غرق خانه این رویای   در  گویا  که  محمد
  :کندمی

 ! داره هم پارکینگ سهم... درضمن هست، هم دوم ی  طبقه -

 : دهدمی پیشنهاد حافظ به رو و

 ! ببینیم؟ نزدیک از  رو خونه بریم کنیم  هماهنگ صاحبش با امروز  چیه نظرت -

 : گویدمی مکث با حافظ

 محمد. گرفت  تصمیم شهمی بهتر  ببینیم رو خونه نزدیک از  بریم اگه. آره -
 : کنممی استفاده فرصت از . بگیرد تماس فروشنده با تا رودمی و گویدیم ای"باشه"

 : گذاردمی بشقاب داخل را چایش از  نیمه استکان   حافظ گفتی؟  بهمندایی به -



                 
 

 

 افسانه نوروزی|  انکاررمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

151 

 

 همه بشه که  وقتش دم،نمی توضیح خانواده به مسائل این تو خیلی من -
 ! فهمنمی

 : گویممی همین برای است نکرده قانعم صحبتش

 ! خب کنن  کمک  بهت خونه خرید تو بذار  بگو، بهشون چرا؟ -

 آمرانه همزمان کند،می راست کمر   و اندازدمی هم روی   را پایش. خنددمی حافظ
 : گویدمی

 ! کنهمی فرق باهات دیدگاهم یکم زمینه این تو -

  نیست؟ مهم اونا ی  خواسته یعنی چطور؟ -

 خودش اعتقادات آدمی هر  خب ولی.. .مهمه واسم بابا ی  خواسته که  مشخصه -
 دستش ور  بازار  تو باید الن کردممی عمل بابا خواسته به من بود قرار  اگر . داره رو

 ! فروشی گوشی  نه کردم،می فروشی فرش

 : گویممی آهسته و خارانممی را سرم پشت

 ! ها کنیمی سختش -

 خورد،می چشم به ماتشکل  لی  لبه که  اطمینانی با و اندازدمی بال ابرویی
 : گویدمی

 حتی کنم  حل خودم رو ایمسئله هر  دارم دوست بیشتر ! نه هم شاید... آره شاید -
 و مال چی هر  بابا. بابام نه بزنم خودم جیب به دست که  راهی! بشه سختم اگه
 . نداره ربطی من به مسئله این و داره، خودش برای   داره ثروت و منال

 . افتدمی تعویق به بتمانصح محمد، آمدن   با

 ! ریممی دیگه ساعت یک! کردم  هماهنگ -

 شده، پرت خانه به که  حافظ و محمد حواس از  حسابی من اما وسط این
 : گویممی تأکیدکننده و خبری. کنممی سودجویی
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 ! میاما منم -

 افتاده بوم ور آن از  اما حافظ. کندمی پرتاب سمتم به را معترضش نگاه محمد
 سخاوت   و هامهربانی با او شده، بدخلق و تلخ گوشت  امروز  محمد چه هر  .است
 و تمنا کلی  از  بعد! کندمی دلبری من ی  بیچاره دل   برای   خوشرنگش های  چشم

. بروم همراهشان هم من دهدمی رضایت مامان بالخره پنهانی، های  خواهش
 حیاط راهروی   کردن    طی حین   را کوتاهم  مشکی   پالتوی   های  دکمه که  همزمان

 حافظ جوار   در  آینده ساعت چند در  امُسودازده قلب   است قرار  که  این از  بندم،می
 . کنممی ذوق بزند، جیب به خوب حال   بغل بغل

  کجا؟  -

 سمتم به شده، میرغضب من، سوال   این با که  ننشسته فرمان پشت   هنوز  محمد
 : گرددبرمی

  چیه؟ باز  -

 حافظ پراید   به حرف، این متعاقب   و! بریم ماشین این با بهتره ،شنوینمی من از  -
 . کنممی اشاره است شده پارک در  جلوی   که

 نفر  دو این به موضوع فهماندن   برای  . کندمی نگاهم شده ریز  هاییچشم با حافظ
 : کنممی سازیشفاف اند،کرده  خاموش سویه یک را عقلشان چراغ   کامالا   امروز  که

 اگه نظرتون به! بخوره جوش مرده این با تونمعامله کنین  فکر  درصد یه شما -
 همین با بهتره چاپیدنه؟ وقت گهنمی خودش با ببینه پاتونو زیر  ماشین فروشنده  

 ! داد هم تخفیفی یه و اومد رحم به دلش شاید دیدین؟ خداروچی. بریم پراید

 دهانش جلوی   و وردآ می در  پالتویش از  را دستش. خنددمی پیوسته حافظ
. ماندمی ثمر بی خنده، با مقابله برای   هم محمد ی  سرسختانه های  تالش. گیردمی
 لبخندی نیمچه نشانده، پرپشتش ابروهای   بین ایمضحکانه اخم که  حالی در 
 . زندمی
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 یک کنم،  عرض چه که  خانه. افتدمی دستانم از  خشت خانه داخلی   فضای   دیدن   با
 خواب اتاق در . است گلو  در  معلق از  پر  بالنس   یک ی  آماده که  معنا امتم به هلوی  
 فخرفروشانه خورشید شده، باعث بزرگش ی  دارهدوجه سراسری   ی  پنجره که  بزرگی

 دست حافظ. زنممی چرخی کند،  منعکس را نور  و بتابد سفید های  سرامیک کف    به
 از  پر  کالمی  و لبخند با. کندمی نگاهم خیره و ایستدمی در  چارچوب   در  سینه، به
 : پرسدمی من از  مهر 

 ! پسندیدی؟ چیه؟ نظرت -

 ذوق با. نشوم حافظ پهلوی   دو سوال متوجه که  هستم انرژی و شور  پر  قدر  آن
 : گویممی فقط

 ! اینجا خوبه خیلی -

*** 

 را قاشقش. است افتاده ترشی ی  کاسه  روی   درسته اشگنده  هیکل   آن با محمد
 بویش حتی که  تیزی و تند ای  انبه ترشی   محتویات داخل به مکانیکی   بیل مثل
 . ریزدمی رویش جلو پلوی   ی  تپه روی   دقیقا و بردمی اندازد،می آدم چشم به اشک

. نزند دم و ببلعد درسته را تندی از  حجم این تواندمی چطور  بشر  این اممانده
 نگاهم که  این بدون همزمان و ریزدمی انار  دلستر   مقداری خودش برای   مامان
 : دهدمی قرار  خطاب را من اشتلویحی کالم  با کند،

 های  گوشت  بین را قاشقم رغبتی هیچ بدون! بخور غذاتو مهنا؟ کنیمی نگاه چیو -
 . چرخانممی ام،کرده  سوا سبزی و برنج از  که  ایکرده  چرخ

 : کندمی من به ایاشاره قاشق با محمد

 . نرسیده آخر  به که  دنیا! دیگه شدی رد رو امتحان یه نشده، غرق که  تهاکشتی  -

 .اندازدمی بال ایشانه خیالبی
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 شرایطی، هر  در  که  محمد اشمئزاز   از  پر  کالم  این از . دیگه سری یه نشد سری این -
 : کنممی اخم معترضانه دهد،می تز  فقط کار   چون   و چند از  اطالع بدون

 . پیچوندم رو کالسم  زور  به هم سری این! کشکه؟  مگه -

 : دهدمی قرارم خطاب مورد است، شیطنت تمامش که  لبخندی با محمد

 ! دیگه کالسا  پیچوندن برای کردی  پیدا تپل ی  بهونه یه... نشده بد که  تو واسه -

 ستپر  سینه محمد با مقابله برای جواب حاضر  و اندازممی بشقابم درون را قاشق
 : کنممی

 ! میاد در  جونش بگیرم رو شبینی که  مردنیه لغر  انقدر ! نیستا تپل نمهمچی -

 با. شودمی لمبانده دهانش در  که  ایلقمه جویدن   خیال  بی ایلحظه برای   محمد
 : پرسدمی نامفهوم شده، گرد  گردو  عین که  هاییچشم

 ! هاع؟ -

 : گویدمی و دانداز می محمد به گذرا  نگاهی مامان که  امنداده را جوابش هنوز 

 تا شودمی باعث جمله همین! کن  تمرین باهاش یکم ببر  رو مهنا نهار  بعد محمد -
 کردن  سرفه به را بنا شده، قرمز  ایچهره با محمد و بپرد محمد دهان به لقمه

 . بگذارد

 ی  قریحه حسابی که  اشتهایم خوش برادر  برای   ابرویی و چشم پیروزی ی  نشانه به
 یلقمه دلستر  قورت چند با که  این از  بعد محمد. آیممی رده،ک  گل  پراندش مزه

 : کندمی تا چهار  دوتا دو خصمانه فرستد،می فرو را اششدهسنگ احتمالا 

  وقت؟اون دهمی کی  منو ماشین خرابی   هزینه -

 : دهدمی را محمد جواب قاطعانه مامان

 رو شهزینه من شد چی هر ! کنی  واویال مرگ از  پیش نکرده لزم هم تو حال -
 :پرسدمی من به رو سپس. شد خراب اگه البته دم،می
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 ! بخور رو نهارت بشین بیا مهنا؟ ریمی داری کجا  -

 : دهممی را مامان جواب ذوق با همزمان. امگرفته  پیش در  را اتاقم مسیر 

 ! سیرم سیر  ... مامان خوردم فالفل سیر  دل یه دانشگاه خونه، اومدن قبل -

 : کندمی غرولند مانما

! ناراحتی که  بود شده باورم بگو منو بود؟ نقشه همش هاتاشتهاییبی این پس -
 : کندمی اضافه موذیانه دیده، پس من ضرر  به را هوا که  محمد

. شهنمی پیدا شکمشون تو راست روده یه! مامان نبین اینجوری رو دخترا این -
 ! خوردی کجا  از  فهمینمی که  زننمی گولت  لیلی و اشک تا چهار  با همچین

 دقت و ظرافت این با که  زیرکاهم آب همیشه برادر  مبارک وجود به اوقات گاهی
 شک اساسی شناخته وضوح این با را دخترجماعت ی  پیچیده و لیه چند ی  گونه
 از  یکی خودش برای خفا در  و باشد شده بلند سرش زیر  شاید که  این. کنممی

 . باشد کرده  پا و دست را هاگونه  همین

   کتانی  بندهای   تا شوممی خم در  جلوی   دربیاورد، پارکینگ از  را ماشین محمد تا
 : کندمی گوشزد  نگران. ایستاده در  دم مامان. بزنم گره  را اسپورتم

 رو چقدر  داداشت این که  بینیمی. کن  رانندگی دقت با... ها نگم دیگه مهنا -
 ... جایی به وقت یه باشه حواست. حساسه ماشینش

 : شودمی بلند اشکرده  داغ صدای   -

  آخه؟ بگم بهت چقدر ... ننداز کثیف  زمین   رو جوریاون رو وامونده اون -

 و میکروب نوع هزار  مامان نظر  از  که  در  جلوی   پادری   روی   از  را امکوله  سرعت به
 خواهیذرتمع تند تند ماجرا ختم برای و دارمبرمی دارد، ویروس و مریضی

 : کنممی اضافه مزاح به کوبم،می اشگونه  به که  ایبوسه از  بعد. کنممی

 ! کنی  رسیدگی هاتپروپوزال به تا داری وقت ساعت دو مدت به الن از  -
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 و سینه به دست محمد. کنممی روشن کوچک  استارت نیش یک با را ماشین
 . دوخته چشم جلو به و نشسته کنارم  ناراضی

  ببنده؟ من ی  عمه باید رو ربندکم  اون -

 که  ببندم را کمربند  تا برممی دست شرمنده. ببندم را کمربند  باید افتاده یادم تازه
 : گویدمی محمد

 پس! دونینمی رو ماشین کردن    روشن ترتیب هنو. کنه  ردت داشته حق افسره -
 ! داده؟ یادت چی جلسه دوازده تو تمربی اون

 کنار   در  رانندگی خانه، اطراف های  کوچه  پس و هاکوچه  ر د آزمایشی دور  چند با
 خودش سمت بغل ی  آینه محمد. کنممی شروع را محمد چون گیریسخت مربی  

 غربیلک درست   هدایت ّغمم و ّهم ی  همه که  من به رو آهسته و کندمی تنظیم را
 : گویدمی است، فرمان

 . باشیم افتاده برون بله یه هفته آخر  احتمال -

 محمد اطالع به را هایمدانسته نیمچه حواسبی و کنممی عوض را دنده دقت با
 : رسانممی

 ! بود گفته  بهم چیزایی یه سحر  آره -

 ! گفته؟  چی -

 . گرفتن  وعده حامد برای   رو مهدیه که  این -

 ! عجب -

 : گویممی کنجکاوانه

 ! کنه  فکر  زدواجا به بخواد حامد باشه، مجرد حافظ تا کردمنمی رو فکرش -

 مثل که  را پلوغی شلوغ هاپ  هیپ موسیقی   صدای   و بردمی دست محمد
 : کندمی کم  کند،می ونگ و ونگ گوشمان  دم مدام هابچه های  جغجغه
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م شنیدن   از  هایمگوش.  بمونه خودمون بین گممی چی یه -  انگار  که  محمد کالم  ل 
 دنده که  همزمان. شودمی تیز  ودآگاهناخ شده، انگاشته رمزنگاری هایالگوریتم با
 : گویممی اطمینان با دهم،می افزایش را

 ! جمع خیالت -

 ! مهدیه خواستگاری برن حافظ واسه که  بوده این بر  قرار  -

 سختی به. لرزدمی دستم شده مغشوش فکرم. کنممی کنترل  را ماشین سختی به
 :پرسممی

 جوری یه یکی؟ اون به بدنش نشد، نای سادگیه؟ این به مگه چی؟ یعنی... یع -
 ! بخرن پیرهن یه برن قراره انگار  زنیمی حرف

 قروچه دندان همزمان کند،می نگاه دقت با ماشین پشت   به بغل ی  آینه از  محمد
 : کندمی

 !کنار  بزن فعال -

 پارک مانخانه به منتهی خلوت خیابان از  ایگوشه  در  را اتومبیل زحمت به 
 که  زنممی زل محمد به جواب، منتظر  و قرار بی. کشممی را دستی. کنممی
 : گویدمی

 جور اون. نکنه ازدواج کوچیکه  داداش مجرده، بزرگه داداش تا که  اینه رسم خب -
 و خانوادگی بیشتر  تحکیم ازدواج، این هدف   بیشتر  شنیدم، حافظ دهن   از  من که

 خاناردلن با بهمن ایید دونیمی بهتر  که  خودت! ستخونواده دو بین کاریه
 خوب! بزرگاست دید صالح ازدواج این جورایی یه... جیکن تو جیک هم با چقدر 
 بر  خاناردلن با بهمن دایی ی  چندساله و چندین دوستی   و کاری  ی  رابطه دانممی
 مهر  محمد، قول   به است قرار  ازدواج این هم حال. نیست پوشیده کسی  هیچ

 دنیا به از  قبل هاسال که  ساله چند و چندین کاری  ی  بطهرا این بر  شود تحکیمی
 این آماج مورد باید که  حامد برای   دلم. شده کوبیده  زمین به َعَلمش ما، آمدن

 : سوزدمی بگیرد، قرار  سویهیک و جانبهیک تصمیمات
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 را نگاهش محمد! بگیرن تصمیم براش راحتی این به گذاشته  حامد شهنمی باورم -
 : گویدمی غرولند حال، همان با. است سپرده ماشین بیرون به

 گویا.  نبوده میلبی وصلت این به هم خیلی حامد خود انگار  گفت  بهم حافظ -
 تریبزرگ مراعات منتها بوده، کرده  گیر   مهدیه پیش دلش هم اول از  شازده

 کال  دادن پیشنهاد حافظ به رو مهدیه دیده که  هم وقتی. کردهمی رو تریکوچیک
 من طرف از  گفته  بهش قراره، چه از  قضیه فهمیده که  هم حافظ. شده خیالبی

 نظرمم مورد کیس  و ندارم ازدواج قصد حالها حال من گفته.  آزادی دولت هفت
 ! نیست مهدیه اصال

 که  کنممی فکر  این به. گویممی ی"اینطور که" لب زیر  و اندازممی بال ابرویی
 ماست از  را مو گونهاین که  پسندمسخت و حساس پسردایی   این نظر  مورد کیس
 این به او باشد شده باعث که  کسی  باشد؟ تواندمی کسی  چه کشد،می بیرون

 در ضرب یک است، مردی هر  آرزوی   که  را تمام چیز  همه ی  مهدیه روی   محکمی
 ! بزند لپنج قرمز 

 . افتادیم عروسی شام یه که  خالصه -

 رقمه هیچ وصلت این شده راحت خیالم که  حال. نمز می آسایشی از  پر  لبخند
 نفس کند،  ایجاد خللی شده، گالویز   ابهام با که  نامعلومم ی  آینده در  تواندنمی

 .کنممی شکر  را خدا آهسته و کشممی عمیقی

*** 

  

 و پیچیده بهمندایی ی  خانه فضای   تمام در  زنانه و مردانه مختلف عطرهای   بوی
 دود   با کنندهمدهوش بوهای   این چنان. است گرفته  من از  را کشیدن  نفس مجال  

 برش خیال آدم که  شده، ادغام هم در  اند،گذاشته  خانه کنج  که  سازیمه دستگاه  
 ! است رفته آبی ور  آن َمقلی   نقلی کازینوی    یک به داردمی
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 .پاخواسته به دغدغهبی ی  قهقهه چند و خوشحالی بلند   سودای   یک سری هر  از 
 برای همه. است شده حک لبخند ی  شکوفه بالاستثنا امشب همه، هایلب روی  
 دور  را آسمان مرسوم، های  چارچوب برعکس که  پسرعمه و دایی دختر  این عقد
 . کنندمی شماری لحظه شده، زمینی و زده

 سفره سر  ببر  رو ظرف این نخونده، رو خطبه عاقد تا بیا برم قربونت ؟...جان مهنا -
 . باشه آب از  خالی عقد سفره نداره شگون! ربذا

 محمدی رنگ   صورتی   های  گلبرگ  با رویش که  را آب از  پر  کریستالی    ی  کاسه
 با را برقش و زرق پر  چادر   ی  گوشه  که  زندایی لرزان های  دست از  شده، پوشیده
 بمضطر  گاها  رفتارهای   در  که  استرس این قطعاا . گیرممی داشته، نگه نیش دندان
 . است خوشحالی استرس تمامش خورد،می چشم به زندایی

 و خواهرزاده! باشد تواندنمی طلعتزندایی جز  کسی  امشب، آدم ترینخوشحال
 پر، دهانی با و باران ستاره چشمانی با همیشه که  اشداشتنی دوست ی  برادرزاده

 در  هم عقد به دیگر  دقایقی تا رودمی شانبلورین بالی   و قد ی  صدقه قربان
 گروه  یگ که  عقدی لعاب   و رنگ هزار  ی  سفره به! بهتر این از  خبری چه و آیندمی
 . کنممی نگاه بودند، آن تزیین و سات و سور  درگیر  صبح از  نفره چند

 یاسمن های  گل  بین ممکن شکل   ترینهنرمندانه به رنگ طالیی نبات   های  شاخه
 این کنار   در . اندگرفته  قرار  است، ویزانآ  استیل بزرگ   های  جام از  که  سفیدی

 هر  به که  خوردمی چشم به نوازیچشم یادبودهای   از  پر  سبد   بزرگ، های  جام
 . است شده وصل قرمز  رز   گل    ی  شاخه یک کدامشان

 روشن رنگی زرد چراغ   داخلش که  کریستالی  از  پر  شعدانی   پشت   از  درست حامد
 لبخند. کندمی تر عمیق برایم را لبخندش ناسانهقدرش و کندمی نگاه را من شده،

 و مشکی شلوار   و کت  این در  امشب ما، شمشاد   شاخ. پاشممی رویش به کوتاهی
 گفته  به که  ایکرده  دوزک بزک ی  مهدیه برای برازنده دامادی سفید، پیرهن  
 . است شده رفته، آرایشگاه به نزده آفتاب صبح زندایی،



                 
 

 

 افسانه نوروزی|  انکاررمان 

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

160 

 

. کنممی رد را خودم زور  به اند،زده حلقه سفره دور  که  تیجمعی انبوه میان   در 
 اسوار  و قامت راست و فاصله با حامد، قدمی   چند در  که  حافظ مقابل از  خواهممی

 ستایشش قابل ای  مجسمه استایل   به. بیندمی را من حافظ. شوم رد ایستاده،
 از  تا رودمی عقب قدمی و باز  را اشکرده  قفلسینه به های  دست. دهدمی تکانی
 . کنم  عبور  جلویش کوچک  فضای  

 . کنم  جبران عروسیت خودم ایشال! دخترعمه کشیدی  زحمت -

 بر  کامل  را" کنممی خواهش" هنوز . شوممی هول شنوم،می که  را حامد صدای  
 به را من و کندمی گیر   قالی ی  آمده بال ی  گوشه  به پایم که  امنیاورده زبان

 داماد شازده پای   جلوی   به سر  با تا نمانده چیزی. بردمی پاشدن کله  ی  آستانه
 جلوی   تا گیردمی را بازوهایم و زندمی جستی سرعت به حافظ که  کنم  هبوط

 . بگیرد شده که  شمایلی و شکل هر  به را امسرنگونی

 شکل   عروسکی مجلسی   لباس   تنگی  . است آورده گیر   وقت هم شرم عرق وسط، این
 اشتباه آبی ی  سرسره با را کمرم  ی  تیره بازیگوشانه. بردمی رو از  را اممشکی

 ولی آهسته اش،رگه دو صدای   آن با حافظ که  امنیامده خودم به هنوز . گیردمی
 : زندمی لب گوشم  کنار   نگران

 ! جان مهنا باش مراقب -

 روی   و شودمی پایین و بال من ی  بیچاره قلب ضربان مثل درست ظرف داخل آب  
 من هاگرفتهبرق مثل بعد، ثانیه یک. ریزدمی سفیدش اسپورت   پیرهن     سرآستین

 عقب بازوانم حریر   نازک   پوشش روی   از  را حرارتش پر  های  پنجه حافظ و را نگاهم
 گاز   را خوشبو رنگ زرشکی های  سرب از  مشتی نه، که  را لبم شرمنده. کشدمی
 :گیرممی

 

 

 


