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است  شده  اماده تک رمان درسایت کتاب این  

www.taakroman.ir 

 شناسنامه کتاب:

رماندسته بندی:  

کافه جنوننام اثر:  

قسم همدمنام نویسنده:  

اجتماعى عاشقانه، ژانر:                

AhoorA :رمان ناظر  

Green voice:طراح 

sara:ویراستار 

kiyan:کپیست 
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شوی قدم در راهی بگذاری که جز  دهد، مجبور میمی وقتی زندگی، آن روی تلخ و پر ابهامش را نشان 

آوری را رها می کند تا سرنوشت خویش را به  ی رنج رویت نیست. زیبا، گذشته سراب چیزی روبه 

نوشت دیگری برای او رقم زده ای همچون نامش پیوند بزند؛ ولی گویا که دست تقدیر پیشانی آینده 

 است. 
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 ی عشق نام آفریننده به

ای زدم. قوطی حرکت کرد و چند قدمی جلوتر متوقف  ای که جلوی پام بود لگد دیگهبه قوطی نوشابه

قدر قدر تلخ و مزخرفه؟! چرا مردها این شد. جلوتر رفتم و دوباره لگد زدم. اَه، چرا زندگی این

 ع*و*ضی هستن؟ از مردها متنفرم! از این دنیای زشت هم متنفرم! 

ساز، جلوی چشمم جون گرفتن. با ی قدیمی اما سرنوشت ن خاطره های وحشتناک او صح*نه

از اشک   هام پشت یه الیه تر شد. چشم یادآوریش، چیزی روی قلبم سنگینی کرد و بغضم بزرگ

ای زدم. قوطی  پنهون شد. تمام حرصم رو توی پام جمع کردم و با تمام وجود، به قوطی لگد دیگه

چیز رو  هام اشکی بود و همه رتر روی زمین فرود اومد. هنوز چشم نوشابه روی هوا بلند شد و خیلی دو

خاطر اون  کردم؟ تمام دار و ندارم همین شغل بود که به ی خونه چیکار می دیدم. حاال با اجاره تار می 

 آشپز ع*و*ضی از دستش دادم. 

رو تا ته  گوشی و هندزفریم رو از کیفم درآوردم. هندزفری رو توی گوشم فرو کردم و صدای آهنگ 

فهمیدم.  ترکوندن، هیچی نمی قدر بلند بود که اگه کنار گوشم بمب هم می زیاد کردم. صدا اون 

دادم اشکم سرازیر بشه. خاطرات تلخم رو پس ذهنم  جنگیدم و اجازه نمی سرسختانه با بغضم می 

روی  ای که خونی کنم تا حتی برای لحظاتی، تلخی فرستادم و سعی کردم زیر ل*ب با آهنگ هم 

 زندگیم چنبره زده رو کنار بزنم و حسش نکنم. 

ی چشم دیدم  داشتم که از گوشه سرم پایین بود و چشم به زمین جلوی پام دوخته بودم و قدم برمی

شه. سریع سرم رو بلند کردم و با حیرت به پرادوی مشکی رنگی که درست کنار  ماشینی نزدیکم می 

هام فرو ریخت. اگر اون  کم پاره شد و دو قطره اشک از چشم ی اشپام ترمز زده بود خیره شدم. پر*ده 

 ی آخر ترمز نگرفته بود، من االن دیگه زنده نبودم. ماشین لحظه 

کنه؟ کی رو دارم که کنه؟ حضورم به کی کمک می بهتر! مگه زنده بودنم چی به این دنیا اضافه می

 ؟ پس همون بمیرم بهتره!نگرانم بشه و منتظرم باشه؟ کی هست که وجودم واسش مهم باشه
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کردم و راننده که پسر جوونی بود با عصبانیت پیاده  هام فکر میتوی همون حال داشتم به بدبختی

طوری  هاش خیره شدم و منتظر بودم تا حرفی بزنه. همون شد. شوکه شده بهش نگاه کردم. به چشم

بود که به سرمه ای میزد. ای اش خیره بودم، متوجه رنگ خاص چشمش شدم. آبی تیره که به چشم

 شد. چرا؟ وای هندزفری! خورد؛ اما صدایی خارج نمی ناگهان نگاهم به دهنش افتاد که تکون می 

ی شال، های هندزفریم، از لبه دستم ناخودآگاه باال رفت و هندزفریم رو از گوشم در آوردم. گوشی 

 اش از جا پریدم. آویزون شد. با صدای بم و مردونه

 تموم شد؟  -

 هاش دوختم. ام رو باال بردم و به چشمهای ترسیده چشم

 چی؟  -

هاش معلوم بود حسابی عصبانیه.  کرد. از برق چشم دست به س*ی*نه ایستاده بود و با اخم نگاهم می 

  حرص توی صداش رو حس کردم. ًوقتی که حرف زد، کامل 

 ی رو دربیارین! دادین. آخه باالخره افتخار دادین اون هندزفر آهنگی که گوش می  -

 دیدم. دوباره شروع به صحبت کرد. اخم کردم. رد خنده رو با وجود عصبانیت شدید توی نگاه پسر می

خانوم حواستون کجاست؟ صدتا بوق زدم! اگه من ترمز نگرفته بودم که خدایی نکرده االن یه   -

 اتفاقی افتاده بود. 

زندگیم، خاطرات گذشته و اعصاب خردم از دست اون  حق با اون بود، من توی هپروت بودم. تلخی 

داد. ی تمرکز رو بهم نمی زمان، باهم به مغزم هجوم آورده بود، اجازه آشپز و هزارتا چیز دیگه که هم

 ی قوز بود. پس گفتم:صدای بلند آهنگ هم که قوز باال

 خوام! اصلً حواسم جمع نبود. بله، حق با شماست. من معذرت می -
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ی تاسف تکون داد. چشمش رو توی کاسه چرخوند و سرش رو به طرف راست  پسره سری به نشونه 

 من برگردوند. به جدول کنار خیابون خیره شد و با پوزخندی زیر ل*ب گفت:

 کرده.معلوم نیست چی زده و کجا سیر می -

با کیه! االن یه جوری  کنم زیادب، حالیت می ی بیکِش! پسره چی شد؟ این االن با من بود؟ آی، نفس

بشورمت و بذارمت کنار که تا آخر عمرت هم زیر آفتاب بمونی خشک نشی! دوباره اخم غلیظی روی  

 پیشونیم نشوندم و با لحنی حق به جانب گفتم: 

شد و من مقصر  جایی که به شما مربوط می کردم به شما مربوط نیست! تا اون هر جایی که سیر می  -

شه. مادرتون از بچگی یادتون ندادن که اش به خودم مربوط می دیگه باقیبودم عذرخواهی کردم. 

 برن جهنم؟! فضول رو می 

پسر به وضوح جا خورد. نگاهش رو از جدول به سمت من هدایت کرده بود. دهنش باز شد و 

پرو بازی این پسره هم مزید بر علت شد که شروع  هاش گرد شد. اعصاب خردم یه طرف، بچهچشم

 لبی غرغر کنم و تمام حرصم رو با فحش سر این پسر خالی کنم.   کنم زیر

کردم، المعارف فحشم رو باز کرده بودم و تند تند پشت سر هم ردیف می طور که من کل دایره همون 

 پسره یهو اخم کرد و با عصبانیت گفت: 

 خانم حرف دهنتون رو بفهمید!  -

هام به حالت عادی  بلند زمزمه کردم؟! چشم هام رو با تعجب گرد کردم. شنید؟ هی! مگه چقدرچشم

 هام رنگ گرفت. سرم رو پایین انداختم و گفتم: برگشت و گونه 

 ببخشید، من عجله دارم، باید برم. -

 هاش رو کرد، گفت:صدای خنده پسره به هوا شلیک شد. وقتی باالخره حسابی خنده 
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م. حاال که عجله داری بیا تا یه جایی  خب بابا، حاال خجالتت واسه چیه؟ اشکال نداره، عادت کرد -

 بار دیگه شانس نمیاری. برسونمت که اگه راننده بعدی مثل من نباشه، این 

اخم کردم. بفرما زیبا خانم! تحویل بگیر. دوباره به روی یه پسر خندیدی، پررو شد! با اخم سر بلند  

 کردم.

 تم. الزم نکرده! شما بفرما به کارت برس. ببخشید وقتت رو گرف -

 اون پسر و پرادوی مشکی رنگش دور شدم.  زده ی حیرتام رو چ*ن*گ زدم و از چهره و به بند کوله 

*** 

زدم. از شدت خستگی، وارد یه پارک شدم و خودم رو روی نیمکتی  ها قدم میهدف توی خیابون بی

ی اون  خواست کله هام رو بستم. با یادآوری ماجرای صبح، دلم میانداختم. سرم رو عقب بردم و چشم

که من حرفی بزنم  آشپز رو از جا بکنم. اِهه! بیشعور اومده بهم میگه دوسِت دارم، بعد هم بدون این

خواد بغلم کنه. بیشعور! یعنی زیبا، بگم خدا چه کارت کنه؟ چرا حداقل یه سیلی بهش نزدی؟ عین  می

 ها فقط جیغ زدی تا بقیه بریزن دورتون و آبروت بره.احمق 

کندم، صدای زنگ اش رو از جا می گرفتم و کلهطور که توی خیالم با اون آشپز، کشتی می همون 

طور که با وسایل داخل  هام رو باز کردم و دستم رو داخل کیفم فرو بردم. همون گوشیم بلند شد. چشم 

قش  زدم تا گوشیم رو قبل از قطع شدن پیدا کنم، عبارت کمد آقای ووپی توی سرم نکیف سروکله می 

ام به ذهنم رسید! باالخره بعد از کلی ام گرفت. چه عبارت بجایی برای توصیف کوله بست. خنده 

کشتی گرفتن با کوله و کنار زدن وسایل، گوشیم رو پیدا کردم. نگاهی به صفحه انداختم. زنبور عسل!  

هنوز از  سرم رو عقب بردم و به پشتی نیمکت تکیه دادم. آیکون سبز رو ل*مس کردم و خشمی که 

 اون آشپز توی وجودم بود روی سر تنها رفیقم، عسل، خالی کردم. 

 ها! چیه عسل؟ مگه تو االن سرِ کارت، توی کافه نیستی؟ حواست باشه، اصلً اعصاب ندارم -

 صدای شاد و ناز عسل توی گوشم پیچید. 
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 تو کی اعصاب داری؟ این رو واسم مشخص کن.  -

 م رو روی چشمم گذاشتم. نفسم رو با حرص بیرون دادم و دست

 عسل حرف بزن تا چپ و راستت نکردم!  -

 عسل ریز ریز با اون صدای ظریفش خندید. 

 ها. ریختهاوه اوه، اوضاع بی  -

 تقریباً سرش داد زدم. 

 عسل!  -

 با لحن قهر گفت:

 اعصاب! خب بابا، بی -

 ایشی کرد و ساکت شد. بعد یهو با جیغ و ذوق گفت:

 مژدگونی بده. برات کار پیدا کردم. اونم چه کاری! کار نگو، بگو باقلوا. راستی،  -

 شادی و ذوق عسل به منم سرایت کرد و باعث شد جیغم در بیاد. 

 جدی میگی؟ کی؟ کِی؟ کجا؟ -

 با هیجان گفت:

 مدرسان شریف! تلفن بیست و نه، دو تا شیش.  -

 بادم خالی شد و غر زدم. 

 گه. عه، عسل! اذیت نکن، بگو دی -
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 ی اخبار، شروع به توضیح دادن کرد. عسل خندید و مثل گوینده 

جونم برات بگه، امروز که زنگ زدی و یه ساعت از وضع بد مملکت نالیدی و روی مخ من  -

 کشم از این دل با مروتمه. نوردی کردی، دل با مروت منم واست سوخت. اصلً من هرچی می صخره 

 هام گفتم:دندون با حرص فوت کردم و از بین 

 عسل! جونِ زیبا اون گاله رو ببند!  -

 هام روی هم کلید شده بود صداش زدم. عسل ساکت شد. حرصی، درحالی که دندون 

 عسل، مُردی عزیزم؟  -

 داد گفت:عسل با مظلومیتی که بیشتر بوی شیطنت می 

 رو بستم.  نه، گاله -

 ام گرفت؛ اما بروز ندادم.خنده 

 ل! حرف بزن دیگه، ببینم چطوری کار واسم جور کردی؟ ای الل بمیری عس -

 ادامه داد.  

 گفتم این دل رحیمم واسه تو سوخت و رفتم پیش عمو نادر. کجا بودم؟ آها، داشتم می-

 پرسیدم: 

 عمو نادر کیه دیگه؟  -

 پوفی کشید و با کلفگی گفت: 

کنم. رفتم پیشش، با مظلومیت  ای که توش کار می بازی در نیار! دوست بابام، صاحب کافهزیبا خنگ  -

ست،  کرد گفتم من یه دوستی دارم، بدبخته، بیچاره تمام و با لحنی که عجز و بیچارگی ازش چکه می 
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آه تو بساطش  گذاره و خلصه کهها با شکم گرسنه سر بر زمین می زنه، شبروزها نون خالی سق می 

 نیست که با ناله سودا کنه. 

 حرصی جیغ زدم: 

 طوریم؟! نامرد! من این  -

 های خمار و شیطونش رو تصور کنم. با شیطنت گفت: تونستم چهره و چشم لحنش شیطون شد. می 

حاال نه به این شدت؛ ولی خب منم کلی اغراق و مظلوم نمایی زدم تنگش که کار گیرت بیاد. خلصه  -

اش  شه، از طرفی صاحب خونه این رفیق ما، امروز اخراج شده و اگه کار پیدا نکنه افسرده می گفتم که 

پناهی به مواد مخدر روی میاره  شه، بعد از زور افسردگی و بی خواب می اندازش توی خیابون کارتن می

وای یه جوون  خشه. حاال اگه شما می شه و انگل جامعه می شه، به منجلب فساد کشیده میو معتاد می 

 پاک و با غیرت ایرانی، به فساد کشیده بشه، واسش کار پیدا نکن. دیگه حق انتخاب با خودته. 

*** 

 آمیز گفتم:هام رو توی کاسه چرخوندم و شماتت چشم

 یعنی االن حق انتخاب دادی خیر سرت؟  -

ه، چه معنی داره که یه ی کامل یه مرد با غیرت مملکته، گفت که نآره دیگه. عمو نادر هم که نمونه  -

جا دست تنهاییم، اتفاقاً منم ی ننگ جامعه؟ اصلً ما همین جوون بره توی کار خلف و بشه لکه 

خواستم آگهی استخدام بدم؛ ولی حاال کی بهتر از این بدبخت مفنگی؟ که هم رفیق عسل خانم  می

 تونه کارش رو شروع کنه. وز می ی نیازمند. بگو بیاد از همین امرزده گل و گلبه، هم یه مفلک فلک

 اولش ماتم برد؛ اما بعد که تازه عمق موضوع رو درک کردم، ناگهان جیغ زدم. 

 تو مجنونی! یعنی جدی جدی همین امروز کار گیرم اومد، اونم پیش تو؟  کنی؟ عسل، شوخی می  -

 عسل خندید. 
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ه چشه که میگی مجنون؟ آره ای خدا، من چیکار کنم با این عادت مجنون گفتن تو؟ خب مگه دیوون -

جا که هم رئیس باهات مصاحبه کنه، هم باید بیای  دیگه، حاال باید ممنونم باشی. بدو پاشو بیا این 

 بوسی من. دست 

 با خنده گفتم:

برو بابا! اوالً، مجنون به این قشنگی! دوماً، مگه دست خودمه؟ از بچگیم تا حاال همینم، عادت کردم  -

بوسی تو، برای خوابوندن  جا؛ ولی نه برای دست یگه قطع کن تا من با کله بیام اوندیگه. درضمن حاال د

 توی گوش تو. 

 کارت کنم؟ جون به جونت کنن همینی دیگه. فعلً. چه -

ام رو دوباره داخل کمد آقای ووپی  و فرصت جواب دادن به من نداد و قطع کرد. منم سریع گوشی 

نداختم و به سمت خیابون دویدم. حواسم به اطرافم نبود و فقط  ام اام رو روی شونه انداختم. کوله 

دویدم که جلوی خروجی پارک، با مخ توی  طوری که به زمین جلوی پام خیره شده بودم، میهمون 

 دیوار رفتم و به عقب پرت شدم و روی زمین افتادم. 

دادم، خواستم لگدی  اژ می ام رو ماسباز بود و بینی هام نیمهطور که چشم ام له شد. همون آی! بینی 

حواله دیوار کنم که دیدم ته دیواره رو زمین نیست. به جای دیوار، یه جفت کتونی سفید که بدجور  

ای. نور  ی کتونی رو گرفتم و باال رفتم. شلوار لی و کت اسپرت سرمهآشنا میزد جلوم بود. راسته

قدر این تیپ آشناست؟  ؛ ولی چرا این ی یارو رو ببینم تونستم قیافه آفتاب توی چشمم میزد و نمی 

بازم به اندازه تایر ماشین باز های نیمه اش رو ببینم، چشموقتی اون آدم خم شد و تونستم چهره 

قدر نحس میشه؟ دوبار برخورد توی یه روز، اونم با یه کسی که از  شدن. ای خدا! آخه روز هم این 

 زمزمه کردم:ج*ن*س نامرداست؟ ناخودآگاه با تعجب و حرص زیاد 

 این پسر که همون پسرِِِ پررو هست!  -

 ام دقیق شده بود، ناگهان خندید و گفت: پسره که خم شده بود و توی چهره 
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 آره، همون پسر پررو هستم.  -

 کنم؟! پسره گفت:قدر بلند زمزمه میاوپس! گویا این دوباره شنید؟ چرا من این 

 این شد تصادف دوم. جالبه، نه؟!  -

 تصنعی کردم: اخمی  

 خیر، اصلً هم جالب نیست.  -

ای پسره خیره شدم. های سرمه و از روی زمین بلند شدم. خاک مانتوم رو تکوندم و دوباره به چشم

شد که بار اول از دیدم پنهان مونده بودن. ام داشت به چیزهایی جلب می بار حالم بهتر بود و توجهاین 

ای و ل*خت که روی سرش پخش بود و روی  پسر کردم. موهای قهوه بار واقعاً شروع به آنالیز اون این 

تونستی  ایش، میالی موهای قهوه پیشونیش هم ریخته بود و این حسابی جذابش کرده بود. البه

 های طلیی رنگ هم ببینی و این جذابیت اون پسر رو چند برابر کرده بود. تار 

هاش دوتا چال بیوفته به  شد روی لپ لبخندی که باعث می پسر با دیدن من لبخندی عمیق زده بود، 

 ی غار علیصدر! اندازه 

دست پسر که روی بازوش کشیده شد و خاک خیالیش رو تکوند، نگاه منم به طرف بازوهای بزرگ و  

اش کشیده شد. سرم رو دوباره باال گرفتم که نگاهش کنم. با قد بلندی که داشت، هیکل وزرشکاری 

 رسیدم! ش میا*نه من فقط تا س*ی 

که یه سری چیزهاش هم کاملً معمولی بود؛ اما روی  اش بود! با وجود این نه، واقعاً لقب جیگر برازنده 

کنه! این  گرفت؛ اما این چیزی از بدی باطنش کم نمیی پسرهای جذاب قرار می هم رفته توی دسته 

مثلً پدر گرفته تا این پسر غریبه  ی مردها همینن! از همون آقای هنوز از ج*ن*س نامرداست. همه

 اش به حال خوشم گند زد. که با برخورد دوباره 
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اش  هاش دادم. پسر یه ابروش رو باال انداخت و دوباره با حالتی که ترجمه نگاهم رو دوباره به چشم 

نه. دفعه نوبت اون بود که کاملً من رو آنالیز کشد »حاال آنالیزت تموم شد؟« نگاهم کرد. و این می

 خوب که من رو دید زد سرش رو باال آورد. با اخم و لحنی که کنایه داشت گفتم:

 مورد پسند واقع شدم؟  -

 ای زد و با پررویی تمام گفت: خنده پسره اول گیج شد؛ اما بعد تک 

 چه جورم!  -

کردم و   ترادب« اخمم رو غلیظ تربیت و بی تر ادب: ترکیب بیتَر ادب! »بی ی پررو بی نگاه کن. پسره 

 گفتم:

 ببخشید جناب، من باید برم. -

هایی خندون و  ام رو از این شونه به اون شونه کردم و پسره رو کنار زدم. پسره هم با چشمو کوله 

 گر شد. کرد، دور شدن من رو نظاره لبخندی که دوباره اون غارهای روی لپش رو نمایون می

*** 

دم. با ورودم به کافه، فضای جالبش به سرعت نظرم رو  سر خیابون تاکسی گرفتم و آدرس کافه رو دا

تاریک بود و نورها باالی میزها متمرکز شده بودن. چشمم رو از بین  جلب کرد. داخل کافه نیمه 

میزهای سفید رنگ چرخوندم و عسل رو پشت پیشخوان دیدم. نگاهم به تابلوهای روی دیوار کشیده 

که به پیشخوان رسیدم. به ها بود تا این حواسم پرت اون شد که به سبک کوبیسم نقاشی شده بودن. 

عسل سلم کردم و بعد از کلی انرژی مثبت که عسل با فحش نثارم کرد، وارد دفتر مدیر شدم. عمو  

 شد و خیلی هم مهربون بود. سالی بود که لبخند از ل*بش پاک نمینادر، مرد میان
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تا جز من کلً سه وان گارسون. گفت کافه جنون، بههست و هم به عن گفت که کارم هم توی آشپزخونه 

ها رو هم از گارسون می گرفت و به  نشست و سفارش کارمند دیگه داره. عسل که پشت دخل می 

 داد، یه پسر به اسم سام که گارسون بود و یه پسر دیگه به اسم جاوید که آشپز کافه بود. آشپز می 

بندم هم از  ها بپرسم و پیش اد، گفت بقیه چیزها رو از بچهکه کارم رو توضیح دعمو نادر بعد از این 

جا لباس فرم خاصی نداشت، فقط یه پیشبند خاکستری بود که آرم کافه جنون عسل بگیرم. اون 

پوشیدن. کافه هم تا ساعت ده شب باز بود که من مشکلی باهاش نداشتم.  روش بود و همه باید می 

 :ها، عمو نادر گفتی این بعد از همه 

ات رو تکمیل کنم. خداروشکر عکس هم همراهت بود، فقط اسم و  خب دخترم، فقط باید پرونده  -

 فامیل و سنت رو بگو، تا من فرم رو پر کنم. 

 های کوچیکم لبخندی زدم و گفتم: با ل*ب

 وسه سالمه. من زیبا دادخواه هستم و بیست  -

 عمو نادر، دستی به سر نیمه طاسش کشید و خندید. 

 ! حقا که خودت هم مثل اسمت زیبایی! بهبه -

 لبخندی زدم و گفتم: 

 ممنون آقای کریمی!  -

 عمو اخمی مصنوعی کرد و گفت:

 جا همه باید به من بگن عمو نادر. آقای کریمی چیه؟ این  -

 خندیدم و گفتم:

 چشم عمو نادر!  -
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 عمو هم لبخند زد. 

 بل دخترم. بی  -

اومدم. قرار بود اون روز فقط کنار عسل و جاوید و سام باشم تا  از عمو تشکر کردم و از دفتر بیرون 

ای که طور که به پیشخوان تکیه داده بودم، سام رو از زیر نظر گذروندم. با خنده کار یاد بگیرم. همون 

رنگ  ریشش هم هم های مشکیش افتاده بود. با تههاش بود، چند چروک ریز کنار چشم روی ل*ب 

 هاش بود. چشم

ها رو به سمت  اومد، دست بین موهای مشکی رنگش برد و اون ر که به سمت پیشخوان می طوهمون 

ی  دیگه بهش چهره ها کنار هم چپ هل داد. اجزای صورتش کاملً معمولی بود و تمام این ویژگی 

 مردونه خاصی رو بخشیده بود. 

ن هم داشت از  چشم چرخوندم و دنبال عسل، با اون خرمن موهای ل*خت و عسلی رنگش گشتم. او

رنگ و   های عسلی ای، با دیدن من خندید. چشمهای غنچهاومد. با اون ل*ب آشپزخونه بیرون می 

 خمارش برقی زدن و به سمتم اومد. 

ها و موهاش مامان و باباش اسمش رو عسل گذاشتن. برخلف من که خاطر همین رنگ چشماصلً به

 توی نور آفتاب به طلیی میزد. دارم خرمایی روشن بود که  موهای بلند و موج 

های درشت و طوسی رنگم که دورش رو خطی خاکستری رنگ احاطه کرده بود؛ چشمکی  با چشم

 تونست چشم از چشمم برداره. بهش زدم. عسل بهم رسید، نمی

 قدر معصومه؟ های درشت تو این آخه چرا چشم  -

 خندیدم و گفتم:

 قدر خمار و وحشیه. این های تو  به همون دلیل که چشم  -

 دستش رو دو طرف کمر باریکش زد. 
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 ایش، ز*ب*ون دراز!  -

ام رو بلندتر کنم تا بیشتر از دو سانت از عسل  خندیدم و سعی کردم اون قد صد و شصت و نه سانتی

 بلندتر باشم. صدام رو کلفت کردم و گفتم: 

 نم دختر گلم! دختر خوبی باش، شیطونی هم نکن تا من یه سری به جاوید بز -

 میزه بود و همین باعث میشد خودم رو توی هر بغلی جا کنم. هیکلم ریزه 

 اش گفت: با صدای خیلی ناز و دخترونه

 باشه همین جا منتظرتم.  -

ها جاست که تمام این ای دارن و جالب این عسل واقعاً از اون دسته دخترایی بود که زیبایی افسانه

 هیچ عملی نداشت.  طبیعی و خدادادی بود و اصلً

سرم رو تکون دادم و از این افکار فاصله گرفتم. سمت آشپزخونه راه افتادم و وارد شدم. فضای  

سمت خیابون داشت و از اون  هایی به آشپزخونه بر خلف فضای سالن، روشن و نورانی بود. پنجره 

و پشت میز مستطیل وسط  تابید. نگاهی به دیوارهای صورتی رنگ کردم ها هم به داخل نور میپنجره 

کرد، نگاه کردم. با هر تکونی که  خورد و آشپزی می آشپزخونه نشستم. به جاوید که مدام تکون می 

 ریخت. شد و روی پیشونیش می اش توی هوا پخش می ای تیره خورد، موهای قهوه می

کزش خوشم  های سبزش با دقت به ماهیتابه خیره شده بود و توی کارش تمرکز داشت. از تمرچشم

 اومد. 

 با بشکنی که جاوید جلوی صورتم زد به خودم اومدم. 

 کجایی دختر؟  -

 پرتی گفتم:با گیجی و حواس 
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 هوم؟ توی نخ تو!  -

 ی جاوید بلند شد. به خودم اومدم و تازه فهمیدم چی گفتم. سرخ شدم و گفتم: صدای قهقهه

 چیزه، یعنی توی نخ قیافت!  -

 ی سبزش بسته شد. با دستپاچگی و خجالت گفتم:های جاوید بلندتر و چشمخنده 

 کردم.نه نه، یعنی داشتم آنالیزت می -

 ایش برد و گفت:جاوید با خنده دست بین موهای قهوه 

خواد اصلحش کنی. اومدی ابروش رو درست کنی، زدی چشمش رو هم کور خیلی خب بابا، نمی -

 کردی. 

ام گرفت. عسل و سام هم همون موقع وارد  منم خنده ی جاوید و دوباره زیر خنده زد. از خنده 

ای دادم و همه با هم حسابی  آشپزخونه شدن و جاوید هم براشون تعریف کرد که من چه سوتی 

شب توی کافه ی عمو نادر تا ساعت یکِ نیمه خندیدیم. اون شب کافه رو ساعت ده بستیم؛ اما با اجازه 

زیری بودن؛ اما من اجازه ندادم بیش های خوب و سربه پسر   موندیم و گفتیم و خندیدیم. جاوید و سام

ام رو در حد معمولی حفظ کردم. واقعاً لعنت به این ترسم از  از حد باهام صمیمی بشن و ر*اب*طه 

 قدر پایین بیاد. شه سطح روابط اجتماعیم این ج*ن*س مخالف که باعث می

*** 

از خودم براشون گفتم. سام و جاوید هردو  اون شب پسرها از خودشون گفتن و منم یه چیزهایی 

کردن. پسرعمو بودن و خانوادشون شیراز  وهفت ساله بودن و از هجده سالگی تهران زندگی میبیست 

های اول  کردن. جاوید گرافیک خونده بود و سام هم کامپیوتر. این دوتا هم از همون سال زندگی می 

کردن. اولین  ود هفته سال بود که توی کافه کار میی عمو نادر استخدام شده بودن و حدتوی کافه 
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افرادی بودن که توی کافه استخدام شدن؛ از همون سال اول تاسیس کافه. توی این مدت کارکنان 

 ای هم اومده بودن و رفته بودن؛ اما جاوید و سام موندگار شده بودن. دیگه

ل، دو سال پیش قرار بود فقط تابستون  اومد خود عس وقتی این رو گفتن، توی فکر فرو رفتم. یادم می 

کرد. وقت توی کافه کار میبرای سرگرمی توی کافه مشغول به کار بشه؛ اما اونم دو سال بود که تمام 

دونستم که قراره مدت مثل اینکه کافه عمو نادر خیلی رو نمک گیر می کرد و منم از همین اول می 

 جا بمونم. زیادی این 

ای که ازش متنفر بودم. از  ام اومد. خونهپدرش خبر داد و همراه من به خونه  شب عسل به مادر و اون 

شب، بعد از کلی سروکله  کس توی اون خونه منتظرم نبود. نیمه که هیچ سکوتش، از سرماش، از این

زدن با عسل، باالخره عسل خوابش برد و منم اسیر فکرهای جورواجورم شدم. یادآوری زندگی  

که برای شروع کارم توی کافه جنون داشتم، دوستی با عسل، سام و جاوید   ام، استرسیگذشته

هام روی همه فکر درهم، باالخره پلکفکرهایی بودن که من رو به خودشون مشغول کرده بودن. با اون 

 هم افتاد و خوابم برد. 

*** 

وز استخدامم توی هم قلب کردم و باال کشیدم. آخیش! پنج روز گذشت. پنج روز از ر هام رو بهدست 

کرد؛ بلکه بیشتر  ام نمیکردم. کافه جنون نه تنها خسته کافه گذشت. اصلً احساس خستگی نمی 

شد. آخ این چقدر ل*ذت بخشه خدایا! اونم برای  وجود اومدن یه حس خوب توی وجودم می باعث به 

دم رخت  منی که حکمتت باعث شده که هرچی احساس خوب و شادیه، توی این دو سال از وجو

 ببنده. 

ام رو توی جیب پیشبندم گذاشتم، ظرف  سرم رو تکون دادم و از اون افکار بیرون اومدم. دفترچه

کیک شکلتی رو از روی میز برداشتم و از آشپزخونه بیرون زدم. کیک رو به دست مشتری سپردم و  

ر شده بود. یه میز  ی کافه شدم که حاال پی میز خالی گوشه چشمم رو توی کافه چرخوندم که متوجه

رفتن؛ اما  ترین محل کافه وجود داشت که کمتر افرادی به سراغش می ترین و گوشهدونفره در کنج 
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کرد. انگاری داشت با یه نفر از حاال یه مرد پشت به من، پشت اون میز نشسته بود و تلفن صحبت می 

 ید.کشکرد که بدون ملحظه به جایی که بود، داد می پشت تلفن دعوا می 

عرضه  تو غ*لط کردی با اون احمدی! اصلً تقصیر خودمه که اون شرکت رو سپردم دست توی بی  -

 تونی باال بکشی. که دماغتم نمی 

 دونم کسی که پشت خط بود چی جواب داد که مرد با تمسخر گفت: نمی 

کتم. تا اون  ها، چیه؟ به شازده برخورد؟ ببین االن فقط اون دهنت رو ببند. من یه ساعت دیگه شر -

چی درست شده باشه؛ وگرنه اون شرکت کوفتی رو روی سر تو و اون احمدی خ*را*ب  موقع باید همه 

 کنم. می

 تر از قبل داد زد. پررو بازی درآورد که مرد عصبانی  احتماالً اونی که پشت خط بود، باز بچه

 خودم اللت نکردم! کنم. ببین الل شو تا چی؟ شرکت خودمه، هر کاری دوست دارم می  -

ها شکایت کردن. سام هم به اون مرد نزدیک شد و بهش گفت که آروم صداش بلند بود و بقیه مشتری 

کرد، به تکون دادن سرش اکتفا کرد  باشه. اونم که همچنان داشت با فردی که پشت خط بود دعوا می 

میز پرت کرد. کلفه دستش  تر آورد. مدتی بعد تماس رو قطع کرد و تلفنش رو رویو صداش رو پایین 

 رو روی میز گذاشت و سرش رو هم روی دستاش قرار داد. 

که فهمیده بودم خودش یه شرکت داره، اش رو ندیده بودم؛ اما از دادهایی که میزد و این هنوز چهره 

داد که یه پسر جوون باشه؛ اما ای داشته باشه. تیپش بهم این حس رو می ی مردونه حدس زدم قیافه

کشید؛ به طوری  کرد. خداییش خیلی با جذبه و ابهت داد می ای دادهاش با این فرضیه مخالفت می صد

که منی که خطایی نکرده بودم و اصلً ربطی به اون نداشتم، به جای اون فرد خطاکار خودم رو از ترس  

 خیس کردم. دیگه وای به حال اون بدبختی که این دادها خطاب به اون بود! 

*** 



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
18 

 

لرزیدم. هام دنبال سام گشتم تا به اون بگم که از این مرد سفارش بگیره. خودم که از ترس می با چشم

دادم گرفت و احتمال می ای رو می اما از شانس توپ من، سام همون موقع داشت سفارش میز دیگه 

ر بعدش میره سمت پیشخوان و بعد از اون هم آشپزخونه تا سفارش یه میز دیگه رو بیاره. پس ناچا

 شدم خودم سفارش اون مرد عصبی رو بگیرم. 

ام رو از جیب پیشبندم درآوردم. مرد هنوز سرش رو از روی دستاش  کنار میز ایستادم و دفترچه

 بخش باشه، گفتم:کردم آرامبرنداشته بود. با لحنی که تلش می 

 آقا، چی میل دارین؟  -

ا برگشتن صورتش، هردو ماتمون برد.  مرد سرش رو بلند کرد و صورتش رو به سمت من چرخوند. ب

های خوش  ام، توی تیله خاکستری_های طوسیدهنم باز مونده بود و توانایی بستنش رو نداشتم. چشم

 ای اون پسر قفل شده بود. این مرد عصبانی و با ابهت و با جذبه، همون پسر پررو بود! رنگ سرمه 

همه آدم توی این  خه چطوری میشه واقعاً؟ اینجوره باورم نمیشد دوباره اون رو دیده باشم. آهیچ 

شهر بزرگ و اون وقت باید شانس من بزنه و با همین پسر دوباره تصادف داشته باشم. خداییش وقتی  

 کردن من کدوم گوری بودم؟ توی کمتر از یه هفته من سه بار این پسر رو دیدم. شانس رو تقسیم می 

ه زد. با این خنده، دوباره اون دوتا چال عمیق روی  پسر زودتر از من به خودش اومد و زیر خند

 هاش افتاد. لپ 

ی فکرم به شکل زمزمه ی زیرلبی روی زبونم جاری  ترسم و ازشون متنفرم، ادامه که از مردها میبا این 

 شد. 

 تونم جلوی خودم رو بگیرم و طبق عادت همیشه اش ادامه بده نمی ولی اگه یکم دیگه به خنده  -

 کنم. وی چال لپاش میانگشتم رو ت
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قدر کرد. یا خدا! خب مجبوری این تا این فکر از ذهن من گذشت، پسر به سرفه افتاد. شدید سرفه می 

 بخندی پسر جان؟ حناق یه ساعته بگیری خب! وای من چرا ایستادم چرت میگم؟ 

 وار، غرغر کردم: باز هم زمزمه

 من. برم آب بیارم، این نَمیره خونش بیفته گ*ردن  -

 هاش رو به من کرد و گفت: پسر میون سرفه

 میرم! آب نمی خوام! نترس نمی -

ها؟! چی شد االن؟ این از کجا فکرم رو خوند؟ و دوباره، افکارم تبدیل شدن به زمزمه و زیر ل*ب غر  

 زدم. 

 خوره آخه!نکنه جادوگری چیزیه؟ به تیپ و قیافش نمی  -

 هاش آروم گرفته بود با لبخند گفت:دم. پسر که حاال سرفهاصلً دیگه کلً آب آوردن رو از یاد بر

وقت تمام مشکلت  کردن، اونها بلند بلند فکر می نه، جادوگر نیستم! فقط ای کاش همه آدم  -

 شد!بینشون حل می 

 وار می شدن. و پرتم، تبدیل به صوتی زمزمه و مثل همیشه، فکرهای چرت

خوام انگشتم رو توی چال  خوند. هیع! نکنه بلند گفته بودم می  ای وای! پس بگو این از کجا فکرم رو -

قدر بلند بود؟ اوه اوه، آبروم هام این لپش بکنم و اینم واسه همین به سرفه افتاده بود؟ آخ یعنی زمزمه 

 رفت پی کارش. سوتی هم مونده من جلوی این یارو نداده باشم؟ 

 د و گفت: طور که من فکر می کردم، پسر لبخند جذابی زهمون 

که فهمم. و برای این طوری به فکر کردن ادامه بدی، احتماالً کل زندگیت رو میکافیه بانو! اگه همین  -

 کردی. مسئله ذهنی نداشته باشی، بله! بلند بلند داشتی از چال لپم تعریف می 
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 ترم. هام رنگ گرفت. اوپس! من اگه فکر نکنم سنگین گونه

 گذره توی این مخ پوچم! بود فهمید چی می حاال هر آدمی توی این کافه  -

 ام مشغول کردم. زیرلبی گفتم:سرم رو پایین انداختم و خودم رو با دفترچه 

 چی میل دارین؟  -

که نگاهم کنه، طور که سرم پایین بود مِنو رو به سمتش دراز کردم. منو رو باز کرد. بدون این و همون 

 گفت:

یز دیگه هم میگم. صدای شما موقع فکر کردن چندان هم بلند  برای اینکه خیالتون راحت بشه یه چ -

نیست، بیشتر شبیه یه زمزمه نامفهومه. منم چون گوش قوی دارم متوجه حرفاتون میشم؛ وگرنه اگه  

پیش بقیه صحبت کنین احتمال خیلی پایینی داره که افکارتون رو بشنون و یه جورایی محاله. پس  

 فته. خیالتون راحت باشه، آبروتون نر

 سرش رو به طرف من برگردوند و ادامه داد. 

 مونه! منم قول میدم چیزهایی که شنیدم بین خودمون می -

و چشمک زد. سرش رو دوباره به طرف منو کرد و مشغول خوندن شد. بدجوری حرصم گرفت. ایش!  

ن؟ واقعا  قدر احساس صمیمیت کنی با مخوام صدسال سیاه نمونه! کی گفته تو این ی پررو! می پسره 

جوری صمیمی  هات، اون وقت تو اینج*ن*س تر ادبی! دِ آخه مردک، من متنفرم از تو و هم بی

 میشی؟ پوف! پسر باالخره منو رو کامل خوند و گفت:

 یه کافه گلسه لطفاً.  -

 و منو رو بست و به دستم داد. یادداشت کردم و گفتم:

 خواین؟ای نمی چیز دیگه  -
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 قدر صدام نکن پسره. این چرا! لطفاً  -

 ابروهام باال پرید. دوباره بلند فکر کرده بودم؟ پسر ادامه داد. 

 اسمم هامینه. هامین راستین.  -

نمایون کن، زد. هامین! آخ که چقدر این اسم شیرین بود   های جذابِ چال و دوباره از همون لبخند 

ی شد، انگار که توی چله خنک می  شنیدمش دلم به یاد یه سری خاطرات خوب، واسم. هربار که می 

ی زیر درختان بِوَزه و وجودت رو سر حال بیاره. من خیلی وقت بود  تابستون یه نسیم خنک به سایه 

 این اسم رو دوست داشتم. این اسم خیلی برام عزیز بود. 

*** 

پسره کردم. معنیش چی بود خدایا؟ معنی اسم هامین چی بود؟ نچ، یادم نمیاد. آهی کشیدم و رو به 

 آروم و با خجالت گفتم:

 معنی اسمتون چیه؟  -

 شه تابستان. پهلویه و معنیش می _هامین یه اسم اوستایی -

 قشنگه! -

 زدم. اسمت چیه؟ ممنون. من تو رو چی صدا بزنم؟ من تا االن توی ذهنم بانو صدات می  -

هایی که کافه گلسه این  بفرما! دوباره به روش خندیدم پررو شد! ای خدا من چقدر بدم میاد از

 ات رو کوفت کنی، بعدا اسم بپرسی! کردی اول کافه گلسهشن! خب صبر می نخورده، پسرخاله می 

 با اخم گفتم: 

 هرحال ما که قرار نیست دیگه همدیگه رو ببینیم. همون بانو خوبه. به  -

 با ته خودکارم به فامیلیم که روی پیشبند بود، اشاره کردم و گفتم:
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 اگه خیلی علقه دارین اسمم رو بدونین، دادخواه هستم.  اما -

 زنم. فامیلی نه، اسمت. اگر مایل نیستی بدونم، مهم نیست. من همون بانو صدات می -

 هام باز شد و با آرامش خاطر بیشتری گفتم: سگرمه

 کنم. االن سفارشتون رو حاضر می -

 کندم و به دست عسل دادم.  و به سمت آشپزخونه عقب گرد کردم. برگه رو از دفترچه

 کنم.سفارش میز هشت. خودم حاضرش می  -

تونستم  ی اون پسر رو حاضر کردم. نمیعسل سر تکون داد و منم وارد آشپزخونه شدم و کافه گلسه 

تونم هامین بگم. نیازی هم نبود. من که بهش بگم هامین. شاید آقای راستین بگم؛ ولی مطمئنا نمی 

 نمش. دیدار امروزمون هم کاملً اتفاقی بود. دیگه قرار نبود ببی

با همین افکار، کافه گلسه رو برداشتم و به طرف میزش رفتم. کافه گلسه رو روی میز گذاشتم و  

 گفتم:

 ای نیاز ندارین؟چیز دیگه  -

 پسر سرش رو تکون داد. 

 چرا!  -

 چی؟ بفرمایید.  -

 ممکنه تا آخر این کافه گلسه پشت این میز بشینین؟  -

 بله؟!  -

 خورم شما هم کنارم بشینین؟ ممکنه تا وقتی این کافه گلسه رو می  -
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 اخم غلیظی کردم. واقعاً هوا برش داشته بود. پسر با دیدن اخمم گفت: 

 که تنها چیزی بخورم بدم میاد.بد برداشت نکنین! فقط از این  -

 با همون اخم گفتم: 

 پس چرا تنها اومدین کافه؟ -

 ای که انگار تمومی نداشت، جواب داد. حوصلهبا لبخند و 

خواستم یه چیز  کردم. فقط میام فکر نمیچون وقتی وارد کافه شدم عصبانی بودم و اصلً به تنهایی  -

 خنک بخورم تا حالم بهتر شه. 

 اخمم کمرنگ شد. 

 کنم، میگم که آقای سزاوار بیاد. باشه، مشکلی نیست؛ ولی من همراهیتون نمی  -

که فرصت حرف زدن بهش بدم، به سمت سام رفتم و مشکل رو بهش گفتم. سام سری بدون این و 

تکون داد و به سمت پسر رفت و پشت میز نشست. با همدیگه همکلم شدن. سام با لبخند صحبت  

خندید. باالخره اون کافه گلسه هم تموم شد و سام با برداشتن لیوان و  کرد و گاهی هم شدیداً میمی

دادن با اون پسر، از میز دور شد. پسر هم از جا بلند شد و به سمت صندوق رفت. منم که همون   دست

ای رو گرفته بودم، دنبالش به طرف صندوق رفتم. عسل داشت پول رو از اون  موقع سفارش میز دیگه 

 گرفت. منم کنارش منتظر تموم شدن کار عسل ایستادم. پسر می 

کردم. من در برابرش یه کوتوله به تمام معنا بودم! قدم درست تا تازه داشتم تفاوت قد رو حس می

ام رو شکار  رسید! فکر کنم سنگینی نگاهم رو حس کرد که یه دفعه برگشت و نگاه خیره اش می شونه 

 کرد. سرخ شدم و سریع نگاهم رو دزدیدم. با صدای عسل به طرفش چرخیدم. 

 زم تشریف بیارین! شیم بابفرمایید، اضافه پولتون. خوشحال می  -



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
24 

 

 از گوشه چشم دیدم نگاهی به من انداخت و سرش رو تکون داد. بعد رو به عسل گفت: 

 حتما!  -

و از پیشخوان فاصله گرفت. سفارشی که دستم بود رو تحویل عسل دادم و اون پسر رو با نگاهم  

بشه به سمتم  که از کافه خارج بدرقه کردم. ناخودآگاه به سمتش قدمی برداشتم. پسر، قبل این 

 برگشت و گفت: 

 بانو!  -

 پرسشی نگاهش کردم. ادامه داد:

 از این تصادف سوم خیلی خوشحال شدم!  -

و دوباره چشمکی نثارم کرد. باالخره از کافه بیرون رفت و پشت سرش لبخندی از ته دل، به خاطر  

 هام نشست. پرروییش روی ل*ب 

*** 

رفتم و شدم و به کافه میر روز صبح از خواب بیدار می گذشتن. هروزها، عادی و بدون هیچ اتفاقی می 

کردم زیاد به  خندیدم و سعی می گفتم و می کردم. با عسل می جا خسته می تونستم خودم رو اونتا می 

گذروند. انگاری اومد و یکم از وقتش رو کنار ما میپسرها نزدیک نشم. هامین هم هر روز به کافه می

رامش توی زندگی من راضی شده بود. این آرامش رو دوست داشتم و ترجیح خدا باالخره به اومدن آ

 دادم به جای یه اتفاق تلخ، زندگیم رو با همون روزمرگی پیش ببرم. می

 زیبا، باز هامین اومده. میری سفارش بگیری یا خودم برم؟ -

کرده بود.  هاش خیلی زود جای خودش رو توی دلم بازنگاهی به سام انداختم که با شوخ طبعی 

 ام رو از روی پیشخوان برداشتم. با نفس عمیقی، از جا بلند شدم و گفتم: لبخندی زدم و دفترچه 

 مشکلی نیست، میرم.  -
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که ی این پسر به من سرایت کرده بود یا این دونم علقه ی هشت حرکت کردم. نمی به سمت میز شماره 

ی هشت  ی من هم توی این کافه، میز شماره د علقهاز اول این میز برام جذاب بوده؛ ولی حاال میز مور

 بود. 

 سلم بانو!  -

 لبخند زدم و دفترچه رو جلوم گرفتم. 

 سلم آقای راستین. چه خبرا از شرکتتون؟  -

 هاش رو به هم قلب کرد و بدنش رو کشید. دست 

م حالم رو  آخ نپرس که حجم کارها خیلی زیاد شده. واقعاً خیلی خسته میشم و جایی جز کافه ه -

 کنه.بهتر نمی 

 ریز خندیدم. 

 خورین؟ حسمون کاملً مشترکه. امروز چی می  -

 منو رو از روی میز برداشت و با دقت نگاهش کرد. 

 ای. امروز، اوم، فکر کنم یه قهوه با کیک نسکافه -

 نوشتم و سری تکون دادم. 

 االن حاضر میشه.  -

 گرد کردم.و به سمت آشپزخونه عقب 

*** 
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ای رنگ خوشبختی  خوام ذره شه! این از نحسی قدم من بوده یا چی؟ چرا تا می چی؟ باورم نمی یعنی 

اندازن روی زندگیم؟ حاال من باید چیکار کنم؟ این  رو بچشم، دوباره ابرای سیاه بدبختی سایه می 

تا هم   مسئله زیاد فرقی به حال عسل نداره، وضع مالی اون خوبه؛ اما من و جاوید و سام... اون دو

 تونن برگردن شیراز؛ اما منِ بدبخت چی؟ می

هام رو هم روی سرم قرار دادم. دلم پشت پیشخوان نشستم و سرم رو روی میز گذاشتم و دست 

 های گریه کنم. صدای عمو نادر دوباره توی گوشم زنگ زد. خواست بشینم های می

شده و تا یک ماه دیگه میرم. من به   ی کارهام درستکنم کانادا. همهها، من دارم مهاجرت میبچه -

جا رو بخره و خوام که این پول زمین کافه احتیاج دارم. توی روزنامه هم آگهی دادم که یه نفر رو می 

جا تعطیل  تونید به کارتون ادامه بدین، اگر نه این کافه رو باز نگه داره، اگر کسی پیدا بشه که شما می 

 شید. شه و متاسفانه شما هم بیکار می می

قدر زود باید ازش دل بکنم؟  کنم. این شه که توی کافه جنون کار میخدا! من تازه سه هفته می 

 قدر زود باید شغل به این خوبی رو از دست بدم؟ خدایا اینه حکمتت؟ بدبخت کردن من؟! این 

وی  خواستم گریه کنم. بدون بلند کردن سرم جلقطره اشکی از چشمم چکید و روی میز افتاد. نمی 

 ام کرده بود. خیلی خسته!های عمو نادر خستههام رو گرفتم. شنیدن حرف اشک 

 توی اون حال داغونم، صدای سام که کنارم ایستاده بود، تو گوشم پیچید. 

شه که کافه  شاهلل یکی پیدا می زیبا، ناراحت نباش!  امیدت به خدا باشه. هنوز که اتفاقی نیوفتاده. ان  -

 داره. رو باز نگه 

دلم لبخند خیلی کوچیکی به خاطر این مهربونی ذاتیش زد؛ اما خیلی زود طعم لبخندم تلخ شد. 

 بدون سر بلند کردن نالیدم: 
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آخه کی؟! سام، کی اونقدر حال و حوصله داره که یه کافه رو بچرخونه؟ چرخوندن یه همچین   -

 ای کلی مسئولیت داره.کافه

 برادرانه گفت: 

 تونم بگم امیدت به خدا باشه. فقط می دونم زیبا. نمی  -

طور هاش رو شنیدم. پوزخندی زدم. هه! خدا؟! کدوم خدا؟ خدایی که این و صدای دور شدن قدم

 شناسه! هاش میشه؟ خدا خیلی وقته که من رو نمی راضی به بدبختی بنده 

ب کردن  ها به پیشخوان و صحبتشون با عسل برای حساهای مشتریصدای دور و نزدیک شدن قدم

که طنین صدای  خوردم تا این ی پیشخوان نشسته بودم و تکون نمی شنیدم؛ اما همچنان گوشه رو می 

 هامین توی گوشم پیچید. 

 بانو، حالت خوبه؟  -

ناخودآگاه با شنیدن صداش تمام خاطراتم که توی این سه هفته با اون رقم خورده بود جلوی چشمم  

داد به جای خانم دادخواه، همون بانو  دونست و ترجیح میی جون گرفت. اونی که هنوزم اسمم رو نم 

صدام کنه. برخلف من که تمام این سه هفته رو که مشتری ثابت کافه جنون شده بود، آقای راستین  

کردم. وای از دست منِ مجنون! توی فکرم همیشه هامین بود؛ اما جلوی خودش... این  خطابش می

خودش صاحب یه شرکت واردات و صادرات ابریشم بود،  ی سرسخت کهپسر بیست و هشت ساله 

ی تلخم و  باالخره بعد از سه هفته با عسل و جاوید و سام صمیمی شده بود و بدون اطلع از گذشته 

کرد با من صمیمی بشه. پسرک بیچاره! خبر نداری  ترسی که نسبت به مردها داشتم، هنوز تلش می 

رم و توی این سه هفته حسم بهت بهتر شده، هرچند هنوز  دیگه اون تنفر قبلی رو نسبت بهت ندا

 تونم باهات صمیمی باشم. نمی 

 زنگ صداش دوباره گوشم رو پر کرد. 
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 بانو! بانو خوابی؟  -

ای نگاهش چشم دوختم. نگرانی که توی چشمش بود، یه چیزی رو توی  سرم رو بلند کردم و به سرمه

کس تاحاال برام به خرج نداده بود. ن نگرانی رو هیچ وجودم تکون داد. نگرانیش برام جدید بود. ای

 لرزیدن. هامین، نگران زمزمه کرد:هام میهمون نگرانی، بغضم رو تشدید کرد. مردمک چشم

 خوبی بانو؟  -

 فقط تونستم ل*ب بزنم: 

 نه! -

ای فقط دقیقه و با دو ازش دور شدم و به سمت دستشویی رفتم. بغضم رو جلوی آینه شکستم. چند 

گریه کردم تا یکم آروم شدم. اون نگرانی هامین، یه حسی رو توی وجودم بیدار کرده بود که بغضم رو  

 دونستم. شکوند. حس لعنتی و شیرینی که حتی اسمش رو هم نمی 

هام دنبال هامین صورتم رو شستم و از دستشویی بیرون زدم. به سمت پیشخوان رفتم و با چشم

 . عسل که سرگردونی من رو دید گفت:گشتم؛ اما نبود

کرد که بفهمه موند فقط کنجکاوی می جا میقانعش کردم که حالت خوبه و فرستادمش که بره. این  -

 خوایم به کسی بگیم. چی شده و ما هم که نمی 

گفت من و عسل و جاوید و سام، نباید  گفت. قرارمون رو فراموش کرده بودم. قراری که میراست می 

هامون. هامون و حتی به مشتری ی این مشکل چیزی بگیم. چه به خانواده، چه دوست درباره  به کسی

 شد. به سمت عسل برگشتم و گفتم:البته هامین جز دوستامون محسوب می

 فهمه!جا تعطیل شد می چه بگیم و چه نگیم، خودش تا چند وقت دیگه که این  -

سفارش بگیرم. تصمیم گرفتم توی این روزهای    ها رفتم تاعسل آهی کشید و منم به سمت مشتری 

 تونم از کارم ل*ذت ببرم.آخر تا جایی که می 
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فردای اون روز، هامین دوباره اومد، زودتر از همیشه. سر چرخوندم، سام مشغول بود، پس من به 

 سمت میزش به راه افتادم. منو رو به دستش دادم و با لبخندی مصنوعی گفتم: 

 ن؟ خوری امروز چی می  -

 انگار متوجه مصنوعی بودن لبخندم شد که مِنو رو بدون باز کردن روی میز گذاشت و گفت: 

زنی و حالت زور لبخند میجوری بودی و امروز هم معلومه داری بهبانو، چی شده؟ دیروز که اون  -

 قدر به هم بریزه؟خوب نیست. بهم بگو چی باعث شده بانوی همیشه شاد ما این 

*** 

زد. لبخندی زدم که تلخیش کامِ هامین رو هم تلخ ایش موج می های سرمهانی توی چشم باز هم نگر

 کرد:

 های مخصوصِ کافه جنون هم بیشتره! بانو! چرا اینقدر تلخ؟ تلخی این لبخند، از قهوه  -

 گفتم:

ماه هر  آقای راستین! اگر دوست دارین چند روزی بیشتر ما چهار نفر رو همراهی کنین، تا آخر این  -

 روز بیاین کافه. چشمای کافه جنون فقط تا کمتر از یک ماه دیگه بازه!

 و اون رو با یک دنیا سوال، تنها گذاشتم. 

خواستم تا وقتی هامین توی  از سام خواستم تا سفارشش رو بگیره و خودم رفتم توی آشپزخونه. می 

مین هم تا آخر ساعت کاری منتظر  کافه هست، توی آشپزخونه بمونم تا باهاش رو به رو نشم. اما ها

من موند. توی این مدت هم سام اومد و بهم گفت که حرفام رو ماست مالی کرده و نذاشته هامین  

کردم. کلفه  چیزی بفهمه و هامین االن، صرفاً نگران حال بد منه. مدام از پنجره آشپزخونه نگاهش می

ه می خواستیم کافه رو ببندیم، سام سراغ  و نگران منتظر من مونده بود. دست آخر ساعت ده شب ک

 هامین رفت و بهش گفت که باید بره. 
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هاش رو حساب کرد و به سمت در کافه رفت. قبل از خروج، نگاه نگرانش رو هامین هم پول سفارش 

دید. کردم، اما اون من رو نمی ی آشپزخونه دوخت. من از دورتر داشتم نگاهش می دوباره به پنجره 

 ید و باالخره از پنجره دل کند و از کافه بیرون رفت... آخرش آهی کش

 

 *هامین* 

کیفم رو روی میز گذاشتم و روی صندلی نشستم. دیروز که کل توی کافه جنون بودم و اصل شرکت  

ام، ای به در خورد و با شنیدن بفرمایید من، منشی ی کارا مونده بود واسه امروز. تقه نیومده بودم، همه

 ها رو روی میزم گذاشت و گفت:با یه عالمه پرونده داخل شد. پرونده آقای احمدی، 

 ها رو امضا کنید. یک ساعت دیگه هم با آقای هدایت قرار دارین. آقا، باید این پرونده  -

 سری تکون دادم و گفتم: 

 باشه. آقای احمدی، بگین عمو اسماعیل برام یه قهوه بیاره. -

ای چرخوندم. من عاشق این اتاق بودم. و به طرف دیوار شیشه ام رچشمی گفت و بیرون رفت. صندلی 

اش رو به یه عالم دار و درخت بود که با ای بود و منظره اتاقی که یه دیوارش به طور کامل شیشه 

 گرفتی. دیدنشون هم انرژی می 

هاشون که توی این اواسط  ها و صورتی شکوفه به سمت پنجره چرخیدم و به رنگ سبز درخت 

دادن، خیره شدم. فکرم درگیر بود، درگیر دختری که توی این دو اردیبهشت کامل خبر بهار رو می 

روز، با احوالش خواب رو از چشمام گرفته بود. چی باعث شده بود حال بانو کوچولوی کافه جنون  

های اون کافه هدیه  هاش، شادی رو به تک تک مشتری در به هم بریزه؟ دختری که با خنده اینق

کرد. صح*نه های اولین تصادفمون توی ذهنم فلش بک خورد. خیلی خوب یادمه، اولین روزی که می

دیدمش، رفتار خاصش فکرم رو مشغول کرد. اینکه اشتباهش رو پذیرفت، اما اجازه هم نداد من بهش 

کنم خیلی برام جالب بود. مغرور و خودخواه و حق به جانب نبود، اما عزت نفس داشت و   توهین
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شه، مثل کردم بعد یه مدت برام عادی می ذاشت. تصور می خودش هم به شخصیتش احترام می 

دخترای دیگه، اما نشد. اون دختر با همه دخترای اطرافم فرق داشت، راه رفتنش، عزت نفسش،  

 کرد. اش میهای بلندش که شدیدا بامزه دویدنش، و حتی زمزمه  اخمش، شرمندگیش، 

ی لبام شد.  اش توی کافه جنون، لبخندی مهمونِ ناخونده با یادآوری پنج روز بعدش و دیدار دوباره 

کشوند، ولی اون بانوی کوچولو با هر دختری  ی من دخترای زیادی رو به سمتم میپول و تیپ و قیافه 

فهمیدم شد. نمیگرفت و به طرفم جذب نمی بودم، فرق داشت و من رو نادیده میکه تا اون روز دیده 

شد من به طرفش کشیده بشم و عطشم برای صمیمی شدن باهاش  چرا اینطوریه، اما همین باعث می 

 بیشتر و بیشتر بشه. 

به هیچ تونستم خواستم و نمی کردم چرا این حالت رو دارم. من اینطوری نبودم، در کل نمی درک نمی 

شد که بلد دختری فکر کنم. اصل یه دختر رو چه به بودن با هامین راستین؟! اصل دختری پیدا می 

ی دخترا فقط  باشه همراهی کردن مردش رو؟! بود همچین دختری، اما به تعداد انگشت شمار. بقیه

ه خودش. این  دنبال سرگرمی خودشون بودن، همین و بس. دنبال تیپ و قیافه و پول طرف مقابلن، ن

 روزا عشق خیلی کمیاب شده تو دکان زندگی آدما...

ها اون بانو کوچولو تمام فکر من رو درگیر خودش کرده بود، بانویی که دور خودش یه  ی این با همه

ذاشت هیچ مردی نزدیکش بشه. ای کاش دلیل این همه دوری رو می  دیوار بلند کشیده بود و نمی

 فهمیدم.

ی عطوف به عسل شد و یادِ اون افتادم. عسل رو با بانو مقایسه کردم. عسل نمونه ناخودآگاه ذهنم م

ای بود، اما من زیبایی معمولی بانو رو به زیبایی هزاران ملکه ترجیح  کامل یه ملکه با زیبایی افسانه

کردم. چشمای بانو دادم. من چشمای مهربون و معصومش رو، با چشمای خوشگل عسل عوض نمی می

داد. صدای مهربونِ معصوم و  و زالل بود، یه جور شفافیتی که خبر از پاکی و معصومیتش می شفاف 

دار عسل  عاری از هر جور عشوه و پو*ست گندمیش رو به پو*ست سفید و صدای ناز و عشوه 

 دادم. دادم. تقریبا هم قد عسل بود، اما من قد و هیکل بغلیش رو به قد و هیکل زیبای عسل نمی نمی 
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کنم؟ من عاشق  ن ببینم! من چه مرگم شده بود؟ از کی تا حاال اینقدر به یه دختر فکر می صبر ک

شدم؟! نه، معلومه که نه! این خیلی مسخره ست. هامین راستین و عشق؟! اینو به یه بچه هم بگی  

خنده! من هرگز قرار نیست عاشق بشم. یه بار عاشق شدم، برای هفت پشتم بسه. از این  بهت می

ای که به کنم، همین و بس. ناراحتی فقط خوشم اومده و به عنوان یک دوست بهش فکر میدختر 

خاطر احوالش دارم، کامل شبیه ناراحتی یه دوست معمولیه. هامین دیگه هرگز اجازه نمی ده 

 احساسی به نام عشق در وجودش شکل بگیره. هرگز...! 

*** 

م. به سمت در برگشتم و اجازه ورود دادم. عمو  ای که به در خورد، از این افکار جدا شدبا تقه 

ی اون روز وارد شد.  اسماعیل، پیرمرد مهربونی که آبدارچی شرکت بود، با یه فنجون قهوه و روزنامه

ام، دونست که هر روز صبح همراه قهوه عمو اسماعیل بعد از این همه مدت کار توی شرکت، خوب می 

 خونم. ی اون روز رو هم میروزنامه

 و سینی رو روی میز گذاشت. با لبخند گفتم:عم

 ممنون عمو اسماعیل. خسته نباشی!  -

 با لبخند گفت: 

 مونده نباشی پسرم.  -

و بیرون رفت. روزنامه رو روی میز پهن کردم و فنجون رو به دست گرفتم. همونطور که قهوه  

 زدم که چشمم خورد به یه آگهی:خوردم، روزنامه رو هم ورق می می

فروش یک کافی شاپ با تمام مبلمان. برای آگاهی از جزئیات بیشتر با شماره زیر تماس   فوری! -

بگیرید. کافه جنون، آدرس:... توجه! ترجیحا اگر توانایی باز نگه داشتن کافه را دارید، برای خرید  

 اقدام کنید. 
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که این روزا شده  ایچی؟! یک بار دیگه آدرس رو خوندم. آره، این کافه جنونِ خودمونه! همون کافه 

 محل آرامشم. یکهو صدای ظریف و مهربون بانو دوباره توی گوشم پیچید: 

 چشمای کافه جنون فقط تا کمتر از یک ماه دیگه بازه. -

پس منظورش این بود. عمو نادر قراره کافه رو بفروشه. همین بود که حال بانو کوچولو رو خ*را*ب  

افه جنون، به معنای واقعی کلمه دیوونه و مجنون شدم. اگه کرده بود. یه لحظه از تصور بسته شدن ک

کردم؟ آرامشی که اون کافه با حضور بانو بهم  شد، من دیگه بانو رو از کجا پیدا می کافه تعطیل می 

ام رو نصفه کاره روی میز ول کردم. دسته چکم و مدارکی که  آوردم؟ قهوه داد رو از کجا میمی

وی کیفم انداختم و روزنامه رو برداشتم و از اتاق بیرون رفتم. قبل از رفتن،  دونستم مورد نیازه رو ت می

 رو به آقای احمدی گفتم: 

ها رم، یه کار فوری پیش اومده. احتماال تا آخر روز نیام. همه قرار ملقاتآقای احمدی من دارم می -

 رو کنسل کنین و موکول کنید به فردا. 

ت بیرون زدم. حاضر بودم هر کاری برای نگه داشتن پاتوق آرامشم  و قبل از اینکه چیزی بگه، از شرک

هاش  و شاد کردن بانو انجام بدم، حتی اگه اون کار، به معنی خرید کافه و به عهده گرفتن مسئولیت 

ها چیزی در این باره بهم نگفته بودن. انتظار داشتم مشکلشون رو  بود. عصبی شده بودم که چرا بچه

 ن. باهام درمیون بذار

دونستم تمام سعیم رو کردم که سریع  دونم با چه سرعتی خودم رو به کافه رسوندم، فقط مینمی 

باشم. جلوی در کافه پارک کردم و با برداشتن کیف و روزنامه از ماشین پیاده شدم. به سرعت وارد  

صدای در به سمت در کافه شدم و جلوی در با چشمام دنبالِ بانو گشتم. وسط کافه ایستاده بود و با  

کرد. لبخند زد، اما با دیدن مشت گره خوردم و چهره سرخ از  برگشته بود و داشت من رو نگاه می

عصبانیتم، لبخندش خشک شد و آب دهنش رو قورت داد. به سمتش رفتم و روزنامه رو جلوش  

 گرفتم:
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تی بانو؟! لعنتی چرا  این بود؟ منظورت از بسته شدن چشمای کافه جنون این بود؟ چرا بهم نگف -

 نگفتی؟ این بود چیزی که اینقدر حالت رو به هم ریخته؟ 

زدم. همه به سمت ما برگشته بودن. سام که همیشه حواسش به همه چیز بود،  تقریبا داشتم فریاد می 

 ها عذرخواهی کرد و به سمت من اومد و گفت:از مشتری 

 ها! ایهامین وسط کافه  -

کرد لرزید. با چشمای گرد شده از وحشت نگاهم می جشک داشت از ترس می بانو کوچولوم، مثل یه گن

لرزید. خدایا! من تند رفته بودم! لعنت به من که بلد نیستم عصبانیتم رو کنترل  و لباش از بغض می 

گفتن موقع عصبانیت باید از هامین دور بشین،  شناختن همیشه می کنم. کسانی که من رو کامل می 

 شه. و منِ احمق دوباره با این عصبانیتم بانو رو ترسونده بودم.خیلی ترسناک می 

لرزید. چشماش بین من و روزنامه در حرکت بانو قدرت حرکت نداشت و همونجا ایستاده بود و می

 بود. روزنامه رو پایین آوردم و آروم ادامه دادم: 

اراحتی؟ حاال بهم بگو، واقعا ببخش بانو. ببخش که داد زدم. دِ آخه چرا بهم نگفتی چرا اینقدر ن -

 همین بود که حال بانوی کوچولوی شاد کافه جنون رو اینقدر به هم ریخته؟ 

داد. اونقدر مظلومانه بهم چشم دوخته بود که  ش بود و جواب نمیبانو هنوز توی همون حالت ترسیده 

 خواست هر کاری بکنم تا آروم بشه. وقتی سام دید بانو ساکته، گفت:دلم می 

آره. همین حالش رو اینقدر داغون کرده. اگه این کافه تعطیل بشه، از همه بیشتر اونه که صدمه می  -

 بینه. 

 زیر ل*ب گفتم: 

 شم! نه! با تعطیلی این کافه، من از همه بیشتر داغون می -

 اومد، تنها گذاشتم. و سام رو با سواالتی که در پی رفتارم و خصوصا حرف آخرم براش پیش می 
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دفتر مدیریت رفتم و در زدم. با شنیدن صدای بفرمایید وارد شدم. عمو نادر از جا بلند شد و   به سمت

 گفت:

 سلم، بفرمایید. مشکلی پیش اومده؟  -

 جواب دادم: 

 من می خوام کافه جنون رو ازتون بخرم!  -

*** 

 *زیبا* 

 

وقتی که هامین اومد و  چرخوندم. حدود سه ساعت از چشمام رو با ناباوری بین هامین و عمو نادر می 

گذشت. بعد از اون هامین رفت داخل دفتر عمو نادر و بعد از مدتی با هم رفتن  سرم داد کشید می 

بیرون. حاال هم که برگشتن، کافه رو تعطیل کردن و ما چهار تا رو به دفتر عمو نادر احضار کردن.  

نداختم. چشما و لبای عسل  چیزایی که عمو میگه مثل خوابه! نگاهی به عسل و جاوید و سام ا

زد. دوباره با همون  خندید. جاوید مثل من کامل جا خورده بود و سام هم با تعجب لبخند می می

 چشمای گرد شده به سمت عمو نادر برگشتم:

 شه لطفا یه بار دیگه بگین چی شده؟! عمو، می  -

 عمو نادر به این ناباوریم لبخند زد:

خوان کافه رو بخرن. پیش آقای راستین اومدن و گفتن که می  ببین عمو جان، حدود سه ساعت -

ها رو بپذیرن و کافه رو باز نگه دارن. بعد هم تمام شرایط رو هم پذیرفتن و قبول کردن که مسئولیت 

ای که داشتن، همین امروز رفتیم محضر و من کافه رو رسما به ایشون فروختم و از  به دلیل عجله

شما هستن. من از فردا دیگه نمیام کافه، با خیال راحت به جمع و جور    امروز آقای راستین رئیس
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رسم. امروز هم کافه رو با توافق آقای راستین تعطیل کردیم تا شما بیشتر با ایشون  کردن وسایلم می 

 آشنا بشین و منم مفصل باهاتون خداحافظی کنم. 

نادر گرفتم و قدرشناسانه به هامین  توی دلم خدا رو برای بار هزارم شکر کردم. نگاهم رو از عمو 

دونست هامین با همین کارش، چقدر نظرم رو راجع به خودش عوض کرده چشم دوختم. فقط خدا می

کردم. ناخودآگاه لبخندی روی ل*بم نشست، لبخندی  تری بهش نگاه میبود. حاال با دید خیلی مثبت 

ن همه چیز رو از توی لبخندم خوند که اونم  که تمام احساساتم رو توی خودش جا داده بود. انگار هامی

 های جذابش نثارم کرد. هاش رو نمایان کرد و یکی از همون چشمک لبخند عمیقی زد که چال لپ 

 غرق نگاهش بودم که صدای مهربون و شاد جاوید بلند شد:

 دمت گرم هامین! فقط، فقط می تونم بگم ما رو مدیون خودت کردی.  -

 رفت و به جاوید نگاه کرد: هامین چشمش رو از من گ

 خوره دیگه. ها میفکرشم نکن داداش! رفیق به د*ر*د همین موقع  -

هام گرد شد و با حیرت  حرفش تعجب رو مهمون وجودم کرد. واقعاً تنها دلیلش همین بود؟ چشم 

 گفتم:

ین همه  آقای راستین! تو به معنای واقعی کلمه مجنونی. آخه فقط به خاطر رفاقت رفتی زیر بار ا -

 مسئولیت؟! 

 هامین گفت: 

هم رفاقت، هم به خاطر دلخوشی خودم. حال من تو این کافه خوبه، حاضر نیستم به این آسونی   -

 محل آرامشم رو از دست بدم!

 نگاهی به بقیه بچه ها انداخت و گفت:
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 ی یه جشن چیه که عمو نادر رو با شادی بدرقه کنیم؟ نظرتون درباره  -

 ت همیشگیش گفت:عسل با خنده و شیطن 

 آره! من که موافقم.  -

 جاوید هم نظر داد: 

 پس دختر خانوم شیطون، بیا بریم یه کیک خوشمزه درست کنیم.  -

 و همراه عسل بیرون رفتن. سام با هیجان گفت: 

 رم کافه رو تمیز کنم و تزئینش کنم. منم می  -

 و اونم بیرون رفت. عمو نادر سکوت رو شکست:

 دیگه! خب ما هم بریم  -

 رفتم که هامین بی هوا گفت:عمو بیرون رفت و منم داشتم پشت سرش بیرون می 

 اسمت کامل برازندته زیبا! -

میخکوب شدم. با حیرت چرخیدم و رو به هامین ایستادم. چشمام از شدت حیرت گرد شده بود. عمو  

 خند گفت:نادر اسمم رو بهش گفته بود؟! بهم نزدیک شد و در یک قدمیم ایستاد. با لب

ی تو رو  وقتی کافه رو خریدم، این اجازه رو هم پیدا کردم که پرونده شماها، به خصوص پرونده  -

 بخونم. 

 خم شد و زمزمه وار دم گوشم ادامه داد: 

 زیبا بانو!  -

 و از اتاق بیرون رفت و من رو توی همون حالت خشک شده، با یه عالمه حیرت تنها گذاشت. 
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و جاوید کیک رو پخته بودیم و هم عسل و سام کافه رو تزئین کرده بودن. تا یک ساعت بعد، هم من  

نفره برای خداحافظی عمو نادر گرفتیم. بعد عمو نادر رفت و ما هم تصمیم گرفتیم جشن   ۶یه جشن  

نفریمون رو به مناسبت باز موندن کافه ادامه بدیم. برام عجیب بود که تا آخر اون شب، هامین   ۵رو 

زد که رو بهش رد. نه اسمم رو گفت و نه حتی بهم گفت بانو. فقط وقتی باهام حرف میاصل صدام نک

کردیم دلیلش رو  باشم. این برام سوال شده بود تا آخر شب داشتیم که کافه رو جمع و جور می 

 فهمیدم.

شستن و جاوید و من و هامین هم سالن رو به حالت اول بر  ها رو می سام و عسل داشتن ظرف 

هایی که روی میز مونده بود رو برداشت و به آشپزخونه رفت و من و هامین  وندیم. جاوید ظرف گردمی

 زدم که هامین گفت: تنها شدیم. داشتم جارو می

 زیبا بانو؟  -

 دست از جارو کردن کشیدم و بهش نگاه کردم. گفت: 

 دوست داری زیبا صدات کنم، یا همون بانو رو بیشتر دوست داری؟  -

 فکر می کردم، گفتم: همون طور که

 اوم، فرقی نداره!  -

حواس روش نشستم.  ای که جلوم بود رو از پشت میز بیرون کشیدم و بی و خسته از کار، صندلی 

 هامین نزدیکم اومد: 

 ولی لطفا یکی رو بگو زیبا بانو! امروز هم صدات نکردم تا خودت اینو بهم بگی.  -

 بشکنی زدم:

 همینه!  -
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 گیج نگاهم کرد: 

 چی؟  -

 با ذوق و شوق گفتم: 

تره. راستش رو بخوای با ت می کنه، ولی این قشنگ زیبا بانو! درسته طوالنیه و احتماال خیلی خسته  -

ده، یه احساسی شبیه مورد احترام بودن و در عین حال  شنیدنش یه احساس خاص بهم دست می 

 صمیمیت! 

 از روی صندلی بلند شدم و به جارو زدن ادامه دادم:

کنه که زیبا صدام کنی یا بانو. هر کدوم که خودت بیشتر دوست ولی اگه سخته، برام فرقی نمی  -

 داری صدام کن. 

 ی منم با تو یکیه زیبا بانو! ولی سلیقه  -

*** 

[THANKS ] 

های  به سمتش برگشتم و با لبخندش رو به رو شدم. لبخندی که باز هم باعث پیدا شدن چال لپ 

منم لبخندی زدم و چشم ازش گرفتم. بی توجه به حضور هامین زیر ل*ب  خوشگلش شده بود. 

 زمزمه کردم: 

 کردم!شدم، صد درصد انگشتمو داخلشون می مطمئنم اگه یه لحظه دیگه به چال لپات خیره می  -

 یه دفعه هامین سرفه کرد. با تعجب به سمتش برگشتم. گفت:

داخل چال لپم بکنی، یا اینکه جلوت دیگه لبخند بار انگشتت رو فکر کنم یا باید اجازه بدم یک  -

 دم. نزنم و نخندم! البته خودم راه اول رو ترجیح می
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 سرخ شدم و رو برگردوندم. اخمی روی پیشونیم اومد. با حرص، شروع کردم به غرغر کردن: 

ه؟ دست  شهام بلندتر از حد معمول می آورد؟! به من چه که گاهی زمزمهحاال حتما باید به روم می -

 حیا! دارم برات بدجنس. دم؟! هامین بی خودم نیست که. اِاِاِاِ! یعنی چی که راه اول رو ترجیح می

کردم که از پشت م*حکم خوردم به یه نفر و  توی افکارِ خودم، بی توجه به همه چی داشتم جارو می

ام بکنه که زیر  ش باهک*م*رم داغون شد. فکر کردم بازم عسله و خواسته از اون شوخیای مسخره 

 ل*ب نالیدم:

 آی! لعنت بهت عسل! داغون شدم!  -

 برگشتم تا مشتی نثارش کنم که دیدم به جای عسل، هامین با خنده جلوم ایستاده. چشمام گرد شد: 

 هیع! خوردم به شما آقای راستین؟  -

نوهاش  سرش رو پایین آورد و خم شد تا جایی که صورتش رو به روم قرار گرفت. دستاش رو به زا

 تکیه داد و با خنده گفت: 

اوالً بله، خوردی به من. دوماً ببخشید، اشتباه از من بود که افکارت رو به روت آوردم. سوماً منظورم   -

دم، این بود که فکر کنم یه جورایی غیر ممکنه که هرگز پیش تو نخندم از اینکه راه اول رو ترجیح می

های ظریفت رو داخل چال لپم بکنی! چهارماً، چی  نگشتتا تو وسوسه نشی، پس باید اجازه بدم ا

میشه مثل افکارت صدام کنی هامین؟ چرا هنوز بهم میگی آقای راستین، در صورتی که توی افکارت  

 هامینم؟ 

وار حرفاش رو پشت سر هم چیده بود که کپ کردم. همچنان با چشمای  اونقدر تند تند و مسلسل 

 ش رو خورد و آب دهنش رو قورت داد و گفت: ن خنده م بهش خیره موندم. هامیگرد شده 

 پنجماً، دیگه اونجوری بهم خیره نشو زیبا بانو!  -
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دونستم منظورش چیه. خیلیا بهم  و صاف ایستاد و به سرعت ازم دور شد و به آشپزخونه پناه برد. می

شه. کنم، حسابی جذاب و خواستنی می گفتن چشمام سگ داره و وقتی چشمام رو گرد میمی

 لبخندی روی لبام اومد. سری تکون دادم و به جارو کردن مشغول شدم...

*** 

 وارد آشپزخونه شدم و به طرف میز و عسل که پشتش نشسته بود، رفتم. دستی پشت عسل زدم:

 ناهارتون تموم شد؟  -

 سام به جای عسل جواب داد:

 آره، تمومه.  -

راستینم بگین بیاد تا ناهار بخوریم. همینجوریش مریضی جاوید  پس زود برین توی سالن و به آقای  -

 تونیم اینجوری هم وقت تلف کنیم. و غیبتش کلی عقبمون انداخته، دیگه نمی 

 عسل از جا بلند شد و سری تکون داد: 

 های ناهار ما رو هم خودت جمع کن! باشه، پس ظرف -

 ای باز شد: لبام به خنده 

 باشه تنبل درختی!  -

ز اینکه فرصت کنه جیغ جیغ راه بندازه و بگه من تنبل درختی نیستم، هولش دادم و از  و قبل ا

آشپزخونه بیرونش کردم. سام هم پشت سر عسل بیرون رفت. به سمت میز برگشتم و مشغول جمع و  

ی بعد، هامین هم وارد آشپزخونه شد. های ناهار عسل و سام شدم. چند لحظهجور کردن ظرف 

 ی گ*از گذاشتم و به سمتش برگشتم:ماهیتابه رو رو 

 خورین نیمرو کنم؟ مرغ می شما هم تخم  -
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 صندلی آشپزخونه رو عقب کشید و پشت میز نشست:

 مرغ بزن! بله. لطفا برای من دو تا تخم -

ها آماده شده بود. ها رو توی ماهیتابه شکوندم. چند دقیقه ی بعد، نیمرومرغسر تکون دادم و تخم 

میز گذاشتم و سبد نون رو هم کنارش گذاشتم. دو تا قاشق برداشتم و پشت میز   ماهیتابه و روی

 ها رو به دست هامین دادم:نشستم. یکی از قاشق 

 بفرمایید. شروع کنید که باید زود تمومش کنیم.  -

 ام از سکوت بینمون سر رفت:و خودم مشغول شدم. بعد از گذشت مدتی، حوصله 

 دین؟ گرچه خبرا؟ هنوز دارین می -

 هامین لقمه ای که توی دهنش بود رو قورت داد و با تکون دادن سرش، حرفم رو تایید کرد:

 تونم بهشون اعتماد کنم یا نه! دونم می آره. یه چند نفری رو هم پیدا کردم که کاربلدن، اما نمی -

گذره و شما پنج، شیش  می خواین چیکار کنین؟ االن یه ماه از روزی که کافه جنون رو خریدین می -

 بار بیشتر نیومدین کافه! 

تونم  گردم که قابل اعتماد باشه و به کار شرکت هم وارد. نمی خب برای همین دنبال یه آدمی می -

 شرکت رو ول کنم به امون خدا، اونجا هم کلی کار داره.

ی تمام این یک ماه از با این حرف هامین، تمام خود درگیری هام توی این یک ماه برام مرور شد. تو 

خواست اون آدم پیدا بشه تا هامین بیشتر همراه ما باشه، اما از طرف دیگه از  یه طرف خیلی دلم می 

دونستم با خودم و احساسات و منطقم چند چندم. ترسیدم. نمی ن*زد*یک*ی و صمیمیت زیاد می 

لبم دوست داشت هامین رو به فهمیدم. قهای بین قلب و عقلم رو نمی گیج بودم و معنی این درگیری 

ترسید از این ج*ن*س  تر کنه و مثل یک دوست خوب همراهش باشه، اما عقلم میخودش نزدیک 

مذکری که قبل خوب منو بازی داده بودن. گاهی دلم برنده این کارزار بود و گاه عقلم. وقتایی که دلم  
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ن اطلع همه دنبال یه آدم مطمئن  شدم و بدومسیر هامین میکرد، خودمم پنهانی هم یکه تازی می 

ای که گرفتم و آدمایی رو که پیدا زدم زیر هر نتیجه گشتم. اما بعد از اون، دور، دورِ عقلم بود و می می

 کردم.کرده بودم به هامین معرفی نمی 

با وجود این جنگ جهانی وجودم، اسم یک نفر توی ذهنم همیشه پر رنگ بود. پدرام پاینده، 

ام که لیسانس مدیریت بازرگانی داشت و االن هم با وجود تغییر محل زندگیش، یمی ی قدهمسایه 

ی خوبی باهاش داشتم. آدم قابل اعتماد و کاربلدی بود. یکی از معدود مردایی بود که ر*اب*طه

کنه. با این شه و به احتمال زیاد قبول می دونستم اگه به هامین معرفیش کنم خیلی خوشحال میمی

شدم، هم کمکی به  کردم و باعث استخدامش توی یه شرکت خوب میه پدرام هم کمک میکارم، ب

 ترسیدم.هامین کرده بودم و سبب بیشتر موندش توی کافه بودم. اما من هنوزم می 

دو روز دیگه هم گذشت. خود درگیری های من و جستجوی هامین هنوز هم ادامه داشت. تا اینکه  

رو راضی کردم که پدرام رو به هامین معرفی کنم. از شانسم، اون روز  باالخره صبح روز سوم، خودم 

هامین هم توی کافه بود و فرصت خوبی برام پیش اومد. صبر کردم تا موقعیت مناسبی پیش بیاد و  

 این موقعیت، با رفتنِ هامین به اتاق مدیریت برای استراحت، جور شد. 

ن کارم درست بود؟ نکنه هامین هم تبدیل بشه به یکی  جلوی در اتاق، دوباره دچار تردید شدم. آیا ای 

 ام؟ از مردای گذشته 

*** 

ای به در زدم و با شنیدن بفرمایید گفتن  نه، اون آدم خوبیه! آهی کشیدم و تردیدم رو کنار زدم. تقه

هاش رو به میز تکیه داده بود و سرش رو بین  هامین، در رو باز کردم و داخل شدم. هامین آرنج 

 داد. با دیدن من لبخند زد و گفت: گرفته بود و پیشونیش رو ماساژ می دستاش 

 بشین زیبا بانو!  -

 روی مبل رو به روی میز نشستم و گفتم: 
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 خسته نباشین!  -

 سلمت باشی. چیزی شده؟ -

 اوم، چیزی که نشده، ولی خب یه خبرایی دارم واستون.  -

 خب؟  -

 شرکتتون پیدا کردین یا نه؟ شه بگین کسی رو واسه قبلش می -

 هامین آه کشید:

 شه چشم و گوش بسته اعتماد کرد. هنوز نه. توی دوست و آشنا کسی نیست و به غریبه هم نمی  -

 امیدوارانه لبخند زدم: 

 خب، من یه نفر رو پیدا کردم. -

 زده به جلو خم شد و با تعجب گفت:حیرت

 پیدا کردی؟! مگه تو هم دنبالش بودی؟  -

 تر نشستم و با لبخند خجولی گفتم:هام هجوم آورد. جمع دم خ*ون به گونه حس کر

بینم این همه  شم وقتی می خب، یه جورایی. در هر صورت شما دوست من هستین و منم ناراحت می  -

 خواستم کمکتون کنم. شین. می کنین و خسته میتلش می 

 هاش غیرقابل انکار بود. زده و ناباور خندید. حس شادی و تشکر توی چشم هامین حیرت 

 ممنون زیبا بانو! ممنون.  -

 سرم رو روی شونه کج کردم و گفتم:
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 خواین بدونین کیه؟ حاال نمی  -

 ی تایید تکون داد. زده سرش به نشونه هیجان

 زده شدم که به کل همه چیز یادم رفت! چرا، چرا بگو. راستش اونقدر از این کار قشنگت هیجان -

ام بوده و پسر قابل اعتماد و خوبیه. کل سر به زیره و به سهم خودش  قبل همسایه ببین این مرد  -

 قانع. اسمش پدرامه، پدرام پاینده و لیسانس مدیریت بازرگانی داره. 

 ای ادامه دادم:زده با لحن خجالت 

 دونم سطح شرکت شما بیشتر از اینه که بخواین لیسانس رو قبول کن...البته می  -

 وسط حرفم: هامین پرید 

نه نه، اصل این حرف رو نزن! سطح شرکت من اونقدر هم که میگی باال نیست و اینکه اگر طرف کار   -

 بلد و قابل باشه دیگه مدرکش چه اهمیتی داره؟ 

 لبخند زدم:

سالشه و سابقه کار هم نداره. اما آدم خوبیه و   ۲۱گفتم، خب، ممنون بابت این محبتتون! داشتم می  -

 ده. قابل اعتما

 هامین به وسعت صورتش لبخند زد:

 خیلی هم عالی!  -

 کارتی رو به سمتم گرفت و ادامه داد: 

بگیرش، این کارت شرکته. به این آقا پدرام بگو در اولین فرصت بیاد شرکت تا باهاش مصاحبه کنم.   -

 خندیدم:
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 باشه، حتما میگم!  -

 اتاق خارج بشم، هامین صدام زد:و از جا بلند شدم و به طرف در رفتم. قبل از اینکه از 

 زیبا بانو؟  -

 به طرفش برگشتم. گفت:

 خیلی ازت ممنونم.  -

 های خوشگلش معلوم بشن. با لبخندی عمیق گفتم:و لبخندی زد که باعث شد دوباره چال

 قابلتون رو نداشت!  -

رینی اومد.  و چشمکی زدم و بیرون رفتم. صبح شنبه هفته بعد، هامین ساعت نه صبح با یه جعبه شی

خوردیم. کافه هنوز باز نشده بود و من و عسل و سام و جاوید داشتیم توی آشپزخونه صبحونه می 

 هامین داخل آشپزخونه شد و با شادی گفت: 

 سلم، صبح عالیتون پرتقالی!  -

های خنده رو تشخیص  تونستی از توش رگههمه با خنده بهش سلم کردیم. سام با صدایی که می

 بدی، گفت:

 خونه! خبریه هامین خان؟ اول صبحی کبکت خروس که نه، بلبل می -

 هامین خندید: 

 بله. خبرایِ خیلی خوب!  -

ی شیرینی رو باز کرد و روی میز  ای رو از پشت میز بیرون کشید و روش نشست. درِ جعبه و صندلی 

 گذاشت: 



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
47 

 

 ها. بخورین بچه -

 عسل که معلوم بود حسابی کنجکاو شده، گفت:

 تونیم بخوریم. االن بگو چی شده که من یکی مردم از فضولی! رو بعدا هم می  شیرینی -

 هامین با خنده گفت:

 هام جواب داد و یه آدم کاربلد و مطمئن برای شرکت پیدا کردم. باالخره بعد از این همه مدت تلش  -

 هممون با شادی خندیدیم و تبریک گفتیم. هامین ادامه داد:

، به اسم پدرام پاینده. سابقه کار نداره اما کارش رو خوب بلده. البته ناگفته ساله ۲۱یه پسر جوون  -

 نماند اگر کمک یه دوست خیلی خوب نبود، من حاال حاالها علف بودم! 

خندیدم. هم واسه پدرام کار پیدا شده و خیلی نامحسوس بهم چشمک زد. من به پهنایِ صورت می 

برد! اما شاید  -موند و این یعنی معامله بردبیشتر توی کافه میبود و هم اینکه از این به بعد هامین 

ای مثبت فکر کنم و شاد باشم از اینکه  ذاشت که حتی لحظه چندان هم اینطور نبود. یعنی ترسم نمی 

اومدم از شیرینی عسلی ناب ل*ذت ببرم، زهری مشکلمون حل شد. مغزم عین دشمنی بود که تا می 

 کام منو تلخ. لبخند روی ل*بم خشکید. کرد و کشنده قاطی عسل می 

 انگار هامین حواسش به من بود که تا دید غم به چشمام اومد پرسید: 

 زیبا بانو؟ چرا ناراحتی؟ خوشحال نشدی از اینکه از این به بعد اینجام؟  -

 صداش توی گوشم زنگ زد:

 از این به بعد اینجام... -

کرد. رخنه کرده بود توی وجودم و داشت خودنمایی می مثل ناقوس مرگ بود برام. ترس دوباره 

 لبخندی زورکی زدم و گفتم:
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 دونین! چرا، خیلی هم خوشحال شدم. شما که بهتر از بقیه می -

 هامین خندید: 

 هام باعث شد باالخره از آقای راستین بشم هامین. خب خداروشکر. شاید این بودن  -

 مونی. حاالها آقای راستین می  نه! این یعنی صمیمیت. یعنی خطر! تو حاال

هام و فشار دادم، اما تاثیری نداشت. ترکه. دستام رو گذاشتم روی شقیقه کردم سرم داره میحس می

 این بار صدای نگران جاوید بلند شد:

 زیبا حالت خوبه؟  -

 آروم گفتم: 

 آره، فقط یه لحظه سرم تیر کشید.  -

 از جا بلند شدم و ادامه دادم: 

 لحظه ببخشید. فکر کنم باید یه آبی به صورتم بزنم.  ها چندبچه -

و به طرف دستشویی رفتم. شیر آب سرد رو باز کردم و چند مشت آب سرد به صورتم پاشیدم. خودم  

 هام از شدت بغض سرخ شده بودن. چند دقیقه بعد عسل هم اومد: رو توی آینه نگاه کردم، چشم

 شده؟ دختر چی  -

 خودم رو بغلش انداختم: 

 وای عسل!  -

هاش، مثل خواهرم نگرانم بود، دستش رو پشت ک*م*رم کشید و  عسل که همیشه با وجود شیطونی 

 گفت:
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 شده عزیزم؟ بگو چی  -

**** 

 ترسم عسل. می -

 ترسی؟ از چی می  -

 های قدیمیم برام زنده شدن. عسل دوباره همه ترس  -

 عسل چند لحظه سکوت کرد. بعد با تردید گفت: 

 آریا؟  -

 . اوهوم -

 شده؟ باز اون ع*و*ضی پیداش شده؟خب مگه چی  -

 نه، اصل مشکلم این نیست. هامین... -

 ابروهای عسل باال رفت و با تعجب گفت:

 هامین چی؟  -

 هامین دوباره اون ترس رو برام زنده کرده! -

 هاش گرد شد. گفتم: چشم

تر اینکه حتی جاوید و سام هم  عجیب دونم عجیبه. و خواد چیزی بگی. خودمم می دونم، نمی می -

 ترسم رو ت*ح*ریک نکردن، اما هامین...

 حرفم رو قطع کرد و عاقلنه گفت:

 چرت نگو زیبا! هامین خیلی آقاست، مال این حرفا نیست!  -
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 گونه گفتم: ناله

کرد، این دلیل نمیشه عسل. اون ع*و*ضی هم خیلی ظاهر قابل اطمینانی داشت و خیلی کارا برام  -

 اما تهش شد ت*ج*اوز! شد رفتن تا مرز از دست دادن دخترونگیم! 

 چند لحظه سکوت کردم و باز ادامه دادم:

قدر باهاش کنی واسه چی جلوی خودش بهش میگم آقای راستین؟ من توی قلبم اون فکر می  -

رو صدا ترسم. فامیلیش کنم که صداش کنم هامین، اما از نزدیک شدن بهش می احساس صمیمیت می 

خوام بهش تهمت  زنم تا اونم سعی نکنه زیاد صمیمی بشه با من و تهش بشه یکی شبیه آریا! نمی می

 ها، اتفاقا به نظر منم خیلی آدم خوبیه، ولی من ترسیدم. بزنم

 عسل با درموندگی گفت:

از ریسمون  دونی که هامین با آریا فرق داره، اما خب مار گزیده دونم چی بگم. تو خودت هم می نمی  -

سوزه به حالت. تو خیلی مظلومی. لیاقتت بیشتر از این حرفاست  ترسه. دلم می سیاه و سفید هم می 

 زیبا! 

 گفتم:

ترسم  کنه تا به من نزدیک بشه و من می عسل اگه هامین بیشتر وقتش رو اینجا بگذرونه تلش می  -

 ترسم! از این. می 

کرد آرومم کنه. داشتم توی ب*غ*ل  ه بود و سعی می و بغضم ترکید و زدم زیر گریه. عسل بغلم کرد

کردم که صدای افتادن چیزی از بیرون اومد. ساکت شدم و دستی به صورتم کشیدم تا  عسل گریه می 

 اشکم رو پاک کنم. عسل با تعجب گفت:

 چی افتاد؟  -
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ده بود روی  شونه باال انداختم. هر دو به طرف در رفتیم. گلدونی که کنار در دستشویی بود، چپه ش

 کردیم. یعنی چی باعث شده بود این گلدون بیوفته؟! زمین. هر دو با تعجب به گلدون نگاه می

گلدون رو صاف کردیم و داخل دستشویی برگشتیم. من صورتم رو شستم تا معلوم نشه گریه کردم و 

ن. با  زدبعد با عسل به سمت آشپزخونه رفتیم. سام و جاوید پشت میز نشسته بودن و حرف می 

 تعجب پرسیدم: 

 پس آقای راستین کو؟  -

 جاوید با بیخیالی جواب داد:

 رفت.  -

 عسل با چشمای گرد شده پرسید: 

 رفت؟! کجا رفت به این زودی؟ اون که تازه اومده بود!  -

 سام گفت:

همون موقع که رفتی دنبال زیبا گوشیت زنگ خورد. هامین هم تلفن رو برداشت و پشت سرت   -

ا تلفن رو بهت برسونه. بعد چند دقیقه هم برگشت و تلفنت رو گذاشت اینجا و گفت که بیرون اومد ت

 کاری براش پیش اومده و به سرعت رفت. 

من و عسل ترسیده به هم نگاه کردیم. اگه هامین از همون اول اومده باشه دنبال عسل، پس تمام  

شه! نکنه فکر  ، اینطوری خیلی بد می های ما رو شنیده و اون بوده که گلدون رو انداخته. وای نهحرف 

ترسم، نکنه به همین خاطر دوباره بخواد  ای راجع به من بکنه؟ من مدام تکرار کردم که ازش می دیگه

شه. اما اون  کافه رو به یکی دیگه بسپاره و دیگه نیاد؟ خب نیاد! بهتر، اینطوری بهم نزدیک هم نمی 

خوام ناراحت بشه از دستم. ای خدا، چی کار  . نمیدوستمه و عزیزه واسم. من خیلی بد حرف زدم

 کنم؟ 
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فهمیدم چی درسته و چی غ*لط. هامین تا آخر اون روز دیگه نیومد. منم کامل هنگ کرده بودم و نمی

 تونستم توی اضطراب منتظر بمونم تا ببینم خدا صلح رو توی چی دیده و چی پیش میاد. فقط می

نیومد. من دلم بدجوری آشوب بود. بچه ها هم نگران شده بودن، چون  فردای اون روز هم هامین 

بار هم تماس نگرفته بود. از نظر عسل بهتر بود من زنگ بزنم، واسه  هامین بر خلف همیشه حتی یک 

 همین رفتم توی آشپزخونه و از تلفن کافه به هامین زنگ زدم. 

 هامین بعد از پنج تا بوق تلفن رو برداشت: 

 بله؟  -

ش سرحال بود و خیالم راحت شد که اتفاقی نیفتاده. در آنی به ذهنم رسید که برای اولین بار  صدا

 اسمش رو صدا کنم، اگه حرفام رو شنیده باشه، بهتره از دلش در بیارم:

 الو؟ آقا هامین؟  -

 هامین با شنیدن صدای من، اون سرحالیش رو از دست داد: 

 خانم دادخواه شمایین؟  -

مین من رو با فامیلیم صدا زد؟! یعنی اینقدر از دستم ناراحت شده؟ یا اینکه شاید  چی شد؟ االن ها

طوره، کسی پیششه.  کسی پیششه و نخواسته جلوی اون اسم من رو صدا کنه؟ آره، حتما همین 

 تونه به دل گرفته باشه. ای هست، نمی هامین آدم بخشنده 

*** 

 صدای هامین توی گوشم پیچید:

 اه، پشت خطین؟ الو؟ خانم دادخو  -

 بله، هستم.  -
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 چیزی شده که تماس گرفتین؟  -

نه، فقط ما نگرانتون شدیم. آخه دیروز یهو از کافه زدین بیرون و امروز هم اصل نیومدین و حتی   -

 زنگ هم نزدین. 

تونستم بمونم. امروز هم کار داشتم توی شرکت،  دیروز، خب مجبور شدم برم. راستش بیشتر نمی  -

 خواستم به پدرام کمک کنم راه بیفته. می

 با نگرانی گفتم:

 آها. خب، تا آخر روز میای؟ - 

 دونم چرا، اما صدای هامین لرزید: هام تبدیل به مفرد شدن. نمی ناخودآگاه فعل

 دوست داری بیام؟  -

 خب آره!  -

 صداش دوباره م*حکم و جدی شد و حرفی زد که بدجوری بوی کنایه داشت:

 شیم! شم بهتون، یه وقت صمیمی می م. اگه بیام نزدیک می نه، نمیا -

 دار شده بود، گفتم:نفسم بند اومد و اشک توی چشمم جمع شد. با صدایی که بخاطر بغض خش 

 دونی! خیلی خب، هر جور خودت صلح می  -

 خب، کاری ندارین؟  -

 بغضم رو پس زدم و با استرس، آروم گفتم: 

 هامین؟  -
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کردم،  نفسِ هامین رو شنیدم. حق داشت، برای اولین بار بود که هامین صداش می صدای بند اومدن 

هاش نتیجه داده بود. با صدایی که از هیجان  بدون هیچ پیشوندی. باالخره بعد از این همه مدت تلش 

 لرزید، گفت:می

 جا...بله؟  -

 با بغض گفتم:

 دونی! ام نمی لطفا من رو قضاوت نکن. تو هیچی راجع به گذشته  -

 هام رو شنید که با نگرانی گفت:و دیگه دووم نیاوردم و بغضم ترکید. فکر کنم هامین صدایِ نفس 

 خانم دادخواه؟ حالتون خوبه؟  -

 جویدم، گفتم:هام رو از شدت خشم می که ناخنبا گریه درحالی 

 ام نه خانمِ دادخواه! اسم من زیباست! من زیبا بانو -

 رو روی میز گذاشتم و با تمام وجود گریه کردم. و تلفن رو قطع کردم و سرم 

 جاوید با نگرانی باالی سرم ایستاده بود:

 زیبا؟ زیبا جان؟ چی شده؟ هامین چیزیش شده؟  -

با شنیدن صداش تازه یادم افتاد که جاوید هم پیشمه. تند تند اشکم رو پاک کردم و رو به جاوید 

 گفتم:

 ت. نه، حالش خوبه. فقط کار داره تو شرک -

 جاوید کنار من روی زانوش نشست و گفت:

 کردی؟ نگرانم کردیا! پس چرا اینطوری گریه می -
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 با چشمای سرخ و متورمم نگاهش کردم. نالیدم: 

 گند زدم جاوید. گند!  -

و سرم رو روی میز گذاشتم. سام هم که همون موقع وارد آشپزخونه شده بود، با نگرانی باالی سرم 

شده؟ جاوید هم مختصر جواب داد که حالِ هامین خوبه، اما من با قطع  د که چی اومد و از جاوید پرسی

کردن تلفن حالم بد شده. هر دو با نگرانی عسل رو صدا زدن. سام رفت جای عسل و عسل هم اومد  

 توی آشپزخونه و کنارم نشست و گفت: 

 شده؟ جانم زیبا؟ چی  -

 خودم رو انداختم توی بغلش و گفتم:

 وای عسل!  -

 شد عزیزم؟جانِ عسل؟ چی  -

 عسل دیگه زیبا بانو نیستم! شدم خانمِ دادخواه! همه چیز رو شنیده!  -

عسل فهمید دردم چیه. سام و جاوید رو دست به سر کرد تا سوال پیچمون نکنن. بعد گذاشت توی  

 ام که تموم شد، عسل گفت: بغلش یه دل سیر گریه کنم. گریه

 خواستی؟ که صمیمیتی بینتون نباشه؟ همین رو نمی زیبا االن مشکلت چیه؟ مگه تو  -

 خوام هامین باهام صمیمی باشه. عسل به مهربونیاش عادت کردم.خوام. می نه، نمی -

خوام نزدیکم بشه و  کشی. دیروز میگی نمیتو واقعا االن داری با دست پس میزنی و با پا پیش می -

 اً؟گی بهش عادت کردم؟ زیبا چه مرگته دقیقامروز می 

 دونم. دونم. واقعا نمی نمی  -
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خیله خب، مهم نیست! االن بلندشو صورتت رو بشور و دیگه بهش فکر نکن. امروز سرت رو به کار  -

کنه و  گرم کن. هامین هم خیلی خوش قلبه، مطمئنم یکی دو روز بگذره همه چیز رو فراموش می 

 شه همون هامینِ قبلی! می

 آهی کشیدم:

 امیدوارم!  -

کرد،  ام کامل بیهوده بود. هامین فردا به کافه اومد. اما با نگاهی یخ زده نگاهم میاما این امیدواری 

گفت زیبا بانو. من جدی جدی تبدیل شده بودم به رفتارش سرد و خشک بود و دیگه هم بهم نمی 

زدم هامین و  صداش می شد بدجوری بغض گره بخوره توی گلوم. من . این باعث می"خانمِ دادخواه "

کردم اون هم برگرده به شکل قبل، اما تلشم بی نتیجه بود. هر بار که هامین فامیلیم رو صدا  تلش می 

داد. یک هفته به همین منوال گذشت تا اینکه اتفاقی افتاد که زد، حس خیلی بدی بهم دست می می

 ی صبرم لبریز بشه. باعث شد کاسه 

رفتم سرکار. ساعت ده صبح بود و خیلی  روز داشتم دیرتر از همیشه میصبح دوشنبه بود و من اون 

زدم. توی خیابون جلوی کافه اصل حواسم به اطرافم نبود و داشتم  حال داشتم برای خودم قدم میبی

کردم که یکهو چشمم خورد به هامین که داشت از رو به روی من به طرف  به رفتارای هامین فکر می 

تر پارک کرده بود و داشت پیاده به سمت کافه باره ماشینش رو چند خیابون پایین اومد. دوکافه می

 اومد. لبخندی روی ل*بم نشوندم و وقتی نزدیک کافه به هم رسیدیم سلم کردم: می

 سلم آقا هامین!  -

 انتظار داشتم مثل تمامِ این یه هفته به سردی و خشکی و از روی اجبار جواب بده و فامیلیم رو صدا

 کنه، اما بر خلف انتظارم لبخند گرمی زد و گفت: 

 سلم بر زیبا بانو! صبحت بخیر.  -
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خندیدن. هامین دوباره باهام صمیمی شده هام هم به معنی واقعی کلمه میخندیدم، از تهِ دل. چشم 

 بود. 

داد   داشتیم با خنده خوش و بش میکردیم که یک دفعه هامین دستم رو گرفت و من رو به دیوار تکیه

و خودش رخ به رخم ایستاد و تقریبا بهم چسبید. صورتم به س*ی*نه اش خورد. خشکم زد. هامین 

کردم اطرافم چی  ای همونطوری مات مونده بودم و درک نمی کرد؟! چند لحظه داشت چی کار می 

 هام به کار افتادن و از اون حالت مات در اومدم. گذره. اما خیلی زود رادار می

 ز اون زندانی که هامین واسم ساخته بود، رها بشم:تقل کردم ا

 کنی؟ ولم کن! داری چی کار می  -

 هامین سرش رو پایین آورد و توی چشمام خیره شد:

 یه لحظه آروم بگیر!  -

کنم، دستم باال رفت و سیلی محکمی به  حسابی عصبانی شده بودم. بدون اینکه بفهمم چی کار می

کرد اما از  جا خورد. با چشمایِ گرد شده و سرخ از خشم نگاهم میصورت هامین زدم. هامین حسابی 

 جاش تکون نخورد. فریاد زدم:

 ع*و*ضی...  -

اما صدای جیغ و فریاد یک زن حرفم رو قطع کرد. از کنار بازوی هامین سرک کشیدم، موتوری از توی 

ما نداشت، توی سر و   ی چندانی با رفت و کیفی دستش بود و زنی که فاصلهرو داشت می همون پیاده 

 کوبید که:صورتش می 

 کیفم رو دزد برد!  -

*** 
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زده شده بود که سرماش برای خنک کردن کل  هامین نگاهی سرد به من انداخت. نگاهش اونقدر یخ 

تابستون کافی بود. توی یک لحظه فهمیدم چه اتفاقی افتاده. صدای هامین هم مهر تاییدی شد بر  

 افکارم:

 شما بودین خانمِ دادخواه!   هدف اون موتوری -

 اشک توی چشمام جمع شد. صورتم رنگ شرمندگی به خودش گرفت و با لکنت گفتم: 

 من...من... -

هامین شالم رو توی مشتش گرفت و صورتش رو به صورتم نزدیک کرد. با این حرکتش، صدام توی  

پناه که توی چنگال  بره بیگلو خفه شد. دوباره عصبانی شده بود و منم حسابی ترسیده بودم. عین یه 

 گرگ افتاده، با ترس به چشمای سرخش خیره شدم. 

 ش گفت: های به هم فشرده هامین از الی دندون 

ی تو رو جای اون زن نبرن. ام که خواستم نجاتت بدم تا کوله ام. ع*و*ضی آره، من ع*و*ضی  -

ه اون آشغالی که بهت آسیب  ام که فکر کردم یه هفته تنبیه برات کافیه تا بفهمی من شبیع*و*ضی 

کردم یه دختر لیاقت  لیاقتی. اشتباه از من بود که فکر میکردم. تو خیلی بی زده نیستم. اما اشتباه می 

اینو داره که بخواد برای هامین راستین یه دوست خوب باشه و همراهیش کنه. تو حتی ارزش  

ت چرا به سمتت جذب  اون آدم گذشته  دونمنگاهی رو هم نداری. نه قیافه داری نه هیکل، نمی نیم

 تونم حتی نگاهت کنم!شده. ولی مطمئن باش من نمی 

شالم رو رها کرد و من چند قدمی به عقب پرت شدم. بغضم بزرگتر شد و اشک توی چشمام حلقه زد.  

زدم. ای بود که من به هامین حرفایِ هامین سنگین تموم شده بود برام. دردش خیلی بیشتر از سیلی 

توجه به من به سمت در کافه رفت اما قبل از اینکه داخل  من همونجا از درون شکستم. هامین بی 

 بشه، برگشت و نگاهم کرد. با همون سردی گفت: 
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 همه مردا مثل هم نیستن خانمِ دادخواه. همه با یک هدف سمتتون نمیان!  -

 و ریختم...و بعد وارد کافه شد و ندید که من چطور شکستم و روی زمین فر 

ای همونجا افتاده بودم و تویِ شوک حرفای هامین مونده بودم. با صدای نگران زنی، چشم  چند لحظه 

 از زمین گرفتم و سرم رو باال بردم: 

 خانوم؟حالتون خوبه؟  -

 خوب بودم؟ نه! 

کردم. شوکم از بین رفت و عصبانیتی جای حیرتم رو  کم داشتم حرفایِ هامین رو درک می تازه کم

 رفت. برای زن رهگذر که هنوز با نگرانی نگاهم میکرد، سری تکون دادم: گ

 خوبم.  -

زده و نگران زن، به داخل  ام رو که روی زمین افتاده بود، چ*ن*گ زدم و مقابل چشمای حیرت و کوله 

گرفت. به سمتش رفتم و با حرص و  کافه هجوم بردم. سام توی سالن بود و داشت سفارش می 

 توی وجودم که تازه بیدار شده بود، گفتم:  عصبانیتی نهفته

 هامین کجا رفت؟  -

 رفت دفترش.  -

به سمت دفتر مدیریت رفتم. تصمیمم رو گرفته بودم. درسته کار من اشتباه بود و زود قضاوت کردم، 

رحمانه و بدون اینکه  کرد. هامین چی؟ که بی اما این ناشی از ترسی بود که توی وجودم زندگی می 

م بدونه کل زندگی من رو زیر سوال برد! اگر کار من یک غ*لط داشت، کار هامین  گذشته چیزی از 

 سرتاپا غ*لط بود. 
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به دفتر مدیریت رسیدم. بدون در زدن، در رو باز کردم. هامین پشت میز بود و دستاش رو کلفه توی  

از غم و کلفگی دوباره  موهاش فرو برده بود. با صدایِ در سرش رو باال آورد. با دیدن من رنگ نگاهش 

 تبدیل شد به همون کوهستانِ یخ. 

 بدون اینکه فرصت حرف زدن به هامین بدم، کوبشی شروع به حرف زدن کردم:

کار من اشتباه بود، درست. قبول دارم زود قضاوت کردم. اما این کارم از ترسی بود که خیلی وقته   -

ی من بود. تو بدون اینکه چیزی راجع به گذشته توی وجودم لونه کرده. کار تو صد برابر من اشتباه 

 بدونی، بی رحمانه قضاوتم کردی!

 تر ادامه دادم: یه نفس عمیق کشیدم. سرم رو پایین انداختم و به کفشم چشم دوختم. آروم 

 من خیلی بابت حرفم و اون سیلی متاسفم اما...  -

 دوباره چشم به چشم هامین دادم و گفتم: 

 دونی! م نمی و گذشته تو هیچی راجع به من -

لرزیدن. بغضم شکست و چند قطره  ام، انرژیم هم تموم شد. پاهام به شدت میبا گفتنِ آخرین جمله 

 اشک روی صورتم چکید. چرخیدم وبه سمت در رفتم. دم در دوباره برگشتم و گفتم:

 دم.جا استعفا میمن از کارم این  -

 م انداختم و از کافه بیرون رفتم. ام رو روی شونه و از اتاق بیرون زدم. کوله 

زدم. بغض کرده بودم و زیر لبی داشتم  هدف قدم میرم، فقط داشتم بی دونستم دارم کجا مینمی 

هام کند  دادم. به خودم، به هامین، به آریا، به همه! حالم خوب نبود و ضعف کرده بودم. قدمفحش می

 هامین رو شنیدم: شد که صدای شده بود و پاهام روی زمین کشیده می

 بانو! زیبا بانو!  -



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
61 

 

کنه؟! برای اینکه فکرم رو تایید  یه لحظه کپ کردم. نه بابا، اشتباه شنیدم، هامین اینجا چیکار می 

 دوید. کنم، برگشتم. اما بر خلف تصورم، هامین داشت به طرفم می

اومد و ین دنبالم می با دیدنش جونی دوباره توی پاهام اومد. چرخیدم و شروع کردم به دویدن. هام

 کرد:صدام می

 زیبا وایسا! زیبا!  -

دویدم. یه لحظه برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم، هامین دور بود. فرصت تاکسی گرفتن  اما من می

داشتم. کنار خیابون ایستادم و برای اولین ماشین دست تکون دادم. ماشین ایستاد و سوار شدم. 

 راننده پرسید: 

 رین؟ میکجا  -

 با نفس نفس و نگرانی گفتم:

 آقا دربست، برو بهت میگم. االن فقط برو! -

و راننده که از مسافر دربستی سر ذوق اومده بود پاش رو روی گ*از فشار داد و ماشین از جا کنده 

 کرد. شد. هامین پشت سرم درمونده ایستاده بود و ماشین رو نگاه می

ی شهر رو به راننده دادم. جایی که یه حالت  خاکی، توی حومه نفس راحتی کشیدم و آدرس یه جاده 

افتاد. جای خیلی خوبی بود برای داد کشیدن، کسی هم نبود  دره داشت و گذر کسی به اون سمتا نمی 

 تونستی از عمقِ وجودت فریاد بزنی و خالی بشی. که صدات رو بشنوه. اما تو می

و دادم و پیاده شدم. صبر کردم تا ماشین از اونجا دور شه،  ی راننده رباالخره به دره رسیدیم. کرایه 

 ام رو در آوردم و روی زمین انداختم. نزدیک دره ایستادم و شروع کردم به داد کشیدن:بعد کوله 

ترسم از قضاوت شدن، پس چرا به دونی من می بینی؟ تو که می خدا! کجایی پس؟ اصل من رو می  -

 سرم آوردی؟ 
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کردم. اونقدری حواسم  هق می مین افتادم و بغضم رو شکستم. زار میزدم و هق از شدت ضعف روی ز

 هام بلند بود، که نفهمیدم یه ماشین اومد و کنار جاده پارک کرد...پرت و صدایِ گریه 

*** 

کردم تا اینکه باالخره یه کمی آروم شدم. انگار با اون همه داد و گریه یه بار  زدم و گریه می جیغ می 

ز روی دوشم برداشته شد. حتی حال نداشتم از توی کیفم دستمال بردارم. همونجا کنار دره سنگینی ا

 هام رو ب*غ*ل گرفتم و به تهران نگاه کردم. زانو 

غرق افکار خودم بودم که یک دفعه یکی یه دستمال جلوم گرفت. دستمال رو ازش گرفتم، اما تا  

 مین توی گوشم زنگ زد:خواستم برگردم و ببینم کی بوده، صدای مردونه ها

 خالی شدی؟  -

از جا پریدم. بلند شدم و به سمت هامین برگشتم. حسابی جا خورده بودم. چشمام گرد شده بود و 

 شد، اما دریغ از یه صدای کوچیک. لبام عین ماهی باز و بسته می

 خورد، پرسیدم: باالخره به خودم اومدم و سوالی رو که توی ذهنم چرخ می 

 یدام کردی؟ مگه وقتی من سوار تاکسی شدم جا نموندی؟! تو چطوری پ  -

 زد:آرامش توی صدای هامین موج می 

نه، پشت تاکسی جا نموندم. خیلی شانس آوردم که تو رفته بودی به سمت خ*یاب*ونی که ماشینم   -

 توش پارک بود و همونجا هم سوار تاکسی شدی! 

 هاش به اندازه یه چاِه عمیق خالی بشن. دوباره لپ و لبخندی زد که با وجود غمناک بودنش، باعث شد 

 اخم کردم و دست به س*ی*نه ایستادم. طلبکارانه گفتم:
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زنی دارم  که چی؟ االن اومدی اینجا که یه بار دیگه یادآوری کنی من خیلی قیافه و هیکل حال بهم  -

 تونی تحملم کنی؟ هام هم مزخرفه و تو نمی و اخلق 

 چشماشو به چشمام دوخت و گفت:  چهره هامین شرمنده شد. 

 نه، اومدم که بگم... هوف، بگم... ببخشید. -

ابروهام باال پریدن. االن از من عذرخواهی کرد؟! معلوم بود سختش بوده به ز*ب*ون آوردن این 

 کلمه، اما گفت! عذرخواهی کرد! 

 تر بشه:ی هامین اجازه نداد فکر کردنم طوالنی زده صدایِ خجالت 

کار  تند رفتم. با اون سیلی که حقم نبود حسابی عصبانی شدم و نفهمیدم دارم چی من خیلی   -

 کنم. من رو ببخش! می

 نگاهم غمگین شد. دلم رو غصه پر کرد و آروم گفتم: 

 مهم نیست، تو هم چندان بیراه نگفتی.  -

 هامین با عجله گفت:

خاصه و خیلی دختر خوبی هستی. میتونی  نه، اینطور نیست! زیبا تو واقعا خیلی خوشگلی. اخلقات  -

 آرزویِ هر مردی باشی! 

 سرم رو پایین انداختم. لبخند تلخی زدم و گفتم: 

 برای دلخوش کردن من اینا رو میگی، نه؟  -

 لبخند روی ل*ب هامین نشست. صداش مهربون و در عینِ حال م*حکم شد: 
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خوشی یا چاپلوسی  که فقط برای دل خوشی تو نیست. من آدمی نیستمنه، این حرفا فقط برای دل -

از کسی تعریف کنم. من رُکَم! همیشه به هر قیمتی واقعیت رو میگم. اگه گفتم تو آرزوی هر مردی  

 هستی، یعنی این واقعیته! 

چشمام برق زد و رنگ غم از لبخندم پاک شد. دلم پایکوبی کرد و حالم بهتر شد. چه حس خوبیه  

 کنه!وقتی یکی ازت تعریف می 

هام، آهی کشیدم و به سمت دره برگشتم. روی یک  ام و بدبختی ا یادآوری همه مشکلتم، گذشتهب

 تخته سنگ که کنار دره بود نشستم. زانوهام رو ب*غ*ل گرفتم و گفتم: 

 تونی بری دیگه. ممنون از تعریفت. حاال که عذرخواهی کردی، می  -

ی چشم  کردم، اما از گوشهه شهر نگاه میهامین جلو اومد و کنارم روی زمین نشست. من همچنان ب

 رخِ من بود. گفت:دیدم که نگاه هامین، میِخ نیممی

 هات رو جبران کنم. فقط واسه این نیومدم. اومدم بلکه بتونم یکم کمک -

آروم سرم رو به طرفش چرخوندم و منتظر نگاهش کردم. اینبار نوبتِ هامین بود که نگاهش رو بدزده  

 پامون خیره بشه:و به شهرِ زیر  

 اش پر از درده.د*ر*د بشم واسه دوست خوبم که گذشتهاومدم شاید بتونم هم  -

 رو دوختم:ناخودآگاه آه کشیدم و منم چشم به رو به 

 ام؟ دونی از من و گذشته آخه تو چی می  -

قوطی  ی هایی زل زده بود که از این باال اندازه به سمتش برگشتم، اما هامین سرسختانه به خونه 

 کبریت شده بودن. اخم، ابروهاش رو به هم گره زد و لحنش رنگ خشم گرفت: 

 فقط همون چیزی که اون روز پشت در دستشویی راجع به اون به اصطلح آدم شنیدم!  -



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
65 

 

کرد. سر هامین به سمتم چرخید. اخمش پاک  ذهنم سریع منظورش رو گرفت؛ داشت به آریا اشاره می

 ر کرد:شد و مهربونی، نگاهش رو پ

 اما تو بگو. بگو تا خالی بشی، بگو تا بدونم!  -

خواستم  خواستم خالی بشم. میاون لحظه اونقدر د*ر*دهام روی هم تلنبار شده بود، که فقط می

ام، ازم د*ر*دودل کنم، مهم نبود شخص رو به روم یه مرده یا اینکه ممکنه اونم بعد از شنیدن گذشته 

های کوچیک بودن، دوختم، روم که مثل قوطی کبریت های روبه ونه متنفر بشه. پس نگاهم رو به خ

 صدای عقلم رو ساکت کردم و با ندایِ دلم، شروع کردم به د*ر*د و دل با هامین:

ترین  ی اولی که چشم باز کردم. من توی یکی از فقیرنشین گرده به لحظه اولین دردم برمی  -

گم، یه چیزی  داغون بود! اصل یه چیزی می کردم. وضع زندگیمونهای تهران زندگی میمحله

آورد. مشکلِ کرد، اما چندرغاز بیشتر درنمی شنوی. پدرم آدم بدی بود و از صبح تا شب کار میمی

های من به  گفت نصف بدبختیزد و میبابام این بود که از من بدش میومد، مدام توی خونه کتکم می 

گفت قدمت نحس بود، از روزی که به دنیا تی. بهم میخورِ اضافی هس گفت تو نونخاطر توئه. می 

اش رو تقدیمم  اومدی زندگیم خ*را*ب شد. باز خوبه حدالعقل مادرم دوستم داشت و مهر مادرانه 

های بابام، اما بعدش بغلم ها و نفرین شد در برابر کتک کرد، اما نه مثل مادرایِ دیگه. اون سپر نمی می

 خه مگه من چند سالم بود؟ یه بچه چقدر تحمل داره؟ کرد. آگرفت و نوازشم می می

*** 

 تر شد و باعث شد سکوت کنم. هامین که حالم رو دید، با نگرانی گفت:بغضم بزرگ 

 خوای ادامه ندی؟بانو می  -

 نگاهی به چشمایِ نگرانش انداختم. بغضم رو پس زدم و تلش کردم حرف بزنم:

 ادامه ندم. تونم  این زخم کهنه سر باز کرده، نمی -
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 دوباره سرم رو به طرف شهر چرخوندم و پوزخند زدم: 

 قدر زود خسته شدی از شنیدن دردایِ من؟! این  -

 هامین سریع حرفم رو قطع کرد:

 نه، اصل خسته نشدم! فقط خواستم حالت بد نشه.  -

 سر تکون دادم: 

 من خوبم.  -

 بهتره، نفس عمیقی کشیدم و گفتم:چند لحظه سکوت کردم. وقتی احساس کردم حالم یکم 

گم. حتی عسل هم از  سالگیم. چیزی راجع به این نپرس، چون نمی  ۸گرده به د*ر*د بعدیم برمی  -

قدر بدون که توی این سن یکی از  این موضوع خبر نداره. این یه راز کوچیکه واسه دلم. فقط همین 

 رده اما... خب اون هیچ وقت برنگشت. پیشم رفت که خیلی برام عزیز بود. قول داد یه روزی برگ

اش جلوی چشمم نقش بست. حتی توی تصویر ذهنیم هم لبخند و چشماش پر از مهربونی بود. چهره 

ی ل*بم جا بگیره. چشمم رو بستم و سرم رو به  چشمایی که باعث شدن یه لبخند کوچیک، گوشه 

جلوی چشمام محو شد، به حرفام    اش ازی چهره طرفین تکون دادم. وقتی باالخره تصویر نقش بسته 

 ادامه دادم:

شد تو همین دو نفر. این دو نفر  من از دار دنیا یه مادربزرگ داشتم و یه دایی. کل فامیلم خلصه می -

انداز و فروختن  ساله که شدم، مامان و بابام تونستن با پس ۱۰کردن. هم بندر ماهشهر زندگی می

ام. بابام نذاشت من برم، من یما بخرن که برن دیدن مادربزرگ و دایی طلهایِ مامانم و دو تا بلیط هواپ

 مون، تا برن و برگردن. رو گذاشتن پیش همسایه 

بغص راهِ گلوم رو بست و صدام رو خفه کرد. هامین که متوجه حالم شد، بلند شد و از توی ماشینش  

لپ خوردم و تلش کردم بغضم  یه بطری آب آورد. درش رو باز کرد و بطری رو به سمتم گرفت. چند ق
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های آب، قورت بدم. چند مشت آب هم به صورتم پاشیدم تا حالم بهتر بشه و ادامه  رو همراِه قطره 

 بدم. بطری رو به هامین برگردوندم. 

 وقتی هامین دوباره کنارم نشست، ادامه دادم:

 ردن...خانوادم پرواز کردن جنوب. پروازشون توی آب نشست؛ برای همیشه پرواز ک -

ی چشمم چکید. پدر و مادرم هر چقدر هم که بهم بدی دوباره ساکت شدم. قطره اشکی از گوشه 

کرده بودن، بازم والدینم بودن! و من دوستشون داشتم. شاید زیاد نه، اما دوستشون داشتم. صدای  

 غمناک هامین بلند شد: 

 من... من واقعا متاسفم!  -

 فتم:ی تشکر تکون دادم و گسری به نشونه 

مادربزرگم با شنیدن خبر فوت مامان و بابام سکته کرد و اونم خیلی زود رفت پیششون. داییم هم   -

سالگیم هم   ۱۸شد، از ماهشهر اومد تهران تا با من زندگی کنه. تا که تنها شخص زندگیم محسوب می 

ن بود که داییم به زور  پیشم بود، اما اون سال دو تا د*ر*د دیگه، به دردای قبلیم اضافه شد. اولیش ای 

مون. اسمش بهنام بود. خیلی هم آقا بود و هست. ته مرام بود  شوهرم داد. به نوه پیرزن همسایه 

اش بودم، اصل بهم دست نزد. یه بار هم ازم طلب ر*اب*طه نکرد. خودش هم به خدایی. تا توی خونه 

 خواست. زور با من ازدواج کرده بود و یکی دیگه رو می 

 ری پدرام، لبخندی روی ل*بم نشست. با خنده به سمت هامین برگشتم:با یادآو

 پدرام برادر همین بهنامه.  -

 چشمایِ هامین گرد شدن: 

 واقعا؟!  -
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 با خنده سر تکون دادم:

 آره! -

رو  بهاتفاقات بعد اون، توی ذهنم فلش بک خورد و دوباره غصه، جای لبخندم رو پر کرد. دوباره به رو

 باله داستانم رو گرفتم: نگاه کردم و دن

های ی انسانی بودم و عاشق ادبیات، با نمره سالگی درسم رو هم نتونستم ادامه بدم. رشته  18بعد  -

خوب دیپلم ادبیاتم رو گرفتم، اما بعدش به خاطر وضعیت بد زندگی و مسائل مالی، نتونستم درسم رو  

ی خوب بشم. همون  بخونم و یه نویسنده ادامه بدم، وگرنه خیلی دوست داشتم توی دانشگاه ادبیات 

سالگیم، داییم هم توی یه دعوای خ*یاب*ونی چاقو خورد و فوت شد. من موندم و بهنام، که حاال   ۱۸

سالگیم طلق توافقی گرفتیم. بهنام واسم یه خونه اجاره  ۲۰تنها کس و کارم توی این دنیا شده بود. 

ام سفید شد. م. با یه نامه از پزشکی قانونی هم، شناسنامه اش رو خودم بدکرد و قرار شد هر ماه اجاره 

شناخت که بازم مهر مطلقه بخوره اش هم مهم نبود، کسی من رو نمی ام رو هم عوض کردم. بقیهمحله

اش ازدواج کرد و ما تبدیل شدیم به دو تا دوست  به پیشونیم. خود بهنام هم با دختر مورد علقه

دیدم که یک دفعه سر و کله کم کم داشتم رنگ خوشبختی رو می  خوب. تو همین روزا بود که

 بزرگترین بدبختیم پیدا شد. 

رنگ، روی  ام به هامین جلب شد. دستاش آروم مشت شدن و اخمی پر ی چشم توجه از گوشه 

 پیشونیش نشست. با حرصی که تلش در پنهان کردنش داشت گفت: 

 اون...  -

 نذاشتم ادامه بده:

 آشغال. آریا. آره، همون  -
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فهمیدم. آخه اون که هیچ کاره هاشو نمی های هامین گره خورد. دلیل این حرص خوردن دوباره مشت

 شد؟ سر تکون دادم و بی توجه بهش ادامه دادم:بود تو زندگیم، پس چرا اینقدر عصبی می 

کرد، منم که جز می از طریق محل کارم پیداش کردم. اولش مثل یه برادر بود برام. خیلی بهم محبت  -

ی این محبت  ای محبت ندیده بودم و روحم تشنه مادرم و همون راز کوچولوی قلبم از هیچ کس دیگه 

بود، خیلی زود خامش شدم. کار به جایی رسید که اون پیشنهاد ازدواج بهم داد و منم قبول کردم! اما  

با مخالفت شدید من رو به رو شد، وقتی خواست قبل از ازدواج ر*اب*طه برقرار کنیم... اون روز که 

 به ظاهر قبول کرد که تا بعد از ازدواج دیگه خبری از ر*اب*طه نباشه، اما تو همون روزِ شوم... 

نتونستم ادامه بدم. بغض بزرگی که قصد خفه کردنم رو داشت، باالخره ترکید. اشکام توی خیس  

تونستم  اومدن و من نمی هم می  طور پشت سرکردن صورتم مسابقه گذاشته بودن انگار. همین 

 جلوشون رو بگیرم. خاطرات بدی زنده شده بود برام. با هق هق ادامه دادم:

دونم چطور خام شدم که تنها باهاش برم توی  اش کشوند. نمی دونم من رو چطور به خونه نمی  -

رسید... و اون  اش. اما رفتم و اون... خدا دوستم داشت که نتونست به هدفش برسه... یکی سر خونه 

منو رها کرد... کسی که رسید، کمکم کرد فرار کنم... تقصیر من نبود... به زور وارد حریمم شد... من...  

 خواستم...من نمی 

ای هم میگم و اون  هام نذاشتن ادامه بدم. دیگه برام مهم نبود که دارم این راز رو به کس دیگههقهق 

هام کنه. اون لحظه فقط دیگه خسته بودم از بس این بار رو  فرد ممکنه با همین راز، پسم بزنه و ر

 خواستم د*ر*د و دل کنم و خالی بشم...تنهایی به دوش کشیدم. فقط می

*** 

  رو دستمال. آورد رو دستمال جعبه ماشین توی از  و  شد بلند زود خیلی دید،  رو احوالم این که هامین

  دستم بخوام که دیدمنمی  خودم در قدرت قدری اون بدم،  حال اون وجود با  من اما گرفت،  من جلوی

 :گفت عجز با هامین. بردارم دستمال و ببرم باال رو
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 باش آروم هیس، . نبوده  تو تقصیر چیزی هیچ . خواستینمی  تو دونم، می! خوب دختر بگیر آروم -

 . خانومی

  و کرد پاک  رو صورتم روی  اشکای دستمال با. برداشت دستمالی و زد زانو جلوم  خودش آخر دست

 بودم،  شده  شوکه حسابی کارش این از که منم. گرفت رو داشت چکیدن قصد که اشکی قطره  جلوی

 لبخند هامین. کردم  نگاه  بهش حیرت با فقط و  اومد بند امگریه. شد حبس امنه *ی* س توی نفسم

 : گفت و زد  غمگینی

 !بخنده  باید فقط بانو زیبا. کنهنمی  گریه که جنون کافه شاد  بانوی زیبا! شد حاال -

  سنگینی دلم روی اونقدری دردام اما بخندم،  داشتم دوست. دلم به بود چسبیده  عجیب کارش

 :گفت امیدوارنه شدن،  قطع  اشکام دید که هامین.  تونستمنمی  که کردنمی

  د*ر*د هر بر خنده  گنمی  که نشنیدی مگه بعدشم. بخنده  روت به دنیا تا بخند اصل! آفرین آهان،  -

 دواست؟  درمانبی

 :کرد مظلوم رو صداش خندم، نمی  دید وقتی هامین. هامین به بودم شده  خیره  شده  گرد چشمایِ با

 . هامین خاطر به دیگه،  بخند! بانو  زیبا -

  رویِ این از. کردمی  التماس مادرش به فوتبالش  توپ گرفتن پس برای که بود  شده  ایبچهپسر  شبیه

  اونم لبام،   روی کوچیک لبخندِ یه شد دادنش،  نشون برای توانم تمام اما گرفت امخنده  اشبچه پسر

 : خندید شادی با لبخندم،  دیدن با هامین. هامین خاطرِ به فقط

 ! خندیدی ایول،  -

 !مجنون هامین،  مجنونی تو -

 : شکست رو سکوت هامین که کردیممی  نگاه  هم به شیرین لبخندی با و سکوت در دو هر
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 بهتره؟  حالت االن خب،  -

 : دادم تکون سر

 . کردنمی  سنگینی  دلم رو بود وقت خیلی  حرفا این. دادی گوش حرفام به که مرسی! خیلی -

 :شد  شرمنده  و غمگین نگاهش و شد درهم هامین چهره 

 . دونستمنمی  رو اینا من. کردم قضاوتت و زدم حرف  تند اونطوری که ببخش -

 :انداختم باال شونه

 . دونست نمی  اینارو کس هیچ  عسل جز. نیست مهم -

 :گفتم  شد، می  پیدا گلوم توی  داشت دوباره  که بغضی با و کشیدم عمیقی نفس

  سر وجودم یقابلمه از داره  د*ر*د همه این! امخسته شدم،   لبریز شدم،  پر نداشتم،  چی هر از من -

 بفهمه؟  منو که نیست  کسی بزرگی،  این به دنیا این  توی  یعنی. میره 

 :کرد نفوذ جونم عمق  تا گوشم،  کنار از هامین بخشآرام یزمزمه

 . فهممتمی من  بدون اینو اما بانو،  دونینمی من به راجع رو چیزایی  یه توام! فهممتمی  من -

  بوی که لحنی اون به مهربونی،  اون به تونستممی مگه من و بود اطمینان از پر کردم،  نگاه  چشماش به

  کنج  کوچیکی لبخند!  نکنم؟ اعتماد بود،  نگاهش تو  که اطمینانی حجم اون به داشت،  کشیدن د*ر*د

 . نشست بم*ل

 . بترسی من از داشتی حق  تو -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
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 زود ام، ساده  خیلی من. سمتم نیاد مردی که دورم کشیدم بلند دیوار یه  روز اون از من دونی، می -

  دزدگیر قرمز چراغای شه، می  نزدیکم کسی هر. کردم نصب دزدگیر هم دیوار اون روی. خورممی  گول

 ... شممی  دور شم، می دور. ترسممی  من و زدن  چشمک به کنهمی  شروع

  هامین چشمای یهو بودیم،  فکر غرق دو هر که دقایقی از بعد اما. کردیم سکوت ایلحظه   چند دو هر

 :گرفت امیدواری  رنگ و زد برق

 ...بخشیدی رو من اگه حاال،  -

 :کردم قطع رو حرفش لبخند،  با

 ! ترسمنمی  ازت هم دیگه کنم فکر و. بخشیدمت -

 :خندید مهربانانه  هم هامین. زدم چشمک و

 خاموشه؟  دزدگیرت -

 : زدم مهربونی لبخند

 . دوستی تو دیگه حاال . نیستی دشمن یا دزد دیگه تو فقط... فقط. روشنه قبل قوت به هنوزم نه،  -

  برق و  شد بازتر اشچهره  که بود شده  خوشحال اتفاق  این از حسابی انگاری. زد لبخند هم هامین

 . کرد پر رو چشماش شادی

 :اومد  یادش زدمی  داشت که رو حرفی دفعه یک

 . داره  نیاز بانوش زیبا به جنون کافه بگیری؟ پس رو استعفات ممکنه حاال میگم،  -

  نرفتن برای داشتم دلیلی چه دیگه حاال. بدم استعفا هامین از دوری برای خواستممی  من. زدم لبخند

. بود خورده  رقم اونجا قشنگم خاطرات و خوب احواالت  از خیلی که جنونی کافه اونم! جنون؟ کافه به

 : گفتم هامین به رو
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 داره؟  جا من برای هنوز جنون کافه مطمئنی -

 :داد تکون  سر امیدواری با هامین

 . انتظارته چشم هم االن  همین -

 :تکوندم  رو مانتوم خاک و شدم بلند جا از

 . کافه تو  داریم کار حسابی که بریم بزن پس،  خب -

 : گفت ماشینش به ایاشاره  با و شد بلند جا از اونم. زد برق هامین چشمای

 !خنده خوش  بانویِ زیبا بریم -

  هامین که بودیم کافه نزدیکای. زدیم حرف دری هر از راه  توی. افتادیم راه  به و شدیم ماشین سوار

 : پرسید  دفعه یک

 شد؟  چی آریا... اتفاق  اون  از بعد زیبا،  -

  این کردم، می  تعریف داشتم که موقعی همون از که دادمی  نشون رو این پرسیدنش ایدفعه  یه  این

 داشتم؟  رو ارزشش  من بوده؟ من درگیر حداین  تا ذهنش یعنی. نپرسیده  و اومده  پیش براش سوال

 :گفتم پیشونیم،  به بود انداخته خط ناخودآگاه  که ظریفی اخم با

  هیچ . کرد عوض رو  اشخونه  و  داد استعفا کارش محل از. شد گور و گم ایدفعه  یه خیلی بعدش -

 ! کم  شرش! بهتر. نداشت ازش  خبری هم کسی

 : پرسید کنجکاوانه هامین

 ازش؟  نکردی شکایت چرا  تو -

 : گفتم خیابون به خیره  و کشیدم عمیقی نفس
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 ام، شکسته  قلب از حمایت  جای به و کنن قضاوتم رحمانهبی  خواستمنمی . آبروم از ترس خاطر به -

  تنها  تو  و عسل. داشتم آریا به که ایصادقانه عشق  خاطر به فقط اونم بوده،  خودت هوس بگن بهم

  زندگی برای کنه ایجاد مشکلی  خواستمنمی  دیگه  طرف از. دارین خبر اتفاق این از که هستین کسایی

 . امآینده 

 :پرسید خشن کمی و احتیاط با. بود عصبی هامین

 داری؟  دوستش هنوزم -

 : شدم خیره  داد، می  نشون رو حرصش کامل که رخش نیم به و چرخیدم شده،  گرد چشمایِ با

 . متنفرم ازش من نه، ! اتفاق؟  اون از بعد هامین؟ کنیمی  شوخی -

  جاوید و سام نگران هایچهره  با و رسیدیم کافه به باالخره . نپرسید چیزی دیگه و شد ترآروم  هامین

  حق اومد عجله با سرم پشت هم هامین و بیرون زدم کافه از  من که اونطوری. شدیم  رو به رو عسل و

 . بشن نگران داشتن هم

  رو بود گذشته هامین  و من بین که چیزی هر و امخونه  به کشوندم رو عسل شد،   تعطیل کافه وقتی

  به باالخره  که کرد خوشحالی  ابراز آخرش و داد  گوش حرفام تمام به دقت  با اونم. کردم تعریف  براش

 ...شدم صمیمی باهاش و کردم اعتماد هامین

*** 

  از که ترسی تا کردمی  کمک من به داشت هامین . گذشتنمی  درشت و  ریز اتفاقات کلی با روزها

  صمیمی قدری به کمکم اون،  و من. نیستن بد هم مردها یهمه  که کنم باور و  بزارم کنار رو دارم مردها

  برام اون. نیست ممکن برام هامین بدون هم کشیدن نفس حتی کردممی حس گاهی که شدیممی

 . بودم شده  اشوابسته  بدجوری من  و بود کرده  پر رو هامنداشته  یهمه  جای
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 آرومآروم  هم من به  هامین نگاه  کردممی حس. نبود من احساس بود،  تغییر  درحال که چیزی تنها

  از پر قدری به نگاهش هر و میشد ترمهربون  و ترصمیمی  من با هامین. میشه تراحساس  با و ترگرم

  ستایش زاده نجیب یک  مثل رو من هامین. بود کافی دختر یک کردن عاشق برای که بود احساس

 سرم توی رو امگذشته و نکرده  سواستفاده   اعتمادم از هرگز که شدممی  ذوق از پر من و کردمی

  بیرون مشکلتم تاریک  و عمیق چاه  از رو  من که بود محکمی طناب مثل  من برای اون. نکوبیده 

 . کشهمی

  نداشت امکان زیبا بدون هامین. گشتیممی  هم دور مدام که بودیم شده  ماهی تا دو مثل هامین و من

  ضرر اعتماد این از دونستممی  و داشتم اعتماد خیلی  اون به من. نبود ممکن هامین بدون هم زیبا و

 .کنمنمی 

 ترصمیمی  و بیشتر هم  عسل و سام یطه*اب*ر. بود شده   عوض هم ایدیگه  چیزهای حال  این در

  کرده  تغییر هم به هم نفر دو اون احساس که انگار. شدمی  بیشتر هم نفر دو  اون هایپچ  پچ  و بود شده 

 ...بود

*** 

 

  از هم رو هادستکش. بشه  خشک تا گذاشتم لیوانی  جا توی وارونه و کشیدم آب هم رو لیوان  آخرین

 قلنج  تا کشیدم پشت  از و کردم قفل هم به رو دستام. گذاشتم سینک کنار و درآوردم دستم

 : برگشتم جاوید  طرف به چرخوندم، می اطراف به هم رو دنم*گر کهدرحالی . بشکنه رم*م*ک

 کارت؟  شد تموم -

 : داد تکون  رو سرش لبخندی،  با و  بست رو یخچال  در جاوید

 . شد تموم -
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 : شد آشپزخونه وارد نق نق با معمول،  طبق عسل

 ! امروز  بود شلوغ چقدر. مردم خدا،  وای -

  هم رو هاشدست  و کرد پرت صندل روی رو خودش. کشید عقب  صندلی و رفت  میز طرف به مستقیم

  موهای خرمن پشت  از تا بردمی ردنش*گ پشت   رو دستاش از  یکی کهدرحالی . داد تکیه میز به

 :داد ادامه زدن غر به بده،  ماساژ رو ردنش*گ شعسلی 

 . شهمی  نصف داره  رم*م*ک خدا،  آی. شد خشک   دنم*گر وای  وای -

 :شد داخل خنده  با کرد، می  مرتب رو مشکیش موهای دست با کهدرحالی  هم سام

 ! زنیمی  غر چقدر بسه،  دختر -

 . شد تروحشی  و خمارتر عسلیش هایچشم  و  رفت فرو دفاعی حالت  توی سریع عسل

 ! ابوالفضل  گشامشکل  مشکلیه؟ -

 : گفت و برد باال رو دستش دو هر. نشست عسل کنار ایدیگه صندلی  روی و خندید سام

 . باشم داشته شما با مشکلی بکنم بیجا  من مشکلی؟ چه نه -

 :کرد  نازک چشمی پشت عسل

 ! خوبه -

. نشست میز پشت و شد  ملحق سام و عسل به بود،  شده  خنده  از پر سبزش هایچشم  که هم جاوید

 :گفتم کنم،  کنترل رو امخنده  کردممی  سعی کهدرحالی  منم

 خورین؟ می هنوز،  مونده  چای هابچه -
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  صورتش توی که جاوید ایقهوه  موهای از رو نگاهم. کردن تایید سر دادن تکون با نفرشون سه هر

  عسل و سام به رو ریختم، می  شده  شسته تازه  هایلیوان  توی  رو چای کهدرحالی و  گرفتم بود ریخته

 : پرسیدم

 پس؟  کو هامین -

 : شد آشپزخونه وارد بود،  کرده  گل بازیش مسخره  رگ کهدرحالی  هم هامین لحظه  همون

 دلتنگی؟  از دادیمی  جون داشتی بمیرم،   آخی. عزیزم اینجام من -

 :گفتم  و رفتم بهش ایغره  چشم

 ندارین؟  نسبتی خودشیفته آقایون با شما احیانا -

  کردن فکر ادای کهدرحالی  ر، * م*ک به دست. انداخت باال رو ابروش یه و کرد جمع رو بش*ل هامین

 : گفت میاورد،  در رو

 ! دارم نسبت متواضع آقایون با بنده . حاال تا نشنیدم هم رو اسمشون! خودشیفته؟  آقایون -

  با و کردم کنترل رو امخنده  دادم، می هابچه دست به رو چای هایلیوان  کهدرحالی . گرفت امخنده 

 : گفتم تمسخر

 !مشخصه کامل -

 :نیاورد مبارکشم روی به اصل رو  صدام توی تمسخر و نشست میز پشت هم هامین

 !باره می امقیافه از تواضع اصل. مشخصه معلومه چی؟ پس -

  جا عسل کنار خالی صندلی روی و  برداشتم رو خودم چای لیوان. دادم تکون  تاسف ینشونه  به سری

  حالی با و کرد من به رو  آخر در. چرخوند نفر چهار ما چای هایلیوان  روی رو نگاهش هامین. گرفتم

 :گفت مظلوم حال عینِ در و متعجب
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 ! چی؟ من پس -

 : کردم حلقه لیوانم دور رو دستم و  دادم قورت اومد بم*ل  پشت تا  که رو ایخنده 

 ! خان  هامین بخورن چای بتونن  بقبه تا گذرنمی  خودشون  از متواضع آقایون -

 من به دوباره  رو اشمظلومانه نگاه . کشید آه  و انداخت لیوانامون به باری حسرت و مظلوم نگاه  هامین

 : دوخت

 ! بخورم؟ هم شکر باید یا کافیه کردم لط*غ بگم -

  شدت از که اشکایی تا  کشیدم چشمم به دستی. خنده  از شدیم منفجر سام  و جاوید و  عسل و من

 : گفتم و بشه پاک بود،  شده  جمع چشمم توی خنده 

 !کافیه کردم لط* غ همون نه،  -

 : شدن خالی انگشت یه اندازه  به لپاش دوباره  که زد نمادندون  لبخندی هامین

 ! کردم لط*غ پس -

 :گفتم بریده  بریده  هام،  خنده  الیالبه. گرفت شدت امخنده 

 ! نکن اضافه  غلطایِ  این از دیگه بعد به این از. پسرم آفرین -

  بی و زدم درارحرص   و  پیروزمندانه لبخندی. شد خیره  من به حرص با و کرد ریز رو چشماش هامین

  من دید که هامین. خوردم  رو چایم آرامش کمال در بود،  شده  تند که هامین  حرصی هاینفس  به توجه

 : گفت و گردوند عسل و  من بین رو نگاهش. شد بیخیال و کشید  عمیقی نفس رم، نمی  رو از

 بریزه؟  چای برام محترم خانم یه ممکنه حاال -

 :شدم بلند جا از  و برداشتم رو خالیم لیوان
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 . ریزممی  من -

 : برگردم طرفش به شده  گشاد چشمایی با و بشم میخکوب جام سر شد باعث زد هامین که حرفی اما

 !خانم زیبا عسله،  بینممی اینجا من که محترمی خانم تنها. محترم خانم یه گفتم -

  بهش رو حرصیم نگاه . خندیدمی  ریز ریز عسل. نشستم جام سرِ و کردم فوت حرص  پر رو نفسم

 تا شد بلند جا از نخنده،  دیگه کردمی  سعی کهدرحالی  و اومد دستش کار  حساب خودش که دوختم

  بود  اون نوبت بار این و رفتم نشونه هامین سمت به رو دلخورم و حرص پر نگاه . بریزه  چای هامین برای

  چی یعنی.  دوختم چشم  میز به و گرفتم ازش رو نگاهم دلخوری،  با. بده  تحویلم  دراریحرص  لبخند که

! هم به ببافمش برم گهمی شیطونه! نیستم؟ محترم من یعنی عسله؟ بینممی که محترمی خانم تنها که

 الف دارم منم نرسه،  خب رسه؟می  داره  عضله هرکول  قد که تشنغول  این  به زورت تو زیبا،  آخه دِ

 ! دیگه زنممی

. هامین جز کردممی نگاه  جایی هر به هم هنوز. شدم جدا افکارم از نشست،   میز پشت دوباره  که عسل

 بیخیال زد،  که حرفی با اما بدم،  نشون ازش نگاهم دزدیدن با رو دلخوریم داشتم سعی  عجیبی طرز به

 : بهش زدم زل بود،  شده  گردو اندازه  که چشمایی با و شدم  ناراحتیم

 کنیم؟  زیبا ی خونه مهمون رو خودمون شام امشب چیه  نظرتون ها بچه -

  نفری اولین عسل. دوخت بازم دهن و شده  گشاد چشمای  به چشماشو شیطنت با و زد  مرموز لبخندی

 : اومد حرف به که بود

 . رفته سر امحوصله   حسابی که من آره،  وای -

 :کرد تایید  رو عسل حرف هم سام

 . بریم میگم منم باهم؛  نداریم تعارف خواهرمونه،  که زیبا دیگه،  آره  -

 : داد تکون  سری  هم جاوید
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 ! دیگه هستم منم پس -

 :گرفت سام  طرف به رو ماشینش سوییچ  لبخند،   همون با هامین

  این  هم زیبا و من بشینین،  من ماشین تو و کنین وجورجمع  شما تا. بریم من ماشین با همه پس -

 . میایم  و  شوریممی  رو لیوانا

  آشپزخونه از بود،  معلوم کامل خستگیش که جاوید  و زده ذوق  عسل همراه  و گرفت رو سوییچ  سام

. بگم تونستمنمی  هیچی و بودم شده  خیره  هامین به باز دهنِ با شوکه،   همچنان منم. رفتن بیرون

 :خندید و  انداخت قیافم به نگاهی دوباره  هامین

 چیه؟  نظرت -

  تا  داشتمبرمی میز روی از رو خالی هایلیوان  کهدرحالی . کردم وجورجمع  رو خودم باالخره 

 :گفتم  هامین به رو بشورمشون، 

 ! مجنون مجنونی،  تو  تو؟  به بگم چی من آخه -

  سینک  روی  از رو ظرفشویی هایدستکش. ایستاد کنارم و شد بلند جا از. خندید شیطنت با هامین

 : گفت شوخی با کردم،  نگاهش تا. کرد دراز طرفم به و  برداشت

  تو از  غیر کسی هیچ  کن باور. میام لجبازیات پای به  پا و  خندونمتمی  قدراین که کن تشکر ازم فقط -

 !من با کنه  شوخی اینقدر نداره  اجازه 

 با و  ایستادم نه*ی* س به دست. دوختم کناری دیوار به رو نگاهم و چرخوندم  رو سرم دلخوری،  با

 :گفتم ناراحتی

 ! دونی؟ نمی  هم محترم خانم یه حتی رو من که کنم تشکر -

 : پیچید گوشم  توی اشزده حیرت  صدای
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 . کردممی شوخی  داشتم! دختر بود اینا از بیشتر اتجنبه  که  تو! شدی؟   نارحت زیبا؟ -

 :کردم بیشتر رو صدام توی دلخوری و برچیدم ب*ل

 زیبا؟  شدم هم تو  واسه -

  سرم کنار سرش که جایی تا شد،  خم. نشست بش*ل روی مهربونی لبخند  که دیدم چشم یگوشه  از

 :کرد زمزمه گوشم دم دلجویانه و شد مهربون صداش. گرفت قرار

 عسله،  بینممی  که محترمی خانم تنها  گفتم من! پرنسسی یه شما چون نیستی،  محترم خانم  تو اوالً،  -

  زیبا واسم نخیر،   دوماً، . محترم خانم یه نه دیدم، می  رو پرنسس یه داشتم من عسل،  جز به چون

 ! بانویی  زیبا  من واسه ابد  تا تو. نشدی

  صاف و شد ترپررنگ   لبخندش. برگشتم سمتش به و زدم عمیق لبخندی. شد بارون ستاره  چشمام

 :گرفت دستم از  رو ظرفشویی هایدستکش و زد چشمکی. ایستاد

 پیش بریم و بشورم رو لیوانا این من تا بشین،  بفرما شما. شورننمی  ظرف هم هاپرنسس  ضمن در -

 .هابچه

 :زد صدام هامین. شدم  دور سینک از و خندیدم

 بانو؟  زیبا -

 :گفت مهربونی با که کردم نگاهش پرسشگرانه

 بخشیدی؟  -

 :زدم لبخند

 !بخشیدم -
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 :گفتم و شدم خیره  لپاش چال به. شدن نمایان لپش عمیق هایچال  دوباره  که زد لبخندی

 ! مرسی -

 : گرفتن سوالی حالت چشماش و رفتن باال ابروهاش

 چی؟  بابت -

  حرکت خورد، می  ایسرمه به بیشتر آبیش که رنگی خوش چشمای سمت  به لپش  چال از رو نگاهم

 :گفتم بود،  شده  ایجاد وجودم توی ناخودآگاه  که آرامشی با. دادم

 ! هامین کردی عوض  خیلی رو زندگیم. کرد تشکر باید فقط تو  از واقعا -

 : گفت مشتی  داش لحن  با و زد چشمک

 ! هستیم هم بانو زیبا چاکر -

 ! نگیر ازم رو هاخنده  این خدایا، . اومد منم زندگی تو   دل ته از هایخنده  باالخره . خنده  زیر زدم دوباره 

  ماشینش سوار  و زدیم بیرون  کافه از دوتایی و شست رو چای قوری و لیوان  تا پنج   اون سریع هامین

 هامین به دره  کنار که  روزی اون از ماه  دو. کردم مرور ذهنم توی رو مدت این تمام راه  توی. شدیم

 چیزی هرگز. کارم از  بشم پشیمون که بود نکرده  کاری هم  هامین خداییش. گذشتمی  کردم اعتماد

 . نیاورد روم به هم رو امگذشته  از

  از همیشه که منی.  اعتمادم مورد مرد به بشه تبدیل شد موفق تلش،   کلی از بعد باالخره  هامین

 هامین،  فقط نه. نداشتم حسی همچین هامین به  نسبت دیگه اصل کردم، می  فرار مخالفم س*ن*ج

 حاال که کرد کمکم قدری به گذشته ماِه دو توی هامین . نداشتم مردی هیچ  با مشکلی دیگه حاال بلکه

 . بود نمونده  معمولی و کوچیک نگرانی یه جز چیزی همیشگی،   و  بزرگ ترس اون از دیگه
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  این توی هامین. بود زندگیم اعتماد مورد مرد خاطر به فقط این و بود شده   بهتر خیلی حالم  روزا این

  حتی باشن،  بزرگ خیلی که کارایی نه. بود نداده  انجامشون هم پدرم که بود کرده  واسم کارایی مدت

  خوبی به من و بود خاصی و متفاوت آدم هامین. پرنسسی  یه تو بگه بهم که همین مثل کوچیکی کار

  من زندگی هایهامین کل. ترسیدمنمی  وابستگی  این از اما شم، می  اشوابسته دارم که کردممی حس

 ...بودن خاصی آدمای همشون

 :اومدم بیرون خیال و فکر از نشست،  پهلوم  توی  که عسل سقلمه با

 گی؟ می  چی هوم؟ -

 . کرد نگاهم چپ چپ  عسلیش،  هایچشم با

 . پرسممی  رو نظرت دارم ساعته یه  کجایی؟ -

 . پریدن باال ابروهام

 چی؟  به راجع -

 . شد گرد هم  او هایچشم

 بودی؟  گوری کدوم دقیقا زیبا -

  روی لبخندی. خورد گره هامین نگاه  به نگاهم. کردم  نگاه  ماشین جلوی آینه به و آوردم باال رو سرم

 که بخند خان،  هامین  آره . شدمی  دیده  خنده  هایرگه نگاهش توی و بود کرده  خوش جا  هامین لبای

 ! بودی کرده  مشغول رو  ذهنم تمام ناکست خودِ

 :گفتم و برگشتم عسل به رو

 بگم رو نظرم چی به راجع باید گیمی حاال. بوده  خصوصی  باش مطمئن بودم،  کی هر فکر تو و جا هر -

 ! کنم؟  اتلورده  و  له بزنم یا
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 یا  و چرخید ما طرف به بود،  نشسته شاگرد صندلی روی که جاوید بگه،   چیزی عسل  اینکه از قبل

 :گفت بود،  شده  جمع ازخنده  که سبزش هایچشم

  علف  خونه تو دیگه  و  بگیریم غذا بیرون از گنمی  هابچه! ندی کشتنمون به فقط گم، می من آقا -

 . چسبهمی  بیشتر بزنیم هم املت یه خونه تو میگم من اما نشیم،  کردن درست شام

  هم سر چیزی یه ریممی خونه،  تو دارم چی همه کنین؟ خرج  خواینمی  چی واسه الکی بابا،  آره  -

 . کنیممی

 :بحث وسط  پرید  دوپا هامین

 . نداریم  کنیم درست غذا بخوایم اینکه حال دیگه ایم، خسته  هممون االن خب -

  رو هاتونفک  و  کنینمی استراحت رینمی االن همتون!  تشن؟ غول کنی درست غدا گفت تو به کی -

 .کنممی  درست غذا خودم منم کنین، می گرم رو مجلس و  ندازینمی کار به

 :خندید عسل

 تشن؟   غول -

 ! است  گنده  چقدر کن نگاهش آخه. اوهوم -

 :گفت تردید با بود،  نشنیده  رو عسل و من بین هایصحبت  اصل و بود نشده  قانع هنوز که هامین

 ...آخه -

 :کردم قطع رو حرفش

 . گفتم که همین آخه،  بی آخه -

 : وسط انداخت  رو خودش نشسته  قاشق عین سام
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 . ندارم  آشپزخونه  به  کاری ها،بگم  من  آقا  -

 : گرفت پیش رو   سام یرویه  هم  عسل

 . شدم خسته  حسابی امروز طور، همین  منم -

 : گفتم بازیشون  مجنون  از کالفه و  کشیدم  پوفی 

 . تمام! دیگه کنممی  درست خودم  گفتم  کمک، بیاین  کدومتون  هیچ  نیست  الزم -

  من  متری ۶۰ و  کوچیک  واحد  وارد و  رسیدیم ایدقیقه ده . کرد کج  من یخونه  طرف به رو  مسیر  هامین

 . شدیم

  چراغ به چشمم. رسیدیم سالن به و گذشتیم  دستشویی در کنار از و سالن اول کوچیک پاگرد از

  رفته یادم بیرون رفتممی  داشتم صبح  وقتی  حتما. بود سالن انتهای  که افتاد آشپزخونه روشن

 . کنم خاموشش

  روی هم جاوید و هامین . نشستن سالن راست سمت یدونفره  یکاناپه  روی  هم کنار سام و عسل

 . شدن  ولو بود،  سالن یدیگه سمت  که نفره  سه یکاناپه

  تا. بود دستشویی روی به رو دقیقا که رفتم بود  هم خوابم اتاق که خونه اتاق تنها  سمت به و برگشتم

  جیغ جیغ. بود نخورده  تکون جاش از کس هیچ  بشورم،  رو دستام و کنم  عوض رو لباسام که وقتی

 :گفتم کنان

  تو  بفرستمتون لگد با یا شینمی  پا. زمین رو شدن  پهن  کثیفشون هایدست   این با! بیینم شین بلند -

 ! دستشویی؟

  گل بازیش مسخره  و گذاشت قلبش روی دست بود،  پریده  هوا به متری سه من جیغ صدای با که سام

 :کرد
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 که بدبختی به کنه رحم  خدا. نداری چیزی ای، نه*خو *هم تو  شکر خدارو. دختر کردم سکته!  خدا یا -

 ! کنه  زندگی تو کنارِ قراره 

 : کردم نگاه  سام مشکی هایچشم به کارانه، طلب  و ر*م*ک  به دست و  کردم نازک چشمی پشت

 بلند حاال! کنه همراهی  زندگیم  توی  رو من که بدم رو افتخار این کس هیچ  به نیست قرار من -

 بخوری؟  رو لگد اولین خوای می  خودت یا  شیمی

  به توجه  بی هامین اما خندیدیم،  کارش این با همه. دوید دستشویی  طرف به و  پرید جا از سام

  از  قبل هامین دستشویی،  از سام برگشتن با. بود رفته   فرو خودش الک توی بدجوری ناگهان اطرافش، 

 . رفت دستشویی طرف به و شد بلند جا از بده،  فرصت بقیه به اینکه

 :پرسید شده،  گرد چشمای و تعجب با سام

 شد؟  چِش این -

 : گفت و کرد من به رو عسل. انداختم باال شونه

 شد؟  ناراحت اینقدر چرا ای دفعه  یه  ببین برو زیبا -

 :گفتم و  زدم در. رفتم دستشویی  سمت به و دادم تکون سر

 کنم؟  باز  رو در شهمی  هامین؟ -

 :گفتم. بود خیس صورتش و  دست و بود ایستاده   روشویی جلویِ. کرد باز رو در هامین خود

 کرد؟  ناراحتت که گفتم چیزی من ای؟دفعه یه شدی  چی هامین -

 :پرسید ناگهان من،  حرف به ربط بی هامین

 ! کنی؟ ازدواج خواینمی  وقت هیچ  تو  زیبا -
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 :کنم تفسیر خودم برای رو هامین حرف کردم سعی شده،  گشاد چشمای با و کردم هنگ

 ها؟  -

 :گفت و کشید موهاش به  دستی کلفگی با هامین

  یعنی این. کنه همراهیت زندگیت  تو که بدی رو افتخار این کس هیچ  به نیست  قرار گفتی خودت -

 کنی؟نمی  ازدواج وقت هیچ 

  هامین حرف این از درکی اینکه بدون و بود مونده  باز نیمه دهنم. شدننمی گشادتر اون از چشمام

  هامین ناراحتی باعث من حرف این. اشکلفه یچهره  به بودم شده  خیره  همونطوری باشم،  داشته

 ! زدم؟ شوخی به که حرفی بود؟ شده 

 با. نشوندم بم* ل روی مهربون لبخندی و  دادم تکون سر. کردم جور و  جمع رو خودم باالخره 

 : گفتم داشتم،  سراغ خودم در که لحنی  ترینآروم

  باشه،  هم مناسبی مورد و بشم عاشقش که کنم  پیدا  رو نفر یه اگه. زدم شوخی به رو حرف اون من -

 زندگیم تو  رو من دارین االن شما. عسل سام،  جاوید،  تو، ! شماها خود ضمن در نکنم؟ ازدواج چرا

 . بوده  شوخی حرفم که کنهمی  ثابت این  پس کنین، می  همراهی

 هامین. کردمنمی  درک  رو هامین رفتارای دلیلِ اصل. بودم عاجز درکش از که زد برقی هامین چشمای

  نمایان خوشگلش هایچال  اون دوباره  که زد لبخندی بودم،  هنگ توی هنوز که من به توجهبی  هم

 . شدن

 :پیچید سرم توی  هامین نگران صدایِ. دادم فشار هم  روی حکم*م و بستم رو هامچشم

 شد؟ چی  بانو؟ زیبا -

 :گفتم  حرص پر  و طلبکارانه  کنم باز چشم اینکه بدون
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  یه لپات چالِ اون با گینمی  خندی؟می  و زنیمی  لبخند  من جلو زرت و زرت  تو چی یعنی آخه دِ -

 دم؟می  جفتمون دست کاری

 :شد بلند اش قهقهه صدای بعد اما. بود خورده  جا نظرم به. کرد سکوت  لحظه چند هامین

 . دیوونه بانویِ زیبا وای،  -

 . زدم تشر و دادم بیرون حرصی رو نفسم

 ! رو  نیشت ببند کوفت،  -

 : گفت آروم  و کرد کنترل رو اشخنده 

 . کن نگاه  رو من -

 :گفتم طلبکارانه. داشت ب*ل به لبخند هنوز هامین. کردم باز رو چشمام الی آروم

 ... هنوز که تو!  اِهه -

 :کرد قطع رو  حرفم شیرینش،  لبخند با

 ! من بده  رو دستت -

*** 

 :شدن  گرد چشمام و خوردم جا

 ! بله؟ -

 :کرد اشاره  دستم به چشم و انگشت با

 . من به بِدِش! دستت  -
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  باال رو دستم گیجی با کنه،  چیکار خوادمی  هامین شدمنمی  متوجه و بودم کرده  هنگ که همونطوری

 : گفت و گرفت  رو دستم مچ  هامین. بردم

 .باال بیار رو  اتاشاره  انگشت حاال -

  رو هام انگشت یبقیه  و بردم باال رو اماشاره  انگشت آروم. افتاد باال ابروهام  از یکی تعجب شدت از

 شوکه حسابی که کرد  کاری دفعه یک و برد صورتش نزدیک رو دستم هامین. کردم جمع مشتم توی

 ! کرد فرو لپش چالِ داخل رو انگشتم هامین. شدم

 با بعد. ایستاد تپش از بود،  نرم حسابی بودن تیغه  شش خاطر به که صورتش مس*ل با لحظه،  یک دلم

 . کرد کوبش به شروع دوباره  وار، دیوانه  سرعتی

  رو لبخندش هامین. دوختم چشم هامین به بودن،  شده  قرونی پنج  یسکه یاندازه  که چشمایی با

 :شد ترعمیق  داشتنیش،  دوست لپ  چال و کرد تربزرگ

 ! باش راحت -

  صورتم پهنای به و برگردوندم عادی اندازه  به رو چشمام. دراومدم شوکه و  منگ حالت اون از باالخره 

 دستم. بودم کرده  ذوق کوچیک هایبچه عین. بریزه  بیرون دندونام کل شد باعث که زدم لبخند

 :خندیدم زده  ذوق. کردم فرو هم چال  یکی اون داخل رو انگشتم و بردم باال هم رو امدیگه

 ! گوگولیه چه -

 : گفت که عسل صدای با . کنهمی نگاه  اشبچهدختر  به داره  که پدری یه مثل  بود،  مهربانانه هامین نگاه 

 خوبین؟  هامین؟ زیبا؟ -

 : بردم باال رو صدام. کردم جدا هامین صورت از رو انگشتم

 . میایم االن آره،  -
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 :گفتم  شاد و  متشکر لحنی با  و زدم چشمک هامین به

 . داد کیف خیلی! مرسی -

 : خندید آهسته هم هامین

 ! خواهش  -

 . شدم دور  هامین از بپربپرکنان بگم،   چیزی اینکه بدون و کردم اشاره  هال سمت به سر با

  قار صدای باالخره  که زدیم می  حرف داشتیم و بودیم نشسته هم دور هال توی   همگی بعد ساعت نیم

 :افتادم شام کردن درست فکر به باالخره  من و شد بلند هامونشکم  قور و

 . بخوریم که کنم درست چیزی یه زود بلندشم من دیره،  ها، بچه خبخیله  -

  غذای یه بودم  گرفته تصمیم. شدم آشپزخونه داخل و برداشتم رو کثیف هایظرف  و هالیوان 

. کردم خللی  و برداشتم زمینی سیب تا دو. بدم خوردشون به حاضری حال عین در و  درآوردیمن

  برای کردم شروع زدم، می  هم رو هازمینی  سیب  که طور همون. بشه سرخ  تا تابه  تویِ ریختم رو همه

  رو و دادم تکون آهنگ ریتم  با هماهنگ رو بدنم آروم آروم. کردن زمزمه ب* ل زیر رو آهنگی خودم

 . کردم صیدن*ق*ر به شروع اجاق به

  فکر گذشته به اونقدر. نکنه خیز و  جست قدیمی خاطرات الی به ال فعالم،  ذهن نشد باعث کارا این اما

  طرز به فعالیتم. شدن نقاشی چشمم جلوی روزام اون مهم آدم یچهره  و بچگیام باالخره  تا کردم، 

 خاطرات،  اون یادآوری با ام، دیوونه  قلب. شدم روم به رو دیوار مات و  شد قطع محسوسی

 . بیاد  وجود به گلوم توی کوچیک،  بغض یه شد باعث و گرفت سر از رو هاشدلتنگی 

 :بپرم جا از  شد باعث اومد،  گوشم کنار از درست که هامین صدای که بودم فکر غرق

 هنرمند؟  بانوی شدچی  -
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  سیب  از مقداری  کفگیر. کفگیر به خورد دستم که برگردم ترس با خواستم  و زدم خفیفی جیغ

 ایستاده  پشتم که هامین. شد  بلندتر جیغم. برگردوند دستم روی اغ، *د روغن  با همراه  رو هازمینی 

 هاتازگی  و بود کرده  پر  رو صداش و چشماش که اینگرانی  با. برگردوند رو من و گرفت رو بازوم بود، 

 :گفت بود،  کرده  پیدا برام آشنایی رنگ

 شد؟ چی  -

  همون دیدمش،  که باری اولین اومد یادم. دیدممی هامین چشمایِ توی فقط رو نگرانی این روزها این

  دلم به عجیب قشنگش،  هاینگرانی  این و. داد بهمون رو کافه شدن بسته خبرِ   نادر عمو که بود روزی

 ...زمستونی سردِ برفِ زیر اغ، * د چای لیوان یه  خوردن مثل. چسبیدمی

 بود شده  قرمز حسابی.  دادم نشونش رو دستم و  شدم جدا افکارم از داد،  بازوم به هامین که تکونی با

 به آب برخورد با. گرفت سرد آب شیرِ زیرِ سریع و کشید رو دستم هامین. بود کرده  باد پوستش و

 شد  باعث که بود زیاد حدی به سوزشش و د*ر*د. زدم ایخفه  جیغ دوباره  و سوخت پوستم دستم، 

  من دستم،  کشیدن با و  بست رو آب شیر هامین. بشه  جمع چشمام توی اشک و  بشکنه کوچیکم بغض

 :گفت نگرانی و درموندگی با آورد، درمی  یخ  که همونطور و رفت فریزر طرف به. نشوند صندلی روی رو

 دختر؟  کنینمی  جمع  رو حواست چرا آخه -

. کشید من دست  روی رو یخ  اش، دیگه  دست با. گرفت دستش توی رو  دستم و  زد زانو پام جلوی

 :گفتم بغض با. کردم پاک  رو اشکام امدیگه  دست با و کشیدم باال رو امبینی 

 حرف هابچه با مگه خواستی؟می  چی  آشپزخونه توی  تو  اصل! ترسوندیم  دیگه،  بود تو تقصیر خب -

 زدی؟ نمی 

 :گفت شد، نمی   کاسته شدتش از ایلحظه  که نگرانی همون با هامین
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  هنرنمایی... داری دیدم  که کنم کمک بهت اومدم. بود اونا  حرفای از ترجذاب برام تو کنار بودن -

 ! کنیمی

 اخم و کرد اممسخره  کردم فکر. گرفت شادی رنگ چشماش و نشست بش*ل کنج  ریزی لبخند

 :کوبیدم اششونه   روی و کردم مشت رو سالمم دست. کردم

 . رقصیدممی  و خوندممی  قشنگ هم خیلی! بدجنس نخند بهم -

 : دلجویی و محبت از پر لحنش  و شد ترمهربون و تربزرگ  لبخندش

  بدجوری خدایی. هنرنمایی گفتم جدی کاملً نکردم،  اتمسخره ! بانو بود قشنگ  خیلی که معلومه -

 .بودم شده  کارت محو

 با هامین. انداختم پایین رو سرم و کشیدم خجالت. گرفتن رنگ اشصادقانه اعتراف این از هامگونه

 :داد ادامه بود،  برگشته صداش به دوباره  که نگرانی و مهربونی

 که شده   چی ببینم اومدم. رو به رو دیوارِ به زدی زل و  برد ماتت شد،  چی دونمنمی  یکهو  اینکه تا -

 ! شد اینجوری

*** 

  سطل داخل و  برداشت  رو بود مونده  که کوچیکی یتکه  هامین. بود شده  آب تقریبا یخم. نزدم حرفی

 :گفتم بغض با کردم،می  دنبال رو برگشتش و رفت مسیر چشم با که طورهمون . انداخت زباله

 . بود اغ*د خیلی روغن. سوزه می  هنوز هامین -

  یک اما کرد؛ نگاهم  ناراحتی با و  زد زانو پام جلوی دوباره . اشکیم چشمای به دوخت چشم هامین

 . رفت هم سرعت  همون به و  زدن برقی چشماش دفعه، 
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  این کردمنمی  درک و  بودم شده  گیج  داشتم،  د* ر*د هنوز کهدرحالی . زد  مرموزی و کوچیک لبخند

  و  کرد نزدیک صورت  به رو دستش هامین که ده می  معنی چه هامین چشمای توی  برق اون و لبخند

  این جریان االن. شد  چندان دو گیجیم و حیرت. زد عمیقی یوسه *ب  رو خودش انگشتای روی

  رو اشزده  وسه*ب انگشتای هوا، بی که کردممی نگاه  هامین به تعجب با همچنان! بود؟  چی وسه*ب

  شروع اول از خب. کنی فکر منطقی باید زیبا،  کن صبر!شد؟چی . گذاشت دستم سوختگی روی

  این پس. گذاشت من  دست روی رو دستش بعد و زد وسه*ب رو خودش دست  اول هامین. کنیممی

 ! سید؟*و*ب... رو من دست جورایی یه  هامین یعنی

 امنه *ی*س به برابر هزار دوباره  قلبم و دوید پوستم زیر ون*خ. ایستاد تپش از قلبم کردم حس

  گرد هم چشمام. شنیده  رو صداش هم هامین بودم مطمئن که بود بلند  اونقدر قلبم صدای. کوبید

  نکرده  درک کامل و بودم شوکه هنوز. بودم مونده  هامین محبت از پر چشمای به خیره  و بودن شده 

 :گفت خاصی  لحن با و زد عمیقی لبخند هامین که شده چی  بودم

 شد؟  خوب حاال -

 از. شدم خیره  امسوخته  دست به و انداختم پایین رو سرم. گزیدم ب*ل و  گرفتم چشماش از چشم

  وجود با که داد دست بهم خوبی حس چنان برعکس،  اتفاقا نیومد؛ بدم شیرین یوسه *ب اون و کارش

  از که لبخندی. رفت فرو  عمیقی آرامش توی یکباره   وجودم کل داشتم،  که هیجانی و قلبم شدید تپش

  خجالت یکم فقط من. کردمی  ثابت  رو این شد، نمی  هم پاک و بود کرده   خوش جا لبام  روی دل ته

 ! همین کشیدم؛

  رو اشزمزمه صدای  هوابی. بود مونده  هامچشم به خیره . کردنمی  سیر اینجا  دیگه انگار هامین اما

 : گفت خاص احساس یه با که شنیدم

 ! کنیمی دچارم داری! زیبا   درگیرتم -
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  شدت از که نفسی با و دادم قورت آروم رو دهنم آب. شد حبس امنه *ی*س  توی  نفس و شدم شوکه

 : گفتم بود شده  بریده  بریده  هیجان

 ! چی؟  -

  بود قلبم توی که رو حسی کنیمی کاری. بشم جدا هست امگذشته  توی چی هر از کنیمی  کاری یه -

 ! کنم  فکر تو به فقط و کنم دفن

 قلبش توی  حسی چه چیه؟ اشگذشته. فهمیدمنمی هاشحرف  از چیزی. کشیدم عقب آروم رو دستم

 ! کنه؟  فکر من به بوده؟

 . میگی چی فهممنمی  هامین -

 : گفت و  زد لبخندی

 . همین فقط شدم،  درگیرت من. بانو نشو درگیرش -

  آشپزخونه وسط ر* م*ک به دست و شد بلند جا از هم باز بگه،  تراضافه کلمه یه کهاین  بدون بعد

 :پرسید گشت، می  چیزی دنبال انگار و چرخوندمی  اطراف به رو سرش که طورهمون . ایستاد

 ذاری؟ می کجا  رو سوختگی پماد و باند -

  رو اولیه هایکمک  وسایل که کابینتی به حرف،  بدون بودم،  مونده  هاشحرف شوک  توی  هنوز که من

  جلوی دوباره  و  برداشت رو بانداژ و پماد رفت،  کابینت طرف به هامین. کردم اشاره  ذاشتم، می داخلش

  آرامش با. کرد کردنش پخش به شروع آروم و  ریخت دستم روی رو پماد  از مقدار یه. زد زانو پام

  قلب باالخره  شد باعث و کرد هدیه منم به رو آرامش اون که طوری داد، می انجام رو کار این خاصی

 استفاده  فرصت از  منم کرد؛می نگاه  من دست به و  بود پایین اون سر. بگیره  آروم ام، گرفته ضربان

 . بود کرده  جا  دلم توی  رو خودش خوب که کسی یچهره   به دوختم چشم و کردم
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 شد،  تموم کارش  وقتی. کرد پیچی باند ماهرانه خیلی رو دستم و برداشت رو باند زد،  که رو پماد

. کردم بررسی زوایا یهمه  از و چرخوندم رو دستم ام، شده  گرده  چشمای با و گرفتم باال رو دستم

 :بود شده  سوال برام هامین مهارت همه این و بود شده  باندپیچی دقیق خیلی دستم

 بلدی؟  دقیق قدراین  چطور -

 :گفت و خندید ریز

 !دارم هم مدرک. بودم احمر هلل توی مدت یه من -

 خنده  به آروم شد باعث و  بود ایبامزه  تصویر. کردم تصور  احمر  حلل لباس  توی رو هامین ناخودآگاه 

 . بیفتم

  دست توی بو،د باال هنوز که رو امشده  پیچی باند دستم بعد بشه،  تموم امخنده  کرد صبر هامین

  رو معنیش که بود حسی چشماش توی. کردم نگاه  چشماش به لبخند،  با. آورد پایین و گرفت خودش

  از پر رو من که حسی  چشماش؟ توی زنهمی  موج که قشنگی حس این چیه؟ حس این. فهمیدمنمی 

 و فهممشنمی  هم واسم؟ نیست آشنا اصل چرا بفهمم؟ رو حس این تونمنمی چرا کنه؟می  خوب حال

 اما بشنوه،  رو صدام هامین نداشتم انتظار! شناسم می  رو خاص حس این  که سالهاست انگار هم

 :کردم زمزمه آروم چشماش به خیره  همونطور

 ! دیدنش با شهمی خوب حالم اما شناسم، نمی رو چشمات توی حس -

  دوباره  و. کرد نگاه  مصدومم دست به و انداخت پایین رو سرش دوباره  هامین. زدم روش  به لبخندی و

 . کرد غافلگیر  رو قلبم قشنگ،  کار یه با

  یثانیه  چندین تا که طوری سید، * و*ب عمیق خیلی! سید* و*ب رو دستم بانداژ روی دفعه یک

  شوک از کردیمی صبر  پسر خب. بود رسیده  هزار به دیگه قلبم ضربان. بود بانداژ روی لباش طوالنی، 
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  محبت مجنون،  هامینِ! کردیمی  وارد قلبم به دیگه شوک یه دوباره  بعدا بیرون،  بیام قبلی یوسه *ب

 ! من یندیده  محبت قلب به نکن

 جوره  هیچ  که خاصی لحن با. شد خیره  چشمام به هم باز کرد،  جدا بانداژ از  رو لباش باالخره  وقتی

 : گفت فهمیدمش، نمی 

  خیلی برام توئه چشمای توی که حسی کنه، می  خوب رو  حالت منه چشمای توی که حسی اگه -

 ! من پرنسس تره قشنگ

  هنگ. رفت بیرون  آشپزخونه از بده،  دادن نشون واکنش فرصت من به اینکه  بدون سرعت بعد و

  رو سوتی همین دقیقا که چندمه بار این. شنید رو  امزمزمه صدای آخ،  آخ! االن؟  گفت چی این. کردم

 .شهنمی  شب روزم ندم،  سوتی  تا هزار روزی من اگه یعنی  پوف، ! جلوش؟ دممی

  به بود؟ چشمام توی حسی چه مگه. نشست هامین یجمله  آخرین روی و  زد چرخ دوباره  ذهنم

. داشتم قلبم کوچیک راز به پیش سالها که افتادممی  خاص احساس یه یاد کردم، می نگاه  که هامین

 همین احتماال و بود دوستانه و  عمیق  داشتن دوست  همراه  به شوق و شور جور یه هامین به حسم

 .کردمی  پیدا نمود هم چشمام  توی  احساس

  وارد دوباره  خیس صورت و دست با هامین کردم، می  دو به یکه افکارم و   خودم با من که همونطور

 با نداده،  رخ ما روابط  توی ایغیرعادی  اتفاقِ هیچ  پیش یدقیقه چند انگار که جوری. شد  آشپزخونه

 : گفت شاد  لحنی و خنده 

  باید پس. کنی آشپزی تونینمی  شدی مصدوم  که هم تو شد،  ب*را*خ که زمینی سیب این خب،  -

 . بشم کار به دست خودم

 :رفتم طرفش به و شدم  بلند صندلی روی از

 . بیارن  چیزی یه بیرون از زنممی  زنگ بابا،  خوادنمی  -
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 : کرد نگاه  بهم طلبکارانه و ایستاد ر*م*ک  به دست هامین

 ! دقیقا؟  بیارن چی بزنی زنگ خوایمی  شب دوازده  ساعت -

 .بهش زنممی  زنگ االن. بازه  شب یک تا کوچمون سر فودی فست -

 !دیگه بدم  نشون رو وجودم هنرهای منم بذار. نیست الزم نه،  -

 : گفتم مهربانانه و خندیدم

 بلدی؟  آشپزی مگه آخه -

 : گفت مشتیداش  لحن با و  اومد جلو

 ! آبجی گرفتیا کم دست رو هامین آق! اوهوکی -

 :زدم قهقهه دل ته از حرکتش،  این با. داد تاب رو خیالیش هایسیبیل  بعد

 ! مجنونی  تو هامین -

 :شد خنده  پر  و عادی دوباره  لحنش

 ! دونممی -

 :گفت خنده  با  گیرم، نمی  آروم دید که هامین. گرفت شدت امخنده 

 . کنیم کوفت  چیزی  یه برسیم کنم شروع بذار! دختر دیگه بسه -

  شدت به و ویبره  روی بودم رفته خنده  شدت از . بخندم صدابی  کردم تلش و کردم خفه رو صدام

 . رفت یخچال سراغ و  داد تکون سری خنده  با هم هامین. لرزیدممی

  خیلی هامین پخت دست خدایی. بود شده  آماده  مرغ تخم ساندویچ  تا پنج  ساعت،  نیم عرض در

 در که عسل. بود شده  نیم  و یک ساعت کنیم،  جور و جمع و بخوریم رو شام  که وقتی تا.  بود خوشمزه 
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  راضی رو پسرا بود،  شده  دیر خیلی دیگه چون  اما بمونه،  من پیش رو شب اون  بود قرار صورت هر

 خوابرخت  هال توی پسرها برای پس. کافه بریم هم با همگی صبح  فردا و بمونن رو شب اون که کردم

 . رفتیم داشت،  رو خواب اتاق نقش که امخونه   اتاق تنها به  عسل و من و کردم پهن

*** 

  و بلند موهای و زد غلتی بود،  خوابیده  کنارم که  عسل. شدم بیدار گوشیم ساعتِ  جیغ صدای با صبح 

 :کرد غر غر ب*ل زیر بیداری و  خواب بین. شد پخش بالش  روی بیشتر عسلیش

 . رو اون کن خفه زی زی -

  آماده  رو صبحانه که وقتی  تا بخوابه عسل گذاشتم. کردم خاموش رو ساعت و برداشتم رو گوشیم

  طرف به چیزی،  هر از  قبل. رفتم بیرون اتاق از و کشیدم سرم روی رو شالم پوشیدم،   لباس. کنممی

 . هستن حالی چه در پسرا ببینم تا  رفتم هال سمت به اون،  از  بعد اما رفتم؛ دستشویی

 روی سرش بود،  خوابیده   جاوید  و هامین وسط که سام. گرفت امخنده  پسرا  وضع دیدن با هال  توی

  بود افتاده  دیگه سمت  پاهاش. بود ریخته هامین  صورتی توی  یکمی هم موهاش و بود هامین بالشت

  روی هامین، . بود پوشونده   رو شکمش از قسمتی فقط  پتو و بود زده  کنار هم  رو  پتو. جاوید پاهای روی

 دست که بود کرده  باز طرف دو از رو دستاش و بود خورده  گره  پاهاش الی به ال پتو. بود خوابیده  شکم

 . بود پخش بالشت روی  هم طلیی هایرگه  اون با ایشقهوه  موهای. داشت قرار سام شکم روی راستش

  پاهای زیر پاهاش که همونطور و بود گرفته فاصله تا دو اون  از. بود ترمظلومانه و تربامزه  همه از جاوید

  و سام به پشت و بود کرده  جمع شکمش  توی رو پاهاش. داشت فاصله بقیه از بدنش بود،  اسیر سام

 و  بود زده  کنار هم رو پتو . بود سرش زیر  اشدیگه دست و پاهاش روی دستش یه. بود خوابیده  هامین

 . نبود روش پتویی

  و کرده  دعواشون مادرشون که انداختمی  هاییبچهپسر  یاد رو آدم. بود مظلومانه خیلی جاوید حالت

  و کردم کج  طرفش به رو راهم آروم. برده  خوابشون که کردنمی  گریه داشتن اتاقشون  توی هم اونا
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  رو بود افتاده  کنارش که پتویی کرده،  جمع رو خودش سرما از  اینکه فکر با. نشستم زانو روی کنارش

  نگاه  خوابش در غرق صورت به و نشستم سرش باالی دقیقه دو یکی. انداختم تنش  روی و  برداشتم

  بغلش حکم*م و بشم نامحرمی و محرم بیخیال کردممی  هوس که بود خوابیده  مظلوم اونقدر. کردم

 . کنم

  در هنوز سام. انداختم سام  و هامین به ایدیگه نگاه . شدم بلند جاوید  کنار از و دادم تکون سری

  زیر رو دستش یه و  بود خوابیده  جاوید و سام به  پشت پهلو،  روی حاال هامین اما بود،  حالت همون

 . بود گذاشته سرش

  ریخته صورتش توی رنگشخوش  موهای باراین . زدم زانو کنارش و رفتم هامین طرف به کنار بار این

 بودم،  جاوید کنار من  که مدتی همین  توی که صورتش،  به دوختم چشم مهربون،  لبخندی با. بود

 با زدن حرف به کردم شروع  ناخودآگاه، . بود گرفته خودش به عصبی  حالت  و بود شده   اخمو بدجوری

 : بود شده  عصبی خواب  توی اونطوری که هامینی

 من؟  تشنِغول عصبانی  اینقدر چرا -

 :گردوندم صورتش روی رو  نگاهم و خندیدم لبی زیر

  دعوا که تخسی هایبچه پسر  عین  شدی شدی؟ اخمالو اینجوری که خوابت تو کرده  اذیتت کی -

 ! بزنن  کتک اینکه جای به خوردن کتک و کردن

 : دادم ادامه مهربون لحنی با و کردم ترآروم  رو صدام. خندیدم بسته دهن با

  اخم. دادی امسکته  عصبانیتات  با بار چند دونهمی  خدا. ازت ترسممی  کنیمی  اخم که اینجوری -

 ! مجنون بخند! نکن

.  بش*ل روی نشست هم محو لبخند یه. شدن باز هم از اخماش باشه،  شنیده  رو صدام که انگار هامین

 : گفتم نکنم بیدار رو بقیه که طوری شده،  کنترل ذوقی با رنگ، کم  لبخند  همون دیدن با
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  و خاص ابهت و جذبه  یه عصبانیت با. بخند همیشه . نکن اخم اونطوری وقتهیچ  دیگه! آفرین -

  توی کنمنمی  رو دستم  دیگه! نترس. میاد بهت بیشتر دلت ته از هایخنده   ولی کنیا، می  پیدا جذابی

 !داد مزه  بهم خیلی دیشب خداییش ولی . اتبامزه  هایچال  اون

  این. افتادم شک به. شدن   نمایان خوشگلش هایچال  دوباره  و شد رنگ پر  هامین لبای روی لبخند

  خواب به رو خودش و شده  بیدار نکنه داد؟می نشون العملعکس  من یبامزه  حرفای  از بعد دقیقا چرا

 : گفتم شک با زده؟

 شنوی؟ می  رو من صدای داری تو هامین -

  احساسم همون اساس بر اما زدم،  توهم هم شاید. لرزید پلکش کردم حس لحظه  یه فقط لحظه،  یه

 : رفتم پیش

 ! ببینم  پاشو بیداری،  فهمیدم! خان هامین -

 حبس که رو نفسی راحت،  خیال با. نشد ایجاد حالتش در تغییری و نخورد تکونی   ترینکوچک  هامین

 :دادم بیرون بودم کرده 

 . تشنغول   بخوابی خوب. زدم توهم پس -

  نشستم همونجا پس شم،   بلند نیومد دلم. کردم مرتب تنش  روی و کشیدم بیرون پاهاش بین از رو پتو

  به کردم، می  فکر هامین به. شدم خیره  بود،  شده  آروم حاال که هامین خواب غرقِ صورت به و

  شبیه برام هامین. کردمی  دلگرمم بدجوری حضورش که بود مدتی اینکه به هاش، کمک به هاش، بودن 

  نامرد باشم مطمئن  و بدم تکیه بهش راحت خیال با تونممی  دونستممی که  کوهی بود،  شده  کوه  یه

 . کنهنمی خالی  رو پشتم و نیست
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 ناخودآگاه  یادآوریش،  با. بیاد یادم یوشیج  نیما از شعر یه  شد باعث احساساتم،  و  افکار این یهمه

 سروده  ما برای دقیقا رو  شعر این  و داشته خبر هامین  و من روابط از نو،  شعر  پدر که انگار. زدم لبخند

 : کردم زمزمه براش ملیمی صدای با  رو  شعر بودم نشسته هامین کنار که طور همون! بود

 نفرات  بعضی نام -

 است  شده  روحم رزق

 دلتنگی  هر وقت

 دست  دارم سویشان

 بخشدمی  جرئتم

 . داردمی  روشنم

 : گفتم و زدم هامین یچهره  به لبخندی دوباره . کشیدم عمیقی نفسِ و  کردم سکوت لحظه چند

. بود نفرات همین از بود،  من زندگی توی که هامینی هر اصل! هانفراتی  همین از هم شما!  تشن  غول -

 . کرد دلگرمم اومد،  زندگیم توی که هامینی هر

 . رفتم آشپزخونه طرف به و شدم بلند جا از و کشیدم آه 

  صدای که ریختممی هالیوان   توی  رو  چای داشتم. چیدم میز روی رو صبحونه وسایل و کردم دم چای

  توی هامین قامت شده،   بیدار کی ببینم تا بکشم سرک اینکه از قبل اما. شنیدم رو دستشویی در

 که کردم اعتراف خودم پیش هم باز و بهش خورد کوک نگاهم ناخودآگاه . شد پیدا آشپزخونه درگاه 

 . جذابه واقعاً صورتی هر در پسر  این

 : دادم تکون براش سری  و زدم لبخند. گرفتم رو امخیره  نگاه  عمیقی،  نفس با

 ! خیر به صبح  سلم،  -
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 :ایستاد کنارم و اومد  جلوتر

 ! کردی چه.  بانو زیبا خیر به صبحت -

 :گذاشتم میز روی رو   چای فلسک و خندیدم

 ! نیست من کارِ زنبوره،  و گاو محصولِ اشبقیه. کردم دم چای فقط که،  نکردم کاری -

 :هامین به کردم رو و  گذاشتم میز روی هم رو نون ظرف. خندید آروم صدای با هامین

 .بکش رو جاوید و سام زحمت هم تو لطفا کنم، می  بیدار رو عسل من تا هامین،  -

 :زد پیشونیش یکناره  به رو انگشتش تا  دو و  زد چشمکی

 ! قربان چشم روی به -

 :بشم میخکوب در درگاه  توی شد  باعث هامین صدای اما  رفتم آشپزخونه درِ طرف به و خندیدم

 روشنم بخشد، می  جرئتم دست،  دارم سویش دلتنگی،  هر وقت است،  شده   روحم رزق بانو،  زیبا نام -

 ! داردمی

 زد، می  بیرون پوستم از که گرمایی از. شد تندتر نفسم ناخودآگاه  و شدن گشاد هامچشم. برد ماتم

  از هامین یعنی. نداشتم برگشتن توانایی و بودم ایستاده  هامین به پشت. شدم  لبو  عین شدم مطمئن

 ! بود؟ شنیده  رو حرفام کی از بود؟ بیدار کی

  قرار من سر کنار سرش که جایی تا شد خم. ایستاد پشتم  و جلو که شنیدم  رو هامین هایقدم صدای

 :کرد زمزمه گوشم توی آروم بعد و. گرفت

  چی دلیلش میفهمی مطمئنم. بگرد دلیلش دنبال  بیداری توی! نبود خواب توی   هم اخمام  اون دلیل -

 . بود
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 . رفت هال سمت به و شد رد کنارم از گیجیم،  و حیرت به توجهبی  و

 بیدار هامین بودم،  فهمیده  درست من. نداشتم حرکت قدرت و بودم ایستاده  همونجا دقیقه چند تا

  و خوابه اون اینکه امید به دایره،  رو ریختم رو احساسم تمام من. بود شنیده   هم رو حرفام تمام  و! بود

  بودم،  آورده  ون*ب* ز به قلبم اعماق از که رو کلماتی تک  تک  و بود بیدار اما. شنوه نمی  رو صدام

  داشت یعنی! خوند  من اسم با رو یوشیج  نیما شعر. افتادم خوند که شعری یاد دوباره . بود شنیده 

 و بوده  بیدار بفهمم که بود این  واسه فقط اینکه  یا داشت؟ من مشابه احساسی  اونم و گفتمی  واقعی

  هامین گفتمی  بهم عجیب ششمم حس. دلش ته  از خوند،   واقعی دادمی گواه  دلم! شنیده؟ رو حرفام

  یجمله همون بشم مطلع بیداریش از خواستمی فقط اگه آخه خب. داره  رو من احساس درست

 . بود کافی آخرش

  بیدار ترقبل  از هامین  یعنی. بگردم دنبالشون بیداری توی گفت بهم... اخماش دلیل! آخرش؟ یجمله

 مطمئنم بشه؟ عصبانی چی خاطر به ممکنه هامین. کرده  عصبیش  طور اون که دیده  رو چیزی و شده 

 ...اون  از بعد. بود خواب اومدم،  بیرون اتاقم از من وقتی

*** 

  اون  یعنی. کردم مرتب رو  پتوش و شدم خیره   بهش و نشستم جاوید سر باال من اون از بعد! جاوید

 بود،  من کاره هیچ  عمل در که هامین که داشت دلیلی چه خب! بود؟ کرده  عصبانیش جاوید به هامنگاه 

  مهم هامین برای اینقدر من داد؟می  ایمعنی  چه  این  بشه؟ عصبی دیگه  پسر یه به من هاینگاه  از

 ؟... بودم

  آشپزخونه درگاه  توی هنوز من. بود هامین. پریدم جا از شد،  زده  صورتم جلوی درست که بشکنی با

 : بود ایستاده  جلوم ایبامزه  یقیافه با اون حاال و بودم شده  خشک

 اینجایی؟  هنوز تو و کردم بیدار رو  پسرا  من بانو؟ کجایی -
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  بود قوی آهنربای یه انگار  رنگ ایسرمه هایتیله   اون. بگیرم چشم نتونستم و شدم خیره  چشماش به

 :بردارم چشم ازشون  تونستمنمی دیگه کردم، می نگاهش بار هر که

 هامین؟  -

 :گفت خنده  با و  گرفت اشخنده 

 پرت؟   حواس بانویِ بله -

 ! بود؟  جاوید اخمات  اون دلیل ببینم.... که دیدی تو... تو -

 خیره  زمین به و گرفت  من از رو نگاهش. خورد کورگره  هم به ابروهاش دوباره  و شد خشک اشخنده 

 :گفت بود،  شده  جدی حاال که صدایی با. شد

 . جاوید خودِ دقیقا نه -

 :پرسیدم کنجکاوی و هیجان حال  عین در و گیجی با

 ! بود؟ باعثش چی! چی؟ پس -

 :چشمام به دوخت چشم دوباره  هامین

 ... جاوید به تو یِخیره  هاینگاه  -

 رفتن محض به. رفت آشپزخونه داخل و شد  رد کنارم از جدیش،  یقیافه و هااخم   همون با بعد و

. رفت آشپزخونه داخل اونم و کرد سلم. گرفت  ازم رو شدن شوکه فرصت  و شد پیداش سام هامین، 

  روی رو دستم. دادم تکیه  دیوار به در،  به پشت و  بستم رو در. شدم اتاقم وارد و کردم حرکت ناچار به

 زیاد حال به تا که منی برای هاتوجه   این! بود شیرین اما بودم،  متعجب آره، . گذاشتم کوبشم پر قلب

 . باشه خوادمی  که چی هر دلیلش حاال. بود شیرین  خیلی بودم،  ندیده  توجه
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 عسل طرف به شدم،  آروم باالخره  وقتی. کنم  کمتر رو قلبم ضربان عمیق نفس چند با کردم سعی

. شدیم آشپزخونه وارد دوتایی بعد و بشه حاضر تا موندم عسل منتظر. کردم بیدارش و رفتم

  عادی  خیلی همیشه  مثل دیدم وقتی اما باشم،   داشته هامین به نسبت رفتاری چه باید دونستمنمی 

  نه انگار که کردم رفتار جوری  منم و کشیدم راحتی نفس نیاورد،  خودش روی به چیزی و کرد برخورد

 . افتاده   اتفاقی انگار

  میز روی  از رو گوشی. خورد  زنگ هامین گوشی که خوردیممی صبحونه شوخی کلی با داشتیم

 : داد جواب رو تلفن ببخشیدی،  با. انداخت صفحه به  نگاهی نیم و زد گ*ن*چ

 . نمیام امروز نه، .... سلم.... بله؟ -

 :زد ب*ل ما به رو صدابی  و شد  بلند میز پشت از

 . میام االن -

 و  بود شده  پَکر اما برگشت،  دوباره  بعد یدقیقه  دو یکی. رفت بیرون آشپزخونه از دست به گوشی و

  راحت رو ما سوال پر  هاینگاه  کار جاوید. شدنمی دیده  درش قبل طبعی  شوخ و نشاط اون از اثری

 :کرد

 ! شدی پَکر داداش؟ شدچی  -

 :گفت و کشید سرش پشت دستی  درموندگی با هامین

 !کافه بیام تونمنمی شرکت،  تو اومده  پیش  مهم کار یه امروز هابچه -

 : پرسید سام و  شد گرد هممون چشمای

 شدی؟   ناراحت همین واسه -

 :بدتر نفرمون سه هر از  عسل بودیم،  متعجب هممون . داد تکون تایید ینشونه  به رو  سرش هامین
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 . نبودی تو وقتا خیلی هامین،  نیست جدیدی چیز  اینکه خب! وا -

 :گفت کردم، نمی درکش که عجزی  و  ناراحتی با هامین

 . امروز شده  کمتر کاریتون نیروی! کمکم به داشتین نیاز امروز آخه -

  که امشده  باندپیچی دست به رسیدم کردم،  دنبال رو نگاهش رد. میز روی چیزی به دوخت چشم و

 دیگه،  طرفِ از. گرفت امخنده  حال عین در و شد  بیشتر تعجبم. بود شده   حلقه  لیوانم دور میز روی

  سر دوباره . رفت ویلیقیلی  دلم ته هامین،  محبتِ و توجه همه  این از که بشم  این منکر تونستمنمی 

 حرف به جاوید دوباره .  بخونم نگاهش توی  از رو نگرانی  تونستممی. هامین به  دوختم چشم و بردم باال

 :پرسید  رو بقیه دل حرف و اومد

 ! باشه؟ شده   کم باید چی واسه کاریمون نیروی چیه؟ منظورت -

 :دادم رو جاوید سوال جواب زدم،  هامین به خطاب که حرفی با من اما نگفت،  چیزی هامین

  مطمئن بعدشم! کنم کار نتونم  که منو نزده  چانگلین شمشیرِ است،  ساده  سوختگی یه!  خان هامین -

 . دادی انجام برام دیشب که مخصوصی درمان اون با مخصوصاً شده،  خوب کامل االن باش

 هم هامین که فهمیدممی . فهمیدیم هامین و من فقط رو معنیش که زدم  چشمکی تمام  پررویی با و

 نشوند،  دستم روی هوابی که ایوسه *ب تا دو اون به داشتم که گرفته مخصوص درمان از رو منظورم

 . کرد هدیه بهم  مهربونی نگاه  و لبخند جوابم،  در. کردممی  اشاره 

  دستم رو گفتم فقط مختصر خیلی. خوردن جا حسابی شدن،  دستم پیچی باند متوجه تازه  که هابچه

 . نپرسیدن چیزی دیگه هم اونا. کرده  پیچیش  باند هامین و  ریخته  روغن

 دلم هم اونقدرها دیگه هامین،  نبود خبرِ  با انگاری. بودم شده  حوصلهبی منم صبحانه،  از بعد

  اصرار به. افتادیم راه  هابچه  بقیه با و پوشیدم لباس  حالیبی با صورت،  هر در! کافه برم خواستنمی 

  روز آخر تا. کنه پیاده  کافه هم رو ما شرکت،  به راهش سر تا رفتیم اون ماشین با همگی هامین، 
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  که کردممی  حس قلبم توی  خاص هیجانِ یه فقط. نداشتم رو همیشگی نشاط اصل و  بودم حوصلهبی

  از قبل تا. بشم شادی غرق و  کنم کار کنارش و ببینم رو هامین زودتر تا داشت رو فردا رسیدن شوق

  منتظر و شدمنمی  ناراحت اینقدر نبود کافه که وقتایی. نداشتم هامین به نسبت رو حس این روز،  اون

 ! بود گذاشته تاثیر روم بدجوری هامین،  یوسه *ب انگار. نبودم برگشتش

. کنم انتخاب  لباس همیشه از ترقشنگ  و ترمرتب  کردم تلش  و شدم بیدار خاصی ذوق با فردا،  صبح 

  به دیر ساعتی یک تهران،  هاینخیابو  همیشگی ترافیک  با اما افتادم،  راه  کافه طرف به نشاط همون با

 چشم کافه توی هامین کردنِ پیدا برای ناخودآگاه  شدم،  کافه وارد اینکه محض به. رسیدم کافه

 ! نبود هامین انداختم،  نگاه  که  رو جا هر اما چرخوندم، 

 :اومد طرفم به و شد اممتوجه سام که کاویدممی  رو اطراف کنجکاوی با و بودم ایستاده   در جلوی هنوز

 ! آوردین  تشریف عجب چه خانوم،  زیبا بهبه -

 : گفتم بود،  اومده  وجود به لحنم توی هامین ندیدنِ اثر در که ایکلفگی با

 . ننداز متلک بود،  ترافیک بابا. سلم -

 :پرسیدم سریع بدم،  سام به رو دادن جواب فرصت اینکه  از قبل و

 کو؟  هامین -

 : گرفت اشخنده   و پریدن باال سام ابروهایِ

 ! بگیر رو هامین سراغِ بعد برسی،  بذار دختر -

 : دادم بیرون حرصی رو نفسم

 کجاست؟  هامین گممی  ندارم؛ اعصاب نذار سرم به سر سام -

 : انداخت باال شونه  خیالیبی با سام
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 ! نه یا امروز میاد اصل  ببینیم نزد هم زنگ. هنوز نیومده  -

 بلکه نیومده،  تنها نه هامین بعد داشتم،  تاخیر ساعت یه خودم من! نیومده؟. رفتم وا سام حرف این با

  نگرانی و  رفت بین از داشتم که ذوقی تمام افتاده؟ براش اتفاقی  نکنه کجاست؟ پس!  نزده؟ هم زنگ

 سوالی با. شدمی  دور داشت  و بود کرده  گرد عقب سام بیام،  خودم به تا. گرفت بر در رو وجودم تمام

 :گرفتم رو راهش  جلوی و  برداشتم سمتش به قدمی سریع گرفت،  شکل سرم توی که

 شده؟چی  ببینین نزدین زنگ هم ها شما ببینم -

 :کرد نگاهم تعجب با و شدن گرد سام چشمای

  مونده  شرکت حتما گفتیم . شدیم بیخیال هم ما نداد،  جواب زدیم زنگ بار یه!  نیست که بچه زیبا -

 ! دیگه

  رو تلفنش خدا،  وای. رفت هامشتری  سمت به و شد  دور بود،  شده  دگرگون  حالم که من به توجهبی  و

  جواب رو تلفنش نه و بزنه زنگ نه هامین نداشت  سابقه افتاده؛ براش اتفاقی  یه حتما!  نداده  جواب هم

  دودو چشمام مردمک. بودم شده  هامین نگرانِ بدجوری شد، نمی  کم هم لحظه یه قلبم ضربان. بده 

 !کردمی  لیست باشه،  افتاده   بود ممکن که رو اتفاقاتی  بدترین داشت دشمن،  یه مثل ذهنم و زدمی

 بندم پیش و کردم رها میز  وسط  همونطور رو کیفم. رفتم استراحتمون اتاق طرف  به لرزون هاییقدم با

! کردنی؟ کار چه اما کنم،  پرت رو حواسم کردن کار با گرفتم تصمیم. برگشتم سالن به و برداشتم رو

  شد مجبور سام آخر دست. دادممی  تحویل عسل  به قاطی و قر و نوشتممی اشتباه  رو هاسفارش  مدام

  و کنم استراحت و  بشینم گوشه یه که بخواد ازم بگیره،  رو هامشتری  شکایتِ جلوی اینکه برای

 . بگیره  رو هاسفارش  تنهایی  به خودش

  رو چشمام و گذاشتم دستام روی رو سرم. شدم پهن صندل روی عسل روی به رو پیشخون،  جلوی

 نگرانی،  بر علوه  و شد  تندتر قلبم ضربان. بست نقش هامین یچهره  ام، بسته هایپلک  پشت. بستم
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  خدایا! نشم؟ نگرانش تونستم می مگه بود،  عزیز برام  پسر این. شد پخش وجودم توی  شیرین حس یه

 ! زدمی  زنگ یه  القل کافه؟ میومد هامین االن  همین اگه شدمی  چی

  انداختم،  عسل به نگاهی. کردم باز چشم و کشیدم شیرینم رویای از دست کافه،  تلفنِ زنگ صدایِ با

 چند  با زدن کله و سر مشغول

 :برداشتم رو تلفن و کشیدم آهی. بود نشده  تلفن زنگ متوجه حتی و  بود مشتری تا

 بفرمایید؟  بله -

 :داد بهم رو  آرزوم شدن یافتنیدست   نوید هامین،  گرمِ صدایِ و

 شریف؟ احوال!  بانو سلم -

*** 

  هم هامین صدای  شنیدن خوشحالی پایِ گردِ به شادیم دادن، می بهم هم رو دنیا اگه لحظه اون

 :رسیدنمی 

 ! هامین -

  مسلسلِ یماشه و  بیوفتم نگرانیم و هادلهره   تمام یاد  شد باعث زد،  هامین که شادی یخنده  تک

 :بشه چکونده  عصبانیتم

  منِ میره؟ راه  هزار دلم گینمی  شه؟می  نگرانت آدم گینمی  کردی؟ دیر اینقدر چرا کجایی؟ تو -

  خودتم حالیه چه دونیمی  ها؟ کنی؟می  اذیتم اینجوری   تشن  غول  توی که کردم گناهی چه بدبخت

  دریافت هم تماس یه  حتی  و ندیده  رو هامینش امروزم جنون کافه بگن بهت بعد کافه،  برسی دیر

 کافر نشنود،  مسلمان که جوری یه!  افتضاح افتضاحیه،  حال. بگم بهت بذار دونینمی  اگه نکرده؟

 ! تشنغول  این دستِ از  شم راحت بُکش رو من خدا،  ای هان؟ کنم؟ کارچی   تو  دست از  من االن! نبیند
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 :بزنه تشر حرصی و بیاد حرف به باالخره  هامین شد  باعث آخرم یجمله

 ! نکنه خدا -

 :کردم نازک براش چشمیپشتِ  بینه، می  رو من انگار که طوری

 ! دیمی دق رو  من باالخره  کارات این با تو نکنه هم خدا نترس؛ -

 . نکنه خدا گممی ! اِهه -

 :چرخوندم کاسه توی رو چشمام

 ! شدم نگرانت و کردم خیال و فکر کهبس  ترکید  دلم دقیقا؟ کجایی بگو حاال! خب  خیله -

  و کشیدم پوفی دونستم، نمی  رو دلیلش که سکوتی از کلفه گذشت،  که  مدتی. کرد سکوت هامین

 :گفتم

 تلفن؟   پشت  مردی هامین؟ -

 : زدم تشر خودم  به لبیزیر  و گفتم چی که  شد جمع حواسم سریع و

 !الل زبونم! نکنه خدا وای،  -

 :گفت زده هیجان  کمی حتی و  مهربون لحنی با و اومد حرف به هامین باالخره 

  گفته امروز،  نیومده  پدرام. نیام اصلً هم شاید کافه،  بیام دیرتر امروز احتماال من بانو. هستم نه،  -

 !کافه میام منم بیاد اگه. برسونه رو خودش روز آخر تا  بتونه شاید

 :بگیرم رو کردنم غرغر جلوی نتونستم

 بود؟  شدنت گور  و گم وقتِ االن آخه. پدرام بشی گور به گور ای -

 :گفتم زده حیرت . گرفت رو حرصم  جای تعجب شد،  بلند که هامین یِخنده  صدایِ
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 خندی؟ می  چرا -

 :گفت خنده  پر لحنی با

 . بانو استبامزه  و قشنگ خیلی کردنات غرغر  -

 :گفتم و کردم فوت رو نفسم حرص با

 .مسخره ! بخندی آب رو کوفت،  -

  صدای. خندیدم ریز ریز و بگیرم رو امخنده  جلوی نتونستم زدم،  که حرفی آوردن یاد به با خودمم اما

 : گفت محبتی  پر لحن با. شد تموم هاشخنده  باالخره  و پیچید گوشم توی هامین عمیق نفس

 نیست؟  امری بانو،  زیبا خب خیله -

 : گفتم شیطنت با و زدم آمیزی شیطنت لبخند رسید،  ذهنم به که فکری با

 ! دارم مهم خیلی امر تا دو چرا، !  آها. کنم فکر بذار اوم،  -

 :زد ایخنده   تک هامین

 . گوشم سراپا من بفرمایید،  خب  خیلی! کوچولو شیطون -

  ون*ب*ز به زد، می  فریادش قلبم که رو ایخواسته و دادم دستور عامرانه  لحنی با نکردم،  خواهش

 :آوردم

 !کافه میای سونیک سرعت  با سریع تند،  زود،  کنی، نمی  معطل اومد پدرام  اینکه محض به اولیش،  -

 :رفتن فرو عمیقاً هاشلپ  دوباره  باز و زده  عمیقی لبخند که کنم تصور تونستممی

 بعدی؟ . چشمام جفت روی -

 : گفتم خجالت با و  شدم مسلط خودم به عمیقی نفس با داشتم،  تردید  حرفم گفتن برای اینکه با
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 ! باش خودت مواظب دومی،  -

  از بعد. اومده   خوش مذاقش به حسابی حرفم  که داشت این از نشون هامین،  ایِلحظه   چند سکوت

 : گفت مهربونی لحن با لحظه،  چند

 کنم؟  خواهش یه  منم شهمی -

 . اوهوم -

 : گفت که وقتی بود احساس از  پر لحنش و صدا

 ! باش من کوچولویِ پرنسس  مراقب هم تو  لطفا -

  گرفته بر در رو تنم سلول به سلول شیرین حسِ  یه دوباره  باز. انداختم پایین  رو سرم و گزیدم ب*ل

  شده  هیجانی و تند هامنفس. شدم سرخ که فهمیدم صورتم،  خصوص به تنم،  دمای رفتن باال از. بود

 :گفتم کلمه دو فقط خجالت با و آروم. بودن

 ! بیا زود -

  و گذاشتم قلبم روی رو  دستم. کردم قطع رو تلفن بدم،  هامین به رو زدن حرف   فرصت اینکه بدون و

  به بیاد یکی خدایا، . بشه کم امجنبه  بی دلِ این تپش  از ایذره  بلکه تا کشیدم تریعمیق  هاینفس

 ! کنه  توجه بهم اینقدر نباید! است جنبه بی من،  یندیده  محبت قلب که کنه حالی هامین این

 :پرسشگرش صورت  به دوختم چشم و کردم بلند رو سرم عسل،  صدای با

 بود؟  کی تلفن -

 حواسم چرا خدا،  وای. من به بود شده  خیره  پرسشگرانه و تعجب با و بود ایستاده  ر* م*ک به دست

  هامین و من مکالمات از هم چیزی  عسل یعنی  بودن؟ رفته کِی هامشتری!  اینجاست؟ هم عسل نبود

 :پرسیدم سوالش به ربطبی  که شد پررنگ برام اونقدری هاسوال  این جواب اهمیت بود؟ شنیده  رو
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 ! شنیدی؟  رو حرفامون از چقدر -

 :شدن گرد تعجب از  عسل چشمای

 زدی؟می  حرف کی با مگه داشت؟ ربطی چه زیبا،  وا -

 شنیدی؟   رو حرفام  از چقدر بگو عسل،  نکن اذیت زیبا جونِ -

 میگی حاال. زنیمی حرف داری دیدم فقط. رفت مشتری  آخرین االن همین عزیزم،  نشنیدم هیچی -

 نه؟  یا بود کی

  عسل اگه وای. دادم  بیرون راحت خیال با بود،  شده  حبس امنه *ی*س توی  لحظه اون تا که نفسی

  نبود معلوم و بودم نیاورده  در بازی ضایع کم هم االن تا چند  هر! رفتمی آبروم که شنیدمی  رو حرفام

 :بذاره  سرم  به سر چقدر بوده،  خط پشت کی بفهمه عسل وقتی

  پدرام داره  احتمال که گفت اینم. اونجا بمونه شده   مجبور شرکت،  بوده  نرفته پدرام  گفت. بود هامین -

 . کافه میاد وقت اون و برسونه روز آخر تا  رو  خودش

 :کرد نگاهم خندون  چشمایی و ب*ل با عسل

 شنیدم؟  رو حرفات از چقدر خوردیمی  حرص داشتی که داشت چی اینا االن مثل بعد -

 :زدم  بازوش به مشتی شوخی،  به و خندیدم

 ! عسل  نکن اذیت -

  و  بود شده  راحت خیالم حاال که منم. نگفت چیزی و داد تکون تاسف ینشونه  به سری خنده  با عسل

  از  خالی کافه و گذشت ساعتی یک. نباشم بیکار تا  رفتم آشپزخونه سمت به بودم،  گرفته انرژی

  کردیم تعطیل موقتاً رو کافه داشت،  حسابی خرید یه به نیاز هم کافه که اونجایی از. بود شده  مشتری

 . کافه برای خرید دنبال رفتن جاوید و سام و
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  آب پانسمانم روی. بود پخش میز روی اولیه هایکمک یجعبه  و بودم نشسته آشپزخونه میز پشتِ

.  نشه بدتر هم اون از سوختگیم  تا کنم عوضش خواستممی  حاال و بود شده   خیس بانداژ و  بود ریخته

  آرومی به که همونطور. کردمی  درست املت ناهار برای داشت و بود ایستاده  از*گ پشت  هم عسل

 : کردم نگاهش و گرفتم باال رو سرم عسل صدای با کردم، می  باز رو هامین پانسمانِ

  تا بریز رو هاگوجه شد اغ*د اگه. باشه روغن به حواست بیام تا  دستشویی برم دقیقه یه  من زیبا -

 .بیام

 بانداژ یبقیه  کردن باز به دوباره  منم. رفت بیرون آشپزخونه از عسل و دادم تکون سری حرف بدون

  اون و قبل شب  دو به ذهنم ناخودآگاه  دستم،  روی از باند کامل رفتنِ  کنار با. شدم مشغول

  بازیگوشی هامین نگاه  توی  خاصِ احساسِ اون حوش  و حول ذهنم. کرد پرواز جادویی هایوسه *ب

  اینکه فکر با و اومد باال سالمم دست ناخودآگاه . رسوند اوج به رو ضربانش دوباره  سرکشم دلِ و کرد

  نوازش رو امسوخته   دست روی بوده،  نشسته  سوختگی همین روی جایی یه که هامین یوسه *ب

 .کرد

 دو به و کردممی  نوازش رو سوختگی روی امدیگه دست با آروم و بودم مونده  دستم مات همونطور

 :بپرم جا از شد باعث عسل جیغ صدای  که کردم، می  فکر صبح  دیروز و  پیش شب

 ! که سوخت  این زیبا -

 : پرسیدم و کشوندم عسل  طرف به رو هراسونم نگاه 

 شده؟چی  -

 :دوید  از* گ طرف به عسل

 ! سوخت که این کجاست،  حواست پس! بودما سپرده  تو به رو روغن این من -
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  شد رد میز کنار از داشت،  دست در رو اغ* د روغن ظرف که همونطور عسل  همزمان و شدم بلند جا از

  تمام و بخوره  سکندری و  کنه هول عسل شد  باعث ناگهانیم شدن بلند. بره  سینک طرف به تا

  اونقدر هاروغن . بود بانداژ بدون و دفاع بی حاال که امسوخته  دست روی بشه خالی اغ، *د هایروغن 

 بسته چشمام د، *ر *د شدتِ از و کشیدم جیغی حالبی . سوخت هم وجودم  عمق تا  که بود اغ*د

 ...نفهمیدم چیزی دیگه و شدن

*** 

 * هامین*

  ظهر تا رو خودش بود تونسته پدرام. اومدم بیرون شرکت  پارکینگ از  و کردم روشن رو ماشین

  رو  روز یبقیه تا کافه  برم سریع بودم،  داده  قول  بانو زیبا به که همونطوری  خواستممی  حاال و برسونه

  دلتنگش چقدر حاال تا  دیروز از دونستمی  خدا فقط. بگذرونم بانو زیبا کنار خصوص به ها، بچه کنار

 . بودم شده 

  عین شده،  نگرانم و  کرده  خیال و  فکر تا هزار  گفت که وقتی. افتادم صبحمون یمکالمه  یاد دوباره 

  نهایت در اما خجالت،  با که وقتی یا. بودم اومده  سرحال و بودم کرده  ذوق  نوجوون هایپسربچه

  رو بم*ل بزرگی لبخند و  بود شده  مور مور تنم تمام  لحظه یه باشم،  خودم مواظب که بود گفته محبت

  بودن زده  بهم هم تریعاشقانه  هایحرف  حتی امتوجه   جلب  برای دخترا از  خیلی قبل. بود پوشونده 

  حس نه. دادنمی  بهم  حسی هیچ  چاپلوس دختر مشت یه ون*ب*ز از هاجمله اون  شنیدن  ولی

  این که بانویی زیبا ون * ب*ز از جمله  این شنیدن اما. مطلق حسیبی فقط انزجار؛ حتی نه ذت، *ل

  از  اشجمله  س*ن*ج  کنم حس تونستممی وجودم تمامِ با من و بود،  شده  عزیز برام بدجوری روزا

  از کشید خجالت بود،  معصوم و  پاک بس از  اشگوینده  که ایجمله. چسبید بهم خیلی نگرانیه، 

 . بود دوست یه یصادقانه نگرانی از بلکه نبود،  توجه جلبِ هدفش که ایجمله. گفتنش
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  اینکه برای. افتاد دلم به  بدی استرس دلیل، بی  و  ناگهان. شدم  جدا افکار این از و دادم تکون رو سرم

  به بیشتری سرعتِ با و فشردم از*گ پدال روی ترحکم *م رو پام کنم،   دور خودم از رو حس این

 . روندم کافه طرف

  گوشی. کنم کمتر رو  سرعتم شد  باعث گوشیم،   زنگ صدایِ که داشتم فاصله کافه با خیابون سه دو، 

  رو تماس. زنهمی  زنگ داره  که عسله شدم متوجه اش، صفحه به نگاهینیم با و درآوردم جیبم از رو

 :گفتم بگه،  چیزی عسل  اینکه از  قبل و کردم وصل

 .کافه رسممی  االن  عسل؟ بله -

 : انداخت تنم به خفیفی لرز آلودش، بغض  صدایِ

 ! کن عجله هامین -

  دلهره  با. بود رسیده  خودش نهایت به قلبم ضربان. زدنمی  شور بیخودی دلم! افتاده  اتفاقی یه  خدایا

 : گفتم نگرانی با و کردم بیشتر رو ماشین سرعت

 عسل؟  شده چی . رسممی  دیگه دقیقه دو -

 ! زیبا -

 زیبا برای اتفاقی چه. شدنم  دیوونه واسه بود کافی کلمه یه همون. شد بلند هقشهق  صدای بعدش و

 ! برس دادم به خودت خدایا، ! بود؟ افتاده  بانو

  داخل و کافه سمت  دویدم ببندم رو ماشین درِ اینکه بدون ها، دیوونه  عین. رسیدم کافه به باالخره 

  طرف به رو راهم سرعت  همون با و نکردم تلف  رو وقت پس نبود،  سالن توی کسی هیچ . شدم

 جلوم که اینه*صح  دیدن با. شدم میخکوب آشپزخونه  درِ درگاه  همون  توی. کردم کج  آشپزخونه

 . رفتن سیاهی چشمام و گرفتم سرگیجه. وجودم به شد  سرازیر عالم غمِ تمام بود، 
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. بیهوشه که بود معلوم و بود افتاده  بسته چشمای با آشپزخونه کف بانوم زیبا من،  کوچولویِ پرنسس

  صدای با. کردمی  گریه و  بود گرفته ل*غ *ب رو بانو زیبا سر. بود زده   زانو زمین روی کنارش هم عسل

  و دویدم بانو زیبا سمت  به. اومدم بیرون تلخ  یخلسه   اون از زد،  صدا رو اسمم کنانناله  که عسل

 :زدم نعره  تقریبا

 شده؟چی  -

 :داد رو جوابم کرد، می هقهق  که همونطور عسل

... بود نشسته آشپزخونه میز پشت... کنه عوضش  که کرد باز رو بانداژ... شد  خیس دستش پانسمان -

  ریخت روغن... خوردم  سکندری کنارش... کردم هُل... شد بلند یهویی... بود دستم اغ*د روغن ظرف

 نیاد؟  سرش بلیی! خواهرم هامین، ... سوختگی  جایِ روی

  این با االن نبود مهم برام. زدم کنار رو عسل چیز،  همه به توجهبی. رسید خودش اوج به دیوونگیم

 افتاده   زمین کف بیهوش اینجوری که بود،  بانو زیبا فقط مهم. بکنه بهم راجع فکری چه ممکنه کارام، 

 . بود

 حرکت یه با. دادم سُر رش*م*ک  پشت رو  امدیگه  دست و بانو،  زیبا زانوهایِ زیر رو دستم یه

 :گفتم و کردم نگاه  عسل اشکی و  عسلی هایچشم به. بغلم تو کشیدمش

 ! بمون  جاهمین  تو -

  به تونستممی  که سرعتی نهایتِ با و خوابوندم ماشینم عقب صندلی روی رو زیبا. زدم بیرون کافه از و

  زیبا سر از  مو تار یه حتی  اینکه فکر. ذاشتنمی  راحتم ایلحظه  دلهره . رفتم بیمارستان اولین سمت

 . ریختمی  هم به رو حالم بدجوری بشه،  کم بانو
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  زیر. چسبوندم امنه *ی*س  به رو  سرش و  گرفتم بغلم توی  رو بانو زیبا دوباره  بیمارستان در دم

  باز رو خوشگلش چشمایِ که کردممی التماسش داشتم دیگه. کردن زمزمه به کردم شروع گوشش

 :کنه

  صدایِ شنویمی ! بانو زیبا شده  تنگ نگاهت خاکستر اون  واسه  دلم. شو بیدار خدا  رو تو پرنسسم -

 کرده  احاطه خاکستری خط یه  رو  دورش که طوسی گویِ تا دو اون دیدن برای شنویمی  رو؟ قلبم

 سوزه نمی  مهربونت دل بانو زیبا کوبه؟می امنه *ی*س  به رو خودش و کنه می  التماس داره  چطور

 ! المصب رو چشمات  کن باز دِ واسش؟

  دیدم،  که پرستاری اولین به. دویدم اورژانس  سمت  به سرعت تمام با زدم، می  حرف که همونطور

. خوابوندم تخت  روی رو بانو زیبا. بمونم منتظر باید گفت و برد اتاق یه به رو من اونم. گفتم رو شرایط

  نوع از سوختگی. کرد معاینه رو دستش و اومد بود،  سفیدی  ریش و مسن مرد که دکتر زود،  خیلی

 شانس خیلی که گفت  دکتر. موندمی پانسمان  توی هامدت  تا باید بانو زیبا  دست و  بود دو درجه

 با بره،  بیرون خواست  دکتر و شد تموم باالخره  معاینه وقتی. نرسیده  ۳ درجه  به سوختگی  آوردیم

 : زدم صداش نگرانی

 دکتر؟  آقای -

 :بود افتاده  لرزه  به صدام نگرانی،  شدت از. کرد نگاهم پرسشگرانه و برگشت

 بیهوشه؟  چرا -

 . رفته حال از داشته که ضعفی و د*ر*د  شدت از نباش،  نگران -

 :بشه کم اضطرابم  از ایذره  حتی نشد باعث دکتر حرف

 میاد؟  هوش به کِی -

 : گفت مهربونی با و زد روم به لبخندی حالم،  این دیدنِ با دکتر
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 . بشه سرحال زودتر خانومت که بزنه سرم یه بیاد پرستار میگم االن! عاشقیا جان پسر -

*** 

 و شدممی  عصبانی حسابی عاشق،  گفتمی  بهم شوخی به اگه  حتی کسی وقت  هر که همیشه برخلف

 فقط. نکرد عصبانیم اصل  بودن بانو زیبا عاشق اتاق،  اون  توی لحظه،  اون انداختم، می  راه  دادبی  و داد

 !حسرت... جور یه  شاید دلم،  توی نشست  عجیب غمِ جور یه

 : کردم  زمزمه حالیبی  و نگرانی با و  دوختم چشم بود،  شده   معصوم حسابی که زیبا به

 . نیستم هم عاشقش نیست؛ خانومم -

 :کردمی  نگاهم ایپدرانه  مهربونی با که چرخیدم دکتر سمت به و خندیدم تلخ 

 که خوبه دوست یه فقط هم بانو این. شمنمی  عاشق هرگز من. ندارم عاشقی  و عشق با کاری کل من -

 . نگرانشم دوست یه مثل

 :گفت  و زد روم به ایپدرانه   لبخند. گذاشت امشونه  روی  دست و  اومد جلو دکتر

  نگرانی فقط نگرانیت امروز. دوسته یه فقط دختر  این گیمی. شمنمی  عاشق هرگز من گیمی  امروز -

  عشق. کنی فرار ازش  تونینمی . میاد خودش عشق! جان پسر اما. شهدیگه دوست برای دوست یه

 که شهمی  بزرگ اونقدر ذره  ذره  اما قلبته،  یروزه  دو یکی  مهمون کنیمی فکر اول. میاد آروم آروم

  دیگه بینیمی بیاد،  که  عشق. برابرش در عاجزی  تو  روز  اون و گیره؛می مشتش توی رو وجودت کل

 ! بکشی نفس اون بدون تونینمی 

 : داد ادامه  و انداخت بانو زیبا به گذرایی نگاه 

  و نگرانی! نمیگه رو  این نگاهته عمقِ تو که چیزی اما. معشوقه نه دوستته،  فقط دختر این میگی -

 کنی؟ نمی  حسش خودت. غیرعادیه  خیلی نیست،  دوست یک حد  در فقط تو  دستپاچگی
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 خودم شده،  نزدیک من به اینقدر که دختریه دومین زیبا میگفتم گفتم؟می  چی. کردم سکوت

 به اما شدم،  اشوابسته   بدجوری دونممی  گفتممی  است؟ ساده   دوستی یه از  فراتر بهش حسم دونممی

 بزنم؟ بهش  حرفی تونمنمی  ام، گذشته  خاطر به دلیل،  یک  و هزار

 :گفت و کرد اشاره  زیبا به سر با. زد ایدیگه  لبخند دید رو من سرگردونیِ و سکوت که دکتر

  چشمایِ هایِخرابه  بین رو دلت و میای خودت به  روزی یه  مطمئنم دیدم،   امروز من که چیزایی با -

 . رسیمی حرفم به و کنیمی  قبول  رو عشق این  هم تو روز اون. کنیمی  پیدا دختر این

 :گفت و چرخید سمتم به دوباره  بره،  بیرون اینکه از قبل اما رفت،  در سمت به

 االن  همین از برات،  شهمی  مهم خیلی روزی یه   دختر این. پسر کن اعتماد سفیدم هایریش  به -

 ! باش داشته رو هواش

 . گذاشت تنها مختلف  احساسات و  سوال عالمه یه  با رو من و رفت بیرون و

 سرمِ  و اومد  پرستاری  که بود نگذشته دکتر رفتنِ از خیلی. دوختم چشم زیبا  به و نشستم تخت کنار

 . زد رو زیبا

! هرگز. شمنمی  عاشق  هرگز من! محاله! شم؟ می  عاشق من میگه دکتر؟ این میگه چی! من بانوی زیبا

.  بگیره  شکل من در  عشق اسم به حسی ذارمنمی  وقت هیچ  من اما برام،  عزیزی خیلی دارم قبول

  قبل که همونیه عاشقی  چطوریه؟ حالت بشی عاشق وقتی  داره؟ نشونه طوریه؟چه  عاشقی اصل... اصل

 ! داشت؟ ایدیگه  اسم احساس اون  یا کردم؟ اشتجربه  بار یه

  تنهایی خودم. کنممی تو جمعِ حسابی رو  حواسم بعد به این از همین برای من و  عزیزی تو بانو،  زیبا

  توی  دخترِ اون وقتی. کنی احساس رو سختی و د *ر*د بکشی،  تنهایی دیگه ذارمنمی  دارم،  رو هوات

  هنوز دلم. دادم دستش از و نبودم مواظبش. نبودم مواظبش من شد،  عزیز قدر همین برام امگذشته
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  مطمئن تو  از قبل تا. حسم به نسبت دارم تردید!  بانو  دلم دو مدتیه اما... اما خوادش، می  بدجوری هم

 ...دیدم  رو تو  وقتی از اما ها، بودم

  عزیز برام که هستی  دختری دومین تو. کنممی تجربه  تو با دوباره  رو حس اون دارم انگار بانو،  زیبا

 !ذارمنمی  بدم،  هم رو جونم شده . بیفته هم تو برای اتفاق همون ذارمنمی  شدی، 

  دستم از شده  عزیز برام که کسی هم اینبار ذاشتمنمی . گرفتن جون چشمم  جلوی  قدیمی خاطراتِ

.  دوختم چشم زیبا سوخته  دست به اینبار و کردم پاکش. چکید چشمم یگوشه  از اشکی قطره ! بره 

 رو سرم ناخودآگاه   که کرد پر رو وجودم طوری و گرفت شدت  اونقدر قلبم توی  احساس دفعه یک

  عقب رو سرم و اومدم خودم به دفعه یک. زدم وسه* ب رو دستش شدید سوختگی روی و بردم پایین

 .کشیدم

  اون مثل! سیدم*و*ب رو  دستش من... من نبود؟ خودم  دست چیز هیچ  انگار چرا! کردم؟ کار چی من

  باز که تپید  بانو زیبا برای طوری ایدقیقه  چند برای قلبم هم باز اش، خونه  ی آشپزخونه توی که شبی

  وای زد؟ تند اینقدر دستش  ست*پو مس*ل از  قلبم چرا. زدم وسه*ب رو بانداژ روی ناخودآگاه  هم

 !نشدم؟ که مجنون شده؟چِم  من خدا، 

 موهام و بردم فرو موهام بین رو دستم. فرستادم بیرون فشار با رو نفسم و شدم بلند جا از کلفگی با

  این به نسبت که عجیبی کشش اما موندم،  بانو زیبا به خیره  همونطوری ایلحظه  چند. کشیدم رو

  به و بمونم هم باز اگر ترسیدممی . برم بیرون اتاق از زیادم،  نگرانی وجود  با شد باعث داشتم،  دختر

  نبود،  عقلم دست دیگه رفتارم کنترل. بدم جفتمون  دست کاری یه کنم،  نگاه  معصومش یچهره 

 رو چیزم همه داشت قلبم حاال و تعطیلت بود رفته و بود کرده  جمع رو بندیلش و  بار کل عقلم انگاری

 ... بکنم براش فکری یه باید شده،  سرکش زیادی قلبم جدیدا! دادمی دستور بهم و کردمی  کنترل

 

 * زیبا*
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  خیلی اما زد،  رو چشمم  اتاق زیاد نور اول. کردم باز چشم  دستم طرف از شدیدی  د*ر*د احساسِ با

. چرخوندم ناآشنا اتاق این  توی رو سرم مبهوت. کردم عادت نور شدت به زدن،  پلک بار چند با و زود

 من. گرفتم رو سوالم جواب من و بود وصل  دستم به که سرمی مخزن به رسید نگاهم باالخره 

 ! بودم بیمارستان

  بود،  پوشیده  رنگی سفید روپوش که مسنی مرد. شد  جلب اتاق دیگه سمت به امتوجه  در،  شدنِ باز با

 :رسید گوشم به مهربونش صدایِ دنبالش به و  شد وارد

 ! دادی سکته رو عاشق  پسرِ این که تو بابا دخترم؟ شدی بیدار باالخره  -

  پیرمرد که حرفی با که بیمارستانم چی برای فهمیدمنمی  و  بود نیومده  جاش سر حواسم کامل هنوز

 :زدم ب*ل میومد،  چاه  ته  از انگار که صدایی با متعجب، . شدم گیج  بیشتر زد، 

 ! عاشق؟ پسر -

 :گفت کرد، می دستکاری رو سرم کهدرحالی و  زد مهربونی لبخندِ

 . همراهت -

  چشمام روی تا بدم حرکت  رو دستم خواستم چشمام،  خارش احساسِ با. کردم نگاهش منگ و گیج 

  سر  ایناله  اختیاربی  و شد جمع چشمام توی اشک. پیچید تنم  تمامِ توی وحشتناکی د*ر*د که بکشم

  بین چیزی رنگش و بود شده  بود*ک دستم! کردم وحشت دیدنش با. انداختم دستم به نگاهی. دادم

 ظاهرِ دیدنِ با که بدی  حس با. داشت بدی ظاهر خیلی   کل در و بود اومده  ور پوستم. بود سیاه  و قرمز

  دستم به نگاهم تا دادم فشار هم روی و بستم حکم*م رو چشمام بود،  اومده   سراغم به دستم داغون

 . نیوفته

  باز چشم کرد،  معاینه رو دستم آرومی به باشه،  دکتر باید کردممی  درک داشتم حاال که پیرمرد وقتی

 :نالیدم. داشتم د*ر*د و کردممی ضعف احساس شدیداً. کردم
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 . دارم د*ر*د خیلی -

 بزنن؟  بهت مسکن یه بیان بگم خوایمی -

  روی قلبم اعماقِ از  ناخودآگاه  کلمات کنم،  مزه  مزه  رو حرفم و میگم چی بفهمم حتی اینکه بدون

 :شدن  جاری زبونم

  زود بود داده  قول بیاد؟ تا  هامین به بزنه زنگ بگین همراهم به میشه دکتر. نداره  فایده  مسکن نه،  -

  اینجوری دستم وقت اون کرد، می  عوض رو پانسمانم  خودش اومد، می  زود اگه  نیومد؟ چرا پس بیاد، 

 !شدنمی 

 . چکید چشمم  گوشه از اشکی یقطره  و

  و برگردوند چشمام به رو نگاهش بعد و کرد نگاه  بود،  چکیده  چشمم از که  اشکی به مهربونی با دکتر

 :گفت

 بگم بذار. نمیاد هوش  به کوچولوش بانو چرا که کرده  کچل رو همه که همراهته نفر یه فقط که فعل -

 ! خان  هامین بزنه زنگ بگو بهش خودت خوبی،  بشه راحت خیالش که بیاد اون

 :زد صدا و چرخوند سمتی به رو سرش  و ایستاد درگاه  توی. رفت در طرف به حرف  این با و

 . اومد هوش به کوچولوت بانو. رو  راهرو اون  تو نکن گَز اینقدر  بابا،  بیا! جان پسر -

  اینجوری  رو من تونهمی  دنیا توی  نفر یک فقط که داد نوید بهم حرف این شنیدن با قرارم، بی  قلبِ

 . شد تبدیل یقین به شکم دکتر،  جلوی هامین قامت شدنِ ظاهر با و افتادم،  شَک به. کنه صدا

**** 
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 دست با بس از دونستممی  که طلییش هایرگه با  ایقهوه  موهای و نگرانیش از پر صورت اون دیدن با

  روی هم سر پشت اشک قطره  چند و خورد ترک   بغضم شدن،  پل و پخش اونجوری کشیدتشون

 :کردم ناله بغض  با. خوردن لیز امگونه

 ! هامین -

 :دوید اتاق داخل هامین و رفت کنار دکتر

 خوای؟ می  چیزی جان؟ -

 : گفت هامین به رو لبخند با. بست سرش پشت رو در و  اومد  اتاق  داخل هم دکتر

  رو شما سراغ سره  یه وقت  اون اومده،  هوش به نیست دقیقه ده  دختر این هامینه؟  اسمت شما پس -

 !گیره می

 :گرفت نگرانی رنگ دوباره  نگاهش زود خیلی اما. شد رد هامین چشمایِ از  نور سرعت به خاصی برق

 داشتی؟  کارمچی  زیبا؟ جانم -

  رصد رو صورتم جزء  به جزء استرس با لرزونش،  هایمردمک. نشست صندلی روی تخت کنار و

 این با داد، می  بهم خوبی حس هامین نگرانی و توجه  این  اینکه با. کنن پیدا  رو ناراحتیم تا کردنمی

 : دادن جا صدام توی رو  خودشون و  شدن مخلوط هم با دلخوریم و د*ر*د. شد شدیدتر بغضم حال

  هم  دلت توی اگه حتی! بانوام  زیبا تو واسه من. زیبا نگو اما بگو،  بگی،  تنها رو بانو خواستی! زیبا  نگو -

 . متفاوتی من واسه تو حداقل که کنم خوش  رو دلم  من القل بذار نیست،  این

  پسر یه با نمیذاره  هرگز  منطقم! نبود که عقلم از مطمئناً! شد؟می  جاری زبونم روی کجا از هاحرف  این

 ! باشه هامین پسر اون اگه حتی بزنم،  حرف جوری این دارم،  خفیف  ترس یه  ازشون هنوزم که

 : شد پیدا هامین چشمای توی پیش،   شب دو خاصِ احساسِ اون دوباره 
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 . متفاوتی من برای هم تو بلکه متفاوتم،  تو واسه من فقط نه هم،  من  دل توی باش مطمئن -

  و گرفتن آروم ام، ترسیده  قلب وارِدیوانه  هایتپش . گرفت جون لبام روی لبخند و زد برق چشمام

 با که بودم شده  خیره   هامین به شوق با همونطور. کرد خودش اسیر رو وجودم کل یکباره  به آرامش، 

 : اومدم خودم به دکتر صدای

  راستین آقای به رو توضیحات. مرخصی بعدش میکنم،  پانسمان رو دستت بشه،  تموم سرم وقتی -

 . کنی کارچی  باید میگه بهت دادم، 

 : گفت و زد  هامین به چشمکی میرفت بیرون در از کهدرحالی  و

 ! ذارممی  تنهاتون -

 ممنونش داشتم،  نیاز بهش حسابی  لحظه اون که نفره  دو خلوت این بابت چشمکش،  از متعجب من و

 . بودم

 که بغضی برابر در مقاومت شدت از بم*ل. شدم خیره   چشماش به آلودبغض   و برگشتم هامین سمت به

  لحظه  اون  توی دونستممی که امخیره  نگاه  از هامین. بود شده  جمع داشت،  شکستن به میل شدیداً

 نگاه  از فرار برای. کرد فوت رو نفسش و کشید موهاش به دستی. شد کلفه بود،  شده  مظلوم حسابی

 :گفت کلفگی و  ناراحتی با مظلومم، 

 باشی؟  کوچولوم پرنسس   مواظب ندادی قول مگه شد؟چی  یهو آخه -

 : شد اضافه آلودماشک  نگاِه به هم دلخوری

 منه؟  تقصیر -

  و شد باز بود،  پوشونده   رو چشمم  روی که اشکی  یر*حر. لرزیدمی گلوم توی  بزرگ بغض از امچونه 

  و برد فرو موهاش توی  رو دستش هامین. بودم هامین به خیره   هنوز. چکید چشمم  از  اشک قطره  چند

 : گفت و کشید ایکلفه  پوف. ایستاد من به رخنیم  و شد دور قدمی  چند. شد بلند جا از
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 ! نشو خیره   بهم مظلومانه اونجوری -

 :گفتم دلخور

 ! منه  تقصیر که کنیمی  دعوا رو من آخه -

  اون  نوبت اینبار. نشست کنارم دوباره  هامین. شدن سرازیر اشک قطرات دوباره  بعدی،  زدن پلک با و

 :کنن خوش جا نگاهم خاکستر الی به ال چشماش،  مردمک بشه اجازه  که بود

  اون با مظلومیت اًین  اتفاقا نمیاد،  بهت بودن مظلوم گمنمی . بانو زیبا کردم عادت شیطونیات به -

 ...فقط جوره،  بدجوری چشمات خاص معصومیت

 :برنداشت  چشمام از از چشم اما کشید عمیقی نفسِ

  ظلم تو به اومده  دلش  که رو سنگدلی  اون بکشم خوادمی  دلم شی، می  مظلوم اینجوری وقتی فقط -

 !کنه

 : زد کوک امسوخته دست به رو نگاهش و  زد غمگینی  و تلخ  لبخند

 . بکشم رو خودم که مونده  کم هم االن -

 : گفتم وارزمزمه و آروم و گزیدم ب*ل

 ! نگو -

 فرد اون قضا از اینبار که کرده،  ناراحتت که  رو اونی کشممی  خودم دست با خودم! نگم؟  چرا -

 ! خودمم

 :کردم جمع رو لبام اخم،  با

 . نگو میگم! اِهه -
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 و دل به غم گرد ناخودآگاه . بشه غرق چشماش رنگ ایسرمه دریای توی که دادم اجازه  نگاهم به

 : دادم ادامه رو حرفم دلم  توی و شد پاشیده  نگاهم

 ...کسم تنها شدی دیگه که حاال اونم کنم؟ کارچی تو بدون من بیاد،  تو سر  بلیی نکرده  خدایی اگه -

*** 

 :بخوره  لیز  صورتم  سمت به دستم روی از هامین نگاِه شد باعث و شد بلند  دوباره  مظلومم صدای

  خودت  وقت اون بودی،  اومده  زودی تو اگه کافه؟ نیومدی چرا پس هامین؟ میای زود نگفتی مگه -

 ...رو هاروغن  اون عسل موقع اون. کردیمی  عوض رو پانسمانم

  باعث همین. پیچید  تنم  توی دوباره  د*ر*د و بود  سخت برام هم یادآوریش  حتی. خوردم رو حرفم

 . کنن چکه اشکم بعدی قطره  چند شد

  اما. کنه گوش من دلِ یخواسته  به که نبود هم اشوظیفه  و  داشت کار هامین دونستممی  خودم

 که کوچیکی چیزِ هر برای که ساله پنج  چهار،  زیبایِ همون بودم شده  و بودن کرده  فوران احساساتم

  آدم ترینمطمئن  ل*غ* ب توی و بردمی  پناه  روزاش اون ش* و*غ *آ ترینامن به کرد، می  ناراحتش

 و کردمی  نوازشش زیبا،  تاریک هایشب  روشنِ ِآدم اون و کردمی  شکایت زیبا. کردمی  گریه زندگیش

  گاه تکیه  یه یتشنه   بدجوری که کوچولو زیبا  همون بودم شده  لحظه اون من. دادمی  دلداریش

 . بود حکم*م

 :کرد جدا شیرینم خاطرات از رو  من هامین غمگینِ صدای

  ارزش  اونقدر  لعنتی شرکت اون. موندممی  پدرام  منتظر نباید. رو من ببخش. بانو زیبا شرمندتم من -

 . کنه غافل کوچولوم بانو از رو من که نداشت

  هیچ  اون نبود،  هامین حق  شرمندگی این. بود زده خجالت نگاهش. زدمی  موج شرمندگی صداش توی

  وجودم هایِدخترونه . لجباز و بودم شده  بچه منم لحظات،   اون توی اما. بود نداده  انجام  اشتباهی کارِ
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  و بچشم رو بودن دختر  طعم دوباره  هامدت از بعد  خواستمی  دلم. دادنمی نشون  رو خودشون داشتن

  بغلم حکم*م و بخره  رو نازم یکی تا کنم ناز بشم،  مظلوم کنم،  شکایت خواستممی . بشم لطیف  یکم

 . بود شده  سرکش درونم کودک لحظه اون. کنه

 : شد بلند هامین شرمنده  صدایِ دوباره 

 ! مواظبتم خودم. نذارم  تنهات دیگه میدم قول بانو؟ زیبا بخشیمی  رو دمن-

  هامین اینکه کار،  این کنه فکر اینکه بدون کرد،  خوشدل  قول این سادگیِ به امشده   کودک دل و

 . کشیدم باال رو بینیم هابچه  مثل و دادم تکون سر اشکیم چشمای با. نشدنیه باشه،  کنارم همیشه

 : کرد زمزمه آروم. بود مونده  من به خیره   هم هنوز لبخند با هامین

 ! بانو ممنونتم -

 کم آروم هامین لبخند. شد باز لبخندی به منم ب*ل اما خیس،  هاممژه  و بودن اشکی چشمام اینکه با

 زمزمه  خودش با لبی زیر دوباره . نموند لباش روی  لبخند  اون از اثری دیگه باالخره  اینکه تا شد تررنگ 

 :کرد

 ! سخته خیلی لعنتی،  -

  بیرون فشار با رو نفسش. برد فرو موهاش توی  رو دستش و بست حکم* م رو چشماش طاقتبی  و

 :پرسیدم حرکاتش این و حرفش از  متعجب من. داد هول عقب به رو موهاش و فرستاد

 سخته؟  چی -

. بود گرفته خودش به ایکودکانه معصومیت رنگ هام، بازی بچه و  مظلومیت اثر بر ناخودآگاه  لحنم

 : کرد زمزمه کلفگی با کنه،  باز رو چشماش اینگه بدون هامین

 . بانو نزن حرف اونجوری -
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 : گفتم و کردم جمع رو بم*ل باشن،  کرده  دعواش که ایبچه  عین و شدم مظلوم دوباره 

 . نیست خودم دست ببخشید،  -

 . کنهمی  ترمعصوم  و ترمظلوم  رو لحنم حالت،  این اینکه از غافل

  با و کشید موهاش  به دستی. رفت  اتاق دیگه  طرف به و شد بلند جا از دوباره . شد ترکلفه هامین

 :کرد زمزمه  خودش

 ... دختر این خدایا! نکنم؟ گناه  که بگیرم رو خودم جلوی چطوری دآخه-

  حس که ایجمله ادامه شنیدنِ برای بودم حریص من. کرد قطع رو خودش حرف کشیدن،  پوف با

 فاصله لحن  اون از کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس . نبود ایچاره  انگار اما داد، می  قلبم به رو خوبی

  اون در هامکودکانه از اثری کردممی  تلش که لحنی با. بشم نزدیک همیشگی زیبایِ به و بگیرم

 :گفتم نباشه، 

 بیمارستان؟  رسوندی رو من خودت اصل  اومدی؟ کِی تو هامین -

  و داد تکون سری. نشست صندلی روی دوباره  و  پاشید روم به لبخندی. شد اممتوجه  هامین حواس

 :گفت

 عسل که بودم کافه نزدیک. کافه اومدم سریع  منم و  اومد پدرام ظهر طرفای. آوردمت خودم آره،  -

 زمین بر افتاده  اونجوری رو پرنسسم و کافه رسیدم وقتی. آورد رو تو اسمِ گریه با فقط و زد زنگ

  حس نیستم من دیدی و کافه رفتی وقتی گفتی صبح  یادته! سرم  روی شد ب*را*خ دنیا بانو... دیدم

 داشتی؟  بدی

 : گلوم توی کرد لونه گردو،  یه  اندازه  به بغضی دوباره  و  شد جمع چشمام تو  اشک

 . نترسون  رو  من اینجوری  دیگه! هامین بود مزخرف حسش. بودی نزده  هم زنگ حتی -
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 :کرد ترعمیق   رو لبخندش هامین

  که نکنم کاری دیگه دممی  قول من. داشت بدتر مراتب به حسی وضعیت اون  توی  پرنسسم دیدن -

 ! شرط  یه به فقط اما بشی نگرانم

 :زدم ب*ل کنجکاوانه بود،  شده  آویزون بغض شدت از که لبایی با

 چی؟  -

 شدتِ از چشمام. کرد مرتب سرم روی بود،  شده  چروک که رو شالم و آورد جلو  رو دستش هامین

 :گفت و  زد تعجبم به لبخندی  هامین. شدن گرد تعجب

 . شدم زنده  و مردم بار هزار امروز بانو! نترسون  رو من اینجوری دیگه هم تو -

 :گرفت امخنده 

 شدی؟  ترسو  اینقدر. بودم رفته حال از فقط! مجنون -

 : هستم لبیش  زیر هایزمزمه برای ماهری شکارچی من اینکه از خبر بی زد،  ب*ل خودش با هامین و

 ! ترسوام اینا از  بیشتر خیلی تو برای -

  بود کرده  تخته رو منطقش و  عقل دکان درِ هم اون  رو امروز یه کردممی  احساس چرا! بود؟ هامین این

 میزد؟  حرف داشت منطقیشبی  و احساس تمام با و

*** 

  اون با اما. گذاشت دستم روی رو دستش ناخودآگاه  بود،  چشمام به خیره  که همونطور هامین

  ترسیده . شد بلند من جیغ برخورد،  محض  به و گرفت قرار هاسوختگی   روی دستش حواسیبی

 : شد دستپاچه وضوح به و گرفت اوج دوباره  نگرانیش. کشید پس رو دستش
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 عزیزم؟  گرفت د *ر* د خیلی! رو من ببخش ببخش،  بانو؟ زیبا بانو؟ -

  و کوبید امنه *ی*س  به پا. کرد رو محبت گیریبهانه  و شد بچه دوباره  دلم گفتنش عزیزم  همون با و

 . بشه مظلومانه رفتارام و دختربچه یه به بشم  تبدیل دوباره  شد باعث همین و. کرد احساس طلب

 :گفتم بپوشونه رو چشمام  روی دوباره  اشک یر*حر بود  شده   باعث که بغضی با

 . دستم دِ* ر*د از کشهمی  تیر داره  جونم  تمام. سوزه می  و کنهمی  د*ر*د خیلی هامین -

 :زدنمی  دو دو نگرانی شدت از هامین چشمایِ مردمک

 ...دردته باعث خودش که  بمیره  برات هامین الهی -

 حرفش اخم با و نیاوردم تاب  رو دردناکش نفرین بودن،  شده  آویزون بغض شدت  از لبام  اینکه وجودِ با

 :کردم قطع رو

 . نکنه خدا! مجنون نگو -

 : گفت و شد بلند جا از. "دیوونه" گفتن جای به گفتنم "مجنون" عادت به زد لبخند هامین و

 . واست بزنن مسکن بیان بگم برم -

  و کرد تزریق سرمم توی  رو مسکن پرستار. برگشت پرستاری با بعد دقیقه چند و رفت بیرون اتاق از

 :کردم ناله. نشست تختم کنارم دوباره  هامین. رفت

 . داره  د*ر *د خیلی  هنوز -

 :کشید موهاش به  دستی بود،  نگرانیش اثر  در که ایکلفگی با هامین

 ! کنه اثر تا  کنی صبر باید بانو خب -

 : کرد گل منطقیمبی  و بازی بچه هم باز و
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 . کن پرت رو حواسم اینکه یا  کنم فراموش  رو دردم کن کاری یه  تو -

  هیچ  من د*ر*د برای لحظه اون در که تصورم برخلفِ اما! بکنه؟ تونستمی  چیکار بیچاره  هامین آخه

.  شدنمی  جا به جا هم  متریمیلی  حتی مردمکش. داد چشمام به چشم هامین  نمیاد،  بر ازش کاری

 هیچی،  که ها د*ر*د  بشی،  غرق  چشماش  توی  وقتی دونستمی  هم خودش انگاری مجنون،  هامینِ

 . گیری می  هدیه رو آرامش نگاهش،  آروم دریایِ از و شهمی  فراموشت دنیا یهمه

 نفس حتی هیچ،  که د*ر *د و بودم هامین رنگ ایسرمه  دریای غرقِ حسابی  من که دقیقه،  چند از بعد

  به گذرایی نگاه  نیم و  گرفت ازم چشم میلیبی با. خورد زنگ گوشیش بود،  رفته یادم از هم کشیدن

 . انداخت گوشی صفحه

 :گفت و شد من به خیره  دوباره 

 بدم؟  جواب میشه.  هابچه  نگرانتن! جاویده  -

  تکون سر و زدم لبخند!  کارات این با لرزونیمی رو دلم که مجنون آخ! گرفت؟می  اجازه  ازم داشت

 . دادم

  از کلمه یه  حتی چشماش،  به خیره  منم. نگرفت  من از چشم هم باز ولی داد،  جواب رو گوشی هامین

  کرد قطع رو تلفن شد،  تموم  که حرفاش. کارش این از بود گرفته امخنده  دیگه. نفهمیدم رو مکالماتش

 خودم جلوی نتونستم دیگه. کرد  نگاه  بهم دوباره  گذاشت،  کتش جیب توی  رو گوشی اینکه از بعد و

 : پرسیدم خنده  با و بگیرم رو

 !نکنی  رودل بهم؟ شدی خیره  ساعته یه  چرا هامین -

 :گرفت  اشخنده  هم هامین

 ! کنم آروم رو دردت  گفتی خودت خب -

 ! بهم بمون خیره  ساعت یه که نگفتم کن،  آروم رو دردم گفتم خوب،  پسر -
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 : انداخت پایین رو سرش و   دزدید رو نگاهش هامین

 ! باشه متقابل احساسم شاید گفتم ره، می یادم دردام یهمه کنممی نگاه  چشمات به که من آخه -

  هامین صورت از چشم و گزیدم ب*ل. رفت باال قلبم ضربان و گرفت گر تنم. دوید صورتم به ون*خ

  من یبیچاره  یندیده  محبت قلب و بود شده  سرازیر  قلبم به خوب حسِ  عالمه یک ناگهان. گرفتم

  فراموش رو دردم نگاهش با منم بود،  متقابل هامین احساسِ! نداشت یکجا رو احساس همه این کشش

 :گفتم و شدم خیره  بهش دوباره  پس. بیارم  روم به رو این خواستم نمی لحظه اون اما کردم، 

  اینقدر میزنی چی صبح  به صبح  خدایی هامین. کشته رو  من سقفت به اعتماد! ریخت سقف بابا اوه  -

 ! داد جواب هم ما رو  بلکه بخوریم،  هم ما بده !  باالست؟  نفست به اعتماد

  لبخند با اش، خنده  جای به و کرد بلند سر هامین وقتی اما گفتم،  شوخی و خنده  با رو هااین  تمامِ من

 . گرفت بر در رو پام تا  سر بدی وجدانُ عذاب شدم،  رو به رو تلخش

 :زدم  صداش کوچیکی لبخند با

 هامین؟  -

 :بود  تلخ  لبخندش  هم هنوز

 . تریمتفاوت خیلی تو  بود رفته یادم. گرفتم اشتباه  برم و  دور دخترای یبقیه با رو  تو فقط! ببخشید -

 : شد مهربون لحنم

 بد؟ یا  خوبه تفاوت  این حاال -

  چشماش توی احساس شبیه خاص،  رنگ یه لبخندش و شد کم لحنش و  لبخند تلخی از باالخره 

 :گرفت

 . بانو  زیبا بهتری خیلی اونا از تو!  خوب هم خیلی! خوب -
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 :گفتم مِنمِن با و  دزدیدم رو نگاهم. شد شرمنده  لحنم

  همون شبیه خب، ... مورد این تو اما... کنممی فرق  من میگی که چیه معیارات دونمنمی... هامین اوم،  -

 ! دخترام

 : گفتم خجالت با و گرفتن رنگ هامگونه. کرد  نگاهم پرسشگرانه هامین

 !داد انجام رو  خودش کار چشمات -

 : گفت تردید با هامین

 ... یعنی -

 :کردم قطع رو حرفش

 . کردم فراموش رو دستم د*ر*د یعنی -

  بیرون رو بود شده  حبس امنه *ی*س  توی که نفسی  باشم،  برداشته دوشم روی از باری که انگاری و

 . دادم

 و هاچشم  به شادی تصورم،   برخلفِ ولی دستم،  از  بشه ناراحت هامین  لحظه اون داشتم انتظار

 :گفت خنده  با. دوید لبخندش

 آروم هم دردت که  خداروشکر! باشی اونا شبیه که داشتم دوست خیلی  مورد یه توی  این اتفاقاً -

 . گرفت

  از اتاق بعد،  یلحظه  چند و شد  تشدید دوباره  هم  هامین یخنده . خندیدم هم  من ،  شادش یخنده  از

 . بود شده  پر ما هایقهقهه صدایِ

 : گفت و انداخت سِرُم به نگاهی هامین. کشیدن ته هم ما هایخنده  سرم،   شدن تموم با همزمان
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  هم بعدش. کنه پانسمان رو دستت بیاد دکترم کنه،  جداش بیاد پرستار بگم برم. شد تموم اینم -

 . دنبالت میام شد تموم که دکتر کار. تسویه برای میرم

 . رفت بیرون اتاق  از و زد چشمکی و

  رو  دستم و شد  داخل دکتر هم اون از بعد و کرد جدا رو سرم و اومد  پرستاری بعد دقیقه چند

  دنبالم اومد هامین موقع همون. کردم مرتب رو لباسام و اومدم  پایین تخت  روی از منم. کرد پانسمان

 . رفتیم بیرون بیمارستان از  دوتایی و

 :گفت و  داد من به رو سوییچش  هامین بیمارستان،  در دم

 . بیام من تا شو سوار برو. دره  جلوی ماشین بشی رد که حیاط از -

 : گفتم داشتم،  سرگیجه ضعف شدت از که من

 . نیست خوب زیاد  حالم من میری؟ کجا -

 :گفت شد، می  دور ازم کهدرحالی 

 !االن میام -

  روی و رسوندم ماشینش به رو خودم صلوات  و سلم کلی با منم. رفت  مخالف سمت به بدو بدو و

  پای  روی رو پلستیک  و شد سوار. اومد  پلستیک  یه با هامین بعد دقیقه  پنج . نشستم جلو صندلی

 : پرسیدم تعجب با دادم، می  دستش به رو سوییچ  کهدرحالی . گذاشت من

 چیه؟  اینا -

 : کرد روشن رو ماشین

 . شه رفع اتسرگیجه  بذار بخور کردی،  ضعف -
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 ! بود چی همه  به پسر این حواس چقدر آخه. زدن برق چشمام

*** 

 : زدم دید رو کیسه داخل وسایل اشتیاق با

 . بود جمع حواست  چقدر! نکنه درد دستت -

  رو آبمیوه  از نیمی. کردم باز کیک و آبمیوه  یه ذوق  با منم. نگفت چیزی و انداخت بهم نگاهی لبخند با

 با بود،  منم به حواسش رانندگی  حین در که هامین. شدم سیر کردم حس که  جایی تا خوردم کیک با

 : پرسید  تعجب

 خوری؟نمی  چرا شد؟چی  -

 :گفتم و گذاشتم شکمم روی رو دستم

 . کنم کارچی  مونده  که اشبقیه با دونم نمی فقط. بخورم تونمنمی . دیگه ندارم جا وای -

 : گفت و  انداخت دستم توی یآبمیوه  به مرموز نگاهی هامین

 . من به بده  رو اون -

 :رفتن  باال تعجب از هامابرو 

 چی؟  واسه -

 :گفت ! بود  شده  مرموز امروز چقدر. زد  مرموزی لبخند

 .بخورم رو اشبقیه من بده  -

 : کشیدم عقب رو دستم و دادم تکون  طرفین به رو سرم

 . دهنیه خواد، نمی  -
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 با. خورد نفس یه  با رو آبمیوه  یهمه  و کشید بیرون دستم از  رو قوطی  دادن،  جواب بدون هامین

 : کردم تکرار سرتقی و حیرت

 ! بود دهنی -

 :گفت و کشید رو امبینی  نوک و  آورد جلو رو دستش

 ! بانو بیخیال -

  ساکت دو هر. نگرفتم رو اشدنباله  دیگه. انداختم باال شونه و دادم تکون  تاسف ینشونه  به سری

 : گفت هامین سکوت،  مدتی از  بعد اینکه تا  بودیم

 . واست میارم کافه از رو وسایلت شب. کافه میرم بعد ات، خونه  ذارممی  رو تو  اول -

 :گفتم و کردم اخمی

 !کافه میام منم ات؟خونه   ذارممی  رو تو  چی چی -

 :کرد اخم هم هامین

 . شهمی  بدتر دستت کنی،  کار خوایمی کافه بیای تو. نکرده  الزم -

 :کردم پافشاری امخواسته روی و نیومدم کوتاه 

 .گیرممی  سفارش فقط نکنم،  آشپزی دممی قول حاال! دیگه کردم پانسمان بابا -

 :اومد نمی  کوتاه  و بود لجباز  من مثل درست هم هامین

 . خونه بمونی بشه،  خوب دستت وقتی تا باید اصل! دیگه نه -

 :گفتم گونهناله  و کردم اصرار بازم

 . دیگه کنمنمی آشپزی گفتم! هامین -
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 ! اینقدر؟  میدی گیر چرا. نه گفتم منم -

 :زدم داد ناخودآگاه  و شدم عصبی  هامین لجبازی از باالخره 

 ! بدم رو اماجاره  پول  باید دیگه هفته یه  چون -

  من سمت به و کرد باز رو کمربندش. کرد پارک جاده  کنار رو ماشین سریع.  خورد جا وضوح به هامین

 :برگشت

 ! گفتی؟ چی -

 آروم صدایی با. شدم انگشتام با بازی مشغول و انداختم  پایین رو سرم بچرخم،  طرفش به اینکه بدون

 : گفتم تحلیل به رو و

  پولم نکنم،  کار رو مدت این من اگه. ماه  این اجاره  گرفتن برای میاد امخونهصاحب  دیگه هفته یه -

  تا دارم احتیاج حقوقم به من و هستی هم رییسم اما فکرمی،  به و دوستمی تو  درسته. شهنمی کافی

 . کنم جور رو اماجاره  بتونم

  کمربندش و نشست صاف دوباره . بود نشسته هامین پیشونی  روی  غلیظی  اخم من،  هایِحرف  اثر در

  بس از مسیر،  طول در. افتاد راه  به و  کرد روشن  رو ماشین حرفی ترینکوچک گفتن بدون. بست رو

 داشت سعی  و بود عصبانی خیلی یعنی  این و بودن شده  سفید انگشتاش تمام داد، می  فشار رو فرمون

 . رفتم فرو خودم توی موش یه  مثل و گرفتم اللمونی ترس از منم. نزنه داد

 کافه،  به رسیدنمون با اما. شده  راضی باالخره  که بودم خوشحال من و  رفت کافه سمت به هامین

 : گفت داشت،  عصبانیت بوی که بمی صدای با و کرد  پارک  در جلوی رو ماشین

 !بیام تا شینیمی  جاهمین  -
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.  بود شده  عصبانی اینقدر چرا فهمیدمنمی اصل. کشیدم راحت نفس یه کافه،  داخل رفت باالخره  وقتی

  بدبختی و  نداری و فقر تو  اول  از! نیستم پولدار بچه که اون  مثل من خب! بود؟ بد خیلی حرفم یعنی

 . شدن عجین باهام هم عمرم آخر تا اینا. شدم بزرگ

  خودم  توی موش  عین  دوباره  عقب،  صندلی روی  بود دستش که کیفم انداختن  و هامین  شدنِ سوار با

 تا برگشت باالخره  اونم و خوردیم ترافیک به وقتی اما نبود،  من به حواسش اصل هامین. شدم جمع

.  گرفتم فاصله ازش ممکن حد تا  و کردم جور و  جمع رو خودم که دید بندازه،  من وضعیت به نگاهی

 ب، *ل زیر و کوبید فرمون به وجود تمام با رو مشتش. کرد ترشعصبانی  من،  ترسیده   حالتِ این

 :کرد زمزمه عصبی

 . بدی انجام درست نیستی بلد هم کار یک که بهت لعنت! هامین بهت لعنت -

  من به عصبانیتش این  از ترکشی که بودم تلش در فقط بفهمم،  رو حرفش منظور اینکه بدون من و

  رو از*گ بدبخت پدال بار این هامین  عصبانیت شد،  تموم  ترافیک باالخره  که وقتی. نکنه برخورد

 . کردیم طی  ایدقیقه  پنج  رو امخونه  تا  ساعته ربع مسیر و کردیم پرواز ما و رفت نشونه

  از رو کیفم نمیگه،  چیزی و نشسته ساکت طورهمون  هامین دیدم وقتی. ایستاد  خونه در جلوی هامین

 :گفتم ممکن صدای ترینآروم با و  برداشتم عقب صندلی

 . بینمتمی فردا. بهت دادم زحمت خیلی ممنون،  -

 :گفت حرفم به ربطبی  خیلی هامین

 ! ببینم  رو اتخونه صاحب  امروز خواممی -

 :گفتم تعجب با. برگشتم هامین  سمتِ به و برداشتم در یدستگیره  روی از  رو دستم

 ! بله؟ -

 : کرد تکرار شمرده  شمرده  و کشید عمیقی نفس
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 !ببینم... رو تخونه... صاحب...  امروز... خواممی -

 :گفتم زده حیرت و متعجب

 داری؟  اون با کار چی تو  آخه خب -

 بدی؟  رو ماه  این اجاره  باید دیگه هفته نمیگی مگه -

 :شدم قبل از ترگیج  هامین حرف با

 داره؟   تو  به ربطی  چه این خب -

 : کرد نگاه  چشمام به  و برگشت سمتم به هامین

 ! بری خونه از خواممی بانو،  -

 :انداختم باال رو ابروهام از  یکی

 ! برم؟ کجا وقت  اون -

 :گفت احتیاط با. دزدید من از رو نگاهش و کشید  عمیقی نفس هامین

 . خرممی خوب یخونه  یه برات من -

.  بودم متنفر ترحم از . بردم فرو هم توی ممکن حد آخرین تا رو اخمام. رفتم  وا هامین حرفِ این با

 : گفتم اخم شدت همون با و شدم جدی

 ! ندارم صدقه به نیازی. ممنون -

 :گفت حیرت با. کرد نگاهم دوباره  و  کرد بلند رو  سرش هامین

 . دوست یه طرف از است،  هدیه یه فقط... فقط! نیست صدقه بانو،  زیبا -
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 : بودم عصبانی حسابی

 همدیگه؟ برای میخرن گرونی این به هایهدیه  هادوست   شده  رسم حاال تا کی از -

 :شد درمونده  هامین

 . کنممی  خواهش بانو،  -

 :شدم منفجر دیگه

  ترحم بهم بخواد داشتم توقع  عسل،  حتی کسی،   هر از  هامین! ها؟! هامین؟ میکنی خواهش  رو چی -

 !نه متنفرم،  کار این از چقدر دونیمی کسی هر از  بهتر که تویی از اما کنه، 

*** 

 : نالید درموندگی با هامین

  توی  اونجوری دارم خودم بینممی  وقتی میاد بدم خودم از فقط من... من. نکردم ترحم  بهت من! بانو -

  از. کنه جور رو اشخونه  اجاره   بتونه تا کنه کار کلی باید دوستم بهترین وقت اون کنم، می زندگی رفاه 

 ! بانو زیبا  میشم متنفر خودم

 :زدممی  حرف تحکم با و  بودم عصبی و جدی کاملً هنوز اما شدن،  باز اخمام

  تو مثل یکی دیگه،   اینه هم ما نوشتپیشونی .  نداشتم وقت هیچ  ندارم،  شکایتی  وضع  این از من -

  هایِمحله از بتونه تازه   تا بکنه جون و بزنه دوسگ شب تا صبح  من مثل یکی و باشه رفاه  با زندگیش

  تا. کردم شکر همیشه هم  رو خدا ندارم،  شکایتی من هامین. کنه زندگی شهر مرکز و بیاد نشین،  فقیر

 . کریمه خدا بازم هم بعد به این از گذروندم،  هاصدقه  این بدون رو زندگیم االن

 پیاده  از قبل اما کردم باز رو در و چرخیدم در  سمت به. کشیدم عمیقی  نفس و بستم رو چشمام

 :گفتم آروم و انداختم هامین به نگاهینیم دوباره  شدن، 
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 . امروز بابت ممنون دادم؛ زحمت  بهت که ببخشید -

 طرف به هامین به توجه بی . شدم پیاده  ماشین از بزنه،  ایدیگه  حرف که  بدم فرصت اینکه بدونِ و

  که هامین صدای هم اون از بعد و شنیدم رو ماشین  در شدن باز صدای  سرم پشت اما رفتم،  خونه

  که هامینی به ایتوجه  ترینکوچک  بدون. دادمنمی  محل من اما کرد، می  صدا رو اسمم هم سر پشت

 . شدم  آپارتمان داخل و انداختم  قفل توی رو کلید زد، می صدام  هم سر پشت بند یه

. شده  ترنزدیک  که شدم  متوجه و  شنیدم رو هاشقدم صدای هم باز نیاورد،  کم هامین حال این با

  به و داشتم نگه روش  رو دستم بیارم،  در قفل توی  از رو کلید اینکه بدون بودنش،  مصمم این از کلفه

  تلش که لحنی با. بود برخورده  بهم بدجوری بگیرم،  تحویلش زیاد خواستمنمی . برگشتم هامین طرف

 :گفتم باشه،  تفاوتبی  و سرد کردممی

 ! دارین؟ کارچی  -

  خستگی و درد یه که چشمایی با هامین. هامین به برسه چه کلمم،  سرمایِ  از خوردم جا خودمم و

  سرش. داد در چهارچوب به رو اشتکیه   و گذاشت چهارچوب روی رو دستش زدن، می  فریاد رو بزرگ

  کنم،  حسش تونستممی کامل که ایغصه  با. دوخت پاش جلویِ زمین به رو نگاهش و  انداخت پایین رو

 : گفت و کشید آهی

 . امخسته  بانو -

  که تلخی یخنده  تک! چه؟ من به خستگیش درمانی،  ماساژ بره  استخسته خب. پریدن باال ابروهام

 : بدم ادامه پرتم و چرت افکار به نداد اجازه  زد،  هامین

  عاشقِ ترقبل  خیلی از شدم،  آشنا تو  با وقتی از نه زیبا؟  اسمِ عاشق! اسمتم؟  عاشق من دونستیمی -

 . بودم اسم  این
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  اینجوری برسه؟ کجا به خواستمی هاحرف  این با. میشد بیشتر حیرتم گفت، می  که ایجمله هر با

 بیاره؟  در دلم از  و کنه مالیماست  رو قبلیش هایحرف  خواستمی

 درد و غم کوه  نگاه  توی هم هنوز. داد من چشمایِ به و  گرفت زمین از رو نگاهش باالخره  هامین، 

 : کردمی  دادبی

  وضع بخوای رو راستش. بود زیبا اسمش که دختری بود،  زندگیم توی دختر یه پیش هاسال  بانو -

 برم،  که نخواستم من خدا به. برم پیشش از  شدم مجبور من روزی یه. نبود خوب  هم اون زندگی

 . بود نوشته  جدایی ما یقصه  توی سرنوشت. شدم مجبور

 خوردمی  تکون گلوش سیبک . کردمی  مرور رو روزها  اون خاطرات داشت انگار. شد بیشتر نگاهش غم

  دختر اون برای هامین. دادنمی  سنگین بغض یه   از خبر همه اش، شده  سرخ چشمای و  بینی نوک و

  و بود شده  دارخش صداش  بار این اما اومد،  حرف به دوباره . بود کرده  بغض مردونه. بود کرده  بغض

 :لرزیدمی

  قول هم اون. نکشه سختی دیگه که جایی یه ببرمش. پیشش برگردم زود خیلی که دادم قول بهش -

. شدم رو به رو خالیش جای با دنبالش،  برگشتم سال سه از  بعد من وقتی بانو،  اما. مونهمی  منتظرم داد

 ! نبود کجا هیچ  من زیبای اما کردم،  الک رو  لعنتی شهر این خاک وجب  به وجب من

  گرفته رو نگاهش جلوی که اشکی نازک یپرده  من خواستمی  انگاری. انداخت پایین رو سرش دوباره 

 : نبینم بود، 

 باز داره  کجا نیست معلوم من زیبایِ. بدم دست از  رو عزیزام از دیگه یکی خوام نمی  دیگه بانو،  زیبا -

  سختی ذارممی نه میدم،  دستت از نه. دمنمی دست از رو تو من بانو،  زیبا اما کشه، می  سختی هم

 . ذارمنمی  دیگه. بکشی
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  نگاه نیم . بدم رو هامین به زود  اینقدر خواستمنمی  هنوز ولی بود،  انداخته چنگ منم گلوی به بغض

 رو در. کشیدم بیرون قفل از باالخره  رو کلید. انداختم بود،  پایین سرش هنوز که اونی به گذرایی

 : گفتم لرزون صدایِ با و آروم و کردم باز چهارطاق

 . تو بیا -

 در. بودم داده  قورت رو  بغضم برسم،  خونه در به تا. رفتم باال هاپله  از بمونم،  منتظرش اینکه بدون و

 و  بود شده  خونه وارد هم هامین کنم،  عوض رو لباسام من که وقتی تا. گذاشتم باز سرم پشت  رو خونه

  بهش توجهبی . بود بسته رو چشماش و بود داده   تکیه مبل پشتی به رو سرش. بود نشسته مبل روی

 . شدم دستشویی داخل

  و ایستادم کمر به دست  هامین سر باالی. زدم  بیرون دستشویی از شستم،  که رو صورتم و دست

 :جدیم جلد توی رفتم دوباره 

 هامین؟  -

 به لبخندی هامین. بود جدی امچهره  اما بودم،  نکرده  اخم. شد خیره  چشمام به و  کرد باز رو چشماش

 :گفت التماس با و  زد جدیتم

  پام به رو نعمتش تمام  من،  به دیگه زیبای یه دادن با خدا میکنم حس! نذار تنهام  هرگز تو  بانو،  زیبا -

 . ریخته

 :خوردن گره   هم توی اخمام ناخودآگاه 

 دوستی؟  من با زیبا  اون خاطر به فقط یعنی -

 : کرد اخم هم اون و  شد پاک  هامین لبخندِ

 چی؟  یعنی -
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  کمکم مدام همینه واسه  موندی؟ پیشم که همینه خاطر به ندازم؟می  زیبا اون یاد رو تو  من یعنی -

 کنی؟ می

*** 

 : گرفت جون چشماش  توی  حیرت و شدن باز اخماش

  رو اسمت هنوز موقع اون من نیست؟ یادت رو مونآشنایی  اول ماه   یه!  حرفیه؟ چه این! بانو -

. نکن مقایسه زیبا اون با رو خودت بانو،  زیبا. بشم صمیمی  باهات تا کردم تلش  کلی ولی دونستم، نمی 

 . داره  فرق تو جایگاِه

 :گفتم کنجکاوی و  تردید با. کردم باز رو اخمم آروم

 اون؟  یا باالترم من -

 :گرفت مهربونی رنگ چشماش  و زد ایخنده   تک هامین

 نکن؟  مقایسه رو خودت  نگفتم االن  همین-

  تسلیم هامین شدن  باعث درشتم چشمای باالخره . کردم نگاهش مظلومانه و کردم گرد رو چشمام

 : گفت و کشید ایکلفه  پوف. بشه

  هم  ناراحت و کنی گوش رو حرفام آخر تا بده  قول ولی. بگم برات تا بشین بیا! بردی  تو خب،  خیله -

 . نشی

  هم به رو دستام. نشستم کناریش مبل روی و خندیدم سرسخت،  مرد این برابر در پیروزیم از زده ذوق 

 شدم خیره  زده، هیجان لبخندی و شده  گرد چشمایِ با. گذاشتم زانوهام روی رو هامآرنج  و دادم گره 

 : کرد شروع رو داستانش  و  انداخت پایین رو سرش  بعد. زد ذوقم همه این به  لبخندی هامین. هامین به
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  ولی. کردنش پیدا برای گذاشتم مایه وجودم یهمه جونم،  از. گردممی  دنبالش دارم که ساله ۱۲ من -

.  شدمی  پیدا باید االن تا بود چی هر ولی، ! دونمنمی  هم رو فامیلیش حتی من... من. نکردم پیداش

  فکر خودش! بانو بود العاده فوق  حالم بود،  کنارم که روزایی اون. بشه که نخواست کنممی  حس... نشد

  ولی! است اضافه موجود یه من زندگیِ توی کردمی فکر کنه، می  اذیتم کردمی  فکر مزاحممه،  کردمی

  عاشق  هم پیش وقت چند تا... بودم شده  عاشق! پرستیدم  می رو دختر  اون من. بود آرامشم منبع

  از کنممی  فکر. نیست قبل مثل حسم میکنم فکر. افتادم تردید به که ماهه چند  بانو،  زیبا... ولی بودما، 

 ! کردم پیدا  رو تو  که هاییموقع  همون

  و کرد نگاه  رو صورتم جز به جز زیاد اشتیاقی با دور یک. زد  خجولی لبخندِ   و آورد باال رو سرش

 :انداخت پایین رو سرش دوباره 

 . ببینه رو من خوادنمی  دیگه اون میکنم حس! خودشه تقصیر شاید -

 : خندید تلخ  و آروم

  یه و دیدممی  رو کلیش  شمایل فقط کردم، می نگاهش دور از. کردم پیداش  بار یک پیش سال شش -

  زیبا بلکه تا  شینممی  کوچشون سر هاساعت  من فهمید سرپرستش وقتی.  اشچهره  از محوی یهاله 

. بهم زد لگد بس از  برداشتن مو هامدنده  از دوتا. زد خوردممی  تا. زد کتکم ببینمش،  و بیاد بیرون

  فقط. داشت زیبا با نسبتی چه مرد اون نفهمیدم وقت هیچ  ولی. مرده  زیبا  پدرِ گفتمی  نبود،  پدرش

 باالخره  هفته دو از بعد وقتی  و کنم حرکت نتونستم هفته یه تا کتک،  اون از  بعد. سرپرستشم گفتمی

 دوباره . نبود اونجا دیگه اون هعی، ... رفتم سراغش دوباره  بیام،  بیرون خوابرختِ  از تونستم

 . خودش از کرده  دور رو من که ساله شش دوباره  حاال و بودن کرده  عوض  رو شونخونه 

  غم  جز چیزی گشتم، می وجودم توی چی هر دیگه االن. نبود اماولیه  هیجان و ذوق اون  از خبر دیگه

  زیبا اون به داشتم بودم؟  حسود من بود؟ عاشق هامین چون! بودم؟  ناراحت چرا. کردمنمی  پیدا

  حسرت. گاهم تکیه بشه که مرد یه  داشتنِ حسرت. خوردممی حسرت فقط  من! نه کردم؟می  حسودی

 ! عاشق... آدمِ یه  داشتن حسرت. زندگیم توی  درست مرد یه  داشتن
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 امگریه  اینکه از قبل سریع. کرد باز بعدی هایِقطره  واسه رو راه  و خورد لیز  چشمم از اشک قطره  یک

 :گفتم نلرزوندش،  بغضم کردممی  تلش  که صدایی با و کردم پاک رو اشکام بگیره،  شدت

  اینقدر من به چرا پس... پس. باالتر دنیا این  توی کسی  هر از جایگاهش و! توئه  معشوق زیبا اون پس -

 دختر؟  اون به خیانت مثل یا نیست؟ خودت پاکِ احساسِ به  خیانت این  میدی؟ اهمیت

  لرزش هامین. دادمی لو رو بغضم و لرزیدمی  بدجوری دارمخش  صدای و  نبودم موفق اصل البته که

  با و فرش به دوخته چشم. باشه شده  شرمنده  که انگار رفت،  پایین بیشتر  سرش. کرد حس رو صدام

 :داد ادامه بخشآرامش و  آروم خیلی صدایی

 که،  گفتم! بود اما. بود زندگیم شخص ترینمهم مادرم و پدر  از بعد دختر اون! بانو نیست خیانت -

  که نیستم آدمی ابداً من گم، می  بهت رک خیلی بانو،  زیبا. نیست دیگه کنممی حس که ماهه چند

  چرا،  دونمنمی... تو اما. من زندگی توی نداره  اهمیتی ترینکوچک  دختر یه. باشم دخترا دنبال بخوام

  اون حتی که اونقدر. بانو دادیمی  بهم خوبی حس. شد  جلب بهت امتوجه  اولمون تصادف  همون از اما

  برای بیشتر رو خوب حس  اون خواستممی  واقع  در من. برسونم مقصدت تا  رو  تو  تا خواستم ازت روز

  و دوستمی تو مشخصه،  تکلیفمون که هم حاال. بشم  آشنا تو با بیشتر بهانه این  به و کنم حفظ خودم

 . مهمی واسم که هستی  دختری تنها  تو روزا این. داری  ارزش  برام هم خیلی  دوست یه عنوان به خب، 

 چی؟   عشقش پس واسش؟ بودم مهم من! گفت؟می  رو من

 کم. رسیمی  عشقت به روزی یه تو دارم ایمان من. نباش ناامید هامین! شه؟ می  چی عشقت پس -

 ! خاطرش به نکردی تلش

 :کرد نگاهم چشماش،   توی خستگیِ و درد کوه  یه با و آورد باال سر

 . بود شده  االن تا بشه،  پیدا خواستمی  اگر. نیست کمی زمان سال دوازده  بانو زیبا -

 : ریخت صدام به غم دوباره  ناخودآگاه، 
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  مطمئنم. هنوز نشدم ناامید اما. تو  از بیشتر سال سه . هستم یکی منتظر که  ساله پونزده  من! هامین -

 .گرده می بر که

 :داد ادامه بزرگش غم همون با افتاده،  سری با دوباره  هامین

  دنبالِ گذاشتیم قرار. گذاشتیم قرار ما! بود داده  قول هم اون بانو،  چرا؟  بدونم خواممی فقط من -

 . بمونیم هم منتظرِ. بگردیم همدیگه

 دلت؟  خاطر به یا  قرارت؟ خاطر به هامین؟  موندی منتظرش چرا  تو -

  تمام شدمی که  دردناک و  آروم صدایی با آخر،  دست. انداخت چشمام به طوالنی نگاهی هامین

 :گفت خوند،  ازش رو هاشغصه 

 ... دلم قراری بی خاطر به -

  سختی به سال همه این  که هاییحسرت تمام. شدمی  خفه غم  سنگینی از داشت دلم. کردم سکوت

 به چشمام  جلوی دونه  دونه و  بودن شده  بیدار هامین حرفای این با حاال بودم،  داشته شوننگه  خواب

  سال همه این تو! زیبا آهای بگن. بیارن یادم رو چیز همه خواستنمی انگار. اومدنمی  در ص*ق*ر

 ! نشدن خوب هستن،  جاشون سر هنوز تو  دردای! بودیا کرده  آروم رو خودت مسکن یه با فقط

 :گفتم آروم و گرفته صدای با

  ازش  رو دلت قشنگ قراری بی. نکُش رو عاشقت دل. هامین نزن جا دلته،  حرف اگه. نزن جا پس -

 ! عشقت منتظر بمون قشنگه،  انتظارش به عشق. نگیر

  تک  تک  از شدمی رو بودن شوکه. چشمام به  زد زل شده  گرد چشمایی با. کرد بلند سر هامین

  خودم برای رو هامین و کنه فراموش رو زیبا اون بگم االن من داشت انتظار انگاری. خوند حرکاتش

  خودم  زندگی توی که هم   چقدر هر حاال بشم؛ عاشق  تا دو راه  سد که نبودم آدمی من اما کنم،  حفظ
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 به جاهمین  نیست،  واقعی عاشق اگه که کردممی روشن هم  رو هامین باید حال،  این با اما. باشه درد

 . بده  پایان ساله دوازده  جستجوی این

 :دادم ادامه بود،  شکستن یآستانه  در که بغضی با

  بدون شده،  کمتر عشقت آتش اگه کنی،  فراموشش تونیمی  کنیمی فکر اگه شدی،  تردید دچار اگه -

. کَشکِه عشقت بدون ، "چرا؟" پرسیدی ازش  و برگشت زیبات روزی اگه. نیستی واقعی عاشق که

 . کنارته االن اون که شهمی مهم فقط. بنده می  چیز همه روی رو چشمت باشه،  عشق اگه عشق

 : شد بلند هامین ی  زده حیرت  و لرزون صدای

 ! بانو -

  تونهمی  فکرش حتی  هست؟ آرامشت منبع هنوزم دختر اون. باش صادق  دلت و خودت با هامین،  -

  و قول حرف به  فقط اینکه یا قرارشه، بی واقعا  دلت ببین کنه؟ آرومت عصبانیت یا  غم اوج  توی

  جای به کن ترمحکم  رو هاتوندل گره . اهلل بسم عاشقی،   واقعا دیدی اگه این،   از بعد. موندی قرارتون

  واقعی  عشقت دیدی اگر اما. کنی پیداش کنممی  کمکت مونم، می کنارت منم. کنی بازش اینکه

  توی کن دفنش رو دختر اون االن همین قرارت،  پای موندی فقط دیدی اگه تلقینه،   دیدی اگه نیست، 

 . لبت روی بنشونه کوچیک لبخند  یه یادش،  گاهی فقط بذار. قدیمی خاطرات همون

  داد لرزیدمی بغض شدت از  بدجوری که صدایی با  داشتم و بودم کرده  بلند صدا. بودم رفته تند

 که بود سال پونزده  بودم،  منتظر که بود سال پونرده  من. کردمی  اذیتم هامین تردید  این. زدممی

  جا جوریاین  هامین حاال. بودم نزده  جا و دنبالش گشتممی  که بود سال پونزده  بودم،  نشده  ناامید

 ! باشه انتظارچشم  من مثل هم اون شاید که دختری دن*گر ندازه می  رو تقصیرها و زنهمی

  تونستنمی  و بود مونده  باز دهنش. بهم بود مونده  خیره  فقط حیرتش از شده  گرد چشمای با هامین

 :بزنم ب*ل  تونستم فقط. شد سرازیر  اشکم باالخره . بزنه حرفی
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 ! ببخشید -

  دونستمنمی  حتی  که صورتی در زدم،  زار و کردم  فرو بالشت توی روی  سرم. اتاقم داخل دویدم و

  خاطر به قدیمی؟ عشق  یه خاطر به انتظار؟ خاطر به! کنممی  گریه دارم چی خاطر به دقیقا

  ریختممی  اشک. بشم  خالی خواستمی  دلم. امخسته خیلی که دونستممی  فقط چی؟ یا هام؟حسرت

 . بشم خالی تا

 : گفت باشه من از  جوابی منتظر اینکه بدون هامین. کردم تیز  رو گوشم خورد،  اتاقم در به که ایتقه  با

 کنم؟  کمکت  ذارینمی  هم هنوز بانو؟ -

 :گرفتم حرفاش یادامه  در رو جوابم چی؟ برای! کنه؟ کمکم

  واحد یه من  اما... اما است،  صدقه یه هم پول  این  نظرت به و کنینمی  قبول صدقه تو دونممی  قبوله،  -

  که موقعی من. هست  واحد تا  دو طبقه هر توی  کنم، می  زندگی که ساختمونی  توی. دارم خالی

  گذاشتم و خریدم گذاری سرمایه برای هم رو امهمسایه  واحد بخرم،  رو  خودم واحد  خواستممی

 . خالیه واحد  اون االن. بمونه همونطور

 اومدن پیش با. بودم هامین هایحرف  یادامه  منتظر. بودن اومده  بند منم هایاشک . کرد سکوت

 امسوخته  دست حتی.  امخونه  بود اومده  هامین  چرا رفت یادم کلً هامین،   قدیمی یمعشوقه  موضوع

 :شد  بلند هامین صدای دوباره . بودم کرده  فراموش هم رو

 بشی؟  امهمسایه  کنیمی  قبول... بانو زیبا -

 چشمام در،  کردنِ باز محض به. کردم باز رو در و شدم بلند جا از. کردم پاک  تند  تند رو خیسم صورت

  اما کهنه غم  یه از و  من برای نگرانی از که هاییمردمک . هامین لرزونِ هایِمردمک  توی شدن قفل

 یه طرح که کردم  وادار  رو صورتم هایماهیچه باالخره  و کردم رو تلشم تمام. لرزیدنمی  سنگین

 :بزنن صورتم روی رو لبخند
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 فکر پیشنهادت به باید من هم برسی،  نتیجه  به دلت با باید تو هم. جفتمون به بده  زمان هامین،  -

 . کنم

 : لرزید صداش

 چقدر؟  -

 برم بود قرار اگه. دادممی  رو ماه  این یاجاره  دیگه هفته آخر تا  باید اینکه و افتادم امخونه  صاحب یادِ

  به توجه با. برم اینجا  از خواممی  اینکه کردن مطرح برای بود موقع بهترین روز همون هامین،  پیش

 :گفتم هامین به این، 

 بیای؟  کنار خودت با هفته یه  توی تونیمی  تو چطوره؟ هفته یه -

  حتی! لبخندی؟ چه اما. زد لبخند  و شد موفق صورتش،  هایماهیچه با جدال و جنگ در هم هامین

 :بود لرزون هم لبخندش

 ! عالیه  -

.  موند ثابت همونجا اما گرفت،  دست توی رو دستگیره . رفت ورودی در طرف به و گرفت فاصله در از

 :گفت کنه نگاهم و برگرده  اینکه بدون. بود مونده  روش نگاهم سنگینی

 !کردم ناراحتت که ببخش -

  هامین خالی جایِ به نگاهم. نشستم زمین روی و  خوردم  سر دیوار کنار همونجا. رفت  بیرون خونه از و

 ! حسرت؟ یا... یا بود؟ هامین اشکام  دلیل کرد؟ ناراحت رو من اون. بود مونده 

**** 

  که بودم،  نشسته خیال  و فکر به زمین روی همونجا من و  بود گذشته هامین رفتن از چقدر دونمنمی 

 امخونه  تلفن یا  گوشی زنگ مال صدا. پیچید خونه توی ناآشنایی حال عین در و  آشنا زنگ صدای
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. کردم دنبال رو صدا و شدم  بلند جلم از. شنیدمش جایی داشتم اطمینان که بود آشنا اونقدر اما نبود، 

  خاموش و  روشن شصفحه که دیدم رو هامین گوشی ها، مبل  جلوی عسلی میز روی آخر دست

 . اومدمی  آشنا گوشم به صدا که بود هم همین برای و بود گذاشته جا رو گوشیش هامین پس. شدمی

 شده  ذخیره  "آرش" زد، می  زنگ داشت که کسی. انداختم شصفحه به نگاهی و برداشتم رو گوشی

. داره  هامین با نسبتی چه نام آرش آقای این دونستمنمی . نه یا بدم جواب که بودم شک به دو. بود

 دوباره  بدم،  نشون العملیعکس  هیچ  اینکه  از قبل اما شد،  قطع گوشی باالخره  که کردم تردید  اونقدر

  شاید بدم،  جواب بود بهتر ! بود  زده  زنگ هم سر پشت  که داشت مهمی کار حتما . زد زنگ آرش همون

  از اون تا گذاشته جا  من پیشِ رو گوشیش هامین که بگم بهش تونستم و  بود هم هامین نزدیکای از

 . بده  خبر هامین به طریقی

 : گذاشتم گوشم دم تردید با رو  گوشی و کردم  لمس رو سبز آیکون

 تو؟   کجایی هامین،  الو -

 آرش؟  آقا ببخشید،  -

 :اومد حرف به تردید با آخر دست . کرد مکث تعجب شدت از ایلحظه   چند آرش

 خودتی؟  هامین،  -

 . نیستم هامین من نه. آرش آقا سلم -

  زده  صداش روی نگرانی،  رنگ داشت کم کم. گرفت فاصله اشاولیه  آرامش حالت از آرش صدای

 :شدمی

 کنه؟ می  چیکار  شما دست هامین گوشی  هستین؟ کی شما خانم -

  من یخونه  رو گوشیش بعد بود،  من یخونه  هامین راستش. هامین دوستایِ از هستم،  دادخواه  من -

 بدین؟  خبر بهش  تونینمی  شما. گذاشت جا
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 : باشه شده  راحت خیالش  که انگار داد،  بیرون آرامش با رو نفسش آرش

 .گیرممی  تماس اشخونه  تلفن با االن من دادخواه،  خانوم باشه -

 . متشکرم -

 .فعل. کنممی  خواهش -

 منتظر و کردممی  دست به دست مدام رو تلفن. ایستادم سالن وسط همونجا. کرد قطع رو تماس و

  در زنگ که بود نگذشته آرش با صحبتم از هم  دقیقه پنچ   هنوز. بودم هامین خود یا  آرش از خبری

  کرده  خبرش هم آرش اگه حتی. پریدن باال ابروهام اف،   اف از هامین یچهره  دیدن با. شد زده  امخونه 

  و کردم باز هم رو واحدم  در و زدم رو در! برسونه سرعت این به رو خودش تونستنمی مسلماً بود، 

 اینکه از قبل و زد لبخندی من،  دیدن با. اومد باال  سرعت به هامین. ایستادم منتظرش در جلوی خودم

 :گفت بده  من به زدن حرف فرصت

 مونده؟  جا اینجا من گوشی بانو،  زیبا سلم -

 :گرفتم  طرفش به بود،  دستم توی  هنوز که رو گوشی

 . بود مونده  جاهمین  آره . سلم -

 :گفت رفت، می  هاپله طرف به که همونطور و گرفت رو گوشی

 . فعل بانو،  مرسی -

 :گفتم سرعت به بشه،  سرازیر هاپله  از  اینکه از قبل

 ! هامین کن صبر -

 :کرد نگاهم و برگشت



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
154 

 

 جانم؟  -

 جواب رو تلفنت فقط بود،  کی دونمنمی  من. زد زنگ آرش اسم به آقایی یه  پیش،  دقیقه پنج  حدود -

 باهاش. نهمی  زنگ اتخونه تلفن به گفت اونم و مونده  جا من یخونه  گوشیت  گفتم بهش و دادم

 . بگیر تماس

 :نشست لباش روی مهربونانه،  لبخندی

 . فعل. بانو  مرسی. رفیقمه آرش -

 باید دیدممی  و کردممی فکر حسابی باید. برگشتم خونه داخل و کشیدم آهی. رفت پایین هاپله  از و

 ! بشم؟ هامین یهمسایه  اینکه یا بمونم،  جا همین

*** 

 

 جنون کافه ۸ شماره  میز پشت هامین،  و من حاال  و گذشت. گذشت باد و برق مثل هفته یک. گذشت

 دونفره،  میز همون. نشست پشتش جنون کافه  توی  بار اولین برای هامین که میزی همون. نشستیم

 .کافه این  یگوشه  تریندنج  توی

 بار این  ولی دادم، می رو  خونه اجاره  باید دیگه روز دو. رفتم کلنجار خودم با خیلی هفته یه این  توی

  دوست که درسته. بودم کرده  جمع  رو وسایلم  همه تقریبا. بدم تحویل  هم رو هاکلید  خواستممی

  لطف این به االن!  نداشتم تعارف که خودم با ولی نخوام،  کمک کسی از و وایسم خودم پای روی داشتم

  اینکه محض به بودم داده  قول خودم به ولی. کردممی  انداز  پس پول باید. داشتم نیاز بدجوری هامین

 . بدم بهش هم رو مدت اون یاجاره   پول و برم  هامین پیش از تونستم

  و بود شده  سشوار همیشه مثل موهاش. شدنمی   پاک بش*ل روی از لبخند. انداختم هامین به نگاهی

  من شبیه خیلی موهاش  رنگ. بود ریخته پیشونیش  روی خوشرنگش،  و خت* ل موهای اون  از مقداری
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  توش راحتی به طلیی هایِرگه  و  بود ایقهوه  اون  موهای. بود خرمایی دستیک   من موهای ولی بود، 

 . زدمی  طلیی  به آفتاب نور توی صرفاً من موهای اما شد، می دیده 

  خوشتیپ و جذاب خیلی  مرد،  این. همیشه مثل! بود شده   خوشتیپ. گذروندم نظر از هم رو تیپش

 و آوردم باال رو سرم. کرد پر رو هامریه  تلخش،  و سرد خوشبوی عطر  بوی و کشیدم عمیقی نفس. بود

  هنوز هم هابچه بقیه حتی نبود،  کافه توی کسی هیچ  هنوز و بود صبح  اول . زدم روش به لبخندی

 و بود کرده  جدا نازم  خواب از رو من و دنبالم امخونه  بود اومده  هامین پیش ساعت یه. بودن نیومده 

  هر حاال و کرد درست قهوه  فورا رسیدیم،  وقتی.  بگیم هم به رو تصمیممون  دو هر تا  جنون کافه آورد

 . بودیم نشسته هم جلوی بود،  مونده  دیروز از که شکلتی کیک  مقداری و قهوه  با دو

  باال سر ناگهان دقیقه  چند از بعد.  کردممی نگاه  بهش داشتم منم. بود خوردن  مشغول حسابی هامین

  از هامین. دادم تحویلش لبخندی  پررو  پررو بلکه نچرخوندم،  سر من اما کرد،  شکار  رو نگاهم و آورد

 :گفت خنده  با. گرفت اشخنده  من واکنش

 ! خوری؟ نمی  چرا پس -

 :دادم جواب خنده  با

 امگشنه  میاد،  خوابم  خب!  خوری؟نمی  چرا میگی بعد کردی،  جدا نازم خواب از رو من صبحی اول -

 ! نیست

 : خندید غش غش و عقب کرد پرت  رو سرش هامین من،  حرف این با

 بخوابی؟  خواستیمی  کی تا. هفته ساعت!  تو دست از دختر،  وای -

 : گفتم غرغر با و مالیدم هابچه  مثل رو چشمام

 ! نیم  و نه تا -

 : پرسید تعجب با. پریدن باال هامین ابروهای
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 موقع؟  اون تا چرا حاال -

 : گفتم و  دادم تکون سری. شدم کلفه پرتیشحواس  شدت از و کردم نگاهش کرده  بغ

 . شهمی باز کافه ده  ساعت چون -

 :گفت  شد،  تموم که هاشخنده . خنده  زیر زد دوباره  هامین

 . بزنیم حرف تا  بزن صورتت و  دست به آبی یه پاشو حاال. باشه خب،  خیله -

 : گفتم و نشستم صاف

 . شممی  خوب بخورم قهوه  خواد، نمی  -

  روی رو  دستاش هامین. کشیدم سر نفس یه و برداشتم بود،  شده  ترخنک  حاال که رو امقهوه  لیوانِ و

 :گفت و کرد نگاهم لبخند با. داد گره  هم به و گذاشت میز

 خب؟  -

 : گفتم تعجب با. انداختم باال رو ابروهام  از یکی و نشستم نه*ی* س به دست

 ! خب؟  -

 کرد،  سکوت ایلحظه  چند و  کشید عمیقی نفس. زد تکیه  صندلیش پشتی  به و رفت عقب هامین

 :گفت ثانیه چند از بعد. کردمی  مرتب ذهنش توی  رو حرفاش داشت انگار

  چیه؟  تصمیمت. گذشته هفته یه هم االن. برسیم نتیجه به و  کنیم فکر هفته یه  دومون هر بود قرار -

 میشی؟  امهمسایه 

 :گرفتم هامین به رو و بردم باال رو دستم تا دو هر سریع
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  اول کی میگم من پس گذاشتم،  رو  هفته یه  شرط من. بریم هم با کنار بزن داداش! کن صبر کن،  صبر -

 رسیدی؟  نتیجه به احساست با  شد؟ چی. بگی باید تو گممی  منم. بگه رو تصمیمش

  به کمی. زد لبخند  و خورد آروم رو اشخنده  بود،  افتاده  خنده  به هامجمله  اولین تاثیر تحتِ که هامین

 :گفت چشمکی با و کشید رو  بینیم نوک و  شد خم جلو

 ! شیطون -

 :گفت  و کرد باز دوباره  و گذاشت هم روی  رو پلکاش آروم. برگشت جاش سر بعد

 . آره  -

 :بینهمی  هم  هامین رو چشمام برق بودم مطمئن. نشستم صاف جام سر  ذوق و کنجکاوی با

 بود؟  کودکانه یِعلقه  یه فقط احساسش یا  عاشقه؟ واقعا ما هامین آقا شد؟چی   خب؟ -

 رو نگاهش دقیقه،  سه  دو از  بعد آخر دست. رفتمی  کلنجار خودش با داشت انگار. بود ساکت هامین

 : اومد حرف به آروم لحنی با و  دوخت میز به

 خودم به رو من تو.  بودم شده  دل دو داشتم،   شک. بودم تردید دچار بود مدت یه  من بانو،  ببین -

  من و... و. داشتم نیاز بهش خیلی که تلنگری. بود خوبی تلنگر که زدی حرفایی پیش  هفته. آوردی

 . شناختم رو حسم روز  همون. رسیدم نتیجه به احساسم خودم با روز همون

 : گفت محکم و  مطمئن و شد خیره  چشمام به. گرفت میز از رو نگاهش و کشید عمیقی نفس

 . عاشقم که  ساله  بیست! عاشقم  من -

 . کرد نگاه  میز به دوباره  و دزدید من از رو نگاهش بعد و

**** 
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  همون با. خجالتش  هم و  بود هامین عاشقی هم  دلیلش که لبخندی. نشست بم*ل روی لبخندی

 : گفتم لبخند

 ببین؟  رو من هامین؟ -

 :گفتم گرانهتاکید  و اخم با و کشیدم عمیقی نفس. دزدید رو نگاهش باز ولی کرد،  بلند سر

 .کن نگاه  چشمام به -

  از ترتلخ  لبخندی. زدم لبخند. بدوزه  من به رو نگاهش و  کنه گوش حرفم به شد مجبور باالخره 

 باید لبخندم چرا اصل. بفهمه که نخواستم. نفهمید هامین. بودم خورده  پیش یدقیقه  چند که ایقهوه 

  سرچشمه عمیق  حسرت یه از که ایتلخی . بود ناخودآگاه  تلخیش! نداشت دلیلی! بود؟ می تلخ 

 . گرفتمی

 : گفتم مهربونی با و ریختم  چشمام به رو مهرم

 ! مبارک  شدنت عاشق بازم ولی میگم،  تأخیر سال بیست با دارم دونممی ! باشه مبارکت -

  و دادم هامین چشم به چشم دوباره . دادم گره  هم به میز روی رو دستام و کشیدم عمیق نفس یه

 :گفتم

  جور هر و باشم کنارت دممی  قول. واست ذارمنمی کم هم من بدون شده،   قطعی تصمیمت که حاال -

.  ببینم رو تو ایافسانه  عشق این دارم دوست خیلی ! کنی پیدا  رو خانومت زیبا تا کنم کمکت بتونم

 ! باشه العاده فوق  خیلی باید  کنه جلب رو راستین هامین نظر تونسته که دختری

  تموم با و دل  ته از گرفت،  جا هامین هایب *ل روی که لبخندی کنم حس تونستممی کامل و

 :عشقشه

 . سیرتش هم صورتش،  هم. هاستفرشته  عین  من زیبای. اوهوم -
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 :گفت و شد مهربون هامین  لبخند. خندیدم آروم

 ! هستی که مرسی. کنیمی  کمکم که مرسی. آوردی خودم به رو من که مرسی! بانو زیبا ممنونم ازت -

 :داد ادامه هامین. کردم باز آروم و  گذاشتم هم روی رو هامپلک  فقط و شد  مهربون و عمیق لبخندم

 شی؟ می امهمسایه من،  پرنسس. توئه  نوبت حاال گفتم؛ من -

 : گفتم محکم و کردم اخم ناخودآگاه 

 ! نگو -

 : پریدن باال هامین ابروهای

 نگم؟  چی -

 . من پرنسسِ نگو -

 :دوید  نگاهش به ناراحتی و  شد جونکم  هامین لبخندِ

 میشی؟  ناراحت چرا؟ -

 : بزنم کوچیکی لبخند کردم سعی و دادم تکون  طرفین به رو سرم

 . بشه ناراحت ممکنه خانومت شم، نمی  ناراحت من -

 : گفت قاطع و محکم بعد. خندید ریز چیه،   منظورم فهمید که هامین

  اگه حتی! باشی من با آخرش تا  باید تو. باش داشته یاد به عمرت آخر تا گم، می  چیزی یه! بانو  زیبا -

 من با آخرش تا باید بازم کردی،  ازدواج تو خود اگه  حتی کردم،  ازدواج اگه  حتی کردم،  پیدا  رو زیبام

  هیچ  من،  برای ولی دونم، نمی  رو تو. تو یا باالسری،  اون پیش میرم من یا که روزیه هم آخرش! باشی

  زندگی توی افراد. بده  نظری یا کنه دخالت هستن زندگیم توی که کسایی به راجع نداره  حق کسی
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. مونیمی من پرنسس تو بیفته،  که هم اتفاقی هر  پس. اطرافیانم به نه هستن،  مربوط خودم به من، 

 ! اوکی؟ 

  که داد دستور! داد دستور نکرد،  درخواست نکرد،  خواهش. بود آمرانه کامل لحنش. گرفت امخنده 

  و عالی  دوست یه بود،  العاده فوق  هامین. بابت این  از بودم ممنونش چقدر  من و باشه کنارم همیشه

  پشتم و کنه کمکم که هست  یکی مشکلتم،  توی که بود راحت خیالم همیشه اون،  وجود با. مهربون

 . باشه گرم حضورش به

 :گفتم خنده  با و کردم  پایین باال رو رو سرم

 ! اوکی -

 :گفت خنده  با و گرفت  اشخنده  هم هامین

 . شدم هم عاقد که رفتی طفره  اینقدر بفرما، ! آفرین -

 :پرسیدم تعجب با و  پریدن باال ابروهام

 ! عاقد؟ -

 :نزنه قهقهه که کردمی  کنترل رو خودش داشت خیلی هامین

  آیا بانو،  زیبا خانم سرکارِ مکرمه،  یمحترمه یدوشیزه  کنم، می  عرض سوم بار برای بار این! دیگه آره  -

 شی؟ می امهمسایه  پذرید؟می  را خان هامین درخواست معلوم،  شرایط تمام با

 :هامین بازی به  دادم دل و شاد  زیبای همون شدم. گرفت امخنده 

 !بله خان،  هامین خودِ جمله از مجلس،  هایتر بزرگ  تمام اجازه  با -

 :گفت گیجی با. بشم اشهمسایه  که کنم قبول نداشت انتظار انگار. خورد جا هامین
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 هان؟  -

  یه و بود مونده  باز نیمه دهنش. بود پیدا چشماش  توی کامل گیجی. بود  شده  بامزه  خیلی اشقیافه

 :گفتم و خندیدم ریز. بود باال ابروش

 . شممی اتهمسایه  -

 : خندید شاد. افتاد هامین کج  دوهزاری باالخره  لحظه  چند از بعد

 ! دختر  ایول -

 : خندیدم دل ته از منم

 . کنی پیدا  مزاحم یه قراره  که  تو  خوشحالی؟ چرا  تو -

 : کرد مصنوعی اخمی

 . همسایه مراحمی جنابعالی! تهنداشته  یعمه  مزاحم -

 :داد ادامه  و شد باز ابروهاش گره 

  به نیاز شبی نصفه شبی،  اگه خونه،  توی تنها،  دختر یه آخه. بودم نگرانت  خیلی. شد راحت  خیالم -

  حواسم خودم جوریاین  حاال  بکنه؟ تونهمی چیکار بیاد دزد نکرده  خدایی مثل یا کنه،  پیدا چیزی

 . هست بهت

  هامین به خواستممی که افتادم هاییشرط  یاد دفعه،  یک. زدم لبخند فقط محبتش،  همه این جوابِ در

 :کردم صداش آروم. شممی  اشهمسایه  صورت اون در فقط که بگم

 هامین؟  -

 : زد لبخند
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 جونم؟  -

 .اتخونه   توی  بیام اینکه برای دارم شرط سری یه من -

 خب؟  -

 . بدم اجاره  بهت بذاری باید اینکه اول -

  حتی و محکم صدایِ. کردم خیس رو خودم که  کشیدن ش*و* غ*آ در رو هم تنگ جوری  اَبروهاش

 :بود قوز باال قوز دیگه که عصبیش،  کمی

  رو مسخره  شرط این من کنی فکر شده  باعث چی ! اجاره؟ بود؟ زشتی حرف چه این!  نباشه حرف -

 ! کنم؟می  قبول

 : گفتم شجاعانه و  دادم خرج به جرئت کمی

 ...الکی بخوای نداره  دلیلی. مستاجر هم من ای، خونهصاحب  تو  حال هر به خب -

 :شد قطع عصبیش دادِ صدای با حرفم

 . داره  دلیل! داره  -

  ولی آروم، . کشید عمیق  نفس چندتا  و زد چنگ  موهاش به هامین. گرفتم  اللمونی و شدم موش عین

 :داد ادامه جدی و محکم

 ! نگفتم؟  االن  همین -

 : گفت محکم و شمرده   شمرده  و کرد اشاره  من به

 ...پرنسس... تو -

 : داد ادامه و کرد خودش به هم ایاشاره 
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 نبود،  خالی واحد اون  اگه حتی. گیرمنمی  پولی هیچ  عزیزه،   واسم قدراین  که کسی از من! منی -

 . اونجا بری تو تا کردممی خالی رو خودم واحد. بود چشمام سر بازم اتقدم

 :داد ادامه ترمهربون  لحنی با و شد خم  سمتم به یکم میز روی از

 راحت یکم وقتشه حاال.  زندگیت تو بوده  رنج  چی هر بسه. کشیدی سختی  چقدر هر بسه بانو،  زیبا -

 . کنی زندگی آروم و باشی

 : داد تکیه  صندلی به و رفت عقب دوباره 

 . ذارمنمی  دیگه. بکشی سختی ذارمنمی  دیگه -

 این با! بعدیم  هایِشرط  برای بست رو راه  کل. شدم الل که بود زده  حرف جدی و  محکم اونقدر

 : داشت اخم هم باز هامین!امنه *ی* س رو ذاره می بره می رو سرم بگم،  اگه شدم مطمئن عصبانیت

 مسخرگیه؟  همین به هم اتبعدی  هایِشرط  -

 : گفت و انداخت باال ایشونه  خیالبی. کردم پایین باال رو سرم  و دادم قورت رو دهنم آب

  حرفم به مجبوری هم تو و پذیرمنمی  هم باشی داشته چون نداری،  شرطی هیچ  تو. حله پس خب -

 . کنی گوش

  اخمی رسید،  ذهنم  به که فکری با. کنم شیطنت یکم  خواستمی  دلم بدجوری اما گرفت،  امخنده 

 :گفتم قاطعانه و کردم مصنوعی

 کنه؟  مجبورم خوادمی  کی وقت  اون -

 : گفت و زد آمیزشیطنت  لبخندی که  دید چشمام توی  رو شیطنت برق هامین انگاری

 ! من -
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  عینِ در و آمیزتمسخر حالتی با. انداختم باال رو ابروهام از یکی و نشستم شدم نه*ی* س به دست

 : گفتم شیطون حال

 چطوری؟  وقت  اون!  عه؟ -

 :کرد سرایت هم لحنش و هاچشم  به و شد بیشتر هامین لبخند شیطنت

 ! طوریاین  -

 خیره  اخم،  با همچنان. ایستاد سرم باالیِ و اومد طرفم به. برداشت میز روی  از  رو کیفم. شد بلند جا از

 طرفم به دفعه یک. ندادم نشون العملیعکس  هم باز. کشید عقب رو صندلیم هامین. بهش بودم شده 

  کولش روی حرکت یه با رو من و کرد بلندم جا از. گذاشت کمرم دوطرف رو دستاش و شد خم

 . انداخت

**** 

  دست که کوبیدم کمرش به بود،  نوازش مثل هامین برای که رو جونم کم هایمشت  و کردم جیغجیغ 

 : گرفت درد بیشتر خودم

 ! کن ولم گممی  کردی؟  بلندم جوریاین  که امگونی  من مگه دِ. تشن  غول زمین بذارم! کن ولم اهه،  -

 :شد ترمحکم  پاهام دور هامین دست

 . بکنم رو کارم بذار دختر،  بگیر آروم دقیقه دو -

  دزدیدن؟ رو زیبات ببینی کجایی عسل،  آی ببری؟ کجا خوایمی  رو من ها؟ کنی؟می  کار چی داری -

 ! دراومد آب از دزد عشقت  ببینی عسل کجایی

 باشه نفهمیده  هامین کردممی  دعا دعا. کوبیدم دهنم روی رو دستم محکم گفتم،  چی فهمیدم تا و

 :بود هاحرف   این از تیزتر پسر اون اما گفتم،  چی
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 ! دراومد؟ آب  از دزد عسل عشقِ گفتی؟ چی  بگو دیگه بار یه -

  هامین. پریدن باال ابروهاش و  شدن گرد حسابی چشماش االن بودم مطمئن اما دیدم، نمی  رو اشقیافه

  درست اشقیافه. گرفت دست توی رو بازوهام و  گذاشت زمین روی رو من. ایستاد حرکت از

 : گفت و  داد تکونم حیرت با هامین. زدممی  حدس که بود طوریهمون 

 شده؟  من عاشقِ  عسل! توام  با -

 :گفتم و  بستم ترس با رو چشمام  و دادم قورت رو دهنم آب

 . کنیممی  هم با عسل و من همیشه که شوخیه یه فقط این! بابا گفتم پرت و چرت -

  الی به ال رو دستش.  گرفت فاصله ازم قدمی چند و کرد من به رو پشتش. کرد رها رو بازوم هامین

 : زدم صداش ترس با و شدم نزدیکش. کرد فرو موهاش

 هامین؟  -

 نگاهم گرانهپرسش. آرومه دیدم برگشت،  طرفم  به وقتی اما. باشه شده  عصبانی هامین ترسیدممی

 :گفتم. کرد

  لو نباید من... من. بود ما بین شوخی یه فقط و اونه و من راز این نگی؟ عسل به چیزی شهمی -

 . دادممی

 :گفت  آروم و  زد مهربونی لبخند

.  نکن باهاش رو شوخی این دیگه و بگیر رو  شوخی این جلوی خودت  ولی. بانو گمنمی  چیزی -

  من که دونیمی بهتر خودت. کنه پیدا حس من به واقعا عسل و بشه واقعی  تونشوخی  خوامنمی 

 ممکنه پس. بخوره  ضربه بعدا و  کنه پیدا من به حسی خوادنمی  دلم. باشم داشته دوستش تونمنمی 

 نکنی؟ رو شوخی این دیگه
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  پای همه  این بود،  مرد قدراین که کردم تحسینش. کردم تحسین رو هامین  بار هزاران دلم توی

  توی که کردم تحسینش. بخوره  ضربه هم ایدیگه  دختر وسط این  خواستنمی و بود ایستاده  عشقش

 . مرده  اینقدر هامین نامردیه،  بینیمی  رو طرف  هر که ایزمونه  دوره 

 :گفتم و زدم لبخند. کردمی  نگاهم منتظر جوابم،  انتظار در هنوز هامین

 . باش مطمئن -

 : شد ترپررنگ   لبخندش

 ! هستی که مرسی میگم که همینه واسه -

 :خندیدم

 نه؟  دیگه،  بمونم باهات آخرش تا شد قرار -

 :داد تکون تایید  یِنشونه  به رو سرش

 ! نکن شک آخرش؛ آخرِ تا -

 :کردم بزرگش بازوهای نثار ضعیف،  مشتی خنده،  با

 دزده؟ آقا ببری کجا رو من  خواستیمی بگو حاال -

 :خندید هم هامین

 . ببینی رو جدیدت یِخونه  ببرمت خواستممی -

 : انداختم ساعت به نگاهی

  بریم شهنمی  وقت دیگه کنیم،  باز رو کافه باید و میان هابچه کمکم نیمه،  و نه ساعت که االن -

 . بیارم خودم با باید هاچی ببینم بندازم،  بهش نگاه  یه  بریم فقط تونی، می  کِی ببین خودت اما. اتخونه 
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 :گفت و زد بینیم نوک به رو انگشتش هامین

 مبله اونجا بیاری،  نیست نیاز هیچی دوما، . توئه  یخونه  بعد به حاال از و   نیست من یخونه  اوال،  -

 ای؟ کاره  چه امشب سوما،  . بیار رو لباسات فقط است؛

 : گفتم تعجب با

 شه؟ نمی  دیر امشب؟ -

 :انداخت باال ابرو

 هم اگر. گردونممی  برت خودم خواستی که وقت هر بعد ببین،  رو اونجا بریم. شهنمی  دیر! نچ  -

 . بمون جاهمون  رو شب خواستی

 :دادم تکون سر. گفتنمی  هم راه بی کردم،  فکر کمی

 . نیست مشکلی باشه،  -

  و گرفتم هاشچال  از رو نگاهم سختی به. شدن نمایان عمیقش هایچال  اون دوباره  و  زد لبخند هامین

 :گفتم. زدم روش به لبخندی

 موندن کجا نیست معلوم هم هابچه  این. کردن جارو  کنم شروع بپوشم،  رو بندمپیش  برم من -

 :رسید گوش به سام بشاش صدای لحظه،   همون درست و

 ! سلم -

  به جدی  حالتی و خوردم  رو لبخندم زود اما زدم لبخند. بودن جاوید و سام برگشتم،  شونطرف به

 :گرفتم خودم
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  کلِ خودتون زنم، نمی  سفید سیاه  به دست من هم  جریمه برای. کردین دیر امروز که بدویید! سلم-

 . کشینمی  جارو رو کافه

 :شد بلند  جاوید  اعتراضِ صدای

 ...اما -

 : کردم قطع رو حرفش اخم با

 ! زود -

 : کرد جاوید  پهلویِ نثار ایسقلمه  سام

 ! نکن کلکل قرمزه،  وضعیت اوه،  اوه  -

 : کوبید زمین به پا  و زد پیشونیش کنار به رو  دستش سربازها،   عین بعد

 ! قربان چشم -

 : خنده  زیر زدم

 . مجنون -

 .نفر چهار ما یِخنده  صدای از هوا رو رفت کافه کل بار این و  داد تحویلمون  ژکوندی لبخند سام

*** 

 

 : گفت لبخند با  و  گرفت سمتم به رو کلید

 ! کن باز رو درش هم خودت ببینیش،  بار اولین برای خوایمی  وقتی نظرم به -
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 بلند حیرتم فریاد در،  شدنِ باز محضِ به و. کردم باز رو  در و رفتم جلو. گرفتم رو کلید و زدم لبخند

 :شد

 ! هیع -

 : اومد جلو عجله با

 شد؟ چی  -

 . هامین ستالعاده فوق اینجا... اینجا... این -

 :خندید و  داد بیرون راحت خیال با رو نفسش

 . دختر دادی امسکته  بابا،  ای -

  از اگر. رسیدمی  سالن به بعد و بود کوتاه  پاگرد یه کردیمی باز که رو در. شدم خونه داخل و خندیدم

  هم دستشویی. گرفتمی  قرار حمام و هااتاق  انتهاش که بود بلند راهروی یه  رفتیمی  مستقیم پاگرد

  سالن  طرف به و شد جدا  من از خونه اول  همون هامین. بود بزرگی خیلی یخونه . بود در جلوی همون

 . ببینم رو خونه یبقیه  تا رفتم هم من. رفت

  و سفید رنگ به که وسایل  کامل ست به نگاهی شدم خواب اتاق اولین وارد. داشت اتاق تا  سه خونه

 . بود دونفره  هم تختش  و  بود کاملی خواب اتاق. شدم  اتاق  دستشویی وارد و  انداختم بودن،  خاکستری

  دیدن با. بود مطالعه اتاق  سوم اتاق و مهمان اتاق ها، اتاق   از دیگه یکی. زدم سر هم دیگه هایِاتاق  به

 .کشیدم هیجان سر از ایخفه  جیغ بود،  مطالعه اتاق توی که کتابی از  پر و بزرگ یقفسه

  داماد و عروس تازه  یه برای انگار خونه و بود کامل وسایل ی همه دیدم،  سرسری  هم رو خونه یبقیه 

  توش بخوام اینکه به برسه چه دیدم، نمی  هم خواب توی رو ایخونه  همچین  هرگز من. بود شده  آماده 

 ! کنم زندگی
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 روی هامین. شدمی باز خونه  سالن  به آشپزخونه در. شدم  وارد  سالن به و  اومدم بیرون آشپزخونه از

  دست و کردم اخم. زد سرم به شیطنت فکر دوباره . کردمی کار گوشیش با  و بود نشسته تکی  مبل یه

 :گفتم و ایستادم سالن وسط نه*ی*س به

 . مونمنمی  اینجا من ایه؟خونه  چه این چی؟ یعنی  این! هامین -

*** 

  شد بلند جا از. گذاشت  میز روی و  کرد خاموش رو گوشیش بود،  شده  جلب  من به اشتوجه  که هامین

 : پرسید  نگرانی با. اومد طرفم به و

 بده؟  خیلی یعنی -

 : کوبیدم پیشونیم  به رو راستم دست کف و  کردم باز هم از رو دستام

 بده؟  پرسهمی تازه   خدا ای بده؟ بده؟ -

 :کوبیدم اشنه *ی*س به رو مشتم دو هر زمانهم و شدم  نزدیک هامین به

 کنم؟  زندگی  اینجا  من داری انتظار جدی  جدی تو نکنه. قصره  یه اینجا! این... هامی  -

 : پرسید و خاروند  رو سرش گیجی با هامین

 بده؟ قصر حاال تا  کی از قصره؟ -

 :خنده  زیر زدم و  کنم تحمل  نتونستم دیگه هامین گیجی دیدن با

 ! چل  و  خل مجنونِ -

 : کرد مصنوعی اخمی خنده  با هامین

 چل؟  و خل  گفتی کی به تو!  هی -
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 :انداختم باال ابرو  شیطنت با

 . تو به -

 : دوید هامبل  سمت به دنبالم به هامین. کردم فرار و

 . زیبا نرسه بهت دستم مگه -

  پناهگاهم از نشد،  هامین از خبری دیدم وقتی. گرفتم پناه   پشتشون و پریدم هامبل  پشتی  روی از

  روی هایبالشتک  از یکی. بود ایستاده  من به توجهبی  سالن،  وسط. کردم نگاه  هامین به و اومدم بیرون

 :گفتم و کردم پرت طرفش به رو مبل

 هپروت؟  تو  رفتی! آهای -

 :گفت بود،  شده  جمع من به حواسش تازه   بازوش،  به بالشتک برخورد با که هامین

 ! ببخشید -

 :کردم تعجب

 چی؟   واسه-

 ! خالی زیبایِ. گفتم زیبا فقط -

 :گرفت امخنده 

 کردی؟  ایست این یواسه االن!  مجنون هامینِ -

 . دیگه آره  -

 : گفتم لبخند با و کردم قلب هم به سر پشت از   رو دستام. ایستادم جلوش و رفتم  هامین سمت به

 . زیبا بگو بعد به این از -
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 : ریخت نگاهش به غم

 بقیه؟ مثل شدم یعنی این -

 :شد  مهربون و عمیق لبخندم

 ! بقیه با کردی فرق یعنی این -

 :دادم  ادامه کنهمی نگاهم گرانهپرسش   و گیج  دیدم وقتی

  صدام طوالنی اینقدر و  کنه اذیت رو  خودش کنهمی  فرق بقیه با واسم که  کسی خوادنمی  دلم من -

  خوادمی  دلم پس. کنه  شماتت  رو خودش زیبا گفت فقط و  رفت یادش که بار یه  هم بعد. بانو زیبا بزنه

 ! بانو مثل یا. باشه راحت تا زیبا کنه صدام

 .کردم امجمله  یضمیمه  هم رو چشمکی و

 : گفت و  زد لبخند هامین

 زیبا؟  اومد  خوشت اینجا از شد؟چی  حاال -

 : گفتم و خندیدم. زد چشمک هم اون و

 تازه   یه واسه که قصریه  شبیه اینجا هامین! شدم عاشقش کنم،  عرض چه  که اومدن خوش واال -

 . خوره نمی  تنهام  دخترِ یه فقط که من درد به باشن،  کرده  آماده  دوماد و عروس

  کنار سرش و شد خم. بود کمر به دست. ایستاد امنه *ی *س به نه*ی*س   و اومد ترنزدیک  هامین

 :داد قلقلک رو گوشم داغش های نفس. گرفت قرار سرم

 ! بشه آماده  قصر یه هم باید پرنسس،  یه  واسه -

 :گفت. رفت عقب و  ایستاد صاف هامین. گرفتن رنگ هامگونه
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 . بیا کن  جمع رو ضروریت وسایل فردا! دیگه حله پس خب -

 ...اجاره  بذار حداقل  خب هامین -

 نشنوم؟  پول از حرفی  دیگه نگفتم مگه! هیش -

 ... آخه ولی -

 ! تمام توئه،  مالِ خونه این! کافیه زیبا،  -

 : گفت هامین. شدم ساکت

 :زدم لبخند گردونم؟  برت یا مونیمی اینجا رو امشب حاال خب -

 ... تاکسی با خودم بکشی،  زحمت نیست نیاز -

 :کرد قطع رو حرفم سوم بار برای

 ! ببینم بریم بیا تاکسی؟ با بفرستم کجا تنها و  تک  رو پرنسسم من شب؟  موقع این  تاکسی؟ -

  میز روی از رو گوشیش دادم،  تکون سری منم. رفت خونه در طرفِ به و کرد گردعقب  خودش و

 ...افتادم راه  سرش  پشت و  برداشتم

*** 

 

 ! شرک  االغ دیگه بسه. ترکوندی رو  مخم! عسل وای وای،  -

 کردی؟  جور پول چطوری تو  خب  شکلیه؟ چه ات خونه  ببینم خواممی. امزده  ذوق خیلی زیبا آخه -

  هم امخونه صاحب. رسهمی  هامین دیگه یکم  تا که کن جمع رو وسایل  این فعل. جوری هر حاال -

 . بیاد که االناست
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 !ایش... بابا خب -

 :عسل یِکله پس کوبیدم یکی  و خندیدم

 . نزن اضافی حرفِ قدراین  -

 :گفتم  عسل به رو. کرد قطع رو حرفم در زنگِ صدای

 ! دیگه کیه ببین پاشو  گرامی،  اسکلِ خب -

 کنم؟ باز من توئه یخونه  -

 دقیقا؟  باشه تونهمی  کی دیگه. امخونهصاحب  یا  هامینه یا  باهوش -

 به. کردمی  علیک سلم امخونه صاحب  با داشت که شنیدم رو صداش. شد بلند  از و گفت ایشی عسل

 جا  از و کشیدم شالم  بدون موهای به دستی. اومدن اتاق طرف به دو هر و  کرد دعوتش خونه داخل

 :رفتم طرفش به  و شدم موهام پوشوندن خیالبی  بود،  پدرم جای امخونهصاحب  چون. شدم بلند

 . بشینید  بفرمایید خوبن؟ پسرتون آقا خانومتون،  هستین؟ خوب! احسانی  آقایِ سلم -

 :گفتم. نشست و کرد تشکری

 . بینیدمی  رو وضعیت که خودتون نیست،  جور پذیرایی  وسایل ببخشید -

 : گفت و خندید

 بری؟  سفر خوایمی  جوریه؟این  اینجا چرا. دخترم نیست نیازی -

 . برم اینجا از  خواممی من. کنم صحبت  باهاتون موضوع همین به راجع خواستممی  اتفاقا -

 :پرسید رفته باال ابروهایِ با و کرد تعجب احسانی

 خونه؟  این از  بودی ناراضی افتاده؟ اتفاقی دخترم؟ چرا -
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  من به هم همیشه واسم،  بودین پدر مثل شما سال یک این  توی حرفیه؟ چه این احسانی،  آقای نه -

 . شم بلند اینجا از قراره  همین واسه کنم،  زندگی اقوام از  یکی پیش برم قراره  من فقط. داشتین لطف

  کردنِ سر به دست واسه فقط بفهمه که کردم اش حواله  چشمکی. انداخت بهم مشکوکی نگاِه عسل

 :گفت احسانی آقای. گفتم رو این احسانی

 ! بکنم رو  ها کتاب حساب من بذار پس. دونیمی  خودت جور هر دخترم،  خب خیله -

 . کنه باز رو در بره  که کردم اشاره  عسل به. بود هامین احتماال. زدن رو در زنگ

  دیگه کنم که تونتقدیم  رو ماه  این یاجاره  من. شهمی  تموم قراردادمون تاریخ  امروز احسانی آقای -

 ذارممی  رو غیره  و هامبل  و  تخت مثل رو مبلمان تمام من. چیزی یه فقط. موند نخواهد باقی حسابی

  خوامنمی  هم پولی. کنین شاستفاده  اینجا میاد اجاره  برای که بعدی نفر  واسه  تونیدمی  شما. بمونه

 ! حللتون بابتش، 

 . پولشون جای به  بردار رو آخر ماه  همین یاجاره  القل. شهنمی  که جوریاین  اما دخترم ممنون -

 افتاد من به نگاهش تا اما کرد،  علیک سلم احسانی با لبخند با هامین. شدن اتاق وارد هامین و عسل

  طرف به و داد تکون جوابم در سری. کردم سلم و کردم نگاهش تعجب با. خوردن گره  هم به اخماش

 : گفتم احسانی به رو و  گرفتم ازش چشم رفتارش،  از  تعجب با. بود پراکنده  اتاق کف که رفت وسایلی

 . نیست نیازی واقعا. بیشتره  من بنجل و داغون وسایل پول از خیلی اجاره   پول احسانی،  آقای -

 ! کن قبولش لطفا. تره راحت  من خیال جوریاین  -

  سرم،  روی چیزی شدن کشیده  حسِ با کنم،  تشکر تا  کنم باز دهن اینکه از قبل اما دادم،  تکون سری

  گوشم،  کنار از گرمش هاینفس  و نشستن هامشونه  روی قوی دست تا دو بلفاصله، . پریدم جا از

 : گرفت بازی به رو وجودم

 بانو؟  بهت بگم چی غریبه؟ مرد جلوی حجاب؟ بدون آخه -
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 : گفتم خنده  پُر لحنی با و آروم  بود،  بهش پشتم که طور همون و گرفت امخنده 

 هَلهِل؟  زهرِ عین شدی دیدی رو من تا همین واسه پس -

 :خندید ریز هم هامین

 . آره  -

 :من زیرزیرکی یخنده  هم باز و

 ! مجنون  غیرتیِ -

  موهای دیدن با اما داره؟ سرش  روی شالی هم اون ببینم تا عسل سمت شد کشیده  نگاهم ناخوآگاه 

  رد هامین نداد؟ نشون عسل به نسبت رو غیرت این هامین چرا پس. کردم تعجب حجابش،  بدون

 خوند رو فکرم انگاری. چیدمی  چمدون توی رو لباسام داشت که رسید عسل به و کرد دنبال رو نگاهم

 : کرد زمزمه گوشم دمِ دوباره  که

 ! تویی  نیست،  عسل من پرنسسِ -

 . گذاشت تنها  خوب احساسِ عالمه یه با  رو من و  شد بلند جا از و

  میز،  روی آب پارچ از عجله با. هست اتاق توی هم اون اومد یادم تازه  افتاد،  سرفه به که احسانی آقای

  به رو لیوان بعد. خورد نفس یه  و گرفت دستم از رو آب احسانی. دادم دستش به و کردم پر آبی لیوان

 : گفت کرد، می  تشکر کهدرحالی  و داد دستم

 ! داره  دوسِت خیلی -

 کردم،  دنبال رو نگاهش. کرد نگاه  ایدیگه  سمت به احسانی. کردم نگاهش گرانهپرسش   و تعجب با

 کمکش وسایلم کردن جمع توی  داشت و بود نشسته عسل کنار حاال که کردمی نگاه  هامین به داشت

 . کردمی
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 : گفتم و برگشتم احسانی  سمت به غمناک نگاهی با. قلبم به ریخت دنیا غم

 . عاشقه که ساله بیست. عاشقه خودش -

 : گفت پدرانه لحنی با احسانی. کشیدم حسرت سر از آهی ناخوآگاه  و

 داری؟  دوستش چی؟  تو -

 ! دوسته یه مثل کامل بهش امعلقه. دارم  اعتماد بهش بیشتر -

 .نمیگه رو این دلت ته از آِه -

  فکر! هنوز نیومده  ولی عاشقم،  سالهاست عاشقم،  خودمم من که اینه داستان. نبود این  بابت اون -

 . بذارم رو خاطراتم و  عشق تمام قبر سنگ کمکم  باید کنم

 :گفت  و  انداخت بهم ایپدرانه و مهربون نگاه  احسانی

  تا دو. شهعلقه ینشونه مرد،  یه غیرت. کن اعتماد سفیدم موهای به! دخترم داره  دوست پسر اون -

 . داشت تعصب تو روی فقط. شد غیرتی  تو برای فقط اون ولی اتاق،   این توی دخترین

 . بمونیم هم کنار آخرش تا قراره  که بینمون،  قول  یه  پای بذار رو این شما -

 : دادم ادامه و  دوختم  هامین به رو نگاهم دوباره 

 نمیشه؟ میشه،  غیرتی هم خواهرش برای آدم. خواهرم یه شبیه براش بیشتر من -

 : شد بلند جا از احسانی

 ...میشه چرا،  -

 ***** 
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 هاچمدون  آخرین. بود شده  جمع هم من ضروری وسایل تمام  و بود رفته احسانی  بعد،  ساعت  یک تا

. بدم احسانی آقایِ  تحویل رو کلید و برم فردا  شد قرار. بستم رو در و گذاشتم روپیاده   توی هم رو

 یدسته  و اومد ما سمت به. شد پیاده  و آورد در  جلویِ رو ماشینش هامین.  ایستاد  من کنار هم عسل

  زنگ گوشیش لحظه همون درست اما بذاره،   ماشین توی  تا گرفت دست به رو هاچمدون  از  یکی

 : داد جواب رو گوشی و کرد عذرخواهی. خورد

 شده؟چی!... تویی؟ آرش... سورن؟ الو -

 :خندید هم با هاشب*ل و هاچشم که داد بهش خبری چه آرش دونمنمی 

 کنی؟ نمی  که شوخی آرش میگی؟ راست -

 هامین زدن حرف طرز که بود گفته کن صحبت خودش با بیا اصل هایمایه  توی چیزی یه  آرش انگاری

 : گفت و کرد تغییر

 ...آخه االن؟... بله بله، ! سلم بردیا؟ آقا الو -

  ادامه تلفن با صحبت به و گرفت رو نگاهش دوباره . انداخت من به نگران و سردرگم   و نامطمئن نگاهی

 :داد

 . فعل. ممنونم بگیرم؟ تماس شما با دیگه دقیقه ۵ من ممکنه -

 :پرسیدم و رفتم طرفش به کنجکاوی با. دوخت من به رو نگرانش نگاِه و کرد قطع رو گوشی

 بود؟ کی هامین؟ شده چی  -

 . گفتم بهت پیش  روز دو که همونی. بردیا -

 توی دوباره  بود،  داده   بهم هامین که توضیحاتی!  سرشماری اداره  کارمندِ! بردیا. آوردم فشار مغزم به

 :شد تکرار سرم
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.  شدیم بزرگ هم با بعد به سنی یه از که دارم هم رفیق تا دو دارم،  که هاییدوست  جز به من ببین،  -

  سورنه،  دومیش. زد زنگ گوشیم به بود مونده  جا اتخونه  گوشیم که روز اون که همونی آرشه،  اولیش

  کردن پیدا برای گرفتم تصمیم باراین  من. آرشه برادرِ و تره کوچک  آرش  و  من از نیم و سال یک که

  وقتی. برم کنهمی زندگی  توشون  من زیبای سنهم و  زیبا  اسم به زنی که هاییخونه  تکتک  در زیبا، 

  اداره   توی بزرگ مقامات از یکی بردیا،  شون، پسرخاله  گفتم اونا گفتم،  آرش و  سورن به رو امبرنامه

 که فعل خب،  اما. بده  بهمون رو داریم نیاز که هاییآدرس  تونهمی که کسیه تنها اون و سرشماریه

 . بکنه کاری  همچین نشده  راضی

  بود ممکن خب. بده  انجامش  بود مصمم هامین اما بود،  واردیوونه  حد از بیش نقشه این که این وجود با

 و  مشکل یه  این و باشن گرفته شونواقعی  سن  از ترکوچک  یا تربزرگ  رو هاشونشناسنامه  هاخیلی 

 . رفتنمی  که رفتنمی  هامین گوش به حرف اما. بود هامین کار در بزرگ اشتباه 

  و االنش تماس اما بده؛ هامین به رو هاآدرس  شدنمی راضی که بود هفته یه از   بیشتر بردیا اون،  از جدا

 :هامین به کردم رو هیجان با. بود خوبی ینشونه هامین،  شاد یچهره  اون

 شده؟  راضی -

 :خندیدم زده ذوق . کرد باز چشم دوباره  آروم و گذاشت هم روی پلک

 چیه؟  مشکل! خوبه  خیلی که این خب -

  همین که این و باشم داشته حضور باید خودم حتما و ده نمی  سورن و آرش به رو هاآدرس  گهمی -

 ...اما برم؛ باید االن

 :پرسیدم سوال و  تعجب با. خورد رو حرفش

 میاری؟  بهونه چی واسه هامین؟ چی اما -
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. نشست بم*ل روی لبخندی و چیه مشکلش فهمیدم باالخره . شد دوخته هامچمدون  و من به نگاهش

 : گفتم مهربونانه و لبخند با

 ! مجنون -

  از یکی  و گذاشت پیشونیش  روی دست سریع هامین. کردم پیشونیش نثار قطابی یه و  رفتم جلوتر و

 :بست محکم رو چشماش

 . گرفت دردم! آخ -

 :گفتم تشرگونه  حالتی با. شدم جانب به  حق و زدم کمر به دست

.  ببری رو من بخوای تو  که نیست اجباری هیچ  نتیجه در. تنهام من نه شبه،  االن نه هامین، ! حقته -

 ترنزدیک  خانومت زیبا به قدم یه که حاال  هم تو. ریممی  خودمون و گیریممی  تاکسی یه  عسل و من

 ! زنینمی  پا پشت بهش شدی، 

 :اومد حرف  به کنجکاوی با عسل

 شده؟ چی  بگین هم من به شهمی ببخشید،  اوم،  -

 : چرخوندم طرفش به رو سرم

 . برات میدم توضیح  بعدا من -

  پیشم  راز یه  مثل ماجرا اصل بشه مطمئن تا زدم بهش چشمکی و چرخیدم هامین سمت به دوباره  و

 . مونهمی

 : گفت و  زد روم به لبخندی هامین

 ...آخه -
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 :کردم قطع رو حرفش و ایستادم کمر به دست

 خوای؟ می  دیگه قطابی یه نکنه -

 :رفت ترعقب  و برد باال رو دستش  داریخنده  طرز به هامین

 ! دستت  قربونِ نه،  -

 : کردم اشاره  ماشینش به سر با و کردم لبخند به تبدیل رو امخنده 

 . منتظرته خانومت زیبا! باش  زود پس -

  من به رو بشه سوار اینکه از قبل اما کرد باز رو در. رفت ماشین طرف به  و زد عمیقی  لبخند هامین

 :گفت و کرد

 !گرم دمت -

 . شد  سوار و زد چشمکی و

 : زدم صداش و دویدم  ماشین طرف به. اومد یادم به چیزی دفعه یک

 ! هامین -

 : کرد نگاهم و  چرخید طرفم به بستمی رو کمربندش کهدرحالی 

 جونم؟  -

 : گفتم استرس  و تردید با

 کنم؟می  زندگی تو یخونه  توی   من بفهمه عسل که نداری مشکلی تو... گممی -

 :گفت و کشید رو بینیم نوک و آورد جلو دست. نست هامین  ب*ل روی لبخندی
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 . نیست مهم من برای اصل نه،  دوما، . دفعه هزار این خودته،  یخونه  اونجا اوال،  -

 :زدم لبخند

  گفتی کنی قطع اینکه از قبل. بزنی زنگ هم بردیا به نره  یادت ضمن در. نشده  دیر تا  برو! حله پس -

 . دیمی خبر بهش

 :گفت  کرد، می  روشن رو ماشین کهدرحالی  و  خندید هامین

 ! اصل نبود یادم دختر،  ایول -

 : گفتم و گرفتم فاصله ماشین از قدمی. ایستادم نه*ی*س به  دست و  خندیدم هم من

 . جون پسر برو -

 ! زیبا   نوکرتم -

 خم گوشیش توی کمر تا  که رفتم عسل طرف به و   دادم تکون سری خنده  با. شد کنده  جا  از ماشین و

 :بود شده 

 شدی؟  چی محو تو  الو؟ -

 : داد جواب حواسبی کنه،  نگاهم که این  بدون عسل

 ! زنممی حرف سام با دارم هوم؟ -

 .دربیارم رو توش  و ته بعدا باید! بوداره  قضیه این گه؟می رو خودمون سام سام؟ با

  و رسیدیم هامین ساختمون به وقتی. افتادیم راه  و  گرفتیم تاکسی  یه زود خیلی هامین رفتنِ از بعد

 :گفت خنده  با و  کشید سوتی ساختمون دیدنِ با عسل شدیم،  پیاده 

 کردی؟  پیدا گنج ! زیبا -
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 :گفتم و خندیدم

 !بدم اجاره  که نیست هم نیازی دوست،  یه  لطف خاطر به اما نخریدم،  رو خونه -

 و من یخونه  و بود طبقه ده  ساختمون. انداختم باال شونه خیالبی  من و کرد  نگاهم مشکوک عسل

  خیلی. انداختم هامین یخونه  در به نگاهی اول . رفتیم باال آسانسور با. بود چهارم یطبقه  هامین

 افکارم خیالبی  چطوریه؟ هامین واحد خوبه،   و بزرگ قدراین  واحد  این وقتی  بدونم داشتم دوست

  و سر خونه،  دیدنِ محض به من،  مثل درست و شد وارد عسل اول. کردم باز رو خودم  واحد در و شدم

 : شد بلند صداش

 قصره؟  اینجا!  زیبا -

 :گفتم خنده  با. بستم رو در و  گذاشتم پاگرد توی  هم رو چمدون آخرین

 . بود همین منم واکنش -

 : پرسید  مشکوک و  برگشت طرفم به عسل

 آوردی؟  کجا از  رو اینجا پول -

 . ندادم اینجا  بابت پولی من! که گفتم -

 :گفت و کرد پوفی بود،  شده  کلفه جوابشبی سوال  همه این از که عسل

 کیه؟  مال جااین  چطور؟ خب -

 :بدم رو عسل هایِسوال  جواب گرفتم تصمیم باالخره  و زدم  مرموزی لبخند

 کنه؟ می  زندگی کی کناریم واحد توی  دونیمی  عسل -

 !نچ  -
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 . بزن حدس -

 :گفت حرص با و شد حرصی  من بازی این از بود،  شده   کنجکاو حسابی که عسل

 . دیگه بگو بدونم؟ کجا از من! اهه -

 :گفتم و خندیدم ریز

 . هامین -

 :موند باز دهنش و  شدن گرد عسل چشمای

 !نه -

 : خندیدم ریز هم باز و دادم تکون سر

 !آره  -

 خب؟  -

 . کنم زندگی توش  مدتی یه من شده  قرار و کرد  لطف که هامینه مال هم اینجا! دیگه  نداره  خب -

 : گفتم اخم با و گذاشتم سرم   پشت رو دستم. کوبید سرم پس به محکم عسل

 روانی؟  زنیمی  چرا! آی -

 : کرد ایشی عسل

 ! خرشانس -

 : اومد  ذوق سر دوباره  عسل. خندیدم و  شد باز اخمم

 . ببینم هم رو قصر  این یبقیه  خواممی  من -
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 . باش راحت! برو -

  هم مهمان اتاق. کشیدم راهرو آخر خواب اتاق سمت به رو هاچمدون  منم. رفت سالن سمت به عسل

 . کنم زندگی ترراحت  اینجام وقتی تا  داشتم دوست خیلی اما بود،  کافی برام

  کمد،  در شدن باز با. کردم باز رو درشون و رفتم  کمدها سمت به. گذاشتم اتاق  یگوشه  رو هاچمدون 

  برای که پیش  روز دو! خبره؟  چه جااین  من،  خدای. نره  بیرون صدام تا گذاشتم دهنم جلوی رو دستم

  هم روسری،  و شال هم شلوار،  و  مانتو هم! لباسه از  پر حاال اما بود،  خالی کمد این اومدم  خونه دیدن

  وجود فروشی لباس یه  توی  تونستمی  که چیزی  هر خلصه و شرتتی  و بلند آستین لباس  و تونیک

  وسط درست برگه یه. رسیدم بود آویزون که  لباسی آخرین به و زدم کنار رو هالباس . باشه داشته

  متن،  خوندن با. گرفتم دست توی رو برگه و کردم جدا رو سوزن. بود شده  نصب سوزن با لباس

 : هامینه به متعلق خوش،  خط اون شدم مطمئن

  پول  حرف نبینم. جدیدت خونه مناسبت به هستن من یهدیه  هااین ! پرنسس مبارک جدید یخونه  -

 اوکی؟ . شیمی  طرف اژدها خشم با دونیمی  خودت که بفرستی پس رو هااین  بخوای یا بزنی

 : کردم زمزمه ب*ل  زیر و زدم ایخنده  تک

 ! مجنون هامینِ اوکی -

*** 

 : کردم بلند سر و گرفتم هامین خطدست  از  چشم عسل صدای با

 چل؟  و  خل زنیمی  حرف کی با -

 : گذاشتم مانتوم جیب توی  عسل  توجه جلب  بدون و آروم رو برگه

 . بودم خودم با هیچی،  -
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  و من سمت به ناگهان که دید تازه   رو کمد توی هایلباس   انگاری. انداخت باال شونه خیالبی  عسل

 :کشید دست هالباس  روی آروم و دوید کمد

 خریدی؟   کِی رو لباس همه  این تو زیبا! رو  اینا وای،  -

 :زدم لبخند

 !حاال -

 . قشنگن خیلی هااین ! شده  خوب اتسلیقه   چه زیبا وای -

 : گفتم مصنوعی اخمی با و زدم کمر به دست

 بودم؟  سلیقهبی قبل من یعنی ادب بی -

 : گفت و گرفت هالباس  از چشم عسل

 و  بودن خوشگل جوری  یه خریدیمی  قبل که هاییلباس . شده  متفاوت خیلی اتسلیقه   االن ولی نه،  -

 . خوشگلن دیگه جور یه هالباس   این

 :گفتم هامچمدون  به  ایاشاره  با و زدم لبخندی

  کنم فکر. خرید بریم باید هم بعدش تازه . بچینیم رو وسایلم کن کمک بیا کن،  ولش رو هااین  حاال -

 . باشه خالی یخچال

  خیالبی  خیلی کردمی  شونبررسی  داشت و بود  برگشته هالباس   سمت  به دوباره  داشت که عسل

 :گفت

 . داشت هم چی همه بود،  پر نه،  -

 : گفتم تعجب با
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 ! نرفتم خرید که من چطور؟ -

 . گذاشته برات و کرده   خرید هامین شاید پس -

 . احتماال -

  شب گفتم عسل به. کردم درست سبزی قرمه هم شام. بودیم وسایل کردن جا به جا مشغولِ شب تا

 نگرانِ. بردنمی  خوابم استرس از اما بودم،  شده  خسته خیلی. رفت شام از بعد اونم اما بمونه،  پیشم رو

  از یک،   ساعت نزدیک باالخره . بود نیومده  هنوز هامین و بود شده  شب دوازده  ساعت. بودم هامین

 . شده   پیدا  اشکله و سر فهمیدم ایستاد ما یطبقه  توی که آسانسور صدای

  از خستگی. چرخوند و  انداخت  قفل داخل رو کلید. کردم نگاهش در چشمی از و  دویدم در طرف به

 . باریدمی  روش و سر

  رو سبزیقرمه. باشه نخورده  چیزی بردیا سراغ رفت  که ظهر همون از زدم  حدس. سوخت براش دلم

.  بخوابه گرسنه هامین بذارم تونستمنمی حاال اما بمونه؛ هم ظهر فردا برای تا بودم کرده  درست زیاد

. گذاشتم سینی یک توی رو ظرف دو هر  و  ریختم جدا هایظرف  توی رو خورشت  و پلو  سریع

 .کشیدم سرم روی هم شال یه  و پوشیدم رو شرتمسویی 

 عمل  هامین سبک به منم گرفتم تصمیم. زد سرم به فکری ببرم،  هامین  برای رو سینی  خواستم تا

 : نوشتم کاغذی روی. کنم

! ره می  یادت خودتم  میشی که خانومت زیبا مشغول آخه. نخوردی هیچی حاال تا ظهر از  مطمئنم -

 !اتهدیه  بابت ممنوت راستی. بخور ته تا رو همش حتما جونت،  نوش

 . گذاشتم  سینی توی  هم رو کاغذ و
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  شدم؛ منتظر مدتی. زدم زنگ و  گذاشتم هامین در جلوی  رو سینی. گذاشتم باز رو خودم یخونه  در

  که رو هاشقدم صدای. زدم در به هم تقه چند بار این و زدم زنگ دیگه بار یه. نیومد هامین اما

 .کردم نگاه  در چشمی  از و  بستم رو در و پریدم  خونه داخل شنیدم، 

.  بود کرده  عوض خونه راحتی  هایلباس  با رو هاشلباس . کرد باز رو در خسته یقیافه  همون با هامین

  سینی به چشمش ببنده،  رو  در خواست تا اما.  ندید رو کسی ولی کرد؛ نگاه  ور اون و ور این به اول

  یه با رو سینی. برداشت زمین روی از رو سینی متعجب  ایچهره  با و کرد باز کامل رو در دوباره . افتاد

 . خوند و برداشت سینی توی  از رو کاغذ شدیگه دست با و گرفت دست

  و کرد بلند سر هامین. کرد  بیرون تنم  از رو هامخستگی تمام اومد،  بش*ل  روی که شیرینی لبخندی

 . بست رو  در و رفت  خونه داخل باالخره  و شد ترپررنگ  لبخندش. شد خیره  من واحد به

  خستگی شدت از و کردم پرت تخت روی رو خودم. رفتم خواب اتاق سمت  به و کشیدم عمیقی نفس

 . برد خوابم رسید،  بالش به سرم تا

  تخت  تاج به و نشستم تخت   روی. بودم دیده  وحشتناکی کابوس. شدم بیدار بدی سردرد حس با صبح 

  چشمم جلوی آریا مزخرف یخاطره  هم باز کابوس،   اون با. میومدن هم سر پشت هاماشک . دادم تکیه

  تبدیل هاماشک  کمکم. شم بلند جام از نداشتم جون اما سوخت، می  و بود خشک گلوم. بود شده  زنده 

 . گذاشتم زانوهام روی رو سرم و کردم جمع بغلم توی  رو زانوهام. زدم زار و  شد هقهق به

. شدمی  تکرار سرم توی  مزخرف خاطره  اون توی دادم و جیغ صدای. کردممی  گریه وجودم تمام با

  حتی که خانمی اون که وقتی. بود شده  وحشی حیوون یه مثل آریا و کشیدممی  جیغ که وقتی

  پاکیم و  من و بکشه عقب  آریا شد  باعث و شد اتاق  وارد  هوابی  داره  نسبتی چه آریا با و کیه نفهمیدم

 . داد نجات رو

  عشق آریا از من. خواستممی  محبت یکم فقط من بودم؟ کاره چی  من بود؟ چی من گناه  آخه

 . نشد دردشهم کسی اما شکست،  بدجوری دلم. خواستمی  رو من دن*ب  فقط اون اما خواستم؛می
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  از آروم. بود ده  انداختم،  ساعت به نگاهی. شدم آروم یکم باالخره  تا ریختم اشک و زدم زار قدراون 

. بودن شده  قرمز و بودن کرده  پف هامچشم. رفتم اتاق دستشویی سمت  به و شدم بلند تخت روی

. زدم بیرون دستشویی  از و شدم خیالبی . نداشت ایفایده  چندان اما زدم،   صورتم به آب مشت چند

  به تا. بود اومده  در شکمم قور و قار. گرفتم پیش در رو  آشپزخونه مسیر  و کردم خشک رو صورتم

 . برگشتم رو رفته مسیر و دادم تکون سری. شد بلند در  زنگ صدای رسیدم،  سالن

  از. بود دیشب از ترسرحال اشچهره  و بود ایستاده  در پشت هامین. انداختم نگاهی در چشمی توی از

 با در شدن باز با هامین. کردم باز رو در و پوشیدم  و برداشتم رو شالم و شرتسویی  جارختی روی

 :کرد صحبت به شروع انرژی

 ... پرنسس بر سلم -

  خودش به رو نگرانی رنگ  هم باز لحنش. خورد رو  حرفش سرخم هایچشم و گرفته یقیافه دیدنِ با

 :گرفت

 ! کردی؟ گریه شده؟چی  بانو؟ -

 :گفتم و رفتم کنار در جلوی از. زدم تلخی لبخند

 ! تو  بیا -

. رفتم آشپزخونه سمت  به دوباره  هامین به توجهبی . کردم تعجب صدام وحشتناک گرفتگی از خودم و

 :بود افتاده  وال و هول  به. بست سرش پشت  رو در و اومد داخل هامین

 شده؟   چی بگو! زنمامی  حرف تو با زیبا زیبا؟ -

 بیرون رو من رویی به رو صندلی هامین. گرفتم هامدست  توی رو سرم و نشستم آشپزخونه میز پشت

 :گفت نگرانی با. نشست و کشید

 ! کردی بم*ل به جون دختر؟ شده چی  بگو ببینمت؟ بانو -
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 :گفتم حرفش به ربطبی  و کردم بلند سر

 خوردی؟  صبحونه -

 :داد  جواب و شد کلفه هامین

 شده؟چی  بگو قدر، این نرو طفره  بانو. هنوز نه -

  و کشیدم عمیقی نفس . گذاشتم میز روی رو  کره  و پنیر. رفتم یخچال سمت  به و شدم بلند جا از

 : گفتم کوتاه 

 . دیدم کابوس -

 :پرسید نگران و متعجب هامین. زدم برق به رو سازچای  و

 کابوس؟  -

 . اوهوم -

 رو هامپلک . انداختم هامین سوال از پر هایچشم  به نگاهی. گذاشتم میز روی هم رو نون ظرفِ و مربا

 : کردم زمزمه ب*ل  زیر  و دادم فشار هم روی

 . لعنتی یخاطره  اون کابوسِ -

 : کرد زمزمه  ب*ل زیر گیجی با هامین

 لعنتی؟  خاطره  -

 : گفت و شد خیره  چشمام به که فهمید رو منظورم دفعه یک و

 ضی؟ *و*ع  اون -
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  آریا چند هر. داره  نفرت ازش قدراین  هم هامین که گرفت امخنده  بود؟ آریا ضی*و*ع  از منظورش

 . رفتم سازچای  سمت به و دادم تکون تایید ینشونه  به سری! انگیزیهنفرت  موجود خود به خود

  اون االن  دونستممی. نیاوردم خودم روی به اما شنیدم؛ رو میز به هامین مشت  شدن کوبیده  صدای

  تا  دو و  مرباخوری قاشق یه. گذاشتم هامین جلوی رو یکی و  ریختم چای  لیوان دو. شده  عصبی هم

 :پرسیدم هامین به رو. گذاشتم میز روی شکر ظرف همراه  به و برداشتم کارد

 بیارم؟ خوریمی  هم عسل -

  سر هامین دفعه یک. زدم هم و  ریختم شکر امچای  توی. نشستم و انداختم باال شونه. نداد جوابی

 : پرسید و کرد بلند

 کنم؟ کارچی  -

*** 

 : گفتم و گرفتم روم به رو چای از  چشم تعجب با

 کنی؟  کارچی   رو چی -

 : گفت مصمم و کرد  نگاه  هامچشم  توی هامین

 ذهنت؟  تو از بشه پاک که کنی؟ فراموشش که کنم کارچی  -

 :کردم نگاه  چای لیوان به  دوباره  و  زدم تلخی لبخند

 رو امآینده  که آورد سرم  بلیی اون خب. نه فراموش،  اما بشه؛ ممکنه رنگکم. شهنمی  نکش،  زحمت -

  تو البته. کنم اعتماد مردی هیچ  به نتونم دیگه من که انداخت وجودم  توی  رو ترسی چنان. داد تغییر

  پوف، ... اما باشم،  خوشبخت دختر یه  تونستممی من هامین. هستین استثنا پدرام و جاوید و سام و

 ! کن ولش
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 :گفت زدمی  موج صداش توی  که غمی با هامین

 دممی قول. نیاد یادت دیگه تا بشه،  محو برات تا کنم، می رنگشکم اونقدر! کنممی رنگشکم -

 . میدم قول! پرنسس

  یه  دفعه یه. انداختمی تلطم به رو احساساتم همیشه مهربونیش از حجم  این. زدم روش به لبخندی

 : افتاد یادم چیزی

 داشتی؟  کارمچی  تو راستی -

 : گفت شوق با و کرد اشاره  بود،  کابینت روی حاال که  دیشب غذای هایظرف به

 . بود خوشمزه  خیلی! نکنه  درد دستت. بودم آورده  برات رو هاتظرف  -

 : گفتم و پاشیدم  روش به مهربونی لبخند

 . تو هایلطف   مقابل در بود کم خیلی این! خواهش  -

 :شکستم رو سکوت  من اینکه تا. بودیم ساکت  و خوردیممی  صبحونه دو  هر مدتی تا. نگفت چیزی

 ! راستی -

 : کرد نگاهم گرانهپرسش و کرد بلند سر هامین

 شده؟چی  -

 : گفتم ذوق و شوق با

 رفتی؟  هم کسی سراغ داد؟ رو هاآدرس  بردیا! شدچی  دیروز نگفتی برام تو -

 :داد  جواب و  خندید هامین
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  باورت بانو. گشتن به کردیم شروع  موقع همون از. داد بهم رو هاآدرس  بردیا دفتر به رسیدم تا! آره  -

 . کننمی زندگی تهران توی  من زیبای مشخصات با زیبا ایخورده   و دویست حدود شه؟می

 :موند باز دهنم و شدن گرد چشمام تعجب،  شدت از

 !نه -

 : خندید تعجبم به هامین

. شدن جا به جا  نصفشون تقریبا. شده  عوض هاسری یه آدرس اینکه  چیه؟ بدبختی میدونی ولی! آره  -

 . بوده  پیش سال سه سرشماری زمان  آخرین آخه

 : گفتم و دادم تکون سری

  خیلی  راهت معلومه که طوراین  پس. باشه شده  عوض ممکنه هاخیلی  آدرس بودم گفته بهت که من -

 . خمه و پیچ   پر و سخت

 و  آرش دست دادم رو هاآدرس  یهمه  هم دیشب. کنم ملقات نفرشون ده  با رسیدم فقط دیروز. آره  -

 . پیششون برم دیگه  ساعت یه تا منم قراره . بقیه سراغ برن صبح  هشت  ساعت از  امروز که سورن، 

 :گفتم  ناز از پر  و لوس  صدایی با و زدم لبخندی. رسید ذهنم به فکری دفعه یه

 هامین؟ ها، میگم  اوم -

 : خندید غشغش  و  عقب کرد پرت رو  سرش هامین

 سرته؟  تو فکری چه باز -

 :کردم کودکانه رو لحنم و گرد رو هامچشم

 بیام؟  منم شهمی  فقط! هیچی -
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 : پرسید  تعجب با و شدن گرد هامین هایچشم

 بیای؟  هم تو -

  از سری یه. بیکار منم تعطیله،  کافه که هم امروز ها؟ کنم؟ کمکت ندادم قول مگه! دیگه آره  -

 نظرت؟ . میره  پیش ترسریع  کار اینجوری. کنممی  چک میرم من بدین هم رو هاآدرس 

 :گفت فکر با و خاروند  رو اشچونه  هامین

 !هامیشی  خسته بیای؟ خوای می  مطمئنی فقط! نیست هم فکری بد... هوم -

 :گفتم و گذاشتم میز روی رو هامدست  جفت شوق با

  عشقش  به رو رفیقم  و بشه پیدا خانومت زیبا زودتر خوادمی  دلم خیلی. بیام دارم دوست واقعا نه،  -

 ! برسونم

 :گفت آمیزتشکر   و مهربونی با زد عمیقی لبخند. زدمی  موج هامین چشمای توی محبت

 منه؟  زیبایِ شبیه خیلی هاتاخلق   دونیمی -

 :داد ادامه  آروم صدای تُنِ و مهربون لحن   همون با. کردم تعجب

  کسی از وقت هیچ  و کردمی کمک همه به. بود  مهربون و پاک دل قدرهمین  هم دختربچه اون -

 ! اونی شبیه خیلی تو. گرفتنمی  دل به کینه و شدنمی  ناراحت

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس

  مشخصاتت و داری گمشده  یه هم تو آخه. منی  زیبای همون تو نکنه کنممی  شک گاهی راستش،  -

 . منه هایبچگی همبازی شبیه خیلی هم
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  رد دلیلی یه به  بار هر ولی بودم؛ کرده  فکر مسئله این به خیلی هم من  خود بود،  هامین با حق

 . نداره  امکان گفتممی و کردمشمی

. سال پونزده  من و گمشدتی دنبال که ساله دوازده  تو اما هستیم؛ شبیه خیلی  که درسته هامین،  -

  محاله و داریم هاییفرق زیبا اون  و من خب،   ولی  باشه؛ هاآدرس  اون بین هم من آدرس احتماال حتی

 . عشق نه برادریه،  امگمشده  به من حس اینکه مثل باشیم،  نفر یک دو هر که

 :گفتم و کوبیدم هم به ذوق با رو دستام ناگهان بعد اما زدم؛ لبخند هامین آروم یچهره  به

 دیگه؟  بیام پس -

 :کردم ذوق. داد  تکون سر خنده  با هامین

 ! ایول -

 یه. کردم پر هم آب بطری چهارتا و کردم درست مرغ ساندویچ  چهارتا  سریع بعد،  ساعت  یک تا

  پنهان پودر کرم با هم  رو چشمام پف و پوشیدم بود خریده  هامین که هاییهمون  از شیک،  مانتوی

.  میرفتیم سورن و آرش  با قرارمون محل سمت به و بودیم نشسته هامین ماشین توی حاال و کردم

 . کردیم علیک سلم و شدیم پیاده  دو هر رسیدیم،  وقتی

  هامین! سورن کدوم  و آرشه کدوم دونستمنمی   منم. کردنمی نگاه  من به گرانهپرسش   سورن و آرش

  شروع و نداشتیم برخوردی هم با حاال تا ما اومد  یادش تازه  دید،  رو نفر سه ما متعجب هاینگاه  که

 :معرفی به کرد

 . هستن زیبا خانوم این پسرا،  -

 : هامین به کرد رو تعجب با داشت روشن سبز  چشمای که پسرا از  یکی

 کردی؟  پیدا  رو خانوم زیبا کِی -
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 : خنده  زیر زد پقی حرف   این شنیدن با هامین

 ! چل و خل -

 :پسرا به کردم رو خودم شه، نمی گرم ازش آبی و خنده می داره  فقط هامین دیدم وقتی

  امروز. هامین دوست و جنون،  کافه کارمندهای از هستم،  دادخواه  زیبا من. نیستم زیبا اون من -

 . کنیم پیدا رو هامین خانوم زیبا زودتر کنم کمک که اومدم همراهش

 : گفت بود مشکی چشماش رنگ که دیگه پسر

  خب. زیباست ایشون گهمی میاره  رو خانوم یه یهو. آدم به که نمیده  خبر! هامین  این دست از! آها -

 ! شدیم آشنا قبل شما و من البته. معروفین خانوم زیبا همون شما کردیم فکر هم ما

 :گفت و ایستاد صاف. زد مرموزی لبخند و

  تماس  باهاش بود مونده  جا  اتونخونه  هامین گوشی وقتی که همونی. آرشم من دادخواه،  خانم خب -

 !گرفت

 :گفت و اومد جلو سبز چشم پسر بزنم،  حرفی تا کنم باز دهن اینکه از قبل اما گرفت،  امخنده 

 . سورنم منم -

 :گفتم و زدم  دو هر روی به لبخندی

 . کنین صدام زیبا و  باشین راحت لطفا اما. خوشبختم -

 : گفت و زد چشمکی  شیطنت با سورن

 ! حله -

 :گفت بود،  اومده  بند اشخنده  تازه  که هامین



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
197 

 

 . شد راحت  منم کار پس،  خب -

 :داد  ادامه  و آرش به کرد رو

 دیدین؟  رو نفر چند االن تا -

 . بقیه سراغ  بریم بشین سوار. ببینیم رو نفر پنج  شد فقط  ساعت سه این توی -

 :گفتم داد نیمه  صدای با یهو که کردن حرکت آرش ماشین سمت  به نفرشون سه هر و

 !نه -

 : دادم ادامه. کردن نگاهم تعجب با و  چرخیدن سه هر

  ضروری نفرمون چهار هر حضور واقعا! کشهمی  طول خیلی که بریم هم با  نفر چهار هر بخوایم اگه -

  چهار هر. ببینیم تونیممی رو بیشتری تعداد کنیم،   تقسیم رو هاآدرس  و بریم جدا جدا اگه ولی. نیست

.  کنیم پیدا احتیاج هامین حضور به نخوایم که داریم اطلعات زیبا به راجع کافی اندازه  به هم نفرمون

 ! زنگه  یه حلش راه  خوردیم مشکل به هم نهایتش

 :گفت باشه کرده  کشف رو چیزی تازه  انگار که حالتی با و خاروند رو سرش پشت  سورن

 ! هامیگه راست -

 :گفتم شده  ریز هایچشم  با و کردم نگاهشون مشکوک

 ... همدیگه با هم دیروز شماها نکنه ببینم،  -

 : پرسیدم  تشرگونه حالت با و هامین به کردم رو طلبکارانه  و زدم کمر به دست. ندادم ادامه رو حرفم

 ! آره؟ -

 : گفت و زد  ژکوندی لبخند
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 !آره  -

. رفت  هوا به آخشون و گرفتن رو سرشون سه هر. زدم کدومشون هر کله پس یکی رفتم جلو حرص با

 : گفتم گرانهتوبیخ  لحن با

  پیدا هیجان هم خودتون گیممی  اصل آقا! بهتره؟  بگردین جدا جدا نرسیده  عقلتون  گنده  مرد تا سه -

  گفتن ماجراجویی هایفیلم  تو  بس از دیگه ندیدین؟ هم فیلم نبوده،  یادتون  و داشتین رو زیبا کردن

 ! شده  کلیشه "بگردیم جدا  و  بشیم جدا هم از بیاین"

  پشت هاشوندست  هنوز. کردنمی  دعوا رو شونشیطون  هایبچه پسر که  مادرهایی عین بودم شده 

 : گفتم محکم و جدی. کردنمی  آخ آخ و بود سرشون 

 پسِ زده  قدرتش تمام با اومده   دستان رستم کنهمی  فکر ندونه یکی! گنده  هایخرس ! دیگه بسه -

 . نیست هم قدرتشون نصف قدرتش که کرده  نثارشون گردنیپس  دختری یه انگار نه انگار. سرشون

 : گفت هاش خنده  بین هامین. خنده  زیر زدن سه هر باراین  و

 . بانو سنگینه خیلی دستت خب -

  خوردمی بهش که دختری خندیدیم، می  و ایستادیم روپیاده  توی که طورهمون. افتادم خنده  به منم

 : گفت و  شد رد کنارمون از بدو بدو مدرسه شلوار  مانتو با باشه،  سالش یازده 

 ! موندم خواب خدا وای -

 قدراون  تعجب با. شدمی  پایین باال هوا توی  مدام و نبود ثابت پشتش  روی هم لحظه  یه اشکوله 

 : کردم زمزمه ب*ل زیر. شد دور کامل تا کردم نگاهش

 چندمه؟  امروز مگه -

 : داد رو جوابم  بود شنیده  رو من هایزمزمه معمول طبق که هامین
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 ! بانو مهره  سوم -

 : گفتم و زدم لبخندی

 !نبود زمان گذر به حواسم اصل! شد پاییز  زود چقدر -

 یمونده  ته که هامونب* ل روی لبخند با دقیقه،   دو یکی  از بعد. نگفت چیزی و  زد لبخند فقط هامین

 . کردیم تقسیم رو هاآدرس  بود،  هاخنده  اون

 کنین؟ می چه شما سورن،  و زیبا. خودش ماشین با هم هامین و میرم خودم ماشین با من پس خب -

 :گفتم و کردم آرش به نگاهی

 .رممی  تاکسی با که من -

 :انداخت  باال ایشونه  سورن

 . هاآدرس  دنبال رممی  بعدش بردارم،  رو خودم ماشین تا  خونه رممی  اول منم -

  که بشیم جدا هم از  خواستیممی  و کردیم  خداحافظی همدیگه از. داد تکون  برامون سری آرش

 :گفتم.  اومد یادم رو هاساندویچ 

 !کنید صبر هابچه -

 :گفتم و آوردم در مکوله  از رو هاساندویچ   از تا سه. موندن منتظر و برگشتن سه هر

  و  بخورین ناهار  رسیننمی  زیاد خیلی احتمال و!  شکمتون یه و  آقایونید شما  یه دونممی  خب -

  هامین مطمئنم اما بخورین،  چیزی یه برین شاید  تا  دو شما باز. میره  یادتون  کل بشین که هم مشغول

  گشنتون وقت هر که کردم درست مرغ ساندویچ  من حال،  هر به. مونهمی گرسنه شب نصفه تا دوباره 

 . بکنین بندی ته یه شد
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 :زد برق سورن  هایچشم . دادم دستشون به رو هاساندویچ  و

 ! هامیشی نمونه مادر بشی دار بچه تو! دختر گرم دمت بابا -

 :آوردم در هم رو آب هایبطری  از تا سه و کردم اکتفا لبخندی به

  بد هم آب ولی خونه،  تو نداشتم نوشابه شرمنده،  دیگه. شد  اتونتشنه   وقتی واسه! آب هم این  -

 ! نیست

  توی که محبتش اوج با  که بود هامین فقط و. رفتن و  کردن تشکر و شدن زده ذوق  کلی سورن و آرش

 . من به بود مونده  خیره  بود،  نگاهش

 :زدم بشکن صورتش جلوی خنده  با

 پسر؟  کجایی -

 :زد مهربونی لبخند  و داد تکون  رو  سرش. اومد  خودش به

 ! خوبی  خیلی  تو -

 :کردم همراهش  هم چشمکی و زدم لبخند

  رو ساندویچ  این!  بمونیا گرسنه نبینم. بری بیشتری افراد  دنبال بتونی که برو بدو حاال!  ممنون -

 :شد  ترعمیق  لبخندش. بخوری  حسابی شام و خونه برگردیم شب تا  حتما خوریمی

 ! نوکرتم  -

  دستم توی هایآدرس  به نگاهی و کردم ایخنده تک.  رفت و شد ماشینش سوار و شد  دور ازم سریع و

 : گفتم ب*ل زیر. انداختم

 ! کنم پیدات که میام دارم! خانوم زیبا -
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  توی  شب موقع این تا من یعنی نیم؟  و یازده  شد  ساعت  کی! خدایا.  انداختم ساعت به نگاهی

 ! عجب! بودم؟ هاخیابون 

  سمت به مستقیم خواستم. شدم پیاده  آسانسور از. بود امگشنه حسابی و کردمی  قور و قار اممعده 

. موندم منتظر و زدم رو در زنگ. رفتم هامین  واحد سمت به و شدم پشیمون اما  برم؛ خودم خونه

 هاآدرس  از تا  چند و داشته پیشرفت چقدر اون بفهمم هم و بشم مطمئن برگشتش از  هم خواستممی

 کرده؟  چک رو

  خفیفی جیغ و رفت یادم  از گرسنگی و خستگی  هامین،  یشده  باندپیچی  سر دیدن و در شدن باز با

 .کشیدم

 اومده؟ سرت بلیی چه! هامین -

 . زد لبخند هامین

 یِلبه  به خورد سرم و زمین افتادم بهم،  زد روپیاده  توی موتوری یه. نیست چیزی نباش،  نگران -

 ! روپیاده 

 نگرانی و عصبانیت با و دادم بیرون حرص با رو نفسم . گرفت حرصم خیالیشبی  و آرامش همه این از

 :گفتم

 نیست؟  چیزی میگی روپیاده  یلبه  به سرت  خوردن و موتور  با تصادف یه  به تو -

 . خندید آروم من لحن از هامین
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  برگردم زودتر شدم  مجبور امسرگیجه خاطر به و شد زخم یکم سرم فقط! نیست  واقعا  آخه خب -

 . خونه

  آهی! رفتنمی  بشر  این  سنگی مغز در هم آهنین میخ  نخیر، . دادم تکون تاسف  روی از رو سرم

 : پرسیدم و کشیدم

 اومدی؟  کِی -

 . میشه ساعتی نیم-

 خوردی؟  شام-

 . بست رو  چشمش یه و کشید ردنش* گ پشت  دستی هامین

 . چیزایی یه هِی،  -

 : زدم تشر بهش و کردم اخم. نخورد  شام و شد زیباش درگیر دوباره  باز این! بابا ای

 ! ببینم من واحد بریم بیا چیزایی؟ یه چی یعنی -

 : زد مهربونی لبخند

 . نمیشم مزاحمت زیبا،  خوادنمی  -

 . ایستادم کمر به دست و  کشیدم حرص از پر نفسی

 . ببینم بریم بیا! هابودم گفته چیزی یه االن. اکبر اهلل پوف، ... اون مزاحم -

 . خندید دل ته از حاالتم دیدن با هامین

 . کنم عوض رو  لباسم  وایسا  پس خب -

 . منتظرتم خونه توی -
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  اعلم رو ورودش زد،  سالن توی از که سوتی با هامین بعد،  یدقیقه ده . رفتم خودم واحد  سمت به و

 :گفت و  شد آشپزخونه وارد. کرد

 . انداختی راه  هم بویی چه شب؟ موقع  این کنیمی  درست چی -

.  کردم سرخ کنارش  هم سوسیس و  زمینی سیب بود،  مونده  ظهر از مرغ  یکم. نیست خاصی چیز -

 . هیچیه از بهتر

 :گفت و زد ایخنده  تک

 . سلطنتیه غذای که این بابا -

 . نشست آشپزخونه میز پشت و

 خوای؟ نمی  کمک -

 زدی؟  حرف نفر چند با امروز ببینم بگو راستی. نیست خاصی کار نه،  -

 . بودم درگیر بیمارستان توی فقط ساعتی دو  یکی. نزدم حرف بیشتر نفر هفت با سَرم خاطر به -

 ! که خوبه -

 . انداخت باال ایشونه  هامین

 زدی؟ خط رو آدرس چندتا  تو  چی؟ تو. نیست بدک -

 :گفتم زدم، می  هم رو خللی هایزمینی  سیب که طورهمون و زدم  مرموزی لبخند

 . آخه نیست زیاد -

 . بود خنده  از پر لحنش  ولی. کرد اخم شوخی به و کرد نوچی هامین

 ! ببینم  بگو -
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 :گفتم و شد تربزرگ  مرموزم لبخند

 . تاپونزده  فقط -

 . پریدن باال ابروهاش و شدن گرد هامین هایچشم

 . رفتی رو بود دستت  که هاییآدرس  یهمه که تو  زیبا! تا؟پونزده  -

 :گفتم و خندیدم

 . برم بیشتر نتونستم شد،  شب  دیگه ولی! خب آره  -

 : گفت و زد حیرت سر  از ایخنده   تک گردش هایچشم  همون با هامین

 ! دیوانه -

 لبخند با و کردم اضافه  آب پارچ با هم لیوان تا  دو. گذاشتم میز روی رو غذا دیس و خندیدم ریز

 :گفتم

 . بفرمایید -

 . مالید هم به رو هاشدست  هامین

 . نکنه درد دستت! بهبه -

 . خندیدم

 . جون نوش -

 . کردیم خوردن به شروع و

*** 
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 :گفتم ب*ل زیر و  مالیدم هم به رو هامدست . کردم پرت  داخل به رو خودم و کردم باز رو کافه در

 ! هاشده  سرد -

  بلند نهادم از آه  تاریخ،  دیدن محض به و انداختم دیوار روی تقویم به نگاهی اول صبح،  روز هر مثل

  عسل حتی. شهمی  غمگین تولدم چقدر امسال!  منه تولد فردا یعنی این و  بود آبان ششم امروز. شد

 . نیست یادش امسال منه،  تولد آبان هفتم که کردمی  کرنا و بوق تو قبلش  هفته یه از سال هر که هم

  کوچیک اتاق  وارد و  کردم سلم زدمی  جارو رو کافه داشت که سام به. رفتم جلوتر و کشیدم آهی

  و  عسل به و  رفتم آشپزخونه داخل. پوشیدم رو بندمپیش   و گذاشتم کمد توی رو کیفم. شدم کارکنان

 که روز اون مخصوص کیک  کردن درست به کردم شروع و زدم باال رو آستینام. دادم سلم  هم جاوید

 . بود موزی کیک

 حاال و  شد باز جنون کافه به من پای  فروردین بیستم  از! گذشت زود چقدر. کردم فکر زمان گذر به

 هیچ  بدون. شدن رد  چشمم جلوی از داشتم کافه این  توی که قشنگی خاطرات . آبانه ششم امروز

 . چکید چشمم یگوشه  از اشک ایقطره  و کردم بغض خاصی و  منطقی دلیل

  و شونریختم  ظرف داخل شدن،  مخلوط که خوب. زدم هم رو  کیک مواد و کردم پاک رو اشکم سریع

  جلوی و رفتم بیرون آشپزخونه از. بود شده  نیم و ده  کردم،  ساعت به  نگاهی. گذاشتم فر توی

 به سام و  نداشتیم مشتری زیاد روز موقع اون. شدم عسل با صحبت مشغول و ایستادم پیشخون

 طورهمون  عسل و من. نبود شلوغ زیاد هم جاوید سر و اومدمی بر هاسفارش  گرفتن پس از تنهایی

 :گفت ملتمسانه. انداختم عسل به نگاهی. خورد زنگ کافه تلفن که زدیممی  حرف

 . بده  جواب خودت ندارم،  حال من -

**** 

 . برداشتم رو تلفن و دادم تکون سری
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 بفرمایید؟  بله،  -

 . پیچید گوشم توی هامین صدای

 تویی؟  بانو،  -

 :دادم جواب و کشیدم آه 

 نه؟  نمیای،  هم امروز بگی،  خوادنمی . خودمم -

 .نمیام نه،  -

 .بودمش ندیده  حسابی  و درست  بود وقت خیلی. شدم غمگین و  رفت هم در صورتم

 خانومت؟  یا شرکت  ای؟کاره  چه امروز خب -

 .هاآدرس  دنبال میرم هم امروز -

 . کشیدم عمیقی نفس

 نداری؟  کاری. باشه خب،  خیله -

 . فعل. نه -

 . فعل -

  و انداخت راه  رو  بود اومده  پیشخون سمت به که رو ایمشتری  کار عسل. کردم قطع رو تلفن و

 : پرسید

 بود؟  هامین -

 . دادم تکون سر
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 . نمیاد هم امروز -

 !اومده  کافه بار دو فقط که ماهه یه  از بیشتر کنه؟می کارچی  داره  واقعا -

 :کردم زمزمه ب*ل زیر ناخودآگاه  و کشیدم آهی

 در فقط. بینمشنمی  زیاد منم حتی. زده  سر کافه به بار دو فقط هامین امروز،  تا مهر سوم  روز از -

  یه دنبال اوقات یبقیه و زده  سر شرکت به هم باری دو یکی مدت این توی  که دونممی  حد همین

 . کاریه یه انجام

 :گفت و انداخت باال رو ابروهاش عسل

 بینیش؟ نمی  چرا تو پس!  همسایشی که تو -

 : گفتم و دادم تکون سری

  بیدار که هاشب  گاهی فقط. میاد دیر خیلی هم هاشب  و زنهمی  بیرون خونه از من از  زودتر هاصبح  -

  دو یکی فقط و بودم رفته کارش همون انجام به کمک  برای بود جمعه که هم بار دو. دیدمش مونممی

 . بودم همراهش ساعت

 :پرسید کنجکاوی با بعد. کشید  هامین حال به آهی عسل

 هست؟  چی کاره  این جریان حاال -

  عسلی هایچشم به. نشست بم*ل یگوشه  محوی لبخند هامین،  زیبای و هاآدرس  اون یادآوری با

 :دادم  جواب  و شدم خیره  عسل

  به رویه این با. کرده  کار  این  درگیر رو خودش حد  از بیش هامین. رازه  یه  این خواهری،  بگم تونمنمی  -

 . خوره نمی  هم حسابی و درست غذای حتی اون. زنهمی  آسیب خودش

 :گرفتم سر از رو حرفم و شدم جا به جا صندلیم روی کمی
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  کش جاکلیدی روی از رو اشخونه  در یدک کلید اش، خونه  بودم رفته که پیش  هفته دو آخر دست -

  تا ذارممی  اشآشپزخونه  توی هم هامین برای بپزم غذا اگر خونه،  رممی  که شب هر هم حاال. رفتم

  رفیقش تا دو با اگه  تا ذارممی  فرداش ناهار برای هم ساندویچ  تا سه. بخوره  برگشت که وقتی القل

 . نمونن گرسنه کار،  همون انجام دنبال رفتن

 . شد جمع  ناراحتی از کمی صورتم

  و خشک تشکر  یه از دریغ حتی. نیست هامین از  خبری هیچ  و شده  خورده   غذاها رممی  که بعد روز -

 ! خالی

 :گفت که کردم نگاهش تعجب با. کرد نوازش دلداری با و گذاشت دستم روی رو دستش عسل

 کنه؟نمی  تشکر  که این از  ناراحتی -

 :بیارم در اشتباه   از رو عسل تا دادم تکون  طرفین به رو سرم

  این خاطر به که نگرانشم فقط من. نیست این از ناراحتیم هم حاال و نیستم تشکرش نیازمند من -

 .گیره می نادیده  رو هااون  و کنهمی  دور اطرافیانش تمام از رو خودش داره  قدیمی،  موضوع

 . داد تکون  تایید ینشونه  به سری هم عسل

 . کنه غافل چیز همه از قدراین  رو هامین نباید باشه مهم که هم چقدر  هر کار این. موافقم آره،  -

  رو خودم و رفتم آشپزخونه طرف به و دادم تکون عسل برای سری. شدم  بلند جا از و کشیدم آهی

 . چیز هیچ  به نکنم،  فکر چیزی هیچ  به  ساعت چند خواستمی دلم. کردم مشغول جااون 

  به و شادی  و غم از ترکیبی  که حسی یه. شدم  بیدار خواب از عجیبی احساس یه با بعد روز صبح 

  این درگیر رو فکرم زیاد . دونستمنمی  رو هاحس این از کدوم هیچ  دلیل  ولی بود؛ دلشوره  خصوص

 .نکردم غریب  و عجیب حس
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  مشغول! بود یادم که خودم تولدمه،  امروز نبود یادشون بقیه. کردم انتخاب  لباس  وسواس کلی با

  چشمی از  و رفتم در پشت اومد، می  بیرون از که  صدایی و سر با که بودن هاملباس  پوشیدن و انتخاب

 .کردم نگاه  رو بیرون در

 اما بود،  من به پشتش. آوردمی  بیرون خونه از عقب  عقب  رو چیزی داشت. بود هامین از صدا و سر

 کردمی  تنش هم گونی اگه بشر این  و عالی  تیپ یه همیشه مثل. زده  خوبی تیپ که بود معلوم

 ! بود خوشتیپ

  دیدن از هم. شد حبس امنه *ی*س  توی نفس برگشت،  و آورد بیرون رو چیز اون باالخره  وقتی

  روی که ریشیته ! شدمی  جذاب ریش با چقدر هامین . بود دستش که چیزی دیدن از هم اش، چهره 

  رنگ به هم ریشش که بود این جالب. بود کرده  برابر چند رو اشجذبه  و  جذابیت  و داشت صورتش

  حیرتم باعث بیشتر همه  از بود،  دستش که چیزی اما بود؛ اشدیگه  جذاب  نکات از این  و بود ایقهوه 

 . شد

  رنگ به هم اون ها، گل  این دوی هر خدایا، ! قرمز میخک و رز هایگل از  بزرگ خیلی  گل دسته یه

  وگرنه کرده؟ پیدا رو زیباش هامین نکنه نکنه، .  بود عشق نماد قرمز میخک هم و قرمز رز هم! سرخ

 بود؟  چی برای عشقن،  نماد که هاییگل از  بود پر که گلی دسته این زدن،  تیپ جوریاین  پس

  بود؟ گرفته درد قلبم چرا. عمیق حسرت یه بود،  حسرت! نبود حسادت نه، کردم؟می  حسادت چرا

  سهمم چرا  نبود؟ سهمم  دنیا این توی هم نفر  یه  حتی که دخترها یبقیه  از داشتم کم چی من آخه

 . خواستم خودم  هم شاید بود؟ کم قدراین 

 گاهیتکیه  هیچ  که نخواستم اما باشم؛ قوی خواستم من! خواستممی  من که نبود چیزی این نه، 

  ضعیف دارن نیاز. باشن ترسو  دارن نیاز گاهی هم دخترها ترینقوی  و بودم دختر  یه من! باشم نداشته

  نخواستم ولی باشم؛ قوی خواستم من. گاهشونهتکیه که اونی به کنن تکیه دارن  نیاز. شکننده  و باشن

 . باشه هیچی دنیا این از سهمم
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 . بخورم صبحونه تا  رفتم آشپزخونه سمت به و کندم در چشمی از دل. کشیدم آهی

**** 

 . اومد  استقبالم به عسل شدم،  کافه وارد وقتی

 ! زدی تیپ خبریه؟ ! خانوم زیبا! بهبه -

 : گفتم. نبود یادش جدیجدی  انگار! خیرنه. نشست بم*ل روی تلخی لبخند

 . زدم تیپ خودم  دل برای خبری؟ چه نه،  -

 . هاکردی  دیر حسابی امروز که برو،  بیا خب،  خیله -

 . انداختم ساعت به نگاهی

 . ترافیک  این دست از  شد؟ نیم و ده  کی! هیع -

  روز برخلف روز اون. پوشیدم رو پیشبندم و  رفتم اتاق به سریع و دادم  تکون  سری. خندید عسل

 روزا  اون از امروز. آشپزخونه توی پام یه  و بود سالن تو پام یه من و  بود شلوغ سرمون حسابی قبلش

 . نبود بازم اون ولی کرد؛می  کمک بهمون خیلی هامین حضور که بود

  تولدی روز چه! هه. شد فشرده  قلبم سرخ،  رز و   میخک یادآوردی با دوباره  و افتادم گلش دست یاد

 ! امروز شد

  نیومد؛ هامین. نبود کافه توی بیشتر مشتری تا دو یکی. شد ترخلوت  سرمون  یک  ساعت هاینزدیک 

  گرفت؛ تماس گوشیش با سام. بودیم شده  نگرانش نفرمون چهار هر. نزد هم  زنگ که این عجیب اما

 با من که رسید خودش اوج به وقتی نگرانی این  اما شد؛ بیشتر موننگرانی . بود خاموش گوشیش ولی

 ! نبود بیخود امدلشوره  پس خدایا، ! نرفته هم شرکت هامین گفت اون و  گرفتم تماس  هم پدرام



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
211 

 

  داد صدای اومدم، می و رفتممی  رو آشپزخونه عرض   و بودم گرفته دستم توی   رو تلفن که طورهمون 

 . پروند  جا از رو من عسل یکلفه

 . رفت گیج  سرم! زیزی  دیگه بسه! اهه -

 جاوید،  و سام کنار که عسل به کردم رو کرد، نمی  رهام ایلحظه  که اینگرانی  با ایستادم جام سر

 :بود نشسته آشپزخونه میز پشت

  شدن پیدا برای فکری  یه سرمون خیر که کردیم  تعطیل  رو کافه ساعته نیم. شد  یک  ساعت!  عسل -

 ! هیچی به هیچی هنوز اما بکنیم؛ هامین

 :گفت بود شده   هم او گیرگریبان  که اینگرانی با من،  جواب در عسل

 . باشه اشخونه  تو  هنوز شاید بیرون؟ بیاد خونه از  که دیدی صبح  تو  زیبا -

 . بحث وسط پرید نشسته قاشق عین  و کرد تعجب سام

 ! باشدش؟ دیده  باید زیبا چرا -

 :داد  جواب کلفگی با عسل

 ! هامینه یهمسایه  -

 . اومد حرف به زودتر جاوید و کردن نگاهم تعجب با پسرها

 آره؟  -

 . کردم فوت کلفگی و حرص با رو نفسم

 . کردم عوض رو امخونه  شدیم،  همسایه که شهمی  ماهی یه آره،  مهمه؟! بابا ای -

 . دادم ادامه  و عسل به کردم رو
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  رو رفتمی  داشت کجا که  این اما بود؛ زده  تیپ هم حسابی. دیدمش در چشمی از صبح  امروز اتفاقا -

 . دونمنمی 

 زیباش،  زیباش،  جستجو،  عشق،  سرخ،  هایگل. آوردم فشار ذهنم به و گرفتم رو پشونیم انگشت دو با

!  سورن و آرش آره، ! آرش گشتن،  خستگی،  جستجو،  ها، آدرس. کردم فکر دوباره  و دوباره ! زیباش

 . دارن خبر ازش حتما هستن،  صمیمیش هایرفیق  دیگه طرفی از  و! گشتنمی  هامین با هم هااون 

 :گفتم شادی با و زدم بشکنی

 !فهمیدم -

 : پرسید بقیه از  زودتر سام

 شد؟ چی  -

 ! داشت خبر  هامین از اون شاید دارم،  رو صمیمیش هایدوست  از یکی یشماره  من -

 : گفت شادی با هم عسل

 ! دیگه بزن زنگ تو؟ موندی چی  معطل پس -

  کارکنان اتاق  وارد و شدم  خارج آشپزخونه از. درآوردم مانتوم جیب از رو  گوشیم و دادم تکون سر

 بوق،  تا سه از بعد. گرفتم تماس  و کردم پیدا رو شماره  لرزید، می  استرس  از که هاییدست با. شدم

 . پیچید گوشی توی ایمردونه  صدای

 بفرمایید؟  بله،  -

 :گفتم تردید با

 خودتی؟  آرش -
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 . داد جواب آرش  گرانهپرسش صدای و

 تویی؟   زیبا -

 . کشیدم راحتی نفس

 . خودمم آره  -

 . شد خندون آرش صدای

 ! پیدایی  کم خوبی؟. دختر سلم -

 خوبه؟  سورن  خوبی؟ تو ممنون. کنم سلم رفت یادم ببخشید -

 خبرا؟  چه. رسونهمی  سلم خوبه،  اونم -

 : دادم جواب جویدم، می رو هامناخن  از یکی یگوشه استرس از کهدرحالی 

 نداری؟  خبر هامین از  تو آرش،  گممی اوم، . باشه سلمت -

 مگه؟  چطور نه،  -

 . رفت باال نگرانی خاطر به دوباره  قلبم ضربان

 . شدیم  نگران. نرفته هم شرکت. خاموشه زنیممی  زنگ گوشیش به چی هر ما آخه -

 . دونمنمی  -

 . دادمی  اشخبری بی از  نشون آرش،  گیج  صدای

  بود؛ همراهش قرمز میخک و  رز از پر گل دست  یه  و بود شده  تمیز  و تر حسابی. دیدمش صبح  من -

 . رفتمی کجا داشت دونمنمی  ولی
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 . بود شده   چیزایی یه متوجه  انگار و نبود قبل گیجی به آرش صدای باز این

 چندمه؟  امروز زیبا ها، میگم ! عجب -

 . پریدن باال ابروهام

 چطور؟  -

 بگی؟  میشه -

 . فشرد مشتش میون رو قلبم  هم غم  یه نگرانیم،  بر علوه  تولدم،   تاریخ   یادآوری با

 شده؟  چی بگی خواینمی . آبانه هفتم امروز -

 . کرده  پیدا رو هامین جای باراین  که گفت بهم مطمئنش لحن و شد حیرت از پر آرش صدای

 . رفته کجا  فهمیدم آبان؟ هفتم -

 : پرسیدم امیدواری با و نشست بم*ل روی بزرگی لبخند

 خب؟  -

**** 

  قرمز رز و میخک  از گل دسته یه  رو روز این که ساله دوازده  هامین. خانومشه زیبا تولد  امروز -

  پارک یه  توی جااون . دیده  رو زیبا بار اولین برای که جایی. هاشبچگی یمحله میره  و میخره، 

 . نشه مزاحمش کسی تا کنهمی  خاموش هم رو گوشیش. مونهمی جاهمون  شب تا  و شینهمی

 :پرسیدم و دادم  بیرون راحت خیال با و نفسم نگرانی،  و  استرس مدت همه اون از بعد باالخره 

 خوبه؟  حالش   مطمئنی پس خب -

 :گفت خاص  لحنی با آرش
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 نگرانشی؟  -

 : گفتم تعجب با و  پریدن باال ابروهام

 باشم؟  نگرانش نباید منه،  هایدوست  بهترین از هامین! معلومه خب -

. برداره  اشفایده  بی جستجوی این از دست و بیاد عقل  سر زودتر پسر این کاش ای  ولی خب؛ چرا -

 !بندازه  اطرافش به نگاهی یه کاش ای

 زد،  که حرفی به توجهبی پس. شدمنمی  متوجه رو منظورش چون  نداشتم؛ حرفش  برای خاصی جواب

 :گفتم

 . کردی لطف خیلی ممنونم،  حال،  هر به -

 . سالشه  دوازده  کار کار،  این آبجی،   نباش نگران هم تو. نکردم کاری کنم، می  خواهش -

 . گرفت مخنده  زد که حرفی از

 ! آبجی؟ -

 . شد پیدا هم آرش  صدای توی خنده  هایرگه

.  باشم داشته خواهر یه خواستهمی  دلم خیلی همیشه داشتم،  رو سورن که این وجود با من آخه. آره  -

  من همین برای. کردی پر رو خالی جای اون تو فقط اما بودن؛ اطرافم  زیادی دخترهای که این با

 . دونممی  خودم خواهر و تو همیشه

 . گذاشت پا بم *ل روی مهربونی لبخند

 ! داداشی میشم آبجیت من قبوله،  پس -

 . خندید شادی با آرش
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 ! دختر گل مرسی -

 . آرش برم باید دیگه من.  منی ینداشته  برادر عین  هم تو نداشت،  رو قابلت -

 . فعل. برو باشه -

 . خدانگهدار -

  به و شدم خارج اتاق  از آسوده  خیالی با. گذاشتم مانتوم جیب داخل دوباره  و کردم قطع رو گوشی

  لبخندی. شدم رو به رو هابچه منتظر و نگران هایچهره  با آشپزخونه،  به ورودم با. برگشتم آشپزخونه

 :گفتم و زدم

 . سالمه نباشید،  نگران -

 . اومد حرف به  که بود کسی اولین سام

 کجاست؟  دونستمی  دوستش -

 . دادم تکون تایید ینشونه  به رو سرم

 خب؟  -

  جواب هم و نره  لو هامین راز  هم که کنم تعریف  جوری رو ماجرا کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 . بدم رو هابچه

  هامین از که ساله دوازده  هم موندوست  این. عزیزه  براش که کساییه از یکی تولد  امروز  اینکه مثل -

  بار اولین برای که  جایی میره  موندوست  این  تولد روز رو،  سال دوازده  این هم هامین. شده  دور

 . نشه مزاحمش کسی که کنهمی  خاموش هم رو گوشیش. دیدتش

 . پرید  صندلی روی از جاوید
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 .کافه بیاد حتما بود داده  قول! داشت قرار ما با امروز چی؟ یعنی -

 . کردم نگاهش مشکوک

 خبره؟ چه مگه چرا؟  -

 . افتاد پته تته  به جاوید

 سام؟ ... چیزه ... خب -

 . داد ادامه رو حرفش سام

  امروز  حتما بود گفته. بدم سامون و  سر براش  رو اطلعات  سری یه  خواستمی. داشت قرار من با -

 . رسونهمی  دستم به رو اطلعات

 .چرخوندم کاسه توی  رو چشمم  و کشیدم راحتی نفس

 !نمیشه که دیر. بیاره  رو اطلعات بگو بزن زنگ بهش فردا! حاال خب -

 . داد تکون سری سام

 وقت منم. بشه حاضر دیگه روز  دو تا خوادمی  حتما و بود شرکتش مال اطلعات اون! میشه دیر چرا -

 !کشهمی  طول هم کارش ندارم،  زیادی

 :داد ادامه و کرد سکوت لحظه چند

 بگیرم؟  ازش  رو آدرس من بدی رو دوستش اون یشماره  میشه -

 :گفتم و درآوردم رو گوشیم تعجب با

 فکره؟بی  قدراین   چرا پسره  این آخه. آره  که واجبه قدراین  اگه -

 :گفتم و دادم سام به رو شماره 
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 . پاآتش آرش آرشه،  اسمش -

 . گرفت رو شماره   خودش گوشی  با و داد تکون سری

 . هامین دوستانِ از هستم،  سام من سلم، ... پا؟ آتش آرش آقای الو؟ -

 : گفت آرش  احوالپرسی جواب در سام

 بدین؟  بهم  رو هست هامین که جایی  آدرس ممکنه ببخشید.... خوبین؟ شما ممنون -

 .کرد اصرار  سام که بود کرده  مخالفت آرش زنممی  حدس

 . دارم باهاش واجبی کار یه آخه -

 ایچهره  با دقیقه چند از بعد سام. کشیدم پوفی. رفت بیرون آشپزخونه  از و انداخت من به نگاهی

 . برگشت درهم

 . هامین  دستِ از -

 . اومد حرف به بود،  ساکت که مدت همه این از بعد باالخره  عسل

 چطور؟  -

  ازش هامین پیش بره  خودش داد قول ولی ببینه؛ رو جااون  کس هیچ  نداره  دوست میگه رفیقش این -

 . شد چی اطلعات باالخره  بپرسه

*** 

 :گفت تردید مثل حالتی با  و داد تکون سری جاوید

 . بمونیم  منتظر تونیمنمی ما سام -

 : گفت جاوید جواب در و  انداخت من به نگاهی سام
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 . بیاد نیست نیازی دیگه بگه هامین به گفتم بهش. آره  -

 زدن؟ می  مشکوک قدراین  تا  دو این چرا

 چیه؟  جریان -

 :گفت و شد  بلند جا از عسل

 . بریم تو و من بیا. سرشون به زده  همیشه مثل تا دو این. بابا هیچی -

  من حال اما زدن؛ حرف به کرد شروع عسل. نشستیم میزی پشت. برد سالن  به کشون کشون رو من و

 .میگه چی فهمیدمنمی  اصل که بود گرفته قدراون 

 زندگی چرا نیست؟ یادش  رو تولدم کسی هیچ  چرا  باشه؟ روز یه  توی اون  زیبای با باید من تولد چرا

 بازارش؟  دلِ توی نداره  شکرفروشی یه سرنوشت قدر؟این  شده  تلخ 

  دیدم اومدم،  خودم به تا . گذاشتم قلبم روی رو دستم و پریدم جا از ترکید نزدیکم  که چیزی صدای با

  توی تولد  پوپر یه و بود ایستاده  کنارم سام چرخوندم،  سر. میاد فرود سرم روی  دارن رنگی هایریسه 

. چرخوندم عسل طرف به رو سرم و کردم نگاهش شده  گرد هایچشم  و حیرت با. داشت دستش

 : گفت و خندید

 ! مبارک تولدت -

 . شد جمع  چشمم توی اشک و نشست بم*ل روی ایزده حیرت  و  لرزون لبخند

 بود؟  یادت -

 . کرد بغلم و  اومد سمتم به عسل

  سورپرایزت  خواستممی فقط! کنم؟ فراموش رو خواهرم تولد میشه مگه. رفیق بود یادم که معلومه -

 .کردم بغلش محکم. کنم
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 . خواهری دارم دوست خیلی -

 . رسید گوشم به جاوید بم صدای احساسات،  ابراز  این بینابین

 ...مبارک تولدت تولد،  تولد،  -

  خودنمایی روش چهار  و بیست شمع که شکلتی  کیک یه برگشتم،  و اومدم بیرون عسل ل*غ*ب از

. خوندمی  رو تولد آهنگ هم حین همون در و اومدمی  ما سمت به داشت  و  بود دستش توی کردمی

 :بود نوشته روش. گذاشت میز روی رو کیک

 . خواهری مبارک شدنت ساله چهار و بیست -

 :بود نوشته ریزتر خطی با زیرش و

 . هامین و سام جاوید،  عسل،  طرف از -

 . خوند رو فکرم سام. نشست دلم روی غمی حال عینِ در و خوردم جا هامین اسم دیدن با

 . دیگه نیومد خب،  اما  بیاد؛ هم هامین بود قرار -

 . زدم روش به لبخندی

 . نیست مهم -

 کردم نگاه  نفرشون سه هر به قدردانی با و

 ! بگم چی دونمنمی  ها، بچه مرسی -

 :گفت  کنان جیغجیغ  عسل

 !دیگه بخوریم رو کیک زودتر که بده  رو من شاباش فقط بگی،  هیچی نیست نیاز -

 :رفت باال ابروهام و کردم تعجب
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 ! شاباش؟  -

.  آورد بیرون پشتش از رو  بود داشته برش کِی دونمنمی  و بود شده  تزیین اشدسته  که چاقو  یه عسل

 : گفت سام به رو

 . رو آهنگ اون بذار -

 . خندید سام

 ! چشم به ای -

 بده،  رو چاقو تا  اومدمی نزدیکم که بار هر. چاقو ص* ق*ر به کرد شروع عسل آهنگ،  شدن پخش با و

 :گفتمی و کشیدمی  عقب رو دستش بگیرم،  رو چاقو خواستم می  تا و کردمی ناز

 . شاباش اول -

 :گفتم خنده  با. سیدم*و*ب  رو شگونه و کردم بغلش و  شدم بلند جا از سر آخر

 . شاباش اینم -

 . کرد ایشی عسل. کشیدم بیرون  دستش از  رو چاقو و

 ! خسیس -

 . کرد روشن رو کیک روی هایشمع  جاوید. رفتم میز طرف به و خندیدم

 ! کن آرزو اول -

 . کردم آرزو دلم توی من و

 ! همین. خواممی ازت گاه تکیه  یه  فقط! خدایا -
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  مبارک تولدت آهنگ با همراه  من و زدن دست هابچه. کردم فوت رو هاشمع  و  بستم رو چشمام و

 . بریدم رو کیک

 . گذاشت کنار رو کیک عسل

 . کادو حاال -

 . خندیدم

 . نیست زحمت به نیازی -

 : مکله  پس زد عسل

 . کنهمی  هم تعارفی  چه! ها نمیاد بهت اصل نزن حرف جوریاین  ایش،  -

 . گذاشتم  سرم پشت  رو دستم شده  گرد هایچشم  و حیرت با

 زنی؟ می  چرا  بیشعور -

 . خندید عسل

 . شد حاال -

 . گذاشت میز  روی رو جعبه  یه خودش و

  روش که بود قلب یه شکل آویزش. بود خوشگل خیلی گردنبند یه  توش. کردم باز و برداشتم رو جعبه

  که این بود،  قشنگ خیلی معنیش. بود کرده  رفو  رو زخم اون انگار( love)الو یکلمه  و بود زخمی

 . باشه دلت هایزخم   برای مرهمی تونهمی  عشق گفتمی

 . برداشتم گردنبند به کردن نگاه  از  دست عسل،  صدای با
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  جشنمون تا نیومدن اما زنن؛می  زنگ تولدت تبریک برای گفتن. بابامه و مامان کادوی هم یکی این -

 . بمونه جوونانه همون

  ساعت یه. کردم باز هم رو دوم یجعبه  و زدن برق هامچشم . کرد دراز سمتم به رو ایدیگه  یجعبه  و

 . بود شیک  و ظریف خیلی مچی

  زنگ سعیده  خاله و حمید عمو به خودم من. نبودم زحمت به راضی اصل قشنگه،  خیلی  این! مرسی -

 چیه؟  گردنبند این پس اما  کنم؛می  تشکر  و زنممی

  یه خوادمی  گفت جاوید اما  واست؛ بگیریم رو کادو  این و  بذاریم پول هم با گرفتیم تصمیم سام و من -

 ! بگیره  جدا کادوی

 . کردم عسل و سام به رو

 . خوشگله خیلی خیلی  این! ممنونم هابچه -

 :زد چشمک سام

 . نداره  رو خواهرمون قابل -

 . کردم عسل به رو

 . ببند واسم رو گردنبند بیا بوزینه -

 . جاوید  به کرد رو بعد. بست گردنم دور رو گردنبند و خندید

 تو؟   کادویِ کو پس -

.  زد برق چشمم هاگل دیدن با. آورد بیرون پشتش  از گل دسته یه و  کادویی  ساک یه خجالت با جاوید

 :گفت جاوید! سفید  الله و  مریم و ارکیده 
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 و ارکیده  اتعلقه   مورد هایگل هااون  بین از  و داری دوست خیلی گل  بودی گفته قبل راستش -

  معنی تو مثل من. گرفتم همین واسه نظرم،  به اومدن  قشنگ فقط هم سفید هایالله  این. هستن مریم

 . کنه خوشحالت که بگیرم چیزی خواستم اما  دونم؛نمی  رو هاگل

 : گفتم قدردانی با. کشیدم بو ذت*ل با  رو هاگل  و گرفتم دستش از  رو کادویی ساک و هاگل

 . کردی خوشحالم خیلی! جاوید مرسی -

  چند هر. بود شده  شادی از پر دلم. خندیدیم و گفتیم فقط کافه توی غروب  تا. کرد تشکر  و زد لبخند

  من سهم دنیا این  توی  هم کسی هیچ  اگه آورد یادم که بودم ممنون خدا از  ولی نبود؛ اینجا هامین که

 . مونهمی  کنارم ابد تا عسل نباشن،  سام  و جاوید اگه  حتی. هستن جاوید و سام و عسل حداقل نباشه، 

**** 

 * هامین*

. بودم جااین  که شدمی  ساعتی یک. کردممی نگاه  هابچه بازی به و بودم نشسته  پارک نیمکت روی

 اون خیر،  به یادش. کردم تماشا رو هابچه  بازی و اومدم پارک همین  به من متوالی سال بیست

  بازی تماشای  از من و کردمی  بازی اون. پارک این  اومدیممی  تولدش روزهای بود،  زیبا که هاییموقع

  هر! هاداشتم نگه زنده  رو  خاطراتمون هم هنوز من رفتی که روزی از زیبا. بردممی ذت*ل کردنش

 . کنممی نگاه  هابچه  بازی به و پارک این میام تو یادِ به سال

  قرمز میخک و رز گل. ببینمت من و اینجا بیای خاطرات اون یاد به هم تو اینکه امید به میام،  اینجا

  یک سال دوازده  این توی . نیومدی وقت  هیچ  تو  اما عاشقتم؛ چقدر بگم بهت دیدمت اگه که خرم، می

 . نیومدی اینجا هم بار

  بلند سر پسربچه یه صدای با. انداختم  بود نیمکت روی کنارم که گل دسته به نگاهی و کشیدم آهی

 .کردم
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 شماست؟  مال هاگل  این  عمو -

 : گفتم و زدم روش به لبخندی . باشه سالش هشت از بیشتر خوردنمی بهش. انداختم بهش نگاهی

 ! جون عمو آره  -

 : گفت خجالت با پسربچه

 . میدم رو پولش! بدین؟ بهم رو هاتونگل  این از تا دو میشه عمو -

 : گفتم و شدم خم سمتش به و گذاشتم زانوهام روی  رو هامآرنج . کردم تعجب و  پریدن باال ابروهام

 خوای؟ می  چی واسه -

 بهش خواممی . هاستگل  عاشق. دوستمه اون بینید؟ می  رو کنهمی بازی تاب  داره  که دختری اون -

 . دارم دوستش خیلی آخه. بشه خوشحال تا بدم گل

  زیبام تا بکنم کاری هر بودم  حاضر  منم! بود من هایبچگی  شبیه چقدر پسر این. شد ترعمیق  لبخندم

 دنیا،  از  فارغ و بود بسته خرگوشی  رو موهاش. انداختم تاب  روی یدختربچه به نگاهی. بشه خوشحال

 . بود خندون و شاد من زیبای عین. زدمی قهقهه تاب رفتن عقب و جلو هر با

 :گفتم لبخند  با و پسر به کردم رو

 . بردار هاگل  از شهمی جا هاتدست  توی که چقدر هر -

 شاخه تا ده . گل یدسته  توی  از گل هایشاخه کشیدن بیرون به کرد شروع  و کرد ذوق پسربچه

 . گرفت سمتم به  و آورد بیرون تومنی هزار پنج  یه جیبش  توی از. نشد جا دستش توی بیشتر

 . جیبیمه تو  پولِ کل این  آخه کافیه؟ این  عمو -
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  طورهمون . گذشتمی داراییش تمام از داشت که بود عزیز  براش خیلی دخترک خاطر که بود معلوم

 . بدم هم  رو جونم زیبام برای بودم حاضر هم من که

 . کشیدم سرش به دستی و زدم لبخند

 . بده  بهم قولی یه اما توئه؛ به من یهدیه  این. جون  عمو بدی پول خوادنمی  -

 : پرسید بود شده  خوشحال حسابی که پسر

 قولی؟  چه -

 :گفتم  آروم و  دوید نگاهم به غم

  چون نذار؛ تنهاش وقت هیچ . باشی مراقبش همیشه بده  قول داری،  دوست  خیلی رو دختر اون اگه -

 . بشی پشیمون خیلی بعدا ممکنه

 .کرد پایین  باال رو سرش پسرک

 . میدم قول -

 : گفتم لبخند با

 . بشه خوشحال که بده  دوستت به رو هاگل  برو حاال -

 . شد دور ازم  و خندید

 :پروند جا از رو من ایعشوه   از پر صدای

 ! عسیسم مهربونی  تو چقدر! اوخی -

  حرف به کرد شروع  دوباره  دید،  رو نگاهم تا. بود ایستاده  کنارم جلفی خیلی دختر چرخوندم،  سر

 :زدن
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 عسلم؟  بشینم جااین  میشه -

  از بودم متنفر همیشه. دادمی  تهوع حس بهم بیشتر بلکه کرد، نمی  تحریکم تنها نه صداش یعشوه 

 . نبودن مهم برام و نداشتم حسی کل که هم دخترها بقیه به. دخترها این

 . کردم غلیظی اخم

 . محترم چندان نه خانم نشید  مزاحم بفرمایید! خیر نه -

 . شد بیشتر صداش یعشوه 

 . خشنم مردهای عاشق من بیبی، . عصبی  چه! اوه  اوه  -

 . رهمی  یورتمه من ینداشته   اعصاب روی هی اینم دارم،  اعصاب  خیلی من! بابا ای

 کنه؟ جمعتون  بیاد ارشاد گشت بزنم  زنگ یا میرین خانم -

 . باش آروم یکم هانی! وای  -

 :غریدم. شد نزدیک بهم کرشمه و ناز کلی با و

 ! برو بیا -

  صورتم و گرفتم مشتم توی  رو اشیقه . شدم بلند جا از عصبانی. اومد ترنزدیک حرفم به توجه بدون

 :غریدم صورتش توی بود شده  کلید هم به که هامدندون الی از. کردم نزدیک صورتش به رو

 کنم؟  گمش خودم  یا کنیمی  گم رو گورت -

 . گرفت ترس رنگ دخترک نگاه 

 .میرم... می -

 . کردم ول رو لشیقه 
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 ! یاال -

  گرفتم انگشت با رو هامشقیقه . انداختم صندلی  روی رو خودم دوباره . شد  دور ازم دوون دوون دختر

 دونست، نمی  رو دختر یه  ارزش و کردمی عرضه رو  خودش راحتی به که جلف دختر این. دادم فشار و

 .بود کرده  ب*را * خ رو  اعصابم بدجوری

 رو هاگل  ذوق با دختربچه حاال و بود داده  دخترک به رو هاگل. افتاد پسربچه همون به چشمم ناگهان

  و حال توی. شد آروم اعصابم و اومد بم*ل روی لبخند. کردمی  بپر بپر پسربچه کنار و کشیدمی  بو

 : پیچید گوشم توی ایمردونه  صدای که بودم بچه تا دو اون  هوای

 نه؟ ندازندتت، می  خودت یاد -

  حالی در. نشست نیمکت روی کنارم و اومد جلو! کرد؟می کارچی  جااین  آرش. چرخوندم سر تعجب با

 :گفتم حیرت با بودم،  نکرده  هضم  رو حضورش هنوز که

 خوای؟ می  چی جااین   تو -

 :گفت خیالیبی  با و انداخت باال شونه

 . میرم بگیرم رو جوابشون دارم،  ازت سوال تا چند -

 . دادم بیرون محکم رو نفسم و  دوختم چشم پسربچه اون به دوباره 

 . باشم تنها  خواممی . بپرس زودتر -

 باشی؟  جااین شب تا خوایمی  ببینم -

 !تنگه  خیلی  دلم امروز. موندم هم رو شب حتی شاید -

 . پرسید  رو بعدیش سوال و انداخت بهم نگاهینیم  آرش
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 کنی؟ نمی  روشن کل جاییاین  وقتی تا هم رو گوشیت -

 . رفت باال یکمی صدام. دادم دست از رو کنترلم و ریخت هم به دوباره  اعصابم

 . کنمنمی روشن که معلومه شناسی، می  رو من که تو  چی؟  یعنی هاسوال   این آرش -

  از دست. شهمی  عصبی داره  که بود معلوم و  نداشت رو اشاولیه  آرامش و خیالیبی  اون دیگه هم آرش

 : گفت جانب به حق حالتی با و  نشست من به رو و  برداشت به رو به کرد نگاه 

  تولدش  توی آدم  نباید شه، می  عزیز واسش آدم،  پرنسس میشه دختر  یه وقتی. دیگه سوال یه -

 پرنسسش واقعا بده  نشون بهش و بگه تبریک  رو تولدش و بزنه زنگ بهش حداقل که این یا باشه؟

 نیست؟  زبونی فقط هاشحرف  و هست

 :گفتم کلفگی با

 .فهممنمی  رو  هاتحرف  معنی آرش -

 برم؟  زودتر من خواینمی مگه. بده  جواب فقط -

  تولدش توی بودن عزیزه،  براش دختر اون واقعا اگه! باشه  تولدش توی  باید که معلومه خب -

 . بکنه واسش تونه می  کاریه ترینکوچک 

 :گفتم تشر با. دوخت رو به رو به  رو نگاهش و نشست صاف دوباره . زد  پوزخند آرش

 چیه؟  -

 :گفت تمسخر با آرش

 شعاره؟ فقط یا داری؟ هم اعتقاد زنیمی  که هاییحرف  این  به تو -

 : کردم  تعجب و  پرید باال ابروهام
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 ! دارم باورشون  که معلومه خب -

 .شدم عصبی هم باز. زد تمسخرآمیز  پوزخندی دوباره 

 زنی؟ می  پوزخند  هی چرا آرش،  چیه -

**** 

 :گفت و انداخت بهم نگاهینیم

 نیستی؟  پرنسست تولد  توی خودت چرا داری،   اعتقاد هاتحرف  به اگه -

  نگفتم زیبام به وقت  هیچ  من اومد یادم اما هستم؛ پرنسسم تولد  توی که من بگم که کردم باز دهن

 ! تولدش؟ بود امروز! بانو  زیبا! زیبا!  خدا وای بود؟ کی من پرنسسِ پس پس، . پرنسسم

 . خوند نگاهم از رو هامسوال  آرش. کردم نگاه  آرش به سوال از پر  هاییچشم با

 . پرنسسته کنیمی ادعا که دختری تولد نرفتی تو  خان  هامین. بود دلخور خیلی . زد زنگ بهم سام -

 من و کنیم سورپرایز رو  بانو بود قرار! باشم کافه  توی  امروز بودم داده  قول هابچه به من. پریدم جا از

 : گفت پوزخند با من زدگیهول  دیدن با آرش. بودم کرده  فراموش کل به

 . بری نیست نیازی دیگه. گیرنمی  تو  بدون رو تولد گفت سام. بشین بگیر -

 . داد ادامه هاشحرف  به آرش. نشستم نیمکت روی درمونده 

 بهم؟  زد زنگ کی  سام از قبل دونیمی -

 :داد ادامه. موندم منتظر سکوت در

  اما زد؛می  زنگ حداقل اومدنمی  که روز هر هامین گفتمی. گرفتمی  رو تو سراغ   بود زده  زنگ. زیبا -

 . نرفتی شرکت بود فهمیده  و  بود زده  زنگ هم  پدرام به. خاموشه هم گوشیش نزده،  هم زنگ امروز
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  سمتم به دفعه یک. اومد  بیرون خیالیشبی و  خونسردی جلد از و داد  دست از رو کنترلش دیگه

 :گفت گر، سرزنش  حال عینِ در و متاسف،  و ناراحت  حالتی با و چرخید

  بیرون که رو نفسش صدای خوبه،  حالت کردم راحت رو خیالش  تا! لرزیدمی  نگرانی از  صداش هامین -

 چه کاریت، فراموش  این با دونیمی ! هامین. باشن برداشته دوشش روی از باری که انگار. شنیدم داد

  پیدا دونهمی  که این با داره،  نیاز بهت که این با که دختری زدی؟ بیچاره  دخترک این قلب به ایضربه

 ! کنه  پیدا رو اتمعشوقه  که گرده می  پات به پا داره  اما بگیری؛ فاصله ازش تو میشه باعث زیبات شدن

 . کرد دریغ من از رو نگاهش و برگشت هابچه  سمت به دوباره 

 . پرنسسته کنیمی  ادعا که رو دختری دل شکوندی هامین -

 :گفت و   داد تکون تاسف ینشونه به سری آرش. کشیدم آه 

  چند و چندین رفیق که منی از بیشتر شناسیش، می  که نیست بیشتر ماه  چند که دختری این -

  ناهار برای روز هر که هاییساندویچ  اون که کردی فکر این به بار یه. هست بهت حواسش اتمساله 

 تازه  کنه، می  هم رو ناهارت فکر که بوده  تو جمع حواسش  قدراون  گذاشته؟  برات زیبا همین رو میاری

 نگاهینیم  حتی ماه  یه این توی که بوده  تویی جمع حواسش. ذاره می  هم سورن   و من برای تو جز به

 ! نکردی  خرجش هم

 : کردم زمزمه. شد گرفته و خورده حسرت امچهره  و گرفت قلبم

 آرش؟  کردم کارچی  من -

 . امشونه   روی گذاشت دست آرش

  و هستن برت و دور که رو آدمایی اون گرفتی نادیده  که کردی غرق خاطرات  توی  رو خودت قدراون  -

 . عزیزی  براشون خیلی تو
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  این؟ شد سرنوشتم که کردم اشتباه  رو کجا بود؟ کجا عاشقم دل اشتباه  بود؟ کجا من اشتباه  آخه -

 ! باشن زیبام جای تونستنمی  که رو هاییاون  دیدم نه و  دارم رو زیبام نه که

 :گفت برادرانه لحنی با آرش

 ! مُردی نکرد،  هم تب برات حتی که اونی واسه که کردی اشتباه  رو جاییاون   تو -

 :داد ادامه دید  که رو منتظرم نگاهم. کردم  نگاهش گرانهپرسش 

.  باشی عاشق عاقلنه باید. نیست هافیلم و هاداستان  توی  مثل عشق. هامین  باش عاقل عاشقی توی -

 ! مُردی براش رو  هاسال  این تمام  تو اما نکرد؛ هم تب  برات حتی هاسال   این توی خانومت زیبا

 . دادم تکیه زانوهام به رو هامآرنج  و گرفتم هامدست  بین رو سرم

 نکرد؟ تب  دونیمی کجا از -

 .هامین کرده  فراموشت  اون. نزد خاطراتتون به هم سر  یه حتی سال دوازده  که جاییاون  از -

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس

  حواست. نبود پرنسست به حواست که نشی پشیمون. نشی پشیمون دوباره   بعدا باشه حواست فقط -

 . ندی دست از هم رو اون باشه

 .شدم خیره  نامعلومی ینقطه  به  و شدم بلند جا از  هوابی

. بدوزم هم به رو اششکسته دل باید. بانو برای کنم جبران رو ماه  یه این باید! کنم جبران باید آرش -

 !پرنسسمه واقعا بدم نشونش باید

 . آرش به کردم رو

 کنی؟ می کمکم. دارم فکری یه -
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 . گذاشت امشونه   روی دست و شد  بلند جا از آرش

 . داداش باهاتم -

 . زدم لبخند

 . مریم و ارکیده  گل بخری؟  گل بری تونیمی -

 : گفت و  داد تکون سر

 . کنه تب واست که بمیر اونی برای! نره  یادت... ولی  حتما؛ -

.  ایستاد دفعه یه راه  هایوسط . رفت ماشینش طرف به و کرد گردعقب  ایدیگه  حرف هیچ  بدون و

 : گفت و کرد نگاهم ششونه   روی از چرخوند،  من طرف به رو سرش

 .کنهمی  تب برات بدجوری که هست اطراف این  یکی!  هامین -

 . گذاشت تنها سوال دنیا یه با رو من و رفت و  شد ماشینش سوار و

  سنگیِ مغرورِ بداخلقِ منِ این برای حاضره  که هست من دنیای توی کی کنه؟می  تب  من برایِ کی

  شک به کودکیم همبازی  و اون بین شده  باعث و کرده  دچارم که دختری همون  کنه؟ تب عاشق

 ! بانو؟ زیبا مادره؟ یه  پایانبی هایمهربونی  مثل هاشمهربونی که همونی بیوفتم؟

**** 

 * زیبا*

  از ساعت نیم فقط یعنی وای! نیم و شش. انداختم مچیم ساعت به نگاهی و کردم باز رو آسانسور

 . کردن شاد  رو دلم خیلی گرم،  هابچه دم واقعا  بود؟ گذشته  غافلگیرانه  تولد اون پایانِ
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 امشب. کشیدم آه  و انداختم هامین واحد در به نگاهی. کردم جا به جا دستم توی  رو جاوید گل دسته

 .بردممی  هم اون برای باید کنم،  درست غذا داشتم وقت

  راهروی و پاگرد. کشیدم ایخفه  جیغ در،  شدن  باز محض به. کردم باز رو واحدم در و  انداختم کلید

 . بود کرده  پر  رو خونه مریم  گل خوش بوی! بود شده   فرش مریم هایگل با. بود شده  فرش خونه،  بلند

.  افتاد راهرو هایدیوار  به نگاهم تازه . گذاشتم مریم نرم هایگلبرگ  روی قدم و آوردم در رو هامکفش

 . بود شده  گلخونه  یه  دیوارهای عین! بود ارکیده   گل از پر هادیوار  تمام

  من واحد  وارد  و داشته رو  امخونه کلید کی که کردمنمی  فکر این به اصل. شد جمع چشمام  توی  اشک

 . بودم ممنونش خیلی بود،  که کسی هر. کرده  رو کارها این و شده 

 بود،  هاگل  مسیر انتهای که چیزی دیدن با و شدم سالن  وارد. رسیدمی  سالن  به مریم هایگل راه 

  داخلش،  رنگ ایقهوه  گیتار و  بود باز درش که گیتار کیف یه. کشیدم ایزده ذوق  و آروم فریاد

 . کردمی  خودنمایی

  روی  دستی و گذاشتم زمین روی رو کیفم و گل  دسته. نشستم زمین روی  کنارش و رفتم سمتش به

  گیتار،  سیم نازک صدای. اومد در صداش. کشیدم  و گرفتم رو سیم تریننازک . کشیدم گیتار هایسیم 

 . شد گم مردونه و بم صدای یه  و دیگه گیتاری هایسیم  صدای توی

 من  رفیق مبارک تولدت -

 من  پشت بود سختیا  ی  همه تو که کسی

 غم  روی به  حتی خندید میشه تو با

 عاشقتم   اینکه جز بگم میتونم چی

 من  رفیق مبارک تولدت
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 بگم بهت میخواستم  بود وقت خیلی

 دارم  دوست چقدر که

 دارم رفیق یه

 حالم  میشد بد چقدر نبود اگه که

 کن  فوت رو هاشمع 

 خاطره  بشه آرزوت امیدوارم

 بره  تا آره 

 گذشت  که سالی تو بود بد روزای چی هر

 گذشت  که سالی  توی

 دیگه  روزا با داری فرق چقدر امروز

 میگه چشمات آره 

 ...عشقم  شدی بزرگتر سال یه که

 ( مرداد از مبارک تولدت)

 با. شدمی  ترنزدیک  و  نزدیک من به صداش و خوندمی  داشت هنوز. برنگشتم اما شناختم؛ رو صداش

  صدای. گرفت قرار زمین روی کنارم شد، می  نواخته که گیتاری. شد تموم هم آهنگ من،  به رسیدنش

 . شد  بلند گوشم کنار از درست  بار این جذابش،  و مردونه

 ! من پرنسسِ مبارک تولدت -

 : کردم زمزمه بغض با
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 ! هامین -

 . شد  متعجب صداش

 خوبه؟  حالت زیبا -

  روی یکمیش و بودت شده  شونه راست سمت  به رنگشخوش  و خت*ل موهای . برگشتم سمتش به

  چشم. نبود ریشته  اون از  خبری و  بود شده  اصلح صورت االن صبح،  خلف بر. بود ریخته پیشونیش

 . دادم هاشچشم به

 ! عالیم -

 چیه؟  واسه گریه پس -

 . کردم پاک بود پوشونده  رو هامچشم که اشکی  و خندیدم بغض با

 . نیست یادت  کل تو کردم فکر  من! مجنون  شوقه اشکِ -

 : شد دوخته  زمین به اششرمنده  نگاه 

 ...که شدم نیست که زیبام درگیر قدراون  روزها این. بانو رو من ببخش -

 : داد ادامه و شد خیره  هامچشم  به و آورد باال چشم . کرد قطع رو حرفش

 . کنارمه که رو  پرنسسی رفت یادم که -

 .زدم لبخند  و دادم تکون سر

  دلم. شممی نگرانت. نذار  خبرمون بی دیگه لطفا فقط... فقط. کنممی  درکت من. هامین نیست مهم -

 ...ازت خبریبی  حس که گفتم بهت قبل. ره می  راه  هزار

 . کرد قطع رو حرفم
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 !مزخرفه ازت  خبریبی حس  من،  بانوی زیبا! مزخرفه -

 ! کرد تقدیم  خودم به رو امجمله  قشنگ چقدر. انداخت راه  بکوب و بزن دلم

 : گفت هامین

 ! واست  کنممی  جبران پرنسس؟  رو من بخشیمی -

  و بردم جلو دست حرفبی . افتاد جاوید گلِ دسته به نگاهم که بخشمت، می بگم خواستم. زدم لبخند

 . گرفتم هامین سمت به و کردم جدا گل  دسته از رو سفید هایالله . برداشتم رو گل دسته

 :گفتم. گرفت دستم از رو هاگل  هامین

 یادته؟   رو معنیشون -

  دفعه یه. بودم شناخته رو هاشعادت  دیگه. شدمی  جوریاین  کردمی فکر که وقتی. کرد اخم

 :پرسید شک با. کرد نگاه  رو من دوباره  و انداخت هاگل به نگاهی. شد باز هاشاخم 

 بخشش؟ -

 :گذاشت نمایش به رو هاشلپ  چال هم هامین. دادم تکون  تایید ینشونه به رو سرم و زدم لبخند

 ! چاکرتم -

 .کرد اشاره  سرم پشت گیتار به دخترکش،  لبخند همون با

 داری؟  دوستش -

 . شدن بارونستاره  هامچشم

 ! عاشقشم  -

 . دادم ادامه شک با و
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 . بزنم نیستم بلد که من گیتار؟ چرا ولی -

 . شد ترپررنگ   لبخندش

 ! دونممی -

 . گرفت جون چشمم جلوی خاطره،  یه

*** 

 

 :گفت و  گذاشت بودیم نشسته  دورش که اینفره  پنج  میز  روی رو هاشدست  هامین

 بگیم؟  چی حاال خب،  -

 : گفت سریع ذوق،  با عسل

 ! بگیم  علیقمون از -

 . انداخت باال ابرو سام

 چی؟  مثل -

 :داد پیشنهاد لبخند با هامین

 چطوره؟ . مونعلقه  مورد ساز مثل -

 . کرد استقبال هامین پیشنهاد از  و خندید جاوید

 . دارم دوست ویلن من. کنممی شروع من خب! عالی -

 . اومد حرف  به که بود بعدی نفر بود،  نشسته جاوید کنار که سام
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 . تار سه. میدم ترجیح  رو سنتی های ساز من -

 . کرد اعلم رو نظرش هیجان با عسل

 . نیست جذاب پیانو یاندازه  به هیچی نه،  نه،  -

 :گفت و داد تکون  سری هامین

 .دممی  ترجیح   رو گیتار من اما موافقم؛ -

 . من به کرد رو حرفش،  یادامه  در

 چیه؟  تو یعلقه  مورد سازِ ساکتی؟ چرا  بانو زیبا -

 . زدم لبخند

 من. گیرنمی  آکورد فقط و زننمی هاخیلی  که طوریاون  نه! گیتارم یدیوونه من راستش... خب -

 نواختن با کافیه،  آهنگ خود که پیانو مثل نخونم،  همراهش اگه  حتی. بنوازم رو هانت  که اینم عاشق

 . بفهمونم رو آهنگ هانت

 . زد لبخند هم هامین

  اسم فقط البته. هستن پاپ سبک زننمی  رو هاآکورد  فقط که هاییاون. کلسیکه  سبک  این اسم -

  سبک  توی بنوازی،  هم رو پاپ هایآهنگ  هاینت  بخوای اگه تو وگرنه!  ها اینه هاشونسبک 

 . کلسیکی

 . زدن برق هامچشم

 ! زنیمی  گیتار! بلدی  تو -

 . کرد تایید  و خندید
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 بلدی؟ چی؟ تو. پاپ هم و بلدم رو کلسیک هم. آره  -

 . شد گرسرزنش نگاهم

 ! مجنون ِهامین ها؟ گرفتم؟می  یاد باید کِی زندگی،  وضع اون با من،  آخه -

*** 

 

 :گفتم حیرت با

 ! یادته؟ -

 . داد تکون سر

 .میدم یادت خودم جبران،  عنوان به بدی،  اجازه  اگه و. آره  -

 . زدن برق هامچشم

 دی؟ می  قول واقعا؟ -

 :گفت مهربون لبخندی با

 . میدم قول -

**** 

  که لبخندی و بسته هایچشم با. کشیدم بو ذت* ل با و  برداشتم زمین روی مریمِ هایگل  از شاخه یه

 : گفتم نداشت شدن پاک قصد انگار

 . بود یادت  هم رو این -

 . پیچید گوشم توی صداش
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 . مونهمی  یادم  همیشه تا -

 .شد زنده  برام دیگه خاطره  یه و

**** 

 

 : گفتم و کوبیدم هم به رو هامدست  شوق با

 بکاریم؟  گل هابچه -

 . انداخت باال ابرو جاوید

 چی؟  واسه گل؟ -

  آسفالت جای به رو شهر تمام شد، می  اگه! گلم عاشقِ من. کافه توی  بذاریم  بعد بکاریم،  گلدون توی -

 ! کاشتممی گل

 : گفت و خندید امکودکانه شوق به هامین

 چیه؟  اتعلقه  مورد گل -

 :گفتم ذوق با و زدن برق هامچشم

 . دیوونشم رو،  آدم کنهمی  ست*م مریم بوی المصب وای! مریم  و ارکیده  -

 : گفت و گرفت پیشخون از  رو اشتکیه  لبخند،  با سام

 بلدی؟  هم رو نمادشون -

 . داد جواب من جای به عسل
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 تعداد یا چیه،  نماد رنگش هر گلی هر اینکه حتی! حفظه از رو همه! بلدی؟ پرسهمی  تازه ! رو آقا بَه،  -

 . حفظه رو معنیش  زیبا بگی که رو گلی هر. نوشته سررسید یه  توی رو همه . چیه نشونه گل شاخه

 :گفت و انداخت باال رو  ابروهاش  از یکی هامین

 . حتما  بخونم رو رسید سر این باید من واقعا؟ -

 . دادم تکون سر

 . میارم برات فردا -

 :گفت آمیزشیطنت  لحنی با هامین

 چیه؟  اشنشونه  من علقه مورد گل بگو میگی،  راست اگه حاال -

 : گفت و خندید. کردم  نگاهش گرانهپرسش 

 . سرخ میخک -

 . زدن برق هامچشم

 ! عمیق عشقِ -

*** 

 

 . کرد جدا خاطرات از رو من هامین صدای

 پرنسسم؟  -

 زدم لبخند  روش به و کردم باز چشم

 بله؟  -
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 . زد لبخند هم هامین

 ! هیچی -

 . خندیدم

 تشن؟  غول گوریلِ داری مرض زنی؟می  صدا چی واسه پس -

 : گفتم و کردم نگاه  هاشخنده  به. زد قهقهه و  عقب کرد پرت رو سرش

 ! راستی -

 :گفت و کرد جمع رو اشخنده 

 جونم؟  -

 ! مبارک  تولدش -

 .کرد نگاهم گرانهپرسش 

 کی؟  تولدِ -

 : گفتم شیطنت با و زدم قلبش روی به ایضربه

 . کرده  لونه جااین   ساله بیست که اونی -

 . شد مهربون لبخندش و فهمید رو منظورم

 هست؟  هم اون تولد امروز فهمیدی کجا  از تو اما پرنسس؛  ممنون-

 . شد ترشیطون  لحنم

 . دارم رو خودم  منابع منم باالخره  -
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 : گفت و کشید موهاش به دستی کلفه. کرد نگاه هامچشم به هامین. خندیدم آروم شیطنت،  با و

 .گردمبرمی  زود... زود.... خودم واحد برم  باید... برم باید من... من -

 . کردم تعجب

 شد؟ چی  -

 : کرد غرغر  ب*ل زیر رفتمی  پاگرد سمت به که طور همون  و شد بلند جا از

  خدایا؟ امتحانیه چه دیگه این کوچولو؟ موش این با کنم کار چی من. شدچی پرسهمی  تازه ! خدا  ای -

 !شده چی  پرسهمی تازه  بعد کنه،  بغلش محکم کنهمی  هوس آدم که کنهمی هابچه مثل رو  خودش

 : پرسید حیرت با و برگشت سمتم به. زدم قهقهه و  گرفتم رو دلم

 خندی؟ می  چرا -

 :گفتم بریده  بریده  هامخنده  وسط

 !نزن... غر!... مجنون... نون...مج -

 . افتاد خنده  به هم هامین

 شنیدی؟  چطور! نظامی؟ رادارِ یا گوشه،  این آخه -

 :گفت خنده  با هم  اون. گرفت شدت امخنده 

 کنی، می  شیطنت کنی، می هادختربچه  شبیه رو  خودت هی!  کوچولو موش  دیگه گممی  راست خب -

 کنم؟  نگاهت بِر و بِر بشینم داری انتظار بعد

 : گفت و خورد رو اشخنده 

 .کنهمی  ملوسِت حسابی که  هاتخنده  همین مثل -
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 : گفت لبی  زیر و  آسمون به کرد رو هامین. شد بیشتر هم باز امخنده 

 ! هستم دچارش کافی یاندازه  به! دختر این با نه. نکن امتحانم جوریاین !  خدایا -

  جاش به و خشکوند رو  امخنده  یچشمه  چطور  آخرش یجمله  که ندید و  زد بیرون امخونه  از  فورا و

 . کرد وجودم  مهمونِ رو حیرت

*** 

 

  برام فجیعی طرز به امعلقه  مورد آهنگ واقعا. شدم بیدار گوشیم ساعت آالرم صدای با صبح 

. نشه دیرم که پریدممی جا از استرس با من زدمی زنگ که صبح  روز هر که بس از بود،  شده  زااسترس 

  طول مدتی همیشه مثل. بشه خفه صداش تا  کشیدم گوشی صفحه روی رو دستم و کشیدم پوفی

 ! کیم من اصل بیاد یادم و  بشم لود تا کشید

  شد باعث و شد رد چشمم جلوی از فیلم یه مثل دیشب تمام. نشستم تخت  روی اومدم که خودم به

  انگار. بودم داده  اشتکیه  دیوار به اتاق یگوشه  که خورد گیتارم به چشمم.  بیاد بم*ل روی لبخندی

 :گفتم ب*ل زیر شنوه، می رو صدام که

  هم آرزوم این به دارم باالخره  داد؟ یاد بهم رو  نواختنت دیشب همون هم آخرشم هامین دیدی -

 !خوبیه معلم هامین. رسممی

 حاال و بودم کرده  شونجمع  دیشب که چرخید مریمی هایگل  روی نگاهم و اومدم پایین  تخت از

  با و گذشتم راهرو از. شد ترپررنگ  بم*ل روی  لبخند. بشن خشک تا بودم  گذاشته اتاق یگوشه 

  بذارم گفت که افتادم هامین پیشنهادِ یادِ بودن،  دیوار روی هنوز که ایارکیده  هایگل  دیدن

 . بودن بخشیده  راهرو دیوارهای  به رویایی زیبایی یه هاگل.  بشن خشک جوریهمین 
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 با. کنم ساکت بود افتاده  قور و قار به که رو اممعده  تا افتادم راه   آشپزخونه  طرف به دستشویی از بعد

  زیر و کردم ریزی یخنده  نداشتم،  رو  شستنشون  حال دیشب که سینک توی کثیف هایظرف  دیدن

 :گفتم ب*ل

  دیشب چه. بمونه یادم  باید این!  خان هامین است دلمه  و آلو خورشت اتعلقه  مورد غذای پس -

 . آوردی در رو قابلمه ته! خوردی  ته  تا کردم درست که هم  رو آلویی خورشت

  ساعت دیدن با که کنم ایگوجه  رو موهام تا بردم سرم طرف به رو  دستم و دادم تکون سری

  چی واسه من رسمیه،   تعطیلی امروز. بود صبح   هفت ساعت. شد خشک  هوا روی دستم آشپزخونه

  به خواستممی! آها کنم،  فکر  بذار! شمنمی  بیدار موقع این هم عادی روزای من شدم؟ بیدار صبح  هفت

 .هاآدرس  دنبال بریم هم با هم امروز هامین از تشکر خاطر

  لقمه  یه و چپوندم دهنم توی پنیر و  نون لقمه یه  زود خیلی و دادم تکون پرتیم  حواس این  برای سری

. کردممی  درست هم الویه ساالد داشتم عین  همین در. کردم  درست هامین برای هم بزرگ نسبتا

  به بعد و پوشیدم راحت  مانتو یه زود. بشه خنک  یکمی تا یخچال توی گذاشتم شد،  آماده  که الویه

 . رفتم هامین واحد سمت

  آلودشخواب  صدای آخر  دست شد؟می  بیدار مگه خوابالو هامین این اما زدم؛می  زنگ هم سر پشت

 . اومد خودش از  زودتر

 !شنیدم بسه،  بابا -

  و بودن پل و پخش موهاش. گرفت امخنده  دیدنش از. کرد باز بسته نیمه هاییچشم  با رو در

  باز خط یه اندازه  به که هم هاشچشم   و بود پاش شلوارک. بود خورده  چروک تنش  توی شرتشتی 

 . بود

  با و ریختم صدام توی رو انرژیم تمام پس بره، می  خوابش ایستاده  طورهمون نگم چیزی اگه دیدم

 :گفتم بلندی نسبتا صدای و شادی
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 ! خیر به صبحت -

 . شدن باز هاشچشم

 تویی؟  زیبا،  عه -

 :داد ادامه  و کشید ایخمیازه 

 چنده؟  ساعت  شدی؟ آماده  چی واسه -

 . خندیدم

 ! داریم کار کلی ببینم،  شو بیدار. صبحه هشت ساعت  خوابالو مستر -

 . شد آمیزاعتراض  آلودشخواب  صدای

 . بخوابیم بذار کن ول کاری،  چه بابا! صبح؟ هشت! اوه  -

 :گفتم خنده  با

  مورد در تو برای قضیه این گویا اما بره؛ یادت  عاشقی نکشیدی گشنگی  گفتنمی  قدیم از! عجبا -

 . کنهمی  صدق خواب

 . خاروند گیجی با رو سرش پشت

 ! عاشقی؟ -

 . کوبیدم پیشونیم به دست کف با

 بمیرم،  جیغو،  جیغ دختر یه  دمپایی زیر برم کن،  سوسک  رو من کنم،  عرض  چه که گاو رو من! خدایا -

 ! بشم  راحت

 . شد جمع هامین حواس باالخره 
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 . نکنه خدا! عه -

  بیدارشون خودم یا زنیمی  زنگ تو  سورن و آرش به. منه خونه صبحونه بپوش،  لباس برو بدو! واال -

 کنم؟ 

 چی؟ واسه سورن  و آرش -

 : گفتم و زدم کمر به دست شده،  گرد هایچشم با و کردم فوت حرصی رو نفسم

 قدم یه بلکه ها، آدرس  دنبال بریم باید. تعطیله امروز  مجنون،  بابا نه؟ نشدی،  بیدار هنوز تو هامین -

 . بشیم ترنزدیک  خانومت زیبا به

 . شد زده حیرت  هامین

 فرشته؟  دختر؟ هستی کی تو!  من خدای... زیبام؟ -

 .بردم باال رو اماشاره   انگشت و خندیدم ریز

 . دوستمونه  فرشته هستیم،  زیبا ما نخیر،  اجازه؟ آقا -

 . زد لبخند هامین

 بچلونمت؟  و کنم ل*غ* ب رو شما من شهمی  خانم،  زیبا وقت  اون -

 . خندیدم دوباره 

 . گناهه نمیشه،  نخیر اجازه؟ دوباره  آقا -

 :گفت درمونده  حالتی با هامین

 ها؟  نیستی؟ من محرم شیطون  توی  چرا آخه -

 . زدم آمیزشیطنت  لبخندی
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 !بشم محرمت که نخواستی ازم حاال تا  چون -

 . رفتم واحدم طرف به و چرخیدم پا پاشنه روی

 !خودم با هم سورن  و آرش -

 . گذاشتم باقی  امجمله خماری  توی  رو هامین و شدم واحدم  وارد و

*** 

 بعد. موندم منتظر و گرفتم رو آرش شماره . برداشتم کابینت روی از  رو گوشیم و شدم  آشپزخونه وارد

 . پیچید گوشی توی آلودشخواب صدای بوق،  تا پنج  از

 بله؟  -

 .کردم شیطون و شاد  رو لحنم

 ! خوابی هنوز که هم  تو تنبله،   خرس هامین فقط کردم فکر من بابا،  ای -

 شما؟  -

 . زیبا منم بابا نشدی؟  لود هنوز داداش -

 . شد ترسرحال  و  دور آرش صدای از گیجی

 شده؟ چیزی. زیبا سلم عه،  -

 : گفتم خنده  و طعنه با

 ! آرش آقا خواب ساعت -

 چنده؟  ساعت مگه -
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 . صبح  هشت -

 . شده  ظهر دوازده  گفتم خواب،  ساعت گفتی جوری یه  هشته؟ تازه  -

 شستم، می  هم رو دیشب شام هایظرف و کشیدممی  آشپزخونه گوش سر  به دستی که طورهمون 

 : دادم جواب

 .هاآدرس  دنبال بریم باید. داریم کار کلی که شو بیدار ! خواب خیالِبی بابا -

 . کرد فوت  رو نفسش کلفگی با آرش

 . زدم حرف باهاش کلی دیروز نه؟ نیست،  بشو آدم هامین این! پوف  -

 . آوردم بیرون دستم از  رو ظرفشویی هایدستکش و  بستم رو آب شیر

 . تریمنزدیک  همیشه از که شو بیدار. منه کار بار این -

 خاطراتشون از یادی بار یک  حتی هاسال  این تمام توی. خوره نمی  هامین درد به دختر اون زیبا -

 . نکرده 

 . کشیدم آهی

  قلبت توی. داشتیم خاطره  جااون  که جاهایی بریم حتما نیست الزم خاطرات یادآوری برای آرش -

  رو هامین دختر اون  و باشه هم تو با حق اگر  اما کنی؛ دوره  رو قشنگت  خاطرات تمام  تونیمی  هم

  ون* ب*ز از خودش هایگوش  با و  ببینه رو این خودش هایچشم  با باید هامین باشه،  کرده  فراموش

 . نداره  فایده  بگیم تو  و  من هم چی هر. کر هاشگوش  و کوره  عاشق هایچشم . بشنوه  دختر اون

 ! واال  بگم چی -

 . کردم دست به دست رو گوشی
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. کردم دخیل هم رو عقلم اما بودم؛ عاشق هم خودم من. باشه عاقل خوادنمی که اینه هامین مشکل -

 ! رو عشقش  قبر سنگ گذاشتم. کردم فراموشش  خوره، نمی  من درد به مرد اون  دیدم وقتی

 ! بشه پیدا خانم زیبا این  زودتر کاش ای -

 . کردم شاد  رو لحنم دوباره 

 هاآدرس  تا همیشگی جای همون بیای پاشی و  دن*ب به بزنی صبحونه یه  بشی،  بیدار االن  تو اگه -

 .شهمی  پیدا  زودتر کنیم،  تقسیم رو

 . خندید آرش

 . قربان چشم روی به -

 .کردم ایخنده  تک  ریختم، می چای  لیوان یه کهدرحالی 

 بزنم؟ زنگ اونم  به یا کنیمی بیدار خودت رو  سورن -

 . قراریم سر دیگه ساعت نیم تا ما. خودم کنممی  بیدارش نه،  -

 . فعل پس خب،  خیله -

 . فعل -

 . رسید گوشم  به هامین صدایِ گوشی،  کردن قطع محض به

 کجایی؟  بانو؟ -

 . کردم بلند رو صدام

 . آشپزخونه بیا -
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  جلوش شکر با چای،  لیوان  یه و نشست. بشینه میز پشت کردم اشاره  بهش. شد  آشپزخونه وارد

 . گذاشتم لیوان کنار  هم رو بودم گرفته واسش که ایلقمه . گذاشتم

 . قرار سر برسیم دیگه ساعت  نیم تا  باید که بخور زود -

  و نشستم میز پشت. درآوردم یخچال توی  از رو الویه ظرف منم و خوردن به کرد شروع هامین

 :گفت و کرد نگاه  من به خورد، می صبحونه که طورهمون  هامین. کردم الویه از پر رو باگت هاینون 

 . کردی که هم رو ناهار فکر. بانو نباشی خسته -

 : گفتم و انداختم بهش معناداری نگاه 

 . کنممی  رو ناهار فکر روز هر -

 . شد شرمنده  لحنش و نگاه 

  که ایخوشمزه  هایشام  و ذاریمی  که هاییساندویچ  بابت نکردم تشکر ازت حاال تا. ببخشید -

 ! زیبا ممنونتم. بخورم  بیرون غذای تونمنمی دیگه خوردم دستپختت از قدراین . کنیمی  درست

 . زدم لبخند

 . داری دوست رو دستپختم که  خوشحالم. نداره  اشکال -

 . زد برق هاشچشم

 نکردم؟  آشپزی وقته چند دونیمی ! ناجور کردی عادتم بد! عالیه  -

 . خندیدم

 کردی؟ می  درست غذا خودت قبلش مگه -

 موندم؟  زنده  چطور حاال  تا کردی فکر چی؟ پس -
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  نوشابه پیش شب سه  دو، . گذاشتم امکوله  توی رو هاساندویچ  شد،  تموم که هامین صبحانه. خندیدم

  خونه از  هامین همراه  و گذاشتم امکوله  توی و کردم پر نوشابه بطری تا چهار  بار این  و بودم خریده  هم

  جدا هم از و دادم بهشون رو هانوشابه  و هاساندویچ  کردیم،  تقسیم رو هاآدرس  قرار سر. زدیم بیرون

 . شدیم

*** 

 

  خیلی. دیدم رو نفر ده . گردممی  دارم استراحت بدون متوالیه ساعت چندین. شدم  هلک خدا،  وای

 . افتممی راه  دوباره  بخورم،  رو ساندویچم جا یه بشینم! بابا خیالبی ! عالیه

  اون ببینم تا بزنم هامین به زنگی گرفتم تصمیم.  بود شده  عصر نیم و پنج .  انداختم ساعت به نگاهی

.  نفر یه به خوردم بودم،  گوشیم دنبال امکوله  توی  و رفتممی راه  روپیاده  توی که طورهمون. کرده  چه

 . بست یخ  هامرگ  توی خون دیدنش،  با اما کنم؛ عذرخواهی تا کردم بلند سر

**** 

  و بود کرده  کوتاه  سربازها مثل هم رو موهاش. بود  شده  ترمردونه  اشچهره  و  سوختهآفتاب پوستش

  اون من شدنمی  باعث تغییرات این از کدوم  هیچ  اما کنه؛ تغییر خیلی اش قیافه شدمی  باعث این

 ! آریا. نشناسم داد باد بر رو دنیام کل که رو ایضی *و*ع

 صدای. زدمی  خرابش ذات زشتی به لبخندی بهم کریهش قیافه اون با و بود ایستاده  من جلوی آریا

 . شد بلند دارشخش

 . خانوم زیبا جاست، این   کی ببین! بهبه -

 اما  بشم؛ دور ازش و بدوم تا کردم گردعقب . گرفتم فاصله ازش قدم یه و دادم تکون  ناباورانه رو سرم

  طرف به رو دستش بزنم،  جیغ خواستم تا. چرخیدم طرفش به و شد اسیر آریا دست توی دستم مچ 
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  منِ و بود زیاد خیلی  زورش هم هنوز. ببره  خودش با رو  من خواست و کشید رو دستم. آورد دهنم

 . اومدمنمی  بر پسش از میزه  ریزه 

 رو پام. کردم عملیش آنی  تصمیم یه  توی و رسید ذهنم به فکری دفعه یه. لرزید می  ترس از تنم تمام

.  گرفت رو پاش هاشدست  با و افتاد زانوهاش روی آریا. کوبیدم آریا پاهای بین محکم و بردم باال

 ! افتاد مردونگی از یارو کنم فکر که بود محکم قدراون  امضربه

  اولین  سوار و شدم دور ازش دو با بده،  نشون العملیعکس  و بیاد خودش به آریا اینکه از قبل

  حد که بودم ترسیده  قدراون . دادم لرزون  صدایی  با رو خونه آدرس. شدم ایستاد،  جلوم که ایتاکسی 

  و درآوردم کیفم توی از رو گوشیم لرزون هایدست با. باشه اومده  دنبالم آریا ترسیدممی . نداشت

 !هامین . گرفتم رو رسید ذهنم به که کسی تنها شماره 

 . برداشت رو گوشی بوق دومین با

 جونم؟  -

 :نالیدم بغضم از  پر و لرزون صدای با

 !هامین... ها -

 . شد دستپاچه

 لرزه؟ می  چرا صدات شده؟  چی زیبا؟ جانم -

 . ترکید  بغضم

 . ترسممی... من...  من! بیا...  بی... هامین -

 . بود نگرانی  و ترس از  پر هامین صدای

 . خانومی  کردی جونم نصفه شده، چی بگو عزیزم؟ بیام کجا -



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
255 

 

 . ترسممی... می. خونه... بیا... بی -

 ترسونده؟   رو من خوشگل پرنسس قدر این چی شده؟ چی پرنسسم. امخونه  دیگه یکم -

  رو  حالم هم آمیزشمحبت  جملت این که بود کرده  رخنه جونم توی چنان  وحشت  و ترس لحظه اون

  و لرزون صدای با. کرده  خطاب خوشگل رو من و کرده  تعریف ازم که نبود مهم برام. کردنمی  بهتر

 :گفتم گریونم

 . بیا فقط -

 . کردم قطع و

 صبر پول یبقیه  گرفتن برای اصل و دادم راننده  به پول مقداری. رسیدیم  ساختمون به لحظه  همون

 جاهمون  رو کیفم. شدم  داخل و کردم باز رو واحدم در. شدم ساختمون وارد لرزون هایقدم با. نکردم

  جمع جنین  مثل رو خودم  و نشستم اتاق کنج  دورترین توی. دویدم اتاقم سمت و کردم ول راهرو  توی

 . زدم زار و گذاشتم زانوم روی رو سرم و گرفتم ل *غ*ب رو زانوهام. کردم

 . پیچیدمی  خونه توی دادش صدای. رسید زود خیلی اش، گفته  طبق هامین

 زیبا؟  کجایی؟ جانم؟ زیبا زیبا؟ -

 .کردم بلند کمی رو لرزونم صدای و  کردم جمع رو قدرتم تمام

 ! هامین -

 . رسید گوشم به نگرانش صدای

 عزیزم؟ کجایی! دلم جان -

 . اتاق... اُ -
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  سمتم به لرزیدممی داشتم  گنجشک بچه یه مثل که من دیدن با. شد ظاهر اتاق درگاه  توی هامین و

  به که اینگرانی با.  بود پریشون حسابی و ریخته هم به موهاش. نشست زمین روی کنارم و دوید

 : گفت بود،  پیدا هاشچشم  و  صدا در وضوح

 کرده؟  اذیتت قدر این  چی کنی؟می  گریه  چرا پرنسسم؟ شده چی  -

 :گفتم بریده  بریده  و گریه با

 . هامین... ها... ترسم... می -

 رو؟  من قوی بانوی ترسونده  چی عزیزم؟  ترسیمی  چی از -

 !آریا... آری... آ -

 . زد بیرون ردنش* گ رگ و شد سرخ خشم  از هامین هایچشم ثانیه،  چند عرض در و

 !کنممی  خورد رو ردنش*گ بوده؟ گوری کدوم ضی*و*ع  اون -

 ! ببره  رو من نذار... نذار... دنبالم اومده ... اوم! ترسممی... می -

 . کنی حس تونستیمی هاشحرف  و حرکات تک تک  توی از رو این  و بود خشمگین نهایت بی هامین

 ! لجن مردک. ازش  کنیم شکایت باید. رو ضی*و* ع یتیکه *مر کشممی  خودم! کرده  غلط -

 :زدم جیغ که بره   بیرون که شد بلند جا از و

 !نه -

 :دادم ادامه لرزون و  گریون. شد متوقف

 . ترسممی... می... تنهایی... من!... نرو... ن -

 . کرد غلبه خشمش به هامین نگرانی. اومدنمی بند ایلحظه امگریه . نشست کنارم دوباره  هامین
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 ! رسونه می جنون به رو من داره  هاتگریه  زیبا،  درگیرتم عزیزِدلم؟ بشی آروم کنم کارچی  -

 . کردمی آرومم بودم،  که حالی هر توی شرایطی،  هر در و همیشه که گفتم رو کاری گریه با

 !کن... بغلم -

 . شد زده خجالت  و شرمنده  نگاهش و داد قورت رو دهنش آب هامین

 . نامحرمیم هم به ما پرنسسم -

 .کردم قایم زانوهام بین رو صورتم

 .نذار تنهام... القل... پس -

 . عزیزم  پیشتم -

*** 

  به دستی. بود شده   کلفه نگرانی شدت از هامین. شدمی  هم بیشتر هیچ،  شدنمی  که کمتر امگریه

 . کرد آسمون به رو و کشید موهاش

 . کن کمکم  خودت سختت امتحان این  توی!  خدایا کن کمکم -

 . من به کرد رو بعد

 ! کنم کاری یه  خواممی  زیبا -

 : گفتم گیجی و گریه با

 چی؟  -

 :گفت کلفه
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 . کنم  آرومت بتونم تا کاری یه -

  فهمیدم که طوراون. محرمیت یغه * ی*ص هایآیه  خوندن به کرد شروع  دیدم که بودم گیج  هنوز

 . نکنه خطا پا  از دست و  کنه آرومم لحظات اون بتونه تا خوند ساعته چهار و  بیست غه*ی *ص یه فقط

 بهش رو خودم. کشید بغلش توی  رو من و آورد جلو رو دستش هوابی  شد،  تموم خوندنش تا

 : کردم ناله و چسبوندم

 ! هامین -

 . نشستن موهام روی هامین نوازشگر هایدست . افتاد گردنم دور سرم  روی  از شالم

 جانم؟  -

 . شد درمونده  هامین. کردممی  گریه من و

 حال  از نکن،  گریه قدراین !  دیگه بغلمی توی  االن خب  میشی؟ آروم کنم بغلت نگفتی مگه زیبا -

 . دختر میری

 :پرسیدم ترس  با. شد بلند جا از و داد فاصله آغوشش از رو من

 ری؟ می کجا -

 . داد تکون سر

 . عزیزم میام االن -

  قرص یه آروم. برگشت آرامبخش  قرص بسته یه و آب لیوان یه با بعد دقیقه چند و رفت بیرون اتاق از

 . گرفت ش* و*غ*آ  در رو من دوباره  و کرد پاک رو هاماشک  بعد. داد خوردم به آب لیوان کل با رو
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  این  از رو  من زودتر خواست می  که هامین. لرزیدمی  ترس  از بدنم هنوز اما اومد؛ بند باالخره  امگریه

 : کرد زمزمه  گوشم کنار کنه،  رها ترس

 بخونیم؟  کتاب داری دوست -

 :دادم جواب  لرزون

 . تونمنمی... ن -

 . زد لبخند

 . خونممی  برات من -

  دوتایی. شدم بلند اون از تبعیت به منم و شد بلند جا از هامین. دادم تکون  سر و زدن برق هامچشم

  برای رو پیشنهاد اون که هستم کتاب عاشق من  که دونستمی  خوب هامین. رفتیم مطالعه اتاق به

 . داد کردنم آروم

  خواست. بود کتاب  از پر هاشقفسه  تمامی که رفت مطالعه اتاق بزرگ یکتابخونه  طرف به هامین

  رو  بود تحریر میز روی که کتابی. کرد نگاهم تعجب با. گرفتم رو جلوش که برداره  کتابخونه از کتابی

 : گفتم خجالت با و دادم  دستش به و  برداشتم

 . خوندم رو این نصف -

 . زدن  برق هامین هایچشم

 خوندی؟  رو هاکتاب این از  تا چند حاال تا -

 .شدم زده ذوق 

 !کامل یقفسه  یه -
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 :گفت  گوشم زیر هامین و خندیدم من. کشید بغلش به رو من  هوابی  و  خندید هامین

 داره؟  دوستم چقدر خدا دیدی -

 چطور؟  -

 : گفت و  داد تنم به فشاری

 ! نیست محرمم کوچولو موش این چرا که زدممی  غر داشتم بود صبح  امروز  همین -

 ترمحکم  هامین. لرزید  تنم دوباره  محرمیته،  این دلیل اون  از ترس که این و آریا یادآوری با دفعه یه

 : گفت و کرد بغلم

 . بودی قوی که تو!  زیبا نترس -

 : کردم زمزمه ب*ل زیر. انداختم هاشچشم  به غم  از پر نگاهی و کشیدم عقب رو سرم

  چیز همه نباش،  نگران جام، همین  من بگه بهم و  کنه بغلم نفر یه  دارم دوست گاهی اما ام؛قوی  من -

 . شهمی  درست

 : کرد زمزمه  و آورد گوشم کنار رو سرش. کرد بغلم دوباره  و  زد مهربونی لبخند هامین

 !شهمی  درست چیز همه نباش،  نگران جام، همین  من -

  هامین. آورد بم*ل روی آروم لبخندی  جاش و کرد  بیرون تنم  از رو لرز کل بازیش، مجنون  همین با و

 نارنجی نور و کردمی  غروب داشت خورشید. نشستیم پنجره  زیر زمین،  روی  دوتایی و  گرفت رو دستم

  و برداشت تحریر میز روی از رو مطالعه چراغ هامین. بود بخشیده  اتاق به خاصی زیبایی رنگش

 بعد. بتابه کتاب روی فقط که کرد تنظیم  جوری  رو نورش و کرد روشنش. گذاشت  زمین روی کنارش

 :گفت

 بخوابی؟  داری دوست -
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 . کشید پاش  رون  روی دست و نشست زانو چهار. دادم تکون سر

 . بخونم کتاب برات تا جااین   بذار رو سرت بیا -

  روی رو امدیگه  دست. سروندم سرم زیر رو دستم و گذاشتم پاش  روی رو سرم. رفتم جلو مطیعانه

 . گذاشتم شکمم

 : گفت هامین

 کنی؟  عوض رو هاتلباس  اول  خواینمی  -

 : گفت هامین. بستم رو هامچشم  و گفتم نچی. بود تنم مانتو هنوز

 . راحتی جور هر عزیزم،  باشه -

  یه هامین. بود پل و پخش هامین پاهای روی حاال ام، شده  بافته بلندِ موهای و بود شده  باز موهام کش

 : گفت و برد فرو موهام  الی به ال رو دستش

 هستی؟  طوریاین  هم تو. گرفتمی  خوابش زود کردی، می  بازی موهاش با که وقتی من زیبای -

 : گفت و  خندید آروم هامین. گفتم  اوهومی و کشیدم خمیازه 

 ! معلومه -

  خونده  من که جایی آخرین از و گرفت اشدیگه  دست توی رو کتاب. موهام با بازی به کرد شروع بعد

 به ال هامین دست حرکت  و آرامبخش قرص اثر در که بود نکشیده  صفحه یک به. داد ادامه برام بودم، 

 . برد خوابم موهام الی

**** 
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  و افتاد یادم آریا شدم،  لود وقتی تا. نبود یادم هیچی. کردمنمی  خستگی احساس اصل شدم،  که بیدار

  هامین پای روی که صورتی در بودم،  تختم روی.  انداختم اطراف به نگاهی. افتاد جونم به دوباره  ترس

  رو لباسم  ترس با. نبود تنم مانتو دیگه. جااین بود آورده  رو من خودش  حتما پس. بود برده  خوابم

  که بود همونی لباسم! بود  نکرده  سوءاستفاده  هامین. کشیدم راحت نفس یه  دیدنش با و کردم بررسی

 . بخوابم ترراحت  تا بود آورده  در رو مانتوم فقط هامین. بودم پوشیده   مانتو زیر

 هامین. کشیدم بهشون دستی! کن نگاه  رو موهام! خدایا وای. رفتم آینه  جلوی و شدم بلند جام از

 بافته؟می  رو زیباش موهای یعنی  بود؟ گرفته یاد کجا از. بود بافته رو موهام

 . خوندم و کندمش. بود شده  چسبونده  آینه یگوشه  که کاغذی به افتاد نگاهم

  یا اومد پیش مشکلی اگه. باشی راحت تو تا خودم واحد  رفتم من خوابیدی؟ خوب. پرنسسم سلم -

 ! نباش نگران اصل. زنگم به گوش و مونممی  بیدار رو شب من. کن صدام ترسیدی

!  بود شب ده  ساعت. کردم نگاه  ساعت به و زدم لبخندی . بود کشیده  زیرش هم چشمک شکلک یه و

 ! زکی  گفتم خرس به یعنی

  صدا و سر داشت من معده  و نبود غذا از خبری هیچ . شدم آشپزخونه داخل و رفتم بیرون اتاق از

 شد،  تموم که هاکتلت  کار. کردم درست کتلت داشتم،  فریزر توی کرده   چرخ گوشت کمی. کردمی

  سرم  روی رو کلهش شال،  جای به و پوشیدم رو شرتمسویی . چیدمشون خوشگل ظرف،  یه  توی

 . زدم  بیرون واحدم از و  انداختم

  و زدم لبخند!  بود من نگرانِ واقعا انگار. کرد باز رو در که نکشید ثانیه به زدم،   رو هامین  واحد زنگ

  بود،  شده  پدر یه  شبیه که اِمروزش هایمراقبت  و هامحبت  یادآوری با. گرفتم باال رو کتلت ظرف

 :گفتم

 ! مهربان پدر بر سلم -
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 . فهمید رو منظورم هامین

 ! عزیز فرزند بر سلم -

 :گفتم و خندیدم

 . زد چشمکی نخوردی؟ که چیزی. بخوریم  شام هم با اومدم -

 . بخورم تونمنمی  تو  دستپخت جز چیزی -

 . رفت کنار در جلوی از و

  و  قاشق و ظرف تند  تند و  گذاشتم میز روی رو هاکتلت . رفتم اشآشپزخونه  سمت  به و شدم داخل

 .کردم تعارف  هامین به و نشستم میز پشت. گذاشتم میز روی هم رو لیوان و نون

 ! بخور -

 . زد لبخند

 . ممنون -

 : گفتم خودم با رفتن کلنجار کلی با شد،  تموم که غذا. کرد خوردن به شروع و

 هامین؟... اوم -

 . آورد باال رو سرش

 جونم؟  -

 ! پوف... یعنی... میگم -

 : گفت کنه منتقلش منم  به کردمی  تلش که آرامشی با و گرفت رو من دست
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 شده؟چیزی . زیبا باش راحت -

 کافه؟ نرم فردا من شهمی -

 . پریدن باال هامین ابروهای

 چرا؟  -

 ! ترسممی  خب... خب -

 که کرد کنترل رو خودش خیلی. زد بیرون ردنش *گ  رگ و شدن سرخ هامین هایچشم دوباره 

 . نرفت باال صداش

 دیدی؟  چطور رو موس*ا*ن  بی اون -

. لرزیدمی  شدید خیلی تنم. کردم تعریف  رو امروز  ماجرای و شدم جمع خودم توی. تنم به افتاد لرز

 . شد  منتقل هم صدام به لرزش

  بود،  اتفاقی  دیدارمون اگه وگرنه. داشته نظر زیر رو  من که بوده  مدتی زیاد خیلی  احتمال اون هامین -

 ببره؟  خودش با رو من خواستمی  چرا

 : کرد زمزمه و  شد بلند جا از هامین

 . کشمشمی -

 :کرد تکرار فریاد با ناگهان و

 ! کشمشمی -

 . شکست بغضم. رفت در طرف به و زد چنگ  جارختی روی از رو کتش

 میری؟  کجا! هامین -
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 . رفتم طرفش به. نشنید رو صدام

 . ترسممی  من. هامین توروخدا -

 . برگشت طرفم به نگرانی با. شد من متوجه تازه  انگار هامین

 ! زیبا -

 . گرفت شدت امگریه

 چی؟  سراغم  بیاد نباشی،  تو که موقعی اگه... اگه. ترسممی  خیلی من. توروخدا. نذار تنهام -

 . کشید بغلش به رو من هامین

 . بشه کم سرت  از مو تار یه ذارمنمی . دلم عزیز  باشم مرده  من مگه -

 :گفتم بغض با

 بری؟  خوایمی کجا -

  و کرد تنم حصار رو بازوهاش دوباره . نشستیم مبل روی تایی  دو و برد پذیرایی  طرف به رو من هامین

 :گفت

 . کنم شکایت لجن  اون از کلنتری  برم خواستممی -

 ! ترسم می  تنهایی. باهات میام منم -

 . بشه راحت خیالمون  که کنیم شکایت بریم  بعد بپوشی،  لباس تو،   واحدِ بریم. عزیزم باشه -

  من واحد وارد دوتایی و بست رو واحدش در هامین. کردم پاک رو هاماشک و دادم تکون رو سرم

 . زدیم بیرون دوباره  و پوشیدم مانتو یه سریع. شدیم
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 نگاریچهره . دیدم بار اولین برای رو آریا که موقعی همون از گفتم،  اول از  رو چیز همه کلنتری توی

  که رو بلیی که داره سابقه مجرم یه آریا فهمیدم نگاری، چهره  با. شد تنظیم نامهشکایت   و کردیم هم

 .آورده  زیادی دخترهای سر بیاره،  من سر خواستمی

**** 

 . برگشتیم خونه به که  بود دوازده  نزدیک ساعت

 . هامین به کردم رو دوباره  برم،  خودم واحد  به اینکه از قبل

 !چیزه ... هاگممی -

 شده؟چی  -

 کافه؟ نرم فردا میشه... نگفتی -

 . زد روم به  مهربون لبخندی هامین

  اصل. برو ریخت ترست که وقت هر. کافه بری نیست نیازی بشه راحت خیالمون وقتی  تا اصل -

 . کنی کار کافه توی نیست اجباری

 . زدم  قدردان لبخندی

 ! مرسی -

 . کشید آغوشش به رو  من دیگه بار یک هامین و

 . شیطونم پرنسس کنممی  خواهش -

  بود،  شده  دارخش که صدایی با. کرد ل*غ*ب ترمحکم  رو من و نداد اجازه  که  بشم جدا ازش خواستم

 :گفت
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 عزیزی؟  برام  خیلی دونیمی  زیبا -

 :کردم زمزمه آروم

 ! حاال تا نگفتی -

 تو که بیوفتم شک  به میشی باعث هاوقت  خیلی  و دچارتم دونیمی  مهمی؟ برام خیلی دونیمی -

 هدفم؟  یا بهتری

 . دادم تکیه محکمش و بزرگ ینه *ی* س به رو سرم

 !نه -

 خوام؟ نمی  تو  بدون رو دنیا باشه،  هم زیبام اگه حتی و  درگیرتم دونیمی -

 . خندیدم ریز

  و زیبات دوباره  بعدش و من دنبال بگردی باید وقت اون. بشم گم من و بشه  پیدا  زیبات کن فکر -

 !گذره می  جستجو به عمرت کل. من دوباره 

 . فشرد خودش به بیشتر رو من جاش به. نخندید هامین

 . تو بدون میرممی من که  بشی گم تو  نکنه خدا -

 . شکست رو سکوت که بود هامین دارخش زمزمه دوباره  و سکوت لحظه چند

 !هاوقت  یه نذاری تنهام. کَسَم تنها شدی روزها  این زیبا -

 . خندیدم آروم دوباره 

 ! هاشمنمی  کسی هر کسِ تنها من -

 . شد دلخور صداش
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 ام؟کسی  هر من -

 . فشردم اشنه *ی*س   به بیشتر رو سرم و پیچیدم کمرش دور رو دستم

 ! کَسَمی همه تو نه،  -

  کسم؛ هیچ  بشه زودی به ممکنه دونستممی که  این با کسم،  همه بود شده  هامین. گفتم هم راست و

 .کسم تنها کسم،  همه شده  بدجوری روزها این  ولی

  کردم جدا هامین نه*ی *س  از رو سرم تعجب با. کرد خیس رو سرم و ریخت موهام روی آب ایقطره 

 : گفتم حیرت با و شدم جدا  آغوشش از! ریخت سرم روی که بود هامین اشک. کردم نگاه  صورتش به و

 باهاش بخوام که ندارم رو کسی تو جز! مونممی همیشه تا گفتم که من چیه؟   واسه  گریه! هامین -

 ! بمونم

 و بردم باال رو هامدست . رسید هامین یچونه  تا سرم. بشه بلندتر قدم تا شدم بلند پا یپنجه روی

 :گفتم بغض از  لرزون یچونه  با. کردم پاک  رو هاشاشک 

 ! هاگیره می امگریه  منم نکن،  گریه -

 :کرد زمزمه شد،  تموم که اشخنده . خندید گریه میون

 . شهنمی  قبل مثل هیچی دیگه دونهمی که کنهمی  گریه وقتی. کنهنمی کنه، نمی  گریه مرد یه -

 :داد ادامه لحظه  چند از بعد و شد ساکت

  هیچی دیگه بشنوم؟ زیبام ون* ب*ز از رو هاجمله  این بود آرزوم هاسال  این تمام توی  دونیمی -

 . رفته من زیبای شه، نمی  قبل مثل

  حست به تو  ببینم. بمونه اشمعشوقه منتظر باید مرگش لحظه  تا عاشق یه! رو  حرف  این نگو! هامین -

 داری؟  شک
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 :کردم زمزمه براش رو آهنگی و زدم روش به مهربون لبخندی. کرد نگاهم فقط

 کنه می گریه که مرد -

 خوره می  غصه که کوه 

 ... عاشقه هنوزم یعنی

 . گذاشتم هامین قلبِ  روی رو سرم. ندادم ادامه

 . تپهمی زیبات  یاد به هم هنوز تو قلب میگن هاتاشک  این -

 : خوند ریتم با رو آهنگ  بعدی یجمله  و شد  بلند هامین خشدارِ صدای

 !پره  خیلی دلش یعنی -

  اون با حتی صداش. دوختم  چشم بهش شده  گرد هایچشم با و کردم جدا اشنه *ی*س  از رو سرم

 ! بود نظیر بی داشت،  بغضش از  نشون که هاییخش

 . بازم بخون! هامین -

 :داد ادامه و  زد تلخی لبخند

 با  قلبو زخم که آدم -

 نمیکنه  دوا نمک

 خلوتش  توی  عشقشو

 ... نمیکنه صدا شما

  زده حیرت  تونستم فقط شد تموم که آهنگ. بهش بودم شده  خیره  باز دهن با من و خوندمی  هامین

 . داشت آسمونی ایحنجره   که انگار! بود محشر واقعا  هامین صدای. بزنم دست
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 ست؟ العاده فوق  قدراین  صدات بودی نگفته بهم حاال تا چرا! هامین -

 . زد لبخند

  بود تو  طرف از که ایجمله  این یاندازه  به کدوم هیچ  کردن،  ضعف و غش برام طرفدارهام همه اون -

 . نچسبید بهم

*** 

 . شد برابر چند  حیرتم

 طرفدارهات؟  -

 . شد عمیق  لبخندش

 . بیا دنبالم -

 . کرد اشاره   سالن توی هایمبل به هامین. افتادم راه  سرش پشت تعجب با. رفت واحدش طرف به و

 . بیام تا بشین -

 گیتارش،  کردن کوک از   بعد و نشست مبل روی. برگشت گیتارش با هامین بعد،  دقیقه چند. نشستم

  و شناختمش نواخت،  که  ثانیه چند از  بعد اما نشناختم؛ رو آهنگ اول. آهنگ یه نواختن به کرد شروع

  هامین به فرصتی  آهنگ،  شدن شروع محض به! بودم آهنگ این عاشق من. کشیدم ایخفه  جیغ

 :خوندن به و کردم شروع و ندادم

 یار  ای عشقت  یاد  به شب  و روز -

 بارانم  و  گریه صدای هم

 عشق  ای اما یادت زِ ام رفته
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 میمانم  تو یاد به ابد تا

  شکار برای شد گوش تنم  تمام و شدم ساکت هامین،  صدای شدن بلند و  آهنگ اوج  شدن شروع با

  حال این با! بهتر خواننده  خود  از حتی یا خواننده،  عین! خوندمی  عالی المصب. هامین محشر صدای

 . بود آشنا گوشم به عجیب صداش

 نکردم  رها را عشقت -

 نکردم  خطا پا  از دست

 نکردم صدا اسمت،  جز

  بم*ل هایگوشه. زد چشمکی  من به و درخشیدن هامین هایچشم. همراهیش به کردم شروع آروم

 . بود شده  هماهنگ هامین بم صدای با کامل  من،  ظریف صدای. رفتن باال لبخند ینشونه به

 خریدم  را تو ناز تا -

 بریدم  کسی هر از دل

 ندیدم  دیگری عشق

  کی دوباره  نبود معلوم. بده  ادامه هامین وسطش،   موزیک از  بعد گذاشتم و کردم سکوت دوباره  و

  خوندن این شنیدن  از بعد دیگه حاال چند هر. بشنوم رو آسمونی صدای این تا بیارم گیر فرصتی

 . داشتممی  بر سرش از دست اگه عمرا نظیرشبی

 روز  هر که شدی خورشیدی -

 بگردم  سرت دورِ من

 را  جهان این زیبایی
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 کردم خلصه چشمت در

 دنیا تمام با جانا

 بودم  گفته تو  عشق از

 نبودی  عاشقم  افسوس

 بودم رفته تو یاد از

 نکردم  رها را عشقت

 نکردم  خطا پا  از دست

 نکردم  صدا اسمت جز

  توی  همیشه تا آهنگ این. بردیم پایان به رو آهنگ  هم با دو هر و کردم  خوندن به شروع دوباره  و

  یادم  از راحتی به که نبود  چیزی قشنگمون همراهی این  و هامین قشنگ صدای. موندمی  من خاطر

 .بره 

 نکردم  رها را عشقت -

 نکردم  خطا پا  از دست

 نکردم  صدا اسمت جز

 خریدم  را تو ناز تا

 بریدم  کسی هر از دل

 ندیدم  دیگری عشق

 "زاده  اشرف حجت رفته؛ یادها از"
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 : گفت و زد  لبخند من به رو. داد تکیه  مبل به رو  گیتارش هامین

 داری؟  دوست رو آهنگ این -

 :گفتم زده ذوق 

  بورس روی هاماه  تا. ترکوند  رو بازار اومد که پیش سال شش یادمه،  قشنگ! عاشقشم  هامین،  وای -

  این از بعد که بود سالش دو و بیست بود،  پسره  یه هم اشخواننده . بود آهنگ این رفتیمی  جا هر بود، 

  حرص چقدر طرفدارهاش وای. بیرون داد رو  آهنگ  دونه یه  همین کل. نخوند آهنگی دیگه هم

 اسم خدایا،  وای. اشآتیشه  دو طرفدار بودم شده ! شدم  ناراحت قدراین   من،  خود جمله از!  خوردن

 بود؟  چی پسره 

! آها. کردم زمزمه لبی زیر   رو بود آشنا نظرم به که هاییاسم  دونه دونه و کردم بسته نیمه رو هامچشم

 ! اومد یادم

 ***** 

 و زده حیرت . دوختم هامین لبخندِ و هاچشم به چشم  و کردم بلند سر هاگرفته برق عین  اومد؟ یادم

 : گفتم بریده  بریده 

 !هامین. .. ها... ها -

 . بود شده  حیرتم به خیره  ذت*ل با عمیقش،  و شاد لبخند همون با

 جونم؟  -

 ! خودتی؟ اشخواننده  نگفتی زودتر چرا!  مجنون هامینِ -

  یه باید چرا. پرنسس شهمی  چطوری صدام خونممی  آهنگ وقتی من دونستینمی  اصل  امشب تا  تو -

 خوندم؟   من هم رو آهنگ این هامینم،  من سلم،  گفتممی اومدممی کاره 
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 . زدم صداش جیغ با. نکرد قانعم حرفش

 ! هامین -

 :گفت خنده  با هامین

 ! جانم؟ -

 . برداشتم خیز و شدم بلند مبل روی از

 ! کشمتمی -

 بشه،  دور ازم خواست تا  و رفتم شیرجه طرفش به. دوید و شد بلند جا از کرد،  حس  رو خطر که هامین

 بودم گرفته یاد کارها  همین واسه  رو باله سرم خیر. گرفتم راهش  جلوی رو پام  یه هشتاد و صد یه با

 ! خورد دردم به جا یه حاال رفت، می  باله  کلس وقتی کردممی  تمرین عسل با همه اون. دیگه

.  ایستاد جاش سر شکنه، می  من پای هم و گیره می درد خودش شکم هم بده،  ادامه اگه دید که هامین

  حلقه شکمش دور  رو پاهام و  هامین کول پشت پریدم بعد و  مبل روی  و پریدم حرکت،  یه با منم

 اما  رفت؛  عقب قدمی چند نداشت،  ناگهانی،  طوریاین  هم اون رو،  من وزن انتظار که هامین. کردم

 . کنه له هم با رو  دومون هر تا  نخورد زمین

 :گفت خنده  با

 ! ببینم پایین بیا. کنهنمی  کارها این از که پرنسس  یه دختر؟ کنیمی کار چی! عه -

 : گفتم حرصی

 . نیستم بیا پایین  نکَنَم،  رو موهات تک تک تا  من! نوموخوام -

 . گرفت دردش. گرفتم مشتم توی  رو حالتش خوش و رنگ خوش موهای از مشتی و
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 !شدم داغون  دختر کن ول! آی -

 . گرفتم  ماهی آلودگل  آب از

 !داره  شرط -

 . کردی داغونم باش،  زود آخ،  آخ چی؟ -

 . کشید راحت نفس یه. کردم رها رو موهاش

 !هاکردی می کچلم داشتی! آخیش -

 . گذاشتم هاششونه   روی رو سرم و کردم حلقه ردنش*گ دور رو دستم

 . کنممی  دق من که بشی کچل دارم،  دوست خیلی رو موهات! نگو -

 . داد قلقلکم و آورد من سمت به و  پشتش  رو دستش هامین

 ! اهه!  نکنه خدا -

 . گرفتم رو هامین بزرگ هایدست  ظریفم،  هایدست  با و خندیدم

 . نکن آی،  -

 . خندید خبیثانه هم هامین

 ! رو  ضعفت نقطه کردم پیدا -

  و  نشست زانوهاش روی کنارم. خوابوند زمین روی و کشید پایین کولش روی  از رو  من حرکت یه با و

 .امددرنمی  نفسم خنده  شدت از. کرد دادنم  قلقلک به شروع و افتاد  من جون به دستی دو

 !برات دارم.... شممی  خلص باالخره  که من... هامین آی.... مُردم کن،  ولم... آخ... آی -
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 هامین. کردممی سرفه وحشتناکی طور به. افتادم سرفه به و آوردم کم نفس که خندیدم قدراون 

 :گفتم هامسرفه الی به ال. زدمی  ضربه پشتم به و بود کشیده  قلقلک از دست

 .آب ... آ -

  بهتر حالم تا داد خوردم به آروم رو آب. برگشت  آب لیوان  یه با دقیقه یه از کمتر و پرید جا از هامین

 . کشیدم عمیقی نفس. شد

 . که کشتیمی  رو  من داشتی!  هامین بگیری حناق ای -

 . بکنم غلط من -

 ! واال -

 . شد  خبیث نگاهم و زدم لبخند  شیطنت با

 !تلفیه وقت حاال. میشم خلص دستت از بودم گفته -

  رو هاشدست  فقط هم هامین. کوبیدم بدنش به جونم کم هایمشت با و کمرش روی پریدم دوباره 

  و نشستم زمین روی کنارش. افتادم نفس از منم آخر دست. خندیدمی  و  بود گرفته صورتش جلوی

 . خنده  زیر زدم

 شدم  دلش ته از هایخنده  گرنظاره  لبخند،  با. خندیدمی  داشت هنوز هامین اما  شد؛ تموم من یخنده 

 : گفتم و

  داشته باشی،  داشته جذبه  خوایمی  باش،  باشی  جدی  خوایمی . هامین نخور غصه  وقت هیچ  دیگه -

 ! میاد بهت بیشتر خنده . نخور غصه دیگه ولی باش؛ خوایمی که جوری هر اصل باش، 

 . شدم خیره  فرش به و برداشتم مهربونش های چشم  از چشم. لبخند به  شد  تبدیل هامین خنده 



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
277 

 

  گریه شناسمش، می محکم و قوی کوه  یه مثل من که مردی اون هامین،  دیدم وقتی شکستم امشب -

 . داره  غصه دلش و کنهمی

 .دادم هامین به و گرفتم زمین از رو خواهشم از پر نگاه 

. بشی خوشحال تا کنممی  کاری هر خودم. بگو بهم گرفت دلت وقت  هر خب؟ ها، نخوری  غصه دیگه -

 . نداره  رو هاتاشک  تحمل زیبا

 :کرد زمزمه  گوشم زیر. کشید آغوشش به رو من هوابی و  آورد جلو دست هامین

  رو فکرم و حس یهمه که ایهدیه . قیمت گرون یهدیه  یه زیبا،  منی برای  خدا  طرف از هدیه یه  تو -

 . کنم حفظت بتونم و باشم داشته رو  خوبیت همه این  لیاقت کنه خدا. کرده  خودش درگیر

 . بغلش  توی کردم مچاله رو خودم

 . داری -

 :کرد  زمزمه خودش با بار این و

 . نگیره  پس ازم رو  هدیه  این خدا کنه خدا -

 . کرد ترتنگ  رو هاشدست  حصار و

**** 

 : کرد زمزمه هامین. خندیدم  آروم و افتادم دیدارمون روزِ  اولین یاد ناگاه 

 وروجک؟  شدچی  -

 :زمزمه به بود شده   تبدیل  دومون هر صدای

 یادته؟   دیدیم رو  همدیگه که روزی اولین -
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 . کردم ریزی یخنده 

 جهنم؟  برنمی  رو فضول که ندادن یادتون بچگی از  مادرتون  -

 . خندید آروم هم هامین

 . دلم تویِ  کردی پیدا رو خودت جای اول  روز همون از -

 . کشید عمیقی نفس

 ! بمون پیشم همیشه. نرو وقت  هیچ  زیبا -

 :کردم زمزمه. گذاشت سرم روی رو اشچونه  و

  هم تو. مونممی همیشه تا  من. شکنممی راحت  نباشی،  من دنیای توی  روزی یه اگه هامین،  -

 مونی؟ می

 :کرد زمزمه صدا ترینآروم با

 . مونممی -

 چند قدرت با دوباره  بعد و ایستاد تپش از ایلحظه قلبم. نشوند موهام روی ایوسه *ب کردم حس و

 رو چشمام. فرستادم هامریه  به رو هامین تلخ  عطر و کشیدم عمیقی نفس. کرد تپش به شروع برابر

 . دادم تکیه هامین نه*ی*س به رو سرم بود،  نشسته بم*ل روی  که لبخندی با و بستم

 به رو. اومدم بیرون آغوشش از بود،  کوتاه  یلحظه   چند فقط من نظر به که طوالنی یدقیقه  چند از بعد

 . شیطون و همیشگی زیبای به شدم تبدیل و نشستم روش

 ! بگو حاال -

 . پریدن باال هامین ابروهای
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 بگم؟  رو چی -

 . زدم لبخند

!  نیست خبرها این از آقا نخیر بری؟ در دادی که قولی زیر از راحتی این به تونیمی  کردی فکر -

 . کردم ول  رو موهات همین برای منم قبوله،  بگم  شرطی  هر گفتی جنابعالی

 : دادم ادامه و گرفتم نفس

  بهش آهنگ به راجع موظفی هم تو و نشسته روت  به رو قرصت،  پا و پر  طرفدارهای از یکی االن -

  خودت که چیزی هر و ندادی  ادامه دیگه چرا خوندیش،  کی برای خوندیش،   که شد چی. بدی توضیح 

 . بگی باید دونیمی

 . کرد تعریف به شروع و  خندید هامین

 آرامش بهم خوندن بلکه مسائل،  این و شهرت  برای نه. داشتم دوست  رو  خوانندگی خودم من -

  یه جا همه و بود زیاد خیلی پدربزرگم نفوذ طرفی،  یه از. قشنگه صدات گفتنمی  بهم همه. دادمی

  اون و شدم رو به رو موسیقی کننده  تهیه یه با پدربزرگم،  هایمهمونی  از یکی توی  منم. داشت آشنا

 .کردم مخالفت خودم اولش. کنم منتشر آهنگ یه کرد اصرار شنید،   رو صدام وقتی

 :داد ادامه و کشید آهی

  اون از بعد. دادم دستش از دوم بار برای بعد  و کردم پیدا رو زیبا که بود سالی همون سال،  اون -

  و نویسنده  که دونی می  خودت. کنم منتشر آهنگ یه تا کننده  تهیه  همون سراغ رفتم ماجرا، 

  که بود آرزوم. برسونم زیبا گوش به رو دلم هایحرف آهنگ،  با خواستم. خودمم آهنگ این آهنگساز

 حاال آهنگ،  شنیدن بعد بود آرزوم. یادشم به هنوز بفهمه و بشناسه رو من و  کنه گوش رو آهنگ  اون

 ... اون اما  دنبالم؛ بیاد کنه،  پیدام تونه می کجا دونستمی که

 : کردم زمزمه  لبی  زیر. شد ساکت
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 . نیومد -

 . زد تلخی  لبخند هامین

 ! نیومد نه،  -

 . بدم نشون شاد رو صدام کردم سعی

  روز و بود کرده  فرق خیلی بچگی به نسبت صدات و  بودی رشد حال در تو!  بیچاره  داشته حق خب -

 ! نشناسه رو تو داشته حق پس دونسته، نمی  رو  تو  فامیلی هم اون اگر. شدمی  ترپخته  هم روز به

 . انداخت بهم سفیه اندر عاقل نگاهی هامین

 رشده؟   سن سالگی دو و بیست -

 . کردم نازک چشمی پشت

 ! ما کنیم رشد تونیممی هم سالگی پنج  و  بیست تا -

 :دادم ادامه

  بعدش چرا حاال! کردی  منتشر رو  آهنگ که وقتی  به نسبت کرده  فرق خیلی صدات االنشم  همین تو -

 نخوندی؟  آهنگ دیگه

 . زد لبخند

  آهنگ همین. افکارش روی داشت هم تعصب. بود قدیمی افکارش خرده  یه بیامرزم،  خدا پدربزرگ -

  رو جلوم دیگه که  هم اون از بعد. بخونم من داد  اجازه  تا اومد  و رفت کلی کننده  تهیه اون هم رو

 . گرفت

 . شکست رو سکوت هامین دقیقه،  یه از بعد که این  تا. شدیم ساکت دو هر
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  تو چیز،  همه روی ببندم چشم خواممی  دارم،  تردید شم، می  دل دو افتم، می  شک به من بار هر! زیبا -

 . کنیمی  مطمئنم دی، می  سامون رو قلبم کنی، می  امیدوارم و رسیمی  راه  از. رسیمی  راه  از

 :داد ادامه و کرد سکوت لحظه چند

 کنی؟ می  رو کار این چرا  چرا؟ بگو فقط -

 : کردم  زمزمه. شد غمگین نگاهم

 بهش حسم. بودم منتظر فقط نبودم،  پسر اون  عاشق من. بودم منتظر زمانی یه خودم چون شاید -

 سال پونزده  از بعد اما. دونستمشمی  برادرم مثل حتی شاید. معمولی داشتن دوست یه بود،  عادی

 . گذاشتم رو ساده  احساس همین و خاطرات تموم قبر سنگ انتظار، 

 :کشیدم آهی

  عاشق. موندم منتظر فقط من. برگرده  داد قول من به هم اون. کردممی  تکیه  پسر اون به زمانی یه -

 . بمونم منتظر سال پونزده  که داشتم حس قدراون  اما بگردم؛ دنبالش خودم که نبودم

 . هامین به کردم رو

  هم طبیبت. زخمیه عاشقه،  تو قلب. شهمی دچار من سرنوشت به هم دیگه یکی ببینم خوامنمی  -

 . من مثل یکی بشین هم زیبات و  تو خوامنمی. نیست زیبات جز کسی

 بشیم؟  تو مثل ما خواینمی  چرا چیه؟ تو  سرنوشت مگه -

 .کردم نگاهش بود،  قلبم توی  که غمی حجم تموم با

  رو من زندگی  از خیلی تو. رفتنیه من زندگی توی بیاد که کسی هر.  تنهایی به محکومم من -

 کرده؟ خم  رو هامشونه  که رو باری اون دیدی داری؟ خبر هم دلم دردهای از اما دونی؛می

**** 
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 :دادم ادامه. بود غم از پر نگاهش. کرد نگاهم فقط هامین

 قایم هامشیطنت  و هاخنده  پشت رو چیزم همه  همیشه،  من. ببینی تونینمی  و  ندیدی. ندیدی -

  ببینه،  رو زیبا این تونهمی  کسی. هاستنقاب  این  پشت که واقعی زیبای از نداره خبر کس هیچ . کردم

 . مونهمی  من برای فقط بدونم . همیشگیه بدونم که

 .دادم هامین به چشم دوباره 

  چون نکن؛ انکار. روزی  یه میری هم تو  ولی اعتمادی؛ قابل و عزیز خیلی من برای تو هامین،  -

  توی رو من بگی که هم  چقدر هر تو. منه شدنِ تنها دوباره  روز بشه،  پیدا زیبات که روزی. مطمئنم

 حسادت جلوی تونینمی  اما  نیست؛ مربوط بقیه به روابطت بگی هم چقدر هر داری، می  نگه زندگیت

 . بگیری رو زنانه

 : دادم ادامه و بردم باال سکوت ینشونه  به رو دستم بگه،  چیزی خواست هامین تا

  باشی اون عاشق تو که  هم چقدر هر. خطره  مثل براش  من حضور باشه،  عاشق اگه. داره  حق زیبات -

  خودش برای فقط رو  عشقش. حسوده  همیشه عاشق،   زن یه اما کنی؛ مطمئن احساست  از رو اون و

 . بشی دور  من از که خوادمی  ازت  زیبا که روزه  اون. خوادمی

 : گفتم و گرفتم نفس

  دلت آخرش کنی،  مقاومت هم چقدر هر! کر و کور هایعاشق  نوع از هم اون. عاشقی هم تو -

 . کنی گوش زیبات حرف به زیبات،  و  من بین کنهمی  مجبورت

 . جنون کافه هایقهوه  تلخی  به لبخندی زدم،  لبخند

  شما برای و میرم. بفهمی تو بذارم که این بدون. میرم خودم خواد، نمی  رو من زیبات  بفهمم که روزی -

 .سازممی  بودنم تنها با دوباره  و میرم. کنممی  خوشبختی آرزوی نفر دو

 :گفت و انداخت هامچشم  توی غم به نگاهی هامین. شدم ساکت و کشیدم آهی
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  مطمئن ولی ابدیه؛ زندگیت توی  یکی کنی فکر ذاره نمی  اتتجربه  چون بگی؛  رو هااین  داری حق -

 . نکشم دست ازت زیبام خاطر به حتی که هست،  پررنگ قدریاون  زندگیم توی  تو جایگاه  باش، 

 . داد جا بغلش توی  رو من دوباره  و  اومد جلو

 کسم؟ تنها  شدی تو که نگفتم بهت اتخونه  در جلوی دختر -

 . بود برده  ارث به نگاهم غم از هم صدام

 . نیستم کست تنها دیگه من بیاد،  زیبا وقتی. کَسِت همه نه کَسِت،  تنها هامین،  -

  و بود گرفته رو من محکم قدری به. کرد ترمحکم تنم دورِ رو هاشدست  و کشید  عمیقی نفس هامین

 . کنه یکی  خودش با رو من خواستمی انگار که داد، می  فشار تنش به

  ولی بینی؛می  خوب زیبام به نسبت بقیه،  به نسبت رو حسم چرا دونمنمی . من دل از  خبریبی  زیبا -

 کنی؟  قبول خواینمی  چرا. زنیمی گیج  خودت به نسبت حسم واسه

 :گفتم مظلومانه

 کنم؟  قبول رو چی -

 . کشید آهی

 . پرنسسمی که نکردی  باور هنوز تو  زیبا -

 :گفتم هیجان با

 ! هامین  دارم باور -

 . بود غم از پر و آروم همچنان صداش اما شد،  عصبی

 میگی؟  رو  رفتنم روز یقصه  برام که داری باور رو چی داری؟ باور رو چی -
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. بودن صورتم سانتی چند در که دوختم ایشسرمه  هایتیله به رو نگاهم و کشیدم عقب رو سرم

  برای آدم این چیز همه. دادنمی  بهم خوبی حس و شدنمی پخش  صورتم  روی هامین گرم هاینفس

 . بود خوشایند من

 زندگیم؟   توی  هستی ابدی بگی اطمینان با تونیمی هامین. دارم باور رو  تو -

  اطمینان که لحنی با  و زد مطمئن لبخندی. شدن محکم و  ثابت. نلرزیدن دیگه هاشچشم مردمک

 :گفت زدمی  موج توش

 کردی؟  باورم! هستم  تو زندگی ابدی آدم من -

 حس با. گذاشتم اششونه روی سر و کردم حلقه  ردنش*گ دور رو دستم. بم*ل روی نشست لبخند

 : کردم زمزمه گوشش دم بود،  گرفته بر در رو وجودم  تمام  که آرامشی و شادی

 !کردم باورت -

**** 

  اما کردم؛ باز رو در آلود، خواب  و گیج . شدم بیدار شدنمی  قطع ایلحظه  که در زنگ صدای با صبح 

 . پیچید   سرم توی مرد یه صدای. بودن بسته هامچشم

 ! دیدیم  که بودیم ندیده  آلود خواب  پرنسس به، به -

 . دادم جواب بسته هایچشم  همون با

 ندیدی؟  چرا -

 : دادم ادامه عمیقی یخمیازه  از بعد. کنم قطع رو  حرفم شد باعث خمیازه 

 . نداشت  دومی بود آلودیخواب یه  فروزن کارتون توی  السا،  خواهر آنا پرنسس -
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 . زدم ژکوندی لبخند هامین دیدن با. کردم باز چشم و شدم لود تازه  شد،  بلند که اشخنده  صدای

 . سلم! عه -

 . زد لبخند  و شد ترآروم  هامین

 . بانو خیر به ظهرت -

 . پرید باال ابروهام

 مگه؟ چنده  ساعت -

 : گفت و انداخت مچیش ساعت به نگاهی

 . یازده  -

 . شدن گشاد ممکن حد آخرین تا هامچشم

 . هستم جات  من برو گفتم خرس به یعنی!  سرم بر خاک! هیع -

 . افتاد یادم  چیزی. خندید هامین

 ای؟ خونه  هنوز چرا  تو -

 :زد ضربه  دماغم نوک روی اشاره  انگشت با و  زد لبخندی

 ! مونممی  آلودمخواب  پرنسسِ پیش رو امروز -

 . رفتم کنار در جلوی از

 ! تو  بیا -

 :پرسیدم. دیدم داشت دست در که رو سینی تازه   من و شد داخل هامین
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 چیه؟  اون -

 :داد جواب رفتمی  آشپزخونه طرف به که طورهمون 

 . کرده  چه هامین  آق ببین بیا بشور،  رو صورتت و دست بپوش،  مناسب لباس یه  زود! صبحونه -

  صدای توی جیغم صدای که کشیدم جیغی دیدنشون با. انداختم هاملباس   به نگاهی گفت،  که رو این

  از  یکی. بخوابم راحت تا پوشیدممی هاشب  که بود پام شلواری دامن یه. شد گم هامین هایقهقهه

  هم گشاد تیشرت یه. بود مونده  باال طورهمون  و بود کرده  گیر زانوم به و بود رفته باال شلوار هایپاچه 

 هاجنگلی  شبیه احتماال دونه، می  خدا که هم رو  موهام. داشت موسمیکی  عکس  روش که بود تنم

 !شده 

  آشپزخونه به و پوشیدم  درمون درست لباس یه  و شستم رو صورتم و دست. پریدم  اتاقم توی  سریع

 . برگشتم

 منتظرم میز پشت هم خودش و چیده  میز روی رو صبحونه هامین دیدم شدم که آشپزخونه وارد

  هامین که پیمونی و  پر یصبحونه  میز دیدن با.  نشستم هامین  روی به رو  و زدم دور رو میز. نشسته

 . زدن برق هامچشم بود،  چیده 

 ! که کردی اعیونیش! به -

 . مالید روش شکلتی خامه و برداشت نون ایتکه  هامین

 . نموند تنت توی  جونی  کردی گریه بس از  دیروز. دختر بگیری جون بخور -

 . کردم ذوق. گرفت سمتم به بود شده  آماده  حاال که رو شکلتی خامه  لقمه و

 منه؟  برای -

 :گفت و داد تکون سر هامین
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 .کن باز  رو دهنت -

 . نیستم که چلغ. بابا خورممی خودم بده  -

 . کرد مصنوعی اخمی هامین

 . دیگه کن باز میگم! دِهَه -

  از*گ آروم رو هاشانگشت  نوک گذاشت،  دهنم توی رو لقمه هامین که  موقعی. کردم باز رو دهنم

 . گرفت اشخنده  هامین. گرفتم

 !فرزندم  بدم یادت ادب باید نچ،  نچ  دخترم؟ تشکرته جای -

 : گفتم شیطنت با

 ! خرکیه  خودمون عین  کردنمون تشکر جان،  پدر همینیم ما دیگه -

 . کنممی  درست رو کردنت تشکر خودم دوما، . پرنسسی که،  نیستی خر شما اوال،  -

 . انداختم باال رو ابروهام  از یکی و نشستم نه*ی* س به دست

 بدی؟  ترک امساله  چهار و بیست عادت از  رو من خوایمی  چطور -

 . بدم یادت تا من واسه بگیر لقمه یه شما  االن. بود جایی به کامل سوال دخترم،  آفرین! آها -

 : گفتم شیطنت با. گرفتم براش مربا و کره  ایلقمه   و خندیدم

 معلم؟  آقا دهنت بذارم خودم -

  شبیه لحنی با و کوبید اشدیگه  دست پشت هاشدست  از یکی با. کرد  گرد رو هاشچشم  هامین

 :گفت هامادربزرگ

 !هاحرف  چه واه،  واه   بذاری؟ لقمه رم*مح *نا مرد دهن. جان دختر زشته! عه -
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  مظلومیتی با و کردم موش شبیه رو خودم هامین قول به شد،  تموم که امخنده . خنده  زیر زدم

 : گفتم ساختگی

 . هستین ما محرم دیگه ساعت هفت  شش،  تا شما اجازه؟ آقا -

 . نداشتم انتظار ابدا که شد خاصی طور هامین لحن

 . محرممی کوچولو موش توی دیگه ساعت چند فقط. آره  -

 .کردم شاد  رو فضا دوباره . بود حسرت از پر  جورایی یه لحنش

 !هاکنم  تشکر بدی یادم  خواستیمی  سرت خیر -

 : گفت و  زد لبخند هامین

 . من بده  رو لقمه اون دخترم،  خب -

 :گفت سلطنتی و  مودب لحنی  و لبخند با. دادم دستش به رو لقمه

 . کشیدید زحمت محترم،  بانوی ممنونم -

 . برگشت عادی لحن به دوباره  بعد

 گرفتی؟  یاد -

 . کردم پایین باال رو سرم شیطنت،  با

 :گفتم خودش مثل . گذاشت دهنم توی بده،  فرصت من به که این از  قبل و کرد درست ایلقمه 

  بود باز دهنش که طورهمون. خنده   زیر زد هامین. بود اتوظیفه  محترم،  چندان نه تشنغول  مرسی -

  توی رو لقمه. رفتم طرفش به و شدم بلند جا  از و  گرفتم عسل  و نون یلقمه  تند  تند خندید، می  و
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  گیر هامین هایدندون بین هامانگشت بکشم،  عقب  رو دستم خواستم  تا اما  گذاشتم؛ بازش دهن

 :گفتم . بود گرفته رو انگشتم فقط نداد،  فشار رو دندونش و نگرفت از*گ. کردن

 ! کن  ول رو  انگشتم! اهه -

  سر کنه،  ول رو انگشتم که این از قبل و گذاشت  هم روی رو هاشب*ل. فرستاد لپش کنار به رو لقمه

 زمزمه هامین. کردممی حس  رو صورتم به خون هجوم. کشیدم عقب دست. سید*و*ب رو هامانگشت 

 :کرد

 . پرنسسم مرسی -

  و گرفت ایدیگه  یلقمه جو تغییر برای هامین. بود شده  سنگین فضا. بودم ایستاده  کنارش طورهمون 

 :گفت خنده  با

 . نه یا کنی تشکر گرفتی یاد  باالخره  بار این ببینم -

 رو هامین هایانگشت. زدن برق هامچشم رسید،  ذهنم به که فکری با. گذاشت دهنم توی  رو  لقمه و

  شیطنت با. نشست نگاهش رنگ روی غم غبار که دیدم برد،  عقب رو دستش وقتی اما نبوسیدم؛

  و بردم پایین رو سرم. کرد نگاهم تعجب با و آورد باال سر هامین. کردم حلقه ردنش*گ دور رو دستم

 : گفتم گوشش کنار

 . تشنمغول  مرسی -

 در طرف به سریع. شدم  جدا ازش و زدم کوتاه  ایوسه *ب. چسبوندم  اشگونه  به رو هامب*ل و

  جای  روی ناباوری با رو دستش که دیدم  رو هامین رخنیم  خروج،  از قبل اما رفتم؛  آشپزخونه

 . نشست بش*ل  روی خاص،  لبخندی  و گذاشت اموسه *ب

**** 
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 اون با. بشه کمتر  التهابم  بلکه تا پاشیدم صورتم به سرد آب مشت چند  و شدم دستشویی وارد

 . رسید گوشم به هامین صدای بعد،  دقیقه یک!  بودم کشیده  خجالت بیشتر خودم وسه، *ب

 . بخور رو اتصبحونه بیا رفتی؟ کجا خانوم؟ زیبا -

 . کردم بلند صدامو

 . االن میام -

  و خاصی اتفاق بدون  صبحونه بار این. شدم آشپزخونه وارد دوباره  و کردم  خشک رو صورتم و دست

 حاضر رو نهار بساط کردم شروع صبحونه،  از بعد. شد خورده  روزمرمون و عادی هایحرف  همراه 

 . کنم درست پلو رشته  داشتم تصمیم. کردن

  بود نشسته تلویزیون  جلوی هامین. شدم سالن وارد  و  رفتم بیرون آشپزخونه از گذاشتم،  که رو برنج 

 :زدم صداش. کردمی پایین و باال رو هاشبکه  و

 هامین؟  -

 . زد  لبخند و برگشت طرفم به

 جونم؟  -

 کنیم؟  چه -

 : گفت و کرد فکر یکم

 ببینیم؟   فیلم داری دوست... اوم -

 . نبود بدی پیشنهاد

 فیلمی؟  چه -



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
291 

 

 : گفت شدمی بلند مبل روی از که طورهمون 

 خوبه؟ . کنیم انتخاب هم با بیارم،  رو هامفیلم هارد برم بذار. خونه تو دارم فیلم عالمه یه من -

 :گفت هامین. زدم لبخند  و دادم تکون سر

 . میام االن -

  انتخاب خوب فیلم  یه و  گشتیم دوتایی. برگشت هاردش با بعد،  دقیقه پنج . رفت  بیرون خونه از و

  مبل روی و  گذاشت رو  فیلم هامین. کردم درست  پفیل  سریع منم کنه،  وصل رو هارد هامین تا. کردیم

  تکی  مبل روی خودم و  دادم دستش به پفیل ظرف یه. نشست بود تلویزیون روی به رو که اینفره  سه

 . شدم جاگیر  بود نفره  سه مبل کنار که

 یدسته  و نفره  سه مبل یدسته  فقط بینمون یفاصله یعنی بودم،  نشسته من که نشست طرفی هامین

 . نشستم زانو چهار و دادم تکیه تکی مبل یدسته   به رو دستم. بود تکی مبل

 . برگشتم طرفش به. کرد نوچی هامین دیدم که بود گذشته فیلم از بود ربعی یه

 شده؟چی  -

 : گفت و  داد تکون سر

 . نمیشه جوریاین ! خیر نه -

 .فهمیدمنمی  رو منظورش بود؟ چی مشکل. رفتن  باال تعجب  از ابروهام

 مگه؟ شده   چی  نمیشه؟ جوری چه -

  کمرم طرف دو  رو هاشدست. کشید من طرف  به رو خودش هوابی دادن،  جواب جای به هامین

 . کشیدم خفیفی جیغ. انداخت بغلش توی و کرد  بلند تکی  مبل روی از رو من حرکت،  یه با و  انداخت
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 ! مجنون -

 .کرد ترمحکم  کمرم دور رو دستش هامین. شم بلند پاهاش روی از  تا کردم تقل

 من القل باشیم،  هم کنار محرمیم هم به که رو ساعتی چند این بذار! دختر دیگه بگیر آروم! اهه -

 . نَمیرم دل به آرزو

 غمباد یا بخندم بودم مونده  وسط اون. شد دارغصه  دلم حرفش این با هم  بود،  گرفته امخنده  هم

 !بگیرم

 :گفتم و شدم مسلط خودم به

 . معذبم جوریاین  بشینم،  کنارت بذار حداقل -

  بگیرم،  فاصله خواستم تا. دادم سر  کنارش رو  خودم آروم. شدن باز کمرم دور از هامین هایدست 

  فورا که کنم اعتراض اومدم. ندادن بهم رو شدن دور  یاجازه  و نشستن امشونه دور بار این هاشدست 

 :گفت

 !هامیره  فیلم! هیش -

 : کردم  زمزمه ب*ل زیر حرصی. دوخت  تلویزیون صفحه به  چشم شیطونی لبخند با و

 . برنگرده  دیگه بره  ایشاال -

  روی رو ظرف. برداشت تکی مبل روی  از رو من پفیلی  ظرف و کرد دراز  دست و  خندید ریز هامین

  آروم داشت،  خنده   بوی که صدایی با. ریخت دهنم  داخل رو پفیل مشتی خودش و گذاشت پاهام

 :گفت

 . بخور پفیل نخور،  حرص -
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  کرد کنترل رو  حودش  و انداخت من به نگاهی هامین. نگفتم دروغ میزد،  بیرون امکله از دود بگم اگه

 بود،  رفته ویبره  روی که  اشنه *ی*س حرکات از اما کرد؛ نگاه  تلویزیون صفحه به دوباره  و نخنده  که

 : گفتم حرص همون با. بخنده  حسابی خوادمی  دلش بود معلوم

 ! وقت  یه نترکی بخند -

. زد سرم  به شیطانی فکری و کردم نگاه  بازش دهن به. بود کافی اشقهقهه شلیک   برای حرف  همین و

  تند  و افتاد سرفه به بدبخت هامین. ریختم هامین  حلق  توی  رو همش یهو و  کردم پفیل از  پر رو مشتم

 باز نیش با بخوره،  حرص یا  بشه عصبانی که این  جای به هم آخرش. نشه خفه تا  جوید رو پفیلها تند

 . انداخت  خنده  به منم بازیش،  مجنون همین با. خنده  زیر  زد دوباره  و کرد نگاهم

 فیلم،  از بعد. نفهمیدیم فیلم از  هیچی عمل کدوم  هیچ  و گذشت هامین و من هایکلکل  بین فیلم کل

 : گفت و کرد خاموش رو تلویزیون هامین

 . بودن عالی که بازیگرهاش. بود مفهومی از  پر و قشنگ فیلم خیلی -

 :گفتم  و کردم نازک چشم پشت

  همین برای ندادی،  دست از  هم رو  واو  یه حتی  و کردی دنبال رو اشثانیه به ثانیه تو حاال که نه -

 !بود  قشنگ خیلی دونیمی

 : کردم غرغر  خودم با لبی زیر و  رفتم آشپزخونه طرف به

  کَل من با رو فیلم کُل! مونهمی  ساله چهار بچه پسر عین هیکل و قد و سال و   سن این با گنده  خرس -

 !میده  هم کارشناسانه نظر بعد انداخته، 

 . درآوردم رو هامین ادای  و گذاشتم میز روی رو ناهار هایظرف

 . بود مفهومی از  پر و قشنگ فیلم خیلی -
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  آشپزخونه به هم اون شدم متوجه هامین،  یخنده   بلند صدای با زدم، می  غر  خودم برای که طورهمون 

 . اومده 

**** 

 . برگشتم طرفش به جانب به حق

 . بخندی آب رو هرهر،  -

  داشت،  خنده  هایمایه ته   هنوز که صدایی با کرد،  رو هاشخنده  حسابی وقتی. گرفت شدت اشخنده 

 :گفت

 ... غرغرو پرنسس -

 . گرفتم جلوش تهدید  ینشونه  به رو انگشتم و کردم قطع رو حرفش

 ! خودتی  غرغرو -

. زندان برم قتلش جرم به که داشتم رو پتانسیلش خندید، می دوباره  اگر. گرفت اشخنده  هم باز

 : گفتم عصبی

 . هامین حلله خونت دیگه  وقت اون بخندی،  کافیه -

 .بخنده  فقط هاساعت  خوادمی  دلش بود  معلوم لحنش از اما گرفت؛  رو اشخنده  جلویِ زور به

 . گفتم رو فیلم کدوم نپرسیدی که تو پرنسس،  آخه -

 . گذاشتم میز روی رو پلو  رشته دیسِ

  به راجع تو  بعد دیدیم،   رو فیلم این ما. روت گذاشته تاثیر بد عاشقی! هارفت  شدی مجنون حسابی -

 ! دادی؟ نظر دیدیش کِی نیست معلوم که دیگه فیلم یه
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 .کردم  نازک چشمی پشت. لرزیدنمی  شدت به هاشب*ل

 . الهی بشی مرگ  جوون بخند، ! لپت هایرگ  شد پاره  بابا،  خب -

  هامین طرف به نامحسوس و  الکرسیآیة  خوندن  به کردم شروع و گفتم اینکنه  خدا  دلم توی  فورا و

 . خندیدمی  و بود گرفته  رو دلش فقط هامین مدت این تمام توی. کردم فوت

  توی خنده  شدت از که  هاییاشک  تا کشید چشمش به رو دستش و کرد جمع رو اشخنده  زور به

 :گفت خنده  با. بشه پاک  بودن،  شده  جمع چشمش

  یه شکسته بال  برای حتی که شیمی  نازکدل قدراون  هاوقت   بعضی! دختر باحالی خیلی  تو -

 . االن  مثل هم گاهی کنی، می  گریه گنجشک

  خودش برای که حالی در هم هامین. کشیدم پلو  رشته خودم برای و  کردم نازک چشمی پشت

 :گفت کشیدمی

 گفتم؟  رو فیلم کدوم بدونی خواینمی  جدا حاال -

 .کردم فوت رو نفسم حرص با

 حلقت؟  توی بکنم پهنا  از رو  پلو رشته دیس همین یا میگی هامین -

 . داد نشون خودش از نمایشی ترسی هامین

 خشن؟  قدراین  هم دختر آخه. زیبا باش ترلطیف  یکم خدا،  یا -

 :لرزوند رو خونه جیغم دیگه باز این

 ! هامین -

 . کرد جمع رو صورتش  و  گذاشت گوشش  روی رو هاشدست  هامین
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 . کردم غلط من -

 :گفت هامین. کنم حفظ رو موضعم تا گرفتم رو جلوش. بود گرفته امخنده  وسط  این

 . کردن غوغا که هم بازیگرهاش. بود قشنگ واقعا!  گفتم رو خودمون فیلم -

 : داد ادامه شیطنت با. کردم  نگاهش گیج  ها، خنگ  بچه این مثل

 ! راستین هامین و دادخواه  زیبا هنرمندی با تشن، غول  و پرنسس هایکلکل کنم، می  معرفی -

  رو امخنده  نتونم که بود من نوبت بار این بعد  و کردم نگاهش شده  گرد هایچشم  با ثانیه چند اول

 . کنم جمع

 فراموش رو ترسش و   آریا کل دیگه هامین،  کارهای این با. خوردیم خنده   و شوخی  بین هم رو ناهار

 .بودم کرده 

  انجام تنهایی به خودم  بود قرار که رو تمرینی اون. گیتار پای نشستیم هامین پیشنهاد به ناهار،  از بعد

  و دونستممی گیتار  روی رو هانت  همه جای من ساعت،  دو از بعد و دادیم انجام هامین با بدم، 

 . بودم گرفته یاد رو گیتار سیم نواختن هایروش 

 هر. شد گرم کاری به سرمون کدوممون هر اون از  بعد و بودیم مشغول همینطور نیم و پنج  ساعت تا

.  شد مشغول گوشیش با هامین و گرفتم دست  خوندممی  که رو کتابی من. نشستیم سالن توی دو

  ده  و شش که ساعت.  بود چیزی یه منتظر انگار و کردمی نگاه  رو ساعت مدام که بود بهش حواسم

 . کرد من به رو. گذاشت کنار رو گوشیش شد،  دقیقه

 زیبا؟  -

 . دوختم بهش رو نگاهم و کردم  بلند کتاب روی از رو سرم

 بله؟  -
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 :گفت مِن مِن با

 اتاقت؟  توی برم لحظه یه من میشه... میگم -

  فقط بود،  مرتب  اتاق. کردم تصور بودم توش بار آخرین که موقعی رو  اتاقم  و بستم رو هامچشم

  خوبه چیز همه شدم  مطمئن وقتی. نباشه چشم جلوی ناموسیم هایلباس   بشم مطمئن خواستممی

 :گفتم و کردم باز چشم

 . برو آره،  -

 : گفت شیطنت با هامین

 بود؟  چی برای کردنت فکر اون -

 :زدم تشر بفهمه رو بود ذهنم توی که چیزی  اون که این از ترس با

 ! دیگه برو بیا پرسی، می  سوال چقدر! دِهَه -

 . زدمی  موج هاشچشم  توی شیطنت

 . دونممی  خودم خب،   ولی  نپرسیدم؛ چیزی که من -

 . پرید رنگم

 چی؟... چ -

  چشم جلوی بشی مطمئن که کردی فکر کنی،  سورپرایزم خوایمی گرفتی،  من برای کادویی یه -

 . نباشه

 .کشیدم افکارم  نرفتن لو از  راحتی نفس

 . بکن رو کارت برو بیا سقف،  به اعتماد مستر! بدمد دولتت صبح  تا باش -
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.  برگشت بود هاشدست  توی که وسیله  سری یه با بعد،  دقیقه دو. رفت اتاقم طرف به و  خندید هامین

 . کردم نگاهش تعجب با

 چیه؟  هااون  -

 : گفت و نشست کنارم

 . کن  من به رو پشتت زیبا -

 بعد،  لحظه چند. کردم هامین به رو پشتم و نشستم مبل روی زانو چهار اما بودم؛ کرده  تعجب خیلی

 :گفتم حیرت با. شهمی کشیده  موهام روی شونه کردم حس

 کنی؟ می  چیکار داری هامین -

 : گفت خاصی لحن با

 . ببافم رو موهات خواممی -

 . خندیدم

 بافتی؟ می رو زیبات  موهای گرفتی؟ یاد کجا از. رو موهام بودی بافته هم دیروز راستی -

 : گفت و کشید  عمیقی نفس هامین

  اکثرا اما بافت؛می  یا بستمی مامانش هم وقتا بعضی. بستممی  رو موهاش خودم هاوقت  بیشتر. آره  -

 . ببندم براش  من تا  من پیش آوردمی  رو  سرهاشگل  و شونه

  کرد قسمت چهار رو موهام بعدش. زد شونه رو بلندم موهای فقط دقیقه پنج  هامین. نزدم حرفی دیگه

 :گفتم شادی و تعجب با. کرد چهارتایی  بافت به شروع و
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 که غذاهات! هاهستی   کدبانویی عجب بابا. پسر نیستم  بلد رو این  منم! بلدی؟ هم چهارتایی بافت -

 ! شوهرته وقت کمکم دیگه. بافیمی  قشنگ قدراین  هم رو موها عالی، 

 :داد  جواب و  خندید هامین

  و مادرم از رو هاسری  یه. گرفتم یاد رو هابافت اقسام  و انواع شدم،  دور  زیبا  از که این از بعد -

 که روزی امید به شدم،  حفظ دونه دونه رو همه. اینترنت توی  از هم رو هاسری   یه فامیل،  دخترهای

 . ببافم و کنم شونه رو موهاش  دوباره  من و برگرده  زیبام

 جلو به امشونه  روی از رو امشده  بافته موهای  و  بست بود آورده  اتاقم از که  کشی با رو موهام پایین

 روی از و انداخت ساعت به نگاهی. وایستم کرد اشاره  منم به و شد بلند مبل روی از خودش. آورد

  سرم روی رو شال. آورده  هم رو هامشال  از یکی  اتاقم از که دیدم تازه   من و برداشت چیزی مبل

 :کرد زمزمه و شد خیره  ساعت به دوباره  بعد. کرد مرتبش و کشید

 . یک  دو،  سه،  چهار،  پنچ،  -

 . دوخت من به رو نگاهش دوباره 

**** 

 :گفت فهمیدشنمی  که خاص  لحنی و حرف از پر نگاهی و لبخند با

 . نامحرمی بهم دیگه حاال از -

.  صداش نگاهش،  لبخندش،   بود،  حرف از پر هااین  همه چی؟ لبخندش بود؟ چی نگاه  این معنی

  یکی خدایا،  فهمیدم؟نمی  رو معنیشون چرا میگن؟ چی فهمیدمنمی  چرا اما دارن؛ حرفی فهمیدممی

 ! ننوشتن؟  لغتنامه هانگاه  برای چرا کنه؟ ترجمه  برام رو هامین نگاه  هایحرف  بتونه که نیست جااین 

 . بگم باید چی دونستمنمی . بود دقیقه پنج  و بیست و شش. کردم نگاه  رو ساعت ناخودآگاه 
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 خب؟  -

 . شد قبل مثل دوباره  هامین

 . گشنمه  االن از که کن درست شام  پاشو!  نداره  خب -

 . شدم کمر به دست

  توئه  نوبت امشب! میدی بلت خندق خورد به جنابعالی پزممی  من هی! کن؟ درست شام چی یعنی -

 . کنم جان نوش من و کنی درست شام که

 . ایستاد هاالت مثل و  داد جلو نه*ی*س   و شد الت هامین لحن

  مطبخ  توی  برو بزنه؟ سفید  و سیاه  به دست مرد و باشه  خونه توی ضعیفه میده  معنی چه چی؟ یعنی -

 ! نیاوردم در  رو کمربندم تا  برو! ضعیفه

 . ایستادم نه*ی*س  یه دست و کردم ریز رو چشمام

 . کنممی کارتچی  ببین وقت  اون بیار،  داری جرئت -

 .کرد ترسیده   رو لحنش و داد قورت رو دهنش آب هامین

  چای براتون االن من سرورم،  بشینید بفرمایید من؟ بانوی سرپایی چرا شما  اصل! بکنم  غلط من! نه -

 ! است آماده  شام کنین استراحت تا. میارم

 . زدم تشر

 ! زود -

 . پرید جا از هامین

 . پرنسس چشم -
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  توی  از هم هامین هایخنده  صدای. خنده  زیر زدم و گرفتم رو دلم. دوید آشپزخونه سمت به و

 . میومد آشپزخونه

  مطمئن. زدم کله و سر خودم با و کردم فکر کلی کرد، می  درست غذا داشت هامین که مدتی توی

 و  نمیگه چیزی داره  که حیای و من خاطر به فقط  و باشیم محرم اون و من داره  دوست هم هامین بودم

  محرمیت این از که داشتم کامل اعتماد هامین به من  نداشتم،  مشکلی هم خودم. خوادنمی  ازم رو این

  مشکلی که بگم بهش مستقیما  و سوال زیر ببرم رو  نفسم عزت خواستمنمی  اما کنه؛نمی  سوءاستفاده 

 ازم و نمیاره  دووم  خودش بار این کنه،  محرممون دوباره  بشه مجبور هامین اگه دونستممی. ندارم

 . باشه ترطوالنی  بینمون محرمیت مدت خوادمی

 . خودش واحد برگشت زود خیلی هامین بود،  خوشمزه  هم خیلی  خدایی که شام،  از بعد

  داخل بیرون،  خنک  هوای تا کردم باز رو اتاقم پنجره . گرفت باریدن شدیدی  بارون هم شب سر از

 . بخوابم و بشم افکارم خیالبی کردم سعی و رفتم خواب ِرخت  توی.  کنه خنک هم رو خونه

 هوا،  جریان و زد برق و  رعد دیگه بار یه. پریدم خواب از برق و  رعد صدای با شب،   نیمه یک  ساعت

 هایجیغ  بار این و دیگه،  برق و رعد یه. شد بلند وحشتناکی صدای و کوبید درگاهش به رو پنچره 

  تمام با و بودم شده  مچاله خودم توی. گذاشتم گوشم روی رو هامدست . شد شروع من هیستریک

  شوم،  شب اون یخاطره  تمام. بودم ترسیده  واقعا من نبود،  نقشه دیگه این. کشیدممی  جیغ وجود

 . بود اومده  چشمم جلوی

  جیغ و بودم ترسیده  من هم شب اون. بود شدید برق  و رعد  هم شب اون. اومدمی  بارون هم شب اون

  انگار اما خورد؛می  بکفلش ذهنم توی شب اون مزخرف  یخاطره . جیغ هم  باز و آریا آریا، . کشیدممی

 همین  توی  واقعا داشت شب اون نبود،  سرم توی. شدمی  تکرار چشمم جلوی  شب همون داشت دوباره 

 .شدمی  تکرار زمان
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  نزدیکم آریا و اومد جلوتر  سایه. کشیدم جیغ. اومد داخل اتاق درگاه  از آریا. شد اتاقم  وارد ایسایه 

  از رو  دستم و نشست دستم  روی سایه گرم هایدست . بستم رو چشمام. زدممی  جیغ فقط من و شد

  خودش کثیف هایدست  و کردمی  جدا بدنم دور از رو دستم که آریا،  دوباره  و برداشت گوشم روی

. زدنمی  رو عطر این آریا و  کرد پر رو سرم کوبیسم مارک با سایه،  خنک عطر. گرفتمی  رو جاش

 :پیچید  گوشم توی  سایه صدای

  نگاه  دقیقه یه بشه،  فدات هامین. دقیقه یه کن نگاهم المصب! منم زیبا،  باش آروم پرنسسم؟ چته -

 ! عزیزم منم. کن

  این و کردم باز چشم. بود روزهام این آدم ترینمهم نگران صدایِ این. نبود گرم قدراین   آریا صدای و

  اما گرفت؛ آروم هامجیغ . بود نشسته تخت روی که بود نگرانی از پر هامینِ این. نبود آریا سایه، 

 . نمیشد قطع هقمهق 

  فقط بود،  تنم هودی! حساسه چیزها این روی  هم خیلی و منه رم*مح *نا اون االن افتاد یادم تازه 

  تمام با. زدم هق و  گرفتم ل*غ*ب رو زانوهام. کشیدم روش رو هودی کله  که بود خت*ل موهام

 :پیچید اتاق توی المصب داشت کودئین  انگار که هامین،  صدای دوباره . زدم هق وجود

 . شد تموم چی همه نترس، . جاماین  من زیبا،  آروم -

  صداش نگرانی و کلفگی اما  دیدم؛نمی  رو هامین و  بود زانوهام روی هامچشم. اومدنمی  بند هقمهق 

 . موهاش به زده  چنگ کلفگی شدت از االن بزنم حدس تونستممی هم ندیده . بود خودش اوج  توی

 داری؟ اعتماد من به زیبا،  -

 :داد ادامه. دادم تکون  تایید ینشونه  به سری و زدم هق. کردم جدا زانوهام از رو سرم

  من که داری خبر خودت کنم؟نمی  سوءاستفاده   ازت باشم،  داشته هم رو فرصتش  اگر که دونیمی -

 عاشقم؟ 
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 : گفت و کرد فوت رو نفسش. دادم تکون سر فقط و کردم هقهق باز

 باشه؟  ترطوالنی  مدتش بار این دیمی اجازه  بخونم،  محرمیت یغه * ی*ص دوباره  اگه -

**** 

 : پرسیدم هقهق با. باشه ترطوالنی  محرمیتمون که  خواست و نیاورد طاقت  هامین بود،  درست حدسم

 قدر؟... چه -

 . بود کلفه هامین

 .کنیم فسخش  و  بریم خواستیم،  وقتی فقط که طوالنی قدریاون  -

 : گفتم رسید ذهنم به که چیزی با و کردم حیرت غم،   و ترس میون

 ساله؟... نُه... و نود... نَوَ -

!  نَه ساله نُه و نود ولی بخونه،  ترطوالنی  بخواد داشتم انتظار. گذاشت هم روی  آروم رو هاشپلک  هامین

 . هم هامین کلفگی و گرفت شدت هقمهق . بود ماهه دو یغه *ی* ص یه  مثل انتظارم

 .نیست مهم کردم،  اشتباه . نکن گریه زیبا -

 : گفتم بریده  بریده 

 چرا؟... چ -

 نفسش دوباره  هامین!  بودم غه* ی*ص  این مدتِ دلیل دنبال و بزنم حرف تونستم نمی  ترس شدت از

 . کرد فوت رو

. زندگیت توی امابدی بدونی  خواممی. باشی پیشم همیشه خواممی. کردی دچارم و  درگیرتم چون-

 . مهمی  برام بفهمی خواممی
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 . شدمی ترکلفه و ترنگران لحظه هر هامین. بودن انداخته راه  نیاگارا آبشار هاماشک 

 . نیست مهم خونم، نمی . رو مهربونت  هایچشم  نکن سرخ. پرنسسم  نکن گریه -

 . زدم هق

 . بخون... ب -

 . داشت تردید

 مطمئنی؟  -

 .بهت دارم... اعتماد... اِ -

 و گفت. کردمی  هامین محرم سال نه و نود تا رو  من که رو  هاییآیه  اون خوند و کشید عمیقی نفس

  بعدش،  ثانیه چند و گفت. نشستمی موهام روی که بود هامین هایوسه *ب بعدش،  ثانیه چند

  بازوهاش که بود هامین بعدش ثانیه  چند و گفت. میشد خیس من هایاشک   از که بود هامین شرتتی 

  توی رو سرم که بودم  من بعدش،  ثانیه چند  و گفت. ظریفم و  کوچیک  تنِ دور بود کرده  حصار رو

 . بودم کرده  قایم هامین  قوی و بزرگ ینه *ی*س

 :گفتم هقهق با. زدممی  هق من و زدمی برق  و رعد. گرفت شدت بارون

 !مین... ها -

 . کرد نوازش رو موهام دستش

 جونم؟  -

 . زدم هق بازم
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...  پنجره ... پَن... شبم اون... زدمی... برق و رعد... شبم اون... اومدمی بارون... هم شب... اون... او -

 . اتاق... توی اومد... اومد... شبح... مثل... مث... آریا... آ... شبم... اون... کوبید

.  شد تند  گوشم زیر قلبش ضربان. شد مشت دستش. شده چی فهمید تازه  هامین  و. نداد امونم گریه

 خرج به برام بابام رو غیرت این نباید چرا هامین؟ چرا. شد غیرتی من  برای. شد عصبانی هامین

 بابام اما  شد؛ غیرتی  من برای آشناست،  و غریبه که هامینی چرا بود؟ که  وقتی همون حتی داد، می

 . چراهاست این از پر من ذهن داشت؟ تعصب من روی هامین چرا نشد؟ غیرتی هرگز

 . کردم هقهق هم باز. فشرد اشنه *ی* س به بیشتر رو سرم و  هامین و زدم هق

...  بود... آریا... بود بارون... بود برق و رعد... کوبید... پنجره ... بودم... اتاق... یگوشه... بود سرد... سَ -

 . بود ترس... بود سرد...  فقط...  فَ... نبود... نَ... رویاهام... نبود اعتماد... نبود... امنیت... دیگه... بعدش

  لعنت ب*ل زیر اون. زدم هق بیشتر من و شد بیشتر قلبش ضربان. کرد باد دستم زیر ردنش*گ رگ

 .زدم هق بغلش توی  من و رو  آریا کشت خیالش توی اون. زدم هق بلند من و کرد

  ش*و* غ*آ توی و شدم آروم. شدم آروم تا کردم گریه. کنم گریه تا داد  من به رو آغوشش هامین

 . رفتم  خواب به داد، می  بهم امنیت و آرامش حس که گرمی

 هامچشم  توی مستقیم! بخوابم آرامش توی  دقیقه دو من نذاره  که بود کرده  عهد انگار آفتاب نور

 . تابیدمی

  تمام شدنم،   لود محض به. بشم لود تا کشید طول ایدقیقه  چند همیشه مثل. کردم باز رو هامچشم

  بازوی روی من. بود بسته اتاقم در. نبود اتاق توی هامین. خوردن بکفلش ذهنم  توی دیشب،  اتفاقات

 بود؟ مونده  کنارم دیشب هامین. بود برده  خوابم هامین
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  باز و کشیدم بو رو پتوم. دادمی  رو خودم  شیرین عطر بوی فقط. کردم نزدیک بینیم به رو هابالشت 

  کوبیسم عطر بوی. کشیدم بو هم رو اون و درآوردم تنم  از رو امهودی. اومدمی  خودم  عطر بوی فقط

 . بودم خنک عطر این بوی عاشق چقدر  من و پیچید  بینیم توی

 واقعا. کنم تکیه بهش تونستممی  که بود کسی بهترین هامین. گرفت جون هامب *ل روی لبخند

  نکرد اما بود؛ ترست خاطر به بیاره  بهونه بعدا و بخوابه کنارم دیشب تونستمی . نکرد خرد  رو اعتمادم

  رو گذشته ماه  یک تمام طوری روز،  دو توی تونست. بودم هاشمردونگی  و اون مدیون چقدر من و

 . نیاد یادم  اصل رو  روزها اون که کنه،  جبران

  برای و کنم تشکر هامین  از صبحونه،  با خواستممی. کردم عوض رو هاملباس  و  رفتم دستشویی به

  پیش به راهرو توی و کردم باز رو اتاق در! هامین  یِعلقه مورد غذای داشتم،  دلمه یبرنامه هم ناهار

  تلفن با داشت انگار. کرد متوقفم پیچید، می  سالن توی که هامین صدای بریدگی،  از  قبل اما رفتم؛

 .زدمی  حرف

 ! رفتیم  رو راه  نصفِ ما بابا... سورن دونممی -

 : گفت و  کشید دست موهاش به کلفگی با. انداختم بهش نگاهی و  بردم جلو سر آروم

 نود فقط که کنم کار چی خب، ... کنی؟می جز و  عز داری تو چرا نیست؟ من  مشکل مگه این اصل -

 مونده؟  نفر

 بود؟ مونده  نفر نود فقط نفر،  ایخرده  و دویست اون از

 .نمیشه... ذارمنمی  تنها جااین   رو زیبا من سورن،  نه!... کردن عوض رو  آدرسشون هم هاخیلی  -

 چرا ترسیدم؟می من چون بره؟ خواستنمی  من خاطر به و بود نزدیک مسیر انتهای به قدراین  هامین

 بود؟  مهربون قدراین  پسر  این قلب
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  هر. کنین پیدا  تونینمی رو شده  عوض هایآدرس  از تا چند ببینین برین مدت این آرش،  و تو اصل -

 . میام بعدش بشه،  بهتر زیبا حال بگذره،  مدت چند یه منم. نیست اجباری هیچ  برین،  تونستین وقت

  از من خاطر به نباید نه، . دادم تکیه  راهرو دیوار به رو سرم. بستم رو هامچشم  و کشیدم عقب تن

  دروغ نترسیدنم اگه حتی ترسم، نمی  کنم مطمئنش بره،  کنم راضیش باید. بشه دور هدفش و عشق

 . باشه

**** 

 . بود  سورن با صحبتش آخرهای اما  بود؛ من به پشتش هامین . گذاشتم سالن به پا

 . فعل... زنیممی حرف بعدا حاال... خب خیله -

  صدام. کردمی فکر نامعلوم،  اینقطه  به خیره  و میزد بش*ل به رو گوشی هایلبه . کرد قطع رو گوشی

 . کردم شاد رو

 . سلم -

  صداش. شد منحرف هاشچال طرف به نگاهم دوباره . داد تحویلم جذابی لبخند  و برگشت هامین

 . خندیدمی

 کرد؟  بیدارت من صدایِ ببخشید، ! بانو سلم -

 . داشت رو من کردن کور  قصد خانم خورشید نه،  -

 . آها -

  تنها  رو من دیشب هامین پس. افتاد بود نفره  سه  مبل روی که بالشی و  پتو به  چشمم تازه   و رفتم جلو

 :گفتم خنده  با و کردم اشاره  مبل به.  بود کرده  حفظ رو  خودش  حد هم باز اما بود؛ نذاشته

 تشن؟ غول  روش شدی جا -
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 . خندید و کرد مبل به نگاهی هم هامین

 . اومدم کنار -

 :گفتم رفتم، می  آشپزخونه طرف به که طورهمون 

 ! استگنده  هم هیکلت نیست،  قدت فقط مشکل آخه -

 . اومد دنبالم و  خندید هامین

 نخوابیدی؟  مهمان اتاق تویِ چرا خب -

 :گفت و کشید سرش  پشت  دستی هامین

 ! نرسید  ذهنم به -

 . گرفت امخنده 

  لونه  وجودم  توی بالش و  پتو  اون دیدن با که ایشرمندگی چیدم، می  رو صبحونه  میزِ که طورهمون 

 . ریختم صدام به رو بود کرده 

 باد بعد. پریدم خواب  از برق و رعد صدای با. کردم بیدار خواب از  هم رو تو  دیشب. اتمشرمنده  من -

 ...که بعدشم. ترسیدم و کوبید درگاهش به رو پنجره 

 . شد مهربون هامین  صدایِ. شدم ساکت

 فکرم. شد پاره   دلم بند زدی که رو جیغ اولین. بودم بیدار من. نباش شرمنده   پرنسس؟ شرمنده  چرا -

  نگرانیم. رسوندم اتاقت به رو خودم و کردم پیدا رو واحدت کلید چطوری دونمنمی  کشید،  جا هزار

  زیر آریا خودت،  حدس طبق کردم فکر. کشیمی جیغ هیستریک طوراون  دیدم وقتی گرفت شدت

  اون یادآوری خاطر  به فقط فهمیدم تا شدم زنده  و مردم. خونه توی اومده  هم حاال و  داشته نظرت

 . ترسیدی جوریاون  خاطرات
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 : داد ادامه و گرفت نفس

  االن حاال. بترسی دوباره  تو و برم بودن نگران. خودم خونه برم نتونستم دیشب،  بودم نگرانت خیلی -

 بهتری؟ 

 . دادم تکون سر

 ...تو  مدیونِ خیلی من. هامین ممنونم -

 . کرد قطع رو حرفم و نشست بم*ل روی انگشتش

  رو اموظیفه  فقط من و من  به کردی لطف  خیلی تو. نیستی کس هیچ  مدیون. نیستی من مدیونِ تو -

 نیستی؟  پرنسسم تو مگه منه،  وظیفه تو  از مواظبت. بشه جبران تو هایلطف  بلکه تا دممی انجام

 . شد  شیطون لحنم دوباره . نشست صندلی روی هامین. زدم مهربون لبخندی

 ! هافرصت از کردی استفاده   خوب دیشب ولی -

 . کرد تعجب هامین

 چطور؟  -

 : دادم ادامه  شیطنت با

 یغه *ی*ص بار  این کردی،  استفاده  هم  تو  نبود،  حواسم بودم ترسیده  که من دیگه،  هیچی -

 . خوندی ساله نه و نود محرمیت

 . شد دلخور وضوح به هامین صدای

 . هست حواست کردم فکر. گرفتم اجازه  خودت از من -

 : داد ادامه  دلخورتر و کرد سکوت ایلحظه 
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  حواست و دادی اجازه   اجباری دیشب اگه نیست،  مهم. داری اعتماد بهم کردم فکر اون از ترمهم و -

 ... و نبوده 

 . انداخت هامچشم  به دلخور نگاه  یه

 ...کردنش فسخ   نداری اعتماد بهم اگه و -

 . کرد قطع رو هامین حرف مزده  حیرت صدای

 نبودم که ست*م بودم،  ترسیده ! بود جمع حواسم دیشب که معلومه! میگی؟ داری چی تو!  هامین -

 کردممی  شوخی داشتم. دارم اعتماد تو به هامچشم  از بیشتر من. نباشه دنیا این  تو  حواسم که

 ! مجنون

 . داشت دلخوری داشت،  امیدواری داشت،  ناباوری و تردید نگاهش

 واقعا؟  -

 با و گرفتم هامدست   توی رو هامین هایدست. نشستم  روش و کشیدم عقب میز پشت از رو صندلی

 : گفتم مهربونی

 نگفتم؟ . کسمی همه تو که گفتم بهت پیش شب دو کنم فکر -

 :دادم ادامه. گذاشت هم روی پلک

 نداره؟. داره  اعتماد  خودش  از بیشتر حتی کسش،  همه به آدم -

 . شد مطمئن نگاهش گرفت،  جون  لبخندش

 ! داره  -

 . زدم لبخند
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 . دارم اعتماد  تو به خودم از بیشتر من. کردممی  شوخی داشتم فقط که کن باور پس -

  ته هم مهربونیش اما بود؛ دیده  دنیا نبود،  ایساده  آدم. بود ساده  و صاف خیلی هامین قلب. زد لبخند

 . نداشت

 . شد  تردید از  پر هامین صدای  دوباره . چیدم رو صبحونه میز  بقیه و شدم بلند جا از

 ... رودربایستی توی  وقت  یه مطمئنی؟ زیبا -

 . کردم قطع رو حرفش

  داشتم،  هم اگر که این دوم . ندارم رودربایستی باهات من. هستی خودی تو  که این اول! جان هامین -

  احساس و ترس با رودربایستی خاطر به تونمنمی که من. گفتممی  رو مخالفتم بودم مخالف اگه بازم

 . کنم زندگی تو  طرف از ناامنی

 حرفم مِن مِن با که خوردیممی  صبحونه داشتیم. زدم بهش ترمطمئن  لبخندی. بود مطمئن لبخندش

 . کردم شروع رو

 هامین؟... اوم -

 . خورد چای قلپ یه

 جونم؟  -

 . رو حرفات شنیدم امروز من... بگم چطور... خب -

 :دادم ادامه. کرد نگاهم گرانهپرسش 

 پنجره  وحشتناک صدایِ  خاطر به دیشب. ترسمنمی من هامین. مونده  نفر نود فقط گفتی که شنیدم -

  پس از من! من دلِ ور بشینی جااین  شدی،  نزدیک هدفت به قدراین  که حاال  نباید تو. ترسیدم که بود
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  خودم کارهای به باید  نباشی چه و باشی چه من. کنهنمی  کمکی که تو موندن ضمن در. میام بر خودم

 . هست که هم زیبات هست،  کافه هست،  شرکت  باالخره  هم تو برای. برسم

 : گفت و  انداخت بهم تردید از پر نگاهی هامین

 ...آخه -

 زحمتت این خوایمی حاال. دیدی رو آدم همه  این  تو مونده،  نفر نود فقط! جان هامین نداره  آخه -

 بره؟ هدر الکی طوری همین

 .بود نشده  قانع

 ... ولی نه،  -

  و  میزنی شرکتت به  سر یه  اول پوشی، می خوب  لباس  یه شیمی بلند صبحونه،  بعد تو  پس خب -

  تا شب بشه،  راحت خیالتم که این برای. هاآدرس  دنبال میری بعد کنی، می ریست و راست رو کارها

 خوبه؟ ! باشه من به حواست که میای ده  ساعت مثل گردی، نمی  وقت دیر

 .زدم کودکانه  مظلومیتی با همراه  رو آخر تیر. کرد نگاهم تردید با

 پرنسست؟  خاطر به -

 . حالتش  خوش هایب *ل روی کرد خوش جا عمیق لبخندی

 . کنم پیدا تونمنمی رو  تو  مثل ایفرشته بگردم که هم چقدر هر من -

 . شدم بلند جا از

  بیست که اونی. کنیمی  پیدا رو اتواقعی  یفرشته  بگردی،  هم رو دیگه یخونه  تا نود اگه. چرا -

 ... ساله
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 .زدم قلبش روی اماشاره  انگشت با

 . کردی حفظش جااین  -

.  کشید آغوشش توی رو من هوابی  و شد بلند صندلی روی از هامین بشم،  دور ازش که این از قبل

 . داشت فرق من برای هاشنفس گرمای بار این که این عجیب و کرد زمزمه  گوشم کنار هاشب*ل

 هرگز پرنسسم، ... رو تو  مثل یکی اما خوبه؛ خیلی  هم اون مهربونه،  منم زیبای. کنم پیدا تونمنمی نه،  -

 ! کنم پیدا تونمنمی 

  حس یه  چرا افتاد؟ تاپ تاپ به نفسش گرمای از قلبم امروز چرا ها؟نفس این کردمی  فرق چرا و

 من؟  قلبِ یا داشت؟ فرق هامین  نفسِ امروز کرد؟ قُلقُل  وجودم  توی ناشناخته

**** 

 :گفتم  و نشوندمش صندلی روی. اومدم  بیرون بغلش از و شدم غریبم احوال خیالِبی

 . االن گردمبرمی من بخور،  رو اتصبحونه  تو -

  سرم پشت  هم رو هامین یخونه  در. گذاشتم باز رو خودم یخونه  در و برداشتم رو هامین واحد کلید

 به رفتمی  مستقیم مسیرم. نشده  مرتب که مدته یه بود معلوم و بود ریخته هم به اشخونه . نبستم

 . خوابش اتاق

  هم به خونه چی هر! اتاق این بعیده  هامین از شام؟ بازار یا اتاقه جااین . شد  حبس نفسم شدم،   وارد تا

 . بود وسیله از پر  هم اشنفره  دو تخت از نیمی  روی حتی. بود اون برابر هزار اتاقش بود،  ریخته

  با شتر! بود اتاقش از بدتر چیزی یه کمدش. کردم باز رو کمدش در و شدم رد وسایلش الی به ال از

  مناسب لباس شلختگی،  همه اون بین از. تو اون شدمی  گم کاروان کل با شتر کنم،  عرض چه که بارش

  چرم کت با بود،  ایقهوه  هایلوزی  روش که کِرِم  بافت یه سوخته،  ایقهوه  کتون  شلوار. کردم انتخاب

 . بپوشه خواست،  اگه تا  کردم پیدا  هم رو رنگ کِرِم دن*گر شال. بودن انتخابیم هایلباس  ای، قهوه 
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 . کرد حضور اعلم خودش از زودتر هامین صدای

 کجایی؟  بانو -

 .کردم بلند صدا و آوردم بیرون کمد از رو سرم

 ! کربل صحرای -

 :پرسید خنده  با بودم،  رفته کمد توی  کمر تا که من دیدن  با. شد اتاق  وارد  و خندید

 کنی؟ می کارچی  -

 .کردم پرت طرفش به رو بافت و کتون شلوار و  کشیدم بیرون رو تنم

 بازاره؟  شلخته چرا خبره؟ چه جااین  هامین. برات کنممی  انتخاب لباس -

 . رفتم کمد توی دوباره  من و گرفت هوا  توی رو هالباس  هامین

 . بکنم حالش به فکری  یه باید شب. جاهااین  به نرسیدم اصل ماهه یه. آره  -

 . رسوندم صدا کمد همون توی از

 خوای؟ می  هم دن*گر شال -

  دارم کمد،  همون  توی  بمون دقیقه یه فقط زیبا. هوا  شده  سرد امروز زد بارون دیشب. لطفا بده  آره،  -

 . کنممی  عوض  لباس

 .خندیدم ریز و گرفت امخنده 

 !کردی می  عوض بعد بیرون،  رفتممی  کردیمی صبر دقیقه یه خب. تو  دست از -

 . شد تموم بیا. خوب  دختر نزن غر -
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  با اما داشتم؛ نگه براش رو کت. رفتم هامین طرف به و کشیدم بیرون هم رو دن*گر شال و چرم کت

 شال که طورهمون . بپوشه بتونه تا بگیرم باال رو دستم  شدم مجبور هامین،   بلند قد و کوتاهم قد اون

 :گفتم انداختممی ردنش*گ دور هم رو دن*گر

 . پوشیدن کُت این با دارین مکافات صبح  روز هر وگرنه باشه،  بلندتر من از زیبات کنه خدا -

 . رفت کیفش و میز طرف به هامین. کردم بررسی رضایت با رو تیپش و  گرفتم فاصله ازش قدم یه

 ... داره  ایسلیقه  کسی هر ولی ها؛جذابن  خیلی  بلندتر دخترهای. دارم دوست قدی همین من اما -

 . کردم قطع زدم،  بازوش که مشتی با رو حرفش

 ! هازنینمی  حرف کاال به راجع ادب بی -

 . آوردم در رو اداش

 . داره  ایسلیقه  کسی هر -

 . خندید هامین

 ...صورت هر در ولی  ها؛ شهنمی  سرش چیزها این عشق  البته! واال -

 :داد ادامه و انداخت من به نگاهی و برگشت. رفت اتاق در طرف به

 ! نازه  و  بغلی خیلی تو قد -

 . دادم تکون بازیش مجنون این  برای تاسف ینشونه به سری و زدم ایخنده تک 

 . کن جمع رو جااین   حتما هم شب. نشده  دیرت تا برو بیا -

 : گفت پوشیدمی کفش که طورهمون . رفتیم ورودی در طرف به هم با
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  رو خودم بزن،  زنگ زودی. چی هر خواستی،  چیزی ترسیدی، ! هابزنی  زنگ  شد چیزی هر زیبا -

 . رسونممی

 . دادم هلش بیرون  طرف به در درگاه  از

 برداشتی؟  که رو چیزت همه. نشده  دیرت تا برو. نیستم که بچه بابا،  خب خیلی -

 . کرد چک رو وسایلش

 ...ضمن در. باش خودت مواظب. چیز همه هست آره،  -

 . زد کوتاه  ایضربه  بینیم نوک به اشاره  انگشت با

 .گردمبرمی  زود -

  جمع که رو صبحونه  میز. رفتم خودم واحد طرف به و دادم تکون سر دوباره . رفت پایین هاپله  از و

  از و برداشتم رو الزم لوازم یبقیه  و روزنامه و شوینده  مواد و سطل. پوشیدم  راحت لباس یه کردم، 

 . زدم بیرون هامین خونه مقصد به خونه

  اپن و نبود بسته من مثل هامین آشپزخونه. گذاشتم آشپزخونه جزیره  کنار بودم آورده  که رو وسایلی

 اتاقش از. کاری تمیز به کردممی  شروع بعد و کردممی  جور و جمع باید اول. داشت جزیره  و بود

  یه و کردم عوض  رو روتختیش. وسایلش جون به افتادم و گذاشتم شاد آهنگ یه. کردم شروع

 رو تمیز هایلباس  و کردم جدا رو هاچرک  لباس. گذاشتم و  درآوردم کمدش توی از  جدید روتختی

 . باشه کرده  نشخوارشون گاو که انگاری بودن،  مچاله دم از همه. گذاشتم اتو برای

  لباسشویی  ماشین توی رو کثیف روتختی و هاچرک  لباس. گرفت رو وقتم  دوساعتی اتاق  کاری تمیز

 که زدم پیامک بهش دیروز. بود عسل خورد،  زنگ گوشیم که کنم مرتب رو  سالن خواستم. انداختم

 حرف عسل با که طورهمون  و کردم وصل رو هندزفری. بدم خبر کردم فراموش امروز اما نمیرم؛ کافه

  خونه برگشتم که  تولدم  روز  همون از براش رو  چیز همه. شدم سالن کردن تمیز مشغول زدم، می
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  به سر کلی هم محرمیت یغه * ی*ص  بابت البته و شد نگران کرد،  تعجب ترسید،  عسل. کردم تعریف

 دل تلفن از هم ما و  شد مرتب خونه کل باالخره  گویی، پرت  و چرت عالمه یه  از بعد. گذاشت سرم

 . کندیم

  که بود مرغ تخم فقط! نداره  هیچی غذایی مواد کل فهمیدم تازه  و  خوردم هامین خونه همون رو ناهار

 . خوردم و کردم نیمرو رو همون

  این  توی  چرا بودم عجب  در من و بود نشسته ظرف عالمه یه. کردم شروع آشپزخونه  از رو تمیزکاری

  توی که هم همبرگر کاغذهای و پیتزا هایجعبه. بودمشون ندیده  آوردممی  شام براش که مدتی

 به افتادم  بعد و گذاشتم  بار آلو خورشت اول شد،  مرتب  هم آشپزخونه وقتی باالخره . بود پر  آشپزخونه

 . سالن جونِ

**** 

  وسایل روی خاک قدراون . کردم تمیز رو میزها کشیدم،  تی رو سالن کف کردم،  تمیز رو هاپنجره 

 ! رفتمی  فرو خاک توی  آرنج  تا دستت زدی، می  دست که بود نشسته

 که ایخونه  با هزار ده  تومنی   و بود شده  گل دسته خونه زد،  زنگ که بار هفت هامین دارآونگ  ساعت

  خونه از بود،  شده  تاریک هوا که این با. بود مونده  هالباس   اتوی فقط. داشت  توفیر شدم،   واردش صبح 

  نون و غذایی مواد تا گرفته شوینده  مواد از. گرفتم  هامین برای چیز همه مارکت،  هایپر از و زدم بیرون

  رو برنجم. گذاشتم جاشون سر رو خریدها یهمه. بود شده  هشت ساعت خونه،  برگشتم وقتی. تازه 

 .هالباس  اتوی سراغ رفتم  و بپزه  گذاشتم هم

. بودن کمد توی شده  اتو هالباس  یهمه  و بود مرتب  و تمیز خونه بود،  شده  آماده  غذا ده،  ساعت تا

  یه. اومدمی بدم خودم از  و بودم کرده  عرق حسابی. خودم  واحد برگشتم و زدم  هم رو خورشت دوباره 

 هامشونه  روی و بافتمشون طرف دو از و کردم خشک  رو موهام. پوشیدم خوب  لباس  یه و  گرفتم دوش

 بود،  تنم  که رنگی صورتی سارافن و موها اون با. کردم مرتب صورتم جلوی هم رو هامچتری . انداختم
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 درسته. زدم امنخورده دست  صورت به کرم یکمی  فقط و نکردم آرایش. نداشتم هابچه دختر با فرقی

  نکرده  اصلح و بودم برنداشته ابرو زیر هنوز  دخترها از خیلی مثل اما بودم؛ کرده  ازدواج قبل من

  صورتم به دست کسی نذاشتم و ایستادم سخت و سفت  مورد این سر بهنام،  با ازدواجم موقع. بودم

  نیم توی. اومدنمی چشم به کل و بود بور خیلی صورتم موهای. نبود هم کثیف صورتم البته. بزنه

  اومدن تا  و زدم غذا به سری. هامین خونه برگشتم دست به گیتار من و شد  انجام کارهام همه ساعت

 . کردم تمرین گیتار هامین

  زد،  زنگ چی هر. من  واحد  سراغ رفت اول که دیدمش در چشمی از. اومد یازده   به ربع یه هامین

.  خورد زنگ من گوشی موقع همون. درآورد رو  گوشیش فورا و شد نگران که دیدم. نگرفت جوابی

  جواب و کردم آلودخواب  رو صدام. خوبه حالم بشه مطمئن خواستمی  و زدمی  زنگ چل و  خل هامین

 :دادم

 بله؟  -

 . زدمی موج صداش توی نگرانی

 خوبه؟  حالت زیبا؟ الو -

 . خوبم آره . سلم  هامین؟ تویی -

 کجایی؟  زیبا. سلم -

 :دادم جواب خیالیبی با

 . خوابیدم گرفتم هستم،  امخونه  توی! 

 : گفت شرمندگی با و  کشید راحتی نفس هامین

 . کردم بیدارت خواب از ببخشید،  آخ -
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 :گفتم  و گرفتم رو امخنده  جلوی

 شده؟ چیزی  -

 . شدم نگران نکردی،  باز زدم رو اتخونه  زنگ چی هر فقط عزیزم،  نه -

 :گفتم  و کشیدم الکی ایخمیازه 

 خواستی؟ می  چیزی. خوابیدم زود بودم،  خسته  فقط. خوبه حالم من نه،  -

 . خیر به شبت عزیزم،  بخواب برو. بپرسم رو حالت  خواستم فقط نه،  -

 . فردا بینمتمی . خیر به هم تو  شب -

  رفتم کنار در جلوی از سریع . خودش واحد سمتِ  افتاد راه  و  شد پکر هامین دیدم کامل. کردم قطع و

 .کردم پنهان بود،  سالن دیوار و نفره  سه یکاناپه  بین که کمی یفاصله توی رو خودم و

  رو سالن بعد. بود راستت دست آشپزخونه کردیمی  باز رو در تا که بود  طوریاین  هامین خونه

 دستشویی راهرو آخر  در. در تا  چهار به خوردمی راهرو ته و  بود کوتاه  راهرو یه  سالن بعد. دیدیمی

  و شوینده  مواد و کن خشک  و لباسشویی ماشین که  بود خونه شوررخت  و حمام راست،  سمت در. بود

 فقط. بود مهمان اتاق  و هامین  اتاق هم چپ سمت در تا  دو. بود شورخونهرخت  توی چیزها جور این

 . بود من واحد اندازه  هم تقریبا هم هامین  خونه! بود قفل همیشه مهمان اتاقِ در چرا دونمنمی 

  بویِ با در،  جلوی جاهمون  و کرد باز رو در هامین. کردم نگاه  خونه در و  سالن  به مبل پشت از یواشکی

  جا داخل و آورد در رو کفشش. کشید بو ذت*ل با و  بست رو چشمش. شد  متوقف آلو خورشت

  متوقف راه  اولِ همون  و اومد سالن به مستقیم و  شد آشپزخونه به زدن سر خیالبی . گذاشت کفشی

  سالن دور تا دور رو سرش. کردمی  خودنمایی هاشب *ل روی لبخند  و بودن شده  گرد هاشچشم. شد

 : کرد زمزمه که شنیدم من و چرخوند

 . برات کمه فرشته لقب! زیبا زیبا،  -
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 . شد بلندتر صداش و کرد گردعقب  آشپزخونه طرف به

 ... خسته چرا کوچولو خانم بگو پس -

  کشیدم جلوتر رو خودم  یکم. دیده  رو آشپزخونه داخل  تازه  احتماال زدم حدس من و  خورد رو حرفش

  رو آشپزخونه مونده  باز دهن با و بود ایستاده  جزیره  کنار هامین. باشم داشته  دید آشپزخونه به تا

  و یخچال کردن چک با رو بازدیدش و کرد باز رو هاکابینت  در و  رفت آشپزخونه داخل. کردمی رصد

 . پیچیدمی خونه توی که بود هاشزمزمه هم باز و داد پایان فریزر

 داری؟  ایوظیفه   تو مگه بانو؟ چرا  کردی؟ خرج  پول چقدر زیبا؟ کردی کارچی   تو -

  که انگار و گذاشت رو قابلمه در دوباره .  کشید بو ذت*ل با و برداشت رو خورشت قابلمه در

 : گفت قبل دفعات از بلندتر برسونه،  من گوش به واقعا  رو صداش خواستمی

 خوبی؟  قدراین  چرا تو آخه -

 تا کردم صبر و شدم مچاله خودم توی و کشیدم عقب  رو خودم سریع.  زد بیرون آشپزخونه از و

  پشت از آروم. شنیدم  رو اتاقش در شدن باز صدای  و شد  راهرو وارد هامین. بره  اتاقش به هامین

  تلسکوپ عین رو سرش  و  بود ایستاده   اتاق وسط. کردم نگاهش در جلوی همون از و زدم بیرون کاناپه

 . چرخوندمی  اتاق بر و دور

 :کرد زمزمه خودش با که وقتی بود شده  دارخش  صداش

 ! بانو  زیبا -

 . هامین حیرت نهایت با بود مساوی کمد،  در شدن باز. کنه عوض رو لباسش تا  رفت کمدش طرف به

 پرنسسم؟  کردی کارچی  تو. بشه ظریفت هایدست  فدای هامین -

 :گفتم  و ایستادم نه*ی*س  به دست اتاق،  درگاه  توی
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 . کردم جبران رو کسم همه زحمات یکم فقط نبود،  خاصی کار -

  فقط هامین دونستممی و بودن شده  سرخ بینیش نوک و هاچشم. برگشت طرفم به زده حیرت  هامین

 . باشه کرده  بغض که شهمی  جوریاین  وقتی

 : گفتم و ایستادم  جلوش

 ... ضمن در -

 .کردم قلب هم به و بردم پشتم هابچه  مثل رو دستم

 !هیچ  دیگه که من زیبات،  حتی بشی،  کس هیچ  فدای نباید جنابعالی. نکنه خدا -

  ش* و*غ* آ این دوباره  چرا و. شدممی فشرده  تنش به هامین،   بازوهای بین داشتم اومدم،  خودم به تا

 آیا همچنان و پیچید؟  تنم  توی عجیب حس اون  و گرفت سرعت دلم دوباره  چرا داشت؟ فرق برام

 من؟  از یا  و هامینه؟ از مشکل

 . پیچید شده  مرتب اتاق توی   هامین دارخش صدای

 ! کسم تنها شی، می  عزیزتر داری روز به  روز که تویی فدای میشم،  تو  فدایِ. میشم اتفاقا -

 به دلش هست،  زندگیش توی  که مردی تنها ون*ب* ز از  حرفی همچین شنیدن با که دختریه کدوم و

 نشه؟  خوب هایحس  از  پر و نیوفته تپش

 . شد بلند دوباره   دارشخش  صدای و کشید عمیقی نفس کسم،  همه

 کردی؟  خسته رو خودت قدراین  چرا زیبا؟ چرا -

 : کردم  زمزمه. پیچیدم  هامین کمر دور و کردم باز پشتم از  رو دستم
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 بعد خستگی مثل خستگیش. کنیمی  فکر تو که قدریاون  نه ولی  اصلها؛ بگم دروغه. نشدم خسته -

  کنم جبران رو کارهات  از یکمی  بتونم شاید تا کردم،  تمیز. شیرین و دلچسب قدرهمون  بود،  ورزش از

 . هامین

 . کشیدم عقب تن

 ! تشنغول... مهمی برام تو -

 . انداخت خنده  به رو هامین بعدش،  تشن  غول  و مکث این

 . اونم خونه  توی  من افتاد یادش تازه  شد،  تموم که اشخنده 

 من؟  واحد رسوندی رو خودت کی نبودی؟ خواب مگه تو  ببینم -

 : گفتم شیطنت با

 . بودم  شده  قایم کاناپه پشت فقط بودم،  تو  واحدِ  توی  اول از! نبودم خواب نچ،  -

 . رفتم اتاق در طرف به

 . شام بیا و  بشور رو صورتت و دست کن،  عوض رو هاتلباس  -

 .کردم نگاهش امشونه روی از و  چرخوندم سر

 !هانشکونیش. بده  قورت هم رو بغضت! راستی -

 کشیدم رو شام. رفتم آشپزخونه طرف به ناز با من  و گرفت جا هامین هایب *ل روی مهربونی لبخند

  زن شبیه چقدر کردم فکر من و گفتمی  روزش اون کارهای از هامین شام موقع. شدم هامین منتظرِ و

  رو این واقعا هرگز شاید هامترس  خاطر به افتاد یادم وقتی زد چنگ گلوم به بغض و! شدیم شوهرها و

 . مردی هر با بلکه هامین،  با فقط نه. نکنم تجربه
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  یه انتخاب از بعد و دادم  رو اشصبحونه کردم،  بیدار رو هامین. شدم بیدار ساعت آالرم صدای با صبح 

  رو روزش  و جنون کافه بره  خواستمی  روز اون. بره  که فرستادمش زور  به و کردم اشراهی  لباس، 

 . میاد دیر احتماال رو شب دونستممی  و بگذرونه جااون 

  و کردم تمرین گیتار ذره  یه بعد. کردم مرتبش و  رسیدم خودم یخونه  به یکمی  اول رفت،  که هامین

 از بعد. کردم مرتب رو  موهام و آرایشگاه  رفتم اول. بیرون زدم خونه از تنهایی ترسم،  تموم با آخرش

  جو و پرس با من و بود  اطراف همون که ورزشی باشگاه  یه  سمت افتادم راه  ترس،  از لرزون پای با اون، 

 . میشه داده  آموزش جااون  منم نظر مد ورزش بودم فهمیده 

 باشم،  بیکار تونستمنمی که هم رو روز کل. نیستم برو کافه مدت یه دونستممی  شناختم، می  رو خودم

 . شخصی دفاع بخوره،  روزهام این ترس و خودم درد به که بگیرم یاد رو ورزشی   گرفتم تصمیم پس

  و بود رعنا اسمش. بود خوبی  دختر خیلی زدم،  حرف هم معلمش با. رسیدم باشگاه  به پرسون پرسون

  و صمیمی خیلی و  ساله شش و  بیست دختر  یه. بزنن صداش اسمش به شاگردهاش داشت اصرار

 . بود گرمخون 

 که گفت رعنا  و بود جدید ترم  شروع روز دقیقا روز اون که آوردم شانس. شدمی  برگزار عصرها کلس

 . میام عصر که گفتم و  کردم خداحافظی رعنا با  و کردم نامثبت . کلس سر  برم روز همون از تونممی

 ! داشت دردسر و سختی که هم چقدر هر حاال گرفتم، می  یاد  خودم از دفاع برای رو ورزش این باید من

*** 

 

 رعنا؟  این مونده  کجا پس! بابا ای -

 :گفت بود،  تربزرگ  همه از که کلس هایبچه از  یکی الهام، 
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 . کنهمی امخفه  شوهرم ها، میرم من  بیاد دیرتر بابا. دونمنمی  -

  رعنا یشماره  گوشیش با دیگه بار یه بود،  رعنا شاگرد  ترینسن  کم که ایساله  شونزده   دختر پروانه، 

 :گفت و گرفت رو

 ! شده   گور به گور داره نمی بر که هم رو گوشیش -

 :گفتم و کردم فوت رو نفسم حرص با

 . بشم راحت دستت از رعنا بمیری -

 .پیچید باشگاه  سالن توی  رعنا صدای

 میاد؟  دلت! عه -

 . اومد حرف به که  بود کسی اولین  سیمین

 گرفته؟  بل بودی کجا. شد  روشن جمالت به چشممون عجب چه _

 :گفت و خندید رعنا

 . دخترها ترآروم  -

 . شدم منفجر دیگه

 که االنه خدا به تر؟آروم گیمی بعدشم باشگاه،  این  تو کاشتی رو ما ساعته  یه تر؟آروم رو  چی چی -

 . بکشمت

 اما  بودیم؛ کرده  تمرین  هم یکم و بودیم کرده  گرم دخترها بقیه با. درآورد  رو مانتوش و خندید رعنا

 . بدیم ادامه رو کلس  تا اومدمی  رعنا باید



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
325 

 

  در روز سه ما. شد مرور  ذهنم توی کلس اومدممی که اخیر نیم و ماه  یه ناخودآگاه . بود آذر دوم هفته

. دادمی  بیشتری آموزش من به رعنا و  بودیم پلس باشگاه  روز هر رعنا و من اما  داشتیم؛ کلس هفته

 .اومدمبرمی  خودم پسِ  از تقریبا  و بودم افتاده  راه  خیلی

  رو چهارشنبه تونستنمی رعنا و بود دوشنبه روز  اون. کشیدم بیرون خاطرات از و دادم تکون رو سرم

  و کرد دیر ساعت یه رعنا اما باشیم؛ داشته کلس ساعت دو ساعت،  یه جای به امروز  بود قرار و بیاد

 . رسمنمی خونه به شب نه از زودتر بودم مطمئن من و بود شده  عصر شش ساعت حاال

  شب اون هامین کردممی  خدا خدا من و شخصی  دفاع کلس میرم من نداشت خبر هنوز کسی هیچ 

  اون دوباره  ولی  خوردیم؛می شام هم با گاهی فقط. دیدمنمی  زیاد هم رو هامین  روزها این. نیاد زود

  من از کامل حواسش دادنمی  اجازه  چند هر. کمتر هم ما دیدارهای و بود شده  گرم کارهاش به سرش

 . بشه پرت

  دیگه. نداشتم کلس هفته  آخر تا که مخصوصا برم،  هفته این از  خواستممی. رفتمنمی  کافه هم هنوز

 . بود شده  کمتر ترسم اومدمبرمی  خودم پس از

 . کشید بیرون افکارم  از رو من رعنا صدای

 خوبی؟  زیبا -

 : گفتم حرص با

  باید اول بمونم،  ساعت دو نتونم شاید من! زندان برم قتلت جرم به دارم دوست  االن  خدا به رعنا -

 . بشم مطمئن هامین از بزنم زنگ

 . بزن زنگ برو عزیزم،   نیست مشکلی -

 . هابچه بقیه به کرد رو

 باشه؟  داشته مشکل هست هم ایدیگه  کس دخترها -
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 . نشنیدم رو هابچه هایجواب   و شدم دور ازشون

**** 

 . گرفتم رو هامین شماره  سریع

 . سلم -

 خوبی؟ . بانو سلم -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 چطور؟  تو. خوبیت به -

 زیبا؟  شده  چیزی. خوبم منم -

 :گفتم کلفگی با  و کشیدم موهام به دستی

 خونه؟  میرسی کی امشب بدونم خواستممی -

 چطور؟  -

 . شد  فشرده  هامین به گوییمدروغ این از قلبم و کردم کلید هم روی رو هامدندون 

 ! بخوریم هم با رو شام -

 .اینا یازده  ساعتای حدودِ شاید. میام دیر من امشب بخور،  تو پرنسس،  نه! آها -

 . کشیدم راحتی نفس

 . بینمتمی  صبح  فردا پس خب،   خیله. شد حیف! بابا ای -

 . فعل. عزیزم بینمتمی -
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 . فعل -

 .برگشتم هابچه  سمت به

 . بمونم رو ساعت  دو تونممی. گرده برمی دیرتر رعنا،  آوردی شانس -

  یکی تونستم وقتی. مبارزه  برای گذاشتیم رو آخر ساعت نیم. گذشت باد و برق مثل نیم و ساعت یک

 های بچه ترینقوی  از

 جنونی کافه. جنون کافه برم و برگردم عادیم زندگی به که وقتشه دیگه شدم مطمئن ببرم،  رو کلس

  جنون،  کافه نبود با.  کردممی  رو وجودم از بخش نبودن احساس  بدجوری ندیدنش،  با مدت این که

 .شدم ناقص کردممی حس

  موضوع این از چقدر من و بود ما کناری ساختمون  اشخونه . خرید رفتیم  سوگند با کلس بعد

  بیشتر شوهرش. کلس اومدمی  شوهرش اصرار به و  بود کرده  ازدواج که بود سال یه. بودم خوشحال

 . سوگندش نگرون  دل و بود ماموریت هاوقت 

  رو واحدم در و رفتم باال آسانسور با. بود شده  نیم  و نه ساعت. کردم خداحافظی ازش  ساختمون در دم

 یهمه  بیرون برم  اینکه  از قبل بودم مطمئن.  خوردم جا خونه روشن هایچراغ  دیدن با. کردم باز

 . بودم کرده  خاموش رو هاچراغ 

  ب*ل زیر  و گذاشتم راهرو  توی  رو خریدها. میاد دیر گفت خودش چون  باشه؛ تونستنمی  هامین

 . بربیام پسش از بتونم که نباشه ایحرفه و گنده  زیاد بود،  دزد اگر بودم امیدوار. فرستادم صلوات

  کسی دیدن با اما بودم؛ دفاع به آماده  و گرفته گارد. گذاشتم سالن به پا ممکن،  صدای و  سر کمترین با

 . ایستادم و شد باز گاردم بود،  نشسته مبل روی که

 سرخ هایچشم با و بود نشسته مبل روی نه*ی* س  به دست همیشه،  از اخموتر و ترعصبانی  هامین، 

 . کردمی  نگاهم عصبانیت،  از
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 :گفتم زده حیرت و رفتم جلو قدم چند

 ! هامین -

 . شد گم هامین دارِخش و  بم صدای توی صدام و

 بودی؟  گوری کدوم -

 و زدمی  حرف بد بود الزم که موقعی یا و  دعواها  توی.  عصبانیتشه اوج توی  هامین یعنی  جمله این و

  ولی گفت؛نمی  بهم ترنازک  گل از من،  مورد در و بود مودب هاخانم با همیشه اما داد؛می فحش

 ! حلله  هامین برای خونم ریختن یعنی  حرف،  این گفتن و غریدن جوریاین 

 . شد بلند دادش دوباره . اومد من طرف به هم هامین و  رفتم جلو دیگه قدم چند

 بودی؟  ایشده  ب*را * خ کدوم شب موقع این تا! بزن  حرف المصب دِ -

 . رفت هم توی هاماخم 

 ... وکیل تو مگه -

 . موند گلوم  توی هامحرف  نشست،  بم*ل روی که هاشانگشت 

  بلند تو روی که رو دستی اون کنم قطع مجبورم بعدش چون نگو؛. زنممی خدا به. زنمتمی  بگی -

 .شده 

 . بود مواظبم هم عصبانیت و  دعوا توی حتی هامین. شدم الل من و

 . کشید رو  موهاش و  رفت موهاش توی دستش

  خیابون توی االن تا چرا  کشیدم؟ چی دونیمی  کردم؟ فکرهایی چه دونیمی  ها؟ زیبا؟ بودی کجا -

 ها؟  بودی؟
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 سراغ رفتمی باز گرفتم، می  رو ذهنم جلوی چقدر هر. بودم ترسیده  دوباره  من و زدمی داد. زدمی  داد

 :پرسیدم لرزون. شدمی  شروع هیستریکم هایلرزش  کمکم. بابام هایکتک و هامبچگی

 نزدی؟  زنگ چرا -

 . لرزوند رو تنم  هامین داد باز و

  خاموشش که هم بعد  رو،  کوفتی اون داشتیبرنمی  که اولش. بار هزار! زیبا زدم  زنگ بار هزار نزدم؟ -

 . کردی

 . لرزید صدام دوباره .  بود خاموش گفت، می  راست هامین. کشیدم بیرون مانتوم جیب از رو گوشیم

 .شده  خاموش نداشته،  شارژ -

 تا  چند روی از  دونیمی زیبا کشید؟ کجاها به فکرم دونیمی  گشتم؟ رو بیمارستان تا چند دونیمی -

 باشه؟  من بانوی زیبا این نکنه که لرزید  وجودم تمام  بار هر و برداشتم برداشتم؟ پارچه مرده 

 . شدنمی کم صدام  لرزش. دادممی  خبر بهش  باید بود،  هامین با حق. بگم تونستمنمی  چیزی

 میای؟  دیر نگفتی مگه -

 . کشید رو موهاش دوباره 

  این بعد دقیقه پنج . کنم سورپرایزت  خواستممی. بیرون بریم دوتایی امروز خواستممی  احمق منِ -

 ! نبودی. زیبا  نبودی تو  و بودم خونه. بودم خونه زدی زنگ که

 . پیچید خونه  توی بلندش صدای دوباره  و گرفت نفس

 . زیبا لرزید بار هزار دلم کردم؟ فکرهایی چه  دونیمی. باهام زدی حرف  وقتی  بود عصبی صدات -

 . شد ترآروم  صداش
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 . رو وجودم تمومِ لرزوندی -

  تمام دادش دیگه بار یک. زدم حرف عصبی هم هامین با و بودم عصبی رعنا دست از گفت، می  راست

 . لرزوند  رو خونه

 بودی؟  کجا شب وقت این تا  بودی؟ گوری کدوم -

 روی ریخت اشکم و شد تند نفسم. گرفتن جون چشمم جلوی بچگیم هایکتک. شد بیشتر تنم لرزش

 . کشید فریاد هم باز. امگونه

 کجا؟ بودی؟ کجا بگو فقط! الکردار  نکن گریه دِ -

 . اومد فرود اشنه *ی* س روی گفت که ایکلمه هر با محکمش هایمشت. ایستاد جلوم

 ! لعنتی   منِ بیشعور،  منِ احمق،  منِ به دادی؟می  خبر نباید -

  و پیچید سرم  توی کوبیسم  خنک بوی. کشید  ش* و* غ*آ به رو من خشن و اومدن جلو هاشدست 

 . گرفت آروم  باالخره  هامین صدای

 نگفتم؟ . مزخرفه ازت خبریبی حس بودم گفته. زیبا بودم گفته -

 :نالیدم بغض با

 ! گفتی -

 . پذیرفتم رو اشتباهم خیابون،  اون توی  دیدارمون اولین مثل و

 . گفتممی  بهت باید. بود من  تقصیر. هامین ببخشید -

 . لرزیدمی  صداش
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. برده  رو تو  و سراغت اومده  تنهایی توی... آریا... اون... اون کردم فکر من؟  به گذشت چی دونیمی -

 .کردم لعنت رو خودم بار هزار

 . ریختممی  اشک فقط من

**** 

.  نشستیم زمین روی سالن وسط جاهمون . بمونیم پاهامون روی نتونستیم دیگه هامین نه و من نه

 . شد بیشتر قبل از صداش لرزش. داشت نگه بغلش تو  رو من هم باز هامین

 جونم؟  به دردت بودی کجا تو آخه. نکن گریه بخشیدمت، . نکن گریه. زیبا نکن گریه -

 . اومدنمی پایین سرخود هاماشک 

 . نبودم هم خیابون  توی. هامین نبودم تنها -

 . فشرد خودش  به ترمحکم  رو من هامین

 هامین؟  کسِ تنها  چی پس -

 .بدم قورت  رو بغضم کردم سعی

 . اومدم هابچه  از یکی با هم ساختمون در دم تا. بودم کلس -

 شبه؟  موقع  این که کلسیه چه -

 : گفتم ممکن صدای ترینآروم با. دادممی لو  رو کوچیکم راز باید باالخره  انگار. گزیدم ب*ل

  و خونه توی بشینم تونستممی نه بندازم،  زندگی و  کار از رو  تو  خواستممی نه. هامین ترسیدممی -

 . بلرزه  ضی*و*ع اون دست از جونم و تن بازم

 :دادم ادامه. گرفتم رو هاماشک  ریختن جلوی و کشیدم عمیقی نفس
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. کشید طول هم کلس اومد،  دیر استادمون امروز. نگفتم کسی هیچ  به. شخصی دفاع کلس میرم -

 . ششه  تا پنج  ساعت همیشه

 . فرستادم هامریه  به رو کوبیسم عطر همراهش و کشیدم دیگه عمیق نفس یه

 به دیگه که رفتم. بشم ترقوی  که رفتم. بودممی قوی باید. هامین بیام بر خودم پس از  خواستممی -

 . نباشم کسی بار سر خطر موقع که رفتم. نشم بقیه دامن  به دست ترسم خاطر

 :بود بخشآرام  هم لرزونش صدای

 . دادممی یادت خودم جونم،  روی اتقدم. من به گفتیمی  المصب -

 :گفتم متعجب و آروم

 مگه؟ بلدی -

 . بود لرزون هم اشخنده  صدای حتی

  و تشنمغول  خودت قول به قدراین  چرا کردی  فکر حاال تا. شخصی دفاع  هم فو،  کونگ هم. بلدم -

 دارم؟  عضله

  باری دومین این و گرفتم باال رو سرم. نبود من اشکِ  این ولی شد؛ خیس دوباره  صورتم. خندیدم آروم

 . دیدممی  رو هامین یمردونه یگریه  که بود

  حس رو ترس فقط امروز نترسیدم،  چیزی هیچ  از زندگیم توی که منی. نذار خبرمبی  هرگز زیبا -

 . کردممی

  توی دوباره  بغضش از دارخش صدای. دادمی  سنگین بغضی از  خبر و شدمی  پایین و باال گلوش سیبک

 . پیچید گوشم

 . ترسیدم پرنسسم  رفتنِ از  ولی نترسیدم؛ هم زیبام نبود از من. خیلی زیبا،  ترسیدم  خیلی -



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
333 

 

 . دوخت من به رو چشمش

 کردم گریه دیدم که  جسدهایی تک  تک سر باال امروز من نداری؟ رو هاماشک   تحمل نگفتی مگه -

 . زیبا

 . کردم پاک  رو هاشاشک  و بردم باال دست

 . ببخشید بگم تونممی فقط. هامین ببخشید -

  احساس اون دوباره  چسبید،  پیشونیم به که پیشونیش و گرفت قاب رو صورتم که هاشدست 

  چندین از بعد من و رفت باال دوباره  قلبم ضربان. افتاد  جریان به وجودم توی  و برگشت ناشناخته

 من؟  از یا هامینه از مشکل دونستمنمی  هنوز هفته

 :گفت و بست رو هاشچشم

 . بخشمتمی  ببخشی،  رو من اگه -

 : گفتم متعجب

 ببخشم؟  رو چی -

 . رو هاتاشک   ریختم رو،  تنت لرزوندم -

 : گفتم آروم. گذاشت من سر روی رو سرش  هامین. دادم جا هامین دن*گر گودی توی رو سرم

 . بود هیستریک هااین . نکردی تو ط

 :کرد تکرار  سرتق هایبچه مثل شرمنده،  و متاسف صدای با

 . زدم داد من -

 . شد مشت دستم و کشیدم آهی
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 .کرد  بابام کرد،  خوردم که هاییکتک کرد ذهنم کرد،  خاطراتم -

 . رفتنمی  رو از هامین

 . آوردم یادت من -

 .کردم هامناخن  جویدن به شروع و  رفت دهنم طرف به دستم

  حق تو. ترسوند رو  من زد،  رو من دلیل بی و دلیل  با بابام. نکردی کاری هیچ  تو. هامین کرد بابام -

 . داشتی

 :گفت شرمنده   بغضی،  پر صدای با هامین

 . رو من ببخش -

 . دادم تکون  طرفین به رو سرم

 . نکردی کاری -

 . کرد اصرار هم باز

 . ببخش رو من -

 :گفتم مهربونی با

 بشن؟ بخشیده  هم  هیچی بابت باید هاآدم -

 . کشید آه  هامین

 . ببخش -

 . نشست بم *ل روی رنگیکم  لبخند
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 . نبخشه رو کسش همه تونهنمی  آدم -

 : گفت و  کشید راحتی نفس هامین

 . واسم  مهمی. زیبا مهمی -

 :گفتم و چسبوندم  اشنه *ی* س به رو سرم

 . ببخش هم تو -

 . کشید آه  هم باز هامین

 . ترسیدم نبودنت از. ترسیدم فقط ببخشم،  که نبودم ناراحت -

 . گزیدم ب*ل

 . کنممی  جبران -

 ... ازت  خبری بی حسِ -

 . دادم  ادامه رو اشجمله خودم و کردم قطع رو حرفش

 . مزخرفه -

 . خندیدم آروم

  چی بار چندین بفهمی تا رو مزخرف حس این چشیدیمی بار یه باید. نشد  بد هم چندان دونی؟می -

 . آوردی من سر به

 .شدمی  ترمتاسف  لحظه  به لحظه هامین صدای

 .ببخش بازم -
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 . ندید رو لبخندم هامین

 . بخشیدم وقته خیلی -

 . گذاشت سرم روی رو سرش

 . کنهمی  درد هنوز قلبم. زیبا نذار خبرمبی  هرگز دیگه -

 : گفتم تاسف با

 . کنممی  جبران -

 .کافیه نذار،  خبرمبی  دیگه فقط -

 : گفتم شیطنت با

 !داره  شرط -

 . کنم حس لحنش از رو هامین لبخند تونستممی

 شیطونک؟   شرطی چه -

 . آورد هجوم گلوم به ناخودآگاه  بغض

 . بذاری خبرمبی  نباید دیگه هم تو -

 . بهاری نسیم یه وزش مثل شد،   ملیم لحنش

 بگم؟  چی -

 . خندیدم آروم

 ! چشم میگه فقط پرنسسش به آدم -
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. نبود بیشتر سانت چند  صورتمون بین یفاصله. داشت نگه صورتم جلوی و آورد پایین رو سرش

 به همیشه از ترمحکم و  ترسریع  قلبم بار، این  و شدمی  پخش صورتم توی کوبیسم عطر همراه  نفسش

 . نگاهم به موند خیره  نگاهش. کوبیدمی امنه *ی*س

 ! چشم!  پرنسسم چشم -

  جای برد،  عقب که رو سرش . چسبیدن پیشونیم  به گرمش هایب*ل که کشید طول ثانیه  یک فقط و

 وجودم  توی  غریبه حس  اون. دلنشین و لطیف سوزش یه سوخت، می  پیشونیم روی هاشب*ل

  هنوز من و میشد شدیدتر ناشناسم حس. بود شده  ایدیگه  وقت هر از کارتر پر قلبم،  و جوشیدمی

 هامین؟  از یا منه؟ از مشکل که دونستمنمی  هم هنوز. دونستمنمی  رو اسمش

**** 

 ! هامین پاشو -

 . کرد خواهش  آلودیخواب   لحن با و زد  غلتی هامین

 دیگه؟  یکم -

 : گفتم حرصی

 خوای؟ می  کتک هامین -

 : گفت کنانناله

 ! خیالبی  پرستیمی  که اونی به رو  تو -

 بود،  بیداری و خواب بین من به رو بسته هایچشم  با که هامینی به رو و شدم ر* م*ک به دست

 : غریدم

 ! داری کار عالمه یه! گنده  ِخرس  شو بلند -
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 :کرد غرغر رفت، می تحلیل  آلودگیخواب  شدت از که صدایی با هامین

 ! ببینم؟ رو کی باید کار سر  برم نخوام امروز من آقا -

 :گفتم جدیت با و کشیدم پوفی

 ! رو من قهرِ -

  فهمیدم و اومد در تخت قیژ قیژ صدای. نشستم زمین روی نه*ی*س  به دست تخت،   به پشت و

 و کردم نگاهش و برگشتم نشد،  خبری دیدم وقتی. گذشت ایدقیقه  چند.  شده  بلند باالخره  هامین

 . خوابیده  من به پشت و شده  پهلو اون به پهلو این از فقط که دیدم

  میز روی رو صبحونه. شدم بلند جا از و کشیدم  آهی. گرفت دلم ناخودآگاه  حالت،  این توی دیدنش با

 . زدم بیرون واحدش  از صدا و سر بدون و چیدم اشآشپزخونه 

  شخصی دفاع کلس رفتن لو و  هامین با اخیرم دعوای از که روزی سه پوشیدم، می  لباس کهدرحالی 

  هامین اما شدم؛ حاضر جنون کافه توی رو اشهمه  من که روزی سه. کردم مرور ذهنم توی گذشت، می

 . کنم قهر باهاش داد ترجیح  و  خوابید گرفت آقا که بیاد  امروز  بود قرار مثل. نیومد

  هم هامین. موندن من کنار ترحم  و دلسوزی سر از همه! کنه تحمل  رو من نیست مجبور! بهتر اصل

 . هااون   از یکی مثل

 و کردم پاکش سریع. چکید  چشمم  گوشه از اشک قطره  دو پوشیدم، می  مانتو داشتم که طورهمون 

 .پوشیدم رو هاملباس  یبقیه 

 ! میرم تنها بعدشم به حاال از اومدم،  جلو  تنها االنش تا  داره؟ بقیه و  هامین به نیازی کی اصل

  در زنگ دیگه بار چند پایین،  برم کهاین  از قبل. زدم بیرون خونه از و خوردم  پایی  سر صبحونه یه

 . بشه بیدار بلکه زدم رو هامین
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  که بود عزیز من برای قدری به هامین. شد امغصه  حال  عین در و گرفت امخنده  خودم کار از خودم

 ! بودم فکرش به هم قهر موقع حتی

 . شدم سرازیر هاپله از م، خورده  گره  هم در  افکار از کلفه. دادم تکون  رو سرم و کشیدم آهی

  میشد؟ پیدا تاکسی مگه اما بگیرم؛ اینترنتی  تاکسی کردم سعی و ایستادم ساختمون در جلوی

  تا  گفت و شد  پیدا تاکسی  یه ربع،  یه از بعد باالخره  که رفتم اپلیکیشن اون به اپلیکشن این از قدراین 

 شده  پخت مغز کامل االن وگرنه نبود،  گرم ماه  آذر آفتاب آوردم شانس باز. رسهمی  دیگه دقیقه پنج 

 ! بودم

  تصمیم آقا عه؟. اومد بیرون هامین ماشین  و شد باز پارکینگ در بودم،  تاکسی  منتظر که طورهمون 

 .کردم نگاه  رو مخالف سمت و  گرفتم رو حرص با کار؟ سر برن گرفتن

  چشم پشت. بود ایستاده   من جلوی هامین بعدش  لحظه چند  و اومد ماشین در  شدن بسته و باز صدای

 . پیچید گوشم توی جذابش و بم صدای. چرخوندم رو دوباره  و کردم نازک

 قهری؟  خانوم؟ زیبا -

 : داد ادامه. ندادم جواب

 ! هامنتظره   جنون کافه. بانو بریم بیا -

 . شدم راضی کردنش سر به دست برای کلمه دو گفتن به فقط و

 . گرفتم تاکسی -

 . بود دلجویانه همچنان لحنش

 مُردم؟  من مگه! خب کن کنسلش -

 . رفتمی  اصرارهاش جنگ به دلخورم لحن



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
340 

 

 . ندارم باهات کاری برو،  هم حاال. کردی انتخاب رو من قهر خودت -

 :گفت ملیمت با و نشد تسلیم

 زیبا؟  -

 :گفتم حرص با و شدم عصبی

 ! کنین رعایت رو خودتون حد! راستین  آقای هستم دادخواه  -

 :گفت و زد ناباور ایخنده  تک بعد و کرد،  سکوت ایلحظه  چند. خورد جا

 میگی؟  چی -

 . کردم فوت رو نفسم

 ! زنینمی  صدا کوچیک اسم به رو من که نداریم صنمی  شما و من. هستم دادخواه  بنده  فقط هیچی،  -

 . رفتمی  در کوره  از  داشت کمکم دیگه شده،  شوکه هامینِ

 شدم؟  بیدار دیر چون فقط!  کنی؟ می  طوریاین  چرا -

 . رفت هم  توی  دلخوری با اخمم

  شما! رو من قهر دادم جواب منم ببینین،  رو کی باید کار سر برین نخواین پرسیدین شما فقط. خیر -

 . خوابیدین دوباره  و شدین پهلو  اون به پهلو این از  و کردین انتخاب رو من قهر هم

 :نالید بیچارگی  و حیرت با هامین

 میشی؟  دلسنگ  چرا سخته؟ قدراین  قهرت -
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. گرفته دلم فهمیدممی فقط. دونستمنمی  رو دلیلش هم خودم بودم؟ شده  دلسنگ   چرا واقعا

  تنها  وقتی  دونستممی. کنم ناز براش که ندارم رو کسی هیچ  مهربونم تشنِغول  جز من دونستممی

 .دیدم تنها  خیلی  رو خودم و شد   مچاله دلم خوابید،  نازم کشیدن جای به نازکشم، 

  بودم گرفته تصمیم روز اون که خوب چقدر و. زد حلقه چشمم  توی  اشک  و آورد فشار گلوم به بغض

 . بزنم آفتابی عینک

  در ایوظیفه  هیچ  و هستین من رییس فقط شما.  لطفا  بفرمایید میشه،  دیر  کارتون! راستین جناب -

 . نشده  دیرتون تا  بفرمایید. ندارین من قبال

 : کردم تاکید  و برگشتم سمتش به

 ! هستین من رئیس فقط شما -

  انداخت؛ روحش روی خط و  شکوند رو قلبش از  گوشه یه هامحرف  دیدم  خدا به. شکست که دیدم

 . بود گرفته بدجوری دلم. بود کرده   گل بدجوری لجبازیم  ولی

  و غم تمام با هامین بشم،  سوار و  بنجنبم خودم  به تا من اما رسید؛ هم تاکسی  دار و گیر همون  توی

 .بره  که فرستاد رو تاکسی و داد رو خسارت عصبانیتش، 

  روی از  رو عینکم دیدم  فقط. کنممی  کار چی دارم نفهمیدم دیگه که کرد عصبانیم قدراون  کارش این

 . زدن داد به کردم شروع و برداشتم چشمم

  و کنی تلفی  خوایمی  تو؟  به بگم چی آخه برم؟ چطوری االن من ها؟ هامین؟ بود کاری چه این -

 ! مجنون این دست از! خدایا ندازی؟می  زندگی و کار از رو من  چرا دربیاری رو حرصم

 . شدم کشیده  ماشینش طرف به و شد  هامین قوی هایدست  گرفتار دستم مچ 

 . برم بذار کن  ولم  میکنی؟ کار چی -
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 . نداد من جز  و عز به اهمیتی هیچ 

 ! هامین -

  من و کرد مجذوبم چیزی هر از قبل همیشه مثل هاشچشم . دوختم صورتش به رو نگاهم حرص با

 . دیدم زمانهم  رو خنده  و  غم نگاهش،  توی

  رو  در و داد هل شاگرد  صندلی روی رو من. کرد باز رو ماشین در و کرد استفاده   پرتیمحواس  از هامین

 . چرخوندم ماشین اتاقک  توی چشم بعد و  انداختم خودم به نگاهی شده،  شوکه. بست حکم*م

. افتاد راه  ماشین  و بود شده  سوار هامین بشم،  پیاده   خواستم تا اما شدم؛ خارج  شوک از باالخره 

  نه*ی* س به دست فقط پس. کردمی  خواستمی  که کاری هر چل و خل این نداشت،  ایفایده  مخالفت

 همیشه مثل و بود رسیده  ممکن حد آخرین به حرصم. دوختم چشم خیابون به پنجره  از و نشستم

 . شد شروع هم  لبیم  زیر  غرغرهای

 همه شده  که کسی حتی. کنهمی  زورگویی برام جوریاین  بعد رئیسمی،   فقط تو میگم بهش! هه -

 . نیست خریدار رو نازم هم کسم

 . شد ترآروم  هم باز  صدام و انداخت گ*ن*چ  گلوم به رحمیبی  با بغض

  که بود خداش از معلومه خب. نمیکنه تحملم کس هیچ  که بدم قدراون  من. باهامه ترحم  سر از اینم -

 ! کنم قهر باهاش

 . بپرم جا از شد باعث بمش صدای

 ! نگو چرت -

 زدم؛می  حرف وارزمزمه  داشتم هم خودم اون جز به  و  بود رفته تحلیل صدام  بغضم خاطر به که درسته

 . نرسه هامین گوش به صدام و بکشم همیشگی سوتی این  از دست  من نمیشد باعث هااین  اما
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 . گیره می ازمون  اینم زورگویی با آقا بکنیم،  تونیمنمی  هم فکر یه! بفرما. کشیدم پوفی

**** 

  نکردم؛ کردنشون پاک برای تلشی. چکید چشمم از اشک قطره  چند و شکست باالخره  مغرورم بغض

  عقب رو سرم نشست،  صورتم روی انگشتش تا. اومد جلو که دیدم رو هامین دست چشم،  گوشه از اما

 : گفتم عصبانیت با. کردم اخم و کشیدم

 . گذرینمی  حد از شما هی نمیگم،  چیزی  من هی راستین؟ آقای کنینمی کارچی  -

 :گفتم جانب به حق. دوخت جاده  به چشم دوباره  و کرد نگاهم دلخوری با لحظه چند

 ! گفتم رو هاواقعیت  فقط من! شما نه منم،  باشه  دلخور باید که اونی -

 :دادم ادامه  کردنم غرغر  به وارمسلسل و  حرص با لبی  زیر و

  دلخوریم اصل باید چرا! فقط هستین رئیسم  هستین؟ کی شما مگه. ندارم دلخوری حق منم اما -

 ... چرا من اصل بگیرین؟  رو قهرم جلوی بخواین که باشه مهم براتون

 . کردم نگاهش اخمالو  و گذاشتم هم روی ب*ل. نشست بم*ل روی دستش

  سام اسم دیدن با  و کشیدم بیرون کیف از رو گوشی. خورد زنگ گوشیم که بگه چیزی خواست

  بود تلفی وقتِ حاال. ببینه رو گوشی صفحه هامین که گرفتم رو گوشی جوری عمد از. زد برق چشمام

 . باشه خطرناک و بخشذت*ل تونهمی چقدر مرد،  یه غیرت  طریق از تلفی  دونستممی  خوب منم و

 ! شفیق   رفیقِ بر سلم -

 . پیچید  گوشم توی  سام خندون و شاد صدای

 ! زنیمی  شاد خبرا؟ چه. خانم زیبا سلم -
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 . شد  شروع بازی ترتیب،   این به و نرسه هامین گوش به تا کردم کم رو  گوشی صدای

 نباشم؟  شاد و بزنم حرف تو با میشه مگه -

 : گفت تعجب با سام

 ! شدی  مهربون عجب،  -

 .کردم نازک چشم پشت بینه، می  رو من انگار که طوری

 ! بودم! ایش -

 : گفت ایبامزه  لحن با

 . نداشتم جسارت قصد بنده ! البته  صد -

 :زدم تشر  و کردم اخمی

 نه؟  خواد، می حسابی و  درست قهر یه  دلت! باش  داشته و بیا پس،  نه -

 : کرد ترسیده   رو صداش

 دارم؟  رو کی دیگه من کنه،  قهر من با خواهرم ! بکنم لط*غ من -

 :گفتم و کشیدم صورتم به دستی. گرفت امخنده  و پریدن باال تعجب  از ابروهام

 . کنی چینیمقدمه نکرده  الزم شده؟چی  باز بگو درست عزیزم!  اوهوع -

 . خندید

 ! هاگیریمی  زود میاد خوشم -

 . گفتم شیطنت با و زدم  مرموز لبخندی
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 بگیرم؟  زود رو کی حرف نگیرم،  زود  رو تو حرف -

. شدمی  لبو  شبیه بیشتر رنگش لحظه به لحظه. انداختم هامین به  نگاهی چشم یگوشه  از

  رو حواسم دوباره  سام صدای ! زدمی  سفیدی به که بود شده  حکم*م فرمون دور قدراون  هاشانگشت 

 . کرد جمع

 . کنی خواهری حقم در بازم خواممی  زیبا،  ببین -

 . دادم بروز حد از بیش رو نگرانیم

 عزیزم؟  شده چی  -

 :گفت سریع

 !نیوفتاده  بدی اتفاقِ نترس _

 !شدم نگرانت خوبه؟  حالت -

 . افتاد خنده  به سام

 ! بگو رو راستش بگیری؟ رو کی حالِ  خوایمی  خداییش زیبا -

 . اومد هامب*ل به خنده 

 فهمیدی؟  هم تو -

 .زد قهقهه

 ! دختر است ضایع  خیلی -

 . آورد هجوم دلم به استرس و  نگرانی حرفش این با

 نفهمه؟  خودش -
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 :گفت خنده  با

 حاال؟  هست کی -

 :گفتم بفهمه رو حرفم منظور  هامین کهاین  بدون کردن،  فکر ایلحظه  از بعد

 .کافه میام راستین آقای با دارم -

 . دوید صداش به حیرت

 داری؟  اون چیکار تو دختر هامینه؟ -

 :گفتم کلفگی با. بود کرده  گل بدجوری فضولیم

 شده؟ چی بگو تو! بماند حاال -

 . زده  زنگ چی واسه ره می  یادش آدم ریمی  راست و چپ قدراین !  ببین -

 . خندیدم  شیطنت با

 ! کنیمی  فراهم رو اشزمینه خودت عزیزم،  خب -

 . حقم  در کنی خواهری  یه خواممی ! وروجک  تو  دست از -

 . رسید  خودش  حد باالترین به کنجکاویم

 چی؟  -

 : گفت خجالت با

 . خواستگاری بری برام خواممی -

 . شد ترشیطانی  هم قبل از فکرهام سام،   حرف این شنیدن با
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 میگی؟  جدی داری  سام من؟ خواستگاری؟ -

 . کشید آهی

 . کنی خواستگاری خانوم  عسل از برام  خواممی ! من  خواهرِ آره  -

 . هامین دادن حرص برای نقشه یه  سر از نه بود،  واقعی هیجانم و  شادی دیگه باراین 

 !ون... مجنو! نکن  شوخی -

 . خندید

 ! دختر باش آروم! خب  خیله -

 کِی؟  از حاال بهت؟ بگم چی... خواستگاری آخه -

 : گفت خجالت با و آروم و رفت تحلیل صداش

 .دیدمش که اولی بار همون از -

 شخص حرف بشه معلوم نه و بیارم رو عسل اسم نه که جوری. شدن گرد  تعجب شدت از هامچشم

 :گفتم وسطه،  سام و  من جز ایدیگه

 بره؟ اتمعشوقه  دل نکردی فکر کردی؟ دست دست قدراین  چرا پس! نگو -

  خودش برای خواستم. بگیرم ازش رو جوونیش هایذت *ل نمیخواستم. بشه تربزرگ کردم صبر -

 .نشه پابند  ازدواج با کنه،  زندگی

 : گفتم حرص با

. کننمی  جوونی هم با بلکه نمیره،  دست از آزادی باشن هم عاشق طرف دو هر اگه! دیگه  مجنونی -

 . زنیممی حرف هم با رسیدم. امکافه  راه  توی من کن صبر حاال
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 :گفت خنده  با سام

 ! نکن اذیت رو بدبخت هامینِ اون قدراین  -

 !فعل نشنوم،  رو صدات برو! گلم بسه علقه  ابراز! جان سام -

 . داد تکون تاسف ینشونه به خنده  با رو سرش خط،  سمت اون از کردم حس

 ! جوجه بینمتمی  کنم؟ کارت چی دیگه،  شیطونی -

  رو من هایحرف فقط اون داشت،  هم حق. اومددرنمی  خونش زدیمی هامین به کارد. کرد قطع و

 گروِ در دل مجنون،  سامِ  دونستنمی دیگه. کرده  خواستگاری من از سام  کردمی  فکر و بود شنیده 

 ! داره  عسل

**** 

 فشار شدت از هاشدست  و قرمز هاشچشم. زدمی  نبض و بود کرده  باد حسابی هامین ردن*گ رگِ

  سامورایی هایروش  از استفاده  با و هم با رو سام  و من خوادمی  دلش بود معلوم. بودن شده  سفید

 ! کنه  تیکه  تیکه

 : گفت بود مشهود کامل که حرصی با ب، *ل زیر هامین. دوختم خیابون به چشم و شدم  اخمو دوباره 

 میشی؟  خوشحال خواستگاری یه از قدراین  یعنی -

 :دادم جواب غلیظی  اخم با چه؟  اون به اصل. گرفت حرصم

. طالبشه نفر یه بفهمه شهمی  خوشحال دختری هر که این اول راستین؟ آقای نشم خوشحال چرا -

 !میشم خوشحال هم بیشتر خیلی بخواد،  امگذشته  اون با رو،  من یکی  وقتی بعدشم، 

 . رفت غره چشم  بهم چشم یگوشه از و کرد اخم هم هامین
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 بزرگش الکی کنه،  دوری ازت کسی بشه باعث که نیست اتگذشته  توی خاصی  چیز هیچ   تو اوال،  -

 ! ذوق از نترکی باش،  سنگین یکم دوما، . نکن

 بود،  زندگیم مرد تنها که هامین،  وقتی  بود خوبی حس واقعا. شد آب دلم توی   قند اشجمله  اولین با

  دلم خاطر،  همین به. نکنم بزرگش که خواستمی  منم از و اومدمی کنار  امگذشته  با راحت قدراین 

 . کنم اذیتش  این  از بیشتر نیومد

  براش میشه،  عروس داره  خواهرم حرفیه؟!  بترکم ذوق از خواهرم عروسی  برای دارم دوست -

 ! خوشحالم 

  خشمش دفعه یک زد،  خودش که حدسی با. شد گرانهپرسش  اشچهره  و پرید باال تعجب از  ابروهاش

  و چرخوندم پنجره   طرف به رو سرم. انداخت من به زده حیرت  نگاهی و کرد فروکش زیادی مقدار

 . دادم رو نگاهش هایسوال  جواب

 قدراین که حاال اما کنین؛ گوش محترم خانم  یه مکالمات به بده  خیلی که این  اول! خان  فضول -

  رو عسل  تا خواست  من از سام بدونین بهتره  گذاشتین،  پا زیر رو ادب رسم که کرده  گل فضولیتون

 . کنم خواستگاری براش

 داد زده حیرت  و کشیدم ایخفه  جیغ. شدم پرت  جلو به هم کمربند وجود با که زد ترمز روی زد چنان

 :زدم

 کاریه؟  چه این! مجنون -

. کرد پارک و کشوند خیابون کنار به رو ماشینش هم او و کشیدن بوق سری پشت های ماشین

 . نشست من به رو و  کرد باز رو کمربندش

 کرد؟  خواستگاری  عسل از سام جدی. بگو رو راستش زیبا،  -

 . کردم نازک چشمی پشت
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  دو سام. بگم دروغ یا  کنم شوخی  باهاتون بخوام ندارم دلیلی من دوماً. دادخواه  خانوم و نه زیبا اوال -

 ! عسله عاشقِ که شهمی  ایخرده  و سال

  حصار از تا کردم  تقل. کردم پیدا بغلش توی رو خودم و بود شده  باز کمربندم اومدم،  خودم به تا

 . بشم  آزاد قویش هایدست 

 ! شینمی رد قرمزها خط  از دارین خیلی راستین؟ آقای کنینمی کارچی  -

  رو هاشدست  فقط گفت، نمی  هیچی هامین. دیدنمی  رو ماشین داخل کسی و بود دودی هاشیشه 

 . اومد در حرصم. کردمی تر حکم *م و حکم*م دورم

 ! هامین ! کن ولم گممی دِ -

 . شنیدم گوشم کنار درست رو صداش

 کنه؟ می  دق کنینمی  صدا رو  هامین وقتی نمیگی پرنسس  آخه دِ هامین؟ جانِ -

 . رسید  گوشش به لبیم  زیر صدای

 . نکنه خدا -

 که زنیمی  رو امخونه  در زنگ کنی، می آماده  برام صبحونه رو؟ سختت قهرِ یا   کنم باور رو مهربونیت -

  چرا! گرفتمی  من از رو  تو سام اگه مردممی که من المصب، ! ب*ل زیر میگی نکنه خدا نمونم،  خواب

 بخشه؟نمی  رو هامین مهربونت دل شیطونک؟ لرزوندی  رو وجودم جوریاین 

 : دادم ادامه لجبازی به اما سوخت،  براش دلم

 !هامیشه  دیر داره . کنین  ولم لطفا راستین،  آقای -

 . شد ترتنگ هم باز هاشدست  حصار
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 !کنمنمی  حرکت نشم هامین تو برای دوباره  تا من! بشه دیر بذار -

 .کرد غلبه هاملجبازی  به امغصه  و  دلخوری باالخره  و

  که! تو جز بگیره،  نادیده  رو  من بخواد که داشتم  انتظار کسی هر از. گرفت خیلی . هامین گرفت دلم -

 . گرفتی نادیده  رو من بارها هم تو  حتی بود رفته یادم. بود جاییبی  انتظار  البته

 . نشست سرم روی اشچونه 

  و  ببینم باید رو کی گفتم! بانو نشنیدم رو صدات من. بگیره  نادیده  رو پرنسسش بکنه لط* غ هامین -

 . شکوندمنمی  رو  کوچولوم پرنسس دل هرگز من وگرنه دادی؛ جواب چی نشنیدم. برد خوابم

 :داد ادامه  خودش. نگفتم چیزی

 . نازتم خریدار خودم. کن ناز نداره،  اشکال -

 . کشیدم آهی

  ولم لطفا. باشی خریدار بخوای که ندارم نازی دیگه  حاال. نخریدی ریختم،  ناز. هامین نداره  فایده  -

 ! کافه بریم بذار کن، 

 : گفت خواهش و مهربونی با. نیومد کوتاه  هامین

 !هاتشیطونی  بدون میره می  هامین! خانم نازدونه -

 . زدم تلخی یخنده  تک

 . یکم اومدی دیر. شیطنت  نه ناز،  نه! نیست موجود -

 ! خریدارم رو همش خودم. برسن هاتس * ن*ج تا کنممی  صبر -

 . زدم پوزخند
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 . بخری هم  رو خودت زیبای ناز بتونی یکم دار،  نگه رو هاتپول . خریدی زیاد قبل -

 . بود مهربون هم باز صداش

 .فقط  بفروش رو خودت ناز شما. نباش من زیبایِ نگران -

 : گفتم رحمیبی با ناخودآگاه  که بودم دلشکسته و  عصبانی قدراون 

 ! فروشمنمی  ناز رئیسمه فقط که کسی به من -

**** 

 : گفت رفته تحلیل صدای با. شنیدم رو هامین دل  شکستن صدای دوباره 

 زیبا؟  آره  فقط؟ رئیستم -

  توی  هم و صداش  توی  هم دلخوری. دوختم  چشم هاشچشم  به پشیمونی با و کشیدم عقب سر

 . بود نگاهش

  هم کسش تنها هستی،  هم اشهمسایه  هستی،  هم دلش عزیز هستی،  هم رئیست پرنسس  تو اما -

 ! هستی

 هامین. شدم آروم باالخره  و  نشست بم*ل روی نرم لبخندی. چسبیدن هم به امشکسته  دل هایتیکه 

 . بود من نوبتِ حاال کرد،  بهتر رو من حال خودش،  ناراحتی وجود با

 خریداری؟   هنوز -

 .کردمی  اذیتم بدجوری غم  این و داشت غم  صداش. فهمید رو منظورم

 ! خریدارم ابد تا -

 . شدم خیره  هاشچشم  توی خودم عکس به و کردم تمدید رو لبخندم. کشیدم عمیقی نفس
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 هستی؟  کی  من برای تو  دونیمی -

 :گفت آروم و کشید آهی. انداخت پایین رو سرش

 رئیست؟  -

 :گفتم شیطنت با و کردم ایخنده  تک

 . کسته تنها که هستی اونی کس همه تو! نچ  -

  و گرفتم انرژی ذاشت، می قدم نگاهش به آروم که شادی دیدن با. زدن برق رنگش ایسرمه هایتیله 

 :دادم ادامه

  اونی یهمسایه . دلته عزیز که هستی اونی تنهای  دلِ عزیزِ. پرنسسته که هستی اونی تشنغول  -

 ! همسایته که هستی

 و آروم قلبش ضربان ریتم. چسبوندم قلبش به رو گوشم و گذاشتم اشنه*ی * س روی رو سرم دوباره 

 :کردم تکرار تاکیدگرانه دیگه باریک . شد ترعمیق   لبخندم. داشت آرامش حسابی که انگار بود،  منظم

 . کسته تنها که هستی  اونی کس همه تو -

 . شد  صداش توی  غمِ جایگزین  آرامش و  خوشحالی. پیچیدن  سرم دور هاشدست 

 . نوکرتم -

 :داد ادامه و کشید عمیق نفس یه

 . هاتمشیطنت  و   نازها خریدار قیامت قیامِ  تا  من باش،  فقط تو  زیبا -

  پر رو وجودم و میشه  بلند هم اشساده  هایحرف  با حتی! ناشناخته حس  این شده  جنبهبی  چه

 تو؟   یا منه مشکل این هامین! اندازه می  جوش و   جنب به رو قلبم. کنهمی
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 :گفتم هامین جواب در. خندیدم آروم و کردم منحرف عجیب حس این از رو ذهنم

 چی؟  خودت زیبایِ پس -

 . کنه کنترل رو بغضش خواستمی انگار. کشید دیگه عمیق نفس یه

 . خرممی اونم نازهای بشه،  پیدا بذار -

- طوسی نگاه  به دوخت چشم. کردن دور  اشنه *ی*س  از و گرفتن  قاب رو صورتم هاشدست 

  احساسِ  این احتماال میشه؟ چی خاکستری و طوسی و ایسرمه هایرنگ  ترکیب   راستی. خاکستریم

 ! رنگیه همون ناشناخته

 . باشم داشته هم کنار رو زندگیم هایعزیزترین  من که روزی اون برسه کِی -

  زیبات  وقتی بگم نیومد دلم. وقت هیچ  بگم بهش نیومد  دلم. شد جمع  حواسم حسرتش از پر صدای با

 :دادم جواب که  کنم ب*را*خ  رو شادیش نخواستم . برم باید من بیاد

 . نیست دیر. هامین نیست دیر -

**** 

 از قدرچه  سال دو این توی  کردنش معطل این بابت سام که بماند. بودیم جنون کافه بعد یدقیقه ده 

 که میشد وقتی چند. بشم  مطمئن عسل احساسِ  از اول گرفتم تصمیم من  اما خورد؛ کتک من دست

 میشد کنه دختر یه وقتی  رو هاشچشم  توی عمیق  حرصِ. دیدممی رو سام به زیرزیرکیش هاینگاه 

  رو  عسل حسود و عاشق قلب من اما داد؛نمی  محل سام چند هر. دیدممی زدمی  تیک باهاش و سام به

 . بود اطمینان وقتِ حاال و دیدممی

  او و زدم سام سمت  به چشمکی. رفتم پیشخون سمت به و گرفتم هم رو دیگه مشتری یه  سفارش

  به خیلی و بود کافه  ثابت هایمشتری  از  یکی که  رفت دختری میز سر. شده  شروع نقشه که فهمید

 . بود عسل حسادتِ برانگیختن برای گزینه ترینمناسب  اون. دادمی گیر سام
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 موندم منتظر و زدم ریزی لبخند. کردم نگاه  عسل هایچشم  توی حرص به و نشستم پیشخون پشت

  جورهمون  و نمیاره  طاقت زیاد دونستممی  داشتم ازش که شناختی با. کنه  باز رو حرف سر خودش تا

 . شد شروع  غرغرهاش که نکشید طول زیاد بودم زده  حدس که

 ! میاد خرکی عشوه  هم قدرچه. پلسه جااین روز هر روز هر ها، آدمیه عجب دختره  این!  ایش -

 . کنم رفتار طبیعی کردم سعی و  دادم قورت رو امخنده 

 هیچ  هاشعشوه  که نیاد خوشش دختر این از پسرمون آقا اگه خوری؟می  حرص چرا تو حاال -

 . افتادیم رو عروسی یه ایشاال که باشه  داشته دوست رو دختره  هم اگر نداره؛ ایفایده 

 . کشید هین حیرت و ترس با عسل

 !بمیره  بره  کنه یدختره  افتادیم؟ رو  عروسی یه که چی یعنی! نکنه  خدا هیع،  -

 :گفتم جدیت با و کردم اخم

 . کسی واسه نکن مرگ آرزویِ -

 :گفت حرص با و  نکرد توجهی باشه نشنیده  رو حرفم که انگار عسل

 !گرفته هم گرم چه. هاشانتخاب  این با سام  سرِ تو خاک -

 : گفتم خندون لحنی با. کنم کنترلش  نتونستم و گرفت امخنده 

 ... بادا مبارک بادابادا. دختره  از اومده  خوشش گویا -

 :کرد قطع رو حرفم بود  حرصی هم هنوز که عسل

 !زنهمی  بد نفوسِ هی! کوفت -

 : گفتم مرموزانه. کنم پنهان رو صدام و  نگاه  شیطنت کردم سعی
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 . خواستمی کمک ازم. اومده  خوشش  نفر یه از گفت زدم، می حرف سام با که امروز آخه -

 . نیاورد خودش  روی به ولی دیدم؛ نگاهش توی رو ترس

 . بود نمکیبی  شوخی! هرهر -

 . رفتن باال ابروهام

 ! بود  واقعیت نبود،  شوخی! وا -

  کنممی  یکی رو بیشعور دختر اون و سام  ته و سر  بیاد؟ خوشش یکی از که  خودشه ِدست مگه آخه -

 !من

 . شد  شیطون لحنم

 نه؟  میاد،  خوشت سام از تو . عسل بگو رو راستش -

 :گفت تند و  دزدید ازم رو نگاهش

 . نگو چرت -

 خوری؟ می حرص قدراین  چرا پس -

 . کرد تراشیبهانه  به شروع مِن مِن با

 . بزنن گول رو سام هاشونعشوه   این با دخترها،   این ترسممی فقط من چیزه،  اِم،  خورد؟ حرص کی -

 : گفتم تعجب با

 بخوره؟ گول که است بچه مگه! وا -

 : گفتم مهربونی با و گرفتم هامدست  توی رو دستش. نگفت چیزی
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 عسلکم؟  -

 :بود کرده  بغض نازکم دل خواهرِ

 خواهری؟  جانم -

 : گفتم آروم و کردم نوازش رو دستش روی

  یه مگه ننوشتیم؟ عهدنامه مگه بگیم؟ هم به شد زندگیمون توی  چیزی هر ندادیم قول تو و من مگه -

 نزدیم؟  عهدناممون پای  رو خونمون از قطره 

 : گفت و کشید آهی. داشت بغض هنوز

 . زدیم چرا،  -

 . کردم هدیه بهش مهربونی بازم

 رفته؟  خوشگلم  خواهر دل بگو،  رو واقعیت چطوریه؟ دلت هوایِ نمیگی بهم درست چرا پس -

 : گفت غصه با. ریخت اشگونه  روی  اشک قطره  یه

 . نیست موندگار کسی هیچ . برام مونیمی  تو فقط زیبا -

. کشیدم ش* و*غ*آ به رو نحیفش تن و زدم دور رو پیشخون. کشید آه  دوباره  و کرد پاک  رو اشکش

 :کردم زمزمه رو همیشگیمون شعر گوشش در

 بود؛  باره  هزار گر زندگی -

 :کرد زمزمه بغض با

 تُو،  دیگر بارِ -

 ! تُو دیگر بارِ -



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
358 

 

**** 

 :کرد زدن حرف  به شروع مسلسل عین شدیم،  اتاق وارد وقتی

  ناراحت تنهاییم هم با  االن تو و  من میگم شد؟چی  نقشه اصل بخشید؟ رو  من عسل شد؟چی  زیبا -

 نشه؟

 خنده  با. بود نکرده  ناز کم عسل داشت،  هم حق خب. گرفت امخنده  داشت که استرسی همه اون از

 :گفتم

  بخواد که نیست حساس منم روی داد،  جواب هم نقشه بخشیدت، آره، ! دونه دونه! برادر ترآروم  -

 . بشه ناراحت

  و حس اصل که بود حاکم  وجودش بر استرس فقط هالحظه   اون  توی انگار. کشید راحتی نفس سام

 . نداشت رو اشهمیشگی  طبعشوخ  حالِ

 داره؟  دوستم پس خب،  -

  ناامیدش و بزارم نگران قدراین   رو سام تونستممی نه کنم،  فاش رو نازکمدل خواهرِ راز خواستممی نه

 :گفتم و کردم فکری. کنم

 . بگی بهش رو  دلت حرف باید نظرم به -

 : گفت و جوید  رو بش*ل استرس با

 چی؟  کرد ردم اگه -

 .چرخوندم کاسه توی رو چشمام زدم، می  کمر به دست که طورهمون  و کردم پوفی

  بزنی زنگ باید کرد،  قبول اگه وقت  اون. داری دوستش  بگو بهش فقط! کن خواستگاری که نگفتم -

 . بیان شیراز از اتخانواده 
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 : گفت مظلومیت کمی و آرومی با و کرد امتحان رو شانس سام

 زیبا؟  -

 :گفتم  جدیت با و گرفتم رو امخنده  جلوی بم، *ل گزیدن با

 . بکشی حرف  تونینمی  من ون*ب* ز  از نکن،  تلش!  کوفت -

  هایپسربچه  مثل درست خودش،  برای بود مردی یه که انگار نه انگار. کرد اضافه لحنش  مظلومیت به

 . بود شده  لجباز

 راهنمایی؟  یه -

 . خورینمی  سیلی  کنی علقه ابراز اگه که بدون قدرهمین  فقط! پوف  -

 زیبا؟  -

 . رفتنمی که رفتنمی  گوشش توی حرف اصل. نداشت فایده  پسر این با کردن کلکل

 نمیای؟  میرم،  دارم من -

 :کرد تکرار  یکدندگی  و لجبازی با

 زیبا؟  -

 . کردم بازش و رفتم اتاق در طرف به بهش توجهبی

 . بشه سبز پات زیر آمازون تا بمون عزیزم،  باشه -

 : نالید درموندگی با

 ! زیبا -
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  سام طرف به حرص با و دادم بیرون محکم  رو نفسم. بستمش دوباره  و   کوبیدم هم به رو اتاق در

 :برگشتم

 چته؟ ! بگیری ساعته یه  حناق! زیبا و درد -

 : گفت مظلومانه و کرد نگاهم مظلوم ایقیافه با

 چیه؟  رویاهاش و  داره  دوست چطوری بگو. کنم علقه  ابراز بهش چطوری بگو کن،  کمکم القل -

 :گفتم و کردم فوت بینیم از  حرص با رو  نفسم. شدن گرد حرص و  تعجب شدت از هامچشم

 دایره؟  رو  بریزم برات رو نوجوونیمون هایفانتزی  داری انتظار االن!  تبریزی  کوفته ای -

  پافشاریش همه  این از دیگه باراین . داد تکون سر بود کرده  پوش چکمه گربه شبیه که هاییچشم با

  خندون و دادم تکون تاسف  ینشونه به سری. خندیدم ریز و نکردم پنهان  رو امخنده . گرفت امخنده 

 : پرسیدم

 کنی؟  علقه ابراز خوایمی  کِی -

 . ندارم رو استرس و دوری تحمل دیگه. امشب -

 : گفتم تعجب با

 کافه؟  تو کجا؟ -

  هم کنار ذهنم توی  رو  چیز همه که طورهمون .  رفتم فرو فکر به. داد تکون تایید ینشونه  به سری

 :گفتم آوردم، می  یاد به رو  عسل علیق و چیدممی

 و گیرممی  مرخصی خودم االنم. ببندیم زودتر رو کافه امشب که زنممی  حرف هامین با من خب -

  خوشگل مانتوی یه زنم، می  خونشون به هم سر  یه!  عاشقشه عسل بگیرم،  بادکنک باید. خرید میرم

 . میارم براش
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 :گفتم کردم، می  لیست ذهنم توی رو کارها باقی کهدرحالی و کردم نگاه  سام به

 بندازی؟  راه  رو هامشتری  کار تنهایی میتونی هم امروز ببینم -

 . رفتم در طرف به. داد تکون  سر شوق با

  یه  برو هم تو برگشتم من وقتی. بزنم حرف هامین با برم من تا کارت سر  برو فعل پس خب،  خیله -

 . بجنبیم باید فقط بیار،  خونتون  از خوب لباس

 :کردم غرغر کردم، می باز رو در که طورهمون  و

 ! شدیم اونم که بودیم،  نشده  خواستگاری مجلس ریزبرنامه فقط -

**** 

.  بگیرم فاصله ازش تا  کشیدم جلو رو خودم ناخودآگاه  نشست،  امشونه  روی پشت از که سام دست

  بین از کامل هم هنوز شدنش،  رنگکم  وجود با که گرفتمی منشا امدرونی  ترس از کار این دونستممی

 . بود نرفته

  اصل و نداد بهم زدن  حرف اجازه  که کنم توجیه  رو کارم خجالت با خواستم  و برگشتم سام سمت به

 :گفت و  زد لبخند قدردانی و مهربونی با فقط. نیاورد خودش  روی به رو من کار این هم

 کمکم قدراین  داشتم واقعی  خواهر یه کنم فکر. کردی تموم  حقم در رو خواهری! زیبا  ممنونتم -

 ! داری رو هوام تو که کردنمی 

 ! داشت  رو من خواهر لیاقتِ پسرواقعا این. زدم مهربونی لبخند. کرد نگاهم محبت با و

 ! همین. کن  خوشبخت رو خواهرم فقط داداش،  نداره  رو قابلت -

 .کردم کج  هامین طرف به رو راهم  سام،  به چشمکی با و
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  مرخصی ازش تا اما کنه؛ تعطیل زودتر ساعتی دو یکی   رو کافه روز اون که کرد قبول زود خیلی هامین

 . خوردن گره  هم به ابروهاش خواستم، 

 بری؟  خوایمی کجا  مرخصی؟ چی واسه -

 :گفتم و انداختم  نگاهی آلودشاخم  یچهره  به تعجب با

 هاشفانتزی  و  عسل علیق  من هم طرفی از نیست،  وارد چیزها  این توی که سام دیگه،  معلومه خب -

  باید هم خوب لباس یه. کنم تررمانتیک  رو فضا یکم که بخرم چیز تا چند یه برم باید پس دونم، می  رو

 .بیارم براش عسل یخونه  از

  جیبش توی کهدرحالی  و کشید عمیقی نفس. نشد باز هم از  کامل ولی شد؛  تررنگ کم  هامین اخمِ

 :گفت گشت، می  چیزی دنبال

 . بری تنها نمیشه -

 . پریدن باال ابروهام

 خودم؟  دنبال بندازم راه  رو کی چی؟ پس -

 . آورد بیرون بود،  مشتش توی ماشینش سوییچ  که حالی در جیبش،   توی از رو دستش باالخره 

 . منتظرتم ماشین  توی بردار،  رو  کیفت برو -

. شد خارج کافه از و کرد گردعقب بده،  بهم مخالفت یا  زدن حرف برای فرصتی کهاین  بدون و

 از کردم، می  احساس قلبم توی هاشحمایت  این از  عمیق شادی حس یه  عجیبی طرز به کهدرحالی 

 . گرفت امخنده  کارش این

 ! تشنیغول   و زورگو که الحق -

 .کشیدم بیرون سرم از رو پیشبندم  و دادم تکون  سرش پشت  تاسف ینشونه  به سری
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 . بیایم زود کنیممی  سعی بیرون،  ریممی  داریم هامین  و  من ببین! عسل -

 : گفت و  گذاشت صندوق توی بود گرفته  مشتری از تازه  روکه پولی

 کجا؟ -

 . کردم ردیف هم سر پشت  ذهنم توی  داستانی سریع و  انداختم باال ایشونه 

  نشونت چیزی یه خواممی  بریم بیا،  و بردار رو کیفت  گفت شد،  جنی یهو هامین  این بابا،  دونمنمی  -

 .بدم

 . زد لبخند  و داد تکون  سر عسل

 .بگذره  خوش عزیزِدلم،  باشه -

  رزهای. افتادیم راه  هامین با بعد و بردارم رو  کیفم تا رفتم استراحت اتاق طرف به و زدم لبخندی

  من نظر به. شدن خریده  زود خیلی وارمر کوچیک هایشمع  و  قلب شکل به هلیم هایبادکنک  سرخ، 

 چیزی چه که بودم مونده  هنوز من. افتادیم راه  به عسل یخونه  سمت به پس نبود،  الزم چیزی دیگه

  تنهایی چرا که بیارم ایبهونه  چه و بدم عسل پدر حمید،  عمو و عسل مامان سعیده،  خاله تحویل

 . نیست همراهم عسل خودِ  چرا و بیارم لباس خونشون از عسل برای رفتم

  بیرون بریم هم با رو شب کردم دعوت ازش منم  و شده   کثیف عسل  لباس بگم  گرفتم تصمیم آخر در

  کافه وقتی  تا بردارم براش لباس  سریع اومدم بودم بیکار کافه توی که منم. نداره  لباس  هم اون حاال و

  اومدن دیر باشن،  هم با یکم  خواستن عسل و  سام اگر بهونه،  این با. بیرون بریم سریع  شد تعطیل

 . میشه توجیه  هم عسل

  این خب،  اما بودن؛ پدرم  و مادر جای که بگم دروغ کسایی به خواستممی که نداشتم خوبی حس اصل

  مادرش و پدر نگاه  نداشتم دوست هیچ . بود مادرش و پدر پیش عسل حیای و  آبرو حفظِ برای دروغ

 . کنه تغییر بهش ایذره 
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  از کذایی پرواز اون توی  رو پدرم و مادر که وقتی همون از. بودم حمید عمو و سعیده  خاله عاشقِ من

  بابای قدرچه  هر. بودن سعیده  خاله و حمید عمو بلکه کرد،  بزرگم که نبود داییم  واقع در دادم،  دست

  همون رفتنش با مامانم قدرچه  هر. بود پدر برام حمید عمو عوضش نکرد،  پدری برام خودم خونهم

  و  پدر حس. نکرد محبت بهم عسل از کمتر سعیده  خاله جاش به کرد،  دریغ ازم  هم رو مهرش نیمچه

  بهنام از داشتم وقتی حتی . خبرداشتن من زندگی بیشترِ از هم هااون  و داشتم بهشون رو مادرواقعی

 زندگی هااون  همراه   که کردن اصرار بهم خیلی کنم،  اجاره  جدا یخونه  یه  خواستمومی شدممی  جدا

 . نخواستم خودم خب اما کنم؛

  خیلی. دادن رو عسل و  من گذارِ و گشت اجازه  سعیده  خاله و  حمید عمو و  رسیدیم مقصد به باالخره 

  به اون از بعد. برداشتم هم رو آرایشش لوازم و کردم انتخاب عسل برای هم خوشگل مانتو یه زود

 . برسه وضعش و سر به و بره  که باشه داشته وقت هم سام تا کافه برگشتیم سرعت

 ***** 

.  فرستادیم بیرون کافه،   نیاز مورد مواد خرید یبهونه با رو عسل که بود شب  نیم و  هشت حدود ساعت

  دیگه طوریاین . شد کشیده  پایین مغازه  هایکرکره  و رسید هم سام عسل،   رفتن از بعد دقیقه ده 

  آشپزخونه به که پشتی  در از بود مجبور گشتبرمی وقتی عسل  طرفی از و اومدنمی  داخل ایمشتری

 . زدیممی  نشون دو تیر یه با کاراین   با و بشه داخل شد، می باز

 هاکناره  به رو کافه میزهای تمام هم کمک با!  شد  شروع فضا سازی رمانتیک عملیات اون،  از بعد

 رز هایگل  یساقه. دادیم قرار کافه سالن وسط درست صندلی تا دو با رو گرد میز یه فقط و کشیدیم

 . گذاشتیم ساقه براشون انگشت  بند یک حد  در فقط و کردیم کوتاه  رو

 بعضی بند. کردم پخش پراکنده  میز اون اطراف زمین،  روی رو رز هایگل  و هاغنچه خودم،  یسلیقه  با

 هاشمع  برای. بودن پراکنده   سالن فضای توی هم هااون  و بلندر بعضی و کردم ترکوتاه  رو هابادکنک

  فرش یه که انگاری بردمش،  استراحت  اتاقِ به من و اومد عسل وقتی که کردم سفارش پسرها به هم

 . کنن درست مسیر یه هاشمع  اون با و  بزارن طرف دو باشه،  پهن میز اون تا  اتاق از قرمز
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 . لرزید دستم توی گوشی که انداختممی  سالن  فضای به کلی نگاهی و بودم ایستاده  سالن یگوشه 

 عسل؟  جانم -

 ! شکست  دستم بابا پایینه؟ چرا کرکره  زیبا -

 .نزدم خنده  زیر ذوق شدتِ از هوابی  تا  گزیدم رو بم*ل

 . بگم برات تا داخل بیا پشتی  در از فعل -

 :گفتم پسرها به کردم، می  قطع رو تلفن  که جورهمون  و

 . بجنبین رسید،  عسل -

  و  گرفتم دستش از رو خریدها  و کردم حمله عسل طرف به شد،  باز در تا. رفتم  آشپزخونه طرف به و

 و کشیدم رو دستش بدم،  بهش رو حرف هیچ  فرصت کهاین  بدون. گذاشتم آشپزخونه میز روی

  وارد وقتی باالخره . کشیدمش استراحت اتاق  به نیوفته،  سالن به نگاهش کردممی  سعی کهدرحالی 

  و  سوال  از پر هم ذهنش و بود شده  حیرت از پر  عسل یچهره . کردم ولش  بستم،  رو در و شدیم اتاق

 . خوادمی  من از  رو سواالش  جواب که نداشتم شک

 پایینه؟  کافه هایکرکره  چرا جا؟این  آوردی  رو من چرا زیبا؟ تو چته -

 حالِدر  چون کنم؛  ساکتش تا گرفتم سمتش به  و برداشتم کمد از رو بودم آورده  براش که مانتویی

 :رسیدنمی  ذهنم به هاشسوال  برای جوابی هیچ  حاضر

 بشه؟  عاشقت سام داری انتظار بعد! زنیمی غر قدرچه  واه،  واه  -

 :گرفت دستم از  رو مانتو شده  گرد هایچشم و  پریده  باال ابروهای با

 آوردیش؟  کجا از! منه مانتوی کهاین  -



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
366 

 

 :دادم  جواب و گذاشتم میز روی  هم رو آرایشش لوازم

  نفری پنج   و کنیم تعطیل  زود رو کافه امشب که رفتم راه  مخش رو بیرون،  رفتیم که هامین با بابا -

 این. گرفتم بابات و  مامان از  رو اتاجازه  خونتون،  رفتم سر یه شد،  راضی که هامین. دور دور بریم

 ! نه یا  بدزدیم رو سام قاپ تونیممی  امشب  ببینم که آوردم،  هم رو آرایشت لوازم و هالباس 

 .کرد جاجابه  آرایش لوازم کیف و  مانتو بین رو نگاهش و خندید تعجب با عسل

 ! دیوونه -

 . سید*و*ب رو لپم محبت با و کرد بغلم محکم  و اومد طرفم به بعد

 ! خواهری  مرسی -

  و زدم  لبخند داشتم،  سراغ جونم از عزیزتر یفرشته  این به نسبت وجودم  توی که عشقی تمام با

 :گفتم

 انجام رو هلو به لولو تبدیل عملیات که کن عوض رو لباسات زودتر حاال. دلم عزیزِ کنممی  خواهش -

 ! بدیم

 . کوبید  بازم به مشتی عسل

 !هاخودتی  لولو آهای،  -

 :گفتم و خندیدم

 فقط. دستشویی میرم دقیقه یه  من بپوشی تو تا هم حاال. هاحلقه  ارباب شما واشر،  ما اصل بابا،  باشه -

 .بشه مرگذوق  ببینتت آرایش با یهویی سام بذار! هانری  بیرون

 . زدم بیرون اتاق از منم و خندید خجالت با توام  شادی با عسل
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 ***** 

  که جوریهمون  پسرها که بود وارمر  رنگ آبی هایشمع  دیدم،  اتاق از رفتن بیرون با که چیزی اولین

  خودشون حد ترینکم به رو هایچراغ  نور من،  پیشنهاد با. بودن کرده  روشن و چیده  گفتم بهشون

  ببینی؛ تونستیمی  رو اطراف  تاریکی،  به چشم کردن عادت با که شد تاریک حدی به کافه و رسوندیم

 . کردندمی  خودنمایی هانورشمع  و بود تاریک فضا اول نگاه  در ولی

  اون دیدن با. باشنش کشیده  بیرون عاشقانه رمان یه وسط از که انگار بود،  شده  رویایی خیلی فضا

  برای نبود یکی چرا. نشست دلم به حسرت یه حال  عینِ در ولی رفت؛ ضعف شوق شدت  از دلم فضا

  ته اما نداشت؛ خواهر از کم برام که عسلی برای بودم خوشحال خیلی که خدا به کنه؟ کارها این از من

 برام هامین که رویایی  تولد اون ناخودآگاه  که بود حالت همین توی و خوردممی  حسرت بهش هم دلم

  من برای کسی بگم تونستمنمی  من. زدم دل ته از  لبخندی. اومد یادم  رو بود دیده  تدارک امخونه   توی

  توی  و چرخوندم چشم. داشت رو من هوای خدا یهمیشه  و بود هامین چون بینه؛نمی  تدارک قدراین 

  چیز همه من برای پسر این. کنه کم استرسش  از تا میزد حرف سام با داشت که کردم پیداش سالن

 ! بود

  زود خیلی. برگشتم اتاق داخل و ترکردمبزرگ  رو  لبخندم بودم،  گرفته هامین فکر از که خوبی حس با

  کامل و  پوشید هم رو  مانتوش باالخره  وقتی. نشوندم عسل  صورت روی دخترونه و ملیم آرایش یه

 . کردم شروع رو آوردن بهونه و  بهش کردم رو شد،  آماده 

  و کنممی  جمع رو وسایلم منم کنی،  دلبری سام  برای هاتخوشگلی  با یکم تا  بیرون،  برو تو  عسل -

 .میام

 : گفت رفت، می کیفش طرف  به که حالی در و داد تکون  سری  لبخند با عسل

 . بردارم رو خودم وسایل بذار پس باشه،  -

 . دادم هلش در طرف به و  گرفتم رو دستش سریع
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 ! برس دلبری به برو تو. میارم خودم خواد، نمی  -

 . زد خشکش در،  درگاه  توی  همون اما  کرد؛ باز رو اتاق در و خندید ملوس عسل

  با. شدن گرد شدت به هاش چشم  که بزنم حدس تونستم می. بود شده  پرت من  از کامل دیگه حواسش

  کنار و زدم بیرون اتاق از صدا و  سر بی و آروم منم. رفت جلو رو هاشمع مسیر آهسته هاییقدم

 وسط که میزی به باالخره  عسل. کردم خوش جا بودن،  ایستاده  کافه در نزدیک که جاوید،  و هامین

  گوش به تعجبش  از پر هایزمزمه صدای. زد دید رو اطراف حیرت با و  رسید بودیم گذاشته کافه

 : میزد حرف خودش با انگار که رسیدمی

 خبره؟ چه جااین  -

 :شد بلند سام،  مردونه صدای اون،  از بعد بلفاصله

  اسمش که شیطون،  و قلب  خوش البته صد و خوشگل و جذاب  خیلی دختر  یه. نبود یکی بود،  یکی -

 . کردمی  زندگی شهر این یگوشه یه توی بود،  عسل هم

 . ندید بود شده  قایم کافه هایستون از یکی پشت که رو سام اما چرخوند؛ سر عسل

  داده  استعفا تازگی به جنون کافه دارصندوق . جنون کافه اسم به بود،  کافه یه  شهر،  این یدیگه  سر -

  قضا از که خانم،  عسل این  بابای روز یه. بود کاربلد و مطمئن آدم یه دنبال در به در کافه،  صاحب و بود

 که گفت کافه صاحب  به. کافه آورد و گرفت رو شیرین  دختر این دست بود،  هم کافه صاحب دوستِ

  روز،  اون از و کرد قبول خوشحالی با هم کافه صاحب. بشه سرگرم تا کنه کار جااین  خوادمی  دخترم

 . شد روشن خانم عسل هایشیطنت  جمالِ  به جنون کافه چشم

 میز به نگاهی بود،  شده  ناامید سام کردن پیدا  از که هم عسل. بگیره  نفسی تا کرد سکوت سام

  یه جااین  که بود زده  حدس انگاری. نشست میز پشت و کشید عقب رو هاصندلی  از یکی. انداخت

 . رسهمی کجا به داستان این یادامه  ببینه تا کنه صبر خواستمی حاال و برقراره  داستانی و جریان
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 ***** 

 : رسید گوش به بیشتری احساس و قدرت با سام صدای دوباره 

  ریخت، می ناز کرد، می  شیطنت کافه اون توی  خودش برای قصه،  شیرین و قلب خوش عسلِ -

  جنون کافه گارسون از دل بیشتر کارش،  هر با که نداشت خبر و کشیدمی  رخ به رو هاشزیبایی 

 !بره می

. بشنوم رو اشنه *ی*س  توی  عسل نفس شدن حبس صدای داد اجازه  من به سام،  یدوباره  سکوت

  تمام و بودم شده  بزرگ عسل با سالگی هشت از که کردم، می حس و فهمیدممی  من فقط رو این

  اشنمونه  من که عشقی بود؛ ایدیگه وقت هر از ترعاشق  بار این سام صدای. شناختممی  رو حاالتش

 :بودم دیده  کم خیلی رو

  دید رو عسل خوشگلی بیچاره،  گارسون که اولی بار همون از برد،  دل اول یدفعه  همون خانم عسل -

  گارسون اون دل توی رو خودش جای ذره  ذره   ولی  کرد؛ شکار  رو هاشچشم شیطنت  و مهربونی و

  از بیشتر لحظه هر گارسون،  و کرد دلبری تمام  سال دو هاششیرینی  تمام با خانم عسل. کرد محکم

 . شد  عاشق قبل

 اون،  دیدن با عسل. اومد بیرون ستون پشت  از و برداشت شدن پنهان از دست باالخره  سام

  داستانش به و اومد جلوتر قدم به قدم سام. موند  بهش خیره  و شد بلند صندلی روی از ناخودآگاه 

 :داد ادامه

  تحمل. کنه نگاه  دور از فقط  رو دختر این که نداره  تحمل. نداره  تحمل عاشق  گارسونِ این دیگه حاال -

 ...نگه شیرینش  عسل به روز هر که نداره 

 :کرد کامل رو اشجمله  و شد خیره  اون به عاشقانه. ایستاد عسل قدمی یک

 ! تمدیوونه  عاشقتم،  -
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  عسل دست. بسنجیم رو هاشونالعمل عکس تمام  تونستیممی  و بود ما سمت به سام و عسل رخنیم

  به دوباره  سام. کرده  رو کاراین  بغض زور از که گفتمی  بهم حسی. نشست دهنش روی و رفت باال

 : اومد حرف

  از. شدی من بُت تو  و گذشتمی  تو فکر با روزم  و شب. پرستمتمی که تمامه   سال دو من عسل،  -

. محاله واسم تو بدون زندگی فهمیدم. شدی دلبرم گذاشتی،  جنون کافه به قدم که باری اولین همون

 . باشی  کنارم باشی،  همدمم  باشی،  همیشگیم همراه  تو که خواستم روز همون از

 :داد ادامه اطمینان با و کشید عمیق نفس یه

 کنی؟ می  ازدواج  من با! عسل -

 . بودیم شده  گوش سراپا عسل صدای شنیدن برای ما نفر چهار هر

 : گفت بغض از لرزون صدای با. اومد  پایین صورتش روی از عسل دست

 !سام -

 . بود عشق و  استرس از پر سام

 جانم؟  -

 . اومد حرف به لکنت با بگه،  باید چی ندونه درست که انگار. داد فشار هم  به رو هاشب *ل عسل

 ...خب... من... من -

 . کنه کمکش زدن  حرف  برای تا کرد قطع رو عسل حرف. بود اومده  سر  عاشق  پسر اون صبر

 . بزن رو  حرفت  راحت شده؟چی  -

 :گفت ضرب یک و محکم  و بست چشم عسل
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 ! دارم دوست -

 مات و شده  شوکه اول  هم سام. گرفت اسارت  به رو من هایب*ل بزرگ،  لبخندی. ترکید  بغضش و

. بود کرده  پر رو کافه  کل اشقهقهه صدای و خنده  زیر زد بغض با. اومد خودش به بعد ولی بود؛ مونده 

 به رو شد، نمی  پاک جوره  هیج  که بزرگی لبخند با سام. خندید آروم و کرد پاک  رو اشکش هم عسل

  شیطنت  از سرشار صدای که بودن غرق هم نگاه  توی. شد خیره  بهش عاشقانه و ایستاد عسل روی

 .کشوند ما طرف به رو شوننگاه  جاوید، 

 جااین  که هم ما میشه،   ممیزی قضیه یهو. نرین جلو بیشتر دیگه باشه حواستون ها، میگم ! اِهِم اِهِم -

 ! داریم مجرد

 هم سام. شد خیره  زمین به و انداخت پایین رو سرش. گزید ب*ل و  شد سرخ خجالت از عسل

 . بود مونده  خیره   عسل به تمام شیفتگی با جاوید،  به توجهبی

 :زدم  جاوید پهلوی به ایسقلمه 

 . پروندی رو  حالشون و حس دیگه،  بکنن رو علقشون ابراز راحت میذاشتی! بد پسرِ عه،  -

 با. گرفت قرار جلوم بود،  راستم دست که هامین که ایستادم بهش پشت و  کردم نازک چشم پشت و

 :گفتم کنهمی  تشویق  رو پسرش داره  که مادر یه  مثل شیطنت،  و یخنده 

 . داری جایزه  شکلت یه  نزدی؛ هم به  رو فضا که آفرین! خوبی  پسر چه هامین،  آفرین -

  غم یسلطه  زیر اشچهره  که حالی در. شد جمع  حواسش من حرف با بود،  فکر تو حسابی که هامین

  سریع و گفت ببخشیدی ب*ل زیر کرد، می  بیداد  رنگش خوش هایچشم  توی  دوباره  غصه و بود رفته

  برای نگرانی از حسابی  دلم. شدیم خیره  رفتنش مسیر به تعجب با همه. رفت آشپزخونه طرف به

 انداختممی باال شونه که درحالی و کردم شاد  رو لحنم دوباره  بود؛ افتاده  خروش و جوش به هامین

 :گفتم
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  گوشه یه خوب هایبچه  عین  هم تو خان،  جاوید. بکنین رو هاتوندلتنگی  رفعِ قشنگ دوتا شما -

 . شد چی  هامین ببینم برم من تا نمیشی هم مزاحمشون و کنیمی  درویش رو هاتچشم  و ایستیمی

 . رفتم  آشپزخونه سمت به و

 ***** 

 و کردم باز رو در. رفته  بیرون پشتی در از احتماال که شد خبردار شصتم. نبود آشپزخونه توی هامین

  رو سرش و بود نشسته چهارپایه  یه روی در،  کنار همون هامین. انداختم بست  بن یکوچه  به نگاهی

  صداش داشتم،  بهش نسبت که محبتی و مهربونی با و ایستادم کنارش. بود  گرفته هاشدست  توی

 :زدم

 دلتنگه؟  هم ما تشنغول  شده؟چی  -

  هاشچشم  طرف به رو دستش خواست. چرخوند مخالف طرف به رو سرش کنه،  نگاهم کهاین  بدون

  من خواستنمی  حاال و  غلطیده  اشگونه  روی اشک مرواید فهمیدم. گرفتم  رو دستش هوابی که ببره 

 مقابل در که هامدست با. کردم رها رو دستش و نشستم چهارپایه دومین روی کنارش. بفهمم

. چرخوندم خودم طرف به رو سرش و گرفتم رو اشچونه  بودن،  کوچیک خیلی هامین هایدست 

 . بودن چسبیده  هم به اشک،  از خیس حالتش  خوش هایمژه  و  بودن سرخ هاشچشم

 : گفتم مهربون لبخندی با و زدم کوک هاشچشم  بارونی دریای به رو نگاهم

  رو دلم غم، ! "است تَر عشق  حادثه از که نگاهیست به رسیدن چیز بهترین":سپهری سهراب قول به -

 . عاشقی  دیروز از  بیشتر روز هر که فهمممی  حال،  عین  در اما کنی؛می  گریه وقتی کنهمی  پر

 . کرد نفوذ جونم  عمق تا دارشخش صدای
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 و کنهمی  علقه ابراز بهش داره،  خودش کنار رو عسل سام،  دیدم وقتی  امروز. دلتنگشم خیلی -

  بود کاشای . بود جااین زیبام کاشای که کردم آرزو خودم با. گرفت دلم میده،  مثبت جواب هم عسل

 !کردممی  محکوم ابد حبس به بغلم،  توی  رو  اون  منم و

 . غمگین و تلخ  لبخندم  و بود آروم و نرم صدام

 !لطفا   کنی؟ تصور  رو زیبات  و ببندی رو هاتچشم  لحظه  چند تونیمی  هامین؟ -

  چشمش جلوی زیباش یچهره  انگار. بست رو هاشچشم  و کرد عمل درخواستم به تعجبش،   وجود با

 شدم بلند خودم چهارپایه روی از دیدم،  که رو لبخندش. نشست بش*ل روی لبخندی که گرفت جون

 . کردم حلقه دورش رو دستم و خزیدم هامین ل* غ*ب به آهسته،  و نرم و

 . زدم لبخند لرزون،  هایب*ل با. شد خیره  بهم تعجب با و کرد باز رو چشمش سرعت به

  تصور. کن بغلش اون یاد  با رو من و  کن تصور رو زیبات. ببند رو چشمات کردی؟ باز رو چشمات چرا -

 . کن بغلم و زیباتم من کن

 :دادم ادامه تلخ   بغضی با و آهسته ب، *ل زیر و

 . بگیره  آروم  اتخورده  زخم دل بلکه -

  اون دوباره  و شدن ترکیب  قلبش تپش صدای با بمش،  صدای. دادم تکیه اشنه *ی* س به رو سرم

 :کردن بیدار وجودم  توی رو  غریبه حس

 ! کن نگاهم زیبا؟ -

 . بود نشونه لپش  روی عمیق چالِ یه  دوباره  و  بود مهربون لبخندش. کشیدم عقب سر

 دیگه یکی جای نداری نیازی تو!  پرنسسمی چون کنممی  بغلت. زیبام یادِ با نه ولی کنم؛می  بغلت -

 . باشی
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 :کرد زمزمه گوشم کنار و  آورد پایین رو سرش. فشرد اشنه *ی* س به احساس با و  محکم رو من و

 !بگیره  آروم اموامونده  دل این میشی  باعث تنهایی به خودت -

 بود،  من از مشکل این. اومدمی  سراغم به قبل دفعه از  شدیدتر و ترقوی  بار هر وجودم یغریبه  حس

 نه؟

  لبخندی. بود تر عشقش  اشک از هنوز هامین هایچشم. کشیدم عقب رو خودم بعد دقیقه یک حدود

 . پاشیدم  روش به مهربون

 کنی؟  ل*غ *ب طوریاین  رو زیبات تونینمی  چرا که کنیمی  فکر داری االن -

 . کردم مهربون  هم رو لحنم. نداد جواب و شد خیره  چشمام به فقط

  با نه گیره، می آروم عشقش با فقط عاشق،  یه دل! خوب پسر کن تصور رو  زیبات گفتم که من خب -

 ! دیگه یکی

 دفعه یه که کشوندم هاشچشم  به هاموندست   از رو نگاهم. افتاد گیر بزرگش دست توی دستم مچ 

 :گفت احساس با وار، زمزمه. افتادم بغلش توی دوباره  من و  کشید جلو رو من

  هم خودت که دونینمی هم هنوز. زنیمی  رو حرف  این که مهمی برام قدرچه  فهمینمی  هم هنوز -

 ! باشی هامزخم  مرهم تونیمی

  خودم روی به چیزی قلبم،  بکوب و بزن وجود با و شنیدم. شنیدم من اما زد؛می  حرف خودش با

 : گفتم شیطنت  با و خندیدم فقط. نیاوردم

 . شدمی  زمین پخش مخم افتادم، می  که االن چل؟ و خل کنیمی  کار چی -

 :گرفت طلبکاری و خشونت رنگ لحنش. پیچیدن دورم ترمحکم  بزرگش بازوهای

 بیاد؟  پرنسسم سر  بلیی ذارممی من مگه -
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 . خندیدم هم باز

  عروسکی خرس با رو من تو االن فهمم، نمی  من  یعنی. پسرم میاری سرم داری خودت که رو بل -

 من،  عزیز! شهنمی  هیچی بدی فشارم طوریهمین  اگر کنیمی  فکر که درخت تنه با یا گرفتی،  اشتباه 

 !هاماستخوان  شد خرد آدمم،  خدا به

  و بود نشسته بش*ل  روی لبخندی. کردم نگاهش و کشیدم عقب. کرد باز دورم از  رو دستش آروم

 . بود کرده  بهتر رو  حالش  شیطنتم انگار. خندیدنمی  هم هاشچشم

 مجنون؟  خوبی االن -

 . شد عمیق  لبخندش

 ! خوبم تو با -

 :گفتم و کردم دراز هامین طرف  به رو دستم. شدم بلند جا  از و زدم  لبخند احساس با

 !"بیا و کن،   پا به کفش بتکان،  را هاپلک":سپهری قول به بازم -

 ! سرمون روی نریختن  تا  سه اون تا بریم پاشو  و  بتکون رو هاتپلک 

  دستش به و درآوردم دستمالی مانتوم،  جیب  توی از . شد بلند جا از آروم. گرفت رو دستم و زد لبخند

 . دادم

 . بیا هم  تو بهتری کردی  احساس وقت  هر تو میرم،  من. بزن آب یه هم رو  صورتت خواستی،  اگه -

 . برگشتم هابچه پیش سالن  توی و شدم  آشپزخونه وارد. داد رو جوابم لبخند با

 ***** 
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. شدم رو به رو سام و عسل نگران هایچشم  و جاوید یخورده  گره  هایاخم با سالن،  به ورود محض به

 :گفتم خنده  با و گرفت امخنده  نگاهشون حالت از

 شده؟چی  چیه؟ -

 :اومد حرف به نگرانی با سام

 خوبه؟  حالش -

  راز  یه بودن شده  دفن من دل توی که هامین های حرف . نشن چیزی متوجه تا  خندیدم خیالیبی با

 ! اون   و من بینِ راز یه بود، 

 . بود گرفته دلش یکم فقط بابا،  آره  -

 . بود خشن و عصبی صداش زد،   حرف جاوید وقتی

 دادی؟  طولش قدراین   چرا پس بپرسم تونممی -

 :دادم جواب  و انداختم باال ابرو جاوید،   نوظهور رفتار از متعجب

 . شد آروم یکم کرد،  دل و درد برام نشستم! هامینه نیست،  که خورخوره   لولو  تو؟ چته! وا -

 . اومدنمی  پایین موضعش از و  بود طلبکار جاوید

 کرد؟ می  دل و درد تو  برای باید چرا وقت  اون -

 . گرفت امخنده   اشبچگانه رفتار از باراین 

 . مجنون دنبالش رفتم من خب احیاناً؟  نداری تب پسرم،  -

  فوت رو نفسش حرص با نداشتن،  شدن رنگکم  قصد که هاییاخم  با و شد  نه*ی* س به دست جاوید

 .کرد
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 کرد؟ می  دل و  درد من برای دنبالش رفتممی  من یعنی آها،  -

 : رسید گوش به زودتر هامین مهربون صدایِ اما بدم؛ جواب تا کردم باز دهن

  خب  ولی بشینی؛ دلم و درد پای کردممی خواهش تو  از دنبالم،  اومدیمی تو اگه جان،  جاوید آره  -

 . بده  گوش هامحرف به  ایدقیقه چند کردم خواهش ازش منم و اومد زیبا

  بشینم خواست اون. بود ایستاده  سرم پشت لبخند با هامین. برگشتم شده  گرده هایچشم  و تعجب با

 جا؟ این  خبره چه  ها؟ کرد؟می دل و  درد اون واسه رفتمی جاوید اگه دلش؟ و درد پای

 صحبت هامین با نشه مجبور تا رفت عسل و سام  طرف به و گرفت ما از چشم . نگفت چیزی جاوید

 :کرد زمزمه گوشم در و  شد خم آروم هامین که بودم شده  خیره  بهش حیرت و گیجی همون با. کنه

 ! داره  دوسِت. پرنسسم نکن تعجب -

 : گفتم حواسیبی با. شدم خیره  هامین  به و کردم جاوید به پشت

 داره؟  دوستم کی هوم؟ -

 . خندید آروم زنممی  خنگ هنوز دید وقتی هامین

  که دیگه عذب مرد یه با چرا که کردمی  حسودی داشت و بود شده  غیرتی االنم. داره  دوست جاوید -

 ! بکنه جا از رو من یکله  بود نزدیک. موندی تنها  ی، *یک* زد*ن بهش خیلی قضا از

 داره؟  دوستم ندارم،  بهش برادری جز نگاهی من که کسی جاوید؟. شد برابر چند  حیرتم

 . گذاشت پا نگاهش به شیطنت و شد  شوخ هامین لحن

 نه؟ ام، نه *ی*س  روی بذاره  ببره  رو سرم محرمیم تو و  من بفهمه اگه کنم فکر -

 . پروند جا از  رو من جاوید،  عصبی صدای. خندیدم  ریز ریز و دراومدم گیجی از باالخره . گرفت امخنده 
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 نمیای؟  زیبا -

  آسمون به رو و گرفت باال رو  سرش. داشتنمی  بر شیطنت از دست و بود شده  گرم تازه   هامین موتور

 :گفت لودگی با

 ! هستم نوکرتم بمونم،  زنده  من رو  امشب یه خدایا اُه،  اُه  -

 . نمیشد خیالبی  اصل هم مجنون هامین. نشه بلند امخنده  صدای که گرفتم رو دهنم جلوی  دستی دو

!  خون خمره  تا دو کنم،  عرض چه که کاسه تا دو شده  هاشچشم  خان مغول بزرگ ننه جانِ به زیبا -

 ! بمیرم ناکام خوامنمی  من برو برو، 

 : گفتم خنده  با اومد، نمی باال نفسم خنده  شدت از کهحالی  در و داشتم بر  دهنم جلوی از  رو دستم

 ! پسر بگیر آروم -

 . گرفتن مهربونی آشنای رنگ دوباره  هاش، چشم  و لبخند

 ذارمنمی  باش،  مطمئن ولی داره؛ دوست جاوید. شناسممی  رو خودم س*ن*ج هم  من شوخی،  بدونِ -

 !بگیره  من از رو تو نداره  حق کسی  هیچ . بیاره  دستت به

  زدم لبخند. بود نشسته دلم به حسابی اومد، می قلبش اعماق از که حرفی. شدم خیره  بهش حیرت با

 :کرد دستیپیش شوخش لحن با هامین   که بگم چیزی خواستم و

 ! الفرار که من سمتی،  این میاد داره  االنم -

  بشو آدم بشر این. دادم تکون تاسف ینشونه به سری خنده  با سرش،  پشت. شد دور ازم خنده  با و

 ! نبود که نبود

 ***** 
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 همون با. بود ایستاده  هامین جای خورده،  گره  هایاخم  و  سرخ هایچشم با جاوید بعد،  لحظه چند

  تبریک بهشون و بود ایستاده  عسل و سام کنار که شد خیره  هامین به خشم با و ایستاد کنارم اخمم

 . دادم تکون  و  داشتم نگه جاوید چشم  جلوی رو دستم. گفتمی

 .کنینمی نگاه  که پدرت  قاتل به پسر؟ چته -

 . رفت نشونه من سمت به رو خشمگینش نگاه 

 گفت؟ می  چی -

 : نشدم حرفش  متوجه و  پرید باال ابروهام

 ها؟  -

 خندیدی؟ می  هی تو گفتمی  چی هامین این -

 : گفتم تمام  خیالیبی  با و انداختم باال شونه

 خوری؟ می  حرص  چرا تو. گفتمی  چی هر -

 :گفتم و کردم لوس  هایزن  مثل رو لحنم

 . میشه ب*را*خ  پوستت بخور،  حرص  کمتر جون  عالیه -

 :گفت و زد محوی لبخند. بازشدن هم جاوید هایاخم  من،  شیطنت از

 . دختر تو  دستِ از -

 . شدم مظلوم کوچیک،  یدختربچه  یه مثل باراین 

 خندیدم؟  دوستم با چون فقط داداشی؟ کردم کارچی  من مگه-

 . کنن نقاشی پیشونیش روی رو اخمی  تا دادن هم دست به دست دوباره  جاوید ابروهای
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 دوستته؟ هامین االن آها،  -

 . کردم پایین و  باال رو سرم و زدم لبخند

 . دوستمه بلی -

 : گفت آروم بعد  کردو مکث ایلحظه  چند. کشید  عمیقی نفس جاوید

 دارم؟  باهات نسبتی چه من دوستته،  هامین اگه  ام؟کی  من -

  این کنه،  فراموش رو اشعلقه   زودتر چه هر بود بهتر داشت،  دوستم واقعا جاوید اگه. رفتم فرو فکر به

  اجباری،  ازدواج اون وجود با ضی، *و*ع آریای  اون با گذشته،  اون با من. بود دومون هر نفع به

  اشدلبسته  زود خیلی  باشه،  مثبت جاوید به جوابم اگر بودم مطمئن. ببندم دل مردی به تونستمنمی 

  سر به چی زد، می جا و فهمیدمی  رو بهنام با ازدواجم  حتی یا  آریا قضیه جاوید اگر  وقت اون. میشم

  سر  بلیی یه و شهمی  غیرتی خوب وقتش به مطمئنم که ندارم کاری رو هامین فعل تازه   اومد؟می من

 ! میاره  جاوید

 ! شدین داداشم سام و تو جنون،  کافه اومدم که اولی روز همون از. داداشمی تو -

 . بود جواب ترینصادقانه  و بهترین این. نداشتم جوابم بودن درست در شکی

  روم،  به رو جذاب و  تیپخوش  مرد این. نشست هاشچشم   سبز جنگل  توی که دیدم رو غم غبار

  زد تلخی  لبخند. داد تکون سر دارغصه  جاوید. شدمی  هدر من پای نباید. داشت رو من از بهتر لیاقت

 . ریخت هم صداش به نگاهش غم و

 . بگو تبریک سام  و عسل به هم تو  بریم،  بیا. عزیزم باشه -

 . بود خودش ضرر به من از بیشتر عشق این  ولی  کنم؛ ناراحتش خواستنمی دلم. شد دور ازم آروم و
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  دو هر به و رفتم سام  و  عسل سمت به. نشوندم بم*ل روی لبخندی و کشیدم عمیق نفس تا چند

  ماشین با هم بعد و کردیم تمیز  رو کافه زود خیلی  هم شب اون. گفتم تبریک صمیمی خیلی نفرشون

 دوازده  ساعت چون  خورد؛ دردمون به هم گرفتم سعیده  خاله از که ایاجازه . زدیم شهر توی گشتی

  من شد راحت خیالش خاله و اومدن همراهمون هم پسرها  که بود خوب. رسیدیم خونه به که بود شب

 ! کندمی هم با رو هردومون ست*پو وگرنه  نبودیم،  تنها  عسل و

 ***** 

*** 

 

 :کرد زدن غر به شروع  بلند صدای با عسل

 ! شدم  خسته پوف،  -

 . ایستاد عسل کنار و اومد  سمتون به سام

 ! خوشگلم نزن غر -

 :توپیدم   حرص با سام به رو

 جا؟ این  نشستیم هاچل  و  خل عین چی واسه نداریم،  مشتری که ما!  دیگه میگه راست خب -

 . شد پیدا  هم جاوید یکله و سر

 ! باشین آروم! دخترها -

 . شد بچگونه عسل لحنِ دوباره 

 ! خوام... مو... نو -



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
382 

 

 . شد خیره  عسل به عشق با و  خندید سام. کوبید زمین  به رو پاش سیلب،  هر با و

 ناراحتی؟  چی از االن؟ شده چی  خانومم -

 :گفت  و ورچید ب*ل. شد خیره   سام به مظلومیت با عسل

 !هایلداست  شب دیگه روز شش  سرمون خیر بابا،  خب -

 . ایستاد نه*ی* س به دست و انداخت باال ابرو جاوید

 خب؟  -

 . داد بیرون اش بینی  از رو نفسش و کرد گرد چشم  حرص با عسل

  پر  مهمونی کل نیستن،  هم هابچه از کدوم هیچ  داییم،  خونه برن قراره  هااین مامانم! اهه!  نداره  خب -

 . برم خوامنمی من. استکننده  خسته  هایحرف و باباها مامان از

 . کنه  بهتر رو عسل حال کرد سعی و کرد کج  دن*گر سام

 ! عزیزم  نرو خب -

 : توپید  حرص با عسل

 دور؟  دور بیام تو با یا بمونم،  تنها خونه وقت  اون-

 :گفتم بلند بگه،  چیز سام کهاین  از قبل و زدم بزرگی لبخند گذشت ذهنم از برق مثل که فکری با

  از نفر سه دو،  هامین،  هایدوست  دوتا هامین،  تا،   سه شما. همتون  نه،  تو  فقط! من خونه بیا -

 ! جوونیم همه کل. بیارین خواستین رو کسی هر هم  شما خودم،  هایدوست 

 . زد لبخند  جاوید

 دیگه؟  مهمونی یه  یعنی  االن این خب -
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 . کوبیدم هم به رو دستام و  دادم تکون سرم ذوق با

 ! تمام! من خونه میاین دعوتین،  االن همین از تا  سه شما! دقیقا -

 . کرد بغلم و اومد سمتم به محبت  خنده  با عسل. افتادن خنده  به من یبچگانه ذوق از سه هر

 ! آجی عاشقتم -

 :گفت ساختگیه دونستممی که حسادتی با و کرد اخم سام

 ! شد  حسودیم منم هی،  -

 . کوبوند سام یکله پس گرگی کف یه  جاوید

  کل که بکنم باید من  رو حسودی! عاشقمه گفت من به پیش  روز سه عسل انگار! بابا بینیم بیشین -

 . کنهنمی  بغلم کسی هیچ 

 : گفت بود جاوید ی ضربه جای روی  و سرش  پشت  دست که حالی در شده،  گرد هایچشم با سام

 !خودم ل*غ*ب بیا اصل میزنی؟ چرا خوادمی  ل*غ*ب  دلت گنده  خرس خب -

  طبق. شد بلند نفرمون چهار هر یخنده  صدای. کشید آغوشش به رو او  و گرفت رو جاوید دست و

  گفته اشخانواده  به رو موضوع سام  هم روز سه  این توی. هاآدرس  دنبال بود  رفته هم هامین معمول

  عسل. بشه گذاشته غیره  و خواستگاری قرار تا بیان شیراز  از یلدا  شب از بعد بود قرار هم هااون  و بود

  اون از بعد از. بودم خوشحال  خواهرم برای خیلی منم و  بود ایدیگه  وقت  هر از  شادتر روزها این هم

 . کردیممی تعطیل  رو کافه عصر هفت ساعت  قراردادنانوشته،  یه طبق  هم سام یعلقه  ابراز

  و  هفت ساعت. کردیم  تعطیل زودتر رو کافه و نداشتیم ایمشتری هیچ  شش  ساعت  از که هم امروز

  شب مهمونی گرفتن  برای کافه توی امیهویی  تصمیم اون. رسیدم خونه به کوفته و خسته بودکه نیم

 چه کهاین  برای نوشتن لیست به نشستم و کردم  عوض رو هاملباس . بود آورده  ذوقم سر حسابی یلدا، 



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
384 

 

  هامین. کردم درست شام شد،  کامل لیستم وقتی. دارم الزم چیزهایی چه  و بکنم خواممی  کارهایی

 بودم خسته حسابی. خزیدم پتو زیر سریع و گذاشتم اشآشپزخونه  توی براش پس بود،  نیومده  هنوز

 . ذاشتممی  آخر روز برای رو خوراکی مواد فقط و میکردم  شروع ریز  ریز رو خریدهام باید هم فردا از و

 ****** 

  کرسی سمساری یه  از بودم تونسته. بود مونده  یلدا  شب تا روز سه فقط و   گذشت هم دیگه روز سه

  و بود بچگیم زمان از هامیادگاری  معدود جز که داشتم بزرگ لحاف یه. بودم خریده  و  کنم پیدا

 جااون  قالیچه یه و بکشم عقب رو هامبل  داشتم  تصمیم. بندازم کرسی روی رو لحاف اون خواستممی

 . ذاشتممی قالیچه وسط  درست رو کرسی جاش،  به و شدمی  برداشته عسلی میز. کنم پهن

  و آرش که هامهمون. کردم انتخاب یلدا  شب سبک به رو هاملباس  خریدم،   رو قرمز و  سبز هایظرف

 بود،  مونده  که کاری تنها. شد انجام کارها یهمه  کمکم و  شدن دعوت بودن هااون  جز  هم سورن

 ...بود خودمونی مهمونی این  به هامین کردن دعوت

 

[CENTER *]هامین /[*CENTER ] 

  این از کدوم هیچ  اگر  و بود نمونده  بیشتر آدرس تا بیست. کردم باز رو خونه در همیشه از ترخسته

 شده   عوض شونآدرس  که هاییاون  دنبال رفتیممی  باید تازه  رسید، نمی  من  زیبای به آدرس بیست

 . کردیممی  پیدا رو  جدیدشون آدرس و بود

  تا اما گذاشتم؛ چشمام روی رو ساعدم. کردم پرت مبل روی رو خودم  لباس،  کردنِ عوض بدون

  از رو موبایل. نشستم مبل روی و کشیدم پوفی. خورد  زنگ گوشیم کنم،   استراحت  کم یه خواستم

. زدم ایخسته  لبخند  سارا عمه اسم دیدن با. انداختم صفحه روی اسم به نگاهی  و  برداشتم میز روی

 :نباشه مشهود صدام توی خستگیم کردم سعی و کردم  لمس رو سبز آیکون

 ! عمه  سلم -
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 . کرد ترپررنگ  رو لبخندم  عمه مهربون صدای

 خوبی؟ . پسرم سلم -

 خوبن؟  همه دخترها،  محمد،  عمو خوبین؟ شما. ممنون -

 :گفت حسرت با و کشید آهی

 . دلتنگتیم فقط. جان عمه خوبیم همه -

 . چرخوندم کاسه توی رو چشمام ببینه،  رو من  عمه که انگار و کردم اخم

 !جاماون  ساعت چهار و بیست که من عمه! بابا ای -

 . خوند  صداش توی  از شدمی راحت رو  غصه و حسرت

 بزنی؟  سر یه  خواینمی . ندیدیمت که شهمی  ماه  سه تقریبا -

 به فقط هم اون. بودم شدم فراری خونه اون  از بابا،  مثل هم من که بود وقت  خیلی. بود اون با حق

  یادآوری با. بود مادرجون سوگلی که ساره،  عمه دختر افسانه،   و مادرجون یگیرانهسخت  قوانین خاطر

 . داد آرایش رو مچهراه  اخمی افسانه، 

 . جان عمه  هستم شما شرمنده  من -

 :داد  جواب مهربونی و آرامش با انداخت، می  مامان یاد رو من هاشمهربونی  که ، عمه 

  و پدربزرگت دعوای اون که بودن،  زنده  مادرت و پدر که زمانی تا. پسرم باشه شرمنده  دشمنت -

  اولین در کنی،  زندگی  ما پیش  اومدی تو و شدن فوت هااون  هم وقتی. ندیدیمت ما و بود پدرت

 . گرفتی جدا خونه فرصت
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 که بیارم ایبهونه کردم  سعی و دادم فشار رو هامچشم انگشت،  دو با. بستم  رو چشمام و کشیدم آهی

 . نکنم ناراحت رو عمه

 شما یخانواده  هم عمارت اون توی  خب. نکنم تنگ  رو شما جای هم باشم،   مستقل خواستم هم من -

  عمارت  همون  توی که هم جون مادر بود،  ساسان عمو خانواده  هم بود،  ساره  عمه یخانواده  هم بود، 

 .کردمی  زندگی

 . کشید کاریطلب  سمت به عمه لحن

 این  نصف هنوزم کردی؟می  تنگ  رو کی جای تو  بزرگی،  این به عمارت نبود؟ این  از بهتر بهونه پسر -

 ! خالیه  عمارت

 :داد ادامه دید،  رو  سکوتم که عمه!  نداشت جواب  حساب حرف. کشیدم آه 

  شب مهمونی برای بشم مطمئن که گفتن مامان بگم زدم زنگ کن،  ولش رو  هاحرف  این حاال خب -

 دیگه؟  میای یلدا

 . کشیدم صورتم به دستی کلفگی با

 قبله؟  هایسال  مثل مراسم هم امسال -

  جا از دادم، می  گوش عمه صدای به کهحالی  در. کرد پرت رو حواسم دراومد،  صدا به خونه در زنگ

 . شدم بلند

 . آشناها و خانوادگی هایدوست  دیگه،  آره  -

 داشتم؟  هم رفتن جز ایچاره  مگه بود،  مادرجون  قوانین از هم این

 . جون عمه چشم -

 . شد  شاد وضوح به عمه صدای
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 نداری؟  کاری دیگه،  خب.  پسرم کنه حفظت خدا -

 . شدمی شاد ساده  قدراین  عمه که بود خوب. زدم لبخندی

 . برسونین سلم همه به. نه -

 . دادم گوش عمه جملت آخرین به و ایستادم خونه در پشت

 !خداحافظ. رسونممی  رو بزرگیت -

 . خدانگهدار -

  لبخند. شد ظاهر چشمم  جلوی زیبا شاد و خندون یچهره  و کردم باز رو در  و کردم قطع رو تلفن

 . کردمی  خوب رو حالم همیشه دختر این. گرفت  جون هامب *ل روی

 . گرفتم ازش رو سینی. کرد سلم  و کرد دراز طرفم به رو  بود دستش که ایسینی 

 طوری؟ چه ! بانو سلم -

 نیست؟  زیبات از خبری  هنوز  خبر؟چه  تو!  خوب -

 . کشیدم آه  یادآوریش با

 ! هیچی به هیچی هنوز نه،  -

 . بده  دلداریم کرد سعی و زد مهربون لبخندی

 . میشه پیدا زودی به باش مطمئن. راهه آخرای دیگه نداره،  اشکال -

 ! امیدوارم -

 .زدم لخند خوبش  بوی از و کشیدم بو ذت*ل با رو غذا
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 . نکنه درد دستت! انداختی راه  بویی چه اوم،  -

 . کرد قفل هم به سرش پشت رو هاشدست  و  زد لبخند خجالت با

 ...فقط! کنممی  خواهش -

 .کردم کمکش و شدم قدمپیش. داره  تردید اما بگه؛ چیزی یه خواستمی  بود معلوم

 شده؟ چیزی  -

 . کرد ردیف هم سر  پشت تند  تند  رو هاشحرف و کرد فوت رو نفسش

  طرف از هم تو احتماال که دونممی  و یلداست شب دیگه شب سه خب. نیست که خاصی چیز نه،  -

  مهمونی یه منم که بدونی خواستم  اما ات؛خانواده  طرف از هم خب و باشی دعوت مهمونی به همکارات

  خودم هایدوست  از تا  دو یکی و  خودمون هایدوست  جمع همون نیستن،  زیادی افراد. گرفتم

 اتخانواده  مجلل هایمهمونی  پای به دونممی که البته! دعوتی هم تو که بگم خواستم. هستیم

  ولی  نمیای؛ زیاد خیلی احتمال که دونممی کل،   در! است دوستانه  جمع یه  هم این  خب ولی  نمیرسه؛

 ! خیر به شب. باشی هم تو  اگر میشم خوشحال خب، 

 . بست رو در و شد  شخونه  وارد و کرد گرد بده،عقب من به دادن جواب فرصت کهاین  بدون و 

  تکیه بهش و نشستم زمین روی جزیره  کنار. گذاشتم جزیره  روی رو غذا  سینی و بستم رو خونه در

  دل دو و  ریختم هم به. ریختم هم به طورچه حرفش این با ندید و رفت. رفت و کرد دعوتم زیبا. کردم

  بودم مطمئن ندیده . کرد اشتباه  اما  رسه؛نمی مادرجون مهمونی پای به  اون مهمونی گفت. شدم

 پرنسس که ایمهمونی  کجا،  مادرجون رسمی و  خشک مراسم اون.  بهتره  خیلی زیبا مهمونی

 !کجا گیره می  شادم کوچولوی

  رفتمنمی  رو  مادرجون مهمونی اگر. نداره  اومدنم به امیدی زیاد فهمید شدمی  هاشحرف  از

 برم بودم حاضر کرد؟می قهر. گرفتمی آروم مدت یه از  بعد شد؟می عصبانی  مادرجون شد؟میچی 
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 رفتم که میارم بهونه نهایتش شناسه؟می  رو  من کی بابا،  نه رفت؟می مادرجون آبروی. کشی منت

 ! سفر

 همه من. بشه شاد  پرنسسم دلِ که بدم رو بهایی هر حاضرم که دیدممی کردم، می  نگاه  جوری هر

 ترجیح  رو بودن او همراه  حتی بود،  نگرفته مهمونی اگه حتی. دادممی ترجیح  رو اون  مهمونی جوره 

 ! کنم رد  رو درخواستش تونستمنمی. بود هاحرف  این از باالتر برام زیبا جایگاه . دادممی

  خواستممی فقط  من نیست،  مهم بیفته اتفاقی هر. برم زیبا مهمونی به باید من. شدم بلند جا از

  ی خونه  رو یلدا  شب من. دادممی  خبر عمه به باید. بگذرونم کسم تنها کنار  رو  سال شب ترینطوالنی 

 ! دعوتم بانوم زیبا

**** 

 * زیبا*

 رو لیست. بودم خریده  رو چیز همه دادم،  تکون سری و زدم لبخند. کردم چک رو لیستم دیگه بار یه

  هامین باز االن شد؟ ده  ساعت کِی! خدا  وای. انداختم  مچیم ساعت به نگاهی و دادم جا  جیبم  توی

  رو خریدم سبد. دادم تکون سری. گرفت امخنده ! بودم کجا شب موقع  این تا که کنهمی  رو امکله

 . بود مونده  ساختمون تا خیابون دوتا هنوز. دادم ادامه راهم  به و کردم دست به دست

 جلو من با گامهم  و کرد کم رو سرعتش شد، می رد  که ماشین یه که زدممی قدم خودم برای داشتم

 :رسید  گوشم به پسرونه جلف صدای یه بعد و زد بوق. اومد

 ! باشیم خدمت  در! خانومی -

  جلفش صدای دوباره  و  نشد بیخیال پسر اما دادم؛ ادامه راهم به سرنشینانش،  و  ماشین به اهمیتبی

 : کرد دماغی تو رو

 !نگذره  بد میدم قول خوشگله،  -
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 : غریدم عصبانیت با برگردم،  سمتش به اینکه بدون

 ! کارت رد گمشو برو -

 :اومد حرف به دیگه پسر یه باراین  و شنیدم  رو  نفر دو یخنده  صدای

 . میایم راه   هم با رو قیمت باال،  بیا! هانی دیگه نباش ادب بی -

 :برگشتم طرفشون به و ایستادم جام  سر بود،  کرده  پر رو تنم سلول به سلول که خشمی با

 ! شیدگم  برید گفتم -

 :داد ادامه و  نشد تسلیم پسر

 ! ایکاره  این تو دونممی که من میای،  ناز قدرچه بابا -

 : زدم داد گم، می  چی دارم بفهمم کهاین  بدون. نبود کنترل قابل عصبانیتم دیگه

 ! ضی* و*ع  شدی جوریاین  تو که  است کاره این  مادرت -

.  پریدن  پایین ماشین از پسر دو هر و شد متوقف  ماشین چون بودم؛ گذاشته بدجایی روی دست گویا

  به عصبانیت با که هاییدندون  با و گرفت مشتش توی رو شالم بودم،  کرده   توهین  مادرش به که اونی

 :غرید فشرد، می  هم

 . جایی هر یدختره  کردی توهین من مادر به کردی غلط  تو -

. شدم جدا  ازش و کردم استفاده  شخصی دفاع هایتکنیک  از. بود کرده  چندبرابر رو قدرتم عصبانیت

 : زدم داد و کردم پرت روپیاده  روی رو پسر اش، نه*ی * س به محکم لگد یه با

 . نیستم جایی هر من -

 :گفت داد، می بهش ترسناک ایجلوه  که آروم لحنی با. اومد جلو دومی پسر
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 ! کنمتمی  جایی  هر خودم نداره،  اشکال -

  گرفته ازم قدرتم تمام انگاری چسبوند،  دیوار به هُل،  یک با رو من و نشست کمرم روی که دستش

  نزدیک پسر  اون صورت. گرفت جون هامچشم  جلوی آریا منحوس یچهره   و افتاد لرزش به بدنم. شد

  تبدیل ترس به دفعه یک  خشم همه اون. نداشتم خودم از دفاع برای قدرتی من و شدمی  ترنزدیک  و

 آریا یقیافه  پسر،  اون جای  به. بشم خیره  رومروبه پسرِ به زده وحشت  تونستممی  فقط من و بود شده 

 . شدمی  نزدیک بهم طوریهمین که بود چشمم جلوی

  به کسی گذر و بود خلوتی محله کل محله اون کهاین  اول. بده  نجاتم و برسه کسی که نداشتم امیدی

 بی دادمی  ترجیح  رسید، می  کسی هم اگر کهاین دوم. شب موقع این مخصوصا افتاد، نمی  سمت اون

 که بود نمونده  فاصله رفتن بین از تا چیزی. کنه دعوا قاطی رو  خودش کهاین  تا بشه رد صدا و سر

 :کرد رخنه وجودم  عمق  تا و رسید گوشم به نفر،  یک ینعره 

 تیکه؟ *مر کنیمی  غلطی  چه داری -

 . بود ولو خیابون کف و بود شده  جدا من از  پسر  اون بعد،  ایلحظه  و

 ***** 

 

  با عضلنیش ینه *ی*س  که هم مرد اون. ببینم رو نجاتم فرشته تا چرخوندم سر شده شوکه  حالتی با

  قفل هاشچشم   توی که چشمام. چرخید من طرف به رفت، می  پایین و باال خشمش سر از نفس هر

 انگار که کرد تپیدن  به شروع طوری دوباره  بعد و ایستاد تپش از ایلحظه قلبم کردم حس شدن، 

  برقی عجب تاریکی  اون توی رنگش،  ایسرمه هایتیله . بشکونه رو امنه *ی*س  قفسه خوادمی

 ! زدنمی

 برق،  چراغ نور زیرِ. کنم زمزمه رو اسمش تونستم فقط حیرت،  سر از  شده  گشاد هاییچشم با

 :زد ب*ل حیرت با که وقتی کردم خونیب*ل
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 ! زیبا -

.  شدن پنهان خون از دریایی توی ایشسرمه هایتیله   ثانیه از کسری  در. شد دیوونه که دیدم و

  و عصبانیت از سرخ صورتش. زدمی  نبض و بود شده برآمده  ردنش*گ رگ و  خوردن گره  هاشمشت

  جوش به بدجوری قلب،  خوش و مهربون هامینِ غیرت. کردمی  کر رو فلک گوش اش، نعره  و بود غیرت

 . بود افتاده 

  خودش به درد  از خیابون کف حاال که گذاشت پسری  طرف دو رو  پاهاش و  نشست زانو روی

 به. کرد پسر اون صورت و سر به هاشمشت کوبیدن  به شروع تمام،  حرص با دفعه یک. پیچیدمی

 . کنه خالی جلف پسرِ   اون سر رو حرصش تمام  خواستمی  انگار زد، می زد، می . زدش کشت قصد

. کرد حمله هامین به  پشت از دوستش نجاتِ برای و شد بلند جا از بودمش،  زده  من که ایدیگه  پسر

  مهمی چیز هیچ  هامین برای  پسر  اون انگار اما بخورم؛ تکون تونستمنمی که  بودم ترسیده  قدراون  من

 . کرد ناکارش مشت،  یک با که نبود

  رو دستم و رفتم جلو بود،  وجودم توی که لرزی تمام با. زدمی مشت جلف پسر اون به طوریهمین 

  از پر جلف پسر صورت و  سر. نکرد حس بازوش روی رو دستم و نفهمید. گذاشتم هامین بازو روی

 .کردنمی  تقل  دیگه و  بود شده  خون

 هم به هامدندون شد،   برابر دو بدنم لرز شد،  سفیدتر  سفیدم،  رنگ. ترسیدم  قبل از  بیشتر خیلی

 هامین. ترسیدم زندگیم مرد تنها برای. ترسیدم  هامین برای من و شدن سرخ هامچشم   و خوردن

  باید منه،  دوست فقط که کسی چرا. داشتم سوال یه فقط ترس،  همه این  میونِ من و بود من دوستِ

 بشه؟  مجنون قدراین  خاطرم به و کنه خرج  غیرت برام جوریاین 

 :کشیدم جیغ بلند داشتم،  که حالیبی  وجودِ با

 ! هامین -
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 و زدمی  نبض سرعت به  ردنش*گ رگ. چرخید  سمتم به بدنش نیمه و شد خشک هوا روی مشتش

 :گفتم آشکار لرزی و گریه با. شدمی  پایین باال تند تند  اشنه *ی*س قفسه

 ! کشتیش -

 هامچشم که دید شده،   بیشتر لرزم که دید پریده،  بیشتر رنگم که دید. دید  رو ترسم هم هامین انگار

 ترمجنون  هم قبل از که دید رو هااین  یهمه. خوره می هم به شدت به هامدندون  که دید شده،  سرخ

 :زد نعره  و  آورد فرود پسر اون صورت و سر  روی وارجنون  حالتی با رو هاشمشت  و شد

  که نکشم رو  این من اگه. کشمشمی  خودم اصل!  بشه کم زمین رو از نحسش وجود باید. بمیره  باید -

 ! نیستم هامین

 :زدم جیغ دوباره 

 !مُرد هامین،  -

 :کرد تشدید  رو لرزم  اشنعره 

 ! بزنه سرش به ناموسم به رازی*د * دست فکر حتی که رو اونی کشممی -

 حاال؟  تا کی  از بودم؟ هامین موسِ*ا*ن  من ناموسش؟. برد ماتم

 آروم صدام. گرفتم دستم تا  دو هر با رو محکمش بازوی و رفتم جلو. اومدم خودم به بعدیش ینعره  با

 : بود لرزون و

 ! توروخدا  بسه،  هامین -

 :کرد زمزمه حیرت با. برگشت سمتم به سرش  و افتادن پایین دستاش

 ... چرا تو! بانو  زیبا -
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 : گفتم آلودبغض و اومد فرود امگونه  روی اشک . شکست و داد دست از رو مقاومتش بغضم

 ! بریم بیا خدا رو تو  چی؟ بمیره   این اگه. ترسونیممی  بیشتر داری هامین! توروخدا -

  ایستاده  گوشه یه ترسش  از و شده  بهتر حالش  بود مدتی که دوم پسر. شد بلند پسر روی از هامین

 : زد فریاد هامین به رو  و گرفت رو نبضش. کرد ل* غ* ب رو دوستش جوننیمه جسم و  اومد جلو بود، 

 ! است زنده  که کن خداروشکر برو -

  جا از ماشینشون و  شد  ماشین سوار لحظه چند عرض در اما کنه؛ حمله  طرفش به خواست هامین

 .شد کنده 

**** 

  سمتم به هامین. افتادم  زمین روی زانو با.  نیاوردن تاب  رو تنم وزن این  از بیشتر لرزونم پاهای

  جسم و اومد طرفم به. زد صدام زده وحشت . دوید صورتش به ترس زمین،  روی دیدنم با و برگشت

  توی  رو تیشرتش و چسبیدم بهش. کردم جمع بغلش توی رو خودم. کشید  ش* و*غ* آ در رو  لرزونم

 . زدم هق  و لرزیدم. گرفتم مشتم

  هر مثل و نشست گوشم روی دستم. گرفتن جون چشمم جلوی  لعنتی شب اون هاینه*صح  دوباره 

 جدا گوشم از رو دستم و گرفتن رو مچم هامین هایدست . شد  شروع هیستریکم هایجیغ دفعه، 

 . کردن

 !هامینم کن،  نگاه... منم پرنسسم... جاماین   من نترس زیبا!  زیبا -

  توی  تیشرتش دوباره . دید رو هامین هراسون یچهره  و  زد کنار رو آریا یچهره  ام، ترسیده  هایچشم

 . افتاد گیر مشتم

 !هامین... ها -



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
395 

 

 . کرد خیس رو خونیش پیراهن هاماشک . چسبید اشنه *ی*س به سرم  و  شد حلقه دورم دستش

 . ذارمنمی  تنهات. پیشتم من نباش،  نگران عزیزکم،   نترس هامین؟ جانِ -

 ! خونه... بریم... بریم.... مین... ها -

 . بریم جونم،  به دردت بریم -

  در. بود شده  رها خیابون وسط  باز درِ با طوریهمون ماشینش. کرد بلندم  و گرفت رو بازوم زیر آروم

 روپیاده  کنار که افتاد کیفم و  خرید چرخ به نگاهش. نشوند صندلی روی  رو من و کرد باز رو شاگرد

 . شد سوار باالخره  و گذاشت  عقب صندلی روی و آورد هم  رو هااون . بود شده  رها

  هنوز من و  خوردنمی  هم به هنوز هامدندون. ریختنمی  فرو طوریهمین   صدا بدون هنوز هاماشک 

  ترمحکم فرمون دور هاشدست  لحظه هر. شدمی  عصبی و دیدمی  رو من  حال هامین. لرزیدممی

 . داشت رو کشتنش قصد هامین و بود پسر اون دن*گر فرمون،  که انگار. شدنمی

  انداخت هامبازو  زیر دست دوباره . برداشت خودش رو کیفم و خرید سبد هامین رسیدیم،  که خونه به

  و کرد رها آشپزخونه در  کنار رو خریدها هامین. شدیم  من واحد  وارد دو هر. شدیم  آسانسور سوار و

 :گفت لرزون و  غمگین لبخندی با. انداخت من به نگاهی

 ! شدی خونی هم تو. کن عوض  رو هاتلباس   و بشور رو  صورتت و  دست برو -

  صورتش. بود پسر اون خونِ از  پر هاشدست. شد جمع هامین صورت و دست و لباس به حواسم تازه 

 : گفتم لرزونم صدای با. بود شده  کثیف  شرتشتی   و بود خونی هم

 . شدم آروم شاید بگیرم،  دوش خواممی -

 :گفت آروم و داد تکون سری

 . برو خب،  خیله -
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  نگاهم داشت که هامین. ایستادم و برگشتم دوباره  اما  شدم؛ دور قدمی چند سست،  هایقدم با

 : پرسید نگرانی با کردمی

 شد؟ چی  -

 :گفتم زده خجالت. دادم گره  هم به رو هامدست  و انداختم  پایین رو سرم

 ! ترسممی... می تنهایی -

 :کرد خشم با زمزمه ب*ل زیر. شد عصبانی دوباره  هامین که دیدم چشم گوشه از

 ! لعنتی لعنتی،  -

 :زد فریاد بلند باراین  و  کوبید دیوار به رو مشتش

 ! لعنتی-

 بهش رو خودم. کرد  بغلم خشن و اومد جلو افتاد،  من به چشمش که هامین. شد بیشتر تنم لرزش

 :کرد زمزمه گوشم کنار بود،  کرده  تسخیر رو صداش که اندازه  و حدبی  ایغصه  با. چسبوندم

 بود؟  حریف رو دنیا کل تنه یه که اومده  من  شجاع بانوی سر به چی -

 چسبیده  اشنه *ی*س  به سرم که جورهمون . ریخت هامین شرتتی  روی  و شد جاری دوباره  اشکم

 . دادم تکونش  راست و چپ به بود، 

 ! ترسممی -

**** 

 

 : گفت آروم. برداشت قدم اتاقم طرف به و کرد جدا خودش از رو من هامین
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 . کنارتم جام، این  من نترس،  -

 : گفت و  نشست تخت  روی هامین. اومد بند آروم آروم اشکم

 بانو؟  خوبه. نشستم جاهمین  من گیریمی  دوش تو وقتی تا -

  حموم درگاه  توی  تردید با. برداشتم جدید لباس دست یه و  حوله و دادم تکون تایید ینشونه  به سری

 :گفتم تاکید با. شدم  خیره  هامین به و ایستادم

 !هانری  -

 . گذاشت هم روی  رو هاشچشم و  زد لبخند مهربونی با

 . هستم -

. کردم پرتشون حموم یگوشه  نفرت با و کندم تنم  از رو هاملباس . بستم رو در و شدم حموم وارد

  آروم تنم  لرز وقتی. بودم دوش زیر فقط دقیقه بیست حدود. ایستادم زیرش  و کردم باز رو دوش

  از  و پوشیدم لباس و  کردم خشک رو خودم. زدم لیف  رو تنم تمام  سریع شدم،  آروم یکم و گرفت

 . اومدم بیرون حموم

.  نبود اما  ببینم؛ رو هامین تا چرخیدم تخت طرف به بستم،  سرم پشت رو حموم در کهاین  محض به

  بدون و افتادم گریه به سرعت به دوباره . نبود اتاق توی اصل هامین ولی چرخوندم؛ اتاق توی رو سرم

 . شد ظاهر در درگاه  توی که نکشید ثانیه به. زدم صداش جیغ با فکر ایلحظه 

 ! عزیزم جاماین  جانم؟ -

 :کردم زمزمه ریختم، می  اشک که طورهمون. بردم پناه  آغوشش به سریع

 ! مونیمی  گفتی -
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  و  شد حلقه دورم هاشدست  از یکی بعد. گذاشت میز روی چیزی و کرد دراز میز سمت به رو دستش

 . کرد نوازش رو خیسم موهای اشدیگه  دست

 . دلم عزیز بیارم بخشآرام  قرص برات رفتم -

 :گفتم بغض با و کشیدم باال رو بینیم

 ! ترسیدم  -

 :بود  شرمنده  و ناراحت صداش

 . پرنسسم ببخشید -

 فاصله ازش و شدم آروم دوباره  دقیقه،  دو یکی بعد. زد رنگکم  لبخندی که کردم نگاهش مظلومیت با

 نگاه  رو هاشلباس  دارم دید وقتی. بود تنش  راحتی لباس و بودن شده  عوض هاشلباس . گرفتم

 :گفت کنم، می

  بتونم که شستم رو صورتم  و  دست و کردم عوض  لباس  رفتم سریع حموم  تو  رفتی که اول  همون -

 . بمونم پیشت  رو امشب

.  نشوند آرایش میز صندلی  روی رو من و گرفت رو دستم هامین. دادم تکون  تایید نشونه به سری

. خوردم و درآوردم قرص  دوتا. داد دستم به و برداشت  میز روی از رو بخشآرام  قرص و آب لیوان

 از که رو سشوار و ایستاد پشتم. گذاشت میز روی دوباره  و گرفت دستم از  رو قرص یبسته  و لیوان

  شونه بعدش. کرد خشک حدی تا  رو موهام ملیمت با و  آروم. برداشت بود،  شده  رها میزم روی صبح 

  مرتب روم رو پتو هابچه عین و خوابوند تخت روی رو من. کرد بلندم صندلی روی از  آخر دست و کرد

 .کرد

 :اومد در جیغم که کنه  خاموش  رو چراغ خواست

 !نه -
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 : کردم زمزمه بغض با. موند هوا رو دستش

 ! ترسممی  هنوز -

 : گفت و گرفت دستش  توی رو دستم. نشست تخت  روی دوباره  و زد لبخند

 . بخواب و  ببند رو هاتچشم حاال -

 : کردنمی  اوز* ج *ت زمزمه از صدام تُن

 !بره می منو میاد. میاد هم آریا. میان دوباره  -

 : کردممی  حس  رو صداش مورفین داشتم دوباره  من و اومد حرف  به مهربونی با هامین

 دیگه؟ داری اعتماد بهم زیبا-

  رو امگونه دست پشت با. نداشتم اعتماد هامین اندازه  به کسی هیچ  به دنیا این توی. دادم تکون سر

 . کرد نوازش

 هایدست  همین   با من. کنه اذیتت کسی هیچ  ذارمنمی . پیشتم من که  باشه راحت خیالت پس -

 ! بشه رد ناموسم کیلومتری ده  از اگه کنممی  قلم رو  ضی*و* ع اون پای خودم

 ! نبودم بودم؟ ناموسش من. افتاد غلغل به امغریبه  حس و شد حبس امنه *ی *س  توی نفس

**** 

 ! بار دو شد -

 : گفت تعجب با و  رفتن باال هامین ابروهای

 چی؟  -

 :گفتم آروم و کشیدم عمیقی نفس
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 . کردی اشتباه  بار دو امشب -

 : گفت و موند بهم خیره  مهربونی با. کرد خم  طرف یک به رو سرش و رفت باال بش*ل یگوشه 

 اشتباهی؟  چه -

 ! که نیستم ناموست من. ناموسم  گفتی بهم بار دو -

 :گفت  و زد آرومی لبخند و اومد خودش  به کمکم بعد. کرد نگاهم  حیرت با لحظه چند

 ! هستی -

 . کنم حیرت که بود من نوبت باراین 

 طوری؟ چه  وقت  اون -

 . بود کرده  شونشونه  و  خشک خودش که رفت فرو موهایی بین دستش

  ناموسم بازم تو نبودیم هم مَحرم اگه حتی. ناموسمی  که قسم قبوله قابل برات که چیزی هر به -

 ! شدی هامین موسِ*ا*ن که  وقته  خیلی  تو  زیبا. بودی

  همون مثل بود،  شده  پیش هاماه  مثل نگاهش حالت. کرد نگاهم خاصی طور و   شد ساکت ایلحظه  چند

 .کرد پانسمانش هامین بعد و سوخت دستم قدیمیم یخونه   یآشپزخونه  توی که روز

 :داد ادامه و کشید عقب موهام روی  از رو دستش

  وگرنه. منی موس*ا*ن هم قانون بدون تو ولی دلیلشه؛ بینمون محرمیت خوای، می  قانونی دلیل اگه -

 خوب؟  رو حالم و کنیمی  آروم رو دلم  کهاین  از ترقانونی  و ترمنطقی  دلیلی چه من برای

  حسِ اون. شهنمی اون از بهتر انگار که بود  شده  خوب جوری حالم. زدمی  تندتر  همیشه از قلبم

  وجود به من در هامین به نسبت عجیبی کشش و شده  پر وجودم  توی دفعه هر از ترقوی  ناشناخته
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  و شیرین وجودم. شدمی  بهاری تپش،   اوج در دلم اومد، می که وقتی. بود عجیب حسم. بود آورده 

  هوای اومد، می  احساس این که وقتی! دلم  تهِ تهِ تا  خوردمی قل یخ،   تیکه  یه که انگار شد؛می  خنک

 . گرفتمی آروم ناگاه  به بود،  طوفانی که هم قدرچه  هر دلم

  سانت چند هامین کنم فراموش کردم سعی. کنم آروم رو قلبم تپش کردم سعی  و بستم رو چشمام

  بوی کردم سعی.  کشهمی  نفس اتاق همین  هوای توی داره  و نشسته  تخت  همین روی ورتر اون

  و شدن گرم آروم آروم هامچشم. شدم موفق و کردم سعی. نکشم بو وجودم تمام  با رو کوبیسم

 . بود موهام بین هامین،  دست نوازش یادمه،  که چیزی آخرین

*** 

 

 اون. دویدممی و پاهام توی بودم ریخته  رو قدرتم همه. دویدممی  تاریک هایکوچه  پس کوچه توی

 باهام چندانی فاصله. کردم نگاهش و چرخوندم سر لحظه  یه. اومدمی دنبالم داشت هم جلف پسر

 شدم پرت. خوندم نفر  یه به دفعه،  یه که شدممی  دور طوریهمون. کردم  بیشتر رو سرعتن. نداشت

  ایستاده  جلوم آریا. بردم باال رو سرم و گرفتم پام مچ  به رو دستم یه. خورد پیچ  پام مچ  و زمین روی

 . شد خم طرفم به و  گرفت زانوهاش به دست. زد ترسناک لبخندی کریهش قیافه اون با. بود

  راه  از جلف پسر اون که بدوم آریا مخالف جهت در خواستم و شدم بلند جا از پام مچ  درد وجود با

  ناگهان که برم کجا بودم مونده  سردرگم. جاستاون آریا اومد یادم اما برگشتم؛ عقب به دوباره . رسید

 که کردممی  تقل داشتم. داشتن نگه پشتم و گرفتن رو هامدست  و کردن حمله  طرفم به هم با دو هر

  جلف پسر اون و آریا. بود ایستاده   آریا پشت دوری،  یفاصله با. دیدم رو هامین دفعه یه که بشم آزاد

  کمک بزنم،  داد خواستممی. شدمی  دورتر من از لحظه  هر هامین و بردنمی  کشون کشون رو من

 که شدیم دور قدراون. گرفتمی  رو جلوم که بود دهنم روی چیزی یه انگار اما کنم؛ صداش بخوام، 

 . دید رو من لحظه  همون توی  درست اما  شد؛ نقطه یه به تبدیل  تقریبا هامین
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.  رسیدنمی  دویدمی  چی هر  اما دوید؛می. کرد ما سمت به دویدن به شروع و  کرد پر رو اشچهره  ترس

  وجودم یهمه  با من و  زد کنار دهنم روی از رو ناپیدا سَد اون ترس،   همین  شدت و شد بیشتر ترسم

 :کشیدم جیغ

 ...!هامین -

**** 

  بود نگذشته لحظه چند  هنوز. ریختممی  اشک صورت پهنای به. نشستم تخت روی و  پریدم خواب از

 . بودم رفته فرو روزهام این ش*و *غ*آ ترینامن  توی من بعدش،  یثانیه  و شد باز ضرب به اتاق در که

 بود،  گرفته بغلش توی رو من که طورهمون  هامین. کردم هقهق  و فشردم مشتم توی رو پیرهنش

  رو آب و کرد دور خودش از خرده  یه  رو من. برداشت پاتختی روی از رو آب لیوان و  کرد دراز دست

  ثابت هامین گلوی سیبک روی  چشمم خوردم، می رو آب داشتم که موقعی. داد خوردم به آروم آروم

 من؟  برای بود؟ کرده  بغض هامین. شدمی  پایین باال که موند

 به دوباره . ریختممی  اشک و کردممی  هقهق  فقط حاال و نشست فرو  تنم لرز. خوردم رو آب

 یخنده  اون با  آریا کردم حس لحظه یه. بود  دیوار به رو صورتم. بردم پناه   هامین شِ* و*غ*آ

 . کردم قایم  هامین ینه *ی*س  توی رو صورتم ترس،  با و لرزیدم. ایستاده  جلوم مزخرفش

 :پیچید گوشم توی آروم هامین،  دارخش صدای

 . پرنسسم باش آروم. عزیزم پیشتم من نترس. بانو نترس -

 . فشردم هامین به بیشتر رو  خودم و زدم هق هم باز

 چرا... کمکم؟ نیومدی چرا . نیومدی اولش... بودی  هم تو. دوشون هر... بودن  دنبالم.... هااون... هامین -

 ببرن؟  رو من گذاشتی

 . شد ترتنگ  بدنم دور هاشدست  یحلقه
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 . عزیزکم  دیدی خواب. ذارمنمی تنهات عزیزدلم،  جاماین  من.  بمیره  برات هامین الهی -

 نه؟ . بود شده  بیشتر صداش خشِ

 ! هامین بردن رو من... رو من. نرسیدی... دویدی... چی هر... نرسیدی اومدی؛اما بعدش -

 . ذاشتمی  رو خودش اثر آروم آروم داشت صداش مورفینِ

 ! برسه پرنسسم تک  به دستشون که بشن رد امجنازه  روی از باید -

 : گفتم ترس با و کردم گریه هم باز

 ! دنبالم میان -

 . داد قلقلک رو گوشم گرمش  و لرزون هاینفس  و اومد پایین   گوشم کنار تا  سرش

 دارم؟  رو کی تو جز من مگه. مراقبتم جونم پای تا. بگردم دورت ذارمنمی  -

 :نالیدم هم باز

 ! هامین -

 . نشست موهام روی ایوسه *ب

 هامین؟  جانِ -

 . زدم هق  و  ریختم  اشک فقط من و

 اون. کردممی  گریه من و کردمی  نجوا برام رو آرامش از  پر هاییجمله  صداش مورفین اون با هامین

 اون. شدممی  دارغصه  من  و ریختمی  اشک آروم و مردونه اون. کردممی  هقهق  من و کردمی  نوازشم

 .کردممی صدا رو  اسمش بغض با که وقتی کرد، می  تقدیمم رو جانش
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 حالبی کردم حس دیگه که کردم گریه قدراون . ریختم اشک ریختم،  اشک ریختم،   اشک بغلش توی

  فرود صورتم روی صدامبی  هایاشک فقط نزدم،  هق دیگه. نمونده  تنم توی جونی کردم حس. شدم

 . نداشتم هااون  روی کنترلی منم و اومدنمی

 :کرد نجوا گوشم کنار دارخش و آروم دید،  رو حالم این که هامین

 ! نموند تنت توی  جونی دیگه. پرنسسم باش آروم -

 :کرد زمزمه دوباره . نداشتم رو دادن جواب حال و حس

 بخوابیم؟  -

  مرتب تنم روی رو پتو و   خوابوند تخت روی رو من هامین. بود اوهوم اومد در دهنم از که صدایی تنها

 :زدم جیغ امحسی بی تموم وجودِ با که بره  پیشم از خوادمی کردم فکر. شد بلند تخت روی از. کرد

 ! نرو -

 . نشست کنارم سریع دوباره 

 روی نگاهم. بود خورده  پیچ   تنم  توی کردم، می درست رو لباسم  داشتم. نمیرم. عزیزم جامهمین  -

 :گفتم بغض با. بود من هایاشک  از خیس. نشست تیشرتش

 ! کن عوضش برو خوایمی. ببخشید -

 . بدی تشخیص  تونستیمی  هم صداش از رو بغض. رسید شرتشتی به و کرد دنبال رو نگاهم

 . نیست مهم. بانو سرت فدایِ -

 اشک هنوز هم اون و  بود اشک خیسِ. رسیدم اشخسته  صورت به تا  بردم باالتر رو نگاهم آروم

  پاک  رو اشکاش و کشیدم  دست صورتش روی. نشستم تخت  روی و زدم  رو زورم تمام. ریختمی

 :کردم زمزمه آروم و کردم
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 !هاگیره می امگریه  منم  میکنی گریه. نکن گریه -

 . بود  تلخ   و داشت غم  لبخندش

 . نکنی گریه هم تو که شرطی به -

  و بود گرفته قاب رو هامین صورت من هایدست . کرد پاک رو من صورت هم اون هایدست  و

  جلو هم خودش سر و کشهمی  جلو رو سرم داره  کردم حس ایلحظه . رو  من صورت اون هایدست 

 . بست رو هاشچشم  و نشست پیشونیم روی پیشونیش بعد لحظه چند. میاد

.  روحمه  به زهرآلود تیر  یه زنیمی که هقی هر. وجودمه  توی دردناک ترکشِ  یه  مثل اشکت قطره  هر -

 ! نکشتم جاهمون  رو  ضی*و*ع  اون چرا خورممی حسرت خودت،  با کنیمی  که جوریاین 

 .بود شده  بچگانه رفتارم دوباره  همیشه مثل

 میشی؟  آروم تو نکنم،  گریه من اگه -

 : کرد زمزمه و زد لبخند  که خوند صدام توی  از رو بچگی  این هم هامین انگار

 ! میشم -

**** 

 : داشت بغض صدام ولی ریختم؛نمی  اشک. خوابوند تخت  روی دوباره  رو من و کشید عقب سر

 هامین؟  -

 :داد جواب مهربونی با

 جانم؟  -

 :شد خواهش از پر همچنین و زده خجالت  لحنم
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 ...امشب میشه...  میشه... میگم -

  عجب صداش مورفین و  ذاتی مهربونی ترکیب. ماسید دهنم توی  حرف و نشست بم*ل روی انگشتش

 ! بود محشری معجون

 . میشه -

. زدم لبخندی ناخودآگاه . بود خونده  رو فکرم خوب مهربون،  مرد این. کشید دراز کنارم و اومد جلو و

  کمی عمیق،  نفسی با. بود کرده  آرومم واقعا بشم،  خالی تا کنم گریه قدراون  بود داده  اجازه  کهاین 

 . بخوابم تخت یگوشه کردم سعی و کشیدم عقب

 ... کنیمی خیانت زیبات به داری میکنی حس و معذبی اگه -

 : پرسید بود،  شده  خیره  هامچشم  به که حالی در و کرد قطع رو حرفم

 معذبی؟  تو -

 :بود خجالت  از پر و آروم صدام

 !نه -

 روی هم،  طرف به فاصله،  با. کشید خودش طرف  به رو من دوباره  و  آورد جلو  رو دستش حرف،  بدون

 هامنفس شد،  برقرار که سکوتی  با. داشتم ترس خواب اون و آریا از هنوز من. بودیم کشیده  دراز پهلو

  و انداخت کمرم دور  دست دوباره . کرد حس رو  ترسم هم هامین. شدم جمع خودم توی و  شدن تند

.  نشست بازوش روی سرم  و کرد رد سرم زیر از رو  دستش یه. بود گرمش ش* و*غ*آ مقصدم،  باراین 

 :شد ترسم هایشعله  آخرین روی آبی هم اشزمزمه. بود کمرم حصار اش، دیگه  دست

 ! نترس هیچی از پیشتم،  من تا -
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  غمگین،  و خسته لبخندی و نگاه  با هامین. زدم  محوی لبخند  و کرد پیدا جریان  وجودم توی آرامش

  و نشست سرم روی اشچونه . کردم قایم رو سرم  و چسبوندم اشنه *ی*س  به رو صورتم. کرد نگاهم

 . کرد غوغا  وجودم توی دوباره  صداش مورفین

 ! کسم تنها  بخوابی آروم -

 . بود رنگی رنگی هایخواب  فقط بعدش و

.  چرخوندم  اتاق  توی رو  چشمام بخورم،  تکون کهاین  بدون. کردم باز چشم  سرحالی احساس با صبح 

  اما بخورم؛ تکون خواستم  و کشیدم عمیقی نفس. بود صبح  ده  ساعت. موند ثابت ساعت روی نگاهم

  و بدنم زیر از  یکی که دیدم رو دست تا دو تازه   و آوردم پایین رو سرم. بودم افتاده   گیر جایی انگار

  به تازه  که بکشم جیغ  خواستم  و ترسیدم لحظه  یه. بودن شده  حلقه کمرم دور بدنم روی از دیگری

 . بود پیچیده  دورم پشت از که بود هامین هایدست  این. اومد یادم  رو دیشب تمام  و اومدم خودم

  موهای! شدمی  معصوم قدرچه  خواب توی. بود خواب غرق هنوز. چرخوندم عقب سمت به رو سرم

  از هاشب *ل اما نبود؛ باز کامل دهنش. بودن ریخته پیشونیش  روی طلیی هایرگه  اون با ایشقهوه 

 رو چشمام. برگشتم اولم حالت به و زدم بهش لبخندی. کردشمی  ترمعصوم  این و داشت فاصله هم

  روی گوشی. خورد زنگ  هامین گوشی لحظه،  همون دقیقا که بخوابم دوباره  کردم سعی و بستم

  روی از  دستش کنم؛ قطع رو گوشی هامین شدن بیدار از قبل و بشم بلند خواستم تا. بود پاتختی

 . زد چنگ پاتختی روی از رو تلفن و شد بلند کمرم

**** 

  با. نشست تخت روی و کرد بدنش گاه تکیه  و کشید بیرون بدنم زیر از رو دستش. داد جواب سریع

 . دادم گوش هاشحرف  به بسته،  هایچشم

 زیبا؟ ... نمیام  نه، ... خوبی؟ تو ممنون، ... سلم -
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. شد خم صورتم روی که کردم حس. نکردم باز چشم پس بشه،  بودنم بیدار متوجه خواستمنمی 

 :کرد زمزمه تلفن با شد، می  پخش صورتم روی گرمش هاینفس  که درحالی

 . نمیاد امروز نه، ... دارم خبر آره  -

 . شد  دور ازم هاشنفس  و  کشید عقب دوباره 

 !فعل... برسون سلم... حتما باشه... گرفت مرخصی -

 که باشه تونهمی  کی بفهمم که آوردم فشار مخم به. گذاشت پاتختی روی دوباره  و کرد قطع رو گوشی

  هم هامین و من بود،  شده  باز کافه و بود ده  ساعت! دیگه آره . افتاد کافه به  یادم  شناخته؟می  رو من

 ! بودیم جااین  هنوز که

  طورچه  بفهمم تا چرخیدم. نکرد بغلم باراین . کشید دراز کنارم دوباره  هامین و شد پایین باال تخت

 خوابیده  بازطاق. بیدارم نفهمه اون هم  و ببینم بتونم هم که کردم باز قدری به  رو چشمم الی. خوابیده 

  سمت به پهلو روی دقیقه،  دو یکی از بعد. کردمی فکر و بود گذاشته پیشونیش روی رو ساعدش. بود

 :داد نوازش رو روحم هاشزمزمه بعد و شد خیره  صورتم به که دیدم. خوابید من

  رو آشغال اون چرا پس بودی؟ نرفته شخصی دفاع کلس تو مگه دختر میشد؟ چی رسیدمنمی  اگه -

 نتونستی؟  تلخت خاطرات خاطر به نزدی؟ پس

 : داد ادامه و  گذاشت گوشم پشت و بود ریخته صورتم روی که موهایی

 ! من موشی پرنسس -

  مورمور حس یه صورتم،   روی نفسش گرمای. چسبوند من پیشونی به رو پیشونیش و  اومد جلو سرش

 . آوردمی  وجود به من در رو شیرین
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  چرا بانو؟ شممی  غافل  ازت مدام من چرا  کنی؟می تحمل داری رو دردی چه تو. برات بمیره  هامین -

  سمت رو فکرم دوباره  کنم،  تو جمع رو حواسم  خواممی  تا چرا میشه؟ نیست که اونی پرت حواسم

 دی؟می  هل  نیست که اونی

  بوی بکشم،  نفس منظم و آروم کردممی  سعی که طورهمون . کشید عمیقی نفس و شد ساکت دوباره 

  احساس  از پر خاصو  لحنی با اومدنش،  حرف به  با. کشیدممی  هامریه  داخل ذره  ذره  هم رو کوبیسم

 : شد تیز گوشم

  عذابم هاتاشک  و کنهمی  رنگی رو دنیام هاتخنده  چرا است؟ دیگه  جور یه  تو  کنار زندگی چرا -

 هاحس  این  چرا بقیه؟ با داری فرق قدراین  برام چرا نشونه؟می  گلوم توی  بغض تو،   بغضِ چرا میده؟

 توام؟  زندگی کجای من بانوم؟ زیبا منی زندگی کجای تو  جدیده؟ برام

 فرو با. اومد  نزدیک هم خودش سر  و کرد نزدیک خودش به رو من سر. برد عقب  رو سرش و کشید آه 

  و کرد نوازش رو موهام آروم دستش. نشست سرم  روی  هم او یچونه ردنش، *گ داخل من سر رفتن

 . زد سردرگمی و احساس چاشنی با رو هاشحرف 

  شدی که هستی کسی تنها  عزیزی،  مهمی،  برام دونممی . دونممی  رو این زندگیمی،  وسط  درست تو -

  من! کردی محکم رو خودت جای  هم حسابی و کردی باز جا خودت برای قلبم توی دونممی ! پرنسسم

 مهمم؟ برات قدرچه  زندگیت؟ توی امکاره  چی من زیبا؟ چی

  و کشید موهام عطر همراه  به عمیق نفس تا چند. رفت فرو موهام بین بینیش و اومد پایین سرش

 . بود سردرگمی و گیجی از  پر لحنش هم هنوز. کاشت سرم روی ایوسه *ب

 تو فهمیدمش،  که من! زیبا کنهمی امدیوونه  داره   سوال این  خدا به چیه؟ تو  و من نسبت اصل... اصل -

 همکاریم،  ایم، همسایه  ما دوستیم؟ از بیشتر چیزی هم برای وقته خیلی کهاین  کنی؟می  حسش هم

 . داد بیرون فشار با رو بازدمش و گرفت عمیقی دم... یا دوستیم

 شوهریم؟   و زن یا -



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
410 

 

 قلبم و افتاد خروش و  جوش به امغریبه  حس حال درعین. بست یخ  هامرگ توی  خون و  ایستاد قلبم

 گفت؟  چی االن هامین. نکردم اعتماد گوشام به اما  کرد؛ پیدا  خوبی حال

**** 

 . انداخت تپش به رو قلبم دوباره  آرومش یخنده 

  خانومِ محرمیت یغه* ی*ص  این وجود با کنی،  حساب شرعی لحاظ از بخوای  تو االن! دیگه آره  -

 ! منی

 با شیرینی،  لحن با و  داد فشار رو بینیم نوک آروم انگشت،  یه با و  برداشت سرم روی از  رو اشچونه 

 : کرد زمزمه خنده 

 ! من  کوچولویِ خانوم -

 محسوب زندگیم مرد  تنها  اون که بود این از غیر بود؟ چی هامین و من نسبت واقعا. رفتم فرو فکر به

  حاضر که بود این از غیر  بود؟ کسم همه هامین که بود این از  غیر بود؟ عزیز برام هم خیلی و شدمی

 وقتی که بود این از غیر بکنم؟ کاری هر خوبش حالِ برای خوشبختیش،   برای شادیش،  برای بودم

 بود؟  چی هامین و  من نسبت حساب،  این با بدم؟  جون خواستممی دیدمشمی دارغصه  و خسته

 . کرد جلب هاشحرف ی ادامه  به رو توجهم  و آورد خودم به رو من هامین آِه

  تو دونممی  فقط من چیه؟ تو  و من نسبت دونیمی زیبا؟ دونیمی  تو میگه؟. نمیگه رو این واقعیت اما-

 . هامینی کس تنها  تو که دونممی فقط. دوستی  یه از  بیشتر خیلی  خیلی اما  نیستی؛ همسرم

 . کرد  زمزمه احساسش تمام با و  خوابید باز طاق دوباره 

 ! پرنسسم تک  منی زندگی هایآدم  ترینمهم  و  عزیزترین از یکی دونممی فقط -
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  با رو تپیدنش که دلی دوباره . گرفت فرا رو وجودم تمام که آرامشی دوباره . غریبه احساس اون دوباره 

 . گرفت آروم طوفانش و شد بهاری که دلی هوای دوباره  و  گرفت سر  از زیاد سرعت

  کاشت موهام روی ایوسه*ب. کرد مرتب من تن  روی  رو پتو و شد بلند جا از  هامین لحظه،   چند بعداز

 . نشستم تخت روی و شدم بلند جا از اتاق،  در شدن بسته محض به. رفت بیرون اتاق از و

 رفت؟  کجا یعنی -

 با. زدم خودم موهای به ایشونه  و کردم مرتب رو تخت. شدم بلند جا از باالخره  دقیقه،  پنج  از بعد

 زده خجالت  لبخندی بود،  کرده  شونه رو موهام آرامش و  احساس با طوراون   هامن که دیشب،  یادآوری

  با و انداختم نگاهی مشده  سرخ هایگونه به  آینه توی. شد تند قلبم ضربان و  نشست بم*ل روی

 .دادم تکون خودم برای تاسف ینشونه  به سری خنده 

  جواب آشپزخونه سمت  از صداش. زدم صدا رو هامین و رفتم بیرون ازاتاق شدم،  حاضر وقتی باالخره 

 : داد رو

 . بخوریم صبحونه بیا بدو! موشی موش خیر به صبحت -

  طرف به و زدم مهربونیش همه این به لبخندی! بود رفته  بیرون اتاق از صبحونه کردن حاضر برای پس

  به و بره  تا ترسمنمی  دیگه که کردم راضی رو هامین بدبختی،  کلی با صبحونه از بعد. رفتم  آشپزخونه

 تا کارهام، . کردم شب  فردا برای خونه کردن جور و  جمع و گردگیری به شروع خودم. برسه کارهاش

  هوای و حال خواستمنمی . ببینه رو من یخونه   بیاد نذاشتم. کشید طول  اومد،  هامین که شب خودِ

 . شدیم جدا هم از  و خوردیم اون خونه رو شام. بره  لو خونه یلدای شب

  شنیدن یا هامین صورت دیدن حتی دیگه حاال  و شدمی  ترقوی  لحظه به لحظه  عجیب،  احساس اون

 . بندازه  تپش  به رو قلبم و کنه پر رو وجودم  حس این تا بود کافی بمش صدای تن
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 کامل بخوام بدم،  سوتی جلوش نخوام. باشم خودم  بهترینِ هامین جلوی کردمی وادارم  احساس  این

  سخت برام ازش دوری و باشم هامین پیش مدام خواستمی  دلم که کردمی  کاری حس این. باشم

  رو وجودم از تیکه  یه  کمه،  چیزی یه کنم حس نیست،  پیشم هامین که وقتی کردمی کاری. باشه

 برام هم کشیدن نفس حتی هیچ،  که کردن  زندگی نبود،  پیشم هامین  وقتی کردمی کاری. ندارم

 . بشه سخت

  البته کردم،  تجربه رو   احساس  این هم قبل من کردممی حس. کردم فکر خودم با خیلی شب اون

 بودم؟ کرده  اشتجربه کجا من. بود قوی وجودم توی  االن احساس این. االن  از ترضعیف  خیلی خیلی

 کی؟  به نسبت

 این بودم،  منتفر آریا از من آریا؟... آریا به نسبت  رو حس این من. اومد یادم فکر کلی از بعد باالخره  و

  اول من نه؟ دیگه،  شدم مجنون من! خدایا... آریا  به حسم اوایل،  اون اما... اما نیست؛ تنفر  احساس

  به حسم  همون از قوی  قوی خیلی ینمونه  یه هامین،  به حسم که گممی هم االن! بودم آریا عاشق

 بودم؟  شده  هامین  عاشقِ من... من. آریاست

  تونمنمی  من طوری؟چه  آخه! نداره  امکان. خندیدم بلند صدای با ناگهان باشه، زده  سرم به که انگار

  مردی هیچ  به نباید من نه،  نه، ! است دیگه  یکی عاشق که بشم کسی عاشق  تونمنمی . بشم اون عاشقِ

  شکل  من در او به نسبت احساسی اگه و هست  عاشق  هم خودش! هیچی دیگه که هامین. ببندم دل

 .کردم نابود  رو خودم فقط بگیره، 

. زد بیرون خونه از صبح  اول از  هامین یلدا،  شب  روز. رفتم خواب به نقیض،  و ضد افکار اون همه با

  هر مادربزرگش که بودم شنیده  سورن و  آرش از. برسه مادربزرگش خونه مهمونی به رفتمی که انگار

  بیرون،  رفت دیدم که هم صبح . کنه شرکت جااون باید هامین و داره  یلدا شب  برای مهمونی یه سال

 . شد سخت کشیدن نفس  و دلم مهمون غصه و غم دوباره . گرفت بدجوری دلم

  رو غذاها و  کردیم رو کارها آخرین هم کم با. رسید کمک برای عسل که بود صبح  یازده  حدود ساعت

  و شد  عصر  هفت ساعت کهاین  تا  گذشتن هم سر پشت  تند تند هاساعت  و هادقیقه . گذاشتیم بار
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 چیده  کامل هم رو کرسی و بودیم پوشیده  رو هامون لباس   عسل و من. رسیدنمی  کمکم هامهمون

  رو  سبزی قرمه داشت عسل و بودم نشسته میز پشت  من. بودیم آشپزخونه توی  دو هر حاال. بودیم

 فکر به هامین،  فکر به بود،  آشنا که غریب احساسِ  اون فکر توی بودم،  فکر غرق حسابی. زدمی  هم

 . عشق

**** 

 . اومدم بیرون  خیال و فکر از زد،  صورتم  جلوی عسل که بشکنی با

 رفتی؟  کجا باز -

 ! سام عاشقِ بود،  عاشق اون. کردم نگاه  صورتش اجزای  تک تک به و کشیدم عمیقی نفس

 طوریه؟ چه  عشق عسل،  -

 چی؟  -

  توضیح  و شدم خیره  نامعلوم اینقطه به. گرفتم عسل  از رو نگاهم و دادم فشار هم به رو هامب*ل

 :دادم

 کجا از آدم داره؟ نشونه عشق اصل  داری؟ حالی  چه میشی عاشق وقتی  طوریه؟چه  عشق میگم -

 عاشقه؟  فهمهمی

  رفته فرو فکر توی اونم کهدرحالی  و کرد نگاهم مهربونی با. نشست صندلی روی زد لبخندی عسل

 : گفت مهربونی با بود، 

 به بستگی نه،  یا  عاشقی بفهمی بتونی تو کهاین  اما  داره؛ نشونه عشق بگم؟ واست طورچه... عشق -

  هایغم  تونیمی میشی،  عاشق وقتی تو زیبا، . بفهمی رو هانشونه این از تا چند  بتونی که داره  خودت

  خوب حالش دوباره  تا  بدی هم رو جونت حاضری میشه،  ناراحت وقتی. بخونی نگاهش از رو عشقت

 .بشه
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 :کنم نگاه  چشماش به کردم مجبورم کار این با و  گرفت رو دستم

  اون نظرت به چون عاشقشی،  تو نیست،  مهم برات قیافه و  تیپ و پول  دیگه میشی،  که عاشق -

  حالت داری،  آرامش  کنارش. میزنی لبخند اختیاربی بهش کردن فکر با میشی،  عاشق وقتی. خاصه

 . خوبه

  رو صورتش بزرگ لبخند اون که بود اومده  یادش به سام انگار. زد عمیقی لبخند   و بست رو چشماش

 . بود داده  زینت

  میشی،  که عاشق. داری قبول رو اون خودت از بیشتر. داری اعتماد بهش همیشه میشی که عاشق -

 ! نیست کمه،  چیزی یه کنیمی  حس. ناقصی میکنی حس نباشه اگه

 :گفت خنده  با و بازکرد رو خمارش  و  عسلی هایچشم دوباره 

 برای اونه،  برای کارهات یهمه . اون میشه وجودت همه. نیستی خودت دیگه میشی که عاشق زیبا،  -

 . لبخندش  لحظه یه دیدن برای. کردنش خوشحال

 . زد غذاها به سری دوباره   و شد  بلند صندلی روی از

 !شدنه زنده  حالِ در  بهار یه قلبت،  ته فهمیمی حتم به بشی،  که عاشق! زیبا  نیست سخت عشق -

  گذاشتم میز روی رو دستم. نداشت ای فایده  من  کردن انکار. شدم تسلیم عسل،  هایحرف  شنیدن با

 . بستم رو هامچشم  و دادم قرار هامدست  روی رو سرم و

  دارغصه   و خسته ایذره  شه، می  ناراحت که هامین. خونیمی نگاهش از رو عشقت هایغم   گفت عسل

 قلبش یآینه  هامین هایچشم کردممی  فکر االن تا. ببینم هاشچشم از رو  همه تونممی میشه، 

  اگر کنم،  فدا هم رو جونم بودم حاضرم من. ببینم رو  آینه این تونممی من فقط کهاین  مثل اما هستن؛

 . بود  هامین شادی بهای این
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  توی که ایدیگه  مرد هر از ترمتفاوت  بود،  خاص هامین. خاصه چون عاشقشی گفت گفتمی  عسل

  متفاوت رفتارهای. داشتم دوست رو بودن خاص  این همیشه  من و بود خاص هامین. بودم دیده  عمرم

  خاص رو هامین که منم فقط این که فهمممی االن. انداختمی  تپش به رو دلم همیشه جذابش،  و

 . بینممی

  ایسرمه  هایتیله  یاد! بود طوریاین  که معلومه خب. خوبه حالم کنارش زنم، می  لبخند  یادش با گفت

  و روشن دنیا. نداشت معنی  غصه بود،  کنارم هامین وقتی. نشوندمی بم*ل روی   عمیقی لبخند رنگش

 . بود شاد

  یه بهم وقتی بیارم،  نه تونستمنمی  حرفش روی! داشتم. دارم قبولش خودم از بیشتر گفت عسل

  خودش به بارها. داشتم امنیت  احساس هامین کنار . کردممی  قبول چرا و چون  بدون گفتمی  چیزی

 .دارم اعتماد تو به هامچشم از  بیشتر که بودم گفته هم

  خالی جای یه انگاری نبود  که هامین. بودم ناقص.  ناقصی کنیمی  حس اون بدون  که داد توضیح  عسل

  که کاری هر. نداشتم رو کاری هیچ  حال و حس  نبود هامین  وقتی. نبود قلبم. بود امنه *ی *س  توی

 . کمه چیزی یه. خالیه چیزی یه جای کردممی حس کردم، می

  همه لقب بود وقت خیلی. بود شده  بود؟ شده  چیزم همه هامین بود؟ شده .  اون  میشه چیز همه گفت

  تا. بده  نشونم رو خوشگلش   لپ چال تا کردممی  کاری هر که بود وقت  خیلی. بود گرفته رو کسم

 برای. بشه درمان قلبش هایزخم که کردممی  کاری هر. بخنده  هم قلبش بلکه بش، *ل فقط نه. بخنده 

  مدام که برسه روزی یه  که زیباش،  راِه به برگردوندمش اومد،  سمتم به هامین که بار هر که بود همین

 . ببینم رو دلش ته از هایخنده 

 که هامین. ببندم دل نباید من گفتممی  و کردممی انکار اگه نداشت فایده . آره  بودم؟ شده  عاشق من

.  فهمیدم رو بینمون نسبت! هامین ام؟کاره چه وسط این من بود،  قلبش وسط بانوش زیبا! هیچ  دیگه

 و منه قلب مرگ تهش که عشقی. معشوق تو  و داستانم این عاشق من معشوقیم،  و عاشق تو و من

 ! طرفهیک   عشق از امان
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**** 

 : داد نوازش رو گوشم مهربونش صدای و نشست سرم روی عسل دست

 خوبی؟  زیبا؟ -

  رو چیز همه باید هم باراین  بوده،  رازمهم  همیشه عسل. کردم نگاه  هاشچشم به و آوردم باال رو سرم

 :زدم ب*ل دارغصه ! بدونه

 . عسل دونمنمی  -

 :زد پچ  گوشم دم. کرد بغلم و نشست کنارم

 کرده؟ ناراحت رو من خواهری چی. شده چی  بگو بهم -

 .کشیدم عمیقی نفس و گذاشتم اششونه  روی رو سرم

 عسل؟  -

 . فشرد خودش به رو من اشدیگه  دست با و  کرد نوازش رو سرم

 خواهری؟  جونم -

 :گفتم نامطمئن و تردید با

 ! میشه بهار داره ... قلبم ته کنم فکر... کنم فکر -

  صورتش توی حیرت هاینشونه. کرد  نگاه  هامچشم  به و کشید عقب آغوشش از رو  من سرعت به

 . بود مشخص

 زیبا؟  -

 . گرفت بازی به هم رو صدام و کرد پیدا  راه  هامچشم  به بغضم
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 !بگیره  بازی به رو قلبم مرد یه دادم اجازه  دوباره  احمق منِ -

 : کرد زمزمه آروم. داد فشارم خودش به محکم و کرد بغلم دوباره  عسل

 شناسمش؟ می  من آجی؟  کیه خوشبخت مردِ اون -

 :دادم جواب بغض با و دادم تکون سر

 . شناسیشمی -

 . بود بخشآرامش و مهربون خواهرم صدای

 خب؟  -

 . زدم  زار عسل ل*غ*ب توی باراین   و شکست بغضم

 ! هامین -

  این توی  هم خودم من. داشت هم حق. تعجبه سر  از این دونستممی  و شد  متوقف سرم  روی دستش

 . کرد بغلم شوق با و ترمحکم  خیلی  دفعه یه  و اومد  خودش به عسل . بودم مونده  احساس

 . خوبیه پسر خیلی هامین! عزیزم باشه مبارکت! جانم ای -

 :گفتم کنان هقهق 

 . آجی داره  تسلیت نداره،  تبریک طرفه یه عشق -

 :گفت مهربونی با عسل

 !داره  دوستت هم اون مطمئنم. مهمی هامین برای خیلی تو زیبا طرفه؟ یه چرا -

 . شدم خیره   خمارش هایچشم به و اومدم بیرون بغلش از آروم
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 . دونینمی  تو که هست  چیزهایی یه -

 . موند منتظر و کرد نگاهم گرانهپرسش عسل

 ! است دیگه  یکی عاشق  که شدم مردی عاشق من! دیگه دختر یه عاشق عاشقه،  خودش هامین-

 و کردم پاک رو اشکم. نکنم گریه تا گرفتم رو خودم جلوی. بود مونده  مات  عسل. گرفت شدت اشکم

 :گفتم

  نباید دونستممی. برسه عشقش به کردممی کمکش داشتم هم خودم.  عاشقه دونستممی  من -

 ... سپهری سهراب  قول به اما بشم؛ عاشقش

 : خوندم بسته هایچشم با  و کشیدم عمیق نفس یه

 خاموش  عصر این ابعاد در -

 تنهاترم  کوچه یک  ادراک متن  در تصنیف  طعم از من

 است  بزرگ من تنهایی اندازه  چه بگویم برایت تا بیا

 کردنمی  بینی پیش را تو حجم شبیخون من تنهایی و

 . است این عشق خاصیت و

 . زدنمی  حرفی و بود  مونده  مات هنوز عسل

 هاشمحبت خام من. بود خوب من با رفتارش. کردمی  محبت بود،  خاص هامین. بودم تنها  من عسل -

  و داد دستم کار هامهربونی  همین کجا،  و کی دونمنمی اما... اما بودم؛ گرفته عبرت  درس آریا از نشدم، 

 . سپردم بهش رو دلم

 : اومد حرف به باالخره  حیرت با عسل
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 است؟  دیگه  یکی عاشق که چی  یعنی طور؟چه -

  بغض عاشقم دلِ حالِ  به هم اون. گفتم عسل برای خلصه خیلی رو داستان و کشیدم عمیقی نفس

 . بود کرده 

. رسیدن هامهمون  اولین و  زدن رو در زنگ که دادمی  دلداری رو من عسل  و زدیممی  حرف  داشتیم

  که وقتی  تا حداقل بستم،  دل فهمیدم که حاال. باشم شاد گرفتم تصمیم. نشوندم بم*ل روی لبخندی

. کنم ذخیره  نبودنش روزهای برای که قدریاون . باشم هامین کنار من نشده،  پیدا هامین زیبای

 . ببرم ذت*ل هامین حضور از خواستممی

  و  بود شخصی دفاع کلس دخترهای از که سوگند بعدش،  ربع یک. بودن جاوید و سام هامهمون  اولین

  مهمون سومین  عنوان به رعنا که کشید طول دقیقه ده . شدن آشنا هابچه با و رسیدن سر شوهرش

  من که بودن عسل یدخترخاله تا دو نفر،  آخرین و  بودن سورن  و آرش بعدی های مهمون. رسید سر

 . بودن خوبی خیلی دخترهای و  شناختنمی  رو

  اصرار  اول همون از همه ها، بچه . کردیم شروع رو هامونپرخوری  اول همون  از ما و  گذشت ساعتی یه

  زدیممی  حرف طوریهمین. نداشت هامبل  روی نشستن  به ایعلقه  کسی و  بشینن کرسی دور کردن

 :کرد عوض رو بحث مسیر سورن،  که خندیدیممی  و  خوردیممی  و

 خودته؟  مال  گیتار اون زیبا،  هامیگم -

 که کردمی اشاره  رنگم ایقهوه  گیتار به داشت. کردم دنبال رو انگشتش مسیر و برگردوندم سر

 . برگشتم سورن سمت به. بود کرده   خوش جا مخصوصش یپایه سه روی سالن،  یگوشه 

 .خودمه مال آره،  -

 . دوید صداش به ذوق و شوق و زدن برق هاشچشم

 دیگه؟   بزنی تونیمی  یعنی پس -
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 :اومد حرف به جاوید باراین. دادم تکون سر لبخند با

 ! کنی مهمونمون  دهن یه  شد واجب پس -

 . دادم تکون طرف دو به رو سرم و گرفت امخنده 

 . افتضاحه صدام من پسر؟ میگی چی -

 . کرد ساکت رو من و دوید بحث وسط پا  دو عسل

 افتضاحه؟  که  چی یعنی قشنگی اون به صدات  تو؟  میگی چی! وا -

 . کرد جمع به رو و نکرد توجهی اما بشه؛ ساکت که اومدم  ابرو و  چشم براش

 ! محشره  شنیدم،  رو این صدای من بابا -

 . گرفت  رو حرف یادامه  هم آرش

 . بیار رو گیتارت برو پاشو  دیگه،  نکن ناز زیبا -

 . آورد رو گیتارم سرعت به و  شد بلند جا از رعنا

 .بده  تکون  رو مبارکت فک فقط  و بشین جاهمون . بشی بلند نیست هم الزم اصل -

 خنده  کهحالی در. دادم تکون   همه برای تاسف ینشونه به سری و گرفتم دستش از رو گیتار خنده  با

 :گفتم کرد، می  خودنمایی لحنم  توی

 ! دربیاره  تکتون تک  روزگار از دمار آقامون میگم کنم،  شوهر من کنین  صبر! کردین شهیدم بابا -

 . شد  بلند قهقهشون صدای

 :پرسیدم خنده  با
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 قاتل؟   جماعتِ بخونم چی حاال -

 :گفت عسل،  یدخترخاله  سیمین، 

 . میاد دلت ته   از چی هر! بخون دلی -

 :گفتم و کردم تقدیمش  مهربونی لبخند

 چی؟  نیومد خوشتون من دل آهنگ از شما اگه -

 : نموند ساکت هم سوگند

  سر خوادمی  عروسه،  کنهمی  فکر ندونه یکی! دختر میکنی ناز قدرچه بابا. میاد  خوشمون ما نترس،  -

 ! بده  بله عقد یسفره 

 :گفتم خنده  با و زدم بازوش به مشتی همه،  یخنده  صدای شدن بلند با

 ! کوفت -

 . شد حلقه خانومش بازوی دور سوگند،  شوهر سهیل،  دست

 ! هاکنممی  شَتَکِت زنممی میام! رو خانومم نزن عه،  -

  دست و سوگند بازوی روی حسرت،   از پر لبخندی با من نگاه  اما شد؛ شدیدتر و  بلندتر هاخنده  صدای

 :گفت گوشم دم و کرد شکار  رو حالم عسل، . بود نشسته سهیل

 برات کارها این از مطمئنم باشه،  عاشق هامین اگه حتی. بگردم دورت نکن نگاه حسرت با قدراین  -

 ! کنهمی

  که عسل. نبود چیزی برابرشون  در این که بود،  کرده  برام این از بیش کارهایی هامین. گفتمی  راست

 :گفت دید رو سکوتم
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 !کنممی  ثابت  بهت امشب همین اصل -

* **** 

  دیگه یدخترخاله  دریا،  صدای با. بود مادربزرگش کنار االن اون! نبود جااین  هامین که امشب امشب؟

 . نشست گیتار روی هامانگشت  عسل، 

 کنی؟ نمی  شروع جون زیبا -

 هاینت  نواختن به کردم شروع بعد و کردم فکر  لحظه  چند. دادم تکون تایید ینشونه  به رو سرم

 صدا به در زنگِ کنم،   خوندن به شروع کهاین  از قبل. اومدنمی  بیرون قلبم ته از  درست که آهنگی

  و  شد بلند جا از عسل که  کنم متوقف رو نواختن خواستم  دره،  پشت کی کهاین  از متعجب من. دراومد

 :گفت

 !بده  ادامه تو کنم، می  باز من -

  به عسل و بودم،  نشسته راهرو به پشت من. نواختم  رو درآمدپیش  هاینت  باقی و دادم تکون سر

 : کردم شروع رو خوندن و گرفتم عمیقی دم درآمد، پیش  هاینت  شدن تموم با. رفت من پشت طرف

 خیلی  وقتا یه -

 گیری  بهونه

 دل  این از اما

 نمیری  بیرون

  زیبای هوای بدجور  دلش هاوقت  گاهی هامین. آوردن هجوم ذهنم به مختلفی فکرهای ناخودآگاه 

 . بود من قلب وسط جاش همیشه وجود،   این با اما میشد؛ گیربهونه و کردمی  رو کودکیش

 ثابت   پای یه -
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 هامیلحظه   تو

 میرم که جا هر

 باهامی  هم تو

  فکرش یا  و بود باهام خودش یا  روز هر و لحظه هر. بود شده  زندگیم لحظات تک تک ثابت پای هامین

  اوج  خواستم و گرفتم نفس و شدم افکارم بیخیال رفت؟می  بیرون دلم از عشقش  مگه وجود  این با و

 :کرد  حبس نه*ی *س  توی رو  نفسم ایمردونه  و بم صدای که بخونم،  رو آهنگ

 دریاست  مثه چشات -

 بگیره  خوابم ساحلش تو  میخواد دلم

 رو  هاچشم  دوتا اون

 .نمیره  یادم  دیگه دنیا آخر تا

  هم صدا اون بکشن،  نواختن  از دست اگر کردنمی  فکر انگار. نواختنمی  رو هانت ناخودآگاه  انگشتام

 که بود نشده  باورم انگاری. نداشتم رو سرم پشت به کردن نگاه  و برگشتن جرأت. خونهنمی  دیگه

 ازم هم دارمورفین  صدای همین و نبینمش برگردم،  اگر  ترسیدممی و ایستاده  سرم پشت کدئینم

 :کردم اشمردونه و  بم صدای همراه  رو ظریفم صدای نواختم، می که طورهمون . بشه دریغ

 دریاست  مثه چشات -

 بگیره  خوابم ساحلش تو  خوادمی  دلم

 رو  ها چشم دوتا اون

 .نمیره  یادم  دیگه دنیا آخر تا
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 "همایون حامد خلسه؛"

  اما شد؛ سکوت لحظه چند  اول. دادم پایان نواختنم به زیبایی،  برای اضافه نت  چندتا و هنرنمایی یه با

 بود سام زده حیرت  صدای. بود کرده  پر  رو خونه هابچه  تشویق  و زدن دست صدای لحظه  ازچند بعد

 : شد بلند بقیه از زودتر که

 ! افتضاحه صدام میگه وقت اون بعد! العاده  فوق! زیبا بود محشر -

  حرفی سام که بودن نشنیده  رو هامین صدای بقیه. نشست دلم توی ترسی سام،  تشویق به توجهبی

 صدای که بشینه هامچشم  توی  رفت غم گرد بود؟ من توهمِ فقط آرامبخشش،  صدایِ اون نزد؟ ازش

 : داد پایان داشتم که بدی احساسات یهمه  به آرش، 

 . نیست توصیفش برای ایکلمه ! بود محشر فوقِ اصل که هامین و تو  ترکیب -

 : داد ادامه و کرد نگاه  رو سرم پشت جایی

 باشی؟  مادربزرگت یخونه االن نباید  مگه پسر؟ میکنی کارچی  جا این  تو!  خان هامین بَه -

 :اومد حرف به سهیل بود؟ کجا از بو این. پیچیدمی  بینیم توی آروم آروم مریم گل بوی

 نمیکنی؟ معرفی رو تیپخوش  آقای این  جان زیبا -

  هم هنوز. پیچیدمی سرم توی کوبیسم بوی با همراه  که بود مریمی گل بوی پرت فقط حواسم من و

 :داد رو سهیل جواب من جای به سورن. برگردم که داشتم ترس

 کارچی  جااین  گل دست این با حاال دونمنمی بیاد،  امشب نبود هم قرار. هامینه اسمش رفیقمون این -

 ! میکنه

 جذابش،  و بم صدای آخر،  در و رسید بینیم به کمتری فاصله از و شد بیشتر کوبیسم،  و مریم گل بوی

 :کرد آروم رو دلم باالخره  گوشم،  کنار از درست
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 ببینی؟  رو مهمونت گردیبرنمی ! پرنسسم -

 هایتیله  قفل نگاهم باالخره،  اما برگردم؛ نیست قرار وقتهیچ  انگار که طوری برگشتم،  آروم خیلی

 : کرد زمزمه بود،  کرده  نمایون رو لپش چال هم باز که لبخندی با. شد مهربونش ایسرمه

 . من بانوی مبارک یلدات  شب -

 از رو  مریم گل دسته  و بردم دست حیرت با. گرفت قرار صورتم جلوی مریم گل دسته یه ناگهان و

 دوباره  بعد. کشیدم  بو و بردم فرو هاگل  بین رو سرم ذت*ل با. آوردم پایین و  گرفتم هامین دست

  دریای توی هام، چشم دادم اجازه  بود،  هامچشم به خیره  هامین که طورهمون  و آوردم باال رو سرم

 :کرد زمزمه ب*ل زیر بود هامچشم  غرق که طورهمون . بشه غرق نگاهش

 دریاست  مثه چشات -

 بگیره  خوابم ساحلش تو  میخواد دلم

 رو  ها چشم دوتا اون

 .نمیره  یادم  دیگه دنیا آخر تا

  لحظه  هر و عشقه اسمش دونستممی حاال که احساسی . کرد غوغا وجودم توی احساس،  اون دوباره 

  هامین. آورد هجوم صورتم به خون کردم حس و گرفتم قلب تپش دوباره . میشه ترقوی  داره  هم

 :گفت خنده  و  مهربونی با و  زد لبخندی

 ! بهت نمیاد اصل بابا،  نکن! رو  خجالتش -

 . کوبیدم بازوش به مشتی و گرفت امخنده  منم

 ! بدجنس -
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 جا  از عسل صدای با که بودیم کرده  فراموش رو بقیه حضور دو هر انگاری. شد بلند هامین یقهقهه

 . پریدیم

 ! خواممی خنده  منم گفتین؟ چی بود؟ چی -

  وارزمزمه  و هامین سمت برگشتم. خندیدن عسل  آمیز شیطنت صدای شنیدن با جمعیت کل باراین  و

 :گفتم

 اومدی؟  واقعا -

 . دادن زینت رو صورتش که بودم  عمیقش چال تا دو اون و  لبخند یدیوونه  من و

  کنار رو سال شب ترینطوالنی  خواستممی چون خریدم،  جون به رو جونم مادر با دعوا! اومدم -

 ! کنم صبح  پرنسسم

  قلبم که دونستممی خودم اما  بود؛ عمیق لبخندی همراه  به سکوت،  فقط شنید هامین که چیزی

 :زدمی  فریاد داشت

 ! هامین  دارم دوستت -

 :گفتم بلندتری صدای با باراین . شد بلند بود نشسته زانو  روی االن تا که هم هامین و شدم بلند جا از

 . گردمبرمی بزنم غذاها به سر یه من. بشین داری دوست هرجا -

 :کرد متوقفم راه  یمیونه  جاوید حرف

 . بیای  تو تا  بخونه برامون هامین بده  رو گیتارت زیبا -

. شدم  آشپزخونه وارد  و دادم هامین تحویل چشمکی،  با همراه  رو گیتارم و زدم جاوید به لبخندی

  از رو گیتار دید،  رو من سوگند تا. بود کرده  تموم  رو خوندن آهنگ  تازه  هامین برگشتم وقتی

 . داد  پاس  من به توپ  یه مثل و گرفت هامین ل*غ*ب
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 ! توئه نوبت حاال -

 . بکشم شام خواممی  بدم خبر بهتون اومدم من. نزن حرفشم اصل -

 . کرد اصرار رعنا

 . بکش شام برو بعد بخون،  رو  آهنگ یه حاال -

 . پذیرفتم کهاین  تا کردن اصرار هم هابچه بقیه

*** 

 که بزنم آهنگی چه میکردم فکر داشتم. گرفتم دست رو گیتار و نشستم مبل روی ببخشیدی،  با

  در. چرخوندمی  جمع بین رو نگاهش تلخه کردممی حس که لبخندی با داشت. افتاد هامین به چشمم

  رو تصمیمم. ببینم نگاهش توی کم،  چند هر  رو،  دلتنگی یه تونستم من و برگشت من سمت آخر

 . کردم هامین هوای  و حال با متناسب آهنگی  خوندن به شروع و گرفتم

.  بود شده  تردلتنگ  نگاهش که بود هامین به چشمم من ها، بچه هایتشویق   بین شد،  تموم که آهنگ

 راه  آشپزخونه سمت  به عسل با و  گذاشتم جاش  سر رو گیتار. شدن هم  با زدن حرف مشغول بقیه

 که شد تراس وارد بقیه،  به توجهبی  هامین که دیدم بشم،  آشپزخونه وارد کهاین   از قبل اما افتادم؛

 .شدمی  باز سالن از درش

  مشغول همه. چیدیم غذاخوری میز روی سرویس،   سلف رو غذاها عسل،  کمک با و دادم تکون سری

  عذرخواهی هامین که گفت و برگشت دقیقه چند  از بعد و رفت سراغش آرش. نیومد هامین و شدن

 رفت؟می  پایین من گلوی از  چیزی هامین،  بدون مگه اما نداره؛ میل گفته و کرده 

  در به پشت هامین. شدم تراس  وارد دستم،  توی ظرف با. کشیدم غذاها یهمه  از  و برداشتم ظرف یه

 کهاین  بدون شنید،  رو تراس در صدای وقتی. کردمی  تماشا رو شهر و بود داده  تکیه نرده  به تراس، 

 :گفت ایکلفه لحن با برگرده، 
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 . نداره  میل بگو کن،  عذرخواهی زیبا از! خورم نمی که گفتم آرش بابا،  ای -

 : گفتم مهربونی با و  رفتم جلو قدم یه

  هم رو  دارشغصه  دل و نمیره  پایین گلوش از توچیزی بدون که زیبا یگرسنه  شکم جواب وقت  اون -

 دیگه؟  میدی خودت

 : برگشت سمتم به تعجب با

 ! زیبا -

 :گفتم بودم،  کرده  غنچه مظلومیت سر از که هاییب *ل با کردمو دراز طرفش به رو غذا بشقاب

 . ندیدی رو خوشگلم هایژله  و سوپ هم هنوز تازه ! کردم درست  چی ببینی نیومدی حتی-

. بود کوچیک میز یه با صندلی،  تا  دو تراس توی. کرد نگاهش لبخند با و  گرفت دستم از رو بشقاب

 :گفتم و ایستادم هاصندلی  از  یکی کنار

  یه  خواستم باشه،  جااین  هم زیبات داری دوست و دلتنگه نگاهت دیدم. ببخشید  شد،  من تقصیر -

 ! کردم ترتنگ   رو دلت اینکه مثل اما بخوره؛ هوات و  حال به بخونم چیزی

  حسی بود،  خاص حس یه هاشچشم  توی. کرد زمزمه رو اسمم حیرت با و گذاشت میز روی رو بشقاب

  رو سرم. دیدم هاشچشم  توی دستم پانسمان موقع سوزوندم،   رو دستم که وقتی همون به شبیه

 : دادم ادامه غمگین لحنی با و انداختم پایین

  سورن و آرش که مخصوصاً بیای،  که نداشتم امیدی. اومدی که شدم خوشحال خیلی خیلی راستش -

  معذرت و  پذیرفتی  رو دعوتم که ممنونم صورت،  هر در. بودن گفته مادربزرگت مهمونی به راجع

 . بشه ناراحت مادربزرگت شدم باعث که خواممی

 .کردم نگاه  ازاحساسش پر هایچشم به و گرفتم باال رو سرم
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 ! بشه بیشتر دلت یغصه   شدم باعث اینکه بابت دیگه،  خواهی معذرت یه و -

**** 

.  نشست بم*ل روی  لبخندی. کردم پیدا بغلش توی  رو خودم من بعد،  ایلحظه  و اومد جلو هامین

  خیلی هامین صدای. گذاشتم بزرگش ینه *ی*س  روی سر و کردم جا آغوشش توی بیشتر رو خودم

 :بود مهربون

  تو کنار رو یلدا  شب خواستم خودم من. نیست تو تقصیر   چیزی هیچ ! من پرنسسِ نکن عذرخواهی -

  چه و خوندیمی  رو آهنگ اون چه تو طور، همین. شدم مادربزرگم ناراحتی باعث خودم پس باشم، 

 پیش که راهی این که سردرگمم و گیج  بیشتر نه،  که دلتنگ البته. بودم زیبام دلتنگِ من خوندی، نمی 

 ... فقط. زیبا  خوبی خیلی تو. نه یا  درسته اصل گرفتم

 ایکودکانه  کنجکاوی با. کردم نگاه  صورتش به و کشیدم عقب رو سرم. نداد ادامه رو اشجمله

 : پرسیدم

 چی؟  فقط -

 زمزمه خاص احساس همون  با و آروم. زد عمیقی  لبخند  و دوخت رنگم خاکستری هایچشم  به چشم

 :کرد

 ! بودم شکسته بار  هزار حاال تا نداشتم،  رو  تو اگه بگم تونممی فقط -

  و کرد نگاهم مهربونی با هامین. شدن بارون ستاره  هم هامچشم  بودم مطمئن و زدم لبخند ذوق با

 :داد ادامه

  عوض تو و من جای کنممی حس گاهی. کردی محکمم  دوباره  و رسیدی سر خوردم،  تَرَک تا بار هر -

  فقط من و کنیمی  رو کارها  این تو کنم،  دلگرمت  و  وایسم پشتت و باشم مرد من اینکه جای به! شده 

 . بدم ادامه تا کنیمی  تشویقم و میشی گاهمتکیه  که تویی میشم،  خسته بار هر
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 :گفت و گذاشت هامشونه  روی رو دستش و شد جدا ازم

 ! توئه  مدیونِ رو ایستادگیش و بودن مرد روت،  به رو مرد این! بانو  زیبا -

  شدن ترقوی  باعث لحظه  هر کارهاش این با هامین. بود شده  پا به جشن دلم توی. زدم عمیقی لبخند

 :گفتم خنده  با احساساتم،  تمام  بیخیال و کشیدم عمیقی نفس. میشد من احساس

 غذا جاهمین  یا ببینی،  رو هامهنرنمایی  بقیه که داخل میای روم،  به رو مرد آقای حاال خب،  خیله -

 خوری؟ می

 . نشست دلم به  خیلی عمیق چالسیاه  دوتا اون و مهربونش لبخند

 . ببینم هم رو پرنسسم دست هنرهای یبقیه  که داخل بریم نه،  -

 . شد ما متوجه که بود  نفری اولین آرش. شدیم سالن وارد دوتایی و برداشت میز روی  از رو ظرف

 . زیبا بیاری عقل سر رو ب*را*خکله این تو فقط کهاین  مگه -

  سرش پشت به دست،  کف با و  رفت آرش طرف به هامین. شدن ما متوجه هم  بقیه حرفش این با

 :کوبید

 ! داداشت   و خودتی ب*را*خ کله -

 : دراومد سورن صدای

 داری؟ کارچی  من به اهه،  -

 : نذاشت جواببی  رو  سورن هم هامین. شد بلند همه یخنده  صدای

 ! آرومه ذاتا که  آرش وگرنه کردی؛ ب*را* خ هم رو آرش و تویی اصلی ب*را*خ کله اتفاقاً -
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  گرم و نشستیم کرسی دور همه دوباره  شام،  از بعد. شدنمی  قطع و بود گرفته شدت هاخنده  دیگه

 که دادممی  گوش بودن شده   جور هم با حسابی که دریا و رعنا هایحرف   به داشتم. شدیم صحبت

 : کرد زمزمه گوشم توی بود نشسته کنارم که عسل

 مهمی؟  هامین برای خیلی کنم  ثابت بهت خوایمی -

 : داد ادامه که کردم نگاهش گرانهپرسش  حرف،  بدون

 ! توئه  پیش حواسش تمامِ االن  مطمئنم -

  بعد و سیمین اول چپم سمت  و بود نشسته عسل راستم سمت. کردم نگاه  رو هامین و  چرخوندم سر

  منتظر و برگشتم  عسل طرف به. بود سورن و  سهیل با صحبت گرم هامین. بودن گرفته جا هامین

 : گفت گوشم دم. موندم حرفش یادامه

 توپید،  من به و کرد رو  طرفداریت اگه زنم، می بازوت به مشت یه من. کنممی  عمل خودت  روش به -

 داد،  ادامه زدنش حرف به و  بود توجهبی اگه اما توئه؛  پیش حواسش و درسته من حرف میشه معلوم

 قبوله؟. تو به میدیم رو حق

  با صحبت مشغول نمایشی صورت به. کردم اعلم رو موافقتم زدن،  پلک بار یه  با و زدم محوی لبخند

  و دادم علمت عسل به کنه، نمی نگاه  رو من دیدم  وقتی. بود هامین پیش  حواسم ولی  شدم؛ عسل

  روی دستم. کوبید من  بازوی به مشتی و برد عقب  رو دستش کنه،  توجه جلب کهاین  بدون هم عسل

  دلم غم  و نزد حرفی هامین! داشت سنگینی دستِ عجب. کردم فوت محکم رو نفسم و نشست بازوم

 پا  به آشوب دلم توی بمش،  صدای بود،  من با حق بگم عسل به که کردم باز دهن تا اما کرد؛ مچاله رو

 :کرد

 نه؟ خواد، می  کتک دلت عسل -

**** 
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  بلند قدری به دلم تاپ تاپ صدای.  کردن نگاه  هامین  به تعجب با و کردن  قطع رو حرفشون هم بقیه

 داد، می  رو هامین جواب وقتی  عسل صدای! شنوننمی  رو صداش بقیه چرا  بودم کرده  تعجب که بود

 . بود متعجب

 چرا؟ ! وا -

 : گفت جدیت با و کرد اخمی هامین

 ! دیگه  خوایمی  کتک زنی؟می  رو زیبا چی واسه -

 گرمای از رو این شده،  قرمزتر هم لبو از رنگم  کنم حس تونستممی. بود شده  حیرت از پر همه نگاه 

 :کرد  پرت رو  همه حواس سام،  صدای. فهمیدممی  تنم

 !هانخورده  خورده،  من خانم به انگشتت -

 :برگشت طرفش به خنده  با هامین

 ! کنممی  له  هم رو تو زنممی  وقت  اون نیستن،  که الکی هاعضله   این نخور،  حرص -

 : کرد ترس از  پر  رو لحنش  و داد نشون ترسیده  رو خودش سام

 سننه؟   منو عسله،   و شما دعوای  اصل. جلو بیام کنممی غلط من حرفیه،  چه این نه،  -

 :کرد اعتراض الکی  حرص با عسل

 ! منفیه  جوابم شدم،   پشیمون من آقا اصل زندگی؟ مرد میگن هم تو به. کنن سرت بر خاک یعنی -

 :افتاد التماس به عسل به رو باراین  سام

 رو من زنهمی  تشنغول  این  خدا به بشه؟ داغون شوهرت داری دوست تو   خانومم؟  جونم؟ عسل -

 !کشهمی
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 :پریدم بحث وسط من

 ! تشن غول بگم بهش دارم  حق من فقط آهای،  -

 ! دوسر  دیو این بابا،  خب خیلی -

 :گفت خنده  با هامین

 انسانم؟ فقط من که دارین دقت -

 : گفت داره  کردن گریه به  میل انگار که لحنی با سام

 !عسله مهم نداری،  اهمیتی اصل تو االن -

  و بیخیالی با و چرخوند رو سرش میشد،  نه*ی * س به دست کهدرحالی   و  انداخت باال شونه عسل

 : گفت لجبازی

 . منفیه جوابم -

 :کرد هازن  مثل رو لحنش و درآورد کردن گریه ادای سام

  رو حقم هی که گذاشتی،  تنها جااین  رو من رفتی،  زود قدراین  چرا آخه! مرد  بشی ذلیل خدا،  ای -

 ! کن  راحتم  بکش رو من خدا،  بخورن؟

.  بود عسل با حق ولی شد؛ کشیده  شوخی به بحث کهاین  با. بودیم گرفته درددل  خنده  شدت از دیگه

  بدون عسل کهاین  با و بود من پیش حواسش میزد،  حرف سهیل و سورن با کهاین  با هامین

 . کرد دفاع ازم و شد متوجه هامین بود،  زده  رو من  توجهی  جلب ترینکوچک 

  زیبای جای رو من اون  شاید! باشم مهم هامین برای  نداره  دلیلی که من کردممی  فکر خودم با گاهی

  ل*غ* ب رو من وقتی  و بود زیباش دلتنگ ایدیگه  وقت هر از بیشتر که  بار هر اما بینه؛می  خودش

.  خوردمی  خط ذهنیتم  این عزیزم،  براش خودم خاطر به من کردمی  ثابت بهم هاشحرف با گرفت، می
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  وقت هیچ  که داشتم دوست رو این. دیدنمی   او جای رو من بود زیباش فکر به که هم وقتی هامین

 .کردنمی  قاطی هم با رو مسائل

 :کردم جمع به  رو و  شدم جدا افکارم از

 بگیریم؟ حافظ فال هابچه -

 :گفتم و برداشتم بود،  کرسی  روی که رو حافظ غزلیات کتاب. کردن موافقت همه

 گیره؟می  فال اول کی -

 :رسید گوش به بقیه از  زودتر هامین صدای

 !من -

.  زد لبخند هم اون و گرفت ازم  رو کتاب. گرفتم سمتش به  رو کتاب لبخندی،  با

 کتاب و فرستاد صلواتی  ب*ل زیر. کرد نیت دلش  توی و  بست رو  هاشچشم 

 : زد لبخندی شعر، دیدن با. کرد باز رو

 ! اومد چی! بهبه -

 : زد رو  من دل حرف جاوید

 میگه؟ چی حافظ ببینیم بخون  -
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 : خوند و کشید  عمیقی  نفس هامین

 جویی؟می چه دهر از کن، افشان گل  و خواه مِی -

 گویی؟می چه تو  بلبل گل، سحرگه گفت این

 :اومد  حرف به سیمین شعر، شدن تموم از بعد

 . بخونید هم رو تعبیرش -

 :خوند  کتاب  روی  از و  داد تکون تایید ینشونه به سری هامین

  کنار در چیز همه گردید،می چیزی چه  دنبال به خواهید؟می چه  خدا از دیگر -

 کنارتان در دلجویی و معرفت از گلستانی کنید؛ باز را  چشمانتان. شماست

 فردا وگرنه کنید طلب  عشق گنج توانیدمی دارید خریداری که امروز. هست

 .است دیر

  حرف حافظ. خوندممی رو نگاهش معنی. نشست من روی و اومد باال نگاهش

  گوش در و شد  خم آرش زیباش؟ دنبالِ اون و بودم کنارش من. زد رو من دل
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  باز و  بشینه هاشب*ل روی محوی لبخند شد باعث که گفت  چیزی هامین

 :کرد جدا ازم چشم عسل، صدای با. بده گره من به رو  نگاهش

 ! منه نوبت بده، رو کتاب هامین -

 ! بگیرم هم دیگه فال یه خواممی من -

 :زد  تشر نق با عسل

 ! نابغه بدو پس -

 : زدم ب*ل برگشت که سمتم به. زدم سلقمه  بهش و کردم اخمی

 . نکن  هم توهین نکن،  اذیتش -

 : نخنده  که گزید رو بش*ل عسل

 ! عاشق بابا -

 :کردم نازک چشمی پشت

 . بابا برو -

 : آورد خودمون به رو ما سورن صدای

 ! هامین  دیگه بخون -
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  اومده   براش که بود شعری محو حاال. بود گرفته  رو فال و بود دستش کتاب. برگشتم هامین طرف به

 :زدم صداش. بود

 هامین؟  -

 :کرد خوندن به شروع عمیقی  نفس با و انداخت بهم ناگفته هایحرف  از پر نگاه،  یه

 مپرس  که امکشیده  عشقی درد -

 ... مپرس که امکشیده  هجری زهر

 :گفت  سوگند شعر،  پایانِ با

 . بخونین  هم رو این تعبیر -

 . پرید  وسط رعنا

 ! دوننمی  همه دیگه که رو این بابا -

 :گفت تحکم با هامین

 ! خونم می -

 :خوند و کرد صاف رو صداش

  خاطر به او. باشدمی صفا  و صدق از او هایحرف کنید،  اطمینان او به. شماست با حال همه در یارتان -

  مقامتان و رساندمی  اعل عرش به را شما او. کندمی تحمل است سخت بسیار چند هر را مشکلت شما

 . بردمی باال را

  برای اینامه  لغت  چرا که خوردم حسرت بار،  هزارمین برای من و  دوخت من به رو نگاهش دوباره 

 ! فهممنمی رو هامین نگاه  هایحرف من نداره؟ وجود هانگاه 
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**** 

 . بود داده  دستم به رو غزلیات کتاب و بود گرفته هم رو خودش فال عسل اومدم،  خودم به تا

 . بگیری فال باید تو حاال -

 : کنم باز دهن نذاشت حتی و خوند رو دستم که کنم مخالفت خواستم

 ! تو یعنی تو،  میگم! نباشه  هم حرف -

  نیت دلم توی و بستم رو چشمام. برداشتم رو  کتاب و دادم تکون تاسف  ینشونه  به سری لبخند با

 : کردم

  دلم مرادِ به قراره   اینکه یا حسرت،  توی سوزه می  دلم آخرش. بده  نشونم رو دلم عاقبت! حافظ -

 میشه؟  چی عاشقی  راه  این ته  بگو بهم برسم؟

  نگاهی با و نشست بم*ل  روی لبخندی روم،  پیش  غزل دیدن با. کردم باز رو  کتاب و فرستادم صلواتی

 :خوندم هامین،  به

 بادت مبارک  عید آمدنِ ساقیا -

 ... یادت از مَرَوَد کردی که مواعید وان

  و  دوختم هامین خندان صورت به چشم. ریختم  نگاهم توی رو دلم هایحرف و خوندم کامل رو شعر

 : پرسیدم

 بخونم؟  هم رو تعبیر -

 : داد جواب سهیل صدای

 ! بخون -
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 کتاب به چشم داد،  تکون تایید ینشونه به که رو  سرش. موندم هامین جوابِ منتظر بهش،  توجهبی

 : دوختم

  بیرون دلت از غم. باشد بهاری و خوش همیشه عید   مثل روزگارت تا کن وفا ایبسته که عهدی به -

  جا به را  خدا شکر. است  روشن بسیار تو طالع. باش داشته همت. گیردمی شادی  را آن جای و رودمی

 . ببر را استفاده   نهایت داری،  که فرصتی این از. ندارد راه  تو  زندگی به خزان زیرا بیاور

  دوست باورانهخوش  دلم. بود شده  خیره  بهم عمیق که نشست هامینی روی مشتاقم نگاه  دوباره 

  قرار دلم و نشسته عاشقی راه  ته که هامینه همون میگه،  حافظ که ایشادی  این  کنه فکر داشت

  رو  هامین عشق بشی مجبور  ممکنه که زدمی  نهیب رحمانه، بی  عقلم اما بسوزه؛ حسرتش توی نیست

  فریاد رو واقعیت نامردانه قدرچه  عقلم و بشه زندگیت  وارد بهتر فرد یه عوضش اما کنی؛ فراموش

 ! زدمی

  زیرزیرکی هم گاهی و بودم فکر توی فقط. گفت بهشون چی حافظ و کردن نیتی چه بقیه نفهمیدم

 . کردممی حس خودم  روی رو نگاهش سنگینی مدت تمام که کردممی  تماشا  رو هامینی

  شونخونه  چون سهیل،  و سوگند سه،  ساعت.  داشت ادامه شب سه ساعت  تا ما مهمونی شب اون

  خونه  به شبی نصفه نذاشتم و داشتم نگه رو هابچه یبقیه  اما برگشتن؛ خونه  به بود ما بغلی ساختمون

  خونه  هم دریا و  سیمین و رعنا و  عسل. رفتن هامین خونه به سورن و آرش و جاوید و سام. برگردن

.  زدیم حرف و  موندیم بیدار آفتاب طلوعِ خودِ تا دخترها ما اما نداشتم؛ خبری پسرها از. موندن من

  پسرها که بود این دونستممی  که چیزی تنها و بخونم و بزنم گیتار براشون بازم کردن مجبورم دخترها

  که شنیدم رو بمش صدای چهار،   ساعت هاینزدیک  چون بودن؛ آورده  هامین  سر رو بل همین هم

 . رفتیم خواب  به هم ما خورشید،  طلوع با  باالخره، . کرد نفوذ جونم  عمقِ تا  و خوندمی  آهنگ

 دیگه،  طرف  از کنه بیدارم خواستمی که  عسل دست هایتکون  و طرف،  یه از آفتاب صبح، 

 زدم غر بیداری و خواب بین و زدم پس  رو عسل  دست. بخوابم ذاشتننمی 
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 . عسل بخوابم بذار بابا،  ای -

 . شو بیدار رفت،  سر امحوصله  زیبا -

 :گفتم نیست،  عسل  صدای صدا،  این  که کنم توجه کهاین  بدون

 ! کن  ولم میاد،  خوابم -

 :گفت داشت که ایخنده  هایرگه با صدا

 شی؟   پا لطفا  میشه زیبا -

 :دادم  جواب پرتی حواس با

 مچ؟  یا ساق -

 . شد گیج  هم صدا

 هان؟  -

 : دادم جواب خوابالود

 پا؟  مچ  یا بشم پا ساق میگم شم،  پا گفتی! خنگول  عسلِ! بابا ای -

 :گفت هاشخنده  بین و خندید

 ام؟کی  من دونیمی  تو -

 . کشیدم سرم روی رو پتو و شدم پهلو اون  به پهلو این از

 ! بخوابم بذار برو حاال. "کی" جناب خوشبختم دونستم، نمی نه،  -
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 مال هاخنده  این! نبود  عسل صدای این! کن صبر. رفت  هوا به اشقهقهه بعد و  شد سکوت لحظه چند

  چیز یه به بینی،  با که بودن بسته هنوز هامچشم. نشستم جام سر فوراً ها، گرفته برق مثل. بود مرد یه

 : کردم زمزمه گیجی با. کرد پر  رو بینیم کوبیسم بوی کنم،  اوخ و  آخ خواستم تا. کردم برخورد سفت

 هامین؟  -

. بود نشسته کنارم هامین خودِ! بله. کردم باز باالخره  رو هامچشم  من و کشید عقب رو من هاییدست 

 میکرد؟  کار چی جااین 

 .کردم هم زمزمه ب* ل زیر خودم با معمول طبق و کردم فکر لحظه چند

 جا؟ این  میگه چی تشنغول  این باشن،  من کنار  دخترها باید االن قائدتاً -

 : داد رو جوابم که بود شنیده  رو کردنم فکر صدای هامین دوباره  باز

  خیلی صبح  از  دیروز گفتمی . کنه بیدارت نخواست هم عسل رفتن،  همه! بانو ظهره  دوی ساعت -

 منم. رفتن صبح  یازده  ساعت! نذاشتی  هم روی  چشم هم صبح  نیم و پنج  ساعت  تا  و بودی بیدار زود

 . رفت سر امحوصله  دیگه ولی کنی؛  استراحت االن  تا گذاشتم

 کنم؟  بدرقه رو هامهمون  القل که سراغم نیومدی چرا تو نکرد،  بیدارم نداشت،  مغز عسل بابا! هیع -

 : گفت و زد  مهربون لبخندی هامین

. نشدن ناراحت هاتمهمون  نباش،  هم نگران. نیومد دلم که بودی خوابیده  ناز قدراون  اما اومدم؛ -

 . بودن عقیده هم  عسل با کنن،  بیدارت نخواستن هم هااون 

 :کردم هامین به رو و کشیدم پوفی

 خوردی؟  ناهار -

 .کرد نگاهم محبت با
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 . بخوریم هم با بشه بیدار پرنسسم  بودم منتظر -

 . زدم بیرون اتاق از هامین از جلوتر و پریدم پایین  تخت روی از سریع

 ! بیام و بشورم رو صورتم و دست  منم تا آشپزخونه برو! جون بچه میکنی ضعف بابا -

  غذاهای از هنوز. رفتم  آشپزخونه به منم شستم،  که رو صورتم. افتاد راه  سرم پشت و  خندید هامین

  توی کردم،  جمع که رو ناهار. بودیم بیکار دو هر ناهار از بعد. کردم گرم رو هاهمون . بود مونده  دیشب

  نشسته کرسی زیر قالیچه،  روی هم هامین و بودم برنداشته هنوز  رو کرسی. پیوستم هامین به سالن

 :گفتم و نشستم کنارش. بود

 !هاخوبیه  فرصت ها؟آدرس  دنبال نرفتی چرا تو ولی  رسمیه؛ تعطیل  امروز  درسته هامین -

  اون  خواستممی  که بود خودم از کرم! هادرخته  خود از کرم میگن. فرستادم  لعنت  خودم به دلم توی و

  آورد باال سر خوند، می کتاب روی از رو حافظ هایغزل   از یکی داشت که هامین. بشه پیدا زودتر دختر

 :گفت آروم. کرد  نگاه  هامچشم  به و

 یادته؟   رو دیشبم فال اولین -

 :داد  ادامه بره؟ یادم  رو خودمه  دل حرف که چیزی اون شدمی مگه. دادم تکون سر

 بود؟  چی نیتم دونیمی -

 . دادم  تکون نه ینشونه  به سری

  منظور کنم؟می  پیدا  رو قلبم هایزخم  مرهم کِی میشه؟ خوب دلم حال کِی پس  پرسیدم حافظ از -

 ...حافظ  اما بود؛ بچگیم زیبای من

 :داد ادامه  و کرد نگاهم عمیق
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  همه وقتی گردیمی چی  دنبال پرسید ازم. کنارمه درست دارم نیاز که اونی که گفت بهم حافظ اما -

 ! خودته  پیش چیز

 .کرد  نگاه  کتاب به و گرفت ازم چشم دوباره 

 . گفتمی  رو  تو -

  به دوباره  شده؟ زیباش بیخیال هامین یعنی هاحرف  این!  بزنم نداشتم حرفی  یعنی موندم،  ساکت

 :بده  رو سواالتم جواب خودش  تا اومد حرف

 ...مپرس که امبرگزیده  دلبری. دومم فال -

 . کرد من به رو هم باز

 . گفت بهم هاتخوبی  از حافظ و! تو زیبا،   بودی تو  دومم فال نیت -

 : گفت و داد دستم به رو حافظ کتاب. بده  ادامه که موندم منتظر

  حافظ. کنم کارچی  باید  پرسیدم حافظ از. زندگیم یادامه برای کردم نیت. گرفتم فال یه هم االن -

 . گفت بهم رو این هم

 : کردم نگاه  کتاب به  و  گرفتم هامین از چشم

 کنم  بیرون سر ز گفتم رخش سودای  دوش -

 ... کنم مجنون این تدبیر  تا زنجیر کو گفت

 ***** 

 : خوندم هم رو تفسیر سکوتش،  دیدن با و انداختم هامین به حیرت از پر نگاه  یه
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.  بسپارید فراموشی به را کسی تا  کنید پیدا راهی  خواهیدمی  و هستید کردن فکر حال در مدام -

  از و بردارید دعا به دست پس. بکشید دست او از   توانیدنمی  هم باز اما اید؛شده  رنجور و خسته دیگر

 . برسید خودتان نظر و  منظور به بتوانید تا کند بیشتر را شما مقاومت و  صبر بخواهید خدا

. بزنه حرفی که بودم منتظر. کردم نگاه  هامین به سوال از پر و  تعجب با و گذاشتم  میز روی رو کتاب

  بغلش توی رو خودم من و  آورد جلو رو دستش دفعه یه کردم، می نگاهش که طورهمون  و  زد لبخندی

 . کردم پیدا

 : کردم زمزمه و  پیچیدم کمرش دور رو دستم. زدنمی  حرفی

 کنی؟  کارچی خوایمی حاال... خب -

 : زد ب*ل گوشم کنار

 برم باید بفهمم باالخره  شاید. بگذرونم پرنسسم همراه   بیشتر رو وقتم خواممی  فعل. هیچی فعل -

 ! کنم فراموش رو  زیبام کهاین  یا دلم،  دنبال

 گیره؟می  آروم عاشقت دل زیبات،  بدون مگه اما -

 :گفت هیجان با و فشرد  خودش به رو من ترمحکم

 . بگیره  آروم دلم شاید دردهام،  مرهم بشی  تو اگه! بگیره  شاید -

 امچونه  و کشیدم باال رو  خودم. داشت تردید اما بزنه؛ حرفی خواستمی انگار کرد،  مِن و مِن چندباری

 : کردم زمزمه.  گذاشتم اششونه  روی رو

 ! بگو -

 رو؟  چی -

 ! بگو ! نه یا بگی داری تردید که رو همونی -
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 :اومد حرف به آخر دست و کرد سکوت ایثانیه چند  و کشید عمیقی نفس

  آرش و سورن رو مونده  باقی آدرس چندتا  این اما نمیرم؛ هاآدرس  دنبال دیگه فعل من زیبا،  -

 . کنم امتحان قلبم هایزخم  زدن بخیه برای رو دیگه راه  یه خواممی  هم من. دن*گرمی

 راهی؟  چه -

 . کاوید  رو صورتم نافذش،  نگاه  با و کشید عقب رو من

 ! بده  رو گیتارت -

  دست و کرد پایین و باال کمی رو دستش هامین.  آوردم سالن یگوشه  از رو گیتارم و شدم بلند جا از

 :دلشه هایحرف  از پر بودم مطمئن  که شد آهنگی خوندن و نواختن مشغول آخر

 کن  خودت درگیر منو -

 شه  رو و  زیر جهانم تا

 من  شب هر سکوت تا

 . شه رو به رو هجومت با

.  خوندمی  آهنگ و بود  شده  خیره  طوسیم-خاکستری هایچشم  به درست هامین! گفت؟می  رو من

 ببره؟  یاد  از رو  کودکیش زیبای که قدراون کنم؟ درگیرش که خواستمی  من از داشت یعنی

 مقصد  بدون هوا، بی  -

 میرم تو طوفان سمت

 کن  خودت درگیر منو

 . بگیرم آرامش بلکه
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  نشون روشنی به رو انتخابیش راه  و قصد آهنگ این. کردمی  طلب من رواز آرامشش داشت هامین

 . دادمی

 هنوزم تو خیال با -

 همیشه  و روز هر مثل

 من  یحافظه  شب هر

 . میشه تو تصویر پر

  آیا اما  عزیزم؛  براش دونستممی . دونستممی  خوب خیلی رو این و بودم مهم هامین برای من

 بگیرم؟  رو کودکیش بازیهم  جای که بشم عزیز  براش قدری به تونستممی

 نکن  غریبگی من با -

 توام  درگیر ک من با

 برندار  من از  چشماتو

 توام   تصویر مات من

 . توام  تصویر مات من

 :موند ثابت حسم از پر هایچشم  روی نگاهش آخر،  در و  داد پایان  رو نواختن

 بگیره؟  آروم دلم شاید کنی، می  کمکم کنی؟می  پانسمان رو هامزخم  میشی؟ دردم مرهم! زیبا -

 .بودم دودل هنوز من بود،  هامین و من بین که چیزی هر  و  احساسم یهمه  وجود با

 کنی؟ می کارچی  وقت اون شد،  پیدا زیبات اگر اگر،  -

 . برگردوند آغوشش به رو من دوباره  و گذاشت روکنار گیتار



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
447 

 

  هم تو میشه،  دلم آرومِ و میاد زیبام. خواستممی  همیشه که طوریهمون  شهمی  چیز همه وقت  اون -

 ! مونیمی پرنسسم  و کنارم همیشه تا

 کردمنمی  قبول اگر اما ترسیدم؛  بشه پیدا هامین  زیبای و بشه ترعاشق  من دل که روزی از. ترسیدم

!  آوردنمی  آورد؟می تاب  رو هامین هایغصه  دلم بشم، مرهمش کردمنمی  قبول اگر کنم،  همراهیش که

  قبول اگر امتحانیه؟ چه این آخه خدایا. میدم جون من هامین،  غمِ از لحظه هر دیدنِ با بودم مطمئن

  هم باز هامین هایغصه   دیدن با نکنم،  قبول هم اگر. میشم داغون من برگرده  هامین عشق بعد و کنم

 :کرد نفوذ جونم عمق تا هامین صدای کنم؟ کارچی  باید. میشم داغون

 مونی؟ می کنارم شد؟چی  بانو؟ -

 :بگه و بجنبه جا از فکری،  هیچ  بدون که رسیدنمی  زبونم به مستقیم هاشرگ  که قلبی به لعنت و

 ! مونممی -

 : زدم صداش و کردم حلقه ردنش*گ  دور رو دستم. شد ترتنگ هم باز هاشدست  حصار

 هامین؟  -

 جونم؟  -

 : گفتم و کردم مرتب ذهنم توی رو کلمات

 میشه؟ چی برگرده  زیبات موقع اون و کنم،  درمان رو  دلت بتونم من اگه -

 :گفت  و کشید عمیقی نفس

 ! متفاوت هاینسبت  در اما مونین؛می کنارم دوتون هر بازم -

 مونم؟ می  نسبتی چه با من -
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 . اومد در گردش به موهام روی گونهنوازش  دستش

  اگه موقع،  اون و! کردی  عاشقم یعنی کنی،  درمان  رو دلم تو اگه. عشقه هاآدم یهمه  دل درمان بانو -

 . من  دوستِ میشه دختر اون و  مونیمی  کنارم خانومم نسبت با تو بپذیری،  رو من

  دوباره  قلبم تپش  همسرش؟ میشم کنم درمان رو  دلش بتونم اگه گفت هامین شنیدم؟  درست من االن

 :نشوند فرو رو هیجانم تمام هامین،  یزمزمه  ولی رفت؛ باال

  رو کردنش فراموش قصد قلبم و هستم زیبام عاشق هنوز من که مخصوصاً! سخته  خیلی کار این اما -

 . نداره 

 :گفتم دلگیری با! دیگه نمیشم عاشقت  بگو و بیا دفعه یه

 خب؟  -

 بکنیم؟  باحال کار یه ایپایه حاال. سخته خیلی کارت که،  خب -

 . اومدم  بیرون بغلش از

 کار؟چی  -

 . کرد دراز طرفم به رو دستش و شد بلند جا از

 ! بگم بهت تا  شو بلند -

 : گفت هیجان با. شدم  بلند و گرفتم رو دستش

 . من یخونه  بیا و بردار هم  رو گیتارت بعد. کنی فعالیت باهاش بتونی راحت  که بپوش لباسی  یه برو -

 :کرد بلند صدا. رفت  در طرف به و  زد چشمکی که کردم نگاهش تعجب با

 . منتظرتم! بیا زود -



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
449 

 

  موهام. پوشیدم راحت و پوشیده   لباس  یه سریع و  انداختم باال شونه. اومد در شدن بسته صدای بعد و

  گذاشته باز برام رو در. افتادم راه  هامین واحد طرف به گیتارم با و کردم جمع سرم باالی اسبی دم رو

  جا از و  زد لبخندی دیدنم با. بود نشسته مبل روی سالن،  توی هامین. بستم رو در و شدم داخل. بود

 . رفتم طرفش به. شد بلند

 کنیم؟ کارچی  قراره  خب،  -

 . رفت  راهرو طرف به

 ! بیا دنبالم -

*** 

 : گفت لبخند با و کرد  من به رو هامین. ایستادیم مهمان اتاق در جلوی

 نه؟ مهمانه،  اتاق اتاق،  این کردیمی  فکر االن تا  تو خب -

 :داد ادامه  اون  و دادم تکون سر

 درسته؟  ندیدی،  رو داخلش هم حاال تا -

 . درسته آره،  -

 !خبره  چه جااون  ببین  و کن باز رو در حاال پس -

  جیغ اتاق،  درِ کاملِ شدن باز با. گذاشتم دستگیره  روی رو دستم و کردم هامین به نگاهی متعجب

 . شدم اتاق وارد و  رفتم جلو ناخودآگاه . کشیدم حیرت سر از ایخفه 

  به رو چپش یشونه . بود ایستاده  در درگاه  توی هامین. چرخوندممی  اطراف  و  دور به رو سرم حیرت با

 .کردمی نگاه  من به لبخند با و  نه*ی*س  به دست و  بود داده  تکیه چهارچوب
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 طوره؟ چه -

 . خندیدم زده حیرت  و برگشتم طرف به

 ! است معرکه جااین ! هامین -

  قسمت دو به بود،  کودک محافظ مثل واقع در که نرده،  شبیه چیزی یه با و بود بزرگ خیلی اتاق

  تار،  سه. بود بکنی رو فکرش که سازی نوع هر و صندلی،  تا دو و  تحریر میز یه  اتاق،  ته. شدمی  تقسیم

  سازهایی اقسام و انواع! پیانو   حتی و فلوت تنبک،  ویولون،  کاخن،  الکتریک،  گیتار سنتور،  ترومپت، 

  عکس روش و بود آسمانی آبی اتاق،  ته هایدیوار  رنگ. نبودم بلد رو هاشون بعضی  اسم حتی که

 . بود شده  نقاشی موسیقی هاینت

 عکس و رزمی هاینماد  مشکی،  رنگِ با و شدمی  قرمز دیوارها رنگ  در،  تا اتاق وسط  از درست

  پر ورزشی  وسایل از هم اتاق قرمز سمت. بود شده  نقاشی کردن، می  رزمی ورزش  داشتن که هاییآدم

 کف. بود الزم رزمی هایورزش   برای که چیزی  هر و میت هوگو،  دمبل،  تردمیل،  بوکس،  کیسه. بود

  با که کردممی نگاه  رو  اتاق داشتم حیرت با هم هنوز! بود عالی  اتاق  این. بود شده  پهن تاتمی  هم اتاق

 :برگشتم سمتش به هامین،  صدای شنیدن

 خوندم؟  ایرشته  چه کهاین   یا چیه؟ من مدرکِ کنی فکر شده  حاال تا -

 . دادم تکیه بود،  موسیقی مخصوص که  بخشی دیوار به رو گیتارم

 . داری صادرات و واردات شرکت که  خوندی چیزی همچین یه یا بازرگانی کردممی  فکر -

 .ایستاد روم به رو و  اومد جلو

 . نداره  شرکتم به  ربطی هیچ  مدرکم! نه -

 جااون  وسط درست. شد  موسیقی قسمت وارد و گذشت محافظ از هامین. کردم  نگاهش گرانهپرسش 

 : گفت و ایستاد
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  اما داشت؛ مشکل من خوانندگی با و بود قدیمی مقدار یه  پدربزرگم اعتقادات که گفتم بهت هم قبل -

  به شروع سالگی،  شونزده  از و  کنم راضیش موسیقی های ساز گرفتن یاد برای  تونستم  تلش،  کلی با

 . کردم موسیقی سازهای اقسام و  انواع گرفتن یاد

 . زد  لبخند منتظرم یچهره  دیدنِ با هامین. بگه رو اشادامه بودم منتظر مشتاقانه

  فوق شد مدرکم و شدم  موسیقی رشته وارد دانشگاهم،  زمان  و شدنم ساله هجده  با خاطر،  همین به -

 . آهنگسازی لیسانس

 : کردم زمزمه حیرت با. شدن گرد ممکن حد آخرین تا هامچشم

 آهنگسازی؟  -

 . اومد ورزش قسمتِ به و زد لبخند

 کردی؟  تعجب! آره  -

 . دادم تکون سر

 اش؟ ادامه  خب، ! خیلی -

 . کنه تعریف   برام رو زندگیش ورزشی  قسمت تا ایستاد ورزشی  قسمت وسط باراین 

. کردم شروع سالگی  شونزده   همون از هم رو هااون . داشتم زیادی یعلقه   هم رزمی هایورزش  به -

  حد به هم رو دیگه رشته یک  و گرفتم گریمربی  مدرک رشته یه  توی باالخره  تا دادم،  ادامه قدراون 

 ! رسوندم عالی

 . بشه بازتر اون  از که نداشت جا دهنم

 ها؟ رشته کدوم! من بر وای ای -
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 . رسیدم حد باالترین به هم رو بوکس و گرفتم رو فوکنگ گریمربی  -

 . خندیدم ریز ریز و گرفت امخنده  چیزی یادآوردن به با. کشیدم  صورتم به دستی تعجب با

  واقعی ابرقدرت یه با نگو! شد لورده   و له پسره   اون پیش،  شب چهار همون شب،  اون  چرا بگو پس -

 !هاتشنی غول  قدرچه میگم. بوده  طرف

 .کرد کج  طرف یک به رو سرش و زد  ایمردونه لبخند هامین

 ناگفته ضمن،  در. روزانمه کارای جز تقریباً  ورزش. کنممی  کار هم بدنسازی رزمی،  جز به من البته -

 ! شدمی  له اندازه  همون  به پسره  اون نبودم،  هم کاررزمی  اگر من نماند

 . افتادن باال ابروهام و کردم تعجب حسابی  آخرش،  یجمله  از

 طور؟ چه -

 که دستش. کرد نوازش رو امگونه  شستش با و  آورد باال رو دستش. ایستاد  قدمیم یه در و  اومد جلو

 :کرد زمزمه و شد هامچشم به خیره  رفت،  عقب دوباره 

  هرز فکرش چون. رفت  هرز کثیفش دست اون چون. کرد نگاه  بد پرنسسم  تک به ناموسم،  به چون -

  خشم یه  جملتش  توی کهاین  وجود با. کرد دیوونه  رو من پرنسسم،  به  نسبت کارهاش،  این و بود

  اما کنم؛ پاکش خواستم. کرد خوش جا بم*ل  روی ازم،  اجازه  بدون لبخندی بود،  شده  قایم خاصی

  رو جهان هایتلخی  تمام تونستمی  تنهایی به که بود شیرین قدراون  هامین هایحرف. شدنمی 

 . کنه شیرین

  با! شدیم خیره  هم به و ایستادیم   هم جلوی طوریهمون  است دقیقه  چندین دیدم اومدم،  که خودم به

  از  یکی  روی. شدم دور  هامین از موسیقی،  قسمت به ورود بهونه به و کشیدم عقب کمی عمیق،  نفسی

 : گفتم و نشستم هاصندلی 

 میگه؟  چی وسط این شرکتت ات، رشته  و هامدرک  این  و وضع این با خب،  -
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 . انداخت باال شونه خیالیبی با

  این. کرده  برند به تبدیل رو شرکت اسم و کرده   تاسیسش اون. بوده  پدربزرگم مال واقع در شرکت -

 . رسید ارث من به فقط پدربزرگ،  فوت بعد شرکت

 . دادم تکون سری متفکرانه

 ! طوراین  که هوم،  -

 نگاهشون و کشیدممی  دست بهشون. چرخیدم بود جااون  که سازهایی تمام   بین و شدم بلند جا از

 : گفتم کردم، می  امتحان رو سازها داشتم که طورهمون. کردممی

 بلدی؟  رو جاستاین  که سازی  هر تو  االن یعنی -

 . ایستاده  کنارم  هم هامین دیدم یهو

 . بلدم رو شونهمه آره،  -

 . ایستادم بهش رو و برگشتم طرفش به

 کردی؟  انتخاب هم اسم اتاق این واسه هامین -

 . ایستاد من به رو و  برگشت اونم

 اسم؟  -

 . نشستم صندلی روی دوباره  و گرفتم فاصله ازش

 ! باشه  داشته اسم باید داره،  رو تو  علیق که خاصی،   این به اتاق یه خب،  آره  -

 :گفت خنده  با و گرفت جا روم به  رو صندلی روی هم هامین

 . بذار اسم براش تو. نداره  اسم نه،  -
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 ...چیزی یه قبلش فقط! قبوله  -

 : پرسید  نگرانی و تعجب  با و کرد قطع رو حرفم

 بانو؟  شده چی  -

 :گفتم آروم و کردم مظلوم رو نگاهم

 کنم؟  استفاده   اتاق این  از تونممی  منم -

 . زد خنده  زیر دفعه یه بعد و کرد نگاهم تعجب با ایلحظه  چند هامین

  بگم؟ بهت رو مدرکم کهاین  برای فقط آوردم؟ اتاق این به رو تو  چرا من کنیمی  فکر! کوچولو دیوونه -

  رو چیزها  خیلی خواممی . بکنیم جااین  زیادی  کارهای قراره  بعد به این از بگم بهت که آوردمت! نه

  حتی چه و باشم من که هاییوقت  چه. کنی استفاده  جااین   از تونیمی تو که معلومه. بدم یادت

 . تنهایی

 . خندیدم زده ذوق 

 ! ممنون تاکامیون تریلون میلیون یه -

  که باشه چیزی اتاق اسم   خواستممی . رفتم فرو  فکر به. خندید دوباره  من حرف   شنیدن با هم هامین

 . رسید ذهنم به خوب یایده  یه دفعه یه. بخوره  ماهیتش به

 !فهمیدم -

**** 

 .کرد نگاه  ناگهانیم العملعکس   به تعجب با هامین

 رو؟  چی -
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 . چرخوندم کاسه توی رو چشمام و ورچیدم ب*ل

 ! دیگه اتاق اسم -

 . شد  مشتاق و  زد بزرگی لبخند

 خب؟  -

 . هُرمُز -

 . شد گرانهپرسش  اشچهره  و  پریدن باال ابروهاش

 چی؟  یعنی این  وقت اون هرمز؟ -

 . کردم  فوت محکم رو نفسم

  به رو  عمان دریای که  ایهآبراهه  اون اسم هم است،  پسرونه  اسم یه هم که هرمز. است ساده  خب -

 نشنیدی؟  حال تا هرمز تنگه. کنهمی  وصل فارس خلیج 

 . داد تکون  هوا توی رو  دستش و  خندید هامین

 داره؟  اتاق  این به ربطی چه میشه؟ چی معنیش میگم! بابا دونممی -

 . شدم دادن توضح   مشغول و کوبیدم  هم به رو هامدست  ذوق با

 که هم  تو. "نیکی آفریننده " میشه هم معنیش اَوِستاییه،  خودت اسم مثل هم هرمز اتفاقاً ببین،  خب -

  خودت! اوه  و نیک هایورزش  آموزش نیک،  هایآهنگ مثل کنی، می  خلق نیک چیزهای اتاق این  توی

 موسیقی،  اول "م" رزمی،  اول "ر" هامینه،  اسم اول "ه " که میشه اتاق این به هم ربطش! برو تهش تا

 اومد،  خودت زیبای  وقتی اما است؛ خودخواهانه  کمی یه  "ز" اون دونممی  البته! زیبا اول هم "ز"

 ! بوده  خودش زیبا،  از منظورت بگی بهش تونیمی
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 در فقط هامین. بودم گفته بگیرم نفس کهاین  بدون حتی هم،  سر پشت تند  تند  رو هاحرف  این یهمه

. کشید آغوشش به  رو من هوابی  و اومد طرفم به شد،   بلند جاش از دفعه  یه بعد. کرد نگاهم سکوت

 :گفت خاص لحن یه با و کرد بغلم محکم

  پیدا رو  اسم این کجا  از واقعاً  چی؟ شیطون،  تیزبین،  زیرک،  باهوش،  بهت؟ بگم چی من دختر آخه -

 کردی؟ 

 . کرد ترتنگ   رو هاشدست  یحلقه  و زد ایخنده  تک

  بغلش محکم داره  دوست میره،  ضعف براش آدم دل که میده  توضیح  هم ژستی  یه  با موشی موش -

 !کنه

  قلبم ضربان و بود شده   بهاری دوباره  قلبم هوای و  حال. بود کم حالم اون توصیف برای بودن ابرها روی

 . بود رفته باال هم

 :کرد زمزمه هامچشم به خیره . کشید عقب  کمی رو من و  گرفت رو بازوم هامین

 میدی؟  بهم قولی یه  زیبا -

 : گفتم لبخند با

 چی؟  -

 . فهمیدمشنمی  من که بود احساسی پراز  و خاص خیلی لحنش

 ! نزن حرف جوریاین ! نباش جوریاین  من جز به ایدیگه مرد هیچ  با -

 . رفتن باال ابروهام

 چرا؟  -
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  این با دلبری،  خیلی تو. بگیره  ازم رو تو و بشه عاشقت دیگه نفر یه ترسممی. ترسممی  چون -

 . کنیمی  خودت  اسیر رو مردی هر کارهات

 :گفتم دلم توی  و گرفت دلم

 ! تو خودِ جز به! باید که اونی جز به مردی،  هر آره،  -

 . زدم کوک زدن، می  برق عجیب که ایشسرمه هایتیله  به رو نگاهم

 .کنممی  ازدواج من که حال هر به -

 . خوردن گره  هم به شدیداً هاشاخم   باورنکردنی سرعتی با

  هم شرطت  اولین ضمن  در. کنم تایید رو خواستگارت باید من کنی ازدواج خواستی   هم اگر! خیر نه -

 . بشی دور ازم ایذره  حتی نباید که باشه این باید

 : کردم زمزمه  لبخند با و کردم باز رو اخمش انگشت دو با. گرفت امخنده  زورگوییش این از

 . نخور حرص بگیره؟ رو من میاد کی! باش آروم حاال،  خب -

 :گفتم خودم به ایاشاره  با

 ...بد مال -

 :دادم ادامه و کردم اشاره  هامین به و

 ! صاحبشه ریشِ بیِخ -

 صدای. دراومد هاماستخوان  تروق  ترق صدای  کردم حس که داد فشارم جوری و کرد بغلم خشن

 . بود حرص از پر هم آرومش زمزمه

 ! بهترین  زیبا،  بهترینی تو! نداشتته یعمه بد مالِ -
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 . اومدم خودم به صداش با که بودم شده  غرق اشجمله   شیرینی  توی

 میدی؟  قول! نگفتی حاال -

 . زدم لبخند و کردم حلقه ردنش*گ دور رو دستم

  که هستی کسی تنها  تو  باش مطمئن. نذاشته حریمم به پا تو یاندازه  به مردی هیچ  هامین -

 . زنممی حرف باهاش شیطنت این با و  راحتم باهاش جوریاین 

 : کرد تکرار سرتقانه لجباز،  هایپسربچه  مثل

 !بده  قول -

 . نزنم قهقهه بانمکش حالت  این از تا دادم فشار هم  روی رو هام ب *ل و گرفت امخنده 

 .میدم قول! لجباز  تشنِغول  -

  خودش روی به چیزی  اصل و کرد عوض  راحتی به رو بحث. شد جدا ازم و کشید  راحتی  سر از نفسی

 :نیاورد

 گیتار؟  یا کنیم شروع ورزش از حاال خب،  -

 : گفتم و کردم فکری

 . دارم نیاز بهش نکردم،  تمرین میشه هفته یه حدود. ورزش -

  حتی  و کردیم تمرین  کلی عصر  تا. بستم رو حفاظ در و شدم رد منم. شد  رد حفاظ از و  زد لبخندی

 . شدیم جدا هم از  خواب،  برای و  خوردیم هم  با هم رو شام. داد یادم جدیدی هایتکنیک  هامین
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 یخونه  وارد  یدک کلید با پوشیدن،  لباس از بعد. نبرد خوابم دیگه و شدم  بیدار شش ساعت از صبح 

 زمان  نیم و هفت ساعت تا کارها این تمام. کردم آماده  مفصل یصبحونه  یه  حوصله سر و شدم هامین

 . برد

.  انداختم اتاق داخل به نگاهی  در الی از. بود باز نیمه در. ایستادم هامین اتاق در دم و  شدم راهرو وارد

  حتما خواب موقع اما بخوابن؛ لباس  بدونِ داشتن عادت که نبود مردهایی اون از  هامین خداروشکر

  تخت کنار. شدم اتاق وارد صدا و  سر بی و آروم.  پوشیدمی  راحت چیز یه و کردمی  عوض  رو لباسش

 .کردم نگاه  هامین خواب در غرق و معصوم صورت به و ایستادم

  لیمویی نخی شرتتی  یه. بود سرش زیر اشدیگه دست و بود کرده  ل*غ* ب رو بالشتی دست یه با

  احساس شلوار با پوشید، می  شلوارک خواب موقع همیشه. بود تنش مشکی شلوارک همراه  به رنگ

 ! بودم برشده  از رو مرد این هایعادت  خوب قدرچه  من. زدم تلخی لبخند ناخودآگاه . میکرد خفگی

  س*ن*ج از قاب. ذاشتمی  پاتختی روی همیشه و  بود خودش از که عکسی قاب به افتاد چشمم

  شلوار هامین!. بردمی  رو  نفسم و بود قاب از زیباتر  هامین،  عکس اما داشت؛ خوشگلی  طرح و بود چوب

  از هاشعضله  شدمی  باعث بود،  تنش جذب که اسکی یقه  رنگ مشکی بافت و داشت پا  به جذبی جین

 . کنه پاره  رو بافت آستین خواستمی انگار بزرگش  بازوهای و بشه مشخص خوبی به لباس پشت

  تیر  هفت یه هم هامین خودِ. بودن ایستاده  قشنگ حالتی به و بودن خورده  ژل رنگشخوش  موهای

  جلوتر  مقدار یه  رو  تیر هفت. بود گرفته راستش دست زیر رو چپش دست و  داشت راستش دست توی

 لبخند و  داشت رنگیکم اخم. بود باال سمت به هم  تیر هفت سر و  بود داشته  نگه صورتش از ترپایین  و

  خیلی عکس. بشه معلوم چپش سمت چال میشد  باعث که بود زده  چپ سمت به جذابی وری یه

 .کردمی  خودش یخیره  رو من هایچشم  حسابی و  بود جذابی

  رفت جلو من از اجازه  بدون دستم. نشستم زانو روی تخت،  کنار. گرفتم عکس از چشم  عمیقی نفس با

  جا از. خوابید دوباره  و خورد تکونی هامین. زد کنار بود،  ریخته پیشونیش روی که رو هامین موهای و

  یعنی این و بود شده  ۸  ساعت. افتاد رومیزی ساعت به نگاهم. نشستم تخت یلبه  باراین  و شدم بلند
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  زنگ گوشیش آالرم که  هاستاالن  دونستممی! بودم شده  هامین محوِ من که بود ساعت نیم حداقل

  و  کنم شیطنت یکمی  خواستممی. کردم خاموشش و بردم دست خوردنش،  زنگ محض به. بخوره 

 . کنم بیدارش خودم

 ***** 

  از آروم آروم انگشت،  نوک  با بعد. گذاشتم تخت دیگه  سمت و کشیدم بیرون بغلش از رو بالشت آروم

.  کشید دستش روی و  درآورد سرش زیر از رو اشدیگه  دست هامین. کشیدم بازوش تا دست مچ 

  دور رو فرضی مگس کرد سعی و کشید ایکلفه  پوف هم باز. کشیدم دستش روی رو انگشتم دوباره 

  و کرد دستاش اسیر رو  دستم مچ  سریع کشیدم،  دستش روی رو انگشتم هم سوم بار برای وقتی. کنه

 :کرد زمزمه  بیداری و خواب تو

 ! گوریل  نکن -

 نشده  کامل رسانیم سوسک هنوز. نمیشد جوریاین  نچ،  بود؟ من با رو گوریل. شدن گرد هامچشم

  و  بود ترسریع  اون هم باراین  که کنم،  اذیتش دست این با خواستم و آوردم باال رو آزادم دست. بود

 :کرد زمزمه آلودگیخواب با. افتاد گیر هم امدیگه  دست

 . سورن  دیگه نریز کرم! دِهَه -

 وسط؟  این میگه چی سورن! زیبام من  جان بابا سورن؟ جانم؟

  دفعه این که کردم فوت گوشش توی و بردم سرش نزدیک رو سرم. رفت باال شیطنتم آمپر دوباره 

  رو من هامین شد؟ چی. شدننمی  گردتر اون از هامچشم . زد گوشم به چَک یه  و آورد باال رو دستش

 . زدم صورتش توی  چک یه  حرص با و بردم  باال رو دستم منم زد؟

 با. شد رو به رو من اخمالوی یقیافه با که کرد باز رو چشماش هم در هایاخم  با و  شد عصبی باراین 

 :گفت لکنت با. نشست و پرید جا از فنر عین من،  دیدن
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 ...تو... تو... زیبا... زی -

 :کردم قطع رو حرفش

 ! من گوشِ تو زدی هم تو نیست،  جااین هم  سورن خودمم،  آره  -

 :باریدمی  هامین صدای از شرمندگی. برگردوندم رو  و کردم نازک چشم پشت

 میاد،  جااین  هاوقت  بعضی بعد داره،  رو امخونه  کلید آخه بکه، گنده  سورنِ اون تقصیر ببخشید،  زیبا،  -

 . اونه کردم فکر االنم کنه، می  اذیت

 : گفتم ناز با و کردم ایشی

  قدرتت تمام با بعدش کردی، می  باز رو  باباقوریت هایچشم ! نیست پذیرفته  عذری هیچ  -

 . گوشم زیر خوابوندیمی

  و اخم با. چرخوند خودش طرف به رو سرم و گرفت دستش توی رو امچونه   حرفم،  به توجهبی  هامین

 : کاویدمی رو صورتم اون،  نگران هایچشم  اما زدم؛ زل هاشچشم  به طلبکارانه،  حالتی

 !بانو کردم؟ کارچی... من -

 . بود نگرانی و  پشیمونی از پر لحنش. کردن نوازش رو صورتم اش، دیگه  دست هایانگشت 

 ! بشکنه  دستم کردم؟ بلند دست تو  روی طورچه  من. کنه لعنت  رو من خدا -

  بردم جلو دست نگرانی با. شدن  چنگ خودش موهای به و  شدن جدا صورتم  از دستش دو هر دفعه یه

 . گرفتم رو دستش مچ  و

 کارچی  داری نبود حواست بودی،  خواب تو عزیزم،  کردممی  شوخی داشتم! باش آروم! هامین -

 ! کنیمی
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  و بود شده  خرد هامین اعصاب. رفتم فرو گرمش ش* و* غ*آ توی من و پیچید بدنم دور رو دستش

  کشیده  عقب آغوشش از و افتادن دستش گیر بازوهام ناگهان. افتاد نمی زبونش  از  من اسم ایلحظه 

  روی که دستش. داشتم خوبی خیلی حس. اومدن در امگونه  نوازش به هاش، انگشت دوباره . شدم

 . شیرین مورِ مور یه میشد،  مورم مور کرد، می  حرکت صورتم

 .کشیدم عقب ایخنده  تک با

 . کافه بریم باید بعدش که  بخوریم صبحونه بریم شو بلند! خوبم من هامین -

  عقب به و افتاد گیر مشتش توی دستم مچ  که برم در طرف به خواستم و  شدم بلند تخت  روی از

  جا از خواستم تا. شدم پرت هامین لِ*غ*ب توی   مستقیم و دادم دست  از  رو تعادلم. شدم کشیده 

 :گفتم خنده  با. کرد محکم دورم رو دستش هامین شم،  بلند

 هامین؟  کنیمی کارچی  -

 . بزنه یخ  هامرگ توی  خون و  بایسته تپش از قلبم شد باعث که کرد کاری جواب،  جای به او،   ولی

  نزدیک هامین صورت. بود زده  چک بهم که سمتی همون دقیقا بود،   هامین طرف به من رخنیم

  روی داغش هایب*ل بعد،  یلحظه. کردم حس  پوستم  روی رو گرمش هاینفس  من و  شد رخمنیم

 هاشب *ل طورهمون  ثانیه  پونزده  ده،  حدود. بود زده   رو من که جایی همون درست نشستن،  امگونه

  نفسش،  گرمای. کرد جدا رو بش*ل آروم و زد جااون  کوتاهی وسه*ب بعد. داشت نگه امگونه  روی رو

 : داد قلقلک رو گوشم

 !کنهمی  شوخی  باهام داره  که نازمه پرنسسِ نشدم متوجه. ببخش -

  قلبم لحظه یه پوستم،  به بش*ل برخورد با. بودم کرده  کپ کلمه واقعی معنای به. ندادم جوابی هیچ 

 از. کردمی  غوغا وجودم توی عجیب حسی. گرفت سر  از رو تپیدنش برابر چند سرعتی با بعد و نزد

 هایب *ل جای! شده  لبو از ترتیره  درجه چندین  رنگم بودم مطمئن من و زدمی  بیرون آتیش هامگونه
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 پخش  وجودم توی رو خوب حس یه بلکه نبود،  بد سوزش  این و سوختمی  امگونه  روی هامین، 

 . کردمی

 :پیچید  گوشم توی دوباره  صداش

 بانو؟  زیبا -

 به مستقیم رگش که کردم لعنت  رو قلبی هم  باز من و بود زده  صدام بانو زیبا دوباره  هامدت از بعد

 : کردم زمزمه ناخودآگاه  که وقتی زد، می فکربی  رو حرفش و رسیدمی  زبونم

 جانم؟  -

 خوبی؟  -

 ! آره ... آ ها؟ -

 به و کردم فرار واقع  در نرفتم،  بیرون اتاق  از. شدم بلند جا از فوراً من و  شد باز دورم از دستش

.  بیاد جاش سر حالم و بشه کمتر التهابم تا زدم صورتم به سرد آب مشت چندین. بردم پناه  دستشویی

  بم*ل روی  لبخندی و  شد تداعی برام هامین یوسه*ب ناگاه . کردم  نگاه  خیسم  صورتم به آینه توی

 ! بود شیرینی  اتفاقِ چه. کشیدم اشوسه *ب جای روی  رو انگشتم. گرفت جا

  این یهمه بیاد،  زیباش که روزی اون یعنی.  شد دود خوبم حال تمام هامین،  عشقِ یادآوری با

  رو همه شیرین،  هایخواهی معذرت  این ناگهانی،  هایوسه *ب این میشه؟ دریغ من از خوب احساسات

  ترعاشق   رو من چی برای بگیری،  ازم رو هااین یهمه  روزی یه قراره  وقتی!  هامین میدم؟ دست از

  رو هااین  از کدوم هیچ  روزی یه قراره  اگه! کنهمی  ترمجنون  رو من عاشق قلب تو،   کارِ هر کنی؟می

 : شاملو قول به! نکن ترمعاشق . نکن هم  حاال پس باشم،  نداشته

 رود، می سر که اتحوصله  -

 داشتنم  دوست با دلم،  با
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 ! نکن بازی

 هایم، حوصلگی  بی در من

 .امکرده  زندگی تو با

 که رسهمی  روزی یه وقتی . نکن اموابسته   این از بیشتر. کنممی  زندگی تو با نفسم هر توی من هامین

 . نده  بهم رو هااین  هم  حاال همین از پس میشه،  زیبات مالِ هااین  یهمه

.  رفتم بیرون دستشویی از و نشوندم بم*ل روی  لبخندی. زدم پس رو افکارم و کشیدم عمیقی نفس

  و دست با هامین. شدم  آشپزخونه وارد. افتاده  اتفاقی انگار نه انگار که کنم  رفتار  جوری داشتم سعی

.  کنه شروع و صبحونه تا  بود من منتظر و بود نشسته میز پشت شده،  عوض لباس  و شسته صورت

  خوردن به شروع و کرد بهم نگاهی لبخند با هامین. نشستم و کشیدم بیرون رو روییش به رو صندلی

 .کرد

  شب  هشت ساعت. رفتیممی  هامین پرادوی با معمول  طبق. افتادیم راه  کافه طرف به صبحونه از بعد

  هامین و بستم رو کمربندم و نشستم صندلی روی. شدم هامین همراه   خونه به برگشت برای هم

 :کرد باز رو  صحبت سر هامین و کرد حرکت  ماشین. زد استارت

 داری؟   کاری خونه توی  تو  زیبا -

 . کردم نگاهش تعجب با

 مگه؟  طورچه نه،  -

 : گفت و  انداخت بهم نگاهینیم  لبخند با هامین

 . خونه بذارم رو تو اول داری کاری اگه  ببینم خواممی بخرم،  چیزی یه برم باید من آخه -

 . دادم روم به رو  خیابون به رو نگاهم و انداختم باال شونه خیالیبی با
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 بخری؟  خوایمی  چی حاال. میام همراهت ندارم،  کاری من نه،  -

 :داد  جواب ساده  خیلی هامین

 . رنگ قوطی تا چند -

 چی؟  واسه  رنگ؟ -

 . زد بینیم نوک روی انگشت،  با و خندید

 . دارم جالب  یبرنامه  یه. فهمیمی زودی به نکن،  فضولی -

  پارک مترو نزدیک جایی یه رو ماشین.  کرد کج  تجریش   طرف به رو راهش  هامین. انداختم باال شونه

 . شدیم پیاده   دوتایی و کرد

 ***** 

  شلوغ  جاهای همیشه من. چرخیدیممی  بود،  شلوغ هم شب نیم و هشت ساعت حتی که بازاری توی

  لمسشون و  ببینم نزدیک از رو مردم مختلف قشرهای که داشتم دوست. داشتم  دوست رو بازار مثل

 هامین که بودم کرده  شک  کمکم دیگه. چرخیدیممی  بازار توی  داشتیم فقط ساعت یک نزدیک. کنم

 ! رنگ خریدِ برای نه اومده،   بازارگردی برای

 :شد بلند جیغم بلفاصله. خورد قیفی بستنی دکه یه به چشمم که  رفتیمی م راه  طورهمین 

 ! هامین -

 . برگشت طرفم به نگرانی و  تعجب با رفت، می راه  امشونه  به شونه که هامین

 شد؟ چی  -

 :کردم کودکانه رو لحنم و  مظلوم رو هامچشم
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 جونم؟  هامین -

 . زد خنده  زیر و شدن  باز هم از هاشب*ل. میخوام ازش  چیزی یه فهمید

 کوچولو؟  وروجک  جونم -

 . دادم گره  هم به رو انگشتام و کردم غنچه رو لبام

 !چیزه ... اوم -

 شیطونک؟  چیه -

 : گفتم آروم و کردم خم امشونه  روی رو سرم

 ! خوادمی  چیز دلم من یعنی!  دیگه چیزه  -

  صورتم جلوی رو سرش و  ایستاد روم به رو. کشید خیابون کنار به رو من و گرفت رو دستم هامین

 : گفت من رفتارهای از خنده  با. گرفت

 عزیزم؟  خوادمی  چی کوچولوت دلِ -

 :ریخت بیرون هامدندون همه که زدم  صورتم پهنای به لبخندی

 ! قیفی بستنی -

  االن. زد خنده  زیر دفعه یه بعد و موند من به خیره  لحظه چند. شدن گشاد تعجب  از هامین هایچشم

  هامین به پشت نه، *ی*س  به دست و کردم اخم! قهرم من اصل خندید؟می  من به داشت این

 . ایستادم

 خندی؟ می من به  چرا! ترادبی  بی خیلی -

 . رفتم فرو هامین ل*غ*ب توی پشت از که نکشید ثانیه به
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 هایبچگی همه  این واسه  رفت ضعف دلم  من! خندید کی هر کرد غلط بانو؟ خندید  تو به کی -

 . خندیدم همین واسه قشنگت، 

 :گفتم مانند قهر لحنی با و نیومدم پایین  موضعم از

 . ادبی تر  بی صورت هر در -

 :گفت وار زمزمه  و کرد لمس شال پشت از  رو گوشم بش*ل

 چی؟  یعنی ادب تر  بی وقت  اون -

  به خودش کوبیدن به شروع  قلبم. بودم گرفته گُر هامین به ی*یک*زد*ن  همه این از. شد اغ*د تنم

 : گفتم بود شده  مظلومانه و آروم حالم دگرگونی خاطر به که صدایی با. کرد امنه *ی*س

 ! ادب  بی و تربیت بی  ترکیب میشه ادب تربی  -

. دادمی  بهم رو خوبی حس خورد، می  پوستم به که گرمش هاینفس . خندید  گوشم کنار دوباره  هامین

 :کرد زمزمه آروم بعد

 ترادب؟ بی  دلِ عزیزِ خوادمی  بستنی دلت هنوز -

 :گفتم خنده  با و گرفت امخنده 

 . ترادبیبی  داری قبول هم خودت میاد خوشم -

  طنزآمیز لحنی با که ایستادم  بهش رو و چرخیدم. اومدم بیرون آغوشش از و  شد باز دورم از دستش

 :گفت

 نکنم؟  قبول من و بگه چیزی بانو زیبا میشه مگه -

 : برگشت اول  حالت به هامین صدای. خندیدم ریز
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 خوای؟ می بستنی هنوز نگفتی؟ -

.  فهمید رو حرفم خودش چشمام برق دیدن با هامین . زدن برق هامچشم  بستنی یکلمه  شنیدن با

.  اومد سمتم به قیفی بستنی تا دو با بعد،  دقیقه  چند. رفت فروشی بستنی یدکه طرف به و خندید

 :گفت و داد دستم به رو یکی

 خوای؟ نمی  ایدیگه چیز. پرنسس بفرمایید -

 :گفتم کردم، می نگاه  بستنیم به زده ذوق  که حالی در

 ! ماهی خیلی قربونت،  نه -

  رو قیفیم بستنی شوق  با داشتم. زدم بستنی به بزرگی  سی*ی*ل داشتم،  بچگی از که عادتی طبق و

 با چیز،  همه به توجهبی هامین،  دیدم و برگشتم. شدم نگاهی سنگینی متوجه که زدممی  سی*ی*ل

 . دادم تکون صورتش جلوی رو دستم و کردم اخم بامزگی با. مونده  من به خیره  کوچیکی لبخند

 کنی؟ می نگاه  رو چی! آقاهه آهای -

  با و زد بستنیش  به از*گ یه. شد جمع حواسش دوباره  بود،  شده  غرق هپروت توی که هامین

 : گفت تفاوتیبی

 ! رو  تو -

  و  انداخت بهم نگاهی هامین. کردم ریز رو هامچشم  و جمع رو هامب*ل  و  انداختم باال رو ابروم یه

 . خندید

 ! دختر تو  دستِ از -

 :گفت  و کرد من به رو دوباره  کرد،  رو هاشخنده  که قشنگ
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 ذت*ل با! فری و  قر و گذاشتن کلس خیالبی  کل. زنیمی  سی*ی*ل  رو بستنیت هابچه مثل -

  اوصاف  این با بگو،  خودت حاال. کنیمی  عشق خوردنش از  و زنیمی  بستنیت به بزرگ هایسی *ی*ل

 بره؟  ضعف برات دلم و بمونم خیره  بهت ندارم حق

  موفق داشتم من. رفته ضعف هامکودکانه  برای دلش که گفت صادق و صاف. زدمی  حرف رُک خیلی

  لبالب  دلم هاشحرف  از کهاین با. کردممی  خودم  مال رو هامین قلب روزی  یه باالخره  شاید! شدممی

 با رو خودم  و انداختم پایین رو سرم. شدن سرخ هامگونه. کشیدم هم خجالت اما شد؛  شادی از پر

  چند از بعد. پیچید  گوشم توی هامین یسرخوشانه یخنده  صدای دوباره . کردم مشغول بستنیم

  رو روحم گوشم،  توی  اشزمزمه صدای بعد و شده  ترنزدیک  بهم هاشنفس هرم کردم حس دقیقه

 : داد نوازش

  یه خجالت توئه،  و من  بین که چیزهایی برای بذار ! وقت هیچ . بانو نکش خجالت  من از وقت هیچ  -

 . باشه معنیبی  یکلمه

  اینانوشته  قرارداد طبق. کشیدم خجالت بیشتر حرفش همین با. زدمی فواره  هامگونه  از  خون دیگه

 این با نتیجه در شدم؛می  خوردن مشغول بیشتر کشیدم، می  خجالت وقت هر داشتم،  خودم با که

 .خوردم رو بیشتری بستی و  شدن تربزرگ  و بزرگ هامسی *ی*ل شَرم،  از حجم

  اما دزدیدم؛ ازش رو نگاهم. کرد هدایت باال طرف به رو سرم و نشست امچونه زیر هامین آزادِ دستِ

 .بدم چشمش به چشم دوباره  کرد مجبورم صداش

 . کن نگاهم زیبا -

  توی وقتی قبل،  ماه  چند که حسی همون. کردمی دادبی  خاص حس همون دوباره  هاشچشم   توی

  اما واسم؛  بود غریبه چشماش توی  احساسِ  این موقع اون. دیدم نگاهش توی سوخت،  دستم امخونه 

 چقدر! کنهمی  ی*یک * زد*ن احساس باهاش دلم چقدر! آشناست حس این چقدر خدایا، ... حاال

 ! اندازه می  تلطم به رو احساساتم
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 :کرد جدا افکارم  از رو  من ملیمش صدای

 دختر؟  نکش خجالت ازم نگفتم االن  همین -

 : ریختم بیرون رو اومد فکرم توی چی هر و  کردم باز رو دهنم فکربی

 شرم کنم،  کنترلش تونمنمی که من. درونیه حالت جور که،یه نیستش من دست آخه خب -

 ! دخترونمه 

 : زد مهربونی یخنده تک 

 ! جانم ای -

 . گرفت قاب رو صورتم و نشست صورتم کنار دستش باراین  اما کرد؛ رها رو امچونه 

 . نکن قایم ازم رو خودت کشیدی،  خجالت اگه حتی. کنی کمش کن سعی ولی  قبوله؛ باشه،  خب -

  سقف هامین،  یقهقهه باراین . شدم ورحمله امبیچاره  بستنی به دوباره   و کشیدم عقب رو صورتم

 . کردمی  سوراخ هم رو آسمون

 ! لجباز سرتقِ -

 . کردم اخم

 ! هاکنممی قهر -

 . داد جا بغلش توی  رو من و انداخت  امشونه   دور دست

 ! بانو ببخشید -

 . زدم بستنیم به دیگه سی*ی*ل یه

 . بخونی  رو اتفاتحه باید بشه،  تکرار اگه اطلع،  محض فقط شود، می  خواهش -
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 ***** 

  رو موهام روی و کشید جلو رو سرش دفعه یه بعد. شد خیره  بهم عمیق لبخندی  با ثانیه چند هامین

 : کرد زمزمه و زد کوتاه  وسه*ب یه

 ! موشی  موش -

.  رفتیم داخل و  رسیدیم هامین نظر مورد فروشی رنگ یمغازه  به باالخره . نگفتم  چیزی و زدم لبخند

  بنفش و آسمونی آبی صورتی،  طوسی،  ای، سرمه انتخابیش  های رنگ. خرید  رنگ قوطی تا پنج  هامین

 . بودن رنگکم

  کبابی غذای و  بریم خوب رستوران  یه به خواستمی  هامین. بخوریم جاهمون  رو شام گرفتیم تصمیم

  عاشق من و بود پله  زیر اشمغازه  که ساندویچی یه  شد مقصدمون من،  اصرارهای با اما بخوریم؛

  نوش و خریدممی  جااین از ساندویچ  یه حتما ،  اومدممی  تجریش به بار هر. بودم هاشکثیف  ساندویچ 

 . کردممی جان

  غرق من،  خوردنِ ساندویچ  دیدنِ با هامین. بلعیدیم رو بندری سوسیس  ساندویچ  اولین دومون هر

  انگشت با و خندید غش غش زنم، می  ساندویچم  به بزرگی چه به گازهایی  دید وقتی. شدمی ذت*ل

 . زد بینیم نوک روی

 . بانو  خوردنتم غذا  عاشقِ -

 . زدم ساندویچم به دیگه بزرگ از*گ یه

 طور؟ چه -

  ادا اصل. نشه کثیف دهنت دور باشی مواظب مثل یا  و بزنی کوچیک گازهای که نداری فر و قر اصل -

 ! کنیمی باز رو اشتهام. بخوره  غذا  تو با کنهمی کیف آدم! نداری اصول و

 . انداختم  باال شونه تعجب با
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 بودی؟  ندیده  رو خوردنم غذا حاال تا مگه خب -

 :گفت  کنجکاوی با و خندید

 یبقیه  اصول و ادا چرا  تو  خدایی. گذشتم کنارش از ساده . نکردم دقت حاال تا  ولی دیدم؛ چرا -

 نداری؟  رو دخترها

 . دادم توضیح  براش رو دلیلم و زدم لبخندی

 از هیچی آدم! که نمیده  کیف خوردن غذا  جوریاون  آخه خب ولی بخورم؛  غذا طوریاون  بلدم منم -

  الی غذا زنن، می  کوچیک گازهای جوریاون  و دارن دخترها سری  یه که اداهایی اون. فهمهنمی  غذاش

  بودن تو  اطراف که دخترهایی اون! هانیستن  کم  من مثل دخترهای البته. گیره نمی  هم رو شوندندون 

 . خوردنمی  غذا  جوریاون   داشتن تو توجه  جلبِ در سعی و

 :گفت تعجب با  و انداخت باال ابرو هامین

  غذا  جوریهمین  هم هااون ! عموم   دخترهای مثل. کنننمی  تلش  من توجه جلب برای هم هاسری  یه -

 . برادریم خواهر مثل ما ولی خورن؛می

 .کردم اصلح  رو  حرفم و خندیدم

  جورایی یه خوردن،  جوریاون . که خورنمی  غذا جوریاون  توجه  جلب برای  فقط نگفتم منم! درسته -

 . خورنمی  غذا  راحت منن،  مثل هم زیادی جمعیت  یه اما ظریفن؛ دخترها چون  دخترهاست؛ ذاتِ توی

 . داد  تکون سر متفکرانه هامین

 ! عجب -

  گازهای من مثل هم هامین. بلعیدم از*گ یه با هم رو ساندویچ  یتکه  آخرین  و کردم تایید سر با

  دوم ساندویچ  ترتیب،   این به. کرد تموم  رو ساندویچ  دقیقه چند عرض در و  زد ساندویچش به بزرگی
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  عالمه یه بود،  شده  چرب که بم*ل دور خاطر به هامین وسط این که بماند. خوردیم و خریدیم هم رو

 . گرفتیم  عکس و خندیدیم کلی  و  گذاشت سرم به سر

  هامین بشه،  آماده  دوم ساندویچ  بودیم منتظر که موقعی. زد هامین هم  رو عکس یجرقه  اولین

 . خندید و کشید بم*ل دور رو انگشتش

 !شده  کثیف دهنت دور هابچه عین! دختر باحالی خیلی  تو -

 :گفتم خنده  با کنم،  تمیز رو دهنم دور تا داشتمبرمی  دستمالی که حالی در و گرفت امخنده  منم

 !نبردم سلطنتی رفتار اون از  بویی کل و دارم هم رو پرنسس لقب میاد خوشم -

 . گذاشت قلبش  روی رو من دست و گرفت  دستش توی بود،  میز روی که رو دستم هامین

 ...رفتارت و اخلق   همین با تو. نداره  رفتارهات بودن سلطنتی به  ربطی تو،   بودنِ پرنسس -

 :گفت زمانهم  و کوبید قلبش روی آروم رو دستم و کرد مکث لحظه چند

 ! شدی جااین  پرنسسِ -

  فرو بارونیش جیب داخل رو دستش و کرد رها رو  دستم هامین. انداختم پایین رو سرم و زدم لبخند

 . کشید بیرون رو گوشیش و برد

 ! شدی بامزه  خیلی بانو،  بگیرم عکس  یه ازت باید -

 :گفتم کارانهطلب. گرفت ازم عکس یه کنم،  پیدا مخالفت فرصت من کهاین   از قبل و

 توئه؟  گوشی توی من عکس چی واسه! اهه -

 :گفت زیرکانه و  خندید هامین

 . عکس توی میام منم باشه،  خب -
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 :گفت و گذاشت میز روی رو آزدش دست و کرد من به رو پشتش. کرد تنظیم سلفی روی رو دوربین و

 ! سه دو،  یک،  حاضری؟ خب،  خیله -

 و کرد نگاه  گوشیش توی  از رو عکس هامین. گذاشتم شاخ هامین برای انگشتم با آخر،  یلحظه  من و

 . زد خنده  زیر

 ! وشیطونک-

 با هم دیگه یبامزه  عکس  عالمه  یه و کردم پاک دستمال با رو دهنم دور. خندیدم و انداختم باال شونه

 . بفرسته هم من برای رو همه کردم مجبورش و گرفتیم هامین گوشی

  هر و  گفتیم خیر به  شب آسانسور جلوی همون. بود شده  نیم و یازده  ساعت خونه،   رسیدیم وقتی

  توی  سریع. گذاشتم لباسی  چوب روی شالم با و کندم تنم از رو مانتوم. رفتیم خودمون واحد به کدوم

 .بگیرم دوش تا پریدم حموم

  یاد با حتی که قلبم به عشق،  به هامین،  به. کردم فکر روز اون لحظات یهمه به و ایستادم دوش زیر

. شدممی  هامین عاشق  بیشتر لحظه هر من. بخشیدمی  سرعت رو تپیدنش  و آوردمی  در بازی هامین

 امروز که کردمی  فراموش رو زیباش داشت شد؟می جذب طرفم به آروم آروم داشت هم هامین یعنی

  هیچ  دیگه و بشه من  عاشقِ هامین باالخره  شدمی  یعنی  رفته؟ ضعف برام دلش که کرد تکرار بارها

 ؟... نباشه زیبا اون از حرفی

 

[CENTER*]هامین /[*CENTER] 

 صفحه روی که عکسی  به هم باز. گذاشتم سرم زیر رو آزادم دست و دادم امدیگه  دست به رو گوشیم

  گرفتیم،  زیبا با که سلفی همه اون  از بعد رو عکس این. شد ترعمیق  لبخندم  و شدم خیره  بود گوشیم

 از ایطره . کردمی نگاه  خیابون به و بود گذاشته اشچونه  زیر  رو دستش یه. بودم گرفته ازش یواشکی
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  فکر و  نبود حواسش وقتی. بود بخشیده  بهش خاصی زیبایی و بود افتاده  صورتش جلوی موهاش

 .کردم شکار  رو عکس  این کنم، می  کار گوشیم با دارم کردمی

  تا زدم بهش سیلی یه   ناغافل که صبح  اول همون از. شد مرور ذهنم توی روز اون لحظات تک  تک

  با فقط. بود کرده  جا دلم توی رو خودش عجیب دختر  این. بودیم هم همراه   که پیش ساعت یه  همین

  روی رو جهان هاش، اشک و تررنگی   و ترقشنگ رو  دنیام هاشخنده . کردمی خوب رو حالم حضورش، 

 .کردمی  ویران سرم

.  کردممی حس که بود بار اولین برای رو احساسات  این تمام انگار. شدم طوری این  چرا فهمیدمنمی 

  زیبای به نسبت احساس  این  قوت اما داشتم؛ هم خودم زیبای به رو حس  این جورایی یه گرچه

 . بود شدیدتر خیلی بانو زیبا به نسبت حس این! کجا بانوم زیبا به نسبت قوتش و کجا کودکیم

. دارم رو حس این دختر این به فقط چرا دونستمنمی . دونمنمی گرفت، می منشا کجا از احساسات  این

 بود؟ چی حس این اسم اصل. بود برام مهم قدراین  چرا

 ***** 

  بود اومده  صفحه باالی پیامی. اومدم  خودم به دادمی پیامکی رسیدن از خبر که گوشیم زنگ صدای با

 :بود بانو زیبا  طرف از پیام. بشه باز پیامک صفحه تا کردم لمس رو

 بیداری؟  هامین -

  اتفاقی نکنه شده؟ خبرچه  ؟  بود بیدار هنوز  چرا! ربع و دوازده . انداختم ساعت به نگاهی متعجب

 بود؟  افتاده 

 : کردم تایپ فوری

 شده؟  چیزی. بیدارم آره  -

 :کردم تایپ دوباره . نداد جوابی و  گذشت مدتی
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 زیبا؟  -

  باز رو  در سرعت به. دره  پشت خودش که بود معلوم. دراومد صدا به خونه در زنگ لحظه  همون و

  موهاش. بود ایستاده  در پشت کلفه یقیافه یه با زیبا. گرفت امخنده  دیدنش محض به و کردم

 خنده  با. بود دستش توی هم ایشونه . بودن  شده  بلند هوا روی و بودن  خورده  گره  هم در حسابی

 :گفتم

 بانو؟  وضعیه چه این -

 : کشید پوفی کلفگی با

  جوریاین  بعد کردم،   خشک رو موهام هم هولکی هول. بزنم کننده  نرم نداشتم حال گرفتم،  دوش -

 بدی؟  کمک یه  تونیمی درگیرم،  است دقیقه  بیست. خوردن گره  هم  توی

  رو. نشست نفره  سه مبل  روی و اومد داخل. کردم دعوتش داخل به دست  با و رفتم کنار در جلوی از

 :گفت غرغرکنان  و نشست مبل یدسته  به

 ! هامین دیگه بیا -

  باز به شروع آروم آروم و گرفتم دستش از رو برس. نشستم مبل روی پشتش و بستم رو خونه در

  حرفی گرفت تصمیم که بود کلفه سکوت این از زیبا  انگار اما بودیم؛ ساکت  دو هر. کردم هاگره  کردن

 :بزنه

 هامین؟  -

 . زدم لبخند ناخودآگاه ! بود قشنگ دختر این یبامزه   ون*ب*ز از اسمم قدرچه

 جانم؟  -

 دیگه؟  داری دوست رو زیبات هم  هنوز تو -
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 آخه. دادم قورت رو  دهنم آب و کشیدم عمیقی نفس. شد پاک لبخندم  و ایستاد حرکت از دستم

  هم خودم که وقتی درست هم اون داری؟ کارچی   من زیبای به وسط  این تو  بود؟ سوالی چه این دختر

  عشق  رو اسمش که حسی اون به نسبت و درگیرم احساسم با که وقتی! چندم چند خودم با دونمنمی 

 . ندم رو جوابش مستقیم گرفتم تصمیم. هستم دل دو گذاشتم، 

 طور؟ چه -

 :داد توضیح  آروم

  یه  اگه باشی،  داشته علقه کسی به تو اگه که کردن اثبات دانشمندها که خوندم  جایی یه من آخه -

  با داشتم. کنه کمتر رو احساست   تونهمی  و داره  رو اتعلقه   تخریب قدرت مغز  نبینیش،  طوالنی مدت

  به نتونسته هنوز مغزت دوری،  سال دوازده  وجود با که داری عاشقی قلب چه  تو کردممی  فکر خودم

 ! کنه غلبه احساست

 : گفتم و  زدم تلخی لبخند

 ! نباش مطمئن هم قدرهااون  -

 . بود شده  تعجب  از پر  و گردتر درشتش هایچشم . برگشت سمتم به دفعه یه  و کرد تعجب

 کردی؟  فراموش رو عشقت تو یعنی چی؟ یعنی -

  و گردوندم برش دوباره   و  گرفتم دستم توی  رو بازوهاش. گرفت امخنده  اشچهره  حالت و حرکتش از

 . دادم ادامه موهاش زدن شونه به

  نزنیم،  حرف موضوع این یه  راجع بیا کن،  ولش اصل. میشه رنگکم داره   شاید اما نه؛ که فراموش -

 باشه؟ 

 . بیاره  تاب  رو سکوت نتونست هم باز دقیقه،  چند از  بعد اما کرد؛ قبول ظاهر به



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
478 

 

 . دارم هم دیگه سوال یه من چیزه،  -

 .کردم باز هم رو دیگه گره  یه

 . بگو جانم؟ -

 :زدمی  حرف  مِن و مِن با و بود دل دو حرفش گفتن برای

  اون شایدم نه،  یا درسته  دونمنمی اصل. خوندم کتاب یه  توی رو این فقط ها، دونمنمی  من ببین -

 ! کن ولش اصل. گفته اشتباه 

 .کردم نچی

 شده؟ چی  ببینم بگو. نکش هم خجالت باش،  راحت -

 . شد مشغول ذهنم یکم خوندم که رو این فقط نشده،  چیزی -

 : گفتم کنجکاوی با

 مگه؟  بود نوشته چی -

 :گفت آروم و زده خجالت  لحنی با

 . واجبه مهریه محرمیت،  یغه* ی*ص  برای بود نوشته -

 : گفتم آروم رنگکم لبخندی با دونسته؟نمی  رو این. خوردم جا

 . نوشته درست -

 : شد تعجب از پر صداش

 ...طورچه ما پس... پس -
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  خرمن بین رو سرم ناخودآگاه . شد تررنگ  پر بم*ل  روی لبخند. بگه خوادمی چی فهمیدم. نداد ادامه

 کمکم ! دادمی  اسطوخدوس-الوندر بوی. بود خوب موهاش بوی قدرچه. کشیدم بو و بردم فرو موهاش

 ایوسه *ب لحظه،  چند از بعد. بفرستم هامریه  به رو خوب  عطر این بیشتر تا شند عمیق هامنفس

  وارزمزمه و کردم نزدیک گوشش به رو بم*ل و  بردم سرش کنار رو سرم. نشوندم سرش  روی کوتاه 

 :گفتم

 نداشتی؟  مهریه تو  دونیمی کجا از -

 داشتم؟  -

 . بشم جدا  ازش تونستمنمی که انگار شدم، نمی  جاجابه ایذره 

 . ساله نه و نود غه*ی*ص  این برای هم روزه،  یه غه* ی*ص  اون برای هم! بار دو هر -

 . بدی تشخیص صداش توی تونستیمی  رو شَرم و خجالت

 بود؟  چی خب خب،  -

 و حرکات کنترل  دیگه انگار. سیدم*و*ب رو  گوشش کنار آروم باشه،  خودم دست کهاین  بدون

 . نبود من دست احساساتم

  کردم؛ اضافه جنون کافه توی حقوقت به که بود  پول مقدار یه روزه،  یه غه *ی* ص اون یمهریه  -

 . نبود الزم چنانیآن یمهریه  و بشیم هم محرم کردنت آروم برای فقط بود قرار چون

  داره ! من خدای. میشدم خودبی  خود از داشتم و  میشد دگرگون داشت حالم. بود رفته باال بدنم دمای

 بیدار بانو زیبا موهای عطر با فقط حاال بودم،  کرده  سرکوبش هاسال که ایغریزه  میاد؟ سرم بلیی چه

 قصد دختر،  این از چیزی ترینکوچک با حاال بود،  نشده  ریک*ح*ت هاسال که احساسی. بود شده 

 . داشت خودنمایی
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 نسبت زیبا اعتماد که کنم کاری خواستمنمی. شدم  بلند مبل روی از سریع و کشیدم عقب رو سرم

 پناه  حمام به گردم، برمی االن گفتن با. نبود خودم دست کنترلم موندم، می  هم اگر اما بشه؛ سلب بهم

  جواب کارم این اما زد؛  یخ  تنم تمام  لحظه یه. گرفتم زیرش رو سرم و کردم  باز رو سرد آب شیر. بردم

  از. گرفتم رو موهام نم حوله با و کشیدم عمیق نفس تا  چند. پرید سرم از مستی مثل خرابم حال و داد

 . شدم مشغول زیبا  موهای هایگره  باقی کردن باز به و زدم بیرون حموم

 :گرفت سر از  رو کنجکاوی دوباره  سکوت،  دقیقه یه از بعد

 هامین؟  -

 . شد باز هم گره  آخرین

 جونم؟  -

 ... اما گفتی؛ رو روزه   یه غه* ی*ص  اون  واسه -

  قبل شب،  همون من! گشتمی  اشساله  نه و نود غه*ی* ص یمهریه دنبال موشی موش. نداد ادامه

  تا بود نیومده  پیش فرصتش هنوز اما بدم؛ بهش چی خواممی  دونستممی  غه*ی* ص خوندن

 :گفتم بهش هم رو همین. بدم بهش رو اشمهریه

 من. نیومده  پیش فرصتش راستش ندادم،  رو اتمهریه  هنوز اما داشتی؛می  مهریه باید هم اون برای -

  رو اتمهریه  تا بیا همراهم فردا موافقی،  اگه اما کنم؛ مهرت چی خواممی  دونستممی  لحظه همون از

 ! پرنسس  کنم تقدیمت

 : پرسید کنجکاوی با

 ها؟مایه  این  تو چیزی  یه یا  حقوق اضافه یکمی  اونم  بود؟ چی خب -

 :گفت خنده  با و گرفت اشخنده . کردم بغلش پشت از  هوابی
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 مجنون؟  کنیمی کارچی  -

 :گفتم سوالش به توجه بدون

. دادی هدیه رو اعتمادت. دادی هدیه من به رو شادی و آرامش تو ساله،   نه و نود محرمیت این با -

 !باشه هاحرف  این از تربزرگ چیزی باید اتمهریه  پس

 ***** 

 :برنداشت  فضولی از دست و  کرد غنچه  رو هاشب*ل

 خب؟  -

 !کنیمی  زندگی توش االن که هست  ایخونه سند ات، مهریه  -

  گوشم کنار درست و  اومد خودش به دقیقه،  یه از بعد. بود خورده  جا حسابی. برداشت تقل  از دست

 :زد فریاد

 چی؟  -

 :گفتم خنده  با. گذاشتم گوشم روی و کردم باز دورش از  رو دستم

 ! شدم کر! دختر ترآروم  -

 . نشست من به رو و برگشت

 گفتی؟  چی تو هامین -

 :گرفت امخنده 

 . کنم نامت به محضر بریم فردا باید که خونته سند اتمهریه  گفتم -

 . کرد جیغ جیغ دوباره 
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 نه؟  خوای، می  کتک!  هامین  ایه؟مسخره  حرف  چه  این چی؟ یعنی آخه -

 . انداختم گیرش آغوشم توی دوباره  و  بردم جلو دست

 . هست هم کم دادی من به تو  که چیزی مقابل در این نظرم به تازه  مگه؟ شده چی ! خانم جِغِجغه -

 ! هامین -

 . خندیدم دل ته از

 جیغو؟  جیغ بانویِ جانم -

 . برچید ب*ل شد، می  نه*ی *س به دست کهدرحالی  و کرد اخم

 ! خودتی -

 :پرسیدم تعجب با و انداختم باال ابرو

 خودمم؟  چی -

 ! جیغو جیغ  -

. رفتمی  ضعف هاشبازی بچه این  واسه  بدجوری دلم. کردمی  دلبری قدرچه هاششیطنت  این با که آخ

 :اومد در جیغش دوباره . سیدم*و* ب محکم رو لپش  و بردم جلو رو سرم  هوابی

 ! شدم داغون بابا آخ! کندی جا از رو لپم آی،  آی -

 .زد امنه *ی*س   به رو هاشدست  جفت

 ! خوارآدم کن ولم -

  از  اشک که خندیدم قدراون . زدم خنده  زیر و شدم  جدا ازش. بگیرم رو خودم  جلوی نتونستم دیگه

 .افتاد خنده  به من یخنده  از هم  زیبا. اومدمی هامچشم
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  خورد رو سرم عالمه یه  هم اون. بافتم براش و زدم شونه رو زیبا موهای دوباره  خندیدیم،  که حسابی

  چیزی ترینکم  این. کنم نامش به حتما رو خونه که بودم مصمم من ولی خواد؛نمی  رو مهریه این که

 .بدم بهش کارهاش برابر  در تونستممی که بود

  خوب رو حالم که  جوری. نبود مقایسه و برابری قابل چیزی هیچ  با داد، می  من به زیبا که آرامشی

  جونم دادنِ از حتی دختر،  اون برای من شدمی  باعث هااین  یهمه. بود کرده  برام که کارهایی کرد، می

 ... نکنم دریغ هم

 

[CENTER*]زیبا /[*CENTER] 

  اما بشه؛ قطع ساعت زنگ صدای تا  کشیدم گوشی صفحه روی رو دستم! کرد امدیوونه  زنگ این!  پوف

  آشپزخونه طرف به و شدم بلند تخت  روی از کلفگی با. نبرد خوابم دوباره  و بود پریده  هم خوابم

 ! بودم کرده  قوری با چای هوسِ عجیب بودم شده   بیدار زود که امروز. رفتم

  و بودم رفته دستشویی هم خودم بیاد،  جوش آب  تا. گذاشتم از*گ روی  و کردم آب از  پر رو کتری

. کردم فکر دیشب شبِ  نیمه اتفاقات به. بودم چیده  نفره  یه یصبحانه میز یه و بودم کرده  عوض  لباس

  ذهنم افتاد،  شب نیمه  که اتفافاتی تمام از. بود عجیب خیلی زیباییش،  و   شیرینی یهمه  با دیشب

  اون از بعد و برد  فرو موهام الی به ال رو سرش هامین که زمانی اون  روی بود کرده  زوم عجیب

 . کاشت  گوشم کنار که ایوسه *ب

  رو جذاب مرد این  تمام و زدمی  فریاد رو هامین  اسم قلبم. بود گرفته گُر عجیب تنم لحظه اون

 ! دلم تمنای صدای کردن آروم بود سخت چه و  خواستمی

  کمال در که نبود بعید من سرکش قلب از وگرنه شد،  جدا ازم لحظه  اون هامین که آوردم شانس واقعا

 فهمیدمنمی  هنوز چند  هر! بکنه مرد اون صورت  و سر  کردن وسه*ب غرق  به وادار  رو من حیایی، بی

  بود؟ فهمیده  رو حالم بود؟ شنیده  رو قلبم صدای  هم اون یعنی. شد جدا ازم سرعت اون با هامین چرا
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  مچاله قلبم گذشت ذهنم از نور سرعت به که فکری با بود؟ شده  دور ازم نشم نزدیکش کهاین  برای و

 کنه؟می  خیانت اون به داره  بود کرده  حس و بود افتاده   زیباش یاد نکنه. شد

  یه و  ریختم چای برگ  بزرگم نسبتاً قوری توی. نداد بهم رو کردن فکر بیشتر مجال آب قل قل صدای

  عاشق من رسیدم؟می  خودم به یکم اگه داشت اشکالی چه. انداختم قوری توی  هم دارچین چوب

  چای هایطعم  همه اصل هل،  چای لیمو،  به چای! زعفرونی چای عاشق  طورهمین بودم،  دارچینی چای

  صدای. گرفتم لقمه خودم برای مدت این  توی و   بکشه دم مقدار یه چای گذاشتم . داشتم دوست رو

 : هامین طرف از بود،  اومده  پیام یه. کشوند خودش  طرف به رو نگاهم گوشیم

 بیداری؟  -

 هامین گرفتن فاصله  مورد در افکارم یعنی. گرفت دلم. خشک قدرهمین  بود،  سرد قدرهمین ! همین

 خنده   و شوخی باشه؟  نداشته من به احساسی تا بشه دور من از  خواستمی واقعا  هامین بود؟ درست

 : نوشتم و کردم دلخوریم قاطی رو

  رو حالم قدراین  چرا آخه. نده  خجالتم خدا رو تو! خوبم  منم ممنون، . خیر به هم تو صبح ! سلم -

 ! تو جونِ به شم می  شرمنده  پرسی؟می

 :اومد جوابش بعد،  یلحظه  چند

 هاتشیطنت  با بیای تو  بازم تا موندم منتظر قدرچه هر آخه. رفت یادم بانو،  ببخشید! توئه با حق -

  افتاده  اتفاقی نکنه ترسیدم شدم،  نگرانت خیلی. نیومدی کنی،  بیدارم و  بذاری سرت روی رو خونه

 . خوبه حالت بشم مطمئن خواستم فقط لحظه اون. باشه

 اشتباه  و غلط افکارم  یعنی  پس! بود محبت و نگرانی از پر نبود،  سرد نبود،  خشک پیامش! بود نگران

 جا بم*ل کنج  که لبخندی با. بدم رو جوابش باید افتاد یادم! بود  زود گیری نتیجه برای هنوز نه،  بود؟

 : نوشتم بود،  کرده  خوش
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 . گذاشتی اگه! هاکنی  شروع آروم رو  روزت  امروز یه  خواستم -

 :چسبید دلم به حسابی جوابش

  کمه زندگیم توی چیزی یه هاتشیطونی   و تو بدون  ببینم؟ باید رو کی بشم بیدار آروم نخوام من -

 ! پرنسس

 . کوبیدمی امنه *ی*س  به محکم رو خودش دلم

 ! هامین خوبی خیلی  تو -

  چیزی کهاین  از قبل اما  کردم؛ وصل  رو تماس و  زدم لبخند  هامین اسم دیدن با. خورد زنگ گوشیم

 : داد رو پیامم جواب هامین،  مهربون صدای بگم، 

 ! تو از بهتر نه -

 :خندیدم ریز ریز

 ! مجنون -

 :شکستم رو سکوت خودم کهاین  تا  نگفتیم چیزی کدوم هیچ  لحظه چند

 . میارم من نکن،  دم چای فقط بیام؟ من تا بچینی  صبحونه میز یه  تونیمی -

 . بیا زود وباشه، -

 .جاماون  دیگه دقیقه یه تا من! هابده  نشون رو  داریتخانه  هنر حسابی -

  میز. برداشتم  رو کیفم و کردم عوض شلوار و  مانتو با رو راحتیم هایلباس   سریع. کردم قطع و

 . رفتم هامین  خونه طرف به دست،  به قوری و کردم جمع رو  بودم چیده  که ایصبحونه
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  حرف تلفن با داشت. بستم رو در و شدم داخل منم. داخل برگشت خودش و کرد باز رو در هامین

  وارد  خودم و گذاشتم مبل روی رو کیفم. باشم منتظرش آشپزخونه  توی که کرد اشاره . زدمی

.  شد ثابت بهم هامین  کدبانوگری دیگه بار یه و  موند باز دهنم صبحونه میز دیدن با. شدم  آشپزخونه

. ریختم چای میز،  روی خالی هایلیوان   توی و نشستم میز پشت. بود شده  چیده   سلیقه با چیز همه

 :شد  جلب هامین هایصحبت به امتوجه  کردم، می  شیرین رو  چایم که طورهمون 

  باشه، ... بزنم نام  به سند یه  خواممی فقط نه،  دیگه؟ کنی تمومش امروز همین تونیمی  پس -

 . فعل... داداش قربانت... مجید کنممی جبران... جاییماون  دیگه  ساعت یه تا ما پس... باشه

 . زدم  روش به لبخندی. نشست میز  پشت و  کرد قطع تلفن

 ! بزنم باال آستین برات وقتشه دیگه! کردی چه خان هامین بابا -

 :گفت خنده  با

 ! ریم می هم بعدی سراغ بشه،  حل اون بذار موندیم،  خودمون زیبای  همون توی فعل ما -

 :آوردم در  رو زنک خاله هایزن  ادای

 ! تو   دستِ از کشهمی  چی! زنت بیچاره  بیاری؟ هوو زنت سر خوایمی! گورم به خاک وا،  عه -

 با. خندید غشغش  و عقب کرد پرت رو سرش میشد،  برروده  من هایشوخی   از که همیشه مثل هامین

 : دادم ادامه لحن  همون

  بدبخت رو زنش خوادمی  حیابی  مردکِ! بینهنمی  که چیزها چه زمونه دوره   این تو آدم! خواهر وای -

 ! واه  واه ! انداخته  راه  کرکر و هرهر نشسته جااین  بعد کنه، 

  رو چای لیوان عمیق،  لبخندی با شد،  تموم اش خنده  باالخره  وقتی. گرفت شدت هامین یخنده 

 :کشید بو ذت*ل با و  برداشت
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 ! دارچین چای اوم،  -

 ***** 

 . کردم پایین و باال رو سرم

 هامین؟  ها، میگم . دارم دوست رو چای هایطعم  همه من اصل! عاشقشم من! اوهوم -

 جونم؟  -

 :گفتم خجالت با و آروم

  تلفن با رو هاتحرف   من خب،  اما نده؛ جواب خواستی اگه اصل ها، کنم می فضولی دارم دونممی -

 . شدم کنجکاو و شنیدم

 :کشید رو بینیم نوک و شد خم طرفم به. خندید آروم هامین

 ! کوچولو  فضول -

 : گفت و نشست صندلیش روی دوباره 

  رو کارم امروز همین  تونهمی  ببینم خواستممی  دفترداره، . مجیده  اسمش  زدم، می  حرف دوستم با -

 نه؟  یا بندازه  راه 

 . خوردم چایم از قلپ یه

 داری؟  کارچی  مگه چی؟  واسه  دفتردار؟ -

 :خندید مردونه و آروم هامین

 ! بدم رو اتمهریه من بریم باید بانو؟ رفت یادت  زودی همین به -

 . گرفتم سر از رو کردن اعتراض و  جیغ جیغ دوباره 
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 حرفیه؟  ببخشم،  رو اممهریه خواممی  من اصل آقا! خوامنمی  گفتم که من! هامین -

 . شد نه *ی*س  به دست و انداخت باال رو  ابروش یه هامین

  از تونستی تو اگه. بکنیم معامله یه بشی راضی هم تو کهاین  برای بیا چیزی،   یه اصل! حرفیه بله،  -

 . خودته مالِ خونه صورت این غیر در کنم، نمی  نامت به رو خونه اون منم کنی،  راضیم و بربیای من پس

 : زدم جیغ حرص با

 ! هامین -

 . خندید دل ته از

 جغجغه؟  جونم -

 . کردم فوت رو نفسم کلفگی با

  رو این روزی یه حتما من نشون،  این خط،  این خان،  هامین اما  بردی؛ تو قبول،  خب  خیلی! پوف  -

 . ببین حاال! میکنم جبران

  رو بازوهام و نشست زانوش روی صندلیم،  کنار. اومد  من طرف به و شد بلند صندلیش روی از هامین

 :گفت محبت  با و آروم. گرفت دست در

  جبران خوایمی  رو  چی توئه،   کارهای جبران در خودش این کوچولو،  دیوونه! دادی انجامش قبل -

 کنی؟ 

 : گفتم مظلومانه و کردم کج  امشونه  روی رو سرم

 !ارزه نمی  ارزه؟می  همه این دادم،  انجام  برات گاهی که کوچیکی کار تا  چند اون یعنی -

 :داد توضیح   و کرد فکری هامین
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  این  تونیمی بگم،  بهتر یا  کرد؟ تایین  ارزش براش و گرفت اندازه  رو مادر یه  محبت و مهر میشه زیبا -

 بسنجی؟  پول با رو محبت و مهر

 . است اندازه بی مادر یه محبت ارزش! نمیشه که  معلومه سوالیه؟ چه این -

 :گفت هامچشم به خیره  و  زد عمیقی لبخند

  محبت مثل درست میدی،  انجام من حق در تو که محبتی. است اندازه بی  هم تو کارهای ارزش پس -

 .کنهنمی  جبران رو تو  زحمتِ از کوچیکی بخش حتی خونه،  این . بچشه حق در مادر یه

  که هاشحرف  به و گذاشتم اشنه *ی*س  روی رو سرم. داد جا  بازوهاش بین رو من و اومد جلو آروم

 : دادم گوش بود،  احساس از پر

 من داری که ماهه نُه تو. اومدنمی  من پایهم مدت،  همه این. میزد جا االن تا بود،  تو از  غیر کسی هر -

 جا  هر و اومدی جلو من پایپابه . نزدی دم و خریدی جون به رو بدم و خوب  اخلق. کنیمی  تحمل رو

  رو دنیام هم حضورت حتی  که کنم؟ جبران طوریچه  رو هااین  من زیبا. بودی تو خواستم،  کمک که

 ! خوب  رو حالم و کنهمی  قشنگ

 شده  بهاری دوباره  دلم  حالِ و بود انداخته راه   بکوب و بزن قلبم. بود شده  جمع چشمام  توی  اشک

 که زیباش،  حال به خوش! کنهمی  عوض هاشحرف با رو آدم هوای و حال قشنگ قدرچه  هامین. بود

 . بشنوه  رو هاحرف  این  روز هر عمرش آخر تا قراره  بشه پیدا وقتی

 :گفت نشست، می صندلیش روی که طورهمون   و شد بلند جا از و کرد دور آغوشش از رو من آروم

  همه جوری و کردی عوض رو زندگیم قدرچه فهمیدی می صبح  امروز پیام از  باید خودت نظرم به -

  حس بدجوری خالیت جای نباشی،  همراهم رو صبح  روز یه فقط حتی اگه که دادی،  تغییر  رو چیز

  چیزهای خیلی و خنده   آرامش،  خوب،  حال! نکردی دریغ ازم  رو خودت فقط نیستی وقتی  زیبا! میشه

 . کردی دریغ ازم  هم رو دیگه
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 . چکید اشکم

 ! هامین -

 . کرد پاک رو  اشکم و  کرد دراز دست

 ! کسم تنها مهمی قدرچه بدونی که گفتم! هاکنی گریه  که نگفتم رو هااین  -

 : گفتم بود شادی سر از که بغضی با

 ! بودم  مهم جوریاین   تو جز به نفر یه برای فقط حاال تا من  خب، . بگم چی دونمنمی  -

 . خورد گره  هم به هامین ابروهای

 کی؟  برای -

 : گفتم لبخند با و  کردم باز رو ابروهاش انگشت،  دو با. گرفت امخنده 

  هیچ  برای که ساله پونزده . داشت دوست جوریاین رو من که بود نفر یه هامبچگی  توی! نخور  حرص -

 . نبودم مهم کسی

 : کرد تاکید لجباز یپسربچه  یه مثل. نزد هم لبخند اما شد؛ باز هاشاخم 

 . بذاری رو خاطراتش تمام قبر سنگ خوایمی  گفتی خودت  دیگه؟ کردی فراموشش -

 : گفتم ب*ل زیر و کردم کنترل رو مخنده 

 ! خودخواه  -

 :دادم ادامه بلندتر و

  لبخند یه هام، بچگی یاد گاهی فقط گذاشتم. خان  هامین کردم فراموش  رو  چیز همه وقته خیلی -

 !بیاره  بم*ل روی کوچیک
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 :پرسید  شک با و زد لبخند

 مطمئن؟  -

 . دادم تکون سر لبخند با

 ! مطمئن  مطمئنِ -

 . کرد اشاره  میز به. شد عمیق  لبخندش

 . باشیم محضر دیگه یدقیقه ۴۵ تا  باید که بردار رو مدارکت برو و  بخور زود -

  که مربایی و  نون یلقمه  شد باعث هامین،  صدای  اما شدم؛ خوردن مشغول  حرف بی و دادم تکون سر

 :بپره  گلوم توی بود،  دهنم توی

 ! خودخواهم خیلی میشه،  که یکی  تو  حرفِ من! آره  ضمن،  در -

  کهاین  تا زد ضربه پشتم   به و گرفت جلوم رو چای  لیوان شده،  هل هامین. کردممی سرفه شدت به

 . گرفتن آروم هامسرفه باالخره 

 ****** 

 

 با. کرد پرت صندلیش روی رو خودش و کشید راحتی نفس کنم، نمی  سرفه  دیگه دید که هامین

 . شدم خیره  بهش حیرت

 شنیدی؟   طورچه -

 : گفت بیخیالی با و گرفت ایدیگه  یلقمه  خونسردی،  کمال در
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 بیشتر کردنت فکر تازه، . شنیدممی من فقط کردیمی  فکر بلند بلند که وقتی  حتی باشه،  یادت اگه -

 ! گفتی بلند کامل که االن شنیدم، می  رو  اون من و بود نامفهوم زمزمه  یه شبیه

 . زد  چشمک و  انداخت  نگاهی متعجبم،  صورت به

 !دارم  تیزی هایگوش  من -

  دوست. کردیم حرکت  محضر طرف به و برداشتم رو نیازم مورد مدارک  سرعت به صبحونه،  از بعد

.  شد من نامِ به باالخره  هام، مخالفت  تمام  وجود با  خونه،  اون و داد انجام رو  کارمون زود خیلی هامین

 که درسته. موند کافه  توی هم رو روز اون هامین تعجب،  کمال در و بود جنون کافه بعدیمون،  مقصد

  خدا و خودم فقط اما کردم؛می  تعجب نرفتن زیباش دنبال و موندنش کافه توی این از ظاهر،  در

  از پر قلبم کرد، می کار من پای به پا که وقتی هم اون کافه،  توی هامین حضور با که دونستیممی

  سر بار هر وقتی میشد خوب حالم. کردمی  پر رو وجودم تمام عشق،  حسِ و شد می آرامش

 . دیدممی  رو خواستنیش لبخند  و هامین مهربون یچهره  چرخوندم، می

  مشتری از خالی کافه کرد،  کوکو کوکو،  و اومد بیرون بار پنج  کافه،  کوکی ساعت  داخل یپرنده  وقتی

  تا  خواست هم عسل و  جاوید و سام  از و داره  کاری گفت. کرد تعطیل رو کافه موقع همون هامین. شد

  دعوت هم من از و کردن گذرونیخوش  و  دور دور قصد هااون  البته صد که خونه،  برن زودتر روز اون

  درخواست تونستممی  کهاین  با هم من. برم اون با که خواست ازم هامین اما  برم؛ همراهشون که کردن

  و جاوید و عسل با  گذرونیخوش  شادیِ به رو  داشتم اون همراه  که آرامشی ولی کنم؛ رد رو هامین

 . دادم ترجیح  سام

  سوار بعد و کردیم بدرقه رو تا سه اون اول هامین،  و من. زدیم بیرون کافه از  هم با نفرمون پنج  هر

 :پرسیدم تعجب با. رفتمی  خونه طرف به هامین. شدیم هامین ماشین

 است؟  خونه  توی کارت -

 :داد جواب کوتاه  و آروم. زد لبخند و  انداخت بهم نگاهی چشم یگوشه  از
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 !آره  -

 داری؟  کارچی مگه  -

 :خندید مردونه و آروم هامین

 ! بانو بینیمی -

 .کردم مظلوم و گرد رو هامچشم

 چیه؟  به راجع بگو القل خب -

 : گفت و داد تکون  تاسف ینشونه  به سری

 ! تو برای سورپرایزه  یه -

  رو شدنم تسلیم زدم،  که لبخندی با و دادم تکون راست و چپ به رو سرم. کشید رو  بینیم نوک و

  راه  رو ماشین و  گذاشت نمایش به رو اشکننده  دیوونه  هایلپ  چال لبخند،  با هم هامین. دادم نشون

 :گفت آسانسور  جلوی هامین رسیدیم،  که خونه به. انداخت

  بشه کثیف اگه که بپوش،  کهنه و  راحت لباس دست یه بعد. کن در خستگی  خودت،  یخونه   برو اول -

  استراحت وقت هر. نشه کثیف موهات که بیار خودت با هم قدیمی شال  یا روسری یه. نباشه مهم

 !من یخونه  بیا کردی، 

  اصل  و  بود شده  گم فضولیم یسایه   زیر خستگیم لحظه   اون. شدم خودم یخونه وارد  و دادم تکون سر

 حل کیک تیکه یه با هم  اون که بود،  اومده  در اممعده  صدای و سر فقط. کردمنمی  خستگی احساس

 .بودم هامین خونه جلوی بعد،  ربع یه من نتیجه در. شد

  صدای و زدم صداش. نبود آشپزخونه و  سالن توی  هامین. شدم داخل و کردم باز یدک کلید با رو در

 : داد رو جوابم بمش
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 . میام االن سالن،   توی  بمون. بانو خوابم اتاق  تو -

 یه. شد سالن وارد دارخنده  تیپ یه با هامین بعد،  یلحظه   چند. نشستم مبل روی و انداختم باال شونه

  هم خط سه مشکی شلوار. بود رفته رنگش بود،   شده  شسته بس از که بود  تنش  چمنی سبز شرتتی 

 ! بود  افتضاح رنگیش ترکیب. بود شده   نازک اشپارچه   و رفته هاشزانو  سر که بود پوشیده 

  که هامین. نخندم که دادممی فشار هم به رو هامب*ل و کردممی نگاه  اشمسخره  تیپ به تعجب با

 :گفت خنده  با دید رو من یقیافه

 ! بخند نداره،  اشکالی -

  از  هم هامین. اومد چشمم  از  اشک که خندیدم قدراون . بود کافی امخنده  شلیک برای حرف،   همین و

 . کردم هامین به رو شد،  تموم که هامونخنده . بود افتاده  خنده  به من یخنده 

 نه؟  یا کنیم کارچی  قراره  میگی باالخره  -

 . شد بلند جا از  و زد لبخند

 . هرمز اتاق بریم بیا -

  و نردبون به چشمم ها، چراغ  شدن روشن محض به. شدم  اتاق وارد  و افتادم راه  سرش پشت

  با همراه  بودیم،  خریده  دیروز که رنگی هایقوطی. بودن اتاق وسط که افتاد مدادهایی و هاکشخط

  به رو سوالم کهاین از  قبل. بودن دیوار کنار  رنگ  سینی تا دو و مختلف هایسایز  با قلمو تا چند

 : داد رو جوابم هامین بیارم،  ون*ب*ز

 . اینه سورپرایزت -

 . ایستادم نه*ی*س به دست و انداختم باال ابرو

 کنیم؟ کارچی  دقیقاً قراره  -
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 :گفت  و کرد اشاره  سقف به

 ! بنویسیم اون  روی  چیزهایی یه -

 . رفتن باال ابروهام

 بنویسیم؟  چی ها؟ -

 ! انگلیسی  و فارسی به! هرمز -

 قدرچه  نفر یه خدایا،   بود؟ من خاطر به کار این. شد حبس امنه *ی*س توی  نفس و اومد بند زبونم

 . اومد   ذهنم به سوالی کنم،  ذوق  اون از بیشتر کهاین  از قبل باشه؟ خوب  تونهمی

 همینه؟  کارش که ساختمون،  نقاش به نسپردی رو کار این چرا خب -

 . دوخت هامچشم  به رو نگاهش و  خندید هامین

 ! بانو بگذرونیم خوش و  بخندیم کلی قراره . بگذرونم وقت تو  کنار خواستممی  چون -

  توی از رو هامحرف   هامین. شدم خیره  هامین به متشکر و زده هیجان  نگاهی با. زدن برق هامچشم

 . خوند هامچشم

 . پرنسس نداره  رو قابلت -

  کرد من به رو. برداشت روش از رو هاکشخط  و مداد و  رفت نردبون طرف به هامین. خندیدم آروم

 :گفت

 من؟  یا میدی انجام رو اولیه طراحی تو -

 : گفتم و کردم فکری

 بنویسی؟  ایزنجیره  خط با بلدی -
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 : خورد جا

 چی؟  -

 بنویسی؟  ایزنجیره  خط با  انگلیسی به بلدی میگم -

 . کرد ایخنده  تک

 !بلدم آره  -

 . گرفتم دستش از کشخط یه  با رو مدادها از  یکی

  منم. هرمز بنویسی انگلیسی  پیوسته خط با تا داری جا رو ته  تا سر  از اتاق چپ  سمت تو پس!  خوبه -

 . نویسم می  فارسی به و کنممی  اشغال رو راست سمت

 . کرد نگاه  نردبون به متفکر ای چهره  با و  داد تکون سر

 . دارم رو نردبون دونه یه  همین من فقط. قبوله -

 :رفتم فرو فکر به

  از بلند،  چهارپایه یه من. اممیزه  ریزه  و کوتاه  قد منم تشنی، غول  و بلنده  قدت تو  خب هوم،  -

 به قدت بایستی اون روی اگه کنم فکر دارم،  خونه  توی  ذاریممی کافه پیشخون پشت که هاییاون 

 . کنممی استفاده  نردبون از ترمکوتاه  که منم. رسهمی  سقف

 ***** 

 

 :کرد نگاهم مشتاقانه و  خندید آروم

 ! باهوش بانویِ -
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  اون وجود با هامین و  بود درست حدسم. آوردم خودم با رو چهارپایه و  برگشتم واحدم به سریع

.  کردیم طراحی به شروع اتاق ته  از من و اتاق سر از هامین اون،  از بعد. رسیدمی  سقف به چهارپایه

  شروع متفاوت سر دو از هم  طراحیمون نوشتیم، می  انگلیسی به دیگری  و  فارسی به یکیمون چون

. بگیرم کار به رو خودم ابداعی جورایی  یه و خاص فونت یه خواستممی هرمز،  نوشتن برای من. میشد

 . میکردیم کار سکوت توی دو هر

 :شکست رو سکوت هامین که بودم کرده  تموم رو "ه " حرف  طراحی تازه 

 . رفت سر امحوصله  زیبا -

 :گفتم خنده  با و چرخیدم سمتش به

 ! جون پسر کن تمرکز کارت روی -

 . شد مشغول و کرد سقف به رو دوباره 

 . شد  خورد سکوت  این از اعصابم اما دارم؛ تمرکز -

 . کردم شروع رو  بعدی حرف طراحی و برگشتم سقف سمت به منم

 . داری عادت سکوت به کردممی  فکر -

 ! نشناسم رو  سکوت اسم به مفهومی اصل  پیشمی تو  وقتی گرفتم  یاد. تو کنار نه اما دارم؛ -

 :گفتم و زدم کمر به  دست ساختگی،  حرصی با

 پرحرفم؟  من میگی داری یعنی -

 . داد تکون منفی علمت به رو هاشدست   و چرخید سمتم به سریع

 ! بانو برممی ذت*ل هاتشیطونی  و هاحرف  از من! نه -
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 . کردم کج  شونه روی رو سرم  و زدم لبخندی

 بگم؟  چی االن خب -

 بزنیم؟  حرف بهش راجع رسهنمی  ذهنت به موضوعی -

 : گفتم و کردم فکری

. ایدیگه  کتاب هر اصل  یا کنم تعریف برات خوندم که رو کتابی آخرین داستان تونممی آها، ... اوم -

 ! کتابم عاشقِ من

 :گفت مشتاقانه

 بوده؟  چی خوندی  که کتابی آخرین! عالیه  -

  کار هشت،  ساعت باالخره  تا  خندیدیم و  کردیم شوخی  و زدیم حرف قدراون . شدیم صحبت مشغول و

  خطاطی هامین که فهمیدم تازه  من و بود شده   العاده فوق  واقعا هامین طرح. شد تموم  نفرمون دو هر

 ! بلده  هم انگلیسی

  املتِ که که طورهمون شام،  سر. هاطراحی  زدن رنگ سراغ  بریم بعد بخوریم شام اول گرفتیم تصمیم

 حرف بزنیم هاطرح  به خواستیممی که هاییرنگ  به  راجع خوردیم، می  رو هامین دستپخت یخوشمزه 

 سرمه "ه " رنگ رنگ، کم بنفش "م" و "ر" رنگ من،  طراحی توی  شد قرار بحث کلی با سر،  آخر. زدیم

  رنگ به بود،  اسمامون  اول حرف که همونطور رو " ز" و "ه " حروف رنگ. باشه طوسی "ز" رنگ و ای

 . کردیم انتخاب صورتی و آسمونی آبی از ترکیبی  هم انگلیسی طراحی  برای. گذاشتیم چشمامون

 که تردمیل یا  پیانو  مثل هم چیزهایی یه. بردیم بیرون رو اتاق  وسایل تمام هم،  کمک با شام از بعد

  و قدیمی پتوی  یه خونه  از  منم. کشیدیم پلستیک هااون  روی فقط و بمونه  گذاشتیم رو بودن سنگین

 . کردیم پهن اتاق کف و آوردم بزرگ
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  و ریخت رنگ سینی توی   رو رنگش هامین. کردیم باز رو هارنگ در باالخره  کارها،  این  ی همه از بعد

  رو زدن رنگ من از زودتر هامین. کنم استفاده  قوطی همون از بشم،  مجبور وقتی تا  دادم ترجیح  من

 : دراومد جیغم که کنه شروع خواست و برد فرو رنگ سینی داخل رو قلموش. کرد شروع

 !نه -

 . کرد نگاهم تعجب با

 شده؟چی  -

 بزنی؟  سقف به رو  رنگی قلموی اون طوری  همین خواستیمی  نکنه -

 . دوخت من به نگاهش بعد و انداخت رنگ سینی و دستش توی  قلموی به نگاهی هامین

 چِشه؟  مگه! خب آره  -

 که کردن رنگ به  کنی شروع طوریهمین  اگه. درنیار بازی مجنون هامین، ! گوشه نیست،  چِش -

 ! بشن رنگی هم هاچراغ  ممکنه

 با هاچراغ  سطح  واقع  در. نداشت لوستر  اتاق این  و بودن سقفی اتاق  این های المپ. کرد نگاهم گیج 

 هاچراغ  زیر هنوز هامین دیدم وقتی. بودن رفته فرو سقف داخل هاالمپ  که انگار و  بود یکی سقف

  زیر هامین،   نزدیک رو نردبون. آوردم سلفون آشپزخونه از و کشیدم پوفی کنه، نمی  کاری و ایستاده 

 : زدم تشر هامین به و کشیدم چراغ اولین

 ! کنار برو -

  رو نردبون. کرد  نگاه  کارهام به و  رفت کنار سکوت  در. زدنمی  حرفی و بود کرده  تعجب حسابی هامین

 نردبون دوباره  بعد. پوشوندم سلفون با رو تکشون  تک روی و کشیدم هاچراغ  یهمه  زیر دونه به دونه

  هامین دیدم که کنم شروع رو کارم خواستم. رفتم باال دست،  به قوطی و کشیدم خودم  طراحی زیر و
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  جلو رو دستم. ایستادم جلوش  و رفتم پایین نردبون از. گرفت مخنداه . مونده  من مات هم هنوز

 :گفتم خنده   با و دادم حرکت صورتش

 ای؟زنده  میده؟ آنتن الو؟ -

 .کردم  رها رو امخنده . کرد بغلم و   پیچید تنم دور رو دستش هامین بیام،  خودم به تا

 مجنون؟  خوبی -

 :گفت بود صداش توی که شادی حس با

 ! باهوش  موشی موش -

  داشت خنده  هایرگه که هاییچشم با. اومدم بیرون آغوشش از من و کرد باز رو دستش یحلقه

 : گفت و  روکشید بینیم نوک هامین. کردم نگاهش

 !هاهست  چی همه به حواست تیزبین،  بانوی -

.  زدیمنمی  حرفی و بودیم شده  کار مشغول حسابی دو هر. رفتم باال نردبون از دوباره  و  خندیدم آروم

. بود کرده  تمرکز کردن رنگ تمیز روی هم خودش چون نزد؛ غر سکوت خاطر  به هم هامین بار این

  انجام رو اول حرف دو کردن رنگ هم هامین کردم،  تموم رو "ه " حرف کردن رنگ من وقتی باالخره 

 باال مدام دستم که  جاییاون  از. بردارم رو رنگکم بنفش قوطی تا اومدم پایین نردبون از. بود داده 

 . بود گرفته درد گردنم و هادست  و بودم شده  خسته بود، 

 یپنجره . بودم کرده  عرق و بود شده  گرم هم اتاق هوای. بشه برطرف خستگیم تا دادم کش رو خودم

  طرف به و دادم بیرون فشار با رو نفسم. کشیدم پیشونیم به رو دستم پشت و کردم باز رو اتاق ته

 خیره  من به خنده  با هامین شدم متوجه که گشتممی  بنفش قوطی دنبال داشتم. رفتم هارنگ  قوطی

 : کردم نگاهش تعجب با. نخنده  کنهمی  تلش داره  و شده 

 چیه؟  -
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 :گفت هاشخنده   بین که دوختم بهش چشم گرانهپرسش . شد  بلند اشخنده  صدای

 ! بنداز آینه توی نگاه  یه -

. بود شده  ایسرمه  رنگ از  پر لپم و  پیشونی تمام. کردم نگاه  بود پنجره  کنار که ایآینه  توی خودم به

 . بود شده  جوریاین صورتم کشیدم،  صورتم  به رو دستم وقتی و بوده  رنگی دستم پشت احتماال

  لحظه  اون اما برد؛می  رو  دلم بدجوری شیرینش،  هایخنده  کهاین  با. خندیدمی  داشت چنانهم  هامین

 . برگشتم هامین سمت به. گرفت حرصم

 ! بخندی آب رو! کوفت -

 : گفتم حرصی. گرفت شدت اشخنده  حرفم،  این  شنیدن پبا

 خندی؟ می -

 : دادم ادامه. داد تکون تایید  ینشونه  به رو سرش

 . خواستی خودت! باشه -

  صورتی رنگ به دستم تمام. بردم فرو بود دستش توی که صورتی رنگ داخل کامل رو دستم و

 بدجنسیِ با و بردم باال  رو دستم دفعه یه. کردمی  نگاهم تعجب با هاش، خنده  الی به ال هامین. دراومد

  بود من نوبت باراین . گرفت خودش به صورتی رنگ هامین بینی و لپ. کشیدم هامین صورت به تمام، 

 .بخندم هامین به که

 ****** 

  و بود هارنگ یبقیه  کنار و  زمین روی که رفت آسمونی آبی قوطی طرف به نمیام،  کوتاه  دید که هامین

  عقب دیدم،  رو این که  من. برد فرو قوطی داخل رو دستش تمام. بود کرده  باز رو  درش تازه   خودش
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  کننده  تهدید  حالت با  و  بود آورده  جلو رو اششده  رنگی دست هم هامین.  شدم دورتر و رفتم عقب

 . کردم طی هم رو راهرو و اومدم بیرون اتاق از عقبعقب  طورهمون . اومدمی  جلو

 آوردم باال رو دستم. ایستادم دیوار کنار رسیدم،   سالن به وقتی. اومد می جلو من پای به پا هم هامین

 :کردم تهدید. گرفتم دیوار طرف به و

 !کنممی  رنگی رو دیوارت بیای جلو -

  و برداشت قدم چند. زد  لبخند و اومد بیرون تهدیدکننده   حالت اون از. زدن  برق هامین هایچشم

 :گرفت دیوار به رو من مثل رو دستش. ایستاد  دیوار کنار من،  جلوی

 ! موشی نکن تهدید -

  دستش کف بعد. کردم نگاهش بود شده  گردو یاندازه  که هاییچشم با. زد دیوار به رو رنگیش دست و

  روی انگشتش که طورهمون  دفعه یه.  گذاشت رو  هاشانگشت  از یکی فقط و  برداشت دیوار روی از رو

 .شد کشیده  دنبالش به آسمونی،  آبی  رنگ به خط یه و کرد دویدن  به شروع بود دیوار

 به نمیرم،  دنبالش فهمید وقتی هامین. کردم نگاه  بازیش مجنون به تعجب  با و ایستادم طوریهمون 

 . برگشت طرفم

 . موشی موش  دیگه بیا ایستادی؟ چرا -

  زیر درست رو دستم کف منم. کرد پر  رو دهنم  ایخنده   و برگشتن عادیشون یاندازه  به هامچشم

  آبی خط  زیر رنگ،  صورتی خطی و دویدن به کردم شروع اون مثل و زدم دیوار  به هامین دست جای

  دیوارهای تمام روی سرتاسری،  خط یه  و دویدیم  خنده  با رو خونه کل. گذاشتم جا به هامین آسمونی

 . زدیم دیوار به رو هاموندست  کف دوباره  هم  خط ته. کشیدیم سالن

 تا. کرد بغلم پشت  از هوابی هامین که کردممی نگاه  رو شاهکارمون داشتم و بودم ایستاده  سالن وسط

 . کردم دور رو  سرم. مالید لپم به رو رنگیش دست بجنبم،  خودم به
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 ! هامین -

  مقاومتی هم اون. کردم  رنگی رو لباسش حسابی هامین،  زدن پس بهونه به و بردم عقب  رو دستم

 . افتادم خنده  به  و  شدم تسلیم منم. خندیدمی من یبچگونه  تلفی  این به داشت فقط نکرد، 

  به من همراه  و  گذاشت امشونه  روی رو اشچونه .  پیچید بازوم دور رو دستش پشت،  از دوباره  هامین

 .کرد نگاه  هنریمون اثر

 ! موشی پرنسس با خاطراتم از دیگه،  یادگاری یه  موند اینم. شد جذاب و  جالب خیلی -

 : گفتم نگرانی و کنجکاوی با و  افتاد یادم چیزی دفعه،  یه. خندیدم آروم

 ...زیبات اگه کنیمی کارچی  دیوارها این با تو هامین -

 :گفت ملتمسانه و کرد قطع رو حرفم

  رو حالم قدراون . کنم فکر تو به فقط توام کنار وقتی بذار. نگو دختر اون از  چیزی دیگه! نگو بسه،  -

 . باشی فکرم توی  تو  هم نیستی پیشم  وقتی  حتی که کن خوب

 :گفت احساس با و فشرد خودش به بیشتر رو من

 !باش زخمام مرهم تو! پرنسس -

  بین از  رو خوبم حالم خوره،  عین که بود وسط این  چیزی یه اما میشد؛ آب دلم توی قند کیلو کیلو

 : گفتم دلخوری با. بردمی

 نیستم؟  پرنسست دیگه -

 : خورد جا

 چی؟  -
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 ... رو مالکیت میم اون. پرنسسم نمیگی. پرنسس میگی  فقط مدته یه آخه -

 :گفت هیجان با و  کرد قطع رو حرفم دوباره 

 . اون بدون چه مالکیت،  میم با چه. منی پرنسسِ ابد تا  تو  زیبا -

 :گفت و کرد مکث ایلحظه 

 ! پرنسسم -

!  داشتم دوست رو مرد این من. شد وجودم مهمون خوب احواالت دوباره  و رفت بین از وجودم یخوره 

 ...زیاد خیلی

 :کرد زدن حرف به شروع هامین که بگم چیزی خواستم

 !پرنسسم پرنسسم،  پرنسسم،  پرنسسم،  پرنسسم،  -

 : پرسید و کرد نگاهم محبت با. گرفت امخنده 

 گرفت؟  آروم دلت  شد؟ راحت  خیالت حاال -

 :کشیدم عمیقی نفس

 ! اوهوم -

 تکیه بهش من که محکم،  کوهی. شده  کوه  برام هامین،  که دونستیممی  خوب  خیلی  لحظه اون دو هر و

 زندگیم ینقطه  ترینامن  اون. بود شده  من گاه تکیه  مشخصی،  نسبت هیچ  بدون هامین. بودم کرده 

 :کرد ترنزدیک  گوشم به رو بش*ل هامین کشیدم، می  نفس رو کوبیسم خنک  بوی که طورهمون . بود

  هم حاال و  نداشتم عادت  زندگیم توی  دختری جدی حضور به. نداشتم عادت داشتن پرنسس به من -

 . دادی تغییر  زندگیم توی که هستن ایدیگه  چیزهای هم هااین . ندارم عادت دلخوریت به
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 : گفت احساس از  پر و کشید عمیق نفس یه

 !زیبا  بود دوباره  تولد  یه مثل زندگیم توی تو حضور -

 من. پیچیدمی  احساسم تمام به پیچک مثل و چسبیدمی  تنم به عسل مثل. بودن شیرین هاشحرف 

 اما  کنه؛ عاشقم تونستمی  هم هاشحرف  با حتی  که بشم احساس با مرد این  عاشق  داشتم حق واقعا

  شد اکو  گوشم توی  تولد یکلمه بشم،  سیراب هامین هایحرف  ذت*ل از کافی اندازه  به کهاین  از قبل

 ! هامین  تولدِ  یعنی. ماهه  دی هشتم دیگه روز پنچ  که اومد یادم ناگهان و

 . ایستاد روم به رو  و شد  جدا ازم نگرانی با هامین. کشیدم بلندی هین

 شد؟ چی  -

  و کنم سورپرایزش که بود  این قصدم اما  نداشتم؛ ایبرنامه  هنوز کهاین  با! نه گفتم؟می  رو واقعیت باید

 : کرد جور ایبهونه  و افتاد کار به سریع ذهنم. بگم تولدش یدرباره  هیچی خواستمنمی حاال

  از نگرانی. بدیم انجام رو کارها بقیه بریم بیا. کردیم رها هرمز اتاق توی طوریهمون  رو هارنگ  -

 . زد خوشگلش لپ چال اون با گرمی،  لبخند  و شد  دور اشچهره 

 . بریم -

 که بودم خسته قدراون   من بعدش. کشید طول شب نیمه نیم و یک  ساعت تا هاطرح  اون کردن رنگ

  چند فقط خواستم. انداختم  هامین مبلِ روی رو  خودم لباسم کردن عوض حتی  یا گرفتن دوش بدون

 حس که شدمی  سنگین داشت خوابم تازه . برد خوابم بفهمم کهاین  بدون که کنم در خستگی لحظه

 . شدم ورغوطه  رویا عالم توی  بعد و کرد پر رو سرم کوبیسم عطر. رفتم  فرو گرمی جای توی کردم

. بشه بیدار نیم و هفت ساعت که بود کرده  عادت بدنم ساعت. شدم بیدار ساعت زنگ بدون صبح 

  بینیم توی کوبیسم بوی که کشیدم عمیقی نفس. زدم غلط جام توی کنم،  باز رو چشمام کهاین  بدون

 بده؟  رو هامین عطر بویِ باید من تخت چرا هامین؟ عطرِ  کوبیسم؟. پیچید
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  لیمویی  و بنفش تخت با خودم،  سفید و خاکستری بالش و پتو جای به اما کردم؛ باز رو هامچشم  فوراً

  چشمم جلوی از رو امشده  پل و پخش موهای. نشستم تخت  روی و پریدم جا از. شدم رو به رو هامین

  لیموییش و بنفش دکور  اون با هامین،  اتاق توی من. چرخوندم اتاق دور  تا دور رو سرم و زدم کنار

 ! بودم

! برد  خوابم هامین مبل  روی دیشب من. افتاده  اتفاقی چه شدم متوجه باالخره  و آوردم فشار مغزم به

  میز روی موهام کش. کردم مرتبش و اومدم پایین  تخت  از کنم؟می کارچه  تختش  روی االن پس

  یشده  رنگی هایلباس  هنوز. بستم کش با و  کردم جمع کردن شونه بدون رو موهام. بود آرایش

  تونستمی کهاین  با. کرد جلب رو من اعتماد و ثابت رو مردونگیش دیگه بار یه هامین. بود تنم  دیشب

 . بود نکرده  رو کار این اما کنه؛ عوض  خواب توی  رو ها اون لباسم،   بودن رنگی یبهونه به

 ****** 

  جای به بپرسم خودش  از  بتونم بلکه تا زدم بیرون اتاق از شدم،  مطمئن که وضعم  و  سر بودن مرتب از

 شدم،  رو به رو باهاش که اینه *صح  اولین و کردم طی رو راهرو. خوابیدم  اون  اتاق  توی چرا ام، خونه 

.  گرفتم رو سوالم جواب جا در. بود خوابیده  و کرده  جمع  رو خودش نفره،  سه مبل روی که بود هامین

  خودش وقت اون بخوابم،  تخت روی که اتاقش  توی برده  رو من! بود معنا تمام به مجنون یه اون

  تا نکرده  بیدارم کهاین  یا خودم؟ یخونه نبرده  رو من چرا خب بود؟ خوابیده  مبل روی جوریاین 

 برم؟  خودم

  میشد،  شکلی  این که وقتی. بود شده  هابچه پسر مثل  درست و بود خواب هامین دوباره . زدم لبخندی

  رو صورتم و دست. شدم  دستشویی وارد و دادم  تکون  سر! خواستمی  هنر واقعا  صورتش نبوسیدن

  زدم برق به هم رو سازچای . چیدم رو میز و کردم آماده  رو صبحونه اول. رفتم آشپزخونه به و شستم

  باالخره  تا زدم صداش باری چند و دادم تکونش.  کنم بیدار رو هامین تا رفتم بعد. بشه آماده  چای تا

 . زد لبخند من دیدنِ با  و کرد باز چشم. شد بیدار

 !خیر  به صبحت! بانو سلم -
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 . نشوندم بم*ل  روی طلبکارانه لبخندی

  سر بیای باید که بشور رو  صورتت و دست برو پاشو پاشو، ! خیر به هم تو صبح  مجنون،  مستر سلم -

 ! من بازجویی میزِ

 .کرد نگاه  طلبکارم یچهره  به و خندید

 ! هاکاریطلب  حسابی اوه،  اوه  -

 ها؟  میکنی؟ کار چی جااین  تو طلبکارم؟ که چی پس -

 : داد جواب زیرکانه و انداخت باال ابرو

 . هستم امخونه  تو منم منه،  یخونه  جااین  توناجازه  با -

 .کردم فوت حرص با رو نفسم

  مبل روی تو میگم! طوفانیه فرم بد هواش و آب که نزن چپ علی یکوچه  به رو خودت  اصل! هامین -

 کنی؟ می  چیکار

 : گفت محبت با و کرد نگاهم مهربونانه

  خودمم تختم،  روی بردمش و کردم بغلش منم برد،  خوابش مبل روی دیشب کوچولوم پرنسس -

 . نشه معذب بانو وقت یه که خوابیدم مبل روی اومدم

 نداشت؟  خونه  خودش شما کوچولوی پرنسس این وقت  اون -

 : داد تکون  تایید ینشونه به رو سرش و زد لبخند

 . داشت هم رو خوبش یه داشت،  چرا،  -

 اش؟ خونه نبردیش چرا پس -
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 . بست رو چشمش یه و  کشید سرش پشت رو دستش شرمندگی با هامین

 .کردم گم رو اشخونه  کلید چون -

 : گفتم و کشیدم آهی

 . داشتم کلید همراهم من! کردیمی  بیدارم خب -

  تکون هوا روی بزنه  کنار رو پشه یه بخواد انگار که جوری رو دستش و شد  بلند مبل روی از هامین

 . داد

 کنم؟  بیدارت اومدمی دلم من بودی،  خوابیده  معصوم  و ناز قدراون  کردم؟می  بیدارت رو  چی چی -

 :گفتم خجالت و شرمندگی با

 . خوابیدیمی تختت روی رفتیمی خودت  بخوابم مبل همون روی ذاشتیمی  القل خب -

 ! گرفتمی درد کمرت و دن*گر مبل روی دختر؟ میگی چی -

 . گرفت امخنده 

 نگرفته؟  درد تو کمر و دن*گر االن بعد آها،  -

 : گفت و کرد اخمی

 . دستشویی برم بذار بچه،  نپرس سوال قدراین ! نخیر -

 . دادم تکون  تاسف ینشونه  به سری

  نچ،  نچ  سرت؟ خیر کردی عوض رو بحث مسیر االن. نداری مهارت پیچوندن یزمینه   توی اصل! نه -

 ! برو بیا. کنیم صحبت  آموزشت به راجع بعدا تا دستشویی برو بیا فعل حاال. ببینی آموزش باید
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 به هم من. رفت  دستشویی طرف به و زد خنده  زیر هامین. کردم اشاره  دستشویی به دست با و

  کلیدسازی یه به من اصرار به راه  سر. رفتیم جنون کافه به دوتایی صبحونه  از بعد. برگشتم آشپزخونه

 که اوایل  اون مثل بود شده  هامین. بسازن هامین برای  یدک  یه من کلید روی از دوباره  تا زدیم سر هم

 موند، می کافه رو تولدش  تا مونده  باقی روز چهار این  اگه اما گذروند؛می  جنون کافه توی  رو روزش هر

  چی و شرکت فرستادمشمی  ای، بهونه  یه به باید پس. کنم ریزیبرنامه تولدش برای تونستمنمی  من

 بود؟  من دوستِ پدرام کهاین  از بهتر

  تماس پدرام با و کارمندان  اتاق رفتم هامین،  چشم از دور شد،  باز کافه کهاین  از  بعد ساعتی یک

 : برداشت رو گوشی بوق،  سومین با. گرفتم

 بله؟  -

 :گفتم هیجان با

 پدرام؟  الو؟ -

 . شد زده هیجان  هم پدرام

 ! سلم  خودتی؟ زیبا -

 خوبی؟ . داداش سلم -

 : گفت شادی با و خندید

 طوری؟ چه  تو ممنون،  -

 نیومد؟  دنیا به  کوچولوشون طورن؟چه عطیه  و بهنام. خوبم منم -

 :گفت مهربونانه

 .پردیس گذاشتن هم رو اسمش. اومد  دنیا به هم دخترشون چرا، . خوبن هم اونا -
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 : گفتم زدگیذوق با

 . بزنم سر بهشون برم  شد واجب  پس! جونای  -

 . شد  ذوق از پر هم اون صدای

 !نازه  خیلی. ببینش برو حتما -

 : گفتم و دادم تکون سری

 فقط اومده،  پیش برام مشکلی یه. داشتم برات زحمتی  یه مزاحمت،  از غرض راستش پدرام، . حتما -

 . کنی کمکم تونیمی  خودت

 :گفت نگرانی با

 آبجی؟ شده چی  -

  جنون کافه توی راستین  آقای رو آینده  روز  ۳ و  امروز که دارم نیاز من فقط نشده،  خاصی چیز -

 . کنم  سرگرمش شرکت توی که  اینه  هم راه  بهترین. نباشه

 :گف کنجکاوانه

 خب؟  -

  این ای، بهونه  یه به هم خودت  و شرکت بیاد راستین آقای بزنی زنگ االن  تو  خواستممی که،  خب -

 . میدم بهت رو اون خودم من نباش،  هم روز  چهار این  حقوق نگرانِ. بگیری مرخصی رو روز چهار

 :گفت هیجان با

 فقط. راستین آقای به زنممی  زنگ االن هام، چشم جفت روی چشم، . سرت فدایِ  آبجی؟ چیه  حقوق -

 !شدم  نگرانت شده؟چی  نمیگی
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 :گفتم داشتم،  پدرام شدن راضی از که ذوقی با و  خندیدم آروم

 اگه. کنیم سورپرایزش خوایم می  ما و راستینه آقای تولد  دیگه روز چهار. نیست چیزی نشو،  نگران -

 !هانکنی  یادآوری خودش  به اینو االن لطفا اما بدیم؛ انجام رو جشن مقدمات تونیمنمی  باشه کافه توی

 هامین و من یطه*اب *ر  از هیچی که پدرامی  به تونستمنمی که کاره  یه! نبود حناق که دروغ! واال

 !بگیرم جشن خونه توی براش و  کنم سورپرایزش خواممی خودم بگم دونست، نمی 

  زنگ هم االن همین. زنمنمی  حرفی من نباش،  نگران هم شما. مبارک تولدشون !  خوب چه عه،  -

 . گیرممی  مرخصی و زنممی

 . کنممی جبران داداش،  گرم دمت -

 : گفت مهربونی با پدرام

 ! فعل. داری حق من دن*گر  به هااین   از بیشتر تو -

  پشت. زدم بیرون اتاق از  و گذاشتم پیشبندم  جیب توی دوباره  رو گوشیم. کرد قطع رو تلفن و

 . کنم پیدا رو هامین تا چرخوندم  چشم سالن  توی  و ایستادم پیشخون

**** 

  راهش و  داد جواب رو گوشی. خورد زنگ گوشیش که اومدمی  سمتم به داشت و  دید رو من زودتر اون

 .کردمی  کمکم همیشه برادر،  یه  مثل درست. بود رفیقی خوب پدرام. زدم لبخند. کرد کج  رو

 گوشی. کرد نگاه  من به درموندگی با و کرد قطع رو  تلفن بعد. کشید طول دقیقه دو حدود هامین تلفنِ

 . کرد عسل  و  من به رو رسید،  پیشخون به وقتی. اومد طرفم به و  گذاشت جیبش توی رو

  االن من. خواست مرخصی رو آینده  روز سه و امروز که اومده  پیش مشکلی یه پدرام برای دخترها،  -

 .کافه بیام تونمنمی  هم دیگه روز سه تا  و شرکت برم باید
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  هامین یشونه  به دستی سام. کرد تکرار  براش  رو هاحرف  همون هامین و  شد نزدیک ما به هم سام

 :زد

 . هست جااین  به حواسمون همیشه مثل ما بمون،  شرکت بود الزم وقت هر تا داداش،  نیست مهم -

 . گرفت رو جلوم  هامین که برم آشپزخونه  طرف به خواستم. کرد تشکر  و داد تکون سر هامین

 . بیا لحظه یه  زیبا -

  و ایستاد اتاق جلوی جاهمون هامین. افتادم راه  دنبالش. رفت مدیریت اتاق  طرف به و  شد دور ازم بعد

 :گفت رسیدم بهش تا. نرفت داخل

  تعطیلی بعد هم هاشب  رسونمت، می که هاصبح ! هاخودمی  با آمد و رفت  واسه روز چند  این زیبا -

 . برسم من تا بمون منتظرم کافه خودِ  توی

 :گفتم شده  گرد هایچشم با

 بعد شرکت،  فرستممی  رو تو اول من هاصبح . بود نخواهد طوریاین  هم اصل  خوبه؟ حالت هامین -

  تا هم تو گردم، برمی هابچه با خودم من هم هاشب . برسونی رو من تو نیست نیازی. کافه میام خودم

 . خونه میای بعد مونی، می  شرکت باشه الزم وقت هر

 : گفت تردید با هامین

 ...آخه -

 :کردم تاکید  جدیت با و کردم قطع رو حرفش

 ! تمام.  گفتم که همین -

 رفتش،  از بعد. کرد تشکر ازم برن،  فرو عمیقاً هاشلپ  شدمی  باعث که لبخندی با و شد  تسلیم هامین

  برای ایایده  هیچ . کردممی  بازی خودکار با و  بود جلوم امدفترچه. نشستم پیشخون پشت من
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  تعجب. خوندمی کتابی داشت که کردم نگاه  عسل به. رسیدنمی  ذهنم  به هامین کردن سورپرایز

 کتاب،  اون بخونه،  کتابی خواستمی  هم اگر همیشه یادمه. نبود خوندن کتاب اهلِ عسل آخه کردم، 

  هامنمره  کهاین  وجود با که من،  برعکس درست بود،  خوندن  درس عاشق  عسل. بود درسی کتاب

 . نداشتم دوست  رو خوندن درس بود خوب

 : پرسیدم کنجکاوی با

 عسل؟   خونیمی  چی -

 . گرفت سمتم به رو کتاب و کرد نگاه  بهم

  برای معلم،  تربیت یدانکشده  برای امسال خواممی سام،  پیشنهاد با. شیمیه  دانشگاهی پیش درس -

 ! داشتم دوست رو این همیشه دونیمی  که خودت. بدم کنکور شیمی دبیری

  چی همه از  رو شیمی  و داشت دوست رو خوندن درس هم هنوز عسل. نشست بم*ل روی لبخند

  همیشه. بودم شیمی  عاشق منم. بود آرزوش دبیری اما داشت؛ شیمی لیسانس  فوق هم االن. بیشتر

  اما خوندم؛نمی  شیمی و بود انسانی امرشته  کهاین  با. بودن امعلقه مورد درس دو شیمی و ادبیات

 :گفتم لبخند با. خوندممی  رو عسل شیمی هایکتاب همیشه

  حفظ هم رو مندلیف جدول  حتی. بودم بر از رو شیمیت  هایکتاب  همه یادته؟. خیر به یادش آخی،  -

 . بگم حفظ از برات تونممی  رو اصلی گروه  تا هشت هر هم هنوز! بودم

 . زد لبخند  هم عسل

 . خیر به یادش آره،  -

  تولد یهدیه  واسه حتی. شدم خودکارم با بازی  مشغول منم و کرد کتابش  خوندن به شروع دوباره  و

  هدیه بهم خاص چیز یه  هامین که طورهمون  داشتم دوست. بدم بهش چی  خواممی  دونستمنمی  هم

  یه یادآوری با ناگهان و کردم فکر نداشت؟ چی  آخه ولی باشه؛ نداشته که بدم بهش چیزی منم داد، 
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  فوراً. باشه نداشته که بدم بهش ایهدیه  چه باید فهمیدم. نشست بم*ل روی عمیقی لبخند خاطره، 

 .نره  یادم که نوشتم دفترچه توی

  که پیچید ذهنم توی عسل صدای. کردم مرور  رو خاطراتم هم باز کردم؟می کارچی  تولد  خودِ برای

  توی  المپ یه و گرفت جون چشمم  جلوی جدول عکس. خوندمی  رو مندلیف جدول عناصر داشت

  سریع! خاص آدم یه  برای. خاصه و ناب یایده  یه این! کنم کارچی  باید فهمیدم. شد  روشن سرم

  چیدن مشغول و گذاشتم جلوم رو جدول عکس. کردم سرچ رو مندلیف جدول و  درآوردم رو گوشیم

 . شدم همدیگه کنار عناصر

*** 

 

 . نشستم میز  پشت خودمم و گذاشتم میز روی رو نسکافه فنجون

 ! بود شده   تنگ برات دلم. اومدی که کردی خوبی کار خیلی -

 . زد  لبخند رعنا

  بیام خودم گفتم بزنی،  سر دوستت به نیومدی حتی  ولی نیای؛ باشگاه  دیگه شده  قرار که تو دیدم -

 . پیشت

 . کردم ایخنده  تک

 !هادیدیم  رو همدیگه یلدا،   شب پیش،  هفته یه همین بار آخرین! برندار دور هم  تو حاال،  خب -

  میز روی رو خالی فنجون. کشید سر نفس یک  و برداشت رو نسکافه فنجون. خندید نمکین رعنا

 :گفت و گذاشت

 . شده  سرد خیلی هوا ! هاشدم گرم آخیش،  -
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 . شدم بلند جا از و  برداشتم رو  خالی فنجون

  برم خواممی  من. تنهاست  دست حسابی هم جاوید و شلوغه سرمون خورده  یه امروز رعنا -

 میای؟   هم تو. کمکش آشپزخونه

 . شد بلند جا  از و زد برق چشمش

 . میام منم  نیستم پا و  دست تو اگه -

 . زدم صداش. بود ما به پشتش  جاوید. شدیم آشپزخونه وارد دوتایی

 ! داریم  مهمون! جاوید  -

 :گفت زده حیرت  و خندید رعنا دیدنِ با و  برگشت جاوید

 ! رعنا -

 . بود زده  صورت پهنای  به لبخندی هم رعنا. زد  لبخند عمیق و

 ! جاوید سلم -

  شستن مشغول. کنن بش و خوش  راحت هااون  تا رفتم  آشپزخونه یدیگه  طرف به و شدم دور ازشون

 داده  انجام رو تدارکات تمام  من و بود هامین تولد فردا. کردم فکر فردا هایبرنامه به و شدم هاظرف

  که بود این مشکل اما دادم؛می انجام صبح  فردا باید رو اون که وسایل،  چیدن بود مونده  فقط. بودم

. بودم نمونده  کافه توی رو روز سه این! بزنم جیم  تونستمنمی  راحت من و کافه اومدمی  هامین فردا

 انجام رو الزم کارهای و موندممی  خونه  توی هم  من شرکت،  رفتمی  هامین کهاین  از بعد هاصبح 

  اومده  من به زدن سر برای رعنا دیدم که کافه اومدم و شد تموم باالخره   کارهام هم امروز. دادممی

 . جااین 
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  تا باید اما بیاد؛ امخونه  به همراهم من،  به کمک  برای بود قرار عسل. موند کافه تعطیلی  زمان تا رعنا

  دلم دیگه طرف از. میشد دیر رسوندیممی  رو رعنا اگه و کردیممی  تموم رو کارها  هامین اومدنِ از قبل

 . کردم سام و جاوید به رو. بره  که بفرستمش تنها اومدنمی 

 ! برسونیمش  تونیمنمی  و داریم کاری عسل و من اش؟خونه   برسونین رو رعنا میشه پسرها -

 . شد جاوید هایب *ل مهمون لبخند

 ! حتما -

 !میرم خودم نیست،  نیاز نه،  -

 ! بریم  بیا. خانوم رعنا مراحمی شما  چیه؟  مزاحمت -

 : کردم عسل به رو  ها، اون  رفتن با. رفتن و کردن خداحافظی عسل و من از سه هر. زد  لبخند رعنا

 ! نداریم  وقت اصل که بریم بدو -

 : زد لبخند

 ! بریم -

 . رفتیم خونه  طرف به و گرفتیم تاکسی

 ***** 

 * هامین*

  تونستممی  من و میشد تموم پدرام مرخصی روز چهار باالخره  امروز. شدم بیدار  ساعت زنگ صدای با

  تپش به رو قلبم قدرچه  دختر این. کنم نگاهش و  باشم زیبا کنار روز  تمام تا برگردم کافه به

 . دونهمی  خدا فقط انداختمی
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  بازم. زدم لبخند. اومد در زنگِ صدای که کردممی  مرتب رو تختم  داشتم و  شدم بلند تخت  روی از

  از دلم لحظه یه زیبا،  یقیافه دیدن با اما کردم؛ باز رو در و  رفتم بیرون اتاق  از! اومد موقع به زیبا

  تنم  سلول به سلول نگرانی،  و  گرفت سر از رو فعالیتش برابر،  هزار سرعت با دوباره  بعد. ایستاد تپیدن

 . بود ایستاده  در پشت خسته،  نگاهی و افتاده  گود هاییچشم   و پریده  رنگ صورتی با زیبا. کرد پر رو

 .بردم خاطر از هم رو کردن سلم حتی نگرانی،  شدت از

 پرنسسم؟  طوریهاین  اتقیافه چرا زیبا؟ شده چی  -

 . بود خسته صداش

 داخل؟  بیام میشه. شدم مریض خورده  یه هیچی، ! سلم -

 . کشیدم بغلم به رو زیبا و بستم رو در شد،  داخل  تا. رفتم کنار در جلوی از

 نبودی؟  خودت مواظب  چرا عزیزکم؟ شدیچی  -

 :گفت آروم و زد ایخنده  تک

  بکنم کاری هر. نداره  مواظبت به ربطی مریضیم. میشم خوب بخورم مسکن! مجنون نباش نگران -

 ! افتهمی  اتفاق این بازم

  و کردم نگاهش گرانهپرسش  رفت، می  آشپزخونه طرف به که طورهمون . کشیدمش بیرون بغلم از

  زد  لبخند. انداخت بهم نگاهی  آورد، درمی یخچال از  رو صبحونه وسایل کهدرحالی. افتادم راه  دنبالش

 : گفت و

 کنی؟ می نگاه  جوریاون  چرا چیه؟ -

 . بود نشده  کم نگرانیم از ایذره  هنوز

 دکتر؟  بریم خوای می  چیه؟ مریضیت -
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 . داد تکون  مخالفت علمت  به سری و  خندید آروم

 رو زیاد کافه؟ نیام امروز میشه... فقط. میشم خوب بخورم مسکن. دارم درددل  یکم! هامین نترس -

 . نیستم راه  به

 !کردی رودل  کهاین  یا شدی؟ مسموم نکنه چی؟ دردِدل. بیای خوادنمی  نیست،  مهم -

 : گفت مهربونی با و خندید

 ! جان  هامین خوبه حالم کن باور. کدوم هیچ  -

 ؟... نکنه! آها چیه؟ دردش دل پس خب. شد مشغول فکرم

 ای؟ ماهانه  عادت زیبا -

  وسایل با رو خودش و گرفت پایین رو سرش. گفت  اوهومی آروم. شد لبو رنگ ثانیه از کسری در زیبا

. رفت ضعف کشیدنش خجالت این برای دلم و نشست  بم*ل روی لبخندی. کرد مشغول آشپزخونه

  داشت دوباره . شنیدم رو  لبیش زیر یزمزمه  صدای بعد،  لحظه چند! بود قشنگ شرمش  این قدرچه

 : کردمی  غرغر ب*ل زیر

  آخه دِ. بیار دیگه بهونه یه یا خوردم سرما بگو خب داری؟ درددل  بگی مجبوری زیبا،  سرت بر خاک -

  هامینِ کنم لتقیمه قیمه حقته  قشنگ یعنی چیه؟ ماهانه دونهمی  هامین دونستممی کجا از من

 ! حیابی

  و بزنم محک خودم به رو زیبا حس خواستم رسید،  ذهنم به که آمیزشیطنت  فکری با. گرفت امخنده 

 :گفتم

 آخه. گفتم رُک خیلی بود،  منم تقصیر  چند هر نباشه؟ خجالتی دیگه تو و من بین نبود قرار مگه بانو -

 . بود داده  توضیح   برام رک قدر همین دختری یه هم قبل
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  و شد شادی از پر قلبم.  بست نقش پیشونیش روی غلیظی اَخم. دوختم چشم زیبا یچهره  به دقت با

  عزیز و مهم زیبا برای واقعا من! کردمی  حسودی داشت. رسیدم هدفم به. نشست بم*ل روی لبخند

 :داشت سرش توی افکار از نشون اش، زمزمه  صدای! بودم

  توضیح   واست رو چیزها این بشینه که شدی صمیمی قدراین  کی با تو! تو با کرده  غلط دختر اون -

 ! که واقعا بده؟

 :گفتم شدنمی  پاک بم*ل روی از  جوره هیچ  که لبخندی با

  زندگی پدربزرگم عمارت  توی هم با هامعمه  هایخانواده  و عموم یخانواده  و  من که دونیمی  خودت -

  زیادی درد ماهانشون موقع تاشون سه هر. عمه دختر یه و دارم عمو دختر  تا  دو منم. کردیممی

. درنیارن پسرها ما جلوی حداقل رو صداش که  داشتن حیا قدریاون  عموم،  دخترهای ولی داشتن؛

  یه. هست چیزیش یه فهمیدنمی شهر کل که کردمی  صدا و سر قدراون  نبود،  هااون  مثل امعمه  دختر

  رو من رویاهاش توی جورایی یه و  داشت دوست  رو من چون هم اون چیه؟  داستان پرسیدم ازش بار

 . داد توضیح   برام رو چیز  همه و نداره  پنهونی چیز من با بگه خواست مثل کرد، می  تصور  خودش شوهر

  رو افکارش زیبا که کردم خداروشکر هم باز لحظه اون و شد ترغلیظ بشه،  باز کهاین  جای به زیبا اخم

 :کردمی  خالی رو  خودش  لبی،  زیر کردنِ غرغر با و داشت نمی  نگه سرش  توی

  هم تو! بود که زیبات نبودم،  موقع اون هیچی،  من حاال! دونستهمی  خودش شوهر  رو تو کرده  غلط -

  خودت نگفتی و کردی نگاهش برّ و برّ نشستی بعد داشتی،  خبر اشمسخره  یعلقه  از خداروشکر،  که

 ! درک به بفرستم رو حیابی  دختر اون برم میگه شیطونه داشتی؟ دوستش خودتم نکنه! عاشقی 

 :دن*ب جوالن سرش توی ربطبی افکار  این از بیشتر ندادم اجازه 

 ! که داشتم علقه بهش هم من نگفتم داشت،  دوستم اون گفتم من! دختر کافیه! زیبا زیبا،  -

 :گفت مظلومانه
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 نداشتی؟  -

 روی خواستمی  که موقعی و شدم بلند جا از. بیارم تاب  این از بیشتر رو هاشزبونی شیرین  نتونستم

  خودم به محکم و گرفتمش بغلم توی هوا، بی که  کرد نگاهم تعجب با. گرفتم رو جلوش  بشینه صندلی

 : کردم زمزمه گوشش توی. فشردم

  رویابافی خودش برای اون تا کردم نگاهش طوریهمین  نشستم من گفته  کی بعدشم. نداشتم نه،  -

  میشه حتی و کرد علقه  ابراز من به شرمانهبی خیلی ام، عمه  دختر افسانه،  که موقع همون من کنه؟

  زیبای دنبال و ندارم بهش ایعلقه  ترینکوچک  که کردم حالیش کرد،  خواستگاری جورهایی یه گفت

 .گردممی  خودم

 فشرده  دفعه یک من قلب اما نداد؛ نشون العملی عکس هیچ  حتی نگفت،  هیچی بانو. کردم سکوت

  لحظه  اون  ولی منطقی؛ چه با و ریجوچه  دونمنمی . نشست دلم روی سنگینی غم که انگاری شد، 

  گوشش به رو بم*ل پس. کنممی حسش  دارم منم و شده  دلخور که زیباست این کردم حس

 :گفتم و چسبوندم

 زیبام باشه قرار هم اگر که فهموندممی بهش حتما وگرنه نداشتم،  خبر تو  وجودِ  از موقع اون البته -

 !افسانه نه اونه،  انتخابم مطمئناً و  قلبمه پرنسس که هست  دختری یه بذارم،  کنار رو

!  بود درست حدسم زدم،   لبخند. شد برداشته قلبم  روی از سنگین غم اون که کردم حس دوباره  و

 . فرستادم هامریه  به رو  زیبا موهای عطر و کشیدم عمیقی نفس ناخودآگاه، 

 :کرد زمزمه گوشم کنار  و کشید باال بغلم توی رو خودش . شدن حلقه گردنم دور زیبا ظریف هایدست 

  داره  حق دختری هر بلکه افسانه،  فقط نه! هامین  شناسممی  من که هستی مردی  ترینالعاده فوق  تو -

 ! بشه تو عاشقِ
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 اما  دونستم؛نمی  رو دلیلش لحظه اون که کشیدم راحتی نفس ناخودآگاه . شدم خوب هایحس  از پر

 . شد  راحت زیبا حرف این با خیالم چرا که فهمیدم بعدها

 زیبا اما کافه؛ برم خواستممی  رو روز اون. کرد انتخاب لباس برام هاقدیم  مثل زیبا بازم صبحونه،  از بعد

  برام راحت اما  رسمی؛ لباس یه سر،  آخر. بپوشم رسمی لباس  داشت اصرار دونستم، نمی  که دلیلی به

 هم کالج  مشکی کفش. مشکی یمردونه  پیرهن و  مشکی،  شلوار رنگ،  طوسی جلیقه یه. کرد انتخاب

 . کرد تکمیل رو تیپم

 بهم زیبا که سرکار برگردم دوباره  خواستممی  و  بودم خورده  ناهار تازه . نبود شلوغ زیاد روز اون کافه

 :برداشتم رو گوشی نگرانی با. زد زنگ

 پرنسسم؟  جانم -

 : بود گرفته صداش کردمی  زمزمه رو اسمم وقتی

 هامین؟  -

 . آورد هجوم دلم به اضطراب و نگرانی

 طوریه؟ این  چرا صدات زیبا؟ شده چی  -

 !بیا. نیست خوب حالم هامین -

 . جاماون  دیگه  خرده  یه. عزیزم اومدم -

**** 

  به خواستم  ازش و برم باید که اومده  پیش مشکلی یه  گفتم جاوید به مختصر خیلی. کرد قطع زیبا

 به تونستم، می که سرعتی باالترین با و پریدم ماشینم  توی  سریع. کنه عذرخواهی  بقیه از من جای

 . کردم طی ربع  یه توی رو ایدقیقه  چهل مسیری که طوری. روندم خونه طرف
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  نموندم،  آسانسور منتظر  حتی. کردم قفل رو ماشین  طوریچه نفهمیدم شدم،  پارکینگ وارد وقتی

 امدیوونه  بشه کم زیبا سر از  مو تار یه  حتی کهاین   فکر. رفتم باال هاپله  از نفس یه رو طبقه چهار تمام

 . کردمی

  کاغذ یه که بزنم رو در زنگ خواستم رسیدم چهارم یطبقه  به تا. بود هاپله کنار درست زیبا یخونه 

  خوندن به شروع و کندم در روی از رو کاغذ. دارم نگه دست شد باعث بود شده  چسبونده  در روی که

 : کردم

. اومدی جااین  تا آمیزجنون  سرعتی با مطمئنم چون بکش؛ عمیق نفس یه همه  از اول. هامین سلم -

  بهت جوریاین  بودم مجبور! امگنده  و مُر و سُر  کامل! خوبه خوبِ من حال راحت،  خیالت کهاین  دوم

 برگه این حاال. کردم آماده  برات سورپرایز یه من!  سوپرایز بله، ! بشی سورپرایز بود قرار چون بیا؛ بگم

  هم نگاهی یه  راهت سر راستی. واحدت سمت به بیا همه از  اول. توئه  دستورالعمل این که دار نگه رو

  شدی،  واحدت وارد وقتی. بردار دیدی راهت توی که ایبرگه هر. بنداز آسانسور جلوی ستون به

 . بخون رو متن این یبقیه 

 کوچولو،  موشی. افتادم راه  ستون سمت به کنجاوی با بعد. کشیدم راحتی  نفس زیبا،  سلمتی خبر از

 :بود شده  نوشته روش که بود شکل  مربعی برگه به ستون روی سرته؟ توی فکری چه باز

 آلومینیم . ۳ وانادیم، . ۲ تانتال، . 1 -

 روشون که بود دیگه برگه دوتا خونه،  درِ روی. دادم ادامه خونه طرف به رو راهم چی؟ یعنی هااین 

 :بود نوشته

 b منهای دابنیم. 4 -

 :بود نوشته دیگری روی و

 a منهای تانتال. 5 -
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 :خوندم رو دستورالعمل بقیه و  بستم سرم پشت رو  در. شدم خونه وارد و برداشتم هم رو هابرگه  اون

  اول فهمیدنش،  برای خب،  چی؟ یعنی  نوشتم هابرگه  اون روی که هاییاین شده  سوال برات حتما -

 !نشه قاطی هابرگه  بقیه با اون باشه حواست. بردار هم رو هست یخچال روی که ایبرگه  اون

 : بود شده  نوشته روش که بود کوچیک مربعی یبرگه یه هم یخچال روی . شدم  آشپزخونه وارد

 نیتروژن . ۴ ید، . ۳ امرسیم، . ۲ هیدروژن، . 1 -

 :خوندم  رو متن یبقیه  و گرفتم جدا هم رو برگه اون

. میکنی برخورد چیزی یه  به سالن  وسط. شو سالن وارد داری،  رو الزم وسایلِ تمامی که حاال خب،  -

 . بخون رو متن یادامه  بعد و بایست اون جلوی

  هم بادکنک چندتایی. کردنمی  خودنمایی میخک قرمز هایگل  سالن،  کنار  و  گوشه. برگشتم سالن به

  رو نه و بیست عدد  که نمدی بالش تا دو بود،   سالن ته که نفره  سه مبل روی . بود افتاده  زمین روی

  یه سالن وسط. بود لیمویی  نه بالش رنگ و بنفش دو بالش رنگ. بود شده  گذاشته دادن، می  نشون

 : بود نوشته روش فینگلیش به که بود بزرگ نسبتا گچی سیاه  تخته

- mobarak! 

  چند و بود شده  چسبونده  سیاه  تخته یگوشه  هم برگه یه. بود شده  نقاشی اطرافش هم  گل تا چند و

 . بود گچی جا توی هم گچ  تا

  رو متن یبقیه  بود،  کرده  پر رو وجودم  تموم که هیجانی و کنجکاوی با و ایستادم سیاه  تخته  جلوی

 :خوندم

 راه  توی که هاییبرگه اون به فهمیدنش،  برای مبارک؟ چی خوبیه،  خیلی سوال آره، ! مبارک  دیدی؟ -

  تخته یگوشه . هستن مندلیف جدول عناصر از  یکی کلمات،  اون از کدوم هر. داری نیاز کردی پیدا

  پیدا جدول روی از رو  نمادشون عناصر،  هایاسم  به توجه با. داری مندلیف جدول از عکس یه سیاه 
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  روی نوشتم برات که ترتیبی به فاصله بدون رو  همه حروف،  بزرگی یا کوچیکی به توجه بدون و کن

.  بنویس مبارک یکلمه باالی  رو کردی پیداشون خونه  بیرون که عناصری اون اول. بنویس سیاه  تخته

  به که عبارتی شد،  تموم  کارت وقتی. بنویس مبارک یکلمه  پایین رو بود یخچال روی که عناصری بعد

 ! باشی موفق! تشنغول  کنیمی کارچی  ببینم برو. بخون بلند رو اومده  وجود

  شروع و برداشتم گچ  یه. برگشتم سالن به و گذاشتم آشپزخونه یجزیره  روی رو  دستورالعمل یبرگه

 . کردم هم سر پشت عناصر،  کردن ردیف به

 

 * زیبا*

  پیانو پشت هرمز،  اتاق توی. گذشتمی بود شده  اشخونه  وارد هامین که  وقتی از  دقیقه پنج  حدود

.  کنم شروع رو کارم من  تا بخونه،  بلند رو عبارت  و بشه تموم هامین کار بودم منتظر و بودم نشسته

.  بزنم دست یه با تونستم می  و بودم گرفته یاد پیانو روی رو تولد آهنگ هاینت  روز،  سه این  توی

 . زنممی خوب که گفت بهم و کرد چک رو کارم و اومد  دیروز بود،  بلد پیانو که هم عسل

 و  آوردم رو درددل یبهونه نرم،  کافه به کهاین  خاطر به که کردممی فکر صبح  اتفاقات به داشتم

 باالخره  که بودم افکار همین توی! بود رُکی آدم خیلی  واقعاً. کرد رو برداشت اون  راحت خیلی هامین

 :شد بلند هامین ناباور و زده حیرت  صدای

 ! هامین مبارک تولدت -

  بعد و شنیدم رو هامین سنگین هایقدم صدای. کردم تولد آهنگ هاینت نواختن به شروع بلفاصله

 و شدم بلند جا از زدم،  هم رو نهایی نت وقتی. نکردم قطع آهنگ پایان تا رو  نواختن. شد باز اتاق در

 :گفتم بود برده  بهتش که هامین به رو

 ! مبارک تولدت -
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  از صداش. کرد بغلم محکم و  رسوند من به رو خودش بلند،  قدم چند با و کرد زمزمه رو اسمم ناباورانه

 :دادمی  نوازش رو  روحم گوشم،  کنار

 بود؟  حواست چطور تو. نبود یادش کسی هیچ  اصل. نبود یادم خودم من -

 : گفتم ذوق با و خندیدم

  از. کنم سورپرایزت  بتونم من تا نگن،  چیزی عصر تا  خواستم ازشون من هامین،   بود یادشون همه -

  گفتن تبریک به شروع همه دیگه،  ساعت دو یکی از. کنه هماهنگ اتخانواده  با خواستم  هم سورن

 ! کننمی

. زد زل هامچشم به ایلحظه . کرد نزدیک خودش به رو سرم و گذاشت سرم طرف دو رو هاشدست 

  پیشونیم به بش*ل بزنم،  حرفی خواستم تا اما دیدم؛ رنگش ایسرمه یتیله توی  رو اشک یحلقه

. کرد خوش جا بم*ل کنج  عمیق لبخندی. شدن بسته هامچشم ناخودآگاه  و  شد اغ* د تنم. چسبید

 قدراون   اشوسه*ب. کرد غوغا وجودم  توی عشق  حس و کوبید امنه *ی*س  به تندتر  و ترمحکم قلبم

 . افتاد صورتم روی اشکی،  یقطره  باالخره  که شد،  طوالنی

.  شد جدا ازم و زد پیشونیم به ایدیگه  کوتاه  یوسه *ب هامین. چکیده  هامین اشک که فهمیدم

 :گفتم لبخند با. بود پوشونده  رو چشمش اشک  از ایپرده 

 میکنی؟  گریه چرا -

 :گفت بود،  کرده  دارخش رو  صداش که بغضی با

 ! زیاد خیلی. زیبا عزیزی خیلی -

 : گفت و کرد  نمایان دوباره  رو هاشلپ  چال. داد قورت رو بغضش و کشید عمیقی نفس

 موشی؟  بزنی پیانو  گرفتی یاد کی تو -
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 :خندیدم ریز ریز

  یاد  بودی شرکت که روزی چهار این توی هم اون . زنممی  رو  تولد آهنگ هاینت  فقط! نیستم بلد -

 . نرفتم کافه اصل  رو روز  چهار این راستش. گرفتم

 . کرد نگاهم مشکوک

 نه؟  بود،  تو کار هم  پدرام  مرخصی ببینم -

 . دادم تکون سر و زدم نمادندون  لبخندی

  یاد پیانو جااین  و  بزنم جیم کافه از تونستمنمی  من که نمیشد گرم شرکت به سرت  تو اگه! آره  -

 . کنم  سورپرایز رو تو که بگیرم

 . کشید رو  لپم ذوق با

 ! شیطون موشی جانم ای -

 . خودمه دستپخت بخوریم؟  کیک بریم حاال -

  دیدن با هامین شدیم،  سالن وارد وقتی. رفتیم بیرون اتاق از و گرفت رو  دستم. زدن برق چشماش

 . آورد یاد  به رو خاص یایده  اون دوباره  سیاه،  تخته

 رسید؟  ذهنت به کجا از این! بانو وای -

 ***** 

 :گفتم رفتم، می آشپزخونه به که طورهمون 

  توی کهاین  با. بودم هم شیمی عاشق من ادبیات،  بر علوه  اما دارم؛ ادبیات دیپلم که دونیمی  خودت -

!  حفظم  هم رو مندلیف جدول. خوندممی  شیمی عسل کنار همیشه اما نبود؛ درس این من یرشته 
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  هم کنار رو عناصر همدیگه با کنیم،  حفظ رو جدول خواستیم و بودیم دبیرستان عسل  و من که وقتی

  اون یاد منم. بمونه یادمون  رو جدول جوریاین و بشه رمز تا  ساختیممی  کلمه ازشون و ذاشتیممی

 ! ساختم عناصر با رو نیازم مورد هایکلمه  ساختن،  رمز جای به باراین  و افتادم روزها

 :گفتم بود ایستاده  هنوز که هامین به رو. گذاشتم پذیرایی میز روی چنگال و بشقاب تا دو

 شینی؟ نمی  چرا -

  و برداشت رو نمدی بالشتک دوتا اون. کرد خوش  جا نفره  سه مبل روی و زد کننمایون  چال لبخندی

 :گفت

 خودته؟  کار هم این -

 . اومدم بیرون آشپزخونه از دست،  به کیک

  دکوراسیون با بذاری،  اتاقت توی  خواستی اگه که کردم،  انتخاب  جوریاون  هم رو رنگشون! آره  -

 . بشن جور اتاقت

 . گذاشتم میز روی رو کیک. خندید آروم

 . چیه علقت مورد یمزه  دونستمنمی . کردم درست وانیل و نسکافه طعم با -

 . زدن برق هاشچشم

 . هستن من یعلقه مورد هایطعم  دوتا این زیبا؟ کنیمی  شوخی -

 .آوردم شانس پس  جدی؟ -

 :گفتم هامین به لبخند با. کردم روشن و  گذاشتم کیک روی  رو نه و بیست شمع و

 ! کن آرزو -
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  فوت رو شمع هامین  گفتم،  هم رو یک وقتی باالخره . نه و بیست از برعکس شمردن به کردم شروع

 : گفتم شوق و  ذوق با و زدم دست. کرد

 ! مبارک تولدت -

 :دادم ادامه و کشیدم  بیرون کیک از رو هاشمع 

 . بزنم باال آستین برات زودتر باید! هاگذره می  داره  گرفتنت زن وقت میشی،  پیر  داری دیگه -

 . شدنمی  پاک هامین ب*ل از لبخند

 کردم؟  آزرویی  چه بدونی داری دوست -

 : گفتم لبخند با  و دادم دستش به رو چاقو

 . ببر رو کیک این بیا فعل! شهنمی برآورده  آرزوت که بگی اگه -

  بغلم هوابی دوباره  و  اومد سمتم به و شد بلند جا  از خودش بعد. گذاشت میز روی و  گرفت رو چاقو

 :گفت  بود صداش توی که ایشادی و شیفتگی حس با. کرد

 بگم؟ نباید بازم باشه،  کوچولوم  موشیِ پرنسس به مربوط آرزوم اگه حتی -

 : گفتم شیطنت با و خندیدم سرخوشانه

 ! خیر نه -

 :گفت ایبامزه   لحن با هامین. خورد زنگ  هامین گوشی موقع همون

 ! لعنت معرکه خرمگس بر ای -

  سری. انداخت اشصفحه به نگاهی و کشید بیرون شلوارش جیب از  رو گوشی هامین. خندیدم هم باز

 : گفت و داد تکون تاسف ینشونه به
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 !آخه کنه کارتچی  خدا بگم آرش -

. کرد حلقه دورم رو آزادش دست و نداد اجازه  که بیام بیرون بغلش از خواستم. داد جواب رو  گوشی و

 . دادم گوش هاشحرف  به و  گذاشتم اشنه *ی*س روی سر سرخوشانه هم من

 معرکه؟ خرمگس  میگی چی الو؟ -

  بم*ل روی لبخند. کردم بلند رو سرم ناباورانه. گفت چی آرش شنیدم و بود بلند گوشی صدای

  انداختم هامین یچهره  به نگاهی. نزد دیگه قلبم کردم حس و بست یخ  هامرگ  توی  خون. خشکید

  رو وجودم تمام  غم و ترس. کردمی نگاه  نامعلوم اینقطه به زده بهت  و بود افتاده  شماره  به نفسش که

.  کردم حس دنیا آدم  ترینبدبخت  و تنهاترین رو خودم و انداخت چنگ گلوم به بزرگی بغض. کرد پر

 که شنیدممی  سرم توی بارها رو آرش صدای فقط من،  اما  افتادن؛ دورم از و  شدن شل هامین دست

 :گفت

 !اومد باالخره  زیبات که بیا! شد  پیدا زندگیت که بیا بیا،  هامین -

 

 * هامین*

  رسیدن برای. بودم  دنبالش که بود سال دوازده  که رفتممی  ایخونه  سمت به آورسرسام  سرعتی با

 :خوردمی  رو  مغزم خوره  مثل لیسوا اما کردم؛نمی  مکث ایلحظه 

 هستم؟  هامبچگی بازیهم   عاشق هنوز من -

 شاید کردم، می  پیدا بانو زیبا به نسبت رو جدید حس یه داشتم امروز. دونستمنمی  رو جوابش من و

 اون و  زد زنگ آرش بگیره،  پا غریب،  و تازه   حس این اینکه از قبل اما شدم؛می  عاشقش داشتم

 . شد گم قدیمی عشق  یه پشت احساس
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  اصل  باشم؟ داشته بهش حسی که بودم کرده  عادت فقط کهاین  یا بودم؟ زیبام عاشق واقعا  من عشق؟

 به که رفتممی رفتم، می  داشتم االن حال این با. دونستمنمی  هم رو هااین   جواب بود؟ من زیبای اون

  وسط طوریهمون  پرنسسم؟  چی؟ بانو زیبا و !  نه یا دارم دوستش دونمنمی  حتی که برسم همونی

  هم اون. کردم ولش داشت،  من برای خودش که سوپرایزی وسط. کردم رهاش گذاشتم،  تنهاش تولدم

  سختم مسیر توی مبادا که نکرد،  ول  رو دستم  نکرد،  نذاشت،رهام تنهام ایلحظه   که کسی رو؟ کی

 . بخورم زمین

  بعدا باید. زدم فرمون به  مشتی عصبی، . افتادم گیر ترافیک توی باالخره  ها، زدن  برمیان تمام  وجود با

  گوشیم که رفتممی جلو  طوریهمون  داشتم. بود روان ترافیک. کردممی  عذرخواهی هم بانو زیبا از

 :دادم جواب اش، صفحه به نگاه  بدون. خورد زنگ

 بله؟  -

 : کرد پر رو گوشم آرش،  یخسته  و  غمگین صدای

 !آدرس  اون به نرو هامین -

 :گفتم نگرانی با

 خوبه؟  حالت آرش؟ شده چی  -

 . من دفتر بیا. نرو خونه  اون به هامین -

 شده؟چیزی  آرش -

 : گفت درموندگی با

 .میدم  توضیح  واست  رو چیز همه جااین . دفترم بیا فقط -
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  خارج خروجی  اولین از  شده؟چی  یعنی  بود؟ طوریاون  آرش صدای چرا. افتاد شور به دلم. کرد قطع و

  جلوی رو ماشین رسیدم،  باالخره  وقتی. کردم کج  آرش وکالتِ دفترِ سمت به رو راهم و شدم

 : بود غمگین هم آیفون پشت از آرش صدای. زدم زنگ عجله با و کردم پارک ساختمون

 !باال بیا -

  و کرد تصادف عروسیشون روز توی عشقش که  وقتی جز به آرش. رسید  خودش اوج به امدلشوره 

 یدکمه دلهره  با. باشه ناراحت موضوع یه  خاطر به دقیقه ده  از بیشتر نداشت سابقه شد،  فوت

  دفتر. بستم رو در و شدم داخل. بود باز آرش دفتر در رسیدم،  سوم یطبقه   به وقتی. زدم رو آسانسور

 : کردم بلند صدا. نبود کسی هیچ  و بود خالی

 آرش؟  -

 . اتاق توی بیا -

 شچهره  دید،  رو من  تا. بود نشسته میز کنار مبل روی گرفته،  ایچهره  با آرش، . شدم کار اتاق وارد

 . کرد اشاره  روییروبه  مبل به و شد ترگرفته

 ! بشین -

  حرف تونستنمی  صورتش اجزای که انگار. کاویدم  رو صورتش نگرانی با و نشستم مبل روی سرعت به

 : زدم تشر کردنمی رهام ایلحظه  که ایدلشوره  با ساکته،  دیدم وقتی. شده   چی بگن بهم و بزنن

 ! آرش بزن حرف -

 :کرد شروع و داد قورت  رو دهنش آب آرش، 

 من بدون فقط فقط، . بگم بهت رو این  باید طورچه دونمنمی  اصل. متاسفم واقعا من من،  هامین،  ببین -

 . کنممی  درکت
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 کردم پارک جاده  کنار رو ماشینم کرد، می امخفه   داشت که بغضی خاطر به اما  منطقی؛ چه با دونمنمی 

  مهم. امدیوونه  من کنه  فکر و کنه قضاوتم شناسمشنمی  که نفری یه اگه نبود مهم برام. شدم پیاده  و

 سال،  همه این. بودم  شکسته مرد یه من که بود این مهم. کردمی  درد قلبم و بود بد حالم که بود این

  پیدا وقت هیچ  زیبا  کاش ای. کرد نابودم بدجوری رسیدن همین حاال اما  نشکستم؛ رسیدن امید به

  فقط از بهتر برابر هزار امید،  با زندگی. کردممی زندگی شدنش پیدا امید  همون با کاش ای. شدنمی 

 . کنمنمی  زندگی وقت هیچ  دیگه ام، زنده  فقط بعد  به امروز از من. بودنه زنده 

 حرف صدای که شدم، می  نزدیک دختر اون به آروم  آروم داشتم. رسیدم خاکی یمحوطه به باالخره 

 :بایستم شد باعث خدا،  با زدنش

  و باشه ماه  چند همین خوشبختیم  عمر  عدالتت؟ اینه  خدایا بینی؟می  رو روزم و  حال خدا؟  بینیمی -

  زیر ببرم رو بزرگیت حاال که نپرستیدمت عمرم تمام. خدا نیستم ناشکر  نه،  ها؟سال  بدبختیام عمر

 چرا؟  بگو فقط اما خندیدم؛ دلم ته از القل که  ماهی چند همین خاطر به ممنونتم بار هزار. سوال

 کی مال شدنمی  راضی خدا از شکایت به که ای غصه  پر صدای این. بود آشنا  برام نهایتبی  صداش

 . بود شاکر بازم اما بوده؛ زیاد زندگیش هایسختی  گفتمی  داشت کهاین  با بود؟

 کی. کردمی  آروم رو امخورده  زخم و ناآروم قلب لطیف   خیلی داشت مسکن،  مثل آرومش،  صدای تُن

 : انداخت دلم به شک بعدیش،  هایجمله آشنا؟ یغریبه  این بود

  یه سایه پشت بشه گم من مثل یکی و باشه داشته چنینی این عاشقی باید زیبا اون مثل یکی چرا -

  توی بسوزه  عمرش آخر تا من مثل یکی و برسه عشقش  به باید هامین مثل یکی  چرا دیگه؟ عشق

 ...حسرتِ

 :پاشید قلبم به آرامش گَرد دوباره   صداش چی؟ حسرتِ توی. نگفت رو اشجمله باقی
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  عشقشون و باشه پایدار  زندگیشون میکنم آرزو دلم ته  از. بپاشه هم از عشقشون نمیخوام خدایا،  -

  منم بتونه که بنداز دلش به. کنه قبول هم رو من که بنداز هامین زیبای دل به خدا،   ولی افزون؛ روز

  هر  قلب توی کوچولو یگوشه  یه  فقط من ولی سهمشه؛ خودش،  مال هامین. ببینه هامینش کنار

 ! شکنم می من  کنه،  دور ازم رو هامین  زیبا اگه. خواممی  دوشون

  با بغضم. خودمه بانوی زیبا کنه، می  دادبی  صداش توی  غم کوه  که دختری این که کردم پیدا یقین

  زیبای خاطر به بانو. بستمی  رو نفسم راه  داشت  راستی راستی دیگه. شد  تربزرگ بانو،  یغصه  حس

 دادمنمی  اجازه  هرگز بازم من اومد، می زندگیم به  دختر اون اگه حتی بود؟ شده   غمگین قدراین  من

 : کرد جلب خودش سمت به رو امتوجه  بارش،  حسرت صدای. بشه دور ازم ایذره  پرنسسم

 تنها  خودش تولد وسط رو من. عاشقته خیلی اون! هابدونی  رو هامین قدر ! زیبا حالت به خوش -

!  خانومش زیبا. پرستید باید فقط رو مرد این! هانکنی  ناراحتش وقتی  یه. برسه تو  به تا گذاشت

  جذاب،  اخم یه کنه، می  تمرکز  سخت وقتی.  کنهمی  بازی موهاش با میشه،  عصبی وقتی هامینت

 هاشچشم   و بینی نوک کنهمی  بغض وقتی. بخوابه  شلوارک با داره  عادت. میده  گره  هم به رو  ابروهاش

  حرفه ترینمسخره  دارن،  گریه حق هم مردها که  دونممی! هاکنه  بغض ندی اجازه  راستی. میشن قرمز

 . کنهنمی  گریه مرد یه میگن که

 :داد ادامه و کشید عمیق نفس یه

 . کوهت شکستن گیره  نفس  و سخت. تلخه ولی -

 یهمه  شناخت؟می رو  من خوب قدراین  بانو. بود کرده  رخنه بدنم هایسلول تک تک توی حیرت

 نفهمیدم؟  من و داشته رو هوام چقدر بوده؟ من  به حواسش کجا تا دختر این! بود بر از رو  عاداتم

 : سپردم گوش هاشحرف به دوباره  زد،  که تلخی یخنده تک  با

 و  ریخت اشک. شد اشک شد،  ابر شد،  بغض. شکست تو خاطر به من،  کوه  زیبا، ! شکست   تو  واسه -

 . گیره می رو من نفس میاد،   پایین هاشچشم  ایسرمه  از که ایقطره  هر نفهمید
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 هایحرف  شنیدن برای بودم گوش تَن همه و بودم کرده  فراموش رو غمم  و  بغض دیگه. کرد سکوت

  دارن؛  رو مرگ حکم من  برای هم  خودش هایاشک  بگم بهش و کنم بغلش محکم خواستمی  دلم. زیبا

 : نداد بهم رو اجازه  این اومدنش حرف به دوباره  اما

. دادی هدیه عاشقت مرد به رو خودت تو! هاگرفتی  واسش کادویی چه! هامینه تولدِ  امروز!  زیبا وای -

  چیزی خواستیم. باشه خاص که بدیم بهش ایهدیه  خواستیم دو هر. تو مثل بدم کادو یه  خواستم منم

 !کجا خریدم من که ایهدیه  و کجا دادی تو که چیزی اما باشه؛ نداشته رو اون که بدیم بهش

  بود،  بزرگی نسبتا یجعبه. کشید بیرون کادو یجعبه  یه بود،  افتاده  زمین روی  کنارش که اشکوله  از

 . ندیدم رو جعبه داخل بود،  پاش روی جعبه چون اما کرد؛ باز رو درش زیبا. کوله یاندازه هم  درست

  کوچیک جیب از رو گوشیش و کشید آهی. گذاشت کوله روی رو اون و بست رو جعبه در دوباره  بانو

 فضا توی آهنگی و گذاشت  کادو یجعبه  کنار هم  رو گوشیش لحظه چند  از بعد. کشید بیرون کوله

 :شد پخش

 ! حالش به خوش -

 کنارش  داره   رو  تو  اونکه  حال به خوش

 نگاهش میشه وا  تو  چشمای به رو

 ... حالش به خوش

  دل ذاشتمنمی  ولی شدم؛می  له غم بار زیر داشتم خودم. کردممی سکوت   اون از بیشتر نباید

  قطع رو آهنگ گوشی،  برداشتن  بدون و شدم خم.  ایستادم  سرش پشت. بشه دارغصه  بانو کوچولوی

 : کردم زمزمه بچرخه،  کهاین  از قبل  اما پرید؛ جا از زیبا. کردم

 ! حالت به خوش پس -
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 سر،  آخر. شد جا به جا چشمام  و بینی نوک بین نگاهش. شد خیره  سرخم چشمای به و برگشت

 :زد صدام حیرت با و زد کوک  چشمم به رو نگاهش

 ! هامین -

  دوای اگه کردمی بازخواستم کسی کردم؟می طلب  دختر این از رو آرامشم االن اگه داشت اشکالی

  به رو زیبا  حرکت یه توی. ندادم مغزم به رو بیشتر کردن فکر اجازه  خواستم؟می  آغوشش از  رو زخمم

 . نشستم زمین روی جاهمون  و کشیدم بغلم

 که رو آرامشی. شدم آروم. چسبوند قلبم به رو گوشش  و  گذاشت امنه*ی* س روی رو دستش زیبا

  همراهم بازم دختر این اما بود؛ برگردونده  رو ازم  دنیا همه. گرفتم زیبا از نکردم،  پیدا  چیزی هیچ   توی

  رو چشمام  و گذاشتم سرش روی رو سرم. فشردم خودم به بیشتر رو زیبا قلبم،  گرفتن آروم با. بود

 بود،  عجیب. کردمی پر   بانو حضور آرامش رو هااون  جای  و شدن می دور آروم آروم هامغصه . بستم

 . بود باعثش بانو زیبا که لبخندی. نشست بم*ل روی عمیقی لبخند شکستگیم،   وجود  با ولی

 : اومد حرف  به زیبا لحظه،   چند از بعد

 . نداره  ربطی من به دونممی  البته  بپرسم؟ سوال یه  میشه هامین؟ -

  معلومه! نه داغونم،   خودمم که االن حداقل. بگم برات بچگیم بازیهم به راجع  نخواه  ازم االن! دختر

 به دوباره  زیبا. شده   خرد من قلبِ اما  بپرسی؛ رو  سوال این تا زدی کله و  سر خودت با کلی خودتم

 : اومد حرف

 ! نیست مهم اصل بپرسم خواینمی  اگه -

  جواب امگرفته  و دارخش صدای با پرنسس؟ بگم نه من و بخوای من از چیزی تو میشه مگه آخه ولی

 :دادم

 ! بپرس -
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 با بود؟ نگرانم. شد تندتر صدام شنیدن با تند،  ضربان همون که کردم حس  تنم  روی رو قلبش ضربان

 صدای و هاچشم  نگرانی. شدم خیره  هاشچشم به و کردم دور آغوشم از رو آرامشم منبع فکر این

 . بود واضح  کامل زیبا، 

 با اما نداره؛ ربطی من به میدونم میدی؟ سیگار  بوی جوریاین  که کشیدی سیگار نخ  چند هامین -

 ! زنیمی  آسیب خودت به کشیدن سیگار

  بود؟ نگرانم راستی راستی رسید؟ کجا به هامبچگی همبازی ماجرای بدونه خواست نمی  نبود؟ کنجکاو

 . نشست بم*ل  روی تلخی  و محو لبخند

 ! پاکت دو -

 . اومد در جیغش

 چرا؟ !  هامین  پاکت؟  دو! هیع -

 . گرفت بر در  رو وجودم ناآرومی،  دوباره 

 . بودم آرامش یکم دنبال -

 . داشت  مادرانه دلسوزی نگاهش، 

 کردی؟  هم پیدا -

 . دوختم چشم احساسش از پر هایچشم به

 ! لحظه  یه از دریغ -

 :گفت و کرد باز هم از رو هاشدست . کرد خوش جا بش*ل کنج  غمگینی لبخند

 ! بیا -
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 . کشوند آغوشش به رو من وجودم،  قراریبی  و دختر این  به نسبت خوبم احساس

**** 

 با. کرد نوازش رو موهام آروم آروم کلمه،  یک حتی گفتن بدون. کرد حلقه  گردنم دور رو دستش زیبا

 باالخره  بزرگم بغض. فرستادمی  قلبم به رو خوب  احساسات  از موج یه کرد، می  لمس که مویی تار هر

  ش* و*غ*آ جز که  شدم پناهیبی  یبچه پسر  کردممی  حس. شکست مادرانه ش*و* غ*آ این  توی

  هنوز زیبا. کردم گریه و  گذاشتم زیبا یشونه  روی رو سرم. شناسهنمی  ایدیگه آروم پناهگاه  مادرش، 

 و کردمی  نوازش. کشید  کمرم سمتم به موهام از آروم رو دستش. کردمی  نوازش رو موهام سکوت،  در

 . بده  دلداریم تا زدمی  آروم هایضربه

  از. کشید بیرون آغوشش از رو من زیبا. شدم آروم باالخره  تا کردم گریه وقفهبی  دقیقه چندین

  هم هنوز لبخندش. کرد پاک  صورتم روی از رو اشک  دختر،  یه  لطافتِ با و  آورد در دستمالی جیبش

 . داشت غم

 شدی؟  آروم حاال چی؟ حاال -

  کنارش از رو کادویی یجعبه  اون غمناک،  لبخند همون با. باشه سوالش تایید  مهر لبخندم گذاشتم

 . داد دستم به و  برداشت

  این دونممی. خریدم تولدت یهدیه   برای رو این! کنم خوشحالت یکم بذار شدی،  آروم که حاال خب -

  خوشحالت کردم  فکر خب،  ولی هیچه؛ داد بهت  شدنش  پیدا با زیبات که ایهدیه  مقابل در هدیه

 ! کنهمی

 ! نیست من زیبای  دیگه اون  زیبام؟ کدوم! امشکسته  دل از نداری خبر پرنسس . زدم تلخی لبخند
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  میل جفت یه. برد ماتم بود،  جعبه داخل که  چیزی دیدن با اما کردم؛ باز  رو جعبه در حرف بدون

  حیرت با. بودن خاکستری و بنفش هایرنگ  به و  ترکیبی،  رنگِ دو کامواها. کاموا  کلف تا سه با بافتنی

 . خوند چشمم توی از رو سوالم. کردم نگاه  زیبا به

  دوست میاد؟ یادت. باشی داشته بخواد دلت که باشه چیزی میدم،  بهت که ایهدیه  خواستم -

 . بگیری  یاد  بافتنی داشتنی

 : هامسوال  یهمه  جواب  شد خاص،  یخاطره  یه اینکه تا  زدم ورق  تک  تک رو خاطراتم. شد تند نفسم

*** 

 

 : پرسید  و گذاشت میز روی رو ظرف زیبا

 بیاری؟  دست به نتونی و بخوای رو چیزی شده  حاال تا هامین -

 : گفتم زیرکی با و انداختم باال رو ابروهام از  یکی

 زیبام؟  جز به یعنی -

 . برچید ب*ل و کرد ایبامزه  اخم

 . است دیگه  چیزهای منظورم میاری،  دست به زود خیلی که رو اون! نکن اذیت هامین عه،  -

 . کردم دراز دوغ پارچ طرف به رو دستم خیالیبی با

 . من بده  رو دوغ اون اول -

 . کرد دورش دستم از و بررداشت  رو دوغ مرموزانه

 !هابخوری  خشک خشک  رو ناهارت مجبوری  وقت  اون. نمیدم نگی تا -



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
539 

 

 !نمیاد یادم  خب. دختر تو  دستِ از -

 : کرد اصرا سرتقی،  با زیبا

 ! تشنغول  بیار فشار مخت اون  به یکم -

 : دادم جواب و کردم فکر کمی

  داشتم دوست همیشه  که مهارته یه میاد یادم که چیزی تنها. باشه بوده  چیزی کنمنمی فکر... اوم -

 ! نشد و بگیرم یاد

 : گفت و کرد خم اششونه  روی رو سرش

  واسه بافتنی گفتنمی و کردنمی اممسخره  همه خب،  اما بگیرم؛ یاد  بافتنی داشتم دوست -

 میدی؟  رو دوغ اون حاال. نگرفتم یاد وقت هیچ  همین برای. دخترهاست

 . داد  دستم به رو  دوغ حرص با

 ! شکمویی کنن جونت به جون -

*** 

 

 :پرسید لبخند با. شدم زیبا مهر از پر نگاه  به خیره  و آوردم باال رو سرم دفعه یه

 اومد؟  یادت -

  سرازیر هاماشک  دوباره . کشیدمش بغلم به و کردم حلقه کمرش دور رو دستم دادن،  جواب جای به

 خواستم آرش از وقتی حتی. نداشت معنایی هیچ  غرور مقابلش،  در که بود کسی تنها دختر این. شد

  من بدجوری زیبا. دادممی  راه  تنهاییم  توی رو پرنسسم  هم باز بمونم،  تنها  که خواستم و نباشه کنارم



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
540 

 

  زمزمه بغض با و آروم! خودم  فقط بودم،  خودم دختر این جلوی من. بود کرده  خودش دچار و درگیر رو

 : کردم

 ! منی  زندگی مهم آدم تنها  تو -

 : پرسید تعجب با

 چی؟  زیبات پس -

 : گفتم و کشیدم آهی

 ! ندارم زیبایی دیگه من -

 :زدمی  موج صورتش توی تعجب. پرید جا از حیرت،  با

 افتاد؟  اتفاقی چه  امروز  هامین؟ چی یعنی -

 :گفتم معصومش و عسلی نگاه  به خیره 

 ! بود همین اتفاق تنها. شکستم -

 امخسته  هایچشم  روی نگاهش آخر. کاوید رو صورتم نگرانی،  و کنجکاوی با و  اومد بیرون آغوشم از

 : پرسید  و شد ثابت

 داری؟   غصه قدراین  چرا کسم؟ همه شده چی   بگو درست -

 . کردم تعریف قلبم پرنسس برای رو  روز اون اتفاقات تک تک. گفتم من و

 

 * زیبا*
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  که ایجمله هر با که دیدم من و کرد تعریف برام  رو چیز همه. شد تموم هامین هایحرف باالخره 

  به شباهتی هیچ  شکسته،  قلب و افتاده  هایشونه   این با روم،  به رو مرد  این. شکست هم باز گفت، 

  به رو خودم و شکستم رو بغضم اش، جمله  آخرین شدن تموم با. نداشت پیش ساعت چند هامینِ

 کرده  مکث کردنم ل*غ*ب برای زده، حیرت هامین، . بود کشیده  درد بدجوری من کوه . انداختم بغلش

 :بود

 ! زیبا -

 :گفتم بغض با

 !ببخش رو من هامین -

 . کرد حلقه دورم رو دستش و اومد  خودش به

 من؟  کوچولوی فرشته  مگه کردی کارچی  چرا؟ -

 . آوردم ون*ب* ز به رو دادمی  جوالن ذهنم توی که چی هر بغض با

  ته از کردم سعی خدا به چی؟ باشه نبوده  دل ته  از اگه اما خوشبختیتون؛ برای کردم دعا من... من -

 ! منه تقصیر  اتفاق این  ببخشید، . کنم دعا دل

 :گفت فشردو خودش به رو من محکم زده هیجان  هامین

  چیزی هیچ . باشی صادق این از بیشتر تونستینمی  تو. شنیدم رو هاتحرف یهمه  من! زیبا زیبا،  -

 ! نیست تو تقصیر

 با. کرد دور خودش از   رو سرم و گرفت قاب رو  صورتم دستش با هامین. ریختم  اشک فقط حرفبی

 . شد خیره  اشکیم هایچشم به خسته،  نگاهی

 گیره؟می  رو نفست من هایاشک  گفتی هاتحرف  توی  یادته -
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 . دادم سوالش به رو بله جواب دادم،  تکون سر با

 ! دستم  میدی رو مرگم سند کنی، می  گریه تو وقتی که  باشه،  یادت اینم پس -

 :نالیدم بغض با

 ! نگو -

 :کردمی  چکه لحنش از غصه. بردم پناه  آغوشش به دوباره  و

 !بگه رو هاواقعیت   باید آدم نگم؟ چرا -

  موفق و  بیارم بند رو اشکم کردم تلش.  نداشت من هایگریه  برای جایی دیگه شده،  شکسته مرد این

 :گفتم لبخند با و گرفتم فاصله هامین از. شدم

  کنی فراموش باید. کن استراحت و  بگیر دوش یه  خونه،  بریم بیا. نداره  ایفایده  دیگه موندن جااین  -

 . کرد فراموش  رو تو اون که طوریهمون . داشته وجود  زیبایی اصل

 من هایشیطنت  به وقتی هر  از بیشتر االن هامین. بشم شادتر کردم سعی. شد بیشتر نگاهش غم

 . داشت احتیاج

 ******* 

  اندر عاقل نگاهی هامین. کردم دراز هامین طرف به رو  دستم. تکوندم رو  خودم و شدم بلند جا از

 . انداخت بهم سفیه

 کنی؟  بلند رو هرکول منِ خوایمی  تو  موشی -

 :گفتم ساختگی حرصی با

 . نه یا تونممی  ببین بگیر رو دستم -
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 : گفتم و کشیدم رو دستش. گرفت  رو دستم و  داد تکون تاسف ینشونه  به سری هامین

 ! حرامه اصل! هاندی  کمکی یه  وقت یه  هم خودت -

 :گفت داشت شادی از محوی هاینشانه که لبخندی با

 !بدی انجامش باید خودت دیگه،  نه -

  تکون دیگه بعدش و قدرهمون  فقط اما  شد؛ خیزنیم کمی هامین. کشیدم بیشتری زور با و کردم اخم

 و کردم اخم تخس،  هایبچه  عین. اومدم فرود زمین روی پشت،  با و خوردم لیز آخر دست. نخورد

 :داشت خوشحالی  از  تریمحسوس  رنگ لبخندش،  باراین . نشستم جاهمون  نه، *ی* س به دست

 ! شیطون  دخترِ -

 . کرد دراز طرفم به رو دستش. تکوند  رو لباسش خاک و  شد بلند جا از هامین

 . موشی پاشو-

 :برچیدم ب*ل

 ! نوموخوام -

 . شد  شادتر هم باز لبخندش

 مطمئنی؟  -

 . کردم پایین باال رو سرم

 !کامل -

 :گفت و زد ایخنده  تک

 !باش آماده  پس -
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  حرکت یه توی و  گذاشت بازوهام روی رو هاشدست  هامین باشم،  آماده  چی برای بپرسم خواستم تا

 . کردم هامین پیشونی نثار قطابی یه جا،  در. ایستادم  ثابت باالخره  و خوردم سکندری  کمی. کرد بلندم

 کاریه؟  چه  این بود؟ خوب دره  تو شدممی پاکله  االن! مجنون -

  دفعه این. داد مالش رو  بودم زده  قطابی که جایی  دستش،  کف با و گذاشت پیشونیش  روی رو دستش

 . بود شاد کامل دیگه لبخندش

 ! دادم هشدار -

.  برداشتم رو امکوله  و  شدم خم و کردم پاک خاک از رو ماتنوم. دادم تکون  تاسف ینشونه  به سری

  ماشین به وقتی. شدیم خارج خاکی یمحوطه  از دو هر و برداشت رو کادوش  یجعبه  هم هامین

 . کرد تعجب. گرفتم رو جلوش بشه،  سوار هامین اینکه از قبل رسیدیم، 

 شده؟چی  -

 . گرفتم جلوش رو دستم

 ! لطفا سوییچ  -

 . شد گیج 

 ها؟  -

 :گفتم کارانهطلب 

 ! ببینم من بده  رو سوییچ   بکنی؟  هم  رانندگی احوالت این با بذارم داری انتظار نکنه -

 مگه؟ بلدی -

 : زدم تلخی لبخند
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 ! هامین دونینمی من از چیزها خیلی  تو -

 : دادم ادامه دلم توی و

 . بدونی که نخواستی -

 :گفتم خنده  با و دادم تکون بدم حال زدن  کنار برای سری

 !بیاد کن رد رو سوییچ  اون. دارم هم گواهینامه نترس -

 :زدم لبخند. کرد نگاهم مردد هامین

  بگو اصل. بیفته عروسکت ماشین این رو هم خط  یه ذارمنمی . خونه رسونمتمی  سالم نباش،  نگران -

 ماشینت؟  یا ترممهم من ببینم، 

 ! ماشین بابای گور. تریمهم واسم خیلی تو که معلومه بانو؟ سوالیه چه این -

 : زدم حرف بازاری کوچه مردهای مثل و شد التی لحنم

 ! هامین داش ور این بده  پاس  رو سوییچ   اون پس! فهم  چیز آدمِ قربون! آها -

 برای نه بود،  واقعی اشخنده  که بخونم هاشچشم توی  از تونستممی  و خندید هامین ناباوری کمال در

  بدون و زد دور رو ماشین بعد. انداخت دستم کف و  درآورد جیبش از رو سوییچ . من کردن دلخوش

  عقب صندلی روی رو  امکوله  و گرفتم جا فرمون پشت من. نشست راننده  کمک صندلی روی حرف

 :کردم هامین به رو. کردم شوت

 بخوریم؟  بیرون هم رو شام و بزنیم دوری یه  بریم یا کنی،  استراحت تا  خونه برم مستقیم -

 خوریم؟ می  چی  شام خونه برگردیم اگه -
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 رو تعلقه  مورد غذاهای  تولدت برای خواستممی. بودم کرده  آماده  رو دلمه  و آلو خورشت مواد من -

 . بخوری هم

 : گفت آروم هامین

 کنی؟  درست بلدی پلو آلبالو -

 :پرسیدم تعجب با

 طور؟ چه -

 . شد نامعلومی ینقطه به خیره  و کشید آهی

  اون با نتونستم وقتهیچ  خودم ولی دارم؛ دوست خیلی  هم پلو آلبالو. کردمی درست همیشه مامانم -

 . پختمی  مامانم که بپزم طعمی

 :گفت و زد گره  نگاهم به رو نگاهش. موندم حرفش  ی ادامه  منتظر کنجکاوانه

 ! مامانمه دستپخت شبیه خیلی  تو  دستپختِ -

 . گرفتم رو دستش و زدم لبخند

 !پزممی  برات. دارم فریزری آلبالوی خرده  یه من اما نیست؛ آلبالو فصل -

 روندممی  خونه طرف به  داشتم. کردم روشن رو ماشین  و کردم رها رو دستش. پاشید روم به لبخندی

 چشم دوباره  تا. کردم  نگاهش تعجب با و برگشتم لحظه یه. برداشت دنده  روی  از رو دستم هامین که

 :اومد حرف به دادم،  خیابون به

. ذارنمی دنده  روی خودشون دست زیر و گیرنمی  رو همراهشون دخترِ دست مردها همیشه -

 !داره  حسی چه ببینم خواستم
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  رو دستش. نشست بم*ل  روی ناخودآگاه  لبخندی. گرفت جا دنده  روی من دست  زیر خودش،  دست و

 :گفتم و فشردم

 ! بکنه برام کارها این از نبوده  کسی هرگز که من. میکنی اشتجربه  تو  حداقل -

 :گفت حرفم به ربط بی هامین

 ! کنار بزن -

 : گفتم باتعجب

 چی؟  واسه -

 . بشینم خودم رو خونه تا  دقیقه ده  این خواممی -

 افتاد راه  به وقتی. شدیم جا به جا و شد پیاده  هم  هامین. شدم پیاده  و کشیدم خیابون کنار رو ماشین

 :گفتم خنده  با

 کنی؟  تحمل  خونه تا  نتونستی که  بود بد قدراین  رانندگیم -

 :کرد زمزمه آروم. گذاشت  دنده  روی خودش دست زیر و گرفت رو دستم هوابی

 بگم؟ یا گرفتی رو جوابت -

  واسه برونه؟ خودش رو راه  یبقیه  خواسته من دست گرفتن خاطر به فقط که  بود این  منظورش یعنی

 نکرده؟  برام رو کار این کسی حاال تا گفتم کهاین 

 ***** 

 :گفتم کنانزمزمه. نشست بم*ل  روی لبخندی  حال عین در. شدم سرخ کردم حس

 ! گرفتم -
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  تنم تمام. رفتمی قلبم  به مستقیم شد، می  منتقل  بهم دستش از که گرمایی.  گرفت ترمحکم  رو دستم

  صداش خواستمی انگار و میزد تند قلبم. کردممی عاشقی  احساس بیشتر  لحظه هر  و بود شده  اغ*د

 :کرد زمزمه دوباره  هامین. برسونه دنیا یهمه   گوش به رو

 ! بخوری  رو  هیچی حسرت ذارمنمی  -

 . دارم نگه دلم توی رو جوابم نتونستم

 . موننمی حسرت برام چیزهایی یه بازم کنی،  رو تلشت هم قدرچه  هر -

 . شد خشن یکم صداش

 چی؟  حسرتِ -

 : کشیدم آه 

 ...حسرتِ. مادرم مهر حسرت. مهربون پدر یه  داشتن حسرت مثل -

 :گفتم  دلم توی رو حرفم ی بقیه

 ! طرفه  دو عشق -

 : پیچید گوشم  توی  هامین غمناک صدای

 کنی؟ نمی  تموم رو اتجمله  -

 : زدم تلخی لبخند

. دونینمی  که دردهایی مثل چیزهایی یه. بمونه قلبم  و خودم بین باید چیزهایی یه. هامین بیخیال -

 . امجمله  باقی مثل چیزایی یه
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  بود آزاد که راستم دست حیرت با. چکید چشمش یگوشه  از اشکی قطره  که بودم رخشنیم  به خیره 

 . کردم پاک رو اشک یقطره  و بردم جلو رو

 خوبی؟ ! هامین -

 :دادم ادامه نگران،  و کلفه. نداد جوابی

  اینجای تا تو. شد تموم چیز همه دیگه،  شد تموم. نکن فکر دختر اون به قدراین  توروخدا هامین -

 . میدی ادامه اون بدون هم بعد به جااین  از اومدی،   اون بدون رو زندگیت

 : کرد زمزمه ب*ل زیر خودش با که بود نشنیده  هم رو هامحرف   از کلمه یه انگار هامین اما

 ! نخوره  رو مادرش و پدر  نداشتن یغصه  حداقل که کنم شادش قدرن او  تونمنمی  که من سر بر خاک -

  من خاطر به اشک قطره  این بودم؟ من منظورش. موندم هامین رخنیم به خیره  شده،  گرد هاییچشم با

 :زدم صداش  قبل یدفعه  از بلندتر زده، حیرت  کرد؟می  سرزنش من خاطر به رو خودش بود؟

 ! هامین -

  ساختمون پارکینگ وارد و کرد نگاه  رو جلوش دوباره  بعد. انداخت بهم غم  از پر  نگاهی نیم و برگشت

 :داد رو جوابم کرد، می  پارک کهدرحالی . شد

 جانم؟  -

 . برنداشتم رخش نیم از چشم

 . کن نگاه  رو من -

 رو کمربندم منم. کرد نگاهم و  برگشت سمتم به و کرد باز رو کمربندش. کرد پارک رو ماشین هامین

 سرم. شد حلقه تنم دور هامین،  دست. انداختم آغوشش  به رو خودم صبر،   ایلحظه  بدون و کردم باز

 : گفتم آلودبغض  و گذاشتم اشنه *ی* س روی رو
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  شادم،  قدراون  تو پیش من! دیگه کس هیچ  نه و من،  خاطر به نه. نکن سرزنش رو خودت هرگز دیگه -

 . نباش ناراحت دیگه پس! غصه  و غم به برسه چه میره،  یادم رو دنیا ی همه که

  دو هر که دقیقه یک حدود  از بعد. فشرد خودش  به بیشتر رو  من و شد ترتنگ  هامین دست یحلقه

 :پیچید ماشین توی هامین یگرفته  صدای بودیم،  گرفته  آروم هم ش*و *غ*آ  توی

 جاشه؟  سر پلو  آلبالو یبرنامه هم هنوز -

 .کشیدم کوبیسم عطر به آغشته ای،  دیگه عمیق نفس

 ! البته -

 . نشست سرم روی اشچونه 

 . گشنمه خیلی من خب -

 . خزیدم بیرون آغوشش از آروم

 . بشم کار به دست من تا باال بریم پس -

  هم تا واحدم رفتم منم  و شدیم جدا هم از آسانسور در دم. رفتیم باال آسانسور با و شدیم پیاده  دو هر

  وقتی. برگشتم هامین یخونه  به ربع،  یه از بعد. بردارم فریزر توی از رو آلبالوها هم  و کنم عوض  لباس

  خونه االن نتیجه در. کردم تمیز رو جا همه دره  برم کهاین  از قبل من برسه،  زیباش به تا رفت هامین

 یگوشه  یه هابادکنک و بودن آشپزخونه یجزیره  روی گلدون توی سرخ  میخک هایگل  بود،  مرتب

 . خودم یخونه بودم برگردونده  هم رو سیاه  تخته . بود شده  جمع سالن

 بودم،  پخته  تولد برای که کیکی تیکه یه با و کردم  درست چای کنم،  پز و پخت به شروع کهاین  از قبل

  ساعدش و بود کشیده  دراز نفره  سه  مبل روی هامین . بگیره  رو دلش ته و بخوره  تا بردم هامین برای

 : گفتم و گذاشتم میز روی رو چای و  کیک. بود هاشچشم  روی
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 . شه حاضر شام تا بشی سیر یکم  بخور رو این -

 باالخره . کردم پلو  آلبالو پختن  به شروع و آشپزخونه برگشتم بمونم،  واکنشی منتظر کهاین  بدون بعد

  کامل رو چای و کیک. کنم صدا رو هامین تا برگشتم سالن به و چیدم  شام میز شد،  حاضر وقتی

 :کردم صداش آروم. بودن بسته هاشچشم و  بود کشیده  دراز مبل روی هنوز اما بود؛ خورده 

 خوابی؟  هامین؟ -

 . بیدارم نه،  -

 . نگرفتم ازش رو نگاهم و کردم کج  سر

 .حاضره  شام -

 :بود خستگی از پر صداش

 . میام االن من برو،  تو -

  جمع قلبم غمش،  دیدن با. ببینم غمگین رو هامین نداشتم دوست. برگشتم آشپزخونه به ناراحت، 

  توی و نشستم افکار،  همین با. میده  فشارش محکم و  گرفته مشتش توی  رو قلبم یکی انگار. میشد

  اولین با. نشست  میز پشت و شد  آشپزخونه وارد هم هامین. کشیدم پلو  آلبالو دومون،  هر ظرف

 : کردم نگاهش تعجب با. شدن سرخ هاشچشم  و بینی نوک سرعت به خورد،   پلو آلبالو از که قاشقی

 است؟  بدمزه  خیلی هامین؟ شدچی  -

 . ایستادم کنارش و شدم بلند جا از نگرانی با. چکید چشمش از  وقفه  بی اشک،  قطره  چند

 هامین؟  -

 :گفت بغض با. بودم افتاده  گیر بازوهاش بین بیام،  خودم به تا
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  گِلی لباس کردن عوض بدون که هاییهمون ! بچگیم هایپلو  آلبالو همون! همونه  دقیقا! زیبا همونه -

  زودتر تا خریدممی جون  به رو مامانم غرغرهای و سفره  سر نشستممی  و اومدممی  کوچه از ام، شده 

 . بچشم رو پلوش آلبالو یخوشمزه  طعم

 . داشتنمی بر سرم از  دست نگرانی

 شده؟  خوب یعنی -

 :شدم  فشرده  تنش به ترمحکم

 ! شده  عالی -

 : داد ادامه بغض با بعد و کرد سکوت لحظه چند

 ! زیبا کرده  رو بابام و مامان هوای دلم -

 . کردم پاک  رو هاشاشک  مهربونی،   با و اومدم  بیرون بغلش از

 ! ببینم رو مادرت خواممی منم  زهرا؟  بهشت بریم فردا -

 . بود غم از  پر و تلخ   لبخندش

 ! بریم -

 .کردم اشاره  غذاش بشقاب به

 بره؟ در تنم از خستگی تا  بخوری رو غذات بقیه حاال میشه -

 ***** 



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
553 

 

 کننده ناراحت  موضوع یه  از رو حواسش و آروم  رو اشبچه پسر داره  که داشتم رو مادری حس واقعا

  غذا از واقعا بود معلوم و  خوردمی  غذا اشتها با. شد مشغول دوباره  و داد تکون سر هامین. کنهمی  پرت

 . اومده  خوشش

 : گفت هامین شد،  تموم شام وقتی

 . اتاقم میرم من نداری کاری اگه. بود خوشمزه   خیلی زیبا،  ممنون -

 . زدم لبخند

 !برو نه،  -

  توی رو پلو  آلبالو باقی و  شستم هم رو ظرف آخرین وقتی. شدم شام هایظرف کردن جمع مشغول و

 هاینفس  و بسته هایچشم   دیدن با اما کنم؛ خداحافظی ازش تا هامین اتاق رفتم گذاشتم،  یخچال

 . خوابیده  فهمیدم منظمش

 . شد مشغول موهاش نوازش به ناخودآگاه  دستم. نشستم تخت  روی کنارش و زدم لبخند

  پیدا دیگه روز یه زیبات اگه میشد چی! مثل بود تولدت  روز! هه. بود واست  سختی روز خیلی امروز -

 کارچی . کنم خوشحالت تولد  این با بتونم من حداقل که پیش روز چند مثل یا دیگه،  روز  چند شد؟می

  آخه! بخوره  غصه تشنمغول  خوامنمی  من بشه؟ خوب کسم همه حالِ که کنم کارچی  هامین؟ کنم

  برسه چه دیگه رسونه، می سکته مرز به رو من هم  اخمش حتی که کرده  جا دلم  توی  رو خودش جوری

 . کنهمی دنیا اون راهی بار هزار رو من که خوردنش غصه به

 . گرفتم رو دستش و کردم رها رو موهاش نوازش

 دادی؟  تغییر قدراین  رو دنیام که داشتی چی وجودت  تو  هامین؟ داشتی چی -

  کوتاهی یوسه *ب رو هاش انگشت  پشت و کردم  نزدیک بم*ل به رو دستش ناخودآگاه . کشیدم آهی

 : کردم  زمزمه و گذاشتم بدنش کنار دوباره  رو دستش. زدم
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 احساسم بی منطق پر آدم همان من -

 هم؟  به ریخت مرا حال آمدنت چرا پس

 :دادم ادامه  و کشیدم ایدیگه آه 

 شدی مهم قدراین  یهو  چرا دونمنمی . کردی عوض زندگیم توی  رو چیز همه قدراین  چرا دونمنمی  -

  برام خیلی خیلی  هم تو. عزیزم برات گفتی  بهم امروز هامین. ندارم رو  ناراحتیت طاقت حتی که

 ...حافظ قولِ به آخه نه؟ دیگه،  خودت دونیمی ! عزیزی

 :خوندم و کردم ایسرفه

 دانی می که دانممی  و جانا توام  هواخواه  -

 خوانی می  نَنوشته هم و  بینیمی نادیده  هم که

 . کشیدم کلفه پوفی

 کهاین  یا  عاشقشی؟ بفهمونم بهش و بزنم حرف زیبات با برم باید هامین؟ کنم کارچی  باید من -

 چیه؟  درست راِه کنی؟  فراموشش که کنم کمکت

 که هامین بم صدای با که برم بیرون اتاق از خواستم. شدم بلند تخت روی  از و کشیدم عمیقی نفس

 . شد خشک دستگیره  روی دستم خوند، می رو حافظ از ایدیگه  بیت

 ای دیده  نور هم تو که مشو جدا من از -

 ای رمیده  قلب مونس و جان آرام

  اشخسته  چشمای به  خواب  چراغ کم نور توی و برگشتم شده،  لبو رنگ به دونستممی  که صورتی با

 . شدم خیره 
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 کردم؟ بیدارت ببخشید،  -

 . زد مهربونی و محو لبخند

 .بودم بیدار اول یلحظه  از -

  شدم آبرو بی من که بوده  بیدار اگه. زد قفلی بودم زده  دستش به که ایوسه *ب روی سریع ذهنم

  خواب امید به که هاییحرف حاال کافیه،  شدنم زده خجالت  برای کافی ی اندازه  به وسه*ب اون! رفت

 و  انداختم پایین پایین رو سرم. رفتمی  بودی*ک به رو دیگه خجالت  از رنگم! بماند زدم بودنش

 : زد پس رو افکارم هامین،  صدای. ایستادم ترجمع 

  رو کار این. بهم بدی هدیه رو آرامشت. کنی آرومم و بمونی کنارم کهاین ! بانو اینه  درست راِه -

 میکنی؟ 

  بیرون اتاق از سریع و گفتم اوهومی آروم. نشوند بم*ل روی لبخندی عشق،  حسِ. افتاد تپش به دلم

 . ببینم رو هامین واکنش  تا نموندم و زدم

 تا  شدم رنگینک و حلوا کردن درست مشغول برد، نمی  خوابم که جاییاون  از  و خودم یخونه  برگشتم

 . کنیم خیرات خاک سر فردا

.  کردیم حرکت زهرا بهشت سمت به و  برداشتیم رو  رنگینک و حلوا ظرف ده،  ساعت حدود صبح،  فردا

 هم هامین. بودم پوشیده  خاکستری کفش و مشکی شلوار خاکستری،  شال مشکی،  مانتوی یه من

 خودم با گلب افتاد یادم گذشت،  که مدتی. بود پوشیده  مشکی کتون شلوار  و مشکی مردونه پیرهن

 .کردم هامین به رو. برنداشتم

 داری؟  نگه مغازه  یه کنار میشه -

  بطری یه با گلب شیشه دو و شدم پیاده   سریع. داشت نگه دید که ایمغازه  اولین کنار حرف،  بدون

 به چشمم که زدم بیرون  مغازه  از و گرفتم دستم توی رو خرید یکیسه.  خریدم معدنی آب بزرگ
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  ایستاده  نفر یه فقط و بود خلوت نونوایی. کردم کج  نونوایی سمت به رو راهم. افتاد مغازه  کنار نونوایی

  نونوا دست به و آوردم در  کیفم از تراولی. رفت و خرید  نون هم خانم اون برسم،  نونوایی به من تا. بود

 . دادم

 محله این توی رو  نیازمندی اگر ترجیحاً. بدین صلواتی نون هامشتری  به مقدار این لطفا آقا -

 . بفرستن هم صلوات یه حتما بگین لطفا. بدین نون اون  به اول میشناسین، 

 . گذاشت دخل توی و گرفت دستم از  رو تراول  نونوا

 !باشه  قبول. خواهر چشم -

 !نباشید هم خسته. ممنون -

 ازش  خواستم ترس با. خورد مردی ینه *ی*س به صورتم که برم ماشین سمت به تا کردم گردعقب  و

 به من. بشه متوجه خواستم نمی  اومد؟  چرا هامین. کرد پر رو بینیم کوبیسم خنک بوی که بشم جدا

  با. کردم نگاه  هامین  به و رفتم عقب قدم یه. بودم داده  خیرات مادرش و  پدر  برای خودم دلِ خاطر

 : پرسید  تعجب

 دادی؟  خیرات من بابای و مامان برای -

 : گفتم پررویی  حال عین در و خجالت با

 !بدم خیرات کسم همه مادر و پدر  برای خواست دلم محترم؟ آقای داره  ربطی شما به -

  گرمای از تنم تمام. کاشت پیشونیم روی ایوسه *ب و شد  خم هوابی کوچیک،  لبخندی با هامین

  یه  و رفت نونوا طرف به هامین که زدم لبخندی. کرد پر رو وجودم ذت*ل و شد گرم اش، وسه *ب

 . داد بهش پول دیگه مقدار

 ! کنید اضافه  خیرات پول  اون  به هم رو این  لطفا -
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 . زد لبخند هم نونوا

 . آقا چشم -

  سوار و  رفتیم ماشین سمت به دوتایی. گرفت رو دستم و اومد من طرف به. گرفت فاصله نونوا از

  مستقیم رسیدیم،  که زهرا بهشت به. نشد بدل و  رد بینمون حرفی دیگه زهرا  بهشت خود تا. شدیم

  رو دیگه یشیشه   و دادم هامین به رو گلب هایشیشه  از یکی. رفتیم  هامین پدر و مادر قبر سر

. فرستادم ایفاتحه. شستم رو مادرش قبر منم و  شست گلب با رو پدرش قبر  هامین. برداشتم خودم

  پدر با و باشه تنها  خوادمی  هامین لحظه  اون دونستممی . برداشتم رو رنگینک و  حلوا روی  سلفون بعد

 :گفتم پس  کنه،  صحبت مادرش و

 بچشی؟  یکم خواینمی  تو قبلش. کنم پخش رو هااین  میرم من -

 برق چشمش خوردنشون،  با. گذاشت دهنش توی  و برداشت خرما یه  و حلوا یکم غمناک،  لبخندی با

 . زد

 ! نکنه درد دستت. است خوشمزه  خیلی -

 : گفتم لبخند با

 ! جان نوشِ -

 . کرد دراز سمتم به رو ماشین سوییچ  هامین برم،  کهاین  از قبل

 . کن استراحت ماشین توی برو شد سردت یا  شدی خسته اگه -

. کنه خلوت مادرش و  پدر با دادم اجازه  و شدم  دور ازش  حرف بدون و گرفتم از  رو سوییچ  لبخند با

  حرف و  بود آروم اول. بود هامین به حواسم دور از کردم، می  پخش رو رنگینک و حلوا که طورهمون 

. کرد گریه دل ته از و گذاشت  سرد هایسنگ  روی رو سرش. شد سرازیر هم  اشکش کمکم اما میزد؛
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  خوابیدن خاطر به هامین نازک پیرهن. نداشت گرما ماه  دی خورشید اما بود؛  آسمون توی خورشید

 . وزیدمی  هم  خنکی باد و بود شده  خیس گلب از قبر،  سنگ روی

 ***** 

  توی. رفتم ماشین سمت به بگم،  هامین به کهاین  بدون پس بخوره،  سرما نکنه که بودم هامین نگران

  پتوی یه بود،  عقب صندوق توی که ایجعبه  توی. گشتممی  بخور درد به چیز  یه دنبال عقب صندوق

 . کردم پیدا پشمی و گرم اما مسافرتی؛

  و سربی حاال. بود نخوابیده  قبر سنگ  روی دیگه هامین. شدم نزدیک هامین به پشت  از و آروم پتو با

  روی و کردم باز رو  پتو. کردمی نگاه  پدرش و مادر مزار به سکوت،  در و  بود نشسته کنارشون صدا

  دور از  رو دستم اما رسوندم؛  هم به اشنه *ی*س   جلوی رو پتو یلبه  دو. کشیدم هامین هایشونه 

 : کردم زمزمه آروم. دادم تکیه  کتفش بین رو سرم و کردم بغلش پشت از طورهمون . نکردم باز هامین

 کردی؟  دل و درد -

 . کرد قفل من هایانگشت  بین رو هاشانگشت  و نشست دستم روی هامین دستِ

 .کردم -

  اموسه *ب متوجه هم  اون فهمیدم خورد،  که تکونی  از که زدم کتفش بین به ایوسه *ب ناخودآگاه 

 : کردم زمزمه و نیاوردم  خودم روی به. شد

 بمونی؟  جااین  بازم خوایمی -

 . نشست دستم پشت  هامین اغ*د یوسه *ب و رفت  باال بود هامین هایدست  توی هنوزم که دستم

 عزیزکم؟   شدی خسته -

 . دادم تکون راست و  چپ به سری
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 . باش راحت تو. اصل نه،  -

 تو؟   پدر و مادر مزار سر بریم خوایمی -

 .زدم  تلخی لبخند بود،  پشتش روی سرم که طورهمون 

  پدرمم که نشد،  پیدا وقت هیچ  هاسری  یه جسد. کرد سقوط دریا توی هواپیما گفتم بیاد یادت اگه -

 . ماهشهره  بندر همون توی مادرمم مزار. بود هااون  جز

 : گفت و  چرخوند من طرف به رو سرش کمی هامین

 بوده؟  کِی مزارش سر رفتی که باری آخرین -

 . زدم پوزخندی

 کنی؟ می  فکر چی تو داشتم،  که ایزندگی  وضع  این با -

 . داد تکون ندونستن ینشونه  به رو سرش

  گرفتم،  هواپیمایی شرکت از  دیه عنوان به که پولی با. کردیم خاکش که بود موقعی  همون بار آخرین -

 . نرفتم وقت هیچ  بعدش اما برگردم؛ و برم تونستم

  وقتی. بود ترطوالنی  باراین  اشوسه *ب. چسبید دستم  پشت به هامین ب*ل  و رفت باال دستم دوباره 

 :کرد زمزمه غمناکی صدای با کرد،  جدا دستم از رو بش*ل باالخره 

 . برمتمی  خودم. کسمهمه  برمتمی  خودم -

 : گفتم خنده  و  شوخی با و کردم تعجب داد،  نسبت بهم که صفتی شنیدن با

 ! کست همه نه بودم،  کست تنها من. خان هامین شدها اشتباه   کست؟ همه -

 : کرد تلخی یخنده تک 



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
560 

 

 ! بانو کسمی همه تو  بعد به این از. بودم  میگی داری خودت -

 . شد دارغصه هامین ناامیدی از دلم

 ! برگرده  و دیدارت به بشه  راضی  عاشقی قدرچه  تو بفهمه اگه زیبات شاید. نشو ناامید جانم،  هامین -

 . گرفت رو  دستم ترمحکم

 هم محال فرض  بر اگر دو، . نیست من زیبای دیگه دختر اون یک، . زیبا باشه یادت رو چیز دو -

 . بگیره  رو لقب این نداره  لیاقت ایدیگه کس هیچ . کسمی همه تو بازم برگرده، 

.  شدم پیش از ترعاشق من و افتاد تپش به قلبم. بود عمیق لبخندم. میشد آب قند کوه  دلم توی

 :پرسیدم لحظه چند از بعد. کردم ترتنگ  هامین دور رو  دستم یحلقه

 بزنی؟  حرف بابات و مامان با بازم خواینمی  هامین؟ بذارم تنهات خوایمی -

 . کرد دستم نثار  هم رو سوم یوسه *ب

 جانَکَم؟  نمیشی ناراحت بمونی تنها -

  دستم توی رو دستش. نشستم روش به رو و  رفتم جلو. کردم باز دورش از  رو دستم و زدم لبخند

 : گفتم و گرفتم

  هر تا باش،  راحت تو. زنممی  پرسه اطراف همین من. کنممی درکت. کسم همه نمیشم ناراحت اصل -

 !کن  خلوت خواست دلت وقت

  معدنی آب بطری و رفتم  ماشین سمت به کاری هر  از قبل. شدم بلند جا از و  زدم چشمکی. زدم لبخند

 . دادم بهش رو بطری و برگشتم هامین سمت به. برداشتم رو

 !میشه الزمت باشه،  پیشت. میشه اتتشنه بریزی،  اشک بازم اگه -
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  طرف به آروم،  آروم. بود قطعه همین توی داییم مزار. شدم دور ازش بده،  جواب هامین کهاین   از قبل و

  بخوام که نبودم راحت داییم با قدریاون  وقت هیچ  من. بزنم بهش سری تا برداشتم قدم مزارش

.  فرستادممی  براش ایفاتحه  و شستممی  رو قبرش سنگ اگر نبود بد اما کنم؛ دل و درد باهاش

 با. بود مونده  باقی بود،  دستم که گلبی بطری  از نیمی. رسیدم داییم مزار به ربع،  یه از بعد باالخره 

 .کردم  فاتحه خوندن به شروع و نشستم  مزارش کنار. شستم رو قبرش سنگ همون

.  افتادم راه  بود هامین که سمتی به و شدم بلند دوباره  زدم،  حرف  داییم  با خورده  یه کهاین  از بعد

  اشک و زنهمی  حرف پدرش و مادر با داره  که دیدم قدمی چند همون از رسیدم،  بهش باالخره  وقتی

 کمکم. کنه دل و درد راحت  گذاشتم و کردم کج   رو راهم دوباره  برسم،  بهش کهاین   از قبل. ریزه می

 با نداره،  شدن بلند قصد هامین دیدم وقتی. میشد ظهر و اومدمی  آسمون وسط داشت خورشید

 . برگشتم سرعت به و گرفتم ساندویچ  دوتا ساندویچی،  تریننزدیک  از  و رفتم ماشین

  به خواستم و کردم قفل رو ماشین و شدم پیاده . برداشتم رو هاساندویچ  و کردم پارک  رو ماشین

  بود جلوم که اینه*صح  دیدن با دیدم،  رو هامین و برداشتم که قدمی چند از بعد برم،  هامین سمت

  دختر یه. بود نشسته کنارش هم دختر یه و نبود تنها اما  بود؛ مزارها کنار  هنوز هامین. شدم خشک

 این. نزد دیگه قلبم. بود زده  بیرون مشکیش شال  زیر از بلندش و مشکی موهای که نقش،  ریز و الغر

 بود؟  زیباش نکنه بود؟ کی دختر

  یه دیدن برای رو خودم خیلی کهاین  با. پاشید  دخترک روی به رو خسته  و مهربون لبخندی هامین

  خوش مشغول دخترک  و  هامین. شد دارغصه  بدجوری دلم اما بودم؛ کرده  آماده  هایینه*صح  همچین

 دنبال که انگار چرخوند،  اطراف به رو سرش اشادامه   در و گفت چیزی هامین کهاین  تا. شدن بش و

 . دید رو من باالخره  کهاین  تا کاویدن  رو اطراف طوریهمون  هاشچشم. گشتمی  چیزی

  بم*ل روی زورکی لبخندی. شد خیره  هامچشم به لحظه چند. خشکید بش *ل روی لبخند آنی در

  با. رسید من به و کرد دنبال رو نگاهش رد بود،   شده  هامین خیرگی متوجه که هم دخترک. نشوندم

.  بودن هامین یزده حیرت نگاه  به دوخته همچنان من،  غمگینِ هایچشم  ولی کرد؛ نگاه  بهم تعجب
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  روی که پتویی. دوید طرفم به و شد بلند سریع که خوند،  چی نگاهم توی  از هامین دونمنمی 

  بهم زدن حرف برای فرصتی رسید،  من به تا هامین. بود دوشش روی هنوز بودم،  انداخته هاششونه 

 : پرسید ازم و نداد

 جایی؟ این  کی از تو بانو -

 : گفتم شدمی خارج گلوم از زور به که  صدایی و لرزونم لبخند با

 باش؟  امیدوار گفتم بهت دیدی کرده؟ راضیش آرش نه؟ زیباته، . میشه ایدقیقه  چند -

  و کاشت ایوسه *ب سرم  روی. کشید آغوشش به رو من لحظه،  یه در فقط نگفت،  چیزی دیگه هامین

 :گفت حیرت با

  دختر دریاست،  اسمش  دختر اون! نیست هامبچگی بازیهم  اون که معلومه موشی؟  میگی داری چی -

 نازم؟  بانوی ناراحتی قدراین  چرا جونم،  به  دردت! کوچیکمه عموی

 :گفتم لرزون  صدایی و تعجب با

 عموت؟  دختر -

 . زد گره  موهام به رو ایدیگه یوسه *ب

 !فقط عمومه  دختر عزیزکم،  آره  -

  خیس رو لباسش  و ریختمی  هامین لباس روی  اشکم. بگیرم رو بغضم شکستن جلوی نتونستم

 :گفت  زده حیرت  هامین. کردمی

 پرنسسم؟  کنیمی  گریه چرا -

 : نالیدم. نیارم ون*ب*ز به رو عاشقیم  راز و قلبم حرف نتونستم
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 !ترسیدم خیلی! هامین باشم داده  دستت از  ترسیدم -

**** 

. نشستنمی  موهام روی هم  سر پشت و وقفهبی  هاشوسه *ب. فشرد خودش  به ترمحکم  رو من هامین

 . شد نزدیک گوشم به رو هاشب*ل و آورد ترپایین  رو  سرش آروم

 !کسی هیچ . کنه  دور من از ایذره  حتی رو تو  کسی هیچ  ذارمنمی. عزیزم بگرده  دورت هامین -

 کنم،  پاک رو هاماشک خودم کهاین  از قبل. اومدم بیرون آغوشش از آروم دقیقه یک  حدود از بعد

 : گفت نگرانی با. کرد پاک رو صورتم تمام و  شد کار به دست هامین

 بهتری؟  -

 :گفتم  و دادم تکون سر لبخند با

 !کنهمی  نگاهمون داره  عموت دختر بریم،  بیا. خوبم آره،  -

 و افتاد گیر گرمش و  بزرگ دستِ توی دستم بجنبم،  خودم به تا. زد بخشی اطمینان و گرم لبخند

 با. ایستاد من جلوی لبخند با و شد بلند جا از رسیدیم،  نزدیکش تا. رفتیم دریا طرف به هم،  با گامهم

. کردیم هم با گرمی پرسی احوال  و سلم. بود بلندتر من از قدش ظریفش،   هیکل و  باریک کمر وجود

  خوبی دختر. بگیره  من  از  رو هامین که ترسیدمنمی و  نداشتم خطر احساس  دریا به نسبت دیگه حاال

 . اومدمی  نظر به

 ! دریا هستن،  من دخترعموی  ایشون زیبا،  -

 . زدم لبخند

 ! زیبام من جون،  دریا خوشبختم -

 :موند باز دهنش و  شدن گرد هاشچشم
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 ...همون زیبا؟ -

 :کردم قطع رو حرفش

 ! نیستم هامین معروف عشقِ همون من نه،  -

 . گذاشت  کمرم پشت رو دستش یه مهربونی،  با هامین

 ! پرنسسمی ولی -

 :گفت گوشم توی و شد  نزدیک بهم. خندید آروم دریا. کردم نگاهش احساسم و عشق تموم با

 ! باشی  تونیمی  اما نیستی؛ هامین معروف عشقِ -

 . زدم بازوش به مشتی. خندیدم و شدم سرخ

 ! دختر خیالبی  -

 :گفت که بود دیده  رو دستم  توی هایساندویچ  تازه  انگار هامین. خندید هم دریا

 چیه؟  دیگه هااین  -

 . انداختم بهش  نگاهی رفته باال ابروهای با و آوردم باال رو پلستیک

  جون دریا برگردم تا خریدم،  ساندویچ  ناهار برای رفتم من بودی مزار سر وقتی!  بودها رفته یادم آخ،  -

 ! گرفتممی  هم ایشون برای وگرنه بیان،  قراره  نداشتم خبر. بودن اومده 

 :گرفت رو دستم مهربونی با دریا

 !خوردم ناهار من عزیزم،  نه -

  خوبی جای درسته. کردیم  صحبت و نشستیم مزار  سر. کرد زمزمه رو اسمم زده بهت فقط هامین اما

  مزار سر که جمعه هر و  بود ساله بیست. بود خوبی  دختر خیلی. شدم دوست دریا با من ولی  نبود؛
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  برخورده  هامین به که بود اومده  هم امروز. میزد هامین مادر و  پدر هم سری اومدمی  پدربزرگشون

 کنم،  کاری هر کهاین از قبل رفتنش،  محض به.  رفت ربع یه از بعد من،  هایتعارف  وجود با دریا. بود

 :گفت و چسبوند قلبش به رو سرم هامین. افتادم  هامین ش* و*غ*آ گیر

 . کنم بغلت راحت تونستمنمی بود جااین  دریا تا! هاشدممی  دیوونه داشتم آخ،  -

 :شد خیره  هامچشم  به و کشید بیرون آغوشش از رو من

 شم؟ بلند  من نگفتی چرا بود شده  اتگرسنه  تو -

 :کردم زمزمه آروم. گرفتم دندون به رو بم*ل  خجالت،  از و شدم سرخ

 ! نشی گرسنه وقت  یه تو بودم نگران نبودم،  گرسنه -

. بود مونده  من به خیره  زده بهت هامین. بسنجم رو  هامین واکنش تا آوردم باال رو سرم احتیاط با و

 : زدم صداش آروم

 هامین؟  -

 که بودم گرفته آروم آغوشش توی حرفبی طور همون . بود من گرفتن ش * و*غ *آ در واکنشش و

  اطرافم زمین بودن خشک  دیدنِ با اما گرفته؛ بارون کردم فکر اول. کرد خیس  رو سرم آب ایقطره 

  روی  رو دستم و اومدم بیرون آغوشش از متعجب. چکیده  سرم روی که بوده  هامین اشک فهمیدم

 . کشیدم اشکش از خیس صورت

 عزیزم؟  شده چی  کسم؟  همه آخه تو  چته هامین -

 :گفت دارخش  صدای با و آروم

 خوبی؟  قدراین  تو چرا -

 . زدم لبخند
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 !باشم خوب دادی یادم  تو  چون -

 :گفتم که کرد نگاهم گرانهپرسش 

  جون به رو هاماشک کم دادی؟ هدیه محبت ام، ندیده  محبت روح به کم کردی؟ خوبی بهم کم -

 کردی؟  مدارا باهام و  خریدی

 . زدم چشمک شیطنت،  با

 ! امخوبی  الگوبردار من -

  مزارها کنار دوتایی دوباره  و گرفت رو دستم. شد  باز لبخندی به هامین ب*ل من،  شیطنت از

 . داد دستم به ساندویچ  یه  و آورد در کیسه توی  از رو هانوشابه و هاساندویچ . نشستیم

 ! کشیدی خودت رو زحمتش. بانو بخور -

  وقتی. بودیم زهرا بهشت عصر  تا روز اون. شدم مشغول و کردم باز رو ساندویچ  دور کاغذ لبخند با

  اصل. ندیدم رو هامین زیاد  من اشآینده  روز دو. برد  پناه  اتاقش به زود خیلی هامین هم باز برگشتیم، 

  رو چیز همه. زدنمی  هم حرف حتی و بود کشیده  دراز تختش  روی همش. اومدنمی  بیرون اتاقش از

  باال رفتممی  بعد. ذاشتممی  آشپزخونه توی و بردم می ناهار و شام براش من . ریختمی  خودش  توی

  و نریزه  خودش توی  رو دردش قدراین  خواستممی  ازش عاجزانه. زدممی حرف  براش یکم  و سرش

  دوباره  بعدی یوعده  سر من و کردمی  سکوت  هم باز. هیچی به هیچی اما باشم؛ مرهمش من بذاره 

 . خوردمی  ذاشتممی  براش که رو غذایی که بود این خوبیش حداقل. زدممی  حرف براش و رفتممی

. بزنه حرف هامین  شد باعث که افتاد  اتفاقی دوشنبه باالخره  کهاین  تا گذشت  طور همین روز سه

  حسابی دوشنبه،  صبح  از. زد حرف روز سه از بعد باالخره  اما دلچسب؛ چندان  نه هاییحرف  شاید

  روز روز،  اون. بودم هم عسل کارهای درگیر  هامین،  برای مغصه  و  غم بر علوه . بودم درگیر
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  دوشنبه برای رو خواستگاری قرار و بودن اومده   شیراز از سام یخانواده .  بود خواهرم خواستگاری

 . بود شده  گذاشته

  واحدش  وارد  یدک کلید با. کشیدم هامین برای بودم پخته که ایقیمه از  ظرف یه شد،  ظهر وقتی

 .کردم کج  اتاقش طرف به رو راهم و گذاشتم آشپزخونه میز روی رو غذا  ظرف همیشه،  مثل. شدم

 تا زنهنمی  حرف ای کلمه  هامین بشم،  منتظر هم قدرچه  هر دونستممی. کردم باز رو در و زدم در

 نگاه  سقف به و بود خوابیده  پشت به هامین. بود  تاریک  روز دو این تمام مثل اتاق. بده  ورود یاجازه 

  از راحتی به تونستیمی  رو  خستگی و غصه. بود  پیشونیش روی هم چپش دست ساعد. کردمی

 حالِ به ناخودآگاه . گرفتمی  بیشتر دلم دیدم، می  وضع این  توی  رو هامین بار هر. بخونی نگاهش

 . کردم بغض هامین

  روز دو از ترگرفته دلی با. گرفتم دستم تا دو با رو دستش و نشستم تخت  روی هامین،  راست سمت

 : کردم زمزمه بغض با گذشته، 

 باال قدراون  هنوزم قلبت توی  پرنسست  جای یعنی  میدی؟ عذاب رو خودت قدراین  چرا هامین،  آخه -

 ! ترکهمی  غصه از داره  دلم کنممی  حس بینممی  رو  حالت این  خدا به کنی؟ دل و درد باهاش که نیست

. شد بزرگتر گلوم بغض. کردنمی  خرجم نگاهی نیم حتی و بود شده  خیره  سقف به چنانهم  هامین

 :دادم ادامه

  آخر به دنیا هامین. نده  عذاب  دختر اون خاطر به رو خودت قدراین  پرستیمی  که اونی به رو  تو -

 که کنی پیدا  رو دختری یه  اصل شاید. بشی خوشبخت دیگه خوب دختر یه با تونیمی  تو! که نرسیده 

 ! باشه  طوریهمون   هم اشچهره  حتی اصل. باشه زیبات شبیه هاشاخلق . باشه زیبا هم اون اسم

 : کرد زمزمه ب*ل زیر. بست نقش هامین هایب *ل روی  پوزخندی طرح

 ! دونستم می -
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 :گفتم زده ذوق . زد برق چشمم صداش شنیدن از خوشحال گفت،  که چیزی به توجهبی

 ! زدی حرف -

 : داد ادامه بلندتر من،  به توجهبی  هامین

 زیبام شبیه منه،  توجه جلبِ برای که الکیش هایمهربونی  باشه،  زیبا اسمش! است مسخره ! هه -

 . باشه

.  کرد تنش گاه تکیه  و کشید بیرون هامدست  بین  از رو دستش خشونت،  با. شد خیزنیم  تخت روی

  خیره  بهم زد، می  موج هاشچشم  توی  که تصور قابل غیر نفرتی با هامین. پرید  نگاهم از ذوق اون تمام

 :شد

  موهاش رنگ و باشه بلند موهاش. باشه داشته میزه  ریزه  هیکل و باشه کوتاه  قد من زیبای مثل -

  زیبای این هایچشم نکنه! عسلیه من زیبای موهای رنگ که جاستاین  مشکلش فقط. باشه ایقهوه 

 ! من زیبای خاکستری هایچشم  مثل طوسیه؟-خاکستری هم دوم

 :زد فریاد خشم با و شد بلند صداش ناگهان

 کنیمی  سوءاستفاده  من یغصه  از داری. دادم بها بهت قدراین  چرا نمیدونم! طلب  فرصت یدختره  -

 ! ببینم  رو ریختت دیگه خوامنمی  بیرون،  شوگم ! وقیحی  خیلی کنی؟ غالب بهم رو خودت تا

  سرعت به هامین،  نگاه . چکید هامچشم  از اشک قطره  چند. سوختمی  بد خیلی. سوختمی قلبم

  زده  حرف روز سه از بعد باالخره . باشه من مهربون  هامین همون این کردمنمی باور. گرفت حیرت رنگ

 تا کردممی  تلش فقط داشت، چشمبی  که منی بود؟  زده  پس رو من ساده  قدراین  حرفی؟ چه اما بود؛

 کنم؟  بهتر رو حالش

 :گفتم میشد،  تربزرگ  لحظه به لحظه که بغضی با. دادم تکون  راست  و چپ به رو سرم ناباورانه

 ! نیستی هامین تو -
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 حیرت رنگ نگاهش. شدم خیره  هاشچشم  به اشکی چشمای با و  ریختم نگاهم به رو وجودم غم تمام

 من؟  از چی؟ از انزجار ولی انزجار؛ یکم رنگ حتی و داشت پشیمونی  رنگ داشت، 

 :گفتم هاشچشم  به خیره  و گذاشتم قلبم روی رو دستم

  بهش کنم؟ جمع رو شکسته هایتیکه  یهمه کردم سعی من بگی بهش دیدی،  رو هامین اگه میشه -

  پیدا  رو ایشکسته  یتیکه وقت  یه اگه ولی ها؛ریزه  خورده  هم کردم،  جمع رو  بزرگ هایتیکه  هم بگو

 . بیاره  برام بود،  رفته در دستم از که کرد

 : دادم ادامه و  زدم ضربه قلبم روی آروم

 ! میگم رو قلبم یشکسته  هایتیکه  -

  از قبل اما شدم؛ بلند تخت روی از. بود ترپررنگ هاشچشم  توی چیز  همه از پشیمونی و حیرت

 :گفتم بشم خارج اتاق از کهاین 

 . متلک بدون گفتم،  جدی. زدی حرف باالخره  که خوشحالم  خیلی! راستی -

 امخونه  وارد تا. زدم بیرون هامین  ی خونه از  نداشت،  رو کردنم رها قصد جوره  هیچ  که بغضی با و

  به و برداشتم رو گوشیم بعد. گرفتم آروم کمی باالخره  تا کردم گریه قدراون . گریه زیر زدم شدم، 

 . نذاشت منتظرم زیاد آرش! دادممی  بهش رو خوب  خبر این باید بود،  زده  حرف هامین. زدم زنگ آرش

 خوبی؟ ! سلم -

 طوری؟ چه   تو. سلم -

 ***** 

 :گفت بود،  صداش توی که ایکنجکاوی  با آرش

 گرفته؟  چرا صدات خبرا؟ چه. خوبم منم -
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 . کنم جور ایبهونه کردم سعی و گزیدم ب*ل

 !زد حرف باالخره  هامین! آرش خیال، بی  رو من صدای حاال. خوردم سرما کنم فکر... اوم -

 . گرفت شادی و حیرت رنگ صداش

 گفت؟  چی. خداروشکر واقعاً؟ دوماً  باش،  خودت مراقب اوال -

 :داشتم هم ایدیگه  کار من. رفتممی در  دادن جواب زیر از  جوری  یه باید. دادم تکون سری

 زدی؟  حرف  زیباش با آرش. گفت  چی که نیست مهم حاال -

 : داد جواب تردید با آرش

  حالش ترسممی. ببینه رو اون هامین خوامنمی . نگرفتم دختر اون با تماسی  اصل من راستش،  زیبا -

 . بشه بدتر

 :گفتم استرس و هیجان با و پریدم جا از

 !داره  نیاز ملقات قرارِ این به هامین. بکن رو کار این من خاطر به. آرش کنممی  خواهش -

 :کرد هُل آرش. زدم گریه زیر ناغافل تلشم،  تمام  وجود با و

 خوبه؟  حالت شد؟چی  زیبا زیبا؟ -

 ! ببینه رو دختر اون باید. نیست خوب هامین حال. آرش کنممی  خواهش -

 : گفت من کردن آروم برای تند تند

 کنی؟ می  گریه چرا تو. گیرممی  تماس دختر  اون با امشب همین. میدم انجامش زیبا،  باشه -

 ! هامین حالِ  خاطر به... راستش خب،  -
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 . شد مشکوک آرش

 شدی؟  ناراحت که زده  حرفی هامین. باش روراست من با زیبا -

  سکوتم،  با. بگم دروغ بود  کرده  پر برام رو امنداشته  برادر جای که مردی به  تونستمنمی . کردم سکوت

 . بود باهوش هم خیلی مرد این و شد قبل از ترمشکوک  آرش

 گفت؟  چی اومد  حرف به وقتی گفت؟ چی  هامین. بگو بهم زیبا -

 :گفت من سکوت از شده  کلفه آرش. بود جوابش سکوت هم باز

 ! نیار  زبونت به منم اسم  دیگه گفته،  چی هامین که نمیگی اگه. بگی بهم باید  برادرتم من اگه زیبا -

  رو برادرم تونستمنمی  من. بود عزیز و داشت ارزش برام خیلی خیلی هم  اون. ترسیدم  تهدیدش از

 . کردم تعریف بغض،  با پس. بذارم کنار

 

 * هامین*

 من. میشد حس کلماتش تک تک توی بغض. رفت و بست آروم. نکوبید هم  به رو خونه در حتی. رفت

  کنه؟ پر رو وجودم همه این بدبینی بودم داده  اجازه  طورچه   بودم؟ زده  زیبا  به رو هاحرف  اون طورچه

  دلم میگم،  رو قلبم یشکسته  هایتیکه  گفت و  زد قلبش روی بغض با جوریچه  میاد یادم وقتی

 بودم؟  شکونده  رو کوچولوم پرنسس قلب طورچه  من. بمیرم خوادمی

 با که داشتم خودم از  انزجار حس. بودم آورده   ون*ب*ز به رو هاحرف  اون که اومدمی  بدم خودم از

  وای  زدم؟ حرف که بود خوشحال اون و بودم شکونده  رو قلبش من. بودم کرده  نگاه  دختر اون به نفرت

 کردم؟ غلطی چه من خدایا، 

  از دست ایلحظه  وجدانم. بود گذاشته غذا برام هم باز. کشوند آشپزخونه  به رو من قیمه،  خوبِ بوی

  دست خودم،  کردن تنبیه برای. بیارم خودم سر بلیی یه  خواستمی  دلم. داشتبرنمی  کشیدن فریاد
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  اجازه  روز،  دو از بعد باالخره . کشیدم دراز تخت روی و بردم پناه  تاریکم اتاق  به دوباره . نزدم غذا به

 . بشن  جاری هاماشک  دادم

  زیبا یعنی. شنیدم رو خونه در شدن بسته و باز صدای که بود غروب هاینزدیک. گذشت ساعتی چند

  رو خودم و بستم رو چشمام شد،  باز اتاقم در تا کردم؟ بهش که توهینی همه  اون از بعد بود؟ برگشته

  قلب به اش، غصه  پر و خسته صدای. شد نزدیک تخت به که شنیدم رو هاشقدم صدای. زدم خواب به

 :کشیدمی  ناخن روحم و

  هم دونممی  و! نیستم  زیبا که نشناسم رو تو حاالت  اگه من. خوب پسر بیداری دونممی  جان؟ هامین -

  و کنی فکر جوریاون  شد  باعث این و فشاری تحت دونممی . نبود خودت دست  هاحرف  اون زدن که

 . بزنی حرف

 روی فکرم بود؟ مهربون قدراین  بازم زدم،  که هاییحرف   از بعد دختر این. گرفت خودم از  بیشتر دلم

 دونستم؟ می  چی  ازش  من شناخت؟می  رو من خوب قدراین زیبا. شد متمرکز جملت

  زیبا به پشت چپم پهلوی  روی که طورهمون . کنم نگاهش که نداشتم رو ولی  کردم؛ باز رو هامچشم

 . کشید آه  زیبا. شدم خیره  روم به  رو دیوار به بودم،  خوابیده 

  من. باشم مراسم توی حتما که خواستن ازم سام  هم و  عسل هم. عسله خواستگاری امروز هامین -

  سریع رو خودم من. بگیر تماس باهام حتما داشتی،  نیاز من به و افتاد اتفاقی هر اگر اما برم؛ االن باید

  احتماال. آشپزخونه توی گذاشتم برات. مونده  ظهر یقیمه  از شدی،   هم گرسنه اگر. رسونممی

 !ببخشید. بیام شام برای که رسمنمی 

  بود،  عسل خواستگاری شب امشب اگه. بود زده   قفلی نفر یک روی فقط فکرم شرمندگیم،  وجود با

  و نداشتم برخورد پسر اون با حاال تا. داشت حضور هم سام یساله  شش و  بیست برادر پس

  نکنه؛ نگاه  اصل زیبا به  که باشه پاک چشم قدراون   اونم بود ممکن حتی آدمیه،  طورچه  دونستمنمی 

 که حسی. بود افتاده   غلغل به وجودم  توی  عجیبی حس یه. بود ریخته هم به بدجور اعصابم اما
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  اون چشم جلوی بگم نکنه،  آرایش بگم بهش بپوشه،  ترپوشیده   لباس بگم زیبا به که میکرد ترغیبم

  تونستمنمی  االن و ببینمش نمیخوام حتی بودم  گفته پیش  ساعت چند. تونستمنمی  اما  نشینه؛ پسر

  امدیوونه خوادمی  چرا  داره؟برنمی  سرم از دست  چرا مزخرف حس این! لعنتی. کنم نهی و امر بهش

  نسبت و  میشم غیرتی دختر این  برای دارم چرا حسادت؟ یا نه؟ دیگه،  غیرته همون حس این کنه؟

 !میشه منفجر فکر همه  این از داره  سرم حسودم؟ بهش

  دراز پهلو روی که طورهمون. شدم شوکه تنش گرمای حس با اما بره؛ و ببنده  رو اتاق در بودم منتظر

  بودم شوک توی هنوز. بود  گرفته آغوشم در تونستمی  که جایی تا و بود شده  خم زیبا بودم،  کشیده 

 :کرد زمزمه گوشم دم که

 ! برگردم زودتر چه هر کنممی  سعی. کسم همه  باش خودت مواظب -

 اما داد؛می  رفتنش از خبر خونه در شدن بسته  صدای. زد بیرون اتاق از باالخره  و  شد جدا ازم آروم

  کرده  ناراحتش من کرد؟می  بغلم اون و بودم شکسته رو قلبش من. بودم آغوشش شوک توی  هنوز من

 اگه بگه تا بود اومده   اون و  ببینمش خوامنمی  بودم  گفته بهش کسم؟ همه گفتمی  بهم اون و بودم

 نبود؟  غرورش شکستن این رسونه؟می  رو خودش باشم داشته نیازش

  زنگ که بود گذشته زیبا رفتن از ایدقیقه ده . شدممی  دیوونه داشتم. شد بیشتر  وجدانم عذاب حس

  و  شدم بلند جا از کرختی با. نداشت صبر اصل بود در پشت کسی هر. دراومد صدا به واردیوانه  خونه

  گوشم زیر کشیده  یه دید،  رو من و شد باز در که این  محض به. بود در پشت آرش. کردم باز رو در

  به صورتم و بودم بهت توی  هنوز. شد پرت راست سمت به صورتم زد،  که ای سیلی  شدت از. خوابوند

 :لرزوند رو آپارتمان کل دادش،   صدای که بود راست طرف

 ! خیلی! هامین  احمقی خیلی -

 . کردم زمزمه رو اسمش زده، بهت و برگردوندم طرفش به دوباره  رو صورتم

 :کرد زدن داد به شروع دوباره  و  بست سرش پشت  رو در. شد  خونه داخل و داد هولم محکم آرش
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 زدی؟  زری چه آوردی؟ خواهرم سر بلیی چه هامین؟  کردی غلطی چه -

 :شد چندان دو حیرتم

 خواهرت؟  -

 :شد پاره   گوشم یپرده  کردم حس بعدی،  فریاد با

 کردی؟  کارچی   تو  احمق! امنداشته  خواهر! پرنسست !  زیبا -

 : زدم پوزخند. کرد پر رو وجودم بدبینی آنی،  به دوباره  هام، پشیمونی  وجود با

 کرده؟  چغلی اومده ! هه -

 هر. بود زده  سیلی بهم رفاقتمون،  مدت تمام در دومین برای آرش. سوخت صورتم  راست سمت باراین 

 ! زیبا خاطر به. بود دختر  اون  خاطر به هم بارش دو

 :نمیشد کمتر که  میشد بلندتر آرش صدای

  برای رو ملقات قرار اون که کردمی  التماس بهم بود زده  زنگ بیچاره  دختر! هامین رو دهنت ببند -

.  گفت برام چیزهایی  یه زور به تا کردم تهدیدش  آخرش و دادم قَسَمِش کلی . کنم جور آشغال توی

  حال این با اومد، نمی  در و بود گرفته صداش گریه زور از. کردی غلطی چه نکرد تعریف کامل حتی

 . بشی عصبی شده  باعث خودش و  نبودی مقصر تو که داشت اصرار

**** 

 : شد بلندتر هم باز صداش

 کرده؟ چغلی میگی تو وقت  اون -
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  توی  رو زیبا یلدا،  شب از  قبل روز دو که وقتی افتادم  خودم یاد عصبانیه،  قدراین  آرش دیدم وقتی

  به و بودم عصبانی قدرهمین  منم لحظه اون. کردم پیدا ضی*و*ع  تا دو اون یمحاصره  توی  و خیابون

 . آوردمی  سرم بلیی یه مطمئنا تونست، می  اگه که آرش مثل.  تشنه هاآشغال  اون خون

  وجود با. بودم آرش نگران. بودیم رفیق هم با بود وقت خیلی. بودن هامدوست  بهترین سورن و آرش

 هم قدرچه هر من. کنه  سکته نکرده  خدایی ترسیدم که بود عصبانی قدراون زد،  بهم که هاییسیلی 

 : زد فریاد سرم  توی صدایی  یه گذشت،  ذهنم از فکر این تا. نبود مرامم توی نارفیقی میشدم،  نامرد

 شکوندی؟  رو بیچاره  دختر اون دل چرا پس -

 آرش طرف به. بودم شده  نامرد و بدبین بدجوری. بپره  سرم از فکر این تا دادم تکون محکم رو سرم

 . رفتم

 !کنیمی  سکته االن. بگیر آروم پسر -

  اششده  قفل هم به هایدندون الی از. گرفت مشتش توی رو امیقه  و کرد حمله طرفم به حرصی آرش

 : غرید

  رفیقمی،  تو. انداختی گریه به رو خواهرم که زدی زری چه  کن تعریف کامل و درست فقط هامین -

 ! بگی من زیبای به ترنازک  گل از نداشتی حق تو. خواهرمه هم زیبا اما درست؛ سورنی،  عین برام

  کس هیچ  نه بود،  من  پرنسس فقط دختر اون! نبود اون زیبای من پرنسس!  نبود من؟ زیبای گفت

  دست از رو امیقه  محکم. شد سرخ عصبانیت از صورتم . زد نبض و کرد باد غیرتم  رگ! من فقط. دیگه

 :زدم فریاد و کشیدم بیرون آرش

 ! نیست تو  زیبایِ -

 :زد  پوزخند آرش

 حالیته؟  غیرتم  تو  عه؟ -
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 : گرفت صورتم جلوی تهدیدگرانه  رو دستش

 ! بشه اشکی هاشچشم ندی اجازه  که اینه غیرت!  بشینه غم دلش تو نذاری که اینه غیرت  احمق -

  طی رو سالن عرض کلفگی،  با و  کشید عمیق نفس تا  چند. کشید عقب  و زد کمرش به رو دستش

 .کرد

 : چرخید طرفم به دوباره 

 کردی؟  غلطی چه بگو. رو دهنت اون کن باز هامین -

. ننداختم جا رو واو یه  حتی. گفتم رو کلمه به کلمه. کردم تعریف و کردم پرت مبل روی رو خودم

  نباشه،  تنم به سر خواستممی  خودم من. داشت  هم حق. میشد ترسرخ  لحظه به لحظه  آرش صورت

  جا از آرش شد،  تموم  هامحرف  وقتی. داشت دوست بیشتر منم از حتی رو  زیبا که آرش به برسه چه

 : شد اسیر مشتش توی  ام، یقه  دوباره  و جهید

  دیگه گفتی تو گفت فقط. نکرد تعریف برام رو هااین  زیبا. بریزم رو خونت جاهمین   حقته هامین -

 آوردی؟  امبیچاره  خواهر قلب سر بلیی چه تو. ببینیش خواینمی 

 : گفتم بلندی صدای با و زدم کنار رو دستش

 ! کن بس دیگه تو خوره، می  هم به خودم از حالم خودم! آرش کن بس -

 : گفت حرصی  و کشید عمیقی نفس آرش. کشیدم رو موهام و گرفتم هامدست  توی رو سرم

 ! کشممی رو تو بمونم جااین  من-

 فکر فقط. نخوردم تکون جام از  ساعت  یک تا. کوبید هم به محکم رو خونه در و  رفت بیرون خونه از

 بدبینی بازم کردم، می فکر چی هر اما  بوده؛ ممکن اشتباه  ترینبزرگ کارم  دونستمی قلبم. کردممی

 امبدبینانه افکار که  کنم ثابت خودم به تا کنم  کاری گرفتم تصمیم آخر،   دست. بود میدون یبرنده 
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  بیشتر هم این از وجدانم عذاب کار،  این با کهاین   از  بودم غافل اما کنم؛ کم رو  وجدانم عذاب و درسته

 . میشه

 به حواسش کرده  ادعا واقعا اگه کردممی فکر خودم با. زدم زنگ تک زیبا به و برداشتم رو گوشیم

  و فرستاد پیامی نه زیبا اما  گذشت؛ دقیقه ده . دارم  کارش بشه متوجه هم زنگ تک همین با باید منه، 

 . زد زنگی نه

 :گفتم خودم با. زدم پوزخند و گرفتم گوشی از چشم باالخره 

 . نرسوند رو خودش. زدی زنگ بهش نفهمید نبود؟ تو به حواسش دیدی گفت؟می  دروغ دیدی -

  روی رو خودم. کردمنمی گرسنگی احساس اصل  من اما بود؛ شب نه ساعت.  انداختم ساعت به نگاهی

 . بخوابم کردم تلش  و انداختم تخت

  توی بزرگ سوال علمت یه. شنیدم رو خونه در شدن باز صدای که میشد گرم داشت چشمم تازه 

  صدای باشه،  ممکنه کی که کنه تحلیل خودم برای خواستم تا بود؟ کی دیگه این. گرفت شکل ذهنم

 :پیچید خونه  توی زیبا،  هراسون

 کجایی؟  جان؟ هامین هامین؟ -

  زیبا به سالن وسط. زدم  بیرون اتاق از اخمالو،  و متعجب رسوند؟ رو خودش واقعا اومد؟ بود؟ اومده  زیبا

 . دوید سمتم به دید،  رو من تا  زیبا. خوردم بر

 خوبه؟   حالت شده؟چی  هامین -

 . کشید بلندی هین  و افتاد صورتم به نگاهش

 سرخه؟  قدراین   صورتت چرا! هیع -

 . کرد نگاه  رو صورتم طرف دو بیشتری دقت با و کرد ریز  رو چشماش
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 کردی؟  دعوا کی با شده؟ چی بگو هامین انگشته؟ جای هااین  -

 : شد خارج دهنم از جمله یه فقط من،  و

 اومدی؟  چرا -

**** 

 .کردمی  نگاهم نگرانی با هم هنوز زیبا

 طوریچه  رو خودم نفهمیدم. کردی قطع بدم جواب  خواستم تا. دیدم زدی زنگ که موقع همون -

  و افتادنمی  بزرگی اتفاق تا زدممی  حدس و  بودی ناراحت دستم از تو آخه شدم،   نگران خیلی. رسوندم

 هم دیگه طرف از. بزنی زنگ من به تا شکوندینمی رو غرورت کردی، نمی  پیدا  شدیدی  نیاز من به تو

  فقط گرفتی تصمیم و  کنی صحبت تونستینمی  که بده  خیلی حالت کردم  فکر زدی،   زنگ تک چون

 . بزنی زنگ تک

  و گرفتم رو دستش اخم،  با. کنه بررسیش بیشتر کرد سعی و  کشید دست آرش سیلی جای روی آروم

 . کردم دور صورتم از

 . رفت هم توی بیشتر هاماخم . بود دقیقه بیست و نه. شد کشیده  ساعت  سمت به ناخودآگاه  نگاهم

 کی؟ با اومدی؟ طوریچه -

 . گرفت باال رو  بود دستش که سوییچی

  که شده  چی بگو اومدم؟ چی با مهمه حاال! گرفتم قرض رو عسل پدر ماشینِ حمید،  عمو ماشین -

 ! خدا به شدم ب*ل به  جون هامین زدی؟ زنگ

 . نشد باز هم از ایذره  هاماخم  و  جوشید وجودم توی   نگرانی حال عین در و  غیرت حس همون دوباره 

 اومدی؟  تنها  شب وقت این -
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 . گرفت اشخنده 

 داداشش؟  یا سام؟ هاله؟ انداختم؟می  راه  خودم  دنبال رو کی چی؟ پس -

 نگاه  رو زیبا هایلباس  ناخودآگاه ! نبود یادم رو سام  داداش! لعنتی . شد کورتر هامسگرمه گره  هم باز

  آرایشش. دادم سر صورتش طرف به رو نگاهم. بود پوشیده  و بلند کامل سنتی،  طرح با مانتوش. کردم

  سرش دور پوشیده،  حال  عین در و شیک و هنرمندانه طرزی به و بود بلند هم شالش. بود ملیم خیلی

 : زد صدام زیبا که شد خارج امنه *ی*س از آهی. گرفت آروم امگرفته ضربان قلب. بود پیچیده 

 هامین؟  -

 : کردم نگاهش شرمندگی،  با

  که االن اما گرفت؛می  آروم داشت دردش همین واسه نمیای،  کردممی  فکر. کردمی  درد جاییم یه -

 ! شد  بیشتر خیلی هم اولش از دردش اومدی

 . شد بیشتر اشچهره  نگرانی

 کنه؟می درد کجات -

 .کشیدمش آغوشم به هوا، بی

 ! وجدانم  -

 آروم و ریختم صدام  به رو شرمندگیم تمام. خورد گره  اشنه *ی*س  توی نفس که کردم حس کامل

 :گفتم

 دونمنمی . زدم بهت رو هاحرف  اون که کردم فکری  چه خودم با دونمنمی. پرنسس خواممی  معذرت -

  به کن باور. کرد پر رو  وجوم تمام  بدبینی لحظه یه   دونممی فقط. کنم نگاهت نفرت با تونستم  طورچه

 . شدم پشیمون هاحرف  اون زدن محض
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 . نشوندم سرش روی ایوسه *ب اراده،  بدون

!  نداره  توجیه اصل. کنم  توجیه جوریچه  رو اشتباهم کار دونمنمی که امشرمنده  قدراون . بانو ببخش -

 ...خواهی معذرت طورچه دونمنمی 

 : کرد قطع رو حرفم زیبا

 ! هامین کافیه -

 . زد کوک چشمام به رو نگاهش و کشید عقب رو سرش

 . تونمنمی  تو  از بگیرم،  دل به کینه هم کسی هر از  بتونم من -

 :گفتم پشیمون و نگران

 . شکوندم رو  دلت من -

 . زد  مهربونی و  قشنگ لبخند

  سرپا دوباره  حاال اما شکست؛ لحظه  اون دلم. برگردوندی بهم هم رو قلبم یشکسته  یتیکه  آخرین -

 ! شد

  رنگ دوباره  زیبا،  صدای. نبود خودم دست زدم،  پیشونیش  روی احساسم تمام با که ایوسه *ب

 :گرفت نگرانی

 شده؟ دعوات کی با نمیگی هامین؟ چی صورتت پس -

 :گفتم خنده  با

 ! رفت و کرد مهمونم ناقابل سیلی تا  دو اومد  داداشت فقط نیست،  خاصی چیزِ -

 :کرد زمزمه گیجی با زیبا
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 داداشم؟  -

 :فهمید خودش بعد

 آرش؟  -

 . کرد اخم زیبا. کردم تایید لبخند با

 کردی؟ نگاهش جوری همین  ایستادی تو زد؟ رو تو که چی یعنی جا؟این  بود اومده  چی واسه -

 :گفتم لبخند با و آروم

 منم بله،  و. زد بهم سیلی  تا دو هم همون سر. شدی ناراحت تو که کردم غلطی  چه بفهمه بود اومده  -

 . هاسیلی  هم بود،  حقم هاشحرف  هم چون کردم؛ نگاهش جوریهمین  ایستادم

 . شد کارطلب  و کمر به دست زیبا

  داشتم وقت هر  خواست چرا بگو پس! خودمه تقصیر  چیز همه گفتم بهش که من چی؟ یعنی -

 !کنه خِفت رو تو جا، این  بیاد  خواستهمی. بزنم زنگ بهش عسل یخونه  رفتممی

.  کردممی نگاهش خنده  با منم. بود آشپزخونه یجزیره  روی که رفت کیفش طرف به اخم،  همون با

 با. گذاشت گوشش کنار رو گوشی و گرفت  رو ایشماره . کشید بیرون  کیفش توی از  رو گوشیش

 : پرسیدم  تعجب

 زنی؟ می  زنگ کی به -

 . بود کرده  حفظ رو اخمش  هم هنوز

 ! آرش به -

 . داد جواب  آرش لحظه  همون
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  بهت من مگه هامین؟ یخونه  اومدی  شدی پا چی  واسه  تو!  پُره  توپم که معلومه بله، !... کوفت و سلم -

 خودمه؟  تقصیر نگفتم

 :داد جواب زیبا که  بوده  هامین تقصیر چیز همه بود گفته آرش احتماال

  ؟ کردی بلند دست هامین روی کی یاجازه  با  تو  ولی بوده؛ هامین تقصیر  چیز همه اصل،  باشه -

 !گرفتیمی اجازه  من از باید که معلومه

 : گفت زیبا که دادیمی  اجازه   تو وقتاون  بود پرسیده  زیبا از آرش

  رو من کار این با نکردی فکر تو هیچی،  خودتون دوستی حرمت! دادمنمی اجازه  بهت درصد صد -

  دستت کنی،  آدم رو هامین و کنی دفاع ازم  خواستی درست،  داداشمی آرش،  کنی؟می  ناراحت قدرچه

 ! کردیمی آدمش هاتحرف  همون با! زدی سیلی بهش کردی اشتباه  ولی نکنه؛ درد

 : گرفت اشخنده  زیبا اما  گفت؛ چی آرش نمیدونم

 . کنیمی  عذرخواهی ازش هامین به میدم رو گوشی االن همین آرش! مجنون -

 : گفت و زد  من به چشمکی زیبا که کرده  عذرخواهی تو از هامین مگه گفت آرش کنم فکر

 ! درآورد دلم از خوب نباش،  نگران تو داداشم،  آره  -

 : بردم پی حدسم درستی به زیبا جواب با و! بوده  اشوظیفه  میگه شکبی  آرش دونستممی

  گوش خواهرت حرف به هم تو داده،  انجام احسن نحو به رو اشوظیفه  رفیقت  که حاال پس خب -

 . خداحافظ من از! آفرین... کنیمی  عذرخواهی هامین از و کنیمی

 :گفت من به آروم و کرد دور گوشش از رو گوشی زیبا

 . نفهمه بزن حرف جوری تو اما بلندگو؛ رو ذارممی  رو گوشی -
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 .کردم نزدیک گوشی به رو دهنم. زد بلندگو روی رو گوشی زیبا  و دادم تکون سر

 آرش؟  الو -

 . سلم -

 . داداش سلم -

 : توپید  حرص با آرش

  حقت سیلی  تا دو اون معتقدم هنوزم من وگرنه کنم،  عذرخواهی ازت کرد  مجبور رو من زیبا ببین -

 ! بود

 ***** 

 :غرید اخم با  حرف این شنیدن با زیبا

 ! آرش -

 . کرد هُل آرش

 بلندگوئه؟  رو گوشی! عه -

 . کرد ترغلیظ  رو اخمش بینه، می  رو اشچهره  آرش انگار که طوری زیبا

 . نکنی عذرخواهی درست و بزنی حرفی همچین خوایمی بودم مطمئن چون بله؛ -

 : گفت غرغرکنان آرش

 کرد؟  عذرخواهی  درست هامین مگه -

 . زد بزرگی لبخند  من به و شد پاک زیبا اخم
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 !کرد عذرخواهی  ازم پرنسسه یه  الیق که جوری هامین -

 : پروند جا از رو  ما دوی هر آرش،  صدای. زدم بهش عمیقی لبخند

 هامین؟ ! بابا خب خیله -

 :گرفت امخنده 

 جونم؟  -

 . زدم سیلی بهت ببخش -

 : گفتم کردم،  زیبا با که ایاحمقانه  کار یادآوری با و دادم تکون سری

 . بود حقم دونممی خودمم. رفیق نیست مهم -

 : گفت جانب به حق و هیجان با آرش

 . داره  قبول احمقشم  خود! خانم  زیبا بفرما -

 : توپید بهش دوباره  زیبا

 ! آرش -

 .ببخشید بابا،  باشه -

 . خندید آروم پرنسسم

 نداری؟  کاری دیگه خب،  خیله. خواهش -

 : گفت مهربونی با هم آرش

 ! سلمت به برو. خواهرم نه -
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 :نشد پاک زیبا ب*ل روی از لبخند

 خداحافظ -

 . داشت برش جزیره  روی از و رفت کیفش طرف به زیبا. کرد قطع رو گوشی خداحافظی با هم آرش

 خوردی؟  شام -

 :گفتم و رفتم سمتش به

 رفت؟ می  پایین گلوم از هم چیزی تو بدونِ مگه -

 . خندید زیبا

 ! نگو دروغ بودی،  ناراحت ازم دونممی که من -

 . نشست بم*ل روی لبخند

 ! بانو هاشناختیم  خوب -

 : گفتم. خندید فقط

 . نبودم  گرسنه بود،  خورد اعصابم. نخوردم واقعا ولی -

 :گفت و کرد کج  رو سرش  لبخند با زیبا

 واست؟  کنم درست دیگه چیز یه یا کنم گرم خوریمی  رو قیمه همون. نخوردی که هم ناهار -

 .شدم رنگش عسلی  و معصوم هایچشم  به خیره  خوب،  حس یه با

 گذشت؟  پرنسسم دستپخت یقیمه از میشه مگه -

 . من واحد  بریم بیا پس -
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 . دادم تکون سری

 . میام دیگه خرده  یه  تا منم برو،  تو -

 ! منتظرتم -

  رو پایانشبی  های  مهربونی باید طورچه من. کشیدم آه  خالیش جای به خیره . زد  بیرون خونه از و

 کردم؟می  جبران

*** 

 

  اشصفحه به نگاهی و زدم چنگ رو گوشی. کردم پرت  میز روی رو خودکار گوشیم،  زنگ صدای با

 دست با. دادم فشار و  گذاشتم هامچشم  بین رو وسطم   و اشاره  انگشت آرش،  اسم  دیدن با. انداختم

 : بستم رو هامچشم و دادم جواب رو گوشی چپ، 

 داداش؟  جونم -

 خوبی؟ . سلم -

 . دادم فشار هم به محکم رو  هامپلک  و کشیدم آهی

 باشم؟  خوب باید -

 . کشید آهی هم آرش

 کنی؟  فراموشش خواینمی. گذره می لعنتی اتفاق اون و تولدت  روز  از هفته یه هامین -

 . دادم تکون سری

 . نفهمیدم رو دلیلش که  وقتی تا  نه حداقل. آرش نیست شدنی  فراموش -
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 : گفت طلبکاری با

 بشی؟  دنیا تارک خوایمی  موقع اون تا بعد -

 . شرکت اومدم امروز نشینی،  خونه هفته  یه  از بعد اجازتون با. نه -

 ! عجب چه -

 . نشست بم*ل  روی لبخندی ناخودآگاه، 

  رو اتفاق این هم ابد تا خوایمی  گفتمی  گفت؟می  چی صبح  امروز دونیمی . بیام کرد وادارم  زیبا -

 که تویی فقط داره،   جریان رود  یه مثل زندگی. برس زندگیت به حداقل نیست،  مهم نکنی فراموش

 .گنده می  بمونه راکد که آبی. موندی راکد

 :دادم  ادامه و  خندیدم آروم

 ! نمیشم رد هم  کیلومتریت ده  از من بگندی،  اگه که کردمی تهدیدم اطوار،   و ادا کلی با بعد -

 :دادم ادامه دلم توی

 . زندگیمه روشن ینقطه  تنها زندگیم،  بلبشوی این توی که دونستمی  خوب  هم اون انگار -

 . خندید آرش

  این دارم است هفته   یه که من وگرنه داری،  شنویحرف   اون از فقط تو کنم فکر! گرم خواهرم دم -

 ! خوندممی خر گوش توی  یاسین  گویا اما میگم؛ بهت رو چیزها

 . زدم ایخنده  تک

 . نزدم زنگ پرسیاحوال  برای فقط من هامین،  -

 :گفتم حالیبی با
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 خب؟  -

 . دونمنمی  رو تو برای ولی بده؛ که من واسه  یعنی. بد یا  خوبه دونمنمی  که دارم،  خبری یه -

 ! بگو زودتر آرش -

 : گفت و کشید آهی

 ! ببینتت شده  راضی بچگیت،  بازیهم  نوری،  زیبا -

 : زد صدام آروم دید،  رو من  سکوت که آرش. کردم  کُپ  کلمه واقعی معنای به

 هامین؟  -

 : پرسیدم پیش  و پس حرف بی

 کِی؟  -

 : خورد جا

 چی؟  -

 : دادم توضیح  کلفگی با

 گذاشتی؟  قرار کِی واسه میگم -

 دفتره  از باالتر خیابون یه که ایکافه  توی من؟ دفترِ برسونی رو خودت دیگه ساعت یه تا  تونیمی -

 . گذاشتم قرار

**** 

 . فعل اومدم،  -
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. زدم بیرون اتاق از و انداختم  کیفم توی  رو گوشیم سریع. کردم قطع بگه چیزی  بذارم کهاین  بدون و

  دیدار این. کردممی رانندگی باد سرعت با. رفتم بیرون شرکت از و کردم هماهنگ منشیم و پدرام با

  چرا کرد؟ من با رو کاراین  زیبا چرا فهمیدممی. فهمیدممی  رو  چیز همه باید. بود مهم من برای خیلی

 ببینه؟  رو من دیگه نخواست

. داشتم شدیدی سردرد  و شدمی منفجر مختلف افکار از داشت سرم. رسیدم قرار سر زودتر دقیقه ده 

  قرار،  ساعت راس بعد،  یدقیقه ده  دقیقا. برسه هم زیبا تا نشستم گوشه  به و دادم سفارش قهوه  یه

 رنگشون که بودم خوشحال قدرچه ! موهاش  رنگ حتی. بود بچگیم زیبای شبیه درست. اومد زیبا

 . بود نکرده 

 طورچه . لرزیدمی دلم دیدنش با هم هنوز من.  نبود میزه  ریزه  بچگیامون مثل! بود شده  بلند قدش

  لرزش یه فقط شاید لرزید،   محکم قبل مثل. نبود قبل مثل دلم لرزش گرچه بگذرم؟ ازش خواستممی

 . افتادمی  قلبم جونِ به دیدممی رو  پرنسسم وقتی که لرزشی  از ترخفیف  حتی. خفیف

 بیاد،  کهاین  از قبل. شد نزدیک بودم نشسته پشتش من که میزی  به استوار،  هایقدم با زیبا

 اومده  که حاال اما کنم؛ تحقیرش  میتونم تا خواستممی. نشم بلند هم جام  از حتی براش خواستممی

  و شدم بلند. شکست رو من بدجوری که اون خلف بر بشکونم،  رو دلش تونمنمی . تونمنمی  دیدم بود، 

  به اون که لبخندی اما دوختم؛ چشم بهش ام، خسته نگاه  با فقط. بزنم لبخند نتونستم ولی  ایستادم؛

 . بود شیرین برام زد،  من

 ! سلم -

  روی زیبا. دادم تکون  رو سرم فقط. بدم رو  سلمش  جواب که بودم اونی  از ترشکسته  و  ترخسته

 نگاه . دوختم چشم بهش باز و نشستم آروم. بشینم کرد اشاره   هم من به و نشست رویی به رو صندلی

  و  نشست جورتر و جمع زیبا که اومدم خودم به موقعی. کاویدمی  رو صورتش سانت به سانت دلتنگم

  رو نگاهم. نبود خودم دست  نشست،  بم*ل کنج  که  پوزخندی. شده  معذب من  دلتنگی این از فهمیدم

 . دوختم چشم خیابون به کافه،  هایشیشه  از و  گرفتم ازش
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 .بدم بهش رو نگاهم دوباره  شد باعث زیبا،  صدای

 طوری؟ چه  خب،  -

  باید وقت اون. رفتمی  سوال زیر هاحرمت  کنم  باز دهن خواستممی اگه. بود پوزخند  یه جوابش

 :گفتممی

 باشم؟  طورچه باید زندگیم،  به زدی گند -

 تمام  سال دوازده  من دلگیریم،  وجود با. شد ترغمگین  زیبا نگاه . بزنم پوزخند فقط دادم ترجیح  اما

 بهش رو امجمله  اولین سال،  دوازده  از بعد باالخره  و کردم زیبا به رو. بودم هاچشم  همین دلتنگ

 :گفتم

 ! بود شده   تنگ  برات دلم -

  بشنوه،  رو صدام بار اولین وقتی کردممی فکر تمام سال دوازده  که نبود برقی از خبر هاش، چشم   توی

  جلو. دادم تکون گارسون برای دستی. شد ایدیگه  پوزخند باعث همین. میشه پدیدار نگاهش توی

. بده  سفارش هم اون که کردم اشاره  زیبا به حرف  بدون و خواستم قهوه   فنجون یه خودم اومد،  که

 . کرد مقایسه  به شروع ناگهان منم،  ذهن و گارسون به کرد رو زیبا

  دل کهاین  با من. نشنیده  رو صدام که ساله دوازده  زیبام بود،  نشنیده  رو صدام روز دو فقط پرنسسم

  زیبام به رو احساسم تمام کهاین  با و زد برق صدام  شنیدن از اون هایچشم اما  شکوندم؛ رو پرنسسم

  یه من کوچیک،  ینشونه  همین حتی وجود با. بود اهمیتبی  براش صدام،  و احساسم کردم،  تقدیم

 . دادممی  ترجیح  پرنسسم به رو دختر این بازم که بودم عیار تمام یدیوونه 

 :اومد حرف به زیبا باالخره  سکوت،  مدتی از بعد. شد هم قفل زیبا و من نگاه  دوباره  و  رفت گارسون

 ... خب -

 خب؟  -
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 . زد  پلک باری چند

 بپرسی؟  ازم خواستیمی  چی -

 با هم،  پس از که کردممی نگاه  رو  عابرهایی که طورهمون. کردم پنجره  به رو دوباره  و کشیدم آه 

 : پرسیدم  رو ذهنم  سوال بزرگترین آروم صدایی با شدن، می  رد سرعت

 چرا؟  -

 : کرد تعجب

 چرا؟  چی -

 :گفتم هم سر پشت و تند تند

 کنارم چرا کنی؟  خردم خواستی چرا  ببینی؟ رو من نخواستی چرا کردی؟ من با رو کاراین  چرا -

 نگرفتی؟  ازم هم خبر یه تمام  سال دوازده  چرا  نموندی؟ منتظرم پیش سال  دوازده  چرا گذاشتی؟

.  کردم خم طرفش به رو خودم کمی و گذاشتم  میز روی رو دستم. برگردوندم زیبا طرف به رو سرم

 :گفتم حرص با م، شده  کلید هایدندون  بین از وجودم،  خشمِ تمامِ با من و شد قفل هم روی هامدندون 

  به رو خودش داشت المصبم دل و بریدممی دل ازت داشتم که وقتی درست  سال،  دوازده  از بعد چرا -

 کشیدی؟  لجن  به رو زندگیم و شد پیدات باخت،  می دیگه یکی

 :گفتن به کرد شروع سکوت،  ثانیه چند زیبا ! داره خنده ! شرمندگی! هه. شد شرمنده  نگاهش

  رو بچه دختر یه تو . دونینمی  گذشت بهم هاسال  این  توی  که چیزی و من از هیچی تو هامین،  -

 . نشسته روت به رو االن که زنی این نه شناسی، می

 :گفت  و کشید عمیقی نفس
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 و امگذشته  یهمه گرفتم تصمیم بعد،  به جایی یه از من. افتاد هااتفاق  خیلی ها، سال  این توی -

 ... خب و بکنم رو کاراین  کردم تلش خیلی . کنم فراموش رو بودم کشیده  که هاییسختی 

 : داد ادامه آروم صدایی  با.  کرد نگاه  هامچشم به و   گرفت میز از رو چشمش

 . هامین بودی گذشته این از  جزئی هم تو -

  و کرد نگاه  میز به فقط بره،  گارسون وقتی تا. کرد سکوت اجبار به زیبا و آورد رو هاسفارش  گارسون

 باال رو  سرش شدیم،  تنها دوباره  باالخره  وقتی. بیاره  باال رو سرش نشد حاضر  هم لحظه  یه حتی

 :گفت عمیق نفسی با و داد قورت رو دهنش آب. گرفت

. شد پیدا دوستت اون ی کله و سر کهاین  تا. رو امگذشته  هم رو،  تو هم. بودم کرده  فراموشت من -

  به رو تو باالخره  من تا گفت قدیمی خاطرات از قدراون   و شد مشکوک که دید رو امچهره  اول هم اون

 . آوردم یاد

  از داشتم. بود مختلف  افکار از پر سرم. شدم خیره  خیابون به دوباره  و چرخوندم رو سرم. شد ساکت

 :بزنم فریاد و بکوبم دیوار به رو سرم خواستمی دلم. شدم می دیوونه فکر همه این

 ! خوره می  هم به تکتون  تک از حالم! بیرون برین سرم  از! لعنتی هایفکر -

 :کرد جمع رو حواسم زیبا،  صدای. کنم رو کاراین  تونستمنمی  که حیف اما

  اما موندم؛ منتظرت مدتی من پیش هاسال. کنم  خردت نخواستم. نکردم تو با کاری من هامین -

 هاسال   این. نبودم جااون  دیگه من اومدی،  تو که وقتی و برم محله اون از شدم  مجبور هم من بعدش

  تو. شدم پیدا که نبودم من این هم سال دوازده  بعد. بودم کرده  فراموشت چون نگرفتم،  ازت خبری

  هم  این پس گشتی، نمی  دنبالم دیگه کندی، می دل من از داشتی واقعا تو اگر. کنی پیدام خواستی

 ! نیست من تقصیر

 : گفتم غمگین صدایی با
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 باشم؟  کنارت خواینمی  چرا ببینی؟ رو من نخواستی چرا نمیگی -

 از نگاهم. داد گره  هم به و گذاشت میز روی رو هاشدست . انداخت پایین رو سرش و  گزید ب*ل زیبا

  نخواد زیبا شده  باعث چی دیدم. دیدم ناگهان باالخره  و  رسید هاشدست   به خورد لیز صورتش روی

  یحلقه  انگشت  توی که رو انگشتری اون باالخره  من و زد  قفلی چپش دست روی نگاهم. ببینه رو من

 : داد ادامه خجالت با زیبا. برگشت صورتش به دوباره  ناباورم،  نگاه . دیدم بود چپش دست

  تصور  من. ندیدی رو امحلقه بودم،  فرستاده  برات که  فیلمی اون توی  طورچه  تو  دونمنمی  من هامین -

 . دونستینمی  که بینممی حاال اما ببینی؛ رو من خوایمی  موضوع این به علم با و دیدیش کردممی

 : گفت و  گرفت صورتم جلوی رو چپش دست

 !کردم ازدواج من! هامین -

 :کردم زمزمه ناباورانه

 ازدواج؟  -

 : داد توضیح  زیبا

  پیدا رو خوشبختی و آرامش باالخره  اما کشید؛ طول  خیلی. داشتم سختی  خیلی زندگی من هامین -

 خوامنمی  که همینه برای. بشه فراموش امگذشته  یهمه  خواممی  و هستم همسرم عاشق من. کردم

 . باشی کنارم دوست یه  عنوان به حتی

 . کشیدم سر  نفس یک و برداشتم  میز روی از رو قهوه  فنجون منگ،  حالتی با

**** 
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  این بود؟ کرده  ازدواج دونستم می خودم همسر رو اون تمام سال دوازده  که  دختری بود؟ کرده  ازدواج

  یک من که روم به رو دختر این حاال گذشتم؟می راحتی  همین به باید کردم؟می  فراموشش باید یعنی

 بود؟  شده  دیگه یکی موس*ا*ن پرستیدمش عمر

 : گفتم گیج  حالتی با

 . کردمنمی  هم رو قرار این درخواست حتی دیگه کردی،  ازدواج گفتیمی  فیلم همون توی اگه -

 . کرد بازی اشحلقه  با زیبا

 !نگفتم که بینی می  دستم توی رو حلقه خودت کردم فکر من  -

 : گفتم و کشیدم آهی

 . باش مطمئن نمیشم،  مزاحمت دیگه. تمومه جاهمین  ما قرار. میشه سرم موس*ا*ن من -

 :شد خم طرفم به کمی و کرد کج  رو سرش

 خوبه؟   حالت -

 : پرسیدم  سوالش به توجه بی

 شوهرت؟  با خوشبختی؟ باهاش -

 . زد عمیقی لبخند

 !کرده  خوشبختم. دارم دوستش -

 . دادم تکون سر

 . رو  خوشبختیت خواستم، می  رو همین همیشه. خوبه -

 : دادم ادامه و کشیدم آهی
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 . نباشی من مالِ تو  و نباشم خوشبختی این از  بخشی من اگه حتی -

 : گفت امیدواری با

  جدایی این نظرم به. بده  آدم همون به رو  دلت هامین. شدیمی  دیگه نفر یه  عاشق  داشتی گفتی تو -

  من و شو دختر اون عاشق لطفا. نیستیم هم مناسب تو و  من بفهمیم که بود حکمتی ما یساله  دوازده 

 ! کن فراموش رو

 . کنم فراموش رو خاطراتت تونمنمی  -

 :کرد اصرار ملتمسانه

 ! هامین -

 . نکنم ازت یادی  خودمم خلوت  توی که سخته اما بینی؛نمی رو من دیگه که،  گفتم -

  رو ساله  چهار زیبای همون فقط. کن یاد ازم بچگیت توی بازیهم  یه عنوان به. باش نداشته دوستم -

 . بیار یادت

 . زدم پوزخند

 ! باشم داشته چشم دیگران موس*ا*ن به که نیستم ضی*و*ع راحت،  خیالت -

  من. مردی خیلی معلومه. نکردی نگاهم هم لحظه یه  کردم ازدواج فهمیدی که موقعی از. دونممی -

 . بشی عاشق بازم بتونی! بشی خوشبخت بودی،  هامبچگی قهرمان که تویی خواممی فقط

 :کردم زیبا به رو دوباره  برم،  کهاین  از قبل اما شدم؛ بلند جا از. کشیدم آه 

 کی با مادرت و پدر فوت از بعد و هااون  مرگ از بعد . شدن فوت پیش هاسال مادرت و پدر دونممی -

 کردی؟می  زندگی
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 : کرد نگاهم  و گرفت باال رو سرش زیبا

  بود زنده  بابا تا همین واسه و بودن قهر بابام با  کهاین  مثل. کردم پیدا شده  گم عموی یه دفعه یه -

  اون و  دادیم هم DNA آزمایش. دنبالم اومد شد،  خبردار بابا و مامان فوت از وقتی اما  نیومد؛ سراغم

 . بود عموم واقعا

 : دادم تکون سر

 . ندارم حرفی دیگه من. خب خیله -

 : دوختم چشمش  به رو نگاهم آخرین برای

 ! قیامت روز ما،  بعدی دیدار. باشه خدانگهدارت -

 به نگاهی کهاین  بدون ها، سفارش  کردن حساب  از بعد. شدم دور میز از لبخندی،  تک حتی بدون و

 .شدم دور جااون  از سرعت،  با و شدم  ماشین سوار. زدم  بیرون کافه از بندازم،  زیبا

 عمرم تمام  توی که  دختری تنها  شد؟ نابود رویاهام یهمه  امروز از یعنی. نبود خوب  اصل حالم

  دیر من خوردم؟ شکست من رفت؟ دستم از سادگی همین به کنم،  تصورش خودم کنار تونستممی

 . رسیدم

 

 * زیبا*

  لباس. چسبید حسابی و درست حمام یه خونه،  کاریتمیز  از بعد. اومدم بیرون حمام از خوابالودی با

  تا  گرفتم رو عسل یشماره   و برداشتم رو گوشیم. انداختم تخت  روی رو خودم خستگی با و پوشیدم

 .بگیرم جااون   از خبری یه جنون،  کافه از خبریبی  هفته یک از بعد

  رو هامین یخونه  در شدن کوبیده  هم به بلند صدای که بودیم گویی پرت و  چرت مشغول عسل با

  فرستادمش که صبح ! بود زود  خونه به هامین برگشتنِ برای هنوز انداختم،   ساعت به نگاهی. شنیدم
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  اون داد، می  معنی چه برگشتنش موقع این پس. بمونه شرکت کاری ساعت آخر تا داد قول بهم بره، 

 داغون؟  اعصاب  این با هم

. شده  چی بگم بهش تا بزنم زنگ بهش خودم بعداً  دادم قول و کردم خداحافظی عسل از  هُلکی هُل

  گوشیم بپوشم،  بلندتر لباس  یه و  کنم عوض بود تنم  که رو  کوتاهی آستین شرت تی  حتی کهاین  بدون

 افتاده   جونم به بدی یدلشوره . شدم هامین یخونه وارد و زدم بیرون خونه  از  سرعت به و برداشتم رو

 . دونستمنمی  رو دلیلش حتی که ایدلشوره  بود، 

 به. شنیدممی  اتاق اون از  رو اشخفه  صدای. رفتم خواب اتاق سمت به و کردم طی رو سالن عجله با

 و  عطر هایشیشه  از  تا سه دو،  هامین وضعیه؟ چه  این خدایا. شد بلند نهادم از آه  رسیدم،  که درگاه 

  یه  جز به چیزی دیگه االن  اتاقش،  ایشیشه  هایگلدون . بود شکونده  رو بود میزش روی که چیزهایی

  میزش کشوی. بود ریخته اون از نیمی و بود شده   خرد هم اتاقش یآینه . نبودن شیشه خورده  مشت

. رسیدنمی  هم اتاق در  تا شکسته،  هایشیشه. بودن ریخته هم به کامل وسایلش و  بود اومده  در جا از

  یه  کاغذهای داشت بازم بود،  نشسته تخت یلبه که هامین و  بود ریخته اتاق کف پاره  کاغذ عالمه یه

  و ژولیده  موهای. بود شلخته اتاقش یاندازه  به هم هامین خودِ. کردمی  پاره  و کندمی  رو دفتر

 . دادمی  بدش حال از خبر خورده،  چروک هایلباس 

 :زدم صداش حیرت با

 ! هامین -

  صداش گلوش،  توی بغض. زدنمی  مو لبو با هم بینیش. بودن خون دریای چشماش. آورد باال رو سرش

 :بود کرده  دارخش  بدجوری رو

 ! بانو -

  هایچشم به. گرفتم رو دستش و رفتم جلو. برداشتم قدم شکسته هایشیشه  بین از احتیاط با

 : گفتم بغض با و شدم خیره  بودن،  شده  گم هاشچشم  سرخی اون الی  به ال حاال که رنگشخوش 
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 جا؟این  خبره  چه هامین؟ اومده  سرت به چی -

 و  نشستم کنارش آروم. شد فشرده  دیدم،  نگاهش توی که دردی حجم از من،  قلبِ اما  نگفت؛ هیچی

  روی که هامین،  قشنگ خطدست  کردن دنبال به کردم شروع. کشیدم بیرون دستش از رو دفتر

 :بود بسته  نقش سفید یصفحه

  تندتر قلبم امروز. باشه همراهش هم امیدواری که دلتنگی،  جور یه. دارم عجیبی حال خیلی امروز -

.  کنم پیدات قراره  زود خیلی میگه بهم عجیبی حس یه  اما چرا؛ دونمنمی. زنهمی  دیگه روزهای از

  بازار توی عشق با داشتم بودم،  متنفر خرید  از که منی میشه؟ باورت. بازار بودم رفته دیروز

  مبل دست یه هم آخرش! تو و من یخونه ! خونمون  وای. بگیرم وسیله خونمون برای تا چرخیدممی

  ست. گرفتم کامل هم رو خوابمون اتاق لوازم. خریدم هم رو میزش و  تلویزیون. عسلی و گرفتم

 . من زیبای شده  تنگ  واست دلم قدرچه  که آخ! نازت چشمای رنگهم . سفید و خاکستری

  وسایلش از و کنممی  زندگی توش ماهه چندین من که ایخونه  یعنی. گرفتم هانوشته  از چشم

 بود؟ شده  من نام به االن که ایخونه   بود؟ هامین  و  دختر اون ینفره  دو زندگی برای کنم، می  استفاده 

  همچین یه  خونه این که دونستممی  اگه! خریده   گذاری سرمایه برای رو  خونه اون گفت که هامین

  رو کلمه یک فقط حیرت  با و  زحمت به! کنم زندگی  جااون کردممی  قبول اگه عمراً داره،  داستانی

 : کردم زمزمه

 چرا؟  -

.  خوند خطی چند و  گرفت دستم از رو دفتر. بود  شده  گیج  سوالم از. کرد  نگاه  هامچشم  به هامین

 : داد جواب بغض با فهمید،  رو منظورم باالخره  وقتی

 . داشتی رو لیاقتش  چون -

**** 
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 :گفتم و  گرفتم دستم توی  رو هامین دستِ. زدم پس  رو بغضم و کشیدم عمیقی نفس

  شرکت اون  توی بود  خبر  چه امروز  تو؟ داری غم قدراین  چرا چیه؟ دفتر این هامین؟ شده چی  -

 انداخت؟  روز و حال این به رو تو که کوفتی، 

  یهمه اومد،  که وقتی خواستممی . نوشتممی  زیبا  برای دفتر این  توی روز هر تموم  سال دوازده  من -

 . نمیاد دیگه اون اما  بخونه؛ رو هااین 

  بین رو  سرش و کرد پرت  اتاق کف خشم با رو دفتر. گرفت من از رو نگاهش و کشید عمیقی نفس

 :داد ادامه کرد، می نگاه  زمین به که طورهمون . گرفت هاشدست 

 دیدمش رفتم. ببینه رو من که بود شده  راضی اون و  بود زده  حرف زیبا با. زد زنگ بهم آرش امروز -

 ... اون. بانو

 : زد فریاد هوابی

 ! لعنتی -

 به رو مشتش قدرت تمام  با. رفت دیوار طرف به و شد بلند جا از هامین. پریدم جا از زد،  که دادی با

 : زد داد و  کوبید دیوار

 . دادم دستش از. رسیدم دیر! کرده  ازدواج -

  رو دستش. دویدم هامین طرف به هاشیشه  بین از بشه،  زخمی پام کف ممکنه کهاین  به توجه بدون

 : گفتم نگرانی با و گرفتم

 . میاری خودت سر  بلیی یه االن. بگیر آروم! هامین -

 . بشم راحت و بمیرم بذار! جهنم به -

 :زدم تشر
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 . هست خوب دختر همه این که،  نرسیده  آخر به  دنیا! کن تمومش هامین -

 . کرد نگاهم غم با

 :دادم  ادامه مهربونی و آرامش با

  دختر اون جای یکی  زود خیلی. کنیمی  فراموشش زود خیلی. سخته اولش فقط کن باور هامین -

 ! میشه عزیزتر برات هم  اون از حتی و میاد

  آروم. اومد همراهم مقاومت،  بدون. کشیدمش  تخت  طرف به و گرفتم رو دستش . شد ترآروم  هامین

 :گفتم مهربانانه. نشستم کنارش خودمم و نشوندمش تخت روی

  پا سر باید تو. کنم کمکت من بذار. کردی گم رو راهت. داری درد ناراحتی،  ای، خسته  االن هامین -

  دادهای از حسابی دیدمش،  جنون کافه توی که باری اولین من که نیستی هامینی اون االن تو. بشی

 . ترسیدم ابهتش پر

  باالی المپی مثل که فکری با. بشه آروم که بگم چی بودم مونده . کردمی  نگاهم فقط سکوت در هامین

 با تونستممی که آهنگی. کردم پخش  آهنگ یه  و برداشتم تخت روی از رو گوشیم شد،   روشن سرم

 :بیارم خودش به رو هامین کمکش، 

 "میدم نشونت من بینی، نمی  تاریکی،   تو" -

 : گفتم تند تند بگه،  رو بعدی یجمله کهاین  از قبل

 .بدم نشونت رو راه  من بذار -

 "میدم یادت رو هااسم  باز دنبالم بیا" -

 :گفتم آهنگ بعدی یجمله  از قبل هم باز و

 . باشن مهم برات باید که هاییاسم  -
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 توئه   های شونه  رو وقتا  بعضی این که" -

 "من های شونه  رو میفته وقتا بعضی که

 :گفتم جمله یه منم آهنگ،  های جمله تک تک  بین ترتیب  همین به و

 . کنیم تحمل  هم با رو  غم این بار بذار -

 "بیاد یادت  باید اسمت اسمتو،  بگو" -

 ! راستینی هامین تو -

 "میدم بهت من که درسیه اولین  این" -

 . نیستی کسی کم تو -

 "خونه کجاست بمونه یادت همیشه" -

 .میده  آرامش بهت که جاییه -

 "میدن نشون چیو  دارن اونا نیست مهم" -

 : گفتم و گرفتم دستم توی رو صورتش

 . نمیکشی درد خونه توی  تو -

 "قهرماناتو یکی   یکی میگیره  زمان" -

 : گفتم آروم

 . گرفت ازت رو زیبات -

 "شو خودت شبیه میگه بهت داره  زمان"د-
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 :دادم ادامه هیجان با

 ! قوی هامینِ شبیه -

 "طوفان این با میرن ریشه بی درختای" -

 بزرگه  دردت طوفان -

 "تو  ی ریشه میشم خودم دستاتو،  بده " -

 . هامین میشم تریشه  من -

. چرخوندمی هامچشم  و دستم بین رو نگاهش تردید با هامین. کردم  دراز طرفش به رو دستم و

 :میشد پخش آهنگ یادامه

 "میدم نشونت من نمیبینی،  تاریکی،   تو" -

 . تاریکی االن  تو -

 "میدم یادت  رو اسما باز دنبالم بیا" -

 . خونه عشق،  مثل -

 توئه   های شونه روی  وقتا  بعضی این که" -

 من  های شونه  رو سنگینه  وقتا بعضی که

 "دوستانش و او گروه  تاریکی؛ تو"

  طرف به بیشتر رو دستم. بشه پخش بود کلمبی دیگه که آهنگ باقی گذاشتم و نگفتم چیزی دیگه

  توی دستش آهنگ،  شدن تموم با زمانهم. اومد باال تردید با و آروم هامین،  دست. کردم دراز هامین
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  دست دور رو دستم. کرد خوش جا بم*ل کنج  موفقیتم،  خاطر به شادی با لبخندی. نشست من دست

 :گفتم امیدواری با و کردم محکم هامین

 . نداشت رو لیاقتت  اون. کنی فراموشش باید. همینه هامین،  آفرین -

  رو دستش. کرد پر رو نگاهش خشم. کرد تغییر آنی به هامین گفتم،  رو آخرم یجمله کهاین  محض به

 : زد فریاد و کشید بیرون دستم از محکم

 ! لیاقتم  بی من. داره  و داشته رو چی  همه لیاقت اون. داشت -

 :زدم صداش زده  حیرت و ترسیده 

 ! هامین -

  رو بازوهام. سرش به بود زده  انگار. بود شده  عصبانی  خیلی. گرفت دستش توی  رو بازوهام هامین

 : زد فریاد من به رو عصبانیت با. کرد بلندم تخت روی از و کشید

 !داره  رو چی همه لیاقت من زیبای -

 یه. شدم پرت هاشیشه خرده   میون و  زمین روی  راستم پهلوی به. کرد ول  رو بازوهام و  داد هولم و

 با. اومد خون  و داد خراش سانت پنج  یاندازه  به رو راستم بازوی تیز،  و بزرگ یشیشه  تیکه

  و بود عمیقی خراش. کردم نگاه  دستم خون به زده حیرت بود،  شده   اشکی حاال که هاییچشم

  خون قطره  چندین. میشد پانسمان  باید اما نداشت؛ نیاز بخیه به. اومدمی خون داشت طوریهمین 

 . بود چکیده  هم زمین روی

  و آروم بغض،  با. زدم چنگ تخت  روی از  رو گوشیم و شدم بلند جا  از. شدن  سرازیر هاماشک 

 : گفتم وارزمزمه

 . نیستی هامین تو -
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 : زدم فریاد بغض با بلندتر،  و

 ! نیستی من هامینِ تو -

**** 

  رو دستم کهاین  از بعد. بردم پناه  خودم یخونه  به و  شدم خارج خونه از هم بعد و اتاق از دو به

. دادم گوش اومد، می هامین یخونه  از که صدایی و  سر به و نشستم خونه در پشت کردم،  پانسمان

 بهش ظروف و ظرف شکستن صدای هم دقیقه چند از بعد. نمیشد قطع هم لحظه  یه  هامین داد صدای

 . شد اضافه

  رو هامین من. شدم کردن فکر مشغولِ دادم، می  گوش صداها به و ریختممی  اشک که طورهمون 

  پاش به پا دنیا آخر تا بودم حاضر من نداشتم،  بدش حال با مشکلی که البته. خواستمنمی  طوریاین 

 هامین،  زندگی از حذفش و دختر اون  ازدواج وجود با که بود،  هامین افکار مشکلم. بشه خوب تا باشم

 منم وضع،   این با. کنه فراموش رو دختر اون خواستنمی  هامین. بود  قلبش و ذهن یملکه بازم

 ! رفتممی  باید شاید. بمونم تونستمنمی 

 بلند فورا. شد باز شتاب با اشخونه  در بعد،  ثانیه  چند. شد قطع ایلحظه  برای هامین صدای و سر

  در و اومد بیرون اشخونه از داغون،  وضعی و سر با هامین. شدم بیرون گرنظاره  در،  چشمی از و شدم

 . شد سرازیر هاپله  از شتاب با باشه،  آسانسور منتظر کهاین  بدون. کوبید هم به رو خونه

  و بیاد بیرون پارکینگ از  هامین ماشین تا شدم منتظر. کردم نگاه  خیابون به  و دویدم بالکن سمت به

 اول،  همون از. شدم وارد  سرعت  به و برداشتم رو  اشخونه  یدک کلید رفت،  باالخره  وقتی. بشه دور

  چی هر هامین.  بود شکسته هایظرف  از  پر سالن،   و آشپزخونه. کرد پر رو  خونه حیرتم فریاد

 ! شکسته  رو  بوده  خونه توی شکستنی

  هم هنوز خواب اتاق. کردم طی رو سالن  و برداشتم کفشی جا از رو  هامین روفرشی دمپایی

 جااون  بوکس کیسه هرچند بود،  هرمز اتاق بود نرسیده  بهش آسیبی که جایی تنها. بود طوریهمون 



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
605 

 

  اون تن بر که داشت هامین قوی هایمشت  از نشون که خوردمی  تکون خفیف خیلی داشت هنوز هم

 . بود اومده  فرود بوکس کیسه

  بود؟ کوچیک حرف یه خاطر به هاخرابکاری  این یهمه . ایستادم سالن جلوی و اومدم  بیرون راهرو از

  بمونم،  جااین  من اگه. نیست درست این نه،  نداشته؟ رو تو لیاقت دختر  اون  بودم گفته چون فقط

  پا زیر هم رو قلبم سلمتش،  و هامین خاطر به حاضرم من. بشه بدتر هم  این از  هامین وضع ممکنه

 !برم باید. گرفتم رو تصمیمم من. کردم پاک رو  اشکم و کشیدم چشمام به دستی. بذارم

 

 * هامین*

 چند از بعد. فشردم رو زنگ امدیگه  دست با. کردم تکیه  دیوار به و گذاشتم آیفون کنار رو دستم

 : پیچید  گوشم توی  سورن یزده  حیرت صدای لحظه

 کنی؟ می کارچی  جااین  تو!  هامین -

 :خوردم جا صدام خش از هم خودم

 . داغونم. سورن کن باز -

  به پله با رو خودم خوردن تلوتلو کلی با نتیجه در  بود،  ب*را*خ آسانسور.  شد باز تیکی صدای با در

  ایستاده  منتظرم درگاه  توی نگرانی با سورن و  بود باز دفتر در رسیدم،  که باال. رسوندم باال یطبقه 

  سورن کمک با و آرومی به که طورهمون . گرفت رو بازوم زیر و  اومد سمتم به دیدنم،  محض به. بود

 :کرد مطرح رو سوالش سورن،  نگران صدای شدم، می  دفتر وارد

 شدی؟  طوریاین  چرا  وضعشه؟  چه این هامین -

 :گفتم بود کرده  رو جونم قصد  انگاری و نمیشد کم بزرگیش از ایلحظه  که بغضی با
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  کردم؟ بلند دست پرنسسم روی کهاین  یا رو،  کرده  ازدواج زیبام کهاین  سورن؟ بگم رو دردم کدوم -

 هایکاشی  روی که پرنسسم هایخون  از یا بگم،  خورده  بهم هامبچگی بازیهم  نبود با که زخمی از

 قلبم؟  توی خنجر یه شد  و بود ریخته امخونه 

  خودش به که لحظه چند از بعد. بود شده  شوکه حسابی. شد خیره  بهم شده  گرد هایچشم  با سورن

 :گفت مِن مِن با اومد، 

 زنی؟ می  که چیه هاحرف  این هامین؟ میگی چی... چی -

 : کردم زمزمه آروم. دوختم حیرتش از پر هایچشم به رو مزده  غم نگاهم

 . سورن دادم دست از رو چیزم همه -

  عصبی  و نشوند مبل  روی رو من. داد تکون طرفین به رو سرش و بست محکم رو هاشچشم  سورن

 :گفت

 آوردی؟  باال گندی چه ببینم بیا ون*ب*ز  درست! نزن حرف تلگرافی و رمزی قدراین  هامین -

 : غریدم عصبی. کرد  پر رو وجودم خشم دوباره 

 بدی؟ بهم آب لیوان  یه  حداقل بازجویی،  این  جای به چیه نظرت. نیست خوش حالم  سورن -

. رفت آشپزخونه سمت به کشید، می  عمیقی نفس کهدرحالی  و داد تکون طرفین  به رو سرش سورن

  و  انداخت بهم نگاهی زده حیرت  شد،  سالن وارد  وقتی. کشید بیرون اتاقش از هم  رو آرش من،  صدای

 :گفت

 ریختیه؟  چه این -

  و زد چمباتمه روم به رو. خوند چشمام توی از  رو امغصه  کوه  همیشه،  مثل آرش. شد  بزرگتر بغضم

 :گفت آرامش از بود پر که  صدایی با. گرفت رو دستم
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 داداش؟  شده چی  -

 .کردم بلند سر سورن،  صدای با. لرزید امچونه 

 . هامین بخور بیا -

  دست به و گرفت ازم  رو خالی لیوان آرش. کشیدم سر نفس یک و گرفتم دستش از رو آب لیوان

 : دوخت امزده غم  نگاه  به رو مشکیش هایچشم  دوباره . داد سورن

 هامین؟  -

 ! کرده  ازدواج -

 کرده،  ازدواج کی بپرسه اینکه  از قبل اما شدن؛ گرد آرش هایچشم. بودم گفته ضرب یه و  سریع

 : رسوند هم به رو ابروهاش رنگی، کم اخم. فهمید رو جواب  خودش

 . دونستممی  رو این -

 :پرسید گیج  سورن

 خبره؟ چه گینمی  منم به -

 :بهش کرد رو آرش

 .کرده  ازدواج  هاش، بچگی بازیهم که فهمیده  تازه  هامین -

  پر  رو نفسش. دوخت آرش  به چشم طلبکاری،  و  عصبانیت به شبیه خاص،  حالتی  با و کرد اخم سورن

 :گفت  عصبی  و داد بیرون حرص

  کن جمعش خودت. میشه همین کنیمی  الکی بینیپیش هاتبرنامه و خودت برای شینیمی  وقتی -

 ! خان آرش
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  و  داشتم رو سورن العمل عکس  تحلیل  و تجزیه یحوصله  نه. ایستاد ای گوشه نه، *ی*س  به دست و

 . نبود همین فقط من قلب درد. رو اعصابش نه

 آرش؟  -

 :گفتم  و دادم قورت رو دهنم آب. کرد نگاهم گرانهپرسش 

 ... خواهرت. هست هم دیگه مشکل  یه نیست،  مهم االن این -

  نکنه زمین پهن  جوری  رو  من آرش که بگم طورچه رو موضوع این نمیدونستم اصل. خوردم رو حرفم

 . گرفت بودن عصبی از هاییرنگ  آرش،  صدای! کرد جمعم نشه هم کاردک با که

 چی؟  زیبا هامین؟ -

  هم من از  حتی رو زیبا که کسی هایچشم  به نداشتم توان. بستم رو چشمام و انداختم  پایین رو سرم

  که بودم نکرده  پیدا زدن  حرف قدرت هنوز. آوردم باال گندی چه بگم و کنم نگاه  داره  دوست بیشتر

 : شد بلند سورن کنجکاو و نگران صدای بار این

 چیه؟  کردن بلند دست و خون داستان شده؟  چی هامین پرنسست؟ -

 :میفهمیدم عصبانیش  صدای از رو این. کرد تغییر  آنی به آرش حالت

 کردی؟  غلطی چه باز هامین خون؟  کردن؟ بلند دست -

 :گفتم میشنیدمش زور به خودمم که خشداری و لرزون صدای با و کشیدم عمیقی نفس

  راستش بازوی کنممی فکر... هاشیشه  روی افتاد. بود شکسته یشیشه  زمین کف... دادم هولش -

 ...خونه کف هایسرامیک   روی خون،  یه قطر  چند که شد زخمی

  فریاد صدای بعد،  ایلحظه  و  شد قطع خوردم  آرش از عمرم تمام در که  ایسیلی   سومین با حرفم

 : لرزوند رو  وجودم یهمه  عصبیش
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 ! احمق  -

  آرش که بود باری دومین این. بود شده   سرخ آرش صورت. کردم باز رو چشمام و آوردم باال رو سرم

  خودش جای خوب که  بود دختری خاطر به هم بار دو هر و دیدممی  عصبانی قدراین  رو آروم همیشه

 . بود کرده  محکم هممون قلب توی رو

**** 

  روی رو مشتش و دوید  جلو  سورن که بود من صورت روی اومدن فرود یآماده  آرش یرفته باال مشت

 : گرفت هوا

 . داغونه هم خودش که میبینی کافیه،  آرش -

 :ریخت صداش توی رو آرامشش تمام  سورن. رفت نشونه رو سورن آرش،  خشمگین نگاه 

  دعوا وقت االن اما داری؛ دوسش خیلی میدونم. میندازه  عشقت یاد رو تو زیبا هایمهربونی  میدونم -

  خیلی منم برای که زیبایی به زده  آسیب جوریاین  که خطیه،  خط این دست از اعصابم منم. نیست

 . نمیکنه بهتر رو چیزی دعوا االن اما  عزیزه؛

  سیاهش موهای الی به ال و  شد چنگ دستش.  انداخت پایین رو مشتش  و کرد رها رو نفسش آرش

  من طرف به شد،  راحت آرش از خیالش که سورن. شد  دور قدمی چند و کرد  من به پشت. رفت فرو

 . اومد

 چطوره؟  االن -

 . دادم تکون مفهومبی  رو سرم سردرگمی،  با 

  رو  خون هایقطره  من بعدش. بیرون زد امخونه  از   و شد بلند دادم،  هولش که  موقع همون. نمیدونم -

 . شکوندم رو خونه هایشکستنی  نصف . شدم دیوونه و دیدم
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 . بردم فرو  موهام بین رو دستم و دادم تکیه  زانوم به رو آرنجم

  عصبانی لحظه  یه میدونم فقط. بکنم رو کار این تونستم طورچه  نمیدونم. میاد بدم خودم  از خودمم -

 . میکنم کارچی   دارم نفهمیدم. گرفت رو چشمم  جلوی خون و شدم

  کوچیکی خیلی لبخند گرفتم،  دستم توی رو زیبا بازوهای که ایلحظه  یادآوری با. کشید آه  سورن

 :گفتم آروم. شد خاصی جور یه دلم حال و اومد بم*ل روی

 کردم،  لمس رو پوستش و  گرفتم رو بازوش وقتی  ولی عجیبه؛. خاصیم حال یه وجود،  این با ولی -

 . لرزید دلم عصبانیت،  همه اون میون

  دقیق  صورتم توی. بود شده  سوال علمت شکل اشچهره . برگشت سمتم به بود،  شده  آرومتر که آرش

 :گفت آروم و زدن برق هاشچشم . شد محو اشچهره  از خشم اون ناگهان لحظه چند از بعد  و شد

 سُریده؟  -

 : چپ  علی یکوچه به زدم اما فهمیدم؛ رو منظورش. لرزیدن هامچشم مردمک

 چی؟  ها؟ -

  از خبر هاش، چشم  توی  شیطنت و بود گرفته خوب رو آرش منظور هم اون. زد مرموزی لبخند  سورن

 . میگذره  چی سرم توی فهمیده  که دادمی  این

 . اصل نرو سمتی اون امروز نظرم به! خان هامین ولش  رو چپ  علی کوچه -

 هایچشم  توی که روشنی سبز جنگل به شدم خیره  گرانهپرسش   طوریهمون  و نیومدم کوتاه  بازم

 انگشت. کرد تجدید رو مرموزش لبخند و  داد تکون تاسف ینشونه به  سری  سورن. بود سورن

 : گفت و زد قلبم روی دوبار رو اشارهش

 سُریده؟ . میگه رو این -
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. انگار خودم مستقیم صراط به برمیگشتم باید! نبود موندن جای هااین  علی  کوچه دیگه انگار خیر،  نه

  اون  به نسبت احساسم با کردم جرئت بار اولین برای باالخره . بستم رو چشمام و کشیدم عمیقی نفس

 دل داشتم که گفتم بچگیم همبازی به من. بشم  رو به رو مهمه برام قدرچه  میدونستم خوب که دختر

  نگفتم مگه بمونه؟ کنارم نگفتم زیبا به خودم مگه بود؟ دل ته از  حرفم این اما میدادم؛ دیگه یکی به

  فراموش رو هامبچگی  همبازی داشتم که  نه مگه اونه؟ فقط کنه خوب رو حالم بتونه کسی اگه

 بودم؟  شده  زیبا عاشق من یعنی پس میکردم؟

 ! نمیدونم  -

  نه و عاشقشم که بودم مطمئن نه من. کنم درک رو حسم نمیتونستم واقعا. بود جواب  بهترین این

  رو واکنششون تا گردوندم سورن و  آرش بین رو نگاهم و کردم باز چشم. بود کم قبل یاندازه  به حسم

 نگاه  چشمش به وقتی. گذاشت امشونه   روی دست و اومد  جلو آرش. زدن  لبخند  هم به دو هر. ببینم

 :گفت کمرنگی لبخند با کردم، 

 . سُریده  پس -

 :داد ادامه و کرد اخمی آرش. نداشتم جوابی هم باز

  حالت به وای میزنم،   زنگ زیبا به االن من. نمیکنه کم آوردی باال که گندی از چیزی بازم این اما -

 ! بلرزه  صداش اگه حتی

 :برداشت رو  گوشی زیبا باالخره  ثانیه،  چند بعد. گرفت شماره  آرش و دادم تکون سر

 نکنی؟  ما از یادی  وقت یه. خانوم زیبا سلم علیک -

 :گفت و  زد لبخند آرش که داد جوابی چه زیبا نمیدونم

  سوال جواب. خوبی که خوبه میزنی؟ نفس نفس چرا چطوری؟! جاشه سر هنوز زبونت خوبه،  نه،  -

 ندادی؟  رو دومم
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 :پریدن باال آرش های  ابرو داد،  زیبا که جوابی با

  خواستم فقط خواهرم،  نمیشم مزاحمت پس. باشه خب،  خیله تکونیه؟  خونه  وقت چه االن آخه -

 . فعل برس،  کارت به برو. بپرسم رو حالت

 : گفت و داد هول شلوارش جیب داخل رو گوشیش. کرد قطع و

 ! خان  هامین آوردی شانس. میکرد تمیز  رو اشخونه   داشت بود،  خوب حالش -

  به رو مبل طرف به سورن، . گرفت آروم یکم  قلبم و اومد  بم*ل روی لبخندی خوبش،  حال خبرِ از

 : کرد پرت مبل روی  رو خودش و  رفت رویی

 چی؟  حاال -

 :کردم هدایت طرفش به رو نگاهم

 چی؟  -

  عنوان به حتی نمیخوای که ایشاال اما کنی؛ فراموشش باید مشخصه،  که هاتبچگی زیبای  تکلیف -

 باشی؟  داشته آمدی و رفت باهاش دوست یه

 :زدم پس  رو بغضم و کشیدم عمیقی نفس

 ! همیشه برای. کردم خداحافظی ازش امروز -

 :نشست ایدیگه  نفری تک مبل  روی و زد لبخند آرش

 ! خوبه -

 محض به اما دادم؛ ماساژ رو هامشقیقه  و بستم  رو چشمام. فرستادم بیرون فشار با رو نفسم دوباره 

 نقش چشمم جلوی رنگ،   سرخ خون قطره  چند  اون تصویر هام، چشم  بستن با دنیا شدن تاریک
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!  نیست هامبچگی بازیهم ازدواج کرده  داغونم جوریاین  که چیزی اون بودم مطمئن دیگه حاال. بست

 لعنتی بغض این و برگشت گلوم به بغض و شد  فشرده  دوباره  قلبم. کردم  پرنسسم با که کاریه بلکه

 . شد متوجهش هم سورن که  لرزوند رو گلوم سیبک طوری  و بود بزرگ قدراون 

 . جبرانه وقتِ. هامین هانیست  بغض وقت االن -

 . کردم امروز که کاریه به منظورش کردم فکر

 .میبخشه رو من مهربونه،  من پرنسس قلب. میکنم عذرخواهی ازش کلی خونه برم -

 . نبود این منظورم -

 :پیشونیم  روی نشست کمرنگی اخم

 کنم؟  جبران باید رو چی چی؟ پس -

  در. گذروندیشون پوچی به بچگیت،  بازیهم یاد  با تو  و بود کنار پرنسست که رو  هاییلحظه  تمام -

 . باشن عمرت لحظات  بهترین میتونستن هااون  که صورتی

  حرفش،  این با. بود اطمینان از  پر هاشچشم توی . چرخوندم طرفش به رو  سرم آرش،  حرف این با

 صبِح از من. شد مرور ذهنم توی گذروندم زیبا با یلدا  شب از بعد که ایهفته  یه یلحظه  به لحظه

  رو هفته یه اون یلحظه هر زیبا هم واقعا و کنم فراموش  رو هامبچگی بازیهم  گرفتم تصمیم فرداش

 . کرد خاطره  واسم

  اسم هیچ  به تونستمنمی  رو کودکیم زیبای اون دیگه انگار. نشست بم*ل  روی ناخودآگاه  پوزخندی

  روی بچگی بازیهم همین خاطر به من. بس و   همین بود،  بچگیم بازیهم فقط اون. بخونم ایدیگه

  اطمینان با تونستممی ساعت  چند گذشت از بعد حاال  که دختری خاطر به کردم؟ بلند دست پرنسسم

 ندارم؟  بهش نسبت حسی و شده   خنثی حسم بگم
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  روی  از چاقو،  یه و بردم جلو دست هوابی که  کرد پر  رو وجودم قدراون   خشم فکر این از لحظه یه

  و آرش کهاین  از قبل. برداشتم بود،  عسلی میز روی مخصوصشون ظرف توی  که خوریمیوه  چاقوهای

 بعد و بردم باال رو بود توش  چاقو که راستم دست بپرسن،  سوالی و  کنن درک رو حرکتم بخوان سورن

  طویلی و  عمیق نسبتاً خراش . شد بلند دردم از پر ینعره . آوردم فرود چپم  دستم روی وجود،  تمام با

 . بود هیچ  زدم پرنسسم قلب به که زخمی برابر در این ولی بود؛ شده  ایجاد  چپم دست روی

**** 

  چشمم جلوی نیستی،  من  هامین تو گفت بهم بغض با جوریاون  که وقتی زیبا  اشکی هایچشم   تصویر

  از قبل باراین  اما بردم؛ باال رو راستم دست دوباره . داد بهم بیشتری یانگیزه  و  قدرت و گرفت جون

 روی رو مچم آرش،  قدرت پر هایدست  بزنم،  دستم روی ایدیگه  زخم تا بیارمش پایین دوباره  اینکه

 کرد  اسیر هوا

 هامین؟  کنیمی  غلطی  چه داری -

  بود،  آرش دست تو دستم مچ  که طورهمون . شد  اشک از پر هامچشم  یکاسه  و  خورد ترک  بغضم

  توی  رو چپم دست بود،  زده  زانو کنارم که سورن.  افتاد زمین بدی صدای با چاقو و کردم باز رو مشتم

 . کرد معاینه و گرفت دست

 . بشه پانسمان  باید ولی بخواد؛ بخیه که  نیست عمیق قدریاون  -

  زیر آرش. بیاره  رو  اولیه هایکمک  یجعبه  تا  دوید آشپزخونه سمت به و  شد بلند جا  از ادامه در و

  با رو دستم اول و رسید سر هم سورن بعد ایلحظه. کرد هدایتم دستشویی طرف به و گرفت رو بازوم

 که ردید شدن آروم برای هم مسکن یه و کرد پانسمانش خوب خیلی هم بعد . کرد ضدعفونی بتادین

 . داد خوردم به داد، می نشون رو خودش  داشت تازه 

 : شد شروع هاشونبازجویی  شدیم،  مستقر مبل روی نفر سه هر دوباره  وقتی
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 کردی؟   رو کار این  چی واسه کردی؟ که بود کاری چه این -

  جواب خشم،  شدت از  لرزون  هاییب*ل با. دوختم امشده  پانسمان دست به چشم خشم،  و نفرت با

 :دادم رو سورن

  این. زدم قلبش به رو  این از ترعمیق  زخمی. کردم بلند پرنسسم  روی رو لعنتی  هایدست  این من -

 . کمه براشون این بشن،  قطع باید هادست 

 ! عاشقشی  -

 بهش و کنم بلند سر شده  گرد هایچشم با شد  باعث گفت،  محکم و سریع خیلی آرش که حرفی

 :بشم خیره 

 چی؟  -

 آوردی؟ می  در هابازی دیوونه این از کی تو وگرنه. دونیمی  خودتم رو این هامین،   شدی عاشقش -

 .کردم بهش سفیه اندر عاقل نگاهی

 بشم؟  دیوونه بعدشم و کنم بلند دست روش بخوام که حاال،  تا من زندگی توی بوده  کسی آخه -

 برات؟ خاصه آدم یه زیبا که  داری قبول خودتم پس -

 . دادم تکون سر

 !درصد صد -

 : کشید عمیقی نفس آرش

 کنی؟  کشف رو  واقعیت و بشی رو به رو احساست با منطقی بار یه خواینمی  چرا -

 : گفتم و  بستم رو چشمم. دادم تکیه  مبل پشتی به و بردم عقب رو سرم
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 ! ترسممی -

 :دادم ادامه عمیق،  نفسی با پس. حیرت تا کردم تشبیه انتظار به رو سورن و آرش سکوت

 دونممی  که احساسی ترسممی. میاد سرم بلیی چه بشم،  رو به رو احساسم با بخوام اگه دونمنمی  -

  اشنادیده  االن تا من که باشه مقدس حس یه ،  داره  ترقبل  خیلی به ریشه و  نیست روزها این مال

  دستشون از حماقت با که روزهایی با دونمنمی . بیام کنار وجدانم عذاب با  تونمنمی  وقت اون. گرفتم

 .کنم کارچی  دادم

  توی  دو هر. کنم پیدا نگاهشون توی رو هامحرف   تاثیر تا کردم نگاه  سورن و  آرش به و کردم باز چشم

 : گفت سورن لحظه،   چند از بعد. بودن فکر

  تأسف بیشتر بعدها ندی،  انجامش االن اگه. بکنی رو کار این روزی یه  باید باالخره  تو هامین -

  عوض  رو چیزی خوردن  رو گذشته یغبطه .  دادی دست از رو بیشتری روزهای چون خوری؛می

 باش جبران فکر به االن از. گیره می  ازت هم رو باشه روشن خیلی  تونهمی که ایآینده  فقط کنه، نمی 

 . بساز قشنگ رو مسیر این یبقیه . هامین

  المثلضرب یه  موقعیتی هر برای همیشه مثل  آرش و خورد لیز آرش طرف به سورن  روی از نگاهم

 : داشت

 ! است  تازه  بگیری،  آب از وقت  هر رو ماهی -

 هامچشم. دادممی  دست از طوریاین  رو بیشتری روزهای نباید بود،  هااون  با حق. گرفتم رو تصمیمم

 هر. کردم مرور شدم،   آشنا زیبا با که ایلحظه   از رو روزهام  تک تک. کردم شروع  و بستم رو

  تا. میشه ترقوی  زیبا به  حسم زمان طول در طورچه که دیدممی  اومد، می چشمم جلوی که اینه*صح 

.  سوزوند رو دستش  که شبی همون. پرنسسم گفتم بهش بار اولین برای که  رسیدم شبی به باالخره 

  داشتنش به لحظات اون چون ریختم،  هم به کنه  ازدواج  نخواد هرگز زیبا کهاین  تصور  از شب اون من
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 پیدا کجا از هامبچگی بازیهم  یکله  و سر شد؟چی   احساسم دفعه یه پس. کردممی  فکر خودم کنار

 بگردم؟ دنبالش بازم تا  داد سوق رو من  اون گفتم،  زیبا برای رو خاطرات اون وقتی  چرا شد؟

  عجیب کشش یه. داشتم زیبا به نسبت عمیق حس یه لحظات تمام من. زدم  ورق رو ذهنم دفتر هم باز

  رو حس این  اومدن وجود به روز اولین تا گشتممی چی هر. نداشتم کسی هیچ  به نسبت وقت هیچ  که

  کشید؛ سرک زندگیم  توی  کی از حس این دونستمنمی  اصل. رسیدمنمی  اینتیجه  به بازم کنم،  پیدا

  پی و رگ تمام توی  آروم آروم. شد ایجاد آروم آروم نیومد،  ایدفعه  یک که فهمیدممی  خوب اما

  زیبا از بودم،  نداده  رو دختر یه به هرگز که  راستین،  هامین من،  که جایی تا. کرد ریشه وجودم

  کنارش همیشه من کنه  باور کهاین  برای گفتم بهش شب اون. بشه محرمم همیشه برای تا خواستم

  قلبم دونستممی. خبره چه  قلبم توی  دونستممی  خوب خودم اما دارم؛ ازش  رو درخواست این مونممی

 . کنه خودش پابند رو دچاره  بهش بدجوری که دختر این جوری یه  خوادمی

  در بانوم زیبا به نسبت من حس که رسیدممی یقین  به بیشتر رفتم، می جلوتر چی هر. کشیدم آهی

  پوچی به رو باشه زندگیم دوران بهترین تونستمی  که مدت این من. داشته وجود مدت این تمام

  ترینقشنگ به هم،  بانو زیبا کنار بودن نیمه نصفه همون که دونستممی  این،  وجود با. گذروندم

 . بود شده   تبدیل  خاطراتم

  میشه؟ چی بچگیم همبازی به احساسم تکلیف وسط  این پس اما داشتم؛ دوست رو بانو زیبا من آره، 

  که دونستممی بودم؟ منتظرش که سالی دوازده  از بعد کنم؟ فراموشش  باید راحتی همین به یعنی

  چی وامونده  دل این اصل میشه؟ چی دلم پس اما بود؛ کرده  ازدواج اون کنم،  فراموشش مجبورم

 ! برس دادم به خدایا،  میخواد؟

 :نالیدم بود،  تحلیل  به رو که صدایی با. نشستم صاف و کردم باز چشم

 . درسته راه  کدوم دونمنمی ! گیجم -

 هامین؟  هستن هاچی  راهیت دو هایراه  -
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 .شدم مشده  باندپیچی دست به خیره  دوباره  و انداختم بود زده   رو حرف این که آرش به گذرایی نگاه 

 و هامهبچگی بازیهم  دیگه طرف. چیه اسمش دونمنمی  که حسی و ایستاده   بانو زیبا طرف یه -

 . داشتم بهش نسبت تمام سال  بیست که عشقی

 :انداخت بهم سفیه اندر عاقل  نگاهی سورن

  نکرده؟ ازدواج هاتبچگی بازیهم مگه! پرنسسته درست راه  که معلومه هامین؟ راهیه دو این آخه -

 . کنی  فراموشش که مجبوری تو

 :گفتم گونهناله  حالتی با و گرفتم بر در رو پیشونیم راستم،  دست با

  و انتظار سال دوازده   این تکلیف پس میگم من نیست  اون هم مشکلم ندارم،  بهش حسی االن من -

 پَر؟  همش راحتی همین به میشه؟ چی عاشقی

 ! نبودی دختر اون  عاشقِ  تو -

 :داد ادامه آرامش با دید،  رو منتظرم و متعجب نگاه  که آرش. برگشتم آرش سمت به تعجب با

 که بودی کرده  تلقین  خودت به. باشی داشته حسی بهش که بودی کرده  عادت فقط تو هامین -

 . نکن یکی عشق مقدس حس با رو اتکودکانه حس هامین،   نبود عشق این. عاشقشی

 :نموند ساکت  هم سورن

  درد تو  از بیشتر اون بریدی،  رو دستت تو وقتی که کن انتخاب رو کسی اتآینده  برای! هامین -

  روزهایی تک تک توی زیبا هامین، ! بده  جون اون درد از  تو شد،   زخم اون دست  اگه  وقت اون. بکشه

  توی  هم تو  که دونیمی هم قلبت توی تو. کشید درد دردهات برای خودت از بیشتر بود،  کنارت که

  و است ساده  قدرهمین   ماجرا این! کشیدی  خودش از بیشتری درد اون،  دردهای برای مدت،  این تمام

 ! عمیق قدرهمین 
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  اما بانوئه؛ زیبا درست راه   که میزد فریاد داشت عقلم. فهمیدمنمی  رو قلبم حرف. کردم نگاهشون گیج 

 : داد ادامه آرش که کشیدم آهی گفت؟می  چی اون چی؟ دلم پس

 جارِش نمیگن،  بقیه به رو عزیزتره  بقیه از براشون که خاطراتی ناخودآگاه،  صورت به هاآدم هامین -

  اون که دنمی اجازه  و  میکنن مرور خلوتشون موقع خودشون،  قلب توی  رو هااون فقط. زنننمی 

 .بیاره  لبشون  به لبخند خاطرات، 

*** 

  فهمیدمنمی  چرا بود؟ چی هاحرف  این گفتنِ از  منظورش. بودم کرده  تعجب حسابی. کرد سکوت

 :گفت و  زد لبخندی دید،  رو گیجیم که آرش چیه؟ هدفش

  تعریف  برامون رو همه. داریم خبر بچگیت زیبای و تو بین اتفاقات یلحظه لحظه  از سورن و من -

 شبی اون یخاطره  مثل  کوچیک،  خاطره  تا چند جز به تو  چی؟ پرنسست و خودت  خاطرات اما کردی؛

  نفرتون دو خاطرات یهمه . نکردی تعریف برامون رو چیزی کردی،  صداش پرنسس  بار اولین برای که

 . کنی حفظ خودت برای رو هااین  خواستی. داشتی نگه خودت  ذهن و  قلب توی رو

 :بچرخونم طرفش به رو سرم شد باعث سورن صدای که شدم خیره  بهش شده  گرد هایچشم با

 عزیزتره؟  بچگیات بازیهم از روزهات،  این پرنسس که نمیده  نشون همین هامین -

  و  بانوم زیبا یمقایسه به بود کرده  شروع ناخودآگاه  ذهنم. رفتم فرو فکر به و بستم چشم دوباره 

  هر از  و رفتمی باالتر بانو  زیبا امتیاز افتاد، می اتفاق مقایسه این بیشتر چی هر و هامکودکی  زیبای

  این اسم که کنم  قبول خواستمنمی  هم باز  چرا من پس. میشد سَرتر کودکیم  همبازی از لحاظی

 عشقه؟ 

  دوری این بعد و بمونی عاشق  سال دوازده  تو باشه قرار که نیست رمان یه. واقعیه  زندگی این هامین -

 . برسی ایافسانه  عشق این به ذوق و   شور و شوق اشک کلی با
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  متوجه رو من که سورن. زدم  کوک سورن آروم و مطمئن نگاه  به رو نگاهم و کردم باز رو هامچشم

 :داد ادامه طمأنینه با دید،  خودش

  این. شناختی و  دیدی رو هاشبچگی فقط که بمونی کسی عاشق سال دوازده  تو که نداره  امکان این -

  که دختریه همون اون باشه،  ایافسانه  عشق یه  داشتن وجود بر قرار هم  اگر! هامین نیست فیلم یه

 . کنی رفع رو دلخوریش  و بری تا  توئه منتظره  خونه توی شکسته،  دل با االن

  یه  جوی و جست به که سالی دوازده  این که کردممی  باور داشتم. شدممی  قانع داشتم آروم آروم

.  کردممی  بزرگ خودم برای رو دوستی یساده  حس یه داشتم فقط من واقع  در گذشته،  قدیمی عشق

 دیگه قلبم. میشد باز  بانوئه زیبا من،  اصلی زندگی که حقیقت این روی  به داشت هامچشم کمکم

 :کرد پراکنده  رو خیاالتم ابر سورن،  صدای. گرفتمی  آروم داشت

  برات مدت این تمام پرنسست!  نکرده  تب برات هرگز که نمیر کسی برای دیگه آرش،  قولِ به هامین،  -

 بکنی؟  براش کوچیک تب یه  حداقل نیست حقش  نظرت به. داده  جون

  متعجب هایچهره  بین رو هامچشم مردمک. شدم  بلند مبل روی از هوابی قبل،  از ترمطمئن  قلبی با

 :گفتم اطمینان با و کردم جا به جا سورن و آرش

  سامون و  سر رو اششکسته قلب و پیشش برم تا  منتظره  خونه توی شکسته،  دل دختر یه. برم باید -

 !بدم

 قدرچه . کرد بیشتر رو امانگیزه  و انرژی نشست،  هامرفیق  بهترین هایب*ل  روی که پررنگی لبخند

 بودم کرده  پیدا نجات بزرگ  سردرگمی یه از! شدم  وارد  دفترشون در از که وقتی  با داشت تفاوت حالم

 . بود  شده  خوب دلم حال بودم،  گذاشته قدم دَرِش تازه  که راهی اول همین از و

  دستم که طورهمون . شد خشک دستگیره  روی  دستم چیزی،  یادآوری با اما رفتم،  دفتر در سمت به

 :زدم صداش و چرخیدم آرش سمت به بود،  دستگیره  روی
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 آرش؟  -

  دست روی رو هامچشم مردمک ناخودآگاه  و انداختم بهش گذرایی نگاه نیم. کرد نگاهم گرانهپرسش 

 :گفتم آروم. کردم ثابت مشده  باندپیچی

  دوستش بیشتر من از تو کردممی فکر گفتم،  بهت کردم زیبا با که کاری از و جااین  اومدم وقتی -

 . تره قوی  تو  حس و داری

 . زدم  کوک هاشچشم  به رو نگاهم دوباره 

 !کردممی  اشتباه  اما -

  جواب. بود شنیده  رو قلبم  حرف هم اون انگار. زد لبخند  مهربونی با و انداخت باال رو ابروهاش آرش

 . رفتم بیرون دفتر  از و چرخیدم در سمت به دوباره  و دادم رو  لبخندش

*** 

 

  و شدم ناامید. نیومد خونه از صدایی ترینکوچک  اما  آوردم؛ در صدا به رو زیبا یخونه  در زنگ هم باز

  باز من روی هم رو در  که باشه دلخور ازم حد این تا داشت حق زیبا. برگشتم خودم یخونه  سمت به

  وقت  یکم  به منم بود؛ بهتر جوریاین آره، . بشه ترآروم  تا دادممی بهش  زمان یکم  باید شاید. نکنه

 . بگم زیبا به احساسم از تا کنم آماده   رو خودم و کنم مرتب رو هامحرف  تا  داشتم احتیاج

  کردن باز برای داشت،  پیامی  رسیدن از نشون که  گوشیم زنگ صدای با اما آوردم؛ در جیبم از رو کلید

  برام آهنگ یه. کردم باز رو پیام آرش،  اسم  دیدن با. کردم باز رو گوشیم و داشتم نگه دست در

 :بود نوشته زیرش و بود فرستاده 

 دنیای آدمِ که بفهمی بهتر و کنی درک رو عشق  واقعی معنای بتونی بلکه کن گوش رو آهنگ این -

 . نیست پرنسست جز کسی هیچ  تو، 
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  پخش هم آهنگ در،  شدن باز با زمانهم . انداختم قفل توی رو کلید و کردم باز رو آهنگ تعجب،  با

 برق تمیزی از که ایخونه این. بودم شده  روم به رو  یمنظره   مات در،  درگاه   توی جاهمون  من اما شد؛

 بود؟  ترکیده  اتم بمبِ توش  انگار رفتن،  وقت که منه یخونه  همون میزنه، 

 نیست هاقصه  تو  مثل عشق" -

 "نیست هاافسانه  شبیه حتی

  رو راهم و بستم سرم پشت دقتیبی با رو در. شدم خونه وارد و آوردم در  رو کفشم حیرتم،  نهایت با

  گاو گل دمنوش خوب بوی  و نبود شکسته هایظرف اون از خبری هیچ . کردم کج  آشپزخونه سمت به

 . بود کرده  پر رو خونه تمام ون، *ب*ز

 خوردیم  رو ها قصه گول عمری یه هم ما" -

 "مردیم نمیکرد تب  برامون کی هر واسه

  و بود کرده  لمشرمنده   خوبیش با هم باز که زیبایی کردم پیدا  حتم و افتاد از *گ روی قوری به نگاهم

  وقتی تا کرده  دم برام هم ون*ب*ز گاو گل بود،  کرده  گل یدسته  به تبدیل  رو امریخته  هم به یخونه 

  سانت من که نداشتن رو ارزشش ظریف،  هایدست   این آخه. بشه آروم اعصابم  و بخورم خونه برگشتم

 کنم؟  وسه* ب غرق  رو سانتشون به

 به تا  گذشتم بود،  مرتب حسابی پیش ساعت چند برخلف که سالنی از و  رفتم بیرون آشپزخونه از

 . همانا گلوم توی رحمبی  بغض یه نشستن و همانا اتاق در کردن  باز اما رسیدم؛ خوابم اتاق

 ست خسته  چشمای همون عشق" -

 "ستبسته  پینه  و سرد دستای همون

  توی که پیش  ساعت چند روی زد قفلی فکرم و شد تند قلبم ضربان آهنگ،  از جملت این شنیدن با

  محکم و  قوی قبل،  مثل  رو من. بود خسته من کشیدنِ درد از. دیدم رو زیبا یخسته نگاه  اتاق،  همین



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
623 

 

  از یعنی. بودن سرد هاشدست  گرفتم،  رو کمکش دست تخت،  همین روی  درست وقتی. خواستمی

 بود؟ کرده  یخ   کنم رد رو دستش من ممکنه کهاین  استرس شدت

 "بود مادری مهر همون عشق" -

  از وقت هیچ  که مادری. بود شبچه به نسبت مادر یه عشق مثل دقیقا زیبا،  هایمحبت  این تمام آره، 

 . بخوره  زمین زندگیش  مسیر توی یا کنه خطا بچه اون که هم قدرچه هر حاال نمیشه،  خسته کودکش

 "بود سرسری  ناهار یه  خوب طعم تو" -

 هامکودکی  بازیهم دنبال وفقهبی من که ماهی  یک اون به رسید  تا خورد  ورق  ذهنم خاطرات دفتر

 که مختلفی هایساندویچ   همون. ذاشتمی  و کردمی  درست ناهار و شام برام روز هر زیبا و گشتممی

  آره، . کنم فکر بوده  غذاها این پشت که عشقی به کهاین  بدون خوردم، می  تند  تند ناهار برای روز هر

  داشتم من و بوده  کنارم درست مقصد مدت،  این  تمام  در! بود من واقعیِ  عشقِ زیبا. شد باورم حاال

 :شاعر قول به. گشتممی  اشتباهی آدرس دنبال

 . گردیممی جهان گرد ما و خانه در یار -

 "نگرونه برات که دلیه عشق" -

  خواستگاری شب که  بود همین برای. برسه بهم  آسیبی کهاین  از ترسیدمی. بود نگرانم همیشه زیبا

  سرم بلیی که بود  نگران چون رسوند؛ رو خودش سرعت به و شد اممتوجه زنگ،  تک یه با عسل، 

 . بیاد

 "نمونه یادت  شاید که نگاهه همون" -

 یهمه  دیدن برای. دیدمنمی  رو زیبا نگرانی و محبت از پر هاینگاه . نبود که  بودم شده  اونی درگیر من

 . موندنمی یادم کردم، می  فراموش و دیدممی  هم شاید. بودم شده  کور هاشمهربونی 

 "خوبه دوست  یه  لبخند عشق" -
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.  اومدی جلو پام به پا  و کردی ثابت  بهم رو دوستیت اولش از که تویی! زیبا بود تو لبخندهای عشق

 ! نفهمیدم رو این من و زیبا بودی تو عشق

**** 

 "غروبه وقت  خوندن کتاب عشق" -

 *فرساد  مرجان از افسانه؛*

  برای زیبا و برگشت آریا که شبی اون یخاطره . شد زنده  برام خاطره  یه آهنگ از  جمله این با دوباره 

  و بخونم کتاب براش دادم پیشنهاد ترسش،  کردن  فراموش برای که موقع همون. شد محرمم بار اولین

 . رفت خواب به پاهام روی من،  خوندن کتاب های وسط غروب،  خورشیدِ  رنگ  نارنجی نور زیر زیبا

  رد کنارت از ساده  خیلی ما و هاآدم ما به ی*یک*زد*ن قدرچه ! تو  عجیبی قدرچه... عشق عشق، 

  هم رو فکرش حتی که بدیم،  آدمی به دل میشی باعث! هستی بینی پیش قابل غیر قدرچه . شیممی

 . کردیمنمی 

  جا از تعجب با بود،  شده  چسبونده   آینه روی که سفیدی  کاغد دیدن با. چرخوندم اتاق توی رو نگاهم

  سرسری نگاهی با و کندم رو کاغذ بود؟ بانو زیبا طرف از نامه یه یعنی. رفتم  سمت اون به و شدم بلند

  اون خوندن به شروع  سریع افتاده،  شور به قلبی با. زیباست به متعلق خوش خطِ این شدم مطمئن

 : کردم باال بلند ینامه

 اگر. باشی شده  ترآروم زدی بیرون خونه از که وقتی به نسبت االن امیدوارم. سلم جانم،  هامین -

  سرد اگر ببین و کن چک. گازه  روی کردم،  دم گاوزبونگل  برات من داری،   ناآرومی احساس  هم هنوز

  اسپری یه من داره،  اعصاب  شدن آروم توی زیادی تاثیر هم  اسطوخدوس. بخور و کن گرمش شده، 

  اسپری هوا توی  یکم و  دار برش. گذاشتم امخونه  آرایش میز روی برات که داشتم هم اسطوخدوس

 . بذاره  تاثیر اعصابت  روی و کنی  حس هم رو اون بوی کشی، می  نفس وقتی تا کن
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  خودش زیبا چرا خب. نداشتم خوبی احساس. کشیدم موهام به دستی کلفگی با و کردم بلند رو سرم

  در تا  نیاورد طاقت این از  بیشتر دلم و شدم کلفه  بده؟ بهم رو اسپری  اون و بگه بهم رو هااین  تا نیومد

 :کنم تعلل نامه ادامه خوندنِ

 یخونه  در ات، خونه  بیای اینکه از  قبل اگر هامین! اصلی  بحث به رسیممی  شد؛ تموم سفارشاتم خب -

  زندگیت  از! هامین رفتم من. نیستم خونه اون توی  من. نکن تلش دیگه بگم  بهت باید زدی،  رو من

 . بود بهتر ما دوی  هر برای این. رفتم بیرون

  وزنم  تحمل دیگه پاهام کردممی  حس رفته؟ گذاشته کجا من عشق رفته؟ که چی یعنی  رفته؟ هان؟

 رو زیبا خطدست  یبقیه  بود،  افتاده  دَوَران به  که سری با و  انداختم تخت روی رو خودم. ندارن رو

 :بگیرم رو هامسوال   جواب بلکه تا کردم دنبال

  به اشتباهی کنم،  بهتر رو تو حال بخوام کهاین برای هم باز بود ممکن میموندم،  من اگه هامین،  -

  رو تو  دیدن طاقت خودمم دیگه،  طرف از. کنم بدتر هم اون از رو حالت و کنم توهین هاتبچگی  زیبای

 .بگذره  آرومتر زندگیت و باشه بهتر تو  حال تا رفتم پس. نداشتم وضعیت  اون  توی

  رفتی کجا! جهنم میفهمی؟ ! جهنمه تو بدونِ  من زندگی زیبا بگذره؟ آرومتر زندگیم که چی یعنی

  چرا؟ آخه؟ چرا کنم؟ تقدیمت  رو  قلبم نذاشتی چرا بگم؟ بهت رو دلم هایحرف   نذاشتی چرا آخه؟

 : خوندم رو نامه یبقیه بود،  شده  تار که دیدی با. زد حلقه چشمام  توی  اشک

  توی گذاشتم رو هست نامم به که ایخونه  اون کلیدهای. بزن زنگ بهم  نه و بگرد دنبالم نه لطفا -

  کاری هر. گذاشتم خودمم وسایل از سری یه  حتی برنداشتم،  خونه از هیچی. اتخونه  جاکلیدی

  خودم با بکنم؛ دل بود تو  یهدیه  که گیتاری از نتونستم فقط... فقط. بکن وسایل  اون با داشتی دوست

  استعفا برای هم رو امنامه استعفا. خودت نام به بزن دوباره  هم رو خونه داری،  رو من وکالتِ تو. بردمش

... هم رو محرمیت یغه * ی*ص  اون. برسونه  تو به تا  عسل دستِ میدم  و مینویسم جنون کافه از

 . هامین بینینمی  رو من هیچوقت دیگه تو. کن فسخش
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 آدم. عمرم یشیشه  شدی بدونم،  حتی کهاین  بدون وقته خیلی تو! زیبا میمیرم نبینم رو تو اگه من

 خودکار. افتاد برگه روی و  چکید چشمم از اشکی یقطره  مگه؟ میمونه زنده  عمرش یشیشه  بدون

  چشمم روی محکم رو دستم پشت ها، پسربچه مثل . نرفتن بین از کامل هانوشته  اما شد؛ پخش کمی

  میشد،  بزرگتر لحظه هر  که بغضی با. نکنن ب*را*خ  رو زیبا خطدست  این از بیشتر اشکهام تا کشیدم

 :خوندم  هم رو نامه خطوط آخرین

  رنگ دنیام به دیگه بار  یه  و کردی خوب رو حالم که متشکرم. کردی تحملم مدت این که ممنونم -

 گاهی که ببخش. کنم تکیه بهت دادی اجازه   و نکردی خالی  رو پشتم  وقت هیچ  که مرسی. زدی

  پسر یه ابد،  تا من  باش مطمئن و. بودی عزیز  خیلی  من برای همیشه تو  که بدون اما کردم؛ اذیتت

  از که جملهای اولین که داشت  خواهم یاد به رو ایشسرمه  هایچشم با عاشق،  و  قلب خوش و مهربون

 ...بود این شنیدم زبونش

  خالی  اتاق  توی صدام و خوندم بلند رو جمله آخرین بود،  نشسته بم*ل روی که لرزونی  و تلخ  لبخند با

 : شد اکو سردم و

 "!بیارین  در رو هندزفری اون دادین افتخار باالخره  آخه. میدادین گوش که آهنگی شد؟ تموم" -

 . زیبا  دادی؛ جون بهش دیگه بار یه که دختری طرف از هامین؛ دارم دوستت

  هم اون. چکیده  روش زیبا اشک که بود معلوم و بود شده  پخش  من اشک بدون نامه آخر خط خودکار

 و  شکست که من بغض بود؟ شکسته بغضش دیدیم رو همدیگه که روزی  اولین یخاطره  با من مثل

  همین به رفت؟  دستم از زیبا. میشد پخش اتاق توی که بود لممردونه  هقهق  صدای فقط حاال

 بدونه؟  رو حسم حتی کهاین   بدون سادگی؟

  من! بری دستم از بجنگم برات کهاین  بدون نمیدم اجازه ! نه. پیچید وجودم توی  عمیق خشمی ناگاه  به

  چشمم روی محکم رو هامدست . شدم بلند جا از  و گذاشتم تختم روی رو نامه فکر،  این با.  میکنم پیدا

  خونه از سرعت به و  دادم جا  جیبم توی  رو خونه کلید و گوشی. کردم پاک رو هاماشک  و کشیدم

 : گفتم اطمینان با و  موندم زیبا یخونه  در به خیره . کردم مکث ایلحظه   چند  در جلوی. زدم بیرون
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 . میگردونم بَرِت باش مطمئن منی؛ عشقِ تو!  زیبا میکنم پیدات -

 . شدم سرازیر هاپله  از بمونم،  آسانسور منتظر اینکه بدون و

 

 * زیبا*

  خونه از که ایلحظه  همون  از. کنم تازه  نفسی تا ایستادم ایلحظه  چند طوالنیم،  رویپیاده  از خسته

  نکرده  توقف ایلحظه کردم،  طی رو طوالنی مسافت این تاکسی گرفتن بدون لجوجانه  و زدم بیرون

 چشم به آدمی یا  میشد رد ماشینی توک و  تک خیابون،  توی و بود شده  تاریک  دیگه هوا. بودم

 چهل و یازده  ساعت. فهمیدم رو خیابون بودن خلوت دلیل و  انداختم مچیم  ساعت به نگاهی. میخورد

 . خانوادشونن پیش و هاشونخونه  توی  همه! نیست خیابون توی کسی که معلومه شب یدقیقه  پنج  و

 زده  پرسه هاخیابون  توی  هدفبی  رو  متوالی ساعت  چندین من که شدم متوجه تازه  ساعت،  دیدن با

  اما بازه؛ من روی به  همیشه اشخانواده  و عسل یخونه   در بودم مطمئن. برم کجا نمیدونستم. بودم

  شریک خودم دردهای توی   هم رو هااون   نمیخواستم. بشم مزاحمشون شب  وقت این  خواستنمی  دلم

 . کنم

  انگار. بود برنداشته سرم از دست هنوز دیدم رو  هامین که ایلحظه   آخرین  از گلوم،  توی  مزاحم بغض

  این از اصل هااشک  اون و بوده  فایده بی کردم،  خونه از  رفتنش بیرون از بعد که هایگریه  همه اون

  هامین دلتنگ بدجوری عاشقم،  دلِ. کشیدم آهی قلبم اعماق  از! نمیگرفتن سرچشمه سیریش بغض

  رو هامین نبود قرار هرگز دیگه من. کنم آرومش اشدوباره  دیدن قول با تونستمنمی  دیگه اما بود؛

 ! هرگز. ببینم

 االن. کردم پاک رو اشکم و کشیدم چشمم به دستی سریع. زد حلقه چشمام توی  هم باز فکر این از

  بودم توش که ونی*یاب* خ به تریدقیق نگاه  ذهنم کردن منحرف برای. نبود کردن گریه وقت

 خاطرات. کردم  نگاه   دقیقتر هم باز! نداشت امکان این نه، . زد خشکم اول نگاه  همون با اما انداختم؛
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 سفید،  و  سبز هایجدول این اما باشم؛ همونجا نمیشد باورم. آورد هجوم ذهنم به سرعت به روز اون

 که مجنونی بید درخت این بود،  شکسته و شده  کنده  فرشهاش سنگ از تا  چند که روییپیاده   این

  کوچیک چهارراه  حالت یه انتهاش که درازی خیابون این بود،  شده  حکاکی بزرگ یادگاری یه  روش

  داشت این  از نشون همه  و همه خیابون،  یدیگه  سمت در فروشی پارچه کوچیک یمغازه  اون داشت، 

 ملقات رو هامین بار اولین برای پیش روز هفت و بیست و ماه  نُه من که بود همونجایی  دقیقاً جااین  که

  دقیقا خوشبختی آره، . مینامیدمش خوشبختی تولدِ  محلِ قلبم توی همیشه که همونجایی. بودم کرده 

 . شد متولد من برای هامین با آشنایی با و مکان همین  توی

  و سر بی دادم اجازه  هاماشک به. بود محال نکردن گریه دیگه بار این و شد جمع چشمام  توی  اشک

  مکان این  به رو من چطور پاهام آوردم؟ در اینجا  از سر چطوری من جا؟این   چرا آخه. بشن جاری صدا

 کرد،  هدیه بهم دوم بار  برای رو هامین که جنونی کافه یاندازه  به درست اینجا کشوندن؟ قلبم مقدس

  نمیخواستم. آوردم کم باالخره  من و  کوبید سینهم  به رو خودش قبل از ترطاقت بی  قلبم. بود عزیز برام

.  بد قدراین  حالم  و بود بیقرار قدراین  دلم که نه،  حاال حداقل. کنم ترک رو جااین  نمیتونستم و

  روی جدول کنار همونجا  و درآوردم پشتم از بود داده  جا خودش  توی  رو کمم وسایل که ایپشتی کوله 

 خودم و دادم تکیه بود،  شده  تپل وسایل حجم خاطر به که ایکوله  به هم رو گیتارم. گذاشتم آسفالت

 . نشستم جدول یلبه   روی  کنارشون هم

**** 

 ناخودآگاه،  و شد بزرگتر هم باز بغضم. بود پوشنده  رو هاستاره  روی ابر انداختم؛  آسمون به نگاهی

 : گرفت جون ذهنم توی "باشد منتظرم جایی کسی کاش" کتاب از بخشی

  آسمون توی هم ستاره   یک  حتی میکنم،  آسمون به رو خونه؟ برگردم حالی  چه با میپرسم خودم از -

  منتظرم جایی کسی کاش...  شده  ناامید جا همه از امیدم... میشه بیشتر و بیشتر امگریه . نیست

 زیادیه؟  آرزوی این... باشه
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  باشه من سهم نفر یک فقط آدم،  همه این با بزرگ  دنیای این توی کهاین بود؟ زیادی آرزوی واقعا

 امگونه  روی اشک س* ن* ج از کوچیکی سیل  و شد  بیشتر ریختنم اشک شدت بود؟ زیادی آرزوی

 . نبود من منتظرِ دنیا این  از ایگوشه هیچ  توی کسی،  هیچ . داشت درد قلبم. افتاد راه 

 شد بلند دوباره  بود خورده  زنگ که باری آخرین  از ساعت نیم حدود از بعد گوشیم خاص زنگ صدای

  دو یکی حدود از هامین. زندگیمه آدمِ ترینخاص  به متعلق خاص زنگ این که میدونستم خوب من و

  بود برگشته که موقعی همون از احتماالً. بود کرده  شروع رو هاشگرفتن  تماس  رفتنم از  بعد ساعت

  از جوابی هیچ  دید وقتی اما  میزد؛ زنگ هم سر پشت  و مدام اوایل اون. بود شده   غیبتم متوجه و خونه

  بیشتر بود داده  ترجیح  میزدم حدس من و شد  ترطوالنی  هاشتماس  بین فواصل  نمیکنه دریافت من

  دیگه طاقتبی  و عاشق دل این با مکان،  این  توی االن،  اما بزنه؛ زنگ بهم دلیلبی کهاین  تا بگرده 

 : کردم زمزمه خودم با ب*ل زیر. ندم رو تماسش  جواب نمیشد

 .باره  آخرین این میدم قول -

 گذاشتم،  گوشم کنار رو گوشی کهاین  محض به. کردم وصل رو تماس ای، دیگه وقت  هر از دلتنگتر و

 :کرد بیقرارتر هم قبل از  رو دلم و پیچید گوشم توی هامین ی. آشفته صدای

 جونم؟  به دردت باالخره  دادی جواب زیبا؟ الو -

 :کردم زمزمه مداومم هایگریه  از گرفته صدایی  با وقتی نبود خودم دست

 ! نکنه خدا -

  برام هم تو دل هامین. بود متعجب حاال و بود شنیده  رو صدام انگار. کرد سکوت  ثانیه چند هامین

 است؟  آشفته  قدراین  صدات که تنگمی  دل تنگه؟

 . میکنم جبران رو چیز  همه برات برگرد. دلَکَم برگرد فدات،  به هامین رفتی؟ کجا آخه تو من،  زیبایِ -

 :میداد نشون  ترگرفته  هم قبل از رو  صدام و میشد بزرگتر لحظه  هر که بغضی از امان و
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 . نکردی اشتباهی که  تو  کنی؟ جبران  رو چی -

  دستش از من حماقت با اما بشه؛ عمرمون روزای بهترین میتونست که رو  لحظاتی  اون تک  تک -

 ! رو چیز  همه کنم جبران بذار دنبالت،  بیام کجایی بگو. دادیم

  کنه؟ جبران میخواد میگفت. شدن جاری هامگونه  روی بیشتری شدت با صدامبی  و مظلوم هایاشک 

 اصل هامین و من هایلحظه   بود دیگه نفر یه  عاشق اون وقتی تا میشد؟ مگه زیباش وجود با اما

 ! عمرمون  های لحظه   بهترین بشه بخواد که بشه نفری دو نمیتونست

 ! نمیشه -

 : کرد التماس و  نالید اش، آشفته صدای اون با هامین

  عمل بهش و بدم بهت قولی من شده . کنم جبران برات میدم قول من برم؟ قربونت نشه چرا آخه -

 ازم؟  حاال  تا  دیدی بدقولی تو  نکنم؟

 ... زیبات آخه -

 :کرد قطع رو حرفم و شد خشمگین اینبار هامین

 ! بس و  تویی فقط من زیبایِ زیبام؟ کدوم -

 ... امروز -

 : کنم کامل رو حرفم نذاشت هم باز و شد گونهناله  و درمونده  صداش دوباره 

 . نمیکنم هاغلط  این از هم دیگه! کردم غلط  من امروز -

 ... فقط تو. عاشقیه تو اشتباِه تنها!  هامین نگو -

 :شد فشرده  قبل از محکمتر  و  بیشتر کلمه این از قلبم  و رفت تحلیل به رو صدام
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 ! عاشقشی  -

 . نیستم عاشقش دیگه که قسم  پدرم و مادر خاک به! زیبا نیستم عاشقش من -

  دروغ حرفش و بخوره  قسم بودن عزیز براش همه اون که مادری و  پدر خاک به هامین میشد مگه و

  که موقعی همون دیدمش،  بار آخرین برای که وقتی  اون مطمئنم من بود؟ ممکن چطور آخه اما باشه؟

 ! دیدم  نگاهش توی  رو عشق من. بود دختر اون عاشقِ ،  کرد پرتم زمین روی

 :ریخت هم به رو فکریم معادالت تمام هامین،  صدای

 . زیبام نمیاره  طاقت تو   بی دلم. دنبالت بیام بذار کجایی،  بگو کوچولوم،  موشی پرنسس! من زیبایِ -

  دست به رو زبونم کنترل و بشه سرکش قلبم شد  باعث نبود،  دختر اون عاشق دیگه هامین کهاین  خبر

  رمز یه  شد اشنتیجه و وسط  پرید عقلم بگم،  بهش  رو بودم که جایی دقیقا کهاین  از قبل اما بگیره؛

 :پناهگاهم بود شده  لحظات اون که مکانی برای

  خوشبختی تولد محل توی من که اینه  راهنماییم تنها. برمیگردم باهات من  کنی پیدام  بتونی اگه -

 ! هستم

  توی  گوشی که همونطور. کردم قطع بره،  بیرون دهنم از تریاضافه حرف اینکه  از قبل رو تماس و

 : کردم زمزمه ب*ل زیر. دوختم آسمون به رو نگاهم و کردم مشت  رو دستم بود،  دستم

 منتظرمه؟  هامین دنیا،  این  توی یعنی -

 یهمه  با آشفتگی،   و بیقراری عالمه یک با هامین. مثبته سوالم جواب که  میدونست خوب قلبم و

 . بود منتظرم وجودش

 وصال ما یقصه  ته بود؟ هامین دنیا این از سهمم ولی  درست؛ بود منتظرم  اون کهاین  بود؟ هم سهمم

  من از  رو اون دیگه دختر یه  بود قرار هم باز یا بود من مال هامین میشدیم؟  ما هامین،  و من اصل بود؟

 دیدی؟  برام خوابی چه باز سرنوشت،  آهای بگیره؟
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 پیدام نمیتونست هرگز اون. گرفت جا بم*ل روی  تلخی لبخند و افتادم دادم هامین به که آدرسی یاد

  پیدام اما بود؛ منتظرم اون خوشبختی؟ تولد محل میگم کجا به من بفهمه میخواست کجا از آخه. کنه

 تازه   که بغضی فکرها،  این با. نبود من مالِ نبود،  من حق نبود،  من سهم چون نمیکرد پیدام. نمیکرد

  و میجنگیدم باهاش سرسختانه همچنان اما گرفت؛ جون گلوم توی هم باز  بود شده  کوچیکتر یکم

  روی سرعت  و خوبی به  رو خودشون راه  که بودم صدام بی هایاشک  فقط. کنه باز سر نمیدادم اجازه 

 . میکردن باز هام گونه

  اما بود؛ اومده  بند باالخره  من هایاشک  و بود گذشته ساعتی نیم زدم،   حرف هامین با که وقتی از

  توی  هم هنوز که  رو گوشیم. بود باقی خودش قوت به هنوز میکرد سنگینی دلم روی که ایغصه 

  لحظات  از دیگه خیلی مثل. کردم روشن رو اشصفحه  و  دست به دست بود،  امشده  مشت دست

  مناسب آهنگ یه دنبال  کنم،  تخلیه رو احساساتم ترراحت  میکرد کمک بهم آهنگ یه که زندگیم

  که رو آهنگی باالخره . میکرد امخفه  مطمئناً نمیکردم،  خالی رو قلبم روی غمِ  این االن اگر. گشتم

  باریدن دوباره  من های اشک اول،  ریتم همون با. بشه پخش  تا گذاشتم و کردم پیدا باشه حالم مناسب

 ! داشت رو هامین  هوای دلم قدرچه. گرفتن

 هستی   که جا هر باشی خوش" -

 تقویم   گردش این  توی

 حریف  جاهایی یه ما

 "نمیشیم زندگی جبر

  آخرش اما جنگیدم؛  براش خواستم،  رو هامین. نشدم سرنوشتم حریف  نشدم،  زندگی حریف من

 . گرفت ازم رو اون و برد زندگی

 اما  میگشتیم هم دور" -
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 موازی  جهانای تو

 بود  منطقی نرسیدن

 "بازی دیوونه این ته

  بره؟ دلم دادم اجازه   طوریچه  پس عاشقه،  هامین میدونستم اول همون از  که من! بود  منطقی واقعا

  محکم زنجیر یه هم کنار در من،  تنهایی و هامین هایمهربونی ! نبود بود؟ من دست مگه آخه ولی

. بود احساس از جنسش که زنجیری. کنن هامین تقدیم و بیارن در جا  از  رو قلبم تا  بودن ساخته

  حالی احساسیم یدیوونه  قلب به منطق با باید  طورچه  من حاال و بود احساس  از  قصه این یهمه

 نیست؟  من مال هامین که میکردم

 هستی   که جا هر باشی خوش" -

 "هستم که جا هر یادتم

  خواهم هامین یاد به جا هر و لحظه هر عمرم آخر تا  بعد به این از من! نوشت طل با باید رو جمله این

  عاشق دوباره  و کنم دیگه یکی  تقدیم بود،  هامین دست که رو قلبی تونستممی  طورچه آخه. بود

  تنها  هم با دوتایی هامین یادِ و من. بود خواهم تنها من بعد به حاال از. نمیشد که خدا به نمیشد،  بشم؟

 . مونیممی

 ***** 

 نمیارم  هم روم به من"-

 "شکستم تو بی چقدر که

. شاده   و شیطون دختر همون  هنوز زیبا کنن فکر همه میذارم. ببینه رو امغصه  و  غم کسی نمیذارم

  تو بی من که ببینی هم خودت حتی نمیذارم! هامین. میدارم نگه قلبم فقط رو هامین نبودن یغصه 

 ! شکستم
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 قشنگه  بیرون از جنگل" -

 درخته  تا چند که تو از

 اما باشی محکم که این

 "سخته  بُِخشکی درون از

  غیر ولی باشه؛ شده  زلیخا جگر قلبم که صورتی  در بمونم محکم بود دنیا کار ترینسخت  بود،  سخت

 کنار در و ماه  چند این  توی  که رو سختم  و سفت  یپوسته  باید میدادم،  انجامش باید من! نبود  ممکن

  ضربه این از بیشتر هامین  بدون تا میبودم قوی باید من. میکردم سرپا دوباره  بودم شکسته هامین

 . نخورم

 خورد  گره  تقدیرم تو با" -

 "کاش ای و اما مشت یه به

 همبازی عاشق کاش ای باشی،  من مال کاش ای . هامین داشت کاش ای فقط  تو کنار من هایلحظه 

 ... کاش ای نباشی،  بچگیت

 اون  مراقب من بعدِ" -

 "باش لعنتیت هایخنده 

  زجه زدم،  زار خلوت،  خیابون اون توی شب،  ربع و  دوازده  ساعت  من و شکت سرسختم بغض باالخره 

  لپت روی رو عمیق چال اون و اومدمی  صورتت  روی وقت  هر که باش هاییخنده  مراقب هامین. زدم

  اون کسی هیچ  و چیز  هیچ  نذار. بدم برات هم رو جونم حتی میتونم میکردم احساس من میانداخت، 

 بوده  زندگیت  توی  تنهایی دختر یه روزی یه کن  فراموش و  باش خندون بازم. بگیره  ازت رو هاخنده 

 . بوده  کست تنها اون  و بودی کسش همه که
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  و پدر  قبر باالی زهرا بهشت توی که وقتی گرفت  جون ذهنم توی هامین صدای کردم،  رو فکر این تا

 : میگفت بهم مادرش

 ! بانو کسمی همه تو  بعد به این از -

 نمیشن،  تموم چرا نمیدونستم که اشکهایی و شد  قبل از شدیدتر هقمهق موضوع،  این یادآوری با

 بقیهی به بود،  شده  بیشتر هم قبل از دردش که قلبی با. اومدن پایین هامچشم  از  قبل از بیشتر

 : سپردم گوش آهنگ

 باش  خودت فکر من بعد" -

 "روزگاره  رسم غصه

  و راهم جلوی بود گذاشته غصه فقط سرنوشت. تقدیرم به بود خورده  گره  و  بود من روزگار رسم غصه

. کن فکر خودت به فقط  تو! کن فراموش رو هامغصه  و  من تو!  هامین اما نداشت؛ تمومی هاغصه   این

 خاطرات تک  تک. کن فراموش رو بود شده  هم  کست همه که دختری این. بشینه غم دلت توی نذار

 . ببر یاد از  رو پرنسست

 نباشیم چه باشیم،  چه ما" -

 "... داره  ادامه زندگی

 *جهانبخش بابک داره؛ ادامه زندگی*

 بود،  نگذشته آهنگ پایان از دقیقه دو یکی  هنوز. بودم آورده  کم نفس دیگه بودم کرده  هقهق  بس از

  جمع رو زانوهام. کشیدم سرم روی رو کاپشنم کله . شنیدم دورتر کمی  از رو ماشین یه صدای که

  رد کنار از توجهبی  ماشین اون تا  گذاشتم زانوهام روی  رو سرم و گرفتم دستم توی  رو صورتم کردم، 

  توقف من هایی *یک* زد*ن آخر دست و شد  کمتر من به شدن  نزدیکتر با ماشین سرعت اما بشه؛
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  تلش  بیشتر چی هر  اما نرسه؛ اشراننده  گوش به تا  کنم ساکت رو هقمهق  میکردم تلش. کرد

 . میکردم هقهق قبل از  شدیدتر میکردم، 

  میدوید داشت انگار که رو راننده  های قدم شدن نزدیک صدای بعدش و ماشین  در شدن باز صدای

 ایلحظه   چند اما نه؛ یا خوبه حالم بپرسه رهگذری هر مثل که بشنوم رو صداش بودم منتظر. شنیدم

 همه یآشفته  صدای و  رفتم فرو گرم ش* و*غ*آ  یه  توی پرسش،  این جای  به که بود نگذشته بیشتر

 . کرد تپیدن  تندتر به وادار رو قلبم گوشم،  زیر از کسم

 . هاتگریه  از شد  پاره  تیکه قلبم میکنی؟ گریه اینجوری داری چرا تو.  برات بمیره  هامین الهی -

 به بود،  دویده  وجودم به هوابی  که آرامشی با رو سرم و  برداشتم صورتم جلوی از  رو دستم

  این خدایا! بود کرده  پیدام هامین. کرد پر  رو بینیم تمام عطرش،  بوی. دادم  تکیه هامین ینه *ی*س

 منه؟  مالِ هامین یعنی است؟ نشونه  یه

 شادی سر از  بار این که هقیهق کردم،  هقهق   هم باز و  چسبوندم هامین  بافت پیرهن به رو صورتم

 . برمیگردوند و میرسوند خدا تا  رو من گوشم،  کنار از  هامین نجواهای. بود

 میکنی؟  هقهق  اینجوری همین واسه  کرده؟ اذیتت کسی زیبا -

  حسابی من،  شدن اذیت فکرِ از  میدونستم من و  میلرزید صداش. نگرانی از  پر بود،  ترس از پر صداش

  به رو سرم بود،  چسبیده  اشنه *ی* س به صورتم که همونطور. بود عصبانی حال  عین  در و ترسیده 

 :گفتم آروم لرزونم و گرفته صدای با. دادم تکون طرفین

 . نه -

 :کرد زمزمه نگرانش و  غمگین صدای با دوباره  بعد اما شنیدم؛ رو راحتش نفس صدای

 میگیری؟  بازی به رو من قلب و میکنی هقهق اینطور داری چرا پس -
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  کوچیک لبخندی فکر  این از میکرد؟ اذیتش هامگریه  که بود این منظورش میگیرم؟  بازی به رو قلبش

 : دادم جواب صادقانه میشد،  کمتر رفته رفته که هقیهق  با و اومد بم*ل روی

 . تو خاطر به -

 . بود متعجب صداش اینبار

 من؟  -

 . من پیشِ جایی، این   االن تو  چون -

 . برد غارت به  رو صداش بزرگ،  غم یه

 باشم؟  پیشت نمیخوای ناراحتی؟ بودنم از -

  در گرانه، احاطه  قبل مثل و شدن ترشل  بودن،  شده  حلقه دورم محکم لحظه اون تا که هاشدست  و

 : گفتم و  لرزیدم که داد نوازش رو تنم  تنهایی سرمای انگار هاش، دست  شدن شل با. نگرفتن برم

  همین واسه. خوابه یه  انگار کردی پیدام کهاین . هامین جاییاین  نمیشه باورم. خوشحالم بودنت از -

 !شادیه  اشک. کنممی  گریه

  اما نشد؛ محکم دورم هم باز هامین دست زدم،  که هاییحرف  وجود با. بود گرفته آروم باالخره  امگریه

  از رو سرم. گرفتن قاب رو صورتم و  اومدن جلو هاش دست  بیان،  سراغم منفی فکرهای کهاین  از قبل

  ماشین جلوی چراغ نور اما نبود؛ زیادی  نور خیابون  توی. زد زل هامچشم به و کرد دور اشنه *ی*س

  رو یاقوتی انار یه انگار. بودن سرخ هامین هایچشم . بود کرده  روشن رو دومون هر صورت هامین، 

  آروم صدای. داشت ایسرمه  رنگ به براق یلکه  یه  وسطش،  که اناری بودن،  گذاشته هاشچشم  جای

 :کرد پر  رو گوشم هامین، 

 . میکردی گریه داشتی هم بیام کهاین   از قبل -



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
638 

 

 :گفتم و نشست بم*ل روی  محوی و کوچیک لبخد

 . نبودنت خاطر  به دادنت،  دست از خاطر به. بود تو  خاطر به اونم -

 مونده  جا به امگونه  روی که رو اشکی رد نرم،  خیلی و  شد خم آروم. شد نزدیک بهم و  اومد جلو سرش

 هرگز دستم،  یا موهام جز حاال تا هامین. رفت هزار روی قلبم ضربان و زد خشکم . سید*و *ب رو بود

.  بود خواستنی  و شیرین زیادی برام ام، گونه  روی وسه*ب این حاال و بود نبوسیده  رو ایدیگه  جای

  هاشدست  رفت،  عقب  که هامین سر. انداختن گل هاملپ  بودم مطمئن و آورد هجوم صورتم به خون

 :گفت آروم. چسبید اشنه *ی*س به سرم و کردن اماحاطه  دوباره 

 پیشت؟  بیام بذاری نمیخواستی وقت اون و   میکردی گریه نبودم از -

  رو لبخندم گفت،  ذت* ل با و آروم که ایجمله. فشرد  خودش به بیشتر رو  من و شد محکمتر دستش

 . کرد بزرگتر

 ! من یدیوونه  دختر -

  و کرد دراز طرفم به رو دستش که کردم نگاهش تعجب با. شد بلند جا از و  شد باز دورم از دستش

 :گفت

 . خونه بریم شو بلند -

  خیس رو دستم که آبی یقطره  که بود هامین  دست توی  دستم هنوز. ایستادم  و گرفتم رو دستش

 . کنم نگاه  رو آسمون و بگیرم باال  رو سرم شد باعث کرد، 

**** 

 همیشه که هاوصال  و قشنگ لحظات. زدم لبخند بود،  گرفته باریدن که سال  اون برف اولین دیدن با

  سفید برف زیر کرد،   تجربه  برفی روز  یه توی رو رسیدن باید هم گاهی! بیفته اتفاق بارون توی نباید
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 دو هر کف زده ذوق . میبره  بین از رو هاسیاهی  و  میکنه سفید خودش رنگ به رو روزهات که رنگی

 :گفتم هامین به و گرفتم آسمون به رو رو دستم

 !هاامساله   برفِ اولین -

  به هم قبل از و  اومد جلوتر قدمی هامین. کرد خوش جا هامین ب*ل روی لبخندی  من،  ذوقِ دیدن با

 : کشوندم رسید ذهنم به که چیزی اولین به رو بحث کممون،  یفاصله از زده خجالت . شد  نزدیکتر من

 . عشقته اون حال هر به میشه؟چی  زیبات حاال -

  ایلحظه  و بودن کرده  زوم هامچشم  روی چشماش مردمک. بکشه عقب هامین نشد باعث هامحرف 

 : کرد زمزمه آروم. نمیخوردن تکون

 . من برای است غریبه یه  فقط اون. عشقمه نه و منه مال نه دختر اون -

 : دوید نگاهم به تعجب

 ! توئه اول عشقِ  اون برات؟ بشه غریبه میشه مگه آخه -

. میشد بیشتر آروم آروم برف بارش شدت. شد بیشتر لبخندش دیدن با من  تعجب و  زد لبخند هامین

  صورتم به آروم آروم که برفی دونه روی چشمام ناخودآگاه . دادم هابرف به و گرفتم هامین از نگاه 

  همون با و  خندیدم آروم. نشست بینیم نوک روی آخر دست برف یدونه. موندن ثابت میشد،  نزدیک

  بهم آروم دوباره  سرش. بود هامین لبهای روی هم هنوز لبخند. دادم هامین به رو نگاهم امخنده 

. نشست بود،  افتاده  برف یدونه  که جاییهمون  دقیقا  بینیم،  نوک روی گرمش لبهای و  شد نزدیک

  از حتی رو نفسش گرمای. داد سُر گوشم طرف به رو سرش و  زد بینیم نوک به احساس پر ایوسه *ب

 : میکردم احساس شالم پشت

 ! نفر یه آخر عشقِ   بشی که اینه تردلچسب اون از اما بخشه؛ذت*ل  خیلی بودن اول عشقِ -
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  منظور. بود مونده  رو  به رو به مات هنوز من نگاه . موند من به خیره  و کشید عقب  رو سرش آروم و

  رو چشمام! گیجم من زد؟ رو  حرف این چرا االن  خدا وای آخر؟ عشقِ بود؟ چی حرف این از هامین

 به زیاد گرفتم تصمیم. برگردوندم عادی حالت به  رو قلبم ضربان عمیق،  نفس چند با و بستم محکم

 ! میشد منفجر مغزم وگرنه  نکنم؛ فکر حرفش

 :کنم باز چشم دوباره  شد باعث هامین صدای

 دیدیم؟  رو همدیگه بار اولین که  جایی خوشبختی؟ تولد محل میگی جااین  به پس -

 چشامم به چشم دوباره  کرد حس که رو نگاهم سنگینی . کردمی نگاه  اطراف به داشت کردم،  نگاهش

 : پرسیدم آروم. داد

 کردی؟  پیدام طوریچه -

 :داد جواب چشمم به خیره  و  زد عمیقی لبخند

  به هم خوشبختی زندگیت توی من حضور  با گفتی بهش بارها تو گفت. گرفتم تقلب عسل از -

  خوشبختی تولد محل  دیدیم رو همدیگه بار اولین که جایی یا  زد حدس این  وجود با. اومده  زندگیت

 . ببینیم رو  همدیگه دوباره  شد باعث که جنونی کافه یا باشه، 

  سوال با. نبودم عسل  یادِ اصل هستم کجا گفتم  هامین به که موقعی. گرفت امخنده  عسل یادِ با

 :گفتم بود رسیده  ذهنم به که ایدیگه

 دیدیم؟  رو همدیگه کجا بار اولین بود یادت  طورچه -

  هدیه بهم رو تو چون  بود،  مقدس برام جورایی یه جااین . زدم سر جااین  به بارها روز اون از بعد من -

 . داد

 یخاطره  و زدم سر جااین  به چندباری دیدارمون  اولین از بعد منم. شدن گرد تعجب شدت از چشمام

 هامین،  هایحرف با. بودم نیومده  جااین  دیگه که  میشد ماهی چند اما کردم؛ مرور رو دیدارمون اولین
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  هامین ش* و*غ*آ به رو خودم چیزی،  هر به توجه بی  که شد سرازیر قلبم به خوب حس قدریاون 

 دورم و اومدن باال هامین هایدست . پیچیدم دورش محکم رو دستهام بزرگ،  لبخند یه با و کردم پرت

 :شده   اشخنده  باعث کارم  این که میگفت بهم خندونش،  صدای. شدن پیچیده 

 . من  شیطونِ موشی موش -

  که ایجمله دارم،   دوستش خیلی که کردم تکرار   قلبم توی بارها و نشست بم*ل روی لبخندی

 :بشم جدا آغوشش از آروم شد باعث هامین،   صدای. بیارم ون*ب*ز به خودش جلوی نمیتونستم

 خونه؟  برگردیم. میشه سردتر هوا کمکم االن میاد،  برف داره  بانو -

 . اوهوم -

  رو گیتارم و کوله هامین . بودم داشته نگه پایین رو سرم دادم انجام فکربی  که کاری از خجالت با

  روی و کردم باز رو ماشین در. برداشتم قدم ماشینش سمت به آروم. رفت  ماشین طرف به و  برداشت

  که شدم هامدست  به  خیره  و  انداختم پایین رو سرم  و بستم رو کمربندم.  گرفتم جا شاگرد صندلی

  مدتی. نکنم نگاه  هامین به فعل میدادم ترجیح .  میپیچیدن هم در مدام و  بودن شده  همدیگه درگیر

  و اومد جلو راستش دست شده،  چی ببینم تا کنم بلند سر کهاین  از قبل. نکرد حرکت هامین و گذشت

 حرکت باالخره  و  گرفت جا خودش دست زیر دنده  روی چپم دست. کرد جدا هم از رو هامدست 

 . کردیم

  بودم زده  تولدش روز توی پیش وقت چند که  حرفی خاطر به یعنی. بود رفته باال باز قلبم ضربان

 روز اون چرا پس  نرفتیم؟ زهرا بهشت هم با ما بعدش مگه آخه اما گرفت؟ دستش زیر  رو دستم دوباره 

 :بزنم حرفی  تا کردم وادار رو خودم. بود شده  عجیب  خیلی امروز  هامین نگرفت؟ رو دستم

 ...حسرتِ دیگه من هامین،  -

 : کرد قطع رو حرفم
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  کوچیک حرکت همین با حتی من اما باشی؛ کنارم  تو که نمیاره  طاقت خودم  دل. نیست تو خاطر به -

 . نکنم حست هم

. بودم مونده  هامین به خیره  و بودن شده  گرد تعجب شدت از هامچشم. کرد وارد  دستم به فشاری و

 چشمام که برگردوندم رو سرم خواستم و کشیدم عمیقی نفس بود؟ خورده  سنگ به سرش امروز

 :زدم کوچیکی جیغ ناخودآگاه . بود فرمون روی که اششده   باندپیچی دست به خورد

 ! هامین -

 :برگشت طرفم به ترسیده  هامین

 شده؟چی  -

 ! کنار بزن -

 به. کرد هدایت خیابون کنار به رو ماشین سریع بود،  شده  نگران و ترسیده   من جیغ از که هامین

 : چرخید من طرف به و کرد باز رو کمربندش ماشین ایستادن محض

 زدی؟  جیغ چرا شد؟چی  زیبا -

 :گفتم نگران و  گرفتم رو چپش دست. نشستم هامین به رو و کردم باز رو کمربندم منم

 شده؟ باندپیچی  دستت چرا آوردی؟ خودت سر بلیی چه -

  من حرکت یه با و انداخت دورم رو دستش و زد  لبخندی  چیه،  برای من جیغ فهمیده  تازه  که هامین

 به گونهنوازش  بود،  شده  زخمی اشخونه   توی که راستم بازوی روی دستش. کشید ش*و *غ*آ به رو

 :شد بلند غمگینش و مهربون صدای و  اومد در حرکت

  دستی بودم گفته. زیبا میشد قطع باید دست این. واسش  بود کم هم آوردم سرش که بلیی همین -

 بودم؟  نگفته میکنم،  قطع رو بشه بلند تو روی که
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  چشمم جلوی میرم شخصی دفاع کلس فهمید هامین  که شبی اون هاینه* صح  و بستم رو هامچشم

 :شد  اکو سرم توی هامین،  خشمگین صدای. اومد

 ! شده  بلند تو روی که  رو دستی اون کنم قطع مجبورم بعدش چون نگو،  -

 :کردم زمزمه آروم و کردم بغض

 روم؟  کردی بلند دست تو مگه اما بودی؛ گفته -

 : بود مردونهش بغض از  نشون خش این و  برداشت خش هم هامین صدای

  که خونی قطره  چند اون ینه*صح . اومد خون و شد  زخم لطیفت ست*پو که کردم بلند. کردم بلند -

 . نمیشه پاک چشمم جلوی از  بود ریخته سرامیک روی

  هم به هاییدندون   الی از. فشرد خودش به ترخشن  رو من و شد محکمتر دورم دستش دفعه یک

 :کرد زمزمه اششده  فشرده 

 ! من به لعنت -

 : گفتم و  گذاشتم هاشب *ل روی و  بردم باال سریع  رو دستم

 . نکنه خدا -

**** 

  امروز چرا. برداشتم بش*ل روی از  رو دستم خجالت،  با و  سریع. نشوند دستم روی گرم ایوسه *ب

 :گفتم  بود،  شده  ترآروم  خجالت  اثر در که صدایی با میبوسید؟ رو من اینقدر هامین

  چرا تو. داد خراش رو دستم بود ریخته زمین کف که ایشکسته  هایشیشه   اون که،  نبود تو  تقصیرِ -

 ...رو دستت



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
644 

 

  ینه *ی*س به رو چشمام. آورده  دستش سر بلیی چه دقیقا نمیدونستم هم هنوز چون شدم؛ ساکت

  بازوی روی دوباره  هامین  دست. بیاد پایین چشمام از اشکی مبادا تا دادم فشار محکمش و بزرگ

 :گفت آروم و داد نوازش بودم کرده  پانسمانش که رو زخمیم

  روی که هاییخون اون. دادم هول رو تو و  شدم عصبانی  ارزش بی آدم یه خاطر به احمق منِ -

 اینها یهمه زیبا... زدی که  فریادی گلوت،  توی بغضِ اون اشکی،  هایچشم  اون بود،  ریخته سرامیک

 . میکنن امدیوونه  و میچرخن سرم توی مدام دارن

 :اومد حرف به گوشم کنار درست و اومد ترپایین  سرش

 باشم،  تو  همیشگی هامینِ همون موقعیتی و شرایط هر توی همیشه،  تا بعد،  به این از بدم قول اگه -

 ببخشی؟  رو  من میتونی

  کدوم. بود شادی از سرشار دلم داشت؟ ارزش هامین برای اینقدر من حرف.  گزیدم ب*ل زده خجالت 

 هایدست  بزنم،  حرفی اینکه از قبل نباشه؟ خوشحال  و داره  رو هواش اینقدر مرد یه ببینه که دختریه

 بازوم کنار کهاین  تا رفت  ترپایین   هم باز سرش. گرفت فاصله ازم سانتی چند و شد باز دورم از هامین

  هامین. میکردم حس رو  صورتم به خون هجوم. سید*و* ب گرمی به رو راستم  بازوی روی و کرد مکث

 من؟  با باشه احساسی اینقدر بود قرار بعد به این از

  و داد تکیه بازوم به  رو پیشونیش بیاره  باال رو سرش  کهاین  بدون شدن،  جدا بازوم از که هاشب*ل

 : کرد زمزمه

 !ببخش -

  تصمیم باالخره . میکرد تمومش شکل زیباترین به  داشت هامین ولی نشد؛  شروع خوب امروز درسته

  شب این شدن زیباتر  برای کاری و برم جلوتر قدم یه بکشم،  خجالت مدام کهاین  جای به منم گرفتم

  به خیره  و آوردم باال رو سرش. گرفتم قاب رو صورتش و بردم هامین صورت سمت به رو دستم. بکنم

 :کردم زمزمه هاشچشم
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 !نبودم ماشینت توی کنارت االن بودم،  نبخشیده  اگه -

  کشیده  خجالت حسابی. شدم خیره   خیابون به و نشستم صندلیم روی صاف  و کردم رها رو صورتش و

  روی صاف اونم و کشید صورتش به دستی لبخند با که دیدم رو هامین چشم یگوشه  از. بودم

 :پیچید  ماشین توی شادش  صدای. نشست صندلیش

 ! بانو ببند رو کمربندت -

 تا. روند خونه طرف به  و کرد روشن رو ماشین هامین. بستم رو کمربندم و  بردم جلو دست حرف بی

  رو ماشین سکوت هامین رسیدیم،  خونه به باالخره  وقتی. نزدیم حرف هم  کلمه یک دیگه خونه خود

 : شکست میرسید نظر به پایانبی که

 . رسیدیم خب،  -

 . بزنه میخواست هامین که نبود حرفی اون  این نه، . انداختم دلیش دو و تردید  از پر صورت به نگاهی

 هامین؟  -

 :موند حرفم یادامه   منتظر و زد کوک  صورتم به رو نگاهش

 . دلته توی  که نبود حرفی اون این. دلته توی که بگو رو  اونی -

 : گفت و  زد تلخی لبخند

 شناختی؟  رو من همه این کِی تو -

  نفس چند از بعد هم اون. بزنه رو حرفش که بدم فرصت هامین به تا کردم  سکوت و زدم لبخند فقط

 :کرد صحبت به شروع آروم و کرد جور و جمع  رو هاشحرف  عمیق، 
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  و کردی ثابت رو خودت همیشه  مثل تو بودم،  شده   ترشکسته  همیشه از که وقتی  پیش،  ساعت چند -

  اما بذارم؛ سر پشت هم  رو طوفان این  تا بمونی کنارم و بشی امریشه  تا کردی دراز طرفم به رو دستت

 .کردم ول نگرفته،  رو دستت احمق،  منِ

  هم روی  رو هاشچشم باشن،  دردناک براش واقعا بعدی کلمات گفتن که طوری  و بست رو چشماش

 . کرد مشت رو دستش و داد فشار

 . رفتی لیاقت  بی منِ کنار از هم تو و -

 : داد ادامه و شد خیره  هامچشم  به دوباره  بعد. بشه مسلط خودش به تا کرد سکوت ایلحظه  چند

 تو  دست میکنی قبول  بگیری؟ رو دستم حاضری  زیبا. کنم دراز طرفت به رو دستم میخوام من حاال -

  ول رو  دستم شدیم،   دور هم از که هم قدرچه  هر ما و افتاد که هم اتفاقی هر و بیای جلو من دست

 نکنی؟ 

 . موند  من جواب منتظر و گرفت طرفم  به آروم رو دستش و

  گلوم توی بغض بچه یه یکله  و سر هم باز و بود پوشونده  رو چشمم روی نازک حریر یه مثل اشک

  به رو  احساساتم بدجوری بودنشون،  گفته احساسش حجم تمام با که هامین حرفهای. بود شده  پیدا

 . نشستن من دلِ  به هم زود خیلی و اومدن دل از هاشحرف  معروف،  قول به. انداختن غلیان

  و گذاشتم دستش توی رو دستم تردید لحظهای بدون. زدم لبخند  اشکی هایچشم  و  بغض همون با

 . بود شده   لرزون و خشدار بغض خاطر به صدام. گرفتم قدرتم تمام با رو دستش

 !محکم محکمِ هامین،  میگیرم رو دستت -

 : پرسید تردید  با و  گرفت رو دستم

 همیشه؟  تا -
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 . دادم تکون محکم رو سرم اشکی،  هایچشم و لرزون لبخند همون با

 ! ابد تا -

  احساسش تمام با و دلش ته  از ریتم،  با و آروم. گذاشت  پا هامین لبهای روی رقصان،  و نرم لبخندی

 : کرد زمزمه برام

 . دستمو نکن ول برو،  میری جا هر -

 *اشوان  شدم؛ تنها  و رفت*

. زدن وسه*ب امگونه  روی به اشک قطره  چند و  شکستن اشکام سد باالخره . خندیدم بغض همون با

 هایاشک  و کرد جدا  دستم از  رو دستش هامین. بود شده  ایجاد خندونم هایب *ل با قشنگی تضاد

 :گفت آروم. کرد پاک رو امگونه  رو

 ! هانبینم  اشکی رو خوشگل هایچشم  این دیگه -

  دادم اجازه  و دادم فشار محکمش ینه *ی*س به رو صورتم. انداختم آغوشش به رو خودم  هوابی

  با و کرد دور آغوشش از رو من کردن،  خیس رو لباسش که اشکم هایقطره . بشن سرازیر هاماشک 

 . دوخت صورتم به  رو نگاهش اخم و  تعجب

 نبینم؟ اشکی رو هاتچشم  دیگه نگفتم االن  همین -

 :دادم جواب پررویی کمال در اما کردم؛ نگاهش مظلومانه

 . نمیدیدی رو هامچشم  که تو خب -

 یخنده  با. شد تبدیل  دل ته از یخنده  یه  به بعد و نشست هامین ب* ل روی نرمَک نرم لبخند

  آغوشش به رو من  و  آورد جلو رو هاشدست   هاش، خنده  بین هامین. افتادم خنده  به منم هامین، 



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
648 

 

  راستی دیگه انگار. خندیدم دل ته  از و دادم تکیه  اشنه*ی *س به رو سرم میل کمال با منم. کشید

 !بود شده  من مال محکم  گاه تکیه  این راستی

*** 

 

 مانتوم با رنگ با متناسب شالی. کردم فوت کلفگی با رو نفسم و دادم جا گوشم و شونه بین رو گوشی

 :گفتم و کشیدم بیرون کمد از

 ! نزن غر  اینقدر میپرستی که اونی به رو تو  عسل -

 : گفت غرغرکنان عسل

 باشی؟  پاساژ توی  دیگه ساعت یه میخوای چطور میشی،  آماده  داری االن تازه   وقتی آخه -

  رو شالم آینه جلوی که حالی در. بپوشم رو  شالم تا  گذاشتم بلندگو روی رو گوشی و کردم پوفی

 : دادم جواب کردممی  درست

  خرید! نیست هم مهم و  اجباری من حضور  ولی  میرسم؛ موقع به مطمئنم که این با من! جان  عسل -

  شروع و خریدتون سام و  تو رسیدم،  دیر من هم محال فرض به اگر باشم؟ چرا من سامه،  و تو عروسی

 . برسم بهتون من تا کنید

 :پیچید اتاق توی  عسل صدای

 . بدی نظر خریدهام  واسه  حتما میخوام! ایسلیقهخوش  خیلی تو آخه -

**** 

  و رفتم خونه در سمت به. کردم خارج بلندگو  روی از رو گوشی و  برداشتم رو کیفم. گرفت امخنده 

 :گفتم



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
649 

 

 . نزن نق اینقدر سام  همون جون! میام! عسل -

 : شنیدم  هم رو عسل جواب و برداشتم جاکفشی توی از رو هامکفش

 بزمجه؟  داری کار چی سام به! اوهوی -

  باز رو در. چرخوندم کاسه توی رو هامچشم  و دادم تکون تاسف روی از سری نمیدید،  رو من که این با

  هوا روی خونه زنگ جلوی دستش که خورد،  گره  هامین نگاه  به نگاهم که  بپوشم،  رو کفشم تا کردم

  بود همونی. افتاد دستش توی  کادویی یجعبه  به چشمم که کردم نگاهش  حیرت با. بود شده  خشک

 !دادم کادو بهش تولدش یواسه  من که

 . اومدم خودم به هامین  از زودتر و گرفت امخنده 

 !نشده  خشک حالت  همون توی  دستت تا  پایین بیار زنگ جلوی  از  رو دستت اون! سلم -

 . آورد پایین  رو دستش و گرفت  اشخنده  هم هامین

 . بانو سلم -

 . پیچید  گوشم توی  عسل صدای

 میزنی؟  حرف کی با -

 . باشه دستت گوشی لحظه یه  عسل -

 . گذاشتم زمین  روی رو کفشم و زدم هامین به لبخندی. آوردم پایین  گوشم کنار از رو  گوشی و

 خان؟  هامین هاطرف  این از -

 : داد جواب و کرد مِنیمِن
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  هفته یه  این توی و میگذره  گرفتیم رو هم دست اوم، ... که شبی  اون از  ایهفته  یه راستش خب -

 ...بودم اومده  و شد ترخلوت  سرم باالخره  امروز حاال. نبودیم هم کنار حسابی  و درست

 : داد ادامه و آورد باال رو دستش توی یجعبه 

 . نمیشم مزاحمت پس. شلوغه سرت   تو  امروز که این مثل  اما بدی؛ یاد بافتنی بهم -

 . کرد اشاره  بیرونیم لباسهای به سر با و

 !بگذره  خوش بهت بیرون -

 :زدم صداش رسید ذهنم به ثانیه از کسری در که فکری  با. بره  که کرد گردعقب  و  زد لبخندی

 ! هامین -

  آوردم باال رو گوشی هاش، چشم  ایسرمه  گوی دو  به خیره . کرد نگاهم گرانهپرسش  و چرخید سمتم به

 . گذاشتم گوشم دم و

 عسل؟  الو -

 هان؟  -

  پشت اعصاببی  عسل به خطاب بگیرم،  چشماش  از چشم که این بدون و زدم هامین روی به لبخندی

 :گفتم خط

 خودم؟  با بیارم همراه  -

 . شد متعجب عسل صدای

 همراه؟  -

 . اوهوم -
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 : گفت و  کشید عمیقی نفس عسل

 ! باش قرار سر موقع به فقط. بیار باشه،  -

 :گفتم و شد  پررنگتر لبخندم

 . میبینمت باشه،  -

 . فعل -

 : گفتم و دادم هامین به چشم دوباره . انداختم کیفم توی و کردم خاموش رو  گوشی هم من. کرد قطع و

 میپذیری؟  رو همراهیم درخواست -

 : گفت دلی دو و تعجب با

 نیستم؟  مزاحم بیام؟ میتونم منم مگه آخه -

 . زدم پلک آروم

 میکنی؟  قبول رو درخواستم  حاال. نیستی مزاحم نه،  -

 . شد عمیق و بزرگ آرومآروم بش*ل روی لبخند

 ! میل کمالِ با -

 ! بریم کجا قراره  نپرسید حتی. پاشیدم  روش به لبخندی

 . منتظرتم  پارکینگ  توی. بریم تو  ماشین با باید پس -

  بخشذت *ل خیلی هامین،  یالعاده فوق  یسلیقه   با امروزمون خرید. رفتم پایین  هاپله  از آروم آروم و

 !میشد
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 :گفتم کلفگی با و کردم نگاه  مچیم ساعت به دیگه بار یه. کشیدم پوفی و  زدم زمین به کلفه رو پام

  خودش نرسم،  دیر که  میزد نق همه اون عسل  خودِ خوبه حاال موندن؟ کجا سام و عسل این پس -

 !کرده   دیر که است دقیقه  بیست

  شستش و جیب داخل انگشتش چهار کهطوری  گذاشت،  شلوارش جیب  توی رو هاشدست  هامین

 . بود بیرون

 :گفت میکشید،  رخ به رو عمیقش  لپهای چال که لبخندی با

 . اومدن ببین،  اصل! عه. دیگه ترافیک توی موندن البد. بانو نزن غر اینقدر -

  سمت به برسن،  بهمون نکردم صبر. میشدن نزدیک ما به که دیدم رو عسل و سام و کردم گردعقب 

 . کوبیدم بازوش به محکم رو  کیفم و دویدم عسل

 ! که کردی دیر دقیقه بیست خودت نکنی؟ دیر که غرغر همه اون بود این اومدنه؟ وقتِ االن -

 . اومد حرف به لبخند با سام

 .دیگه شد تهران  ترافیک تقصیر آجی،  ببخشید. سلم -

 .نکردم سلم که اومد یادم تازه  و  انداختم سام به نگاهی

 .نشده   دیر تا کنیم شروع رو خرید بریم خب،  خیله. سلم -

 جواب کهدرحالی  شده،  گرد هایچشم  با عسل. کرد سلم  عسل و سام به و اومد ما سمت به هم هامین

 :کرد پچ  پچ  گوشم زیر میداد،  رو هامین
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 هامین؟   میگفتی؟ که همراهی اون  اینه -

 که گرفت خباثت رنگ نگاهش و زد شیطونی لبخند عسل. کردم تایید رو حرفش  سرم دادن تکون با

 :گفتم هامین و سام به خطاب و  گرفتم رو بازوش. کنه آبروزیری  که االنه فهمیدم

 . بیاین هم شما میریم،  جلوتر خواهریم و من -

  رو  بازوش عسل که بودیم نرفته بیشتر قدمی چند.  شدیم  دور هامین و سام  از و کشیدمش خودم با و

 : گفت و کشید  بیرون دستم توی از

 . کن ولم چته؟ وا -

 . ایستادم کمر به دست و چرخیدم سمتش به

  آبروریزی میگفتی  چیزی یه االن میدونم که من . میشناسم رو هاتچشم خباثت  اون من آخه دِ -

 !بشه

 . کرد  نگاهم مظلومانه عسل

  تبریک رو ازدواجتون بیوفته اتفاق که این از قبل و بقیه از زودتر  میخواستم فقط چیه؟ آبروریزی -

 . بگم

  اشدیگه دست با عسل. زدم عسل بازوی به مشتی بعد و شدن گشاد ممکن حد آخرین تا هامچشم

 : گفت درد از شده   جمع  صورتی با و شد بازوش دادن ماساژ مشغول

  ترشیدگی  خطر از و بگیره  رو تو بیاد که بزنم هامین به تلنگری  یه خواستم  بده  دیوونه؟ میزنی چرا -

 بده؟  نجاتت

 : نالیدم و گرفتم پاساژ سقف  به رو رو صورتم. اومددرمی  عسل هایدیوونگی دست از داشت اشکم

 ! برس داد به خودت خدایا -
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 :گفت و خندید ریز بود،  خونده  نگاهم توی رو درموندگی که هامین. رسیدن بهمون سام و هامین

 شده؟چی  -

 . اومد حرف به زودتر عسل  بار این

 . شد دیر دیگه،  بریم بیاین. بابا هیچی -

 ***** 

 . گرفت رو عسل دست و  داد تکون سری سام

 . بریم -

 : گفت و  گرفت رو دستم مچ  هامین که برسونم بهشون رو خودم و برم دنبالشون خواستم. افتادن راه  و

 !ما هم... میکنن خلوت اونها هم. میریم دنبالشون فاصله یکم با ما بذار -

 گرمش و  بزرگ دست میون رو دستم هامین بردارم،  قدمی خواستم تا. دادم  تکون سر  و زدم لبخندی

 : گفت و گرفت

 ! هاباشیم  هم با شد قرار -

  ویترین  و میرفتیم راه  عسل،  و سام از فاصله قدم چندین با همدیگه،  با . نگفتم چیزی و خندیدم

  رو پاساژی بود،  عروسی  و عقد  لباس  خریدن امروزمون قرار که اونجایی از. میکردیم نگاه  رو هامغازه 

  تکلیف  امروز همین میخواستم منم. میشد پیدا توش کفش و کیف و  لباس فقط که بودیم کرده  انتخاب

 . بود نگرفته رو چشمم لباسی  هنوز اما کنم؛ سره  یک   رو بپوشم مراسم برای  خواستممی  که هاییلباس 

 :گفتم بینمون سکوت از کلفه  میزدیم،  قدم که همونطور

 ساکتی؟  چرا -
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 . انداخت باال شونه و کرد نگاهم هامین

 بگم؟  چی -

 : گفتم متعجب

 ! کنیم خلوت گفتی تو -

 . کرد نمایان رو خوشگلش هایچال  و  زد لبخندی

 .کافیه برام  کنم حس کنارم رو حضورت که همینقدر من -

 :گفتم کنان غرغر و گرفتم ازش نگاه 

 ! رفت سر امحوصله من ولی -

 : گفت و  برداشت من از چشم هم هامین

 . دارم ازت سوال یه من... خب. باشه -

 . میشنوم -

 ...دره  اون کنار... تولدم  روز -

 .موندم حرفش یادامه  منتظر و انداخت بهش نگاهی تعجب با

 که بودی ناراحت خودت برای پیشت،  اومدم حال اون با وقتی رفته،  زیبا  بفهمی که این  از قبل تو -

  بودم؟ کنارت ب*را*خ  حال اون با که منی برای یا دادی،  دست از رو من زیبا  اومدن با میکردی فکر

 خودت؟  قلبِ یا بودی ناراحت من قلب برای
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  برای ناراحتی و نگرانی از داشت قلبم بودم؟  یکیمون کدوم ناراحت واقعا من. پرسید  خوبی سوال

  برام یکیمون کدوم  اما بود؛ قلبم طرف یه هم خودم  تنهایی غصهی طرفی از و میشد منفجر هامین

 بود؟  مهمتر

 ! قلبمی وسط که تویی  قلب برای -

 نگاهش،  دریای توی  و زدم کوک هامین نگاه  به رو نگاهم. بود جواب بهترین این که بودم مطمئن و

  رو روش به رو دوباره   و فشرد رو دستم و زد لبخندی. بودن من به نسبت که دیدم رو محبت امواج

 .کرد نگاه 

 بهم رو حرفی زدن یاجازه  گوشیم زنگ صدای اما  نشه؛ زیاد بینمون سکوت دوباره  تا کردم باز دهن

  اشصفحه به نگاهی و آوردم در کیفم توی  از رو گوشی. آوردم در هامین دست توی از رو دستم. نداد

  رو تماس و زدم دل  ته  از لبخندی میشد،  خاموش و روشن صفحه روی که آرش اسم دیدن با. کردم

 . کردم وصل

 ! عزیزم سلم -

 . سپردم آرش صدای به گوش و آرشه که گفتم ب* ل حرکات با. انداخت بهم نگاهی تعجب با هامین

 خوبی؟ . خواهری سلم -

 چطوری؟  تو  عالیم،  که من. ممنون -

 . بگیرم ازت خبری  یه زدم زنگ. خوبم منم -

  رو تماس.  نبود اطراف به حواسم و برمیداشتم قدم هامین کنار در میزدم،   حرف آرش با که همونطور

 که چرخوندم رو سرم و کردم صداش تعجب با. نیست کنارم هامین شدم متوجه تازه  کردم،  قطع که

 سمتش به. نداره  اطرافش به ایتوجه  اصل و ایستاده  مغازه  یک  جلوی  ترعقب   کمی شدم متوجه

 . ایستادم کنارش و دویدم



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
657 

 

 کجاست؟ حواست هامین -

 :کرد زمزمه سوالم به توجه بدون

 نه؟ قشنگه،  -

  سر تا بلندیش. بود مانکن  یه تن که رسیدم ویترین توی  لباس به و کردم  دنبال رو نگاهش تعجب با

 یپارچه   یه و میشد تموم  نه*ی*س باالی از رنگش قرمز و مخملی یپارچه .  نداشت آستین و  بود زانو

  و میگرفت هم رو لباس پارچه  از یکم و  میپوشوند رو نه*ی* س باالی سانتی پنچ   حدودا رنگ سیاه 

  و بود ترقوه   زیر تا تقریبا  رنگ سیاه  یپارچه. میرسید هم به لباس  پشت و  میرفت بازو دور امتدادش

  به رو یقه این بود برگشته خودش روی و بود خورده  تا  لباس یپارچه  باالی انگار که بود طوری مدلش

. بود گشاد دامنش و میشد کلوش کمر روی از و بود دن*ب جذب باالتنه توی لباس. بود آورده  وجود

 . بود قشنگ خیلی واقعا

  به تا و شد کشیده  هامین توسط دستم ناگهان که گفتم اوهومی بودم،  شده   لباس مسخ  که همونطور

 . بودیم شده  مغازه  وارد بیام،  خودم

  به و بود خلوتی و بزرگ یمغازه . بود نشسته پشتش فروشنده  که ایستادم میزی جلوی هامین،  کنار

 که ایدیگه  مشتری به داشت  که داشت حضور مغازه  توی دیگه یفروشنده   یه فقط فروشنده،  اون جز

 . میکرد کمک بود،  مغازه  یدیگه سمت

 . شد جلب فروشنده  طرف به حواسم دوباره  هامین،  صدایِ با

 . میخواستم رو ویترین توی رنگ قرمز لباس  اون ینمونه ببخشید. خانم سلم -

 :گفت و زد لبخندی فروشنده 

 میخواین؟  سایزی چه. حتما -

 : گفتم هامین به رو داشتم،  تردید  لباس خرید برای هنوز که من. کرد نگاه  من به منتظر هامین
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 . نمیخوام رو  لباس  اون من هامین،  -

 . چرخید من به رو کامل هامین

 . مینشینه تنت  به خیلی  لباس اون که مطمئنم! پرنسس -

 :کرد زمزمه گوشم دم آروم و کرد  خم طرفم به رو سرش

 !میکردم تصور  لباس اون توی  رو  تو  داشتم مدت تمام -

 : گفتم تعجب  و خجالت با. شدم سرخ خجالت  از حرفش این با

 ! هامین -

 . زد لبخندی و  ایستاد صاف هامین

 . کن پرو حداقل -

  از  بعد و رفت لباس رگالهای  طرف به فروشنده .  گفتم رو سایزم فروشنده،  به رو و دادم تکون سری

  لباس  با و دادم هامین دست به رو کیفم. آورد برام گفتم که سایزی با رو لباس ینمونه  گشتن،  مدتی

 . شدم پرو اتاق وارد

  یه  شبیه لباس  این با. بود شده  دوخته من مخصوص انگاری! مینشست تنم به خیلی واقعا  لباس

  عسل  عروسی برای رو لباس همین باید نداشت،  حرف هامین یسلیقه . بودم شده  واقعی پرنسس

 شب،  همون بار اولین برای  رو من تا کنم سورپرایز  رو هامین داشتم دوست  هم طرفی از اما میخریدم؛

  رو لباس میکرد مجبورم شکبی میخریدم،  رو لباس االن اگر. ببینه شده  شینیون موهای و آرایش با

  خریدش برای یواشکی  خودم بعدا و نیومده  خوشم لباس از که میکردم ادعا باید پس ببینه،  تا  بپوشم

 .بیام
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 یقیافه. رفتم بیرون پرو اتاق از و  برداشتم رو لباس. پوشیدم  رو خودم هایلباس  و آوردم در رو لباس

 : گفتم هامین به رو  و گرفتم خودم به ناراحتی

 . کنیم انتخاب  دیگه لباس یه بیا نیومد،  خوشم ازش. نشستنمی  تنم  به اصل هامین -

 : گفت لبخند با و نیاورد خودش  روی به اما شد؛ ناراحت یکم هامین یچهره 

 . بگردیم بیا پرنسس،  باشه -

  نشونم و کرد پیدا نباتی رنگ به لباسی باالخره  مدتی  از بعد. رفت لباس هایرگال سمت به خودش و

 . داد

 بانو؟  طوره چه  یکی این -

 . گرفتم دستش از رو لباس

 . کنم پرو بذار -

  لباس  پای به اما بود؛ شیکی  خیلی لباس هم لباس این. رفتم پرو اتاق سمت به من و داد تکون سری

  لباس اون با و برگردم  یواشکی بعد تا میخریدم رو لباس  همین باید حال  این با. نمیرسید قبلی

 . کنم تعویضش

 . رفتم بیرون پرو  اتاق از دست،  به لباس

 ***** 

 . برمیدارم رو همین هامین،  خوبه خیلی یکی این -

 بگردی؟  بیشتر نمیخوای -

 . خوبه خیلی همین نه،  -
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 . رفت پیشخوان طرف به و داد تکون  سری هامین

 . برمیداریم رو  همین خانم -

  لباس هامین آخر دست  و نشدم موفق بدم،  رو لباس  پول خودم و بشم هامین مانع کردم سعی چی هر

 و  داد دستم به رو ساک هامین گذاشت،  خرید  ساک توی  برامون رو لباس فروشنده  وقتی. خرید رو

 :کرد زمزمه گوشم کنار دوباره 

 . هاتمحبت از ایذره  جبران برای کوچیک،  یهدیه   یه هم این -

 . نشست بم*ل روی دل ته از که  بود لبخندی فقط جوابش

 . ندادیم خبر عسل  و سام به افتاد یادمون تازه  زدیم،  بیرون که مغازه  از

 ! نشدن هم غیبتمون متوجه که دومادم و عروس این یمرده  کشته من یعنی -

 . کشید بیرون جیبش از رو گوشیش و  خندید هامین

 . میزنم زنگ سام به االن -

  به دستی نمایشی صورت به. بود لباس  تعویض برای موقعیت بهترین االن نشست،  بم*ل روی لبخندی

 :گفتم بودم،  گرفته خودم به متعجب ایچهره  که حالی در و کشیدم جیبم

  خونه کلیدهای. خریدیم  ازش رو لباس که ایمغازه   برم دقیقه یه  من بزنی زنگ سام به تو تا هامین،  -

 . افتاده  پرو اتاق توی کنم فکر بود،  جیبم  توی

 :گفت و داد تکون  سری هامین

 .منتظرم همینجا من باشه،  -
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  چند که اونجایی از و کنم  تعویض  رو لباس میخوام که گفتم فروشنده  به. دویدم مغازه  سمت به سریع

  قرمز لباس اون تا رفت هارگال  سمت به وقتی. کرد قبول بود،  نگذشته خریدمون از  بیشتر ایدقیقه

 . ایسرمه رنگ با منتها لباس،  همون به خورد  چشمم بیاره،  برام رو رنگ

 دارین؟  من سایز رو لباس این ایسرمه رنگ. خانم ببخشید -

 . باشیم داشته میکنم فکر -

  باشه ست قشنگش چشمهای رنگ با لباسم  رنگ که وقتی هامین،  کردن سورپرایز. زدم لبخندی

 ! بود تربخشذت*ل

 . بیارین برام رو ایسرمه رنگ ممکنه اگر پس -

  لباس قیمت با لباس  این قیمت من،  خوب شانس از. شد  گشتن مشغول و  داد تکون  سری فروشنده 

  دوباره  و  گذاشتم کاور توی رو لباس سریع. نبود بیشتری یهزینه  پرداخت به هم نیازی بود یکی قبلی

  تلفن با داشت هنوز رسیدم،  هامین به وقتی. زدم  بیرون مغازه  از و دادم جا  خرید ساک توی  رو اون

 . میزد حرف

 . فعل قربانت، . میبینیمتون پس -

 . زد من روی به لبخندی  و کرد قطع رو تلفن

 کردی؟  پیداش -

 . بود پرو  اتاق همون توی آره،  -

 . افتادیم راه  به هم همراه  و گرفت رو دستم دوباره  هامین

 بودن؟  کجا عسل و سام -
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  تا  چند توی هم االن. بگردن بیشتر تا بودن رفته هم اونها. رفتیم مغازه  داخل که بودن دیده  رو ما -

 . کنیم کمکشون خرید  توی تا  پیششون بریم شد  قرار. میکنن انتخاب عروس لباس دارن جلوتر مغازه 

 : گفت و ایستاد مغازهای جلوی هامین دقیقه چند از بعد. برداشتم قدم سریعتر و دادم تکون سری

 . همینه -

  سرش کهدرحالی  مغازه  میون رو سام بلند قامت و کشیدم سرک  ویترین هایشیشه   پشت از سریع

  از قبل. شدم مغازه  وارد هامین از زودتر و زدم بزرگی لبخند. دیدم میکرد کار  گوشیش با و بود پایین

  به محکم ناگهان و شدم  نزدیک بهش پشت از آروم،  آروم بشه،  جلب بهم دارهامغازه  توجه اینکه

  دل ته از و گرفتم دهنم جلوی  محکم رو دستم. کشید هینی و  پرید جا از شده شوکه . کوبیدم اششونه 

 . میخندید آروم و بود ایستاده  دورتر  هم هامین. خندیدم

 . کرد رها رو اششده  حبس نفس من،  دیدنِ با سام

 کاریه؟  چه این دختر -

 : گفتم آمیز شیطنت دیدم،  صفحه روی که  چیزی با و انداختم گوشیش یصفحه به نگاهی نیم

 !نشیم دامادبی  یهو بدم،  نجاتت گفتم میشدی،  غرق خانوم عروس عکس توی  داشتی دیگه آخه -

 برگشت سمتش به کرد،   اعلم رو حضورش که عسل صدای با اما بزنه؛ حرفی  خواست و شد سرخ سام

  هم هامین بود،  پوشیده  و  بلند آستین عروسش لباس که اونجایی از. شد محوش دیدنش،  محض به و

 . زد لبخند و  انداخت عسل به نگاهی

 . میاد بهت خیلی -

 . پریدم پایین و باال ذوق از  و کشیدم ایخفه  جیغ من

 . جونم  آجی شدی  خوشگل قدرچه ! شده  عروس باالخره  خواهرم خدایا،  وای -
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  زدن بدون و بود ایستاده  جاش سر ثابت همچنان باز،  نیمه دهنی با که بود سام فقط میان،  این در و

 . زد اششونه  به دستی و  اومد جلوتر هامین. بود دوخته چشم خوشگلش عروس به حرفی

 بدی؟  نشون واکنشی  یه جلوتر،  بری نمیخوای -

  دامن. برداشت سمتش  به قدمی هم عسل. رفت جلوتر قدم چند شده،  سحر هایآدم مثل سام

 :گفت لبخند  با و گرفت دست  یک با رو لباسش پفیپف 

 شدم؟   طورچه -

 . بست نقش سام ب*ل روی لبخندی

 ! خانومم شدی عالی -

  رو سرم زده، شرم لبخندی با. کشید آغوشش  به رو او و پیچید  عسل تن  دور رو دستاش هوابی  و

. بردم مغازه  از بیرون و کشیدم خودم با و گرفتم رو دستش. رفتم هامین  سمت به و انداختم پایین

 . دارن تنهایی به  نیاز مجنون،  و لیلی اون االن که کردممی  درک خوب

*** 

 

. دادم بدنم به قوسی و کش  و گذاشتم پایین رو خرید هایکیسه  و گذاشتم  پایین رو خرید هایکیسه

 و کردم عوض رو هاملباس   سریع. بود کرده  امخسته حسابی پاساژ اون توی رویپیاده  ساعت  چندین

 داشتم. کردم  نگاه  اول از رو خریدها و رفتم خرید پاکتهای  سراغ ذوق با دوباره  همیشگیم عادت به

 . کنم رها نصفه رو کارم شد باعث در زنگ صدای که میذاشتم کمد توی  رو لباسها

  سر از لبخندی ناخودآگاه، . شد نمایان هامچشم  جلوی هامین داشتنی دوست هیبت در،  کردن باز با

 . نشست بم*ل روی شوق

 . بانو سلم -
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 . رفتم کنار در جلوی از

 . تو بیا سلم،  -

  پس. بود تولدش  روز کادویی یجعبه  همون کردم،  دقت. اومد  داخل بود دستش که ایجعبه  با هامین

 . کنیم شروع رو  بافتنی کلس تا بود اومده 

 :شد پاره  افکارم رشتهی بود،  نشسته کاناپه روی حاال که هامین صدای با

  تا نمیتونستم که داشتم ذوق اونقدر  ولی باشی؛ خسته احتماال خرید همه  این از  بعد میدونم خب،  -

 . کنم صبر فردا

 . نشستم کاناپه روی کنارش و خندیدم

 . کنیم شروع بیا. نیستم خسته من نیست،  مهم -

  عسلی روی رو جعبه و  اوردم  بیرون رو بافتنی ایمیله  با کاموا کلف یک و  گرفتم دستش از  رو جعبه

 . گذشتم

  خودت برای که چیزی اولین میشه. بافت دن*گر شال  یه و کله  یه میشه  کلف تا سه این با خب،  -

 . تره آسون  که کنیم شروع دن*گر شال با! بافتی

 .شد خیره  هامدست  به مشتاقانه و خندید

 . انداختنه سر بگیری،  یاد  باید که چیزی اولین -

 مشغول زمان،  گذر و  ساعت به توجه بی هامین  و  من و گذشت ساعت دو. کردم دادن یاد به شروع و

  برای میخواستم. میبافتم داشتم و بودم آورده  رو خودم بافتنی هایمیل  و  کاموا هم من. بودیم بافتن

 .بگم بهش  هدیه عنوان به کرد،  تموم  رو بافتنش هم اون که وقتی  و ببافم پلیور یه هامین، 

 ***** 



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
665 

 

 به نگاهی و کرد بلند بافتنیش روی از رو سرش من،  هایخمیازه  با که بود  هامین این آخر،  دست

 . انداخت ساعت

 . امروز شدی  خسته حسابی که هم تو! شبه  یک ساعت وای،  ای -

 نگاهم مهربانانه و زد  عمیقی لبخند هامین. دادم تکون  سر خوابالودگی با و کردم نگاه  هاشچشم به

 .کرد

 . بخواب برو هم تو پرنسس،  میرم من -

 . نکردم مخالفت و کشیدم ایدیگه  یخمیازه 

 . خیر به شب باشه،  -

 دیدن با فردا،  صبح . کردم حرکت خواب اتاق طرف به هامین به توجهبی باز،  نیمه چشمهایی با و

  از رفتن از بعد هامین فهمیدم بود،  شده  بافته نصف تا که گردنی شال  و هامین  سرخ هایچشم

 . بود بامزه  خیلی الودشخواب یقیافه. بافته و مونده  بیدار هم باز ام، خونه 

 ! بده  استراحت خودت به یکمم  ولی داری؛ شوق میدونم آخه؟ کاریه چه این مجنون،  وای -

 : گفت و کشید سر رو چای لیوان هامین

 .بابا بیخیال -

 هامین. رفتیم کافه طرف به هم با صبحونه،  از بعد. دادم تکون  تاسف ینشونه  به سری و خندیدم

  خواب رو پنجم پادشاه   داشت زدم،  سر بهش وقتی ساعت،  نیم از بعد و رفت مدیریت اتاق به مستقیم

 . داشت نیاز خواب این به االن اون. رفتم بیرون اتاق  از و خندیدم ریز! میدید

*** 
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 نگاه  سرحالش یچهره  به شیشه پشت از. بشه سوار  هم هامین موندم منتظر و  نشستم ماشین توی

  شد سوار باالخره . بود ساخته بهش حسابی کافه توی   ساعته دو یکی خواب  اون. خندیدم ریز و کردم

 :گفتم شیطنت با افتاد،  راه  ماشین وقتی. کرد روشن رو ماشین و

 کافه کل خروپفش صدای که بود خسته قدراین .  بود برده  خوابش کافه توی  یکی  امروز هامین،  وای -

 . بود برداشته رو

 : پرسید و انداخت بهم نگاهی تعجب با

 نکرد؟  اذیت رو هامشتری یبقیه  صداش کردی؟ کارچی  تو  خب  واقعاً؟ -

 . دارم نگه متعجب و  عادی رو امچهره  و بدم قورت رو امخنده  کردم سعی

 . بخوابه طوریهمون  گذاشتم هم من.  نکرد شکایتی کسی نه -

 . داد تکون سری

 . بوده  خسته خیلی  حتماً. کردی خوبی کار -

 . خندیدم زیرزیرکی و کنم  کنترل رو خودم نتونستم

 . بوده  خسته مطمئناً بافته، می  بافتنی داشته صبح  هاینزدیک تا بیچاره  خب،  آره  -

.  کرد نگاه  روروبه به بودت،  شده  گرد تعجب فرط  از که هاییچشم و کرد سکوت ایلحظه  چند هامین

 . آمیخت  هم در من یقهقهه شلیک و زدمی  صدا رو اسمم که او فریاد صدای بعد

 ! ببینم بده  جواب نخند،  قدراین  زیبا  کردم؟می  خروپف واقعاً -

 :گفتم  و کردم کنترل رو امخنده 

 . بودی خوابیده  ملوس پیشی یه مثل بابا،  نه -
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 . شدن تربزرگ هم قبل از هاشچشم

 ملوس؟  پیشی  گفتی هیکل و قد این به تو االن -

 . گرفت شدت امخنده  دوباره 

 . میاد بهت بیشتر تشنغول  همون تو عزیزم،  نه-

 صدای با. رفتمی  آسمون تا ناپذیرمون پایان هایقهقهه صدای. شد بلند هم اون یخنده  صدای

  ماشین به رو گوشی. نخندم بلند کرد اشاره  منم به و  کرد کنترل رو  خودش  آروم آروم هامین،  گوشی

 . کرد لمس  مانیتور روی رو ایدکمه  و کرد وصل

 . راستین آقای سلم -

 :گفت که انداختم هامین به نگاهی! بود بهنام که این عه، 

 شده؟  چی جانم،  خوبی؟ . جان بهنام سلم -

 . بزنه حرف قدرت با و بشه مسلط خودش به کرد سعی و  کرد صاف رو گلوش بهنام

 . افتاده  جلوتر امسال سفر  که گفتن و  بودن اومده  جللی آقای االن راستش -

 . کنه صحبت بیشتری دقت با تا کرد هدایت  کناری به رو ماشین. رفتن باال هامین ابروهای

 افتاده؟  جلو مدت چه اصل  چرا؟ -

  زودتر که اومده  پیش مشکلی آلمان شرکت توی  گفتن. کنین حرکت دیگه روز دو حداکثر تا باید -

 ... حلش برای باید

 ! نمیتونم -

 . بود خورده  جا من مثل هم بهنام. کشیدم هین آروم و پریدم جا از ناگهانیش فریاد صدای از
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 ...آخه -

 . برم نمیتونم گفته هامین میگی و  میزنی زنگ جللی آقای به  االن همین نداره،  آخه -

 به رو نگاهش. بودم  مونده  هامین به خیره .  کرد قطع رو تماس و لمس  رو مانیتور عصبانیت با و

  ب*ل زیر. گرفت رو  عصبانیتش جای نگرانی،  با  توأم یغصه  آنی به و زد کوک  امترسیده  هایچشم

 : کرد زمزمه

 برم؟  و بذارم  کجا رو تو من آخه -

 :پرسیدم آرومی به و  دادم جرأت خودم به

 بری؟  باید کجا هامین؟ شده چی -

 تحلیل،  به رو صدایی  با. داد تکیه فرمون به رو  آرنجش و گذاشت هاشچشم روی رو راستش دست

 :کرد دادن توضیح   به شروع

  که شرکتمون یدیگه یشعبه  به تا میرم آلمان به هفته دو مدت به من ماه،  اسفند توی سال هر -

 . افتاده   جلو سفر این امسال شنیدی،  که همینطور اما بزنم؛ سر اونجاست

 .کرد نگاه  دقت با صورتم جز جز به دوباره  و کشید عقب رو دستش

 . برم سفر  این به نمیتونم من اسفندماه  چه  و االن چه! برم نمیتونم -

 :پرسیدم  کنجکاوی و نگرانی با

 چرا؟  آخه -

 :داد جواب درموندگی با

 برم؟  و بزارم کجا تنها و  تک هفته دو رو تو من بانو زیبا -
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 که فهمیدم نگرانش یچهره  به نگاهی با اما خنده؛ زیر زدم پقی و میکنه شوخی  داره  کردم فکر اول

 . جدیه کامل

 !بابا برو پاشو ام؟بچه من مگه -

 بمونی؟  تنها  میخوای هفته دو دردنشت یخونه  اون توی! نیست دارخنده  اصل این -

 .کردم زندگی تنها سالها من نه؟ که چرا -

  شدت از هاشانگشت. گداشتم دستش روی  رو دستم آروم. نشد کاسته ایذره  ناراحتیش از اما

 . بود کرده  یخ  نگرانی

 . نمیاد پیش مشکلی باش مطمئن -

 آقای. کردم هدایت مانیتور سمت به رو نگاهم. شد پخش  ماشین بلندگوهای از گوشیش زنگ صدای

  رو تماس  و کشید پوفی کلفگی با هامین. کنه راضی سفر برای رو هامین تا  بود زده  زنگ حتما! جللی

 . کرد وصل

 . جان  جللی سلم -

 . پیچید  ماشین توی مسنی مرد شاکی صدای

 برم؟  نمیتونم که  چی یعنی  وضعشه؟ چه  این هامین. سلم علیک -

 : گفت مرد جواب در  و انداخت من به نگاهی

 ! برم سفر  این به نمیتونم امسال دارم،  شخصی  مشکل یه من -

 : داد جواب عصبانیت با جللی آقای

 میشه؟  چی طرف  اون  شرکتِ تکلیف پس -
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 .فهمید لحنش و نگاه  از میشد رو این بود،  کلفه حسابی هامین

 .بره  من  جای به اون امسال. میفرستم رو بهنام خب،  خب،  -

**** 

 . میزد داد داشت عمل. شد منفجر دیگه مرد

 تویی،  دستگاه  و دم این یهمه صاحب. اومده  پیش  مشکلی یه اونجا میگم  من نیستی؟ متوجه چرا -

 مَنه؟  چند بگه اونجا بره  بهنام

 ...آخه -

 :زدم صدا رو اسمش لطیف و آروم صدایی  با و پریدم حرفش میون رسید،  ذهنم به که فکری با

 هامین؟  -

 :گفت بود،  من به خیره  که همونطور. برگشت سمتم به نگاهش

 . باشه دستتون گوشی لحظه یه جللی،  آقای -

 : زد ب*ل من به رو و

 جانم؟  -

 . بزنم حرف ب*ل حرکات با فقط و  صدا بدون کردم سعی

 . بمونه پیشم بیاد عسل میگم -

 . برگشت اول حالت به دوباره  اما  شد؛ نرم ایلحظه نگاهش

 . هستین تنها  دختر دوتا بازم -
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 خوبه؟  میان،  جاوید و سام. بمونه تو واحد توی بیاد هم سام میگیم اوم،  خب،  -

 . خوردن گره  هم به هامین ابروهای

 ! نه  جاوید -

  اینکه با. بره  سفر  این به تا میکردم راضیش  باید بود که جور هر من. بودم شده  درمونده  و کلفه

  و کار از من خاطر به بدم اجازه   نمیتونستم اما بود؛ گرفته بر در رو وجودم  لحظه همون از  دلتنگی

 . بیوفته زندگیش

 بیان؟  سورن و آرش چی؟ آرش -

 .شد نرم باالخره 

 ... اما خوبن؛ هااون آره،  -

.  چسبوند من پیشونی به رو پیشونیش  و آورد جلو رو سرش. بود شده  دلتنگی از پر نگاهش

 :گفت قبل از بلندتر صدایی با و بست رو هاشچشم

 کنم؟   چه دلتنگیم با بانو،  زیبا -

 : گفت گیجی با بود،  شنیده  رو هامین صدای که جللی آقای

 گفتی؟  چی -

 . کشید آهی و  شد جدا من از

 .میگیرم تماس شما با من -

 مسلط بغضم به کردم سعی و  گذاشتم بازوش روی رو دستم. کرد قطع رو  تلفن  خداحافظی از بعد و

 . بشم
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 . برمیگردی زود! نیست بیشتر هم هفته دو. مهمه این اما میشم؛ دلتنگت  خیلی  منم! جان هامین -

  هوابی . دادم تکون براش رو سرم اطمینان با و زدم  لبخندی. بود تردید و شک  از  پر هم هنوز هامین

 :گفت کنانزمزمه . کاشت پیشونیم روی ایوسه *ب و  اومد جلو

 .برگردم موعد از زودتر و کنم تمومش زود میدم قول -

*** 

 

 برداشتی؟  رو چیز همه مطمئنی هامین -

 : گفت و  خندید هامین

 . هست چیز همه نباش،  نگران! داری  استرس من  از بیشتر که تو دختر -

 . بپوشم لباس برم من کن  صبر پس خب،  خیله -

 . کرد سد رو راهم پریده  باال ابروهای با که برداشتم قدم واحد  در سمت به و

 کجا؟ دیگه تو -

 : گفتم تعجب با

 !دیگه فرودگاه  بیام -

 : گفت جدیت با و کرد اخم

 ! خونه  توی بشین بگیر نکرده،  الزم -

 . نداشت تاثیر ایذره  اما کردم؛ مظلوم و گرد رو هامچشم

 .نداره  فایده  که  نشو پوشچکمه  یگربه -
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 :بگم رو حقیقت بودم مجبور انگار. چرخوندم کاسه توی رو چشمام و کردم پوفی

 . خرید بریم میخوایم عسل با. کنم تحمل  رو  خونه فضای رفتنت از بعد نمیتونم -

 :گفت آروم و داد جا بازوهاش بین رو من. اومد جلوتر قدم یه و  زد مهربونی لبخند

 !میدم قول پرنسسم،  برمیگردم زود -

  حسابی رو هامین پیراهن هاماشک  و شکستمی بغضم نمیکردم،  عوض رو فضا و نمیگفتم چیزی اگه

 : بدم نشون شنگول و شاد رو  لحنم کردم سعی و کشیدم عقب آروم. میکرد خیس

 .بشم آماده   برم من. کنی هندیش نمیخواد حاال بابا،  خب خیله -

 . منتظرتم ماشین توی -

  سرش از دست و بود انداخته چنگ گلوم به بغض. رفتم امخونه  طرف به و دادم تکون سری

  تمام  و میشد منصرف رفتن از وقت اون. میدادم نشون هامین به رو بغض این  نباید ولی برنمیداشت؛

 . میرفت باد به من زحمات

  از کلمه یک حتی من ولی باشم؛ خودم مراقب که کرد سفارش مدام هامین  فرودگاه،  تا راه  تمام

 شده  خیره  دستش حرکات و  صورت به شدیدی دلتنگی با فقط نفهمیدم،  درست هم رو هاشحرف 

  جلوی یشیشه  از  و برداشتم خیرگی همه این از دست رسیدیم،  فرودگاه  به وقتی باالخره . بودم

 .کردم نگاه  پارکینگ شلوغ فضای به ماشین، 

 . هستن کنارم که هم عسل و  آرش و  سورن هستم،  خودم مراقب. نباش نگران اینقدر جان،  هامین -

 سمت به هاچمدون  برداشتن از بعد و  شدیم پیاده . کرد پارک رو ماشین و زد  لبخند من به نگاهینیم با

  منتظرمون سورن و   آرش سالن،  در جلوی. رفتیم میشد بلند اونجا از هامین هواپیمای که ترمینال

. بدیم انجام  رو پرواز نهایی کارهای زودتر تا رفتیم داخل و  کردیم علیکی و سلم سریع. بودن ایستاده 
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  آخرین  تا کرد استفاده  فرصت از هم هامین. بده  انجام رو کارها تا  رفت و گرفت رو هامین مدارک آرش

 . بکنه سورن به رو هاسفارش 

 کجا میدونه زیبا ماشین،  سوییچ  هم این بگیر، . زیبا جونِ و شما جونِ ها، نکنم  تاکید دیگه سورن -

 . برو خواستی  جا هر خودت بعدش برسون،  داره  کار که جایی رو زیبا ببر اول. کردم پارک

 :چرخوند کاسه توی رو چشمش  و  گرفت رو سوییچ  سورن

  یه نمیذارم عزیزه،  خیلی  منم برای زیبا. هست بهش حواسم راحت،   خیالت!  کردی امدیوونه  هامین -

 . بیوفته روش خش

  چیزی  خواستم! داشتن  تاکید  من از مواظبت سر  اینجوری که بودم بچه من انگار. بود گرفته امخنده 

 : ماسید دهنم توی حرف آرش اومدن با که بگم

 . نشده  دیر  تا برو دیگه فقط. پروازت کارت  هم این هامین،  بیا -

 روم به رو و اومد من سمت به بعد. کرد ل*غ *ب مردونه رو آرش و سورن و زد لبخندی هامین

  خداحافظی سریع که داشتن خبر ما اسم بدون و  خاص یطه *اب*ر از سورن و  آرش انگار. ایستاد

 ایسرفه. شدم دستپاچه هامین،  و من شدن تنها با. میمونن منتظرم سالن در جلوی گفتن و کردن

 :کردم زدن حرف به شروع کنم،  نگاه  هامین به اینکه بدون و کردم

  دیر هاشب . وقت یه نخوری سرما بپوش،  گرم لباس  حتماً زمستونه،  االن. باش خودت مراقب هامین -

 . نرو سرکار هم  صبحونه بدون. میشی آلودخواب صبحش ها، نخوابی 

  بدونِ و زد عمیقی لبخند هامین که دیدم چشم یگوشه  از میکردم،  سفارش تند تند  که همینجور

 :گفتم و خندیدم.  کرد حلقه دورم رو بازوهاش من،  هایحرف  به توجه

 شنیدی؟   رو من حرفهای اصل  تو -

 . خندید هم هامین
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 ! کوچولو مامان شنیدم بله،  -

 :داد ادامه ب* ل زیر تر، آهسته  خیلی و

 . میکنی دلبری داری  طورچه  که شنیدم -

  که کنم باور باید یعنی دلبری؟ گفت ساده  سفارشاتِ همون به هامین. شد حبس نه*ی* س توی نفسم

 شدم؟ قلبش یملکه  هاشبچگی همبازی جای به من باالخره 

 : گفتم و اومدم  بیرون آغوشش از. نکنم فکر حرفش به کردم سعی هامین،  پرواز کردن اعلم با

 . بری باید دیگه -

**** 

  بغض هم اون انگار و  میلرزید گلوش سیبک. سید*و*ب رو پیشونیم و شد  خم حرف،  ایکلمه بدون

 برام دستی فقط. بشه سرازیر هاشاشک  زدن حرف  با میترسید انگار نگفت،  چیزی هیچ . بود کرده 

 . شد  گم جمعیت  توی  و دور ازم  سرعت با و داد تکون

  بود قرار که آرش از سورن و من. افتادم راه  سالن  در طرف به و کشیدم آهی و انداختم  پایین رو سرم

  تا رو  من سورن. رفتیم هامین ماشین سمت به و  کردیم خداحافظی بره  دفترش به خودش ماشین با

 با. میبینه خونه  توی رو من شب که گفت  و  رسوند داشتم قرار سام و   عسل با اونجا که پاساژی

 . کنیم کامل رو عروسیشون خرید  عسل و سام همراه  تا شدم  پاساژ وارد خداحافظی، 

 سام،  گاهی و عسل با شب  خود تا صبح  از رو روزهاش از بعضی. گذشت باد و  برق سرعت به هفته یک

 فقط خونه به رسیدن محض به تا کنم خسته رو خودم حسابی میکردم سعی  و میچرخیدم بازارها توی

  حس بدجوری رو خالیش جای گرچه نباشه؛ هامین برای دلتنگیم به کردن فکر  برای فرصتی و بخوابم

 . گذروندم جنون کافه توی  هم رو هفته اون یدیگه روزهای. میکردم
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  بودم کرده  خاموش هم  رو گوشیم و بودم نگرفته آرش  از رو  هامین آلمان یشماره  تمام،  لجبازی با من

  شنیدنِ با نمیخواست دلم. نکنم صحبت هامین با میدادم ترجیح . بگیره  تماس  من با نتونه هامین تا

 . بشم قبل از تردلتنگ  صداش

  داده  تکیه تخت پشت  دیوار به رو پاهامون و  کشیده  دراز من تخت روی  عسل و من شب،  جمعه

 . شکست رو سکوت  عسل باالخره  اینکه  تا بودیم خودمون افکار غرق سکوت در کدوم هر. بودیم

 نمیزنی؟  زنگ بهش چرا -

 . برگشتم طرفش به تعجب با

 چی؟  -

 :گفت و کرد سرش گاه تکیه  رو  دستش. خوابید پهلو روی من،  به رو و چرخید عسل

 ! دلتنگی همه  این که تو. هامین به نمیزنی؟ زنگ بهش چرا میگم -

 .خوابیدم پهلو  روی و برگشتم طرفش به اون مثل منم

 . میشم دلتنگش بیشتر بزنم  حرف باهاش اگه میکنم حس. عسل  نمیدونم -

 . خوابید بازطاق و چرخید دوباره  عسل

 . میشه  بهتر حالت میگم که من -

 . ندارم هم رو اش شماره  صورت،  هر در -

 : گفت مهربونی با و کشید  دست سرم روی خواهرانه. نشست و شد بلند عسل

 میزدی؟  زنگ داشتی  رو  اششماره  اگه -

 . دراومد حرکت به سرم روی گونهنوازش  دستش. بستم رو هامچشم  و گذاشتم  پاش روی رو سرم
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 . میکنه اذیتم داره  خیلی دیگه دلتنگی. شاید -

 . کرد عوض رو بحث بعد و   بود ساکت ایدقیقه  چند

 نیستی؟  گرسنه تو میگم -

 . نشستم و شدم بلند

 . کرده  سیرم  خوردیم عصر که هاییهوله  هله نه، - 

 . رفت پایین  تخت از

 .برگردم و بدم رو آرش و سورن غذای  برم من پس. باشه -

  تا ولی میکنن؛ نگاه  ماه  به هاعاشق  که بودم شنیده . شدم خیره  ماه  به پنجره  از و دادم تکون سری

 بزرگم مامان بودم بچه خیلی وقتی که افتادم داستانی یاد ناخودآگاه . بودم نکرده  اشتجربه  روز اون

 . بود گفته برام

 تهران،  بودن اومده  ما دیدن برای جونمامان  و دایی که بار یه بود،  سالم پنج  چهار،  که وقتی

  رو فارسی یادمه. زد شونه  رو موهام اشچروکیده  هایدست  با. نشوند پاهاش روی رو من جونمامان

 با میبافت،  و میکرد شونه رو موهام که همونطور. میزد  حرف عربی بیشتر و بود  بلد شکسته پا  و دست

 :گفت شیرینش یلهجه  اون

 بُگُم؟  قصه یه برات میخوای -

 یمزه  اشخنده  خندید،  جونمامان. دادم تکون  سر و زدم  نمایی دندون لبخند درشتم،  هایچشم با

 . میداد رو جنوب شیرین خرماهای

 ( عربی زبان در صدقه قربان نوعی. چشمم عزیزم، ! )عَینی حبیبتی،  -

 . اومدم بیرون خاطراتم  از عسل صدای با. سید* و* ب رو سرم روی بعد و
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 .میشن خیره  ماه  به هاعاشق  میگن که راسته پس -

 : گفتم و  زدم تلخی لبخند

 . شده  تنگ بزرگممامان واسه دلم -

 . نشست کنارم تخت،  روی

 افتادی؟ اون یاد چرا حاال -

 . گذاشتم اششونه  روی رو سرم

  چرا که گفت و کرد تعریف برام افسانه یه بار  یه. داشتم دوستش خیلی  منم بود،  مهربون خیلی -

 . میکنن نگاه  ماه  به هاعاشق 

 . شد مشغول موهام نوازش به آروم دستش

 ! کن  تعریف برام -

  پسر یه  روز،  یه. رفت ماه  روی نردبون یه با میشد که اونقدری بود،  نزدیک خیلی زمین به ماه  قبلً -

 دنبال داره  و میذاره  ماه  روی قدم وقتی. بیاره  گل ماه  روی از اشمعشوقه  برای تا ماه  روی میره  عاشق

 باالخره . نمیشه متوجه هم  پسرک  و میکنه زمین از شدن دور به  شروع آروم  آروم ماه  میگرده،  گل

  رسیده  آسمون به که شده  دور اونقدر ماه  میبینه برگرده،  میخواد و میچینه  و  میکنه پیدا رو گل وقتی

 تا میشده  خیره  ماه  به همیشه دخترک روز اون  از. برگرده  اشمعشوقه  پیش نمیتونه دیگه حاال و

  خیره  ماه  به هاعاشق  ی همه  دیگه اون،  از بعد. میگشته پسر دنبال نگاهش با و  بشه کمتر دلتنگیش

 . میشدن

 :گفت دارغصه  لحنی با عسل

 ! غمگین  چه -
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 . گرفت صورتم جلوی رو گوشیش ناگهان که گفتم اوهومی

 ! بزن زنگ بگیر غصه،  و غم بیخیال حاال -

  فکری با. نبود ایران مال شماره . انداختم صفحه  روی یشماره  به نگاهی و گرفتم  دستش از رو گوشی

 : گفت و خندید. نشستم عسل به رو و  چرخیدم. پریدم جا از زده حیرت  رسید،  ذهنم به که

 یشماره  که نکردم وقت   اونقدر البته. برداشتم  آرش گوشی روی  از بواشکی. هامینه یشماره  آره،  -

 . شرکته یشماره   این کنم،  پیدا رو  خودش

 .کردم جاجابه  عسل و گوشی بین رو نگاهم تردید با

 ! که نیستم بلد آلمانی من تازه . نه یا باشه  باشه شرکت شب وقت  این نیست معلوم خب -

 :گفت خنده  با

  نیم و شش ساعت اونجا االن نتیجه در و عقبتره   ما از نیم و  ساعت دو که برلینه توی هامین که اوالً -

 . بزنی حرف هامین با میخوای بگو انگلیسی به فقط باشی،  بلد آلمانی  نیست نیاز بعدشم. عصره 

 . خب نیست خوب هم انگلیسیم -

 . بشه برقرار تماس  تا زد شماره   روی و  کشید دستم از رو گوشی

 .بابا من بده  -

  هامین اسم فقط من که  گفت انگلیسی زبان به چیزهایی عسل دادن،  جواب رو  گوشی باالخره  وقتی

 . گرفت سمتم به رو گوشی لحظه چند از بعد. فهمیدم هاشحرف  بین از رو

 ! کن دلتنگی رفع حسابی. میاد هامین االن. بگیر -



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
680 

 

  و بم صدای لحظه چند  از بعد. موندم منتظر و  گذاشتم گوشم روی رو گوشی. رفت بیرون اتاق از و

 . داد نوازش  رو گوشم هامین یمردونه

- Hello, It`s Hamin Rastin( . ،کنهمی  صحبت راستین هامین سلم). 

 داشتم تازه  تازه . فشرد رو گلوم بغض و شد  نقاشی پلکم  پشت هامین یچهره  و بستم رو چشمام

 . بودم دلتنگش قدرچه من که فهمیدممی

- Hello? Are you there? (جایین؟اون شما الو؟ ) 

 . زدم صداش بود،  لرزون و  آلودبغض شدت به که صدایی با

 ! هامین -

 : داد رو جوابم احساسش از پر صدای بعد و شنیدم رو اشنه *ی*س  توی  نفس شدن حبس صدای

 پرنسسم؟   دلم جانِ -

 ***** 

  سکوت جای هقمهق  و  شکست بغضم. گیره می  رو  پدرش یبهونه که شدم ای دختربچه کردممی حس

 . گرفت رو

  صدای. کنم خفه رو هقم هق  صدای تا گذاشتم دهنم  روی رو دستم کنی؟می  گریه داری بانو؟ زیبا -

 :بود کرده  بغض من یگریه  از هم  اون برداشت،  خش هامین

 کنی؟ می  اذیت رو نازت هایچشم  چرا. نکن گریه من پرنسسِ -

 : گفتم هقهق با

 . شده   تنگ  برات دلم -



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
681 

 

 :گفت بزنه،  حرف خودش با و لبی زیر انگار که طوری

 ! دلت  برای بمیرم من -

 :داد  ادامه بلندتری صدای با و

 نشنوم؟  رو قشنگت صدای من تا بودی کرده  خاموش رو گوشیت و بودی  دلتنگ قدراین  تو دختر -

 :گفتم  مظلومانه و دادم قورت رو دهنم آب. گرفت امخنده 

 . شممی  دلتنگ بیشتر بزنم حرف باهات اگه کردممی  فکر آخه -

 : گفت مهربونی لحن با

 کارچی  دلتنگیم رفع برای باید من نکردی فکر شما  وقت اون! موشی موش برم قربونت من آخه -

 کنم؟ 

 . اومده  بند امگریه که فهمیدم تازه  و  خندیدم آروم

 ! نوچ -

 . خندید مردونه

 ! شیطونک -

. دادممی  گوش کشیدنش نفس صدای به و بودم بسته رو هامچشم. کردیم سکوت دو هر ایلحظه  چند

 . بود آرامش من برای  هم هاشنفس  صدای حتی

 ...دلتنگیم کردن کمتر برای ولی گرفتم؛می  سورن و آرش از رو خبرت روز هر -

 :پرسیدم کنجکاوانه. خورد رو حرفش

 کردی؟ می کارچی  -
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 :گفت خنده  با

 . کسم همه کردنِ سورپرایز  برای کارهایی یه -

 :گفتم تعجب با. شدن گرد هامچشم

 من؟  واسه -

 . شما برای بانو،  بله -

 . برید رو حرفش و کرد صدا رو هامین  طرف اون از صدایی

 . باشه دستت گوشی لحظه یه  زیبا -

 . برگشت خط پشت دوباره  دقیقه،  چند از بعد

  اولین در تونستم،  وقت  هر تا کن روشن  هم رو گوشیت! هانکنی  گریه دوباره . برم باید من پرنسسم -

 . باش هم خودت مراقب. بزنم زنگ بهت فرصت

 . زدم لبخند و کشیدم عمیقی نفس

 . فعل. بمون خودت مواظب هم تو عزیزم،  باشه -

 . من بانویِ فعل -

 و هاظرف  خوردن هم به تق تق صدای از. رفتم  بیرون اتاق از دست به گوشی. کرد قطع رو تلفن و

 کج  سمت اون به رو  راهم. شستنه ظرف مشغول آشپزخونه توی عسل فهمیدم آب،  شرشر صدای

 کرده  مالیکف  که هاییظرف  و کردمی زمزمه ب*ل  زیر رو آهنگی داشت و نبود  من به حواسش. کردم

  دور رو دستم پشتش،  از  هوابی و شدم نزدکش آروم بست،  رو آب شیر وقتی. کشیدمی  آب رو بود

 :کشید هینی. کردم حلقه اششونه 



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
683 

 

 . اومدی صدا و سر بی چه! دختر ترسیدم  وای -

 . چرخید طرفم به و آورد در دستش از رو ظرفشویی هایدستکش 

 زدی؟  حرف باهاش -

 .کردم بغلش و  گفتم اوهومی

 . بهتره  حالم خیلی. عسلم  ممنونم -

 . کرد حلقه کمرم دور  محبت با رو دستش هم او

 . کنممی هاتب *ل روی لبخند اومدن  برای کاری هر من -

*** 

 

 همه صبحش،  اول از که ایدوشنبه . رسید فرا دوشنبه و گذشت هم سر پشت هم دیگه روز سه

 .شدممی  شاد شادیشون از هم من و  بودن شاد دلیلبی

  تنهایی من و رفته خرید به عسل کهاین  یبهونه  به سورن،   و آرش که بود عصر پنج  نزدیک ساعت

  نگذشته پاساژ توی  چرخیدنمون از زیاد. کشوندن پاساژی به رو من میره،  سر امحوصله  خونه   توی

  ازم و  شدن داخل عجله با بود مردونه هایلباس   مخصوص که ایمغازه  دیدن با آرش و سورن که بود، 

  به توجه بدون. رفتم ایدیگه  یمغازه  طرف به و دادم  تکون  سری. بمونم منتظرشون بیرون خواستن

  میخکوب سرجام پوشوندن،  رو هامچشم  که دستی دو با که زدممی قدم خودم  برای داشتم مغازه  اون

 . ریخت پایین هُرّی قلبم  و کرد پر رو بینیم آشنایی بوی بکشم،  جیغ بخوام و بیام خودم به تا. شدم

  تند  اختیاربی هامنفس بود؟ کوبیسم تلخ  و سرد  بوی همون عطر،  این کردم؟نمی  اشتباه  یعنی  خدایا

 که امیدی مردن از. ترسیدم! حاال نه کردم، می حس رو عطر  این دیگه روز پنج  چهار،  باید من. شدن

. نده  رو جوابم آشنا و بم صدای همون و بزنم حرفی ترسیدم. ترسیدم بود شده  زنده  قلبم توی آنی به
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  به وادار رو قلبم گرم،  صدای اون با خودش که خوند رو افکارم و کرد حس رو  ترسم  انگار هم اون

 . کرد تپیدن تندتر

 من؟  موشی پرنسس -

  کمرم دور هاشدست . چسبوندم اشنه *ی*س  به رو صورتم و چرخیدم  هوابی  فکر،  ایلحظه  بدون

 : داد لو  رو بغضم صدام لرزش زدم،  حرف وقتی. شدن حلقه

 بودین؟  خوشحال صبح  از همتون همین واسه -

  باورم. شدم خیره  ایشسرمه هایچشم  به زیاد،  ایدلتنگی  با و برداشتم اشنه *ی* س روی از  رو سرو

 . ببینم کم یفاصله این از دوباره  رو اشچهره   میتونم دوباره  نمیشد

 بدجنس؟  غولتشنِ   نگفتی بهم چرا -

 . لرزید  لپش چال و لبخند برای دلم و زد لبخند

 بود؟  خوبی سورپرایز.  بشی غافلگیر خواستم -

 برمیگشتی؟  دیگه روز چهار نباید -

 . کنم تموم  موعد از  زودتر  رو کارم دادم قول بهت -

 .کردم  نگاه  بود،  پاش کنار که چمدونی  به و اومدم  بیرون بغلش از

 ! خونه  اومدیمی  خب کنی؟ غافلگیر رو من تا بازار  اومدی مستقیم سفر،  خستگی با فرودگاه،  از -

 . شنیدممی که بود صدایی  تنها پاساژ،   اون سروصدای  بین از هاش، خنده 

 . بود بیشتر  اشمزه  جوریاین  -

 . زدم دل ته از لبخندی
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 ... آر و سورن به وایسا لحظه  یه پس -

 . کرد قطع رو حرفم داد، می  تکون  چشمم جلوی رو  ماشینش سوییچ  کهدرحالی  و آورد باال رو دستش

 . دن*گربرمی خودشون  هااون . شده  پارک  در جلوی هم ماشین سوییچ،  هم این. جریانن در -

 . برداشتم قدم پاساژ در سمت به هامین،   دست تو و  دست و  دادم تکون سری خنده  با

*** 

 

 .گرفتم باال رو شده  کامل پلیور و کردم کور هم  رو بافتنی میل روی مونده  باقی هایدونه  آخرین

 ! شد تموم -

  چند. شدم هامین یخونه   وارد "تو برای" بودم نوشته روش که کاغذ تیکه یه با و کردمش تا  مرتب

  باز رو خوابش اتاق در آروم . بود خواب هنوز هامین احتماالً و گذشتمی  بازار از برگشتمون از  ساعتی

  و گذاشتم پاتختی  روی سروصدا بی رو پلیور  کنم،  روشن رو چراغ کهاین بدون. شدم وارد و کردم

 . بستم رو در آروم و رفتم بیرون اتاق از. دادم قرار اون  روی هم رو کاغذ تیکه

  برق و رعد صدای با. بکنم دل کشیدمی نفس توش هم هامین حاال که ای خونه   اون از تونستمنمی 

 توجه با. کردم نگاه  خیابون به و برداشتم قدم پنجره  طرف به آروم. شد کشیده  پنجره  سمت به نگاهم

 و گرفتم باال رو سرم. بود کرده  باریدن به شروع تازه  بارون بود،  نشده  خیس  کامل هنوز که آسفالت به

 ! خواستمی  رو هامین با زدن قدم دلم قدرچه هوا،  این توی. شدم خیره  آسمون به

 ***** 

  دور هم گردنی شال برگردم،  کهاین  از قبل اما شدم؛ خارج افکار از سرم روی کله  یه شدن کشیده  با

  بافته طرح و رنگ به حیرت با و گرفتم دستم توی  رو دن*گر شال یدنباله . شد انداخته گردنم
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  از قبل هامین که بود گردنی شال همون این. بود اومده  بند زبونم هیجان،  شدت از. کردم نگاه  اششده 

 !بود کرده  شروع رو بافتنش رفتن

 حرف دیدنش،  با که زدم صدا هم رو رنگش  خوش  اسم کنم،  نگاه  رو هامین که  چرخیدممی کهدرحالی 

 به رو فرمش خوش هیکل و بود نشسته تنش به خوب خیلی بودم،  بافته که پلیوری . ماسید دهنم توی

 : زدم صدا جیغ با رو اسمش باراین . دادمی  نمایش خوبی

 ! هامین -

 : داد جواب کرد، می مرتب سرم روی رو بافتنی کله  کهدرحالی  و خندید

 هامین؟  جانِ -

 :گفتم  لکنت با و  گرفتم دستم توی رو دن*گرشال یدنباله 

 ...این... این -

 . کشید دست تنش  توی پلیور به و کرد شیرینی یخنده  دوباره 

 . داشتم واست که سورپرایزیه همون این ولی نیست؛ که تو ظریف هایدست  هنر قشنگی به البته -

 برده  سمتی به آروم و گرفت هامچشم  جلوی رو دستش. باشه بهش پشتم که جوری چرخوند،  رو من

 : داد ادامه رو حرفش. ایستادیم باالخره  و شدم

 . بافتممی خودت برای رو  این شدم،  دلنتگت که که هاییوقت  -

  آینه توی  خودم به ذوق با. بودیم ایستاده  اتاقش یآینه  جلوی. برداشت چشمام جلوی از  رو دستش و

 با که جورهمون . اومدمی بهم و بود شده  بافته قشنگ شدت به دن، *گرشال و کله  این. شدم خیره 

 . رسید خاطرم به فکری کشیدم، می  دست دن*گر شال و کله  به و کردممی نگاه  خودم به شوق

 ! بودم نداده  یادت که من بافتی؟  جوریچه  رو کله  -
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 . کشید ردنش*گ پشت دستی  و شد هاشب*ل مهمون زده خجالت  لبخندی

 . گرفتم کمک اینترنت  توی آموزشی هایفیلم  از راستش -

  نگاه  هامین اتاق یپنجره  به دونفرمون هر شد،  زده  که ایدیگه  برق و رعد با. خندیدم صدابی  و آروم

 .شد کشیده  من طرف به هامین،  شیرین نگاه . کردیم

 موشی؟  موش بزنیم قدم بریم داری دوست -

 : زدم داد دویدم، می  واحدش  در سمت به کهدرحالی. زدن برق هامچشم

 !بشم حاضر میرم -

*** 

 

  و بیارم خاطر به بودم بلد که رو  رقصی حرکت چند همون کردم سعی و کردم بلندتر رو آهنگ صدای

  یه  حتی  هم رو شب تمام خواستممی  که منی و بود  مونده  عسل عروسی تا  هفته دو فقط. کنم تمرین

 . نبودم آماده  لحاظ این از اصل نشینم،  هم لحظه

  از بعد باالخره . بودم افتاده  نفس نفس به حسابی من و شدنمی  رد هم  سر پشت شاد هایآهنگ 

 حرکات به حرکاتم ناخودآگاه  و کشیدم عمیقی نفس. شد پخش ترآروم ریتم با آهنگی آهنگ،  چندین

 . شدن   تبدیل باله ص*ق*ر

 آهنگ باالخره  کهاین   تا چرخیدممی  خودم دور و دادممی  قوس و کش رو  بدنم احساس  و شور از پر

  پایین رو سرم و نشستم زمین روی و چرخیدم خودم  دور نمایشی،  حرکت  یک با هم من و  شد تموم

  رو  من نفر یک  زدن دست صدای که بودم نشده  جدا آهنگ فضای از هنوز و زدممی نفس نفس. آوردم

 . آورد خودم به
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  که نداشت رو امخونه   کلید اون جز به کسی که  چرا باشه،  تونستنمی  هامین جز کسی بودم مطمئن

  خوش لبخند همون با هامین. ایستادم و بردم باال سرعت به رو سرم حال این  با ولی بشه؛ وارد بتونه

 . میزد دست و بود داده  تکیه  راهرو یدیواره  به طعمش، 

 . بودی پرنسس یه  مثل درست! بود محشر -

 . دادم هل گوشم پشت بودن،  شده  رها کش بند از روکه موهام و خندیدم

 جایی؟ این  کی از  تو -

 . بود شدن پخش حال در حاال که رفت آهنگی سمت به گوشم سوالم،  پرسیدنِ محض به

 منو  بزن صدا -

 غمو  ازم بگیر

 پا به پا شانه،  به شانه

 منو  دست بگیر بیا

 تشبونه  رویای  تو ببر

  و شدمی  من نزدیک که هاشقدم به شد دوخته نگاهم. دیوارگرفت از رو اشتکیه  لبخند با هامین

 . شد جلب آهنگ یادامه  به هم امتوجه 

 و  کن نوازشم -

 و   کن عاشقم دوباره 

 لبات رو خنده  روییدن برای

 میخواد  دلم
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 ت بهونه  بازم بشم خودم

 . نشست امگونه نوازش به هامین دست

 . کردی باله ص*ق* ر به شروع که وقتی از -

  عصبانیتی با حس،   این کردن پنهان برای. انداختن گل هاملپ  و کرد غلغل   وجودم  توی خجالت

 :گفتم و زدم کمر به دست ساختگی

 دیگه؟  میشه محسوب دزدی و جرمه نفر یه یخونه  به شدن وارد اجازه  بی که جریانی در شما -

 . خندید دل ته از من،  لحنِ و بخاطر هامین

 سرم در تو  هوای جز به نیست -

 باورم یهمه  ای خوشم تو با

 تویی  من جان آرام

 همیشه  من کنار بمان

  و کرد کنترل رو خودش هم هامین. گرفتم رو خودم جلوی اما گرفت؛ امخنده  هم من اون،  یخنده  از

 :شد ملحق من بازی به زد،  شیطنت  از پر هایچشم  و مرموز  لحنی با که حرفی با

 ! دیگه دزدم  منم! دونستممی که بله -

 . شدم  دور هامین از قدم یک نامحسوس و انداختم باال ابرو

 بدزدی؟  چی اومدی شما وقتاون  -

 . بود کرده  کمین شکارش برای انگار که طوری شد،  خیره  من به شرارت با

 . بمونه خودم پیش همیشه برای تا  بدزدم رو خوشگل پرنسس یه خواممی -
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 . کردم فرار دستش از  و زدم جیغی خنده  با. برداشت خیز سمتم به و

 نیلوفری شبای این  از منو -

 بری می کجا به تا خوش خواب از

 منم  بس و  تویی نفس

 همیشه  من کنار بمان

  هامین و من. بود  پریشون هوا روی سرم پشت  بلندم موهای. دوید دنبالم به رو  خونه کل هامین

  و  دویدم رو سالن کامل دور یک  وقتی. بود کرده  پر  رو خونه هامونخنده  صدای و خندیدیممی

 دو به و کردم مکث راهرو توی ایلحظه. بردم پناه  راهرو  به نیست،  هامین دست از فراری راه  فهمیدم

. دویدم خونه در  سمت به خواب اتاق جای به و  گرفتم تصمیم ثانیه یک در. کردم  نگاه  طرفش

 . کنم بستبن  اسیر رو خودم اتاق  توی  رفتن با هوا،  به گرگم این توی خواستمنمی 

 با نگرانی،  و حیرت با بعد. ایستاد لحظه یه پیچیدم،  راست  سمت به چپ،  جای به راهرو توی که هامین

 . دوید  دنبالم بیشتر سرعت

 ! نرو بیرون! وایسا   زیبا -

  رو خونه در میزد،  صدام مدام کهاین  به توجهبی. خوند لحنش  توی هم رو عصبانیت  یکم میشد حتی

 . دویدم بیرون و کردم باز

*** 

 چشمانت  -

 رویا  دست سپرده  مرا

 تا  من بر در بشین با
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 دریات  چو گیسوی  موج به شوم خیره 

. گرفتم فاصله ازش بیشتر حاال اما شنیدم؛می  رو  هامین صدای هنوز. رفتم پله راه  سمت به تامل بدون

  لیز بود کرده  تمیزشون تازه   سرایدار که خیس یپله  روی دمپاییم گذاشتم،  پله  اولین  روی که رو پام

  چند تا  و  شد متمایل پایین طرف به تنم کل. شد  آهسته حرکت چیز  همه لحظه  یه توی  و خورد

  در اهتزاز به هوا توی  دورم دارمموج  و بلند موهای. شدممی  له هاپله با  برخوردش از دیگه یثانیه 

 . بودن شده   خروشان دریای یه مثل موج همه اون با و اومدن

 تمام. بگیره  رو افتادنم جلوی تا نرسه من به که هست دور من از قدراون  هامین کردم فکر خودم با

 . پیچیدن کمرم دور هامین قوی هایدست  بعد،  و افتاد ثانیه   یک  توی اتفاقات  این

 که میزد نفس نفس جوری. چرخوند رو من هامین که بودم آویزون هامین هایدست  از جورهمون 

  دویدن خاطر به فقط هازدن  نفس نفس این دونستممی  من و کرده  شرکت  دو یمسابقه  یه توی انگار

  کهدرحالی  و بود او مثل هم خودم وضع. هست هم داشت من افتادن از که ترسی  دلیلش بلکه نیست، 

 .کشیدممی نفس تند  تند بگیرم،  هاشچشم نگرانی از پر و  مواج دریای از  چشم تونستمنمی 

 مژگانت -

 جانم  و دل بر زند شرر

 آسمانم تمام ماه 

 شدی  تمامزندگیم

 ...نتوانم من دگر تو بی

 *بند  هوروش نیلوفری؛ شبای*

  و  نگرانی از  ترکیبی با هامین نگاه . رسیدمی  هم جااین  تا  آهنگ بلند صدای و  بود مونده  باز خونه در

  یک. موند ثابت بود،  فر همیشه که هاممژه  روی آخر دست و چرخید صورتم اجزای روی شیفتگی، 
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 اممژه  روی آروم خیلی آهنگ،  آخر یجمله تاثیر تحت و کرد باز کمرم دور از احتیاط با رو دستش

 به رو من برد،  کمرم  پشت رو دستش باشه،  دراومده  شوک از تازه  انگار که طوری ناگهان بعد. کشید

 . کرد بغلم محکم و  چسبوند  خودش

 :زدم صداش لرزون  صدایی با و بستم چشم. شد حلقه دورش ناخودآگاه  هم من دست

 ! هامین -

 . لرزیدمی  هم اون صدای

 دلم؟  جانِ -

  و کرد حس رو ترسم هامین. بودن پریده  ازذهنم کلمات انگار و بودم ترسیده  خیلی. نگفتم چیزی

  داخل و گرفت بغلش توی بچه یه مثل رو من و کرد بلندم زمین روی از. کرد دور هاپله  از رو من آروم

  جلوم قند آب لیوان یه  با بعد،  یلحظه  چند. رفت آشپزخونه طرف به و نشوندم مبل روی. برد خونه

 . بود زده  زانو

  کجا خواستمی وضع  این با آخه کردی؟ فرار  دستم از جوریاون  که ترسناکم قدراین  من دختر -

 بری؟ 

 به نگاهی و گرفتم دستش از رو لیوان. کرد اشاره  هاملباس  به داد، می  دستم به رو لیوان کهدرحالی  و

  داشتم کجا جوریاین  من. بود باز هم موهام و  بودم پوشیده   شلوار و شرتتی . انداختم هاملباس 

 . دادم رو هامین جواب بعد. بیاد جا نفسم تا کردم صبر و  خوردم رو قند آب از  یکم  رفتم؟می

 . بودم شده  غرق بازی توی فقط من نیستی،  ترسناک نه -

 . کرد نقاشی رو صورتش شیرین،   لبخند یه

 ...رسیدمنمی  بهت اگه. باش خودت مراقب بیشتر! بگردم دورت -
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 .کردم نگاهش شرمندگی  با. گرفت از*گ رو بش*ل  و  خورد رو حرفش یادامه

 . ببخشید -

 :گفت و کرد قطع رو آهنگ . رفت بلندگو طرف به  و  شد بلند زمین  روی از

 ...آخه. باش خودت مواظب فقط سرت،  فدای -

 :خوند برام رو آهنگ از بخشی ریتم با و کشید عمیقی نفس

 . نتوانم من دگر توبی شدی،  زندگیم تمام -

 شدن بسته صدای بودم،  هامین حرف و نگاه  عشق همه اون شوک  توی  هنوز که حالی در بعد ایلحظه 

  گذاشته تنها قشنگش هایحرف  ناپذیرپایان  شیرینی با رو من و بود رفته هامین . شنیدم  رو خونه در

 . بود

*** 

 

  ارمغان به برامون هم سر پشت رو بزرگ  و کوچیک اتفاقات  و گذشتنمی  هم سر پشت روزها

  اصرار با بودن،  زده  رقم هم برای ما یکافه  توی  رو زیادی هایعاشقانه که  جوان زوج یک. آوردنمی

  جنون کافه توی هاشوندوست  ترینصمیمی   از تادوازده  با رو عروسیشون  مراسم از بخشی زیاد، 

  از مستقیم که هم هااون   و کردیم درست جاوید و  من هم رو کوچیکشون عروسی کیک. کردن برگزار

 با رو کیک و کردن تشکر خنده  با نداشتن،  خوردن برای جا زیاد و بودن اومده  کافه به اصلی مراسم

 . بردن خودشون

 یک و  نکردم خاموش  رو گوشیم هم بار این و بره  آلمان به هفته یک برای شد مجبور دوباره  هامین

  هامین و شد برگزار هم عسل  و  سام محضری و کوچیک عقد برگشتش،  از بعد. شد رد سرعت به هفته

 کافه کردو عسل نام به  رو دیگه دونگ سه و سام نام به رو کافه از دونگ سه  جاوید،  و من هماهنگی با
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  هنوز و  نکندیم دل کافه از کدوم هیچ  حال،  این با. داد هدیه بهشون عقد  کادوی عنوان به رو جنون

 . گذروندیممی هم  کنار و کافه توی  رو رزمون هر نفرمون پنج  هر هم

 سام همراهی با باراین  عسل،  منو همیشگی هایبازیبرف  و رسید راه  از برف شدید هایبارش  با اسفند

 . شد شروع هم سورن و آرش حتی و  هامین و جاوید و

 هم،  عسل  و سام عروسی. بود شادی غرق روزهامون و گرفتمی  آسون بهمون داشت باالخره  روزگار

 ... رسیدمی راه  از آروم آروم عید،   بوی مثل

*** 

 

 .زنهمی  پرپر دیدنت برای داره  دلم! دیگه  بفرست رو عکست زیبا -

 . انداختم باال ابرو شیطنت با بینه، می  رو من تلفن پشت از هامین انگار که طوری و خندیدم ریز ریز

 ! نمیشه نوچ،  -

 . کرد اصرار دوباره  کنه، می  لجبازی فوتبال برای که ایپسربچه  مثل هامین

  از  بعد که هم رو لباست. دنبالت آرایشگاه  بیام کنمنمی  وقت تاالرم،  کارهای درگیر من خب!  زیبا -

 !شده   شکلی چه خوشگلم پرنسس ببینم خواممی االن. ببینم من نپوشیدی خریدن

 .کردم ناز هم باز

 . دیگه  بینیمی  تاالر میام خب -

 :گفت آلودحرص   و جدیت با. شد خارج مظلومیت قالب از و کرد فوت محکم رو نفسش بارین ا

 . ببینمت تونمنمی  مراسم از بعد تا نبینمت االن! است مردونه  زنونه تاالر -
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 عسل گنجشکی صدای که بگم چیزی خواستم و چرخوندم کاسه توی چشم کلفگی با. گرفت امخنده 

  حیرت با هامین صدای. زدم کوتاهی جیغ شوق از  دیدنش،  محض به. برگردم شد باعث سرم،   پشت از

 :پیچید گوشم توی نگرانی و

 زدی؟  جیغ چرا خوبی؟ دختر؟ شدچی  -

 : گفتم ذوق با رفتم، می  عسل سمت به کهدرحالی 

 ! دیدم زمین روی  رو خدا هایفرشته از یکی االن  همین -

 : گفت مهربون و آمیزشیطنت  مرموز،  لحنی با هامین

 ی؟ دید آینه توی  رو خودت یعنی -

 : گفتم و گزیدم ب*ل بود،  عسل به چشمم  یک کهدرحالی . افتاد تپش به قلبم و گرفت امخنده 

 ! فعل دارم،  کار من برو،  دیگه هم حاال. دیدم رو ماهمون خانم عروس خیر،  نه -

 .بردم هجوم عسل طرف به سرعت به. کردم قطع رو تلفن بزنه حرفی  بزارم کهاین  بدون و

 ! عسلم  شدی ناز قدرچه -

 . داد جا آغوشش توی  رو من و خندید عسل

 ...ایسرمه که رنگشم. نشسته تنت  به خیلی لباست!  شدی ترخوشگل  که تو -

  بهم بشن زیباتر و خمارتر بود شده   باعث آرایش که هاییچشم  با و کشید بیرون آغوشش از رو من

 :گفت شیطنت با و شد خیره 

 دیگه؟  رفتی نشونه رو خان هامین دلِ -

 . شد ملحق ما به بود پوشیده  رو لباسش  تازه  که سعیده  خاله. نگفتم چیزی و خندیدم
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 ! دوتا شما شدین  ماه  قدرچه  ماشاال،  وای -

  و کرد ل*غ*ب رو مادرش عسل. کرد پاک رو  بود شده   جمع چشماش  توی که رو اشکی آروم و

 :گفت مهربونانه

 ! هاکنی گریه نبود قرار مامان -

*** 

 ! بشین خوشبخت  جفتتون ایشاال. شدین بزرگ زود خیلی -

 . سیدم* و*ب رو سعیده  خاله یگونه  و رفتم جلو

 !شیم می  خوشبخت حتما سرمونه پشت شما خیر دعای تا. خاله برم قربونتون -

  رو عسل و  من ترتیب این  به و انداخت من کمر دور و کرد باز عسل  دور از رو دستش یک سعیده  خاله

  بردارفیلم و سام  داد خبر آرایشگر شاگرد که بودیم هوا  و حال همون  توی. کرد ل*غ*ب هم با

 . رسیدن

  و بگیرن رو عروسی هایعکس  تا رفتن آتلیه طرف به عسل و سام و شد انجام  زود خیلی برداری فیلم

 میزها دور و رسیدنمی کم کم هامهمون. رفتم تاالر طرف به حمید عمو و سعیده  خاله با هم من

  رسیدمی  که جدیدی شخص هر با و  چرخیدنمی  سالن توی سام مادر و سعیده  خاله. شدنمی  مستقر

  وقت  یه که بود حواسم منم. کردنمی  معرفی هم به رو هاشونخانواده  و کردنمی  پرسیاحوال  و سلم

  دفعه یک که میشد ترشلوغ  مدام سالن  و گذشتنمی  هم سر پشت هادقیقه. نباشه کسر و کم چیزی

 . میاد طرفم به که دیدم رو سعیده  خاله

 خاله؟  جانم -

 . داره  کار تو با ایستاده،  در جلوی هامین -
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  سالن به که بود دری راهرو یدیگه  طرف و خوردمی  راهرو یک به که چرخوندم  دری طرف به رو سرم

  صدای تا  بود کوتاه  هم دیوارها. بود نچسبیده  سقف  به و  بود خالی دیوارها باالی. میشد متصل مردونه

 . برسه هم  زنونه  سالن به بود شده  مستقر مردونه سالن توی و  بود مرد که جیدی  آهنگ

 زد، می قدم داشت که اون  بعد دیدم رو هامین قامت از کمی لحظه یک برای برگردوندم،  رو سرم وقتی

 . گرفتم رو  دستش و کردم خاله به رو . شد ناپدید دیوار پشت

  به دست جوری یه گرفت رو من سراغ  و اومد وقت هر اصل. داره  کار زیبا بگو دامنت،  به دستم خاله -

 . کن سرش

  چندبار هامین و گذشت دیگه یکم. کرد قبول و   نگفت چیزی ولی کرد؛ نگاهم تعجب با سعیده  خاله

  انداختن با و  پوشیدم رو  مانتوم سریع. رسیدن داماد و  عروس باالخره  کهاین تا  رفت و  اومد هم دیگه

  بودن شده  جمع گفتن تبریک برای که جمعیتی بین از  رو راهم و رفتم طرفشون به سرم،  روی شالم

  رو من که بود نگذشته بیشتر ایلحظه   چند هنوز. بشه خلوت  کمی سرشون تا صبرکردم و کردم باز

 :کرد نجوا گوشم زیر و کشید آغوشش به رو من بگه چیزی کهاین   بدون و دید

 ! آجی ممنونتم -

 :گفتم و خندیدم. گرفتم رو دستش و  اومدم  بیرون آغوشش از

 زمینی؟  یفرشته  چی واسه -

 :داد جواب مهربونی با و کرد  دستیپیش  بود،  شنیده  رو عسل صدای که هم سام

 . رسوندی هم به رو ما که ممنون -

 . دادم تکون  سری لبخند با

  مزاحمتون! بشین خوشبخت و باشه مبارکتون. بوده  خدا وکار  خودتون عشق مهم نکردم،  کاری من -

 . برسین هامهمون یبقیه  به نمیشم، 
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 بلند بعد. کرد تشکر هامهمون  تبریک  از و موند زنونه سالن توی مدتی سام. گرفتم فاصله جمعیت از و

 دوباره  جیدی  بعد کمی. برگشتن میزهاشون  سر هم هامهمون  بیشتر و  بره  مردونه سالن به تا شد

 . پیوستیم رقصیدندمی  سالن وسط که کسانی جمع به هم عسل و  من و گذاشت آهنگ

 با سعیده  خاله دوباره  کهاین  تا نبود،  مشکلی هیچ  و گذشتندمی  هم سر پشت  شادی و خوبی با دقایق

 . اومد  بودیم نشسته داماد و  عروس جایگاه  روی که  عسل و من طرف به عجله

 ! اومده   خانم عمه عسل،  -

 . کشید هینی آروم و  گردشدن عسل هایچشم

 ! عروسیم بیاد شه بلند  دنیا سر اون از که باشم مهم براش قدراون کردمنمی   فکر اومده؟ پاشده  واقعا -

 . ببینه رو سام االن همین خوادمی  حاالهم و اومده  واقعا -

 . کردم فکر کمی

 ترسناکه؟  خیلی که سعیده  عمو یعمه   همون خانم عمه آهان،  -

 .کرد تایید   سر با و خندید عسل

 .میدم خبر سام به میرم االن من نباشید،  نگران خب -

  طرف به سرعت با و کردم بسنده  پوشوند، می هم رو هامدست  روی و بود بلند که شالم پوشیدن به

  کمی رو  مردونه سالن  در الی راهرو،  به رسیدن با . رفتم کردمی  متصل هم به  رو  سالن  دو که راهرویی

  گلم از گل بود،  بازی مشغول در نزدیک که ایپسربچه  دیدن با. انداختم داخل  به نگاهی و کردم باز

 . شکفت

 جا؟ این  میای لحظه یه پسر،  آقا -

 . بیارم  دست به رو دلش کردم سعی من و اومد نزدیک پسر
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 بکنی؟  من برای کاری یه میشه!  خوشتیپی شما قدرچه -

 . داد تکون  سر ذوق با بود شده  خوشحال حسابی من تعریف از که پسر

 داره؟  کارش در جلوی زیبا که بگی داماد آقای به بری میشه -

 . بود ایستاده  راهرو داخل سام بعد،  ایدقیقه. شد  دور ازم سرعت به و کرد قبول پسر

 زیبا؟  شده چی  -

  سالن طرف به خواست و  داد تکون  تفهیم ینشونه به رو سرش. دادم توضیح  براش رو  ماجرا سریع

 :گفت و زدن برقی هاشچشم. کرد نگاه  من به و  شد پشیمون ایلحظه  اما بره؛ زنونه

 .االن میام  بمون،  جاهمین   لحظه یه -

 : گفت و برگشت دوباره  دقیقه یک از بعد. برگشت مردونه سالن به و

  بمونم منتظرش اگه ولی بیاره؛ برام رو چیزی یه   باید جاوید بمونی؟ جااین لحظه  چند میشه ببین -

 . بیار برام آوردش وقتی بمون،  جاهمین  تو. کشهمی  طول

 .زدم لبخند  و دادم تکون سر

 . نذار منتظر رو خانم  عمه برو،  تو. حتما باشه -

  جاوید منتظر در به پشت کهدرحالی  و رفتم زنونه سالن سمت به. شد زنونه سالن وارد  و خندید سام

  عمه اطوارهای و ادا از . میشد آشنا خانم عمه با که میکردم نگاه  سام به زنونه سالن در الی از بودم، 

 . آورد خودم به رو من دلنشینی و بم صدای که بود گرفته امخنده  خانم

 زیبا؟  -
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  توجهبی  خواستم ایلحظه. بود زده  بهم کلکی خوب سام. ریخت فرو هری و  لرزید  نه*ی*س  توی دلم

  برای هم من دل. بردارم فرار و شیطنت از دست گرفتم  تصمیم ولی بشم؛ زنونه سالن وارد سریع بهش

  یه باالخره  بودیم،  تنها  راهرو این توی که االن و  میکوبید امنه *ی*س به رو خودش  داشت دیدنش

 . بود اومده  گیر مناسب فرصت

 باالخره  و شد بسته هم مردونه سالن در که شنیدم. بستم رو زنونه سالن  در و کشیدم عمیقی نفس

 رنگهم  که ایسرمه کروات و  سفید پیراهن با مدادی نوک شلوار و کت اون  توی دیدنش با. برگشتم

  کمرنگش قهوهای موهای! بود  شده  خوشتیپ قدرچه. شد  حبس نه*ی*س توی  نفسم بود،  هاشچشم

 . بود تیغ شش  همیشه مثل صورتش و  بودن شده  شونه طرف یک به طلیی،  هایرگه  اون با

  اینکه تا  اومد جلو قدمی  چند هم اون. برداشتم قدم سمتش به اراده  بی باشم،  شده  جادو که انگار

  تمام روی نگاهش. میکردیم نگاه  هم به فقط حرف  بدون. ایستادیم هم قدمی  یک در راهرو،  وسط

  آورد باال آروم رو دستش. کرد توقف امشده  آرایش هایچشم  روی آخر دست و گشت صورتم اجزای

 . برداشت سرم  روی از رو شال و

  آویزون دستگیره  روی رو  شالم و رفت  عقب قدمی چند. گرفت ازم نگاه  باالخره  و کشید عمیقی نفس

 با. خورد جا باشه،  دیده  رو لباسم تازه  که  انگار. اومد باال و کرد شروع کفشم از همونجا از. کرد

  و انداختم باال شونه. بود نیاورده  ون*ب*ز  به که شد سوالی جواب منتظر شده  گرد هاییچشم

 . خندیدم

 . کنم  سورپرایزت میخواستم فقط بود،  نمونده  جا پرو اتاق  توی کلیدم واقع در -

 . زد شیرینی لبخند

 ! بود محشری سورپرایز -

 . چرخیدم خودم دور دور،  یک خنده،  با
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 شدم؟   طورچه -

  بودم گذاشته باز و کرده  فر که موهام روی از آروم رو دستش. برگشت قدمیم یک در قبلیش جای به

 . گرفت دست در رو صورتم چپ طرف و  رسوند امگونه به

 ! شدی موفق بوده،  من  دل لرزوندن کردی،  آسمونی هایفرشته  شبیه رو خودت اینکه از قصدت اگه -

  قلبش تپش. گذاشت  اشنه *ی* س روی و گرفت رو ظریفم دست. برداشت صورتم روی  از رو دستش

 . میکردم حس دستم  زیر باال،  سرعت اون با رو

 !شده  قراربی  بدجوری آخه -

 ***** 

 و گذروندمش نظر زیر از نگاه،  یک با زدم،  ملیحی یخنده  تک. نشوند پیشونیم  روی نرم ایوسه *ب و

 :گفتم

 . شدی  جذاب و خوشتیپ خیلی  هم تو  خب! نکن  لوسم -

  دور دور،  چند. کرد بلندم و  گذاشت کمرم طرف دو  رو هاشدست  حرکت،  یک با. زدن برقی هاشچشم

  بلند زیاد صدام کردممی سعی و خندیدممی  دلم  ته از. چرخوند هوا توی هم رو من و  چرخید  خودش

 تاج. کردم مهمونش گفتنی مجنون به هاخنده  همون با گذاشت،  زمین روی  رو من وقتی باالخره . نشه

 سرم روی تاج  اون حواس حاال اما شدم؛ هامین به خیره  و کردم صاف رو بود موهام روی که کوچیکی

 . بود شده  جلب

 ! پرنسسی  یه رسما بلکه من،  نظر از  فقط نه لباس،  این  و زیبایی همه این  و تاج  این با -

 : برید رو صدام جیدی  صدای که بزنم حرفی خواستم و خندیدم
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  بعدش که کنیم گرم رو  مجلس و بزاریم آهنگ تا  چند یه خانومشه،  عروس کنار داماد آقا تا خب،  -

 . داماده  و  عروس  مخصوص ص*ق *ر نوبت

  از قبل. میشد درخواستم بیان از مانع خجالت ولی   برقصم؛ هامین با که خواستم دلم ته  از لحظه،  یه

 بعد،  یلحظه  چند.  دوید مردونه سالن سمت به برمیگردم،  االن گفتن با هامین بزنم،  حرفی اینکه

 . شد بلند هم دیجی صدای همزمان و برگشت زناننفسنفس

 به کرده  تقدیمش که داماده  آقا دوست درخواستی آهنگ جانه،  زیبا اسمش که آهنگ اولین خب -

 !کسش همه

  نوظهورش رفتارهای که بودم مونده  هامینی به خیره  شده  گرد هایچشم با من و  شد شروع آهنگ

  اگه خدایا! کرد تقدیم  بهم خودم اسم هم آهنگی سام،  و  عسل  عروسی وسط. بودن دلنشین عجیب

 ! بمونم ورغوطه  توش ابد  تا بذار رویاست،  یه  این

 رقصی؟ می من با -

  توی  رو دستم. کردمی  طلب رو چیز یک همزمان لحظه،  یک در هامین  و من قلب. گرفت امخنده 

  گوش بود شده  تقدیم  من به که آهنگی به جون  و دل با و  بود شده  دراز طرفم با که گذاشتم دستش

 . سپردم

 بالم  و  پر عشقت! جان  زیبا -

 عالم  همه در  توست  زیبایی یافسانه

 حالم   به وای  ای! امدیوانه

 خیالم  و خواب در که انگار میکنم حس

  تکون جاش سر  مردونه و موقر بود،  دوخته من هایکرشمه  و ناز به چشم  که جورهمون  هامین

 . خندیدم و گذاشتم اشگونه  روی ایوسه *ب و  رفتم جلو ناز با. رقصیدمی  و  خوردمی
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 : گفت آروم و زد لبخند

 ! شیطون موشی موش -

 . کرد خوانیهم  آهنگ بعدی قسمت با همراه  چشمام،  به خیره  و

 منی مهتاب امشب،  -

 کن  پنهانم  خود  قلب در تو

 آمدهام  من که حاال

 کن  مهمانم لبخندی با تو

 :گفتم گوشش  دم و بردم جلو سر

 ! کردم قایمت قلبم توی وقته خیلی -

 :گفت و کرد حلقه  کمرم دور رو دستش

 دیگه؟  داره  عواقب شیطنت همه این  دونیمی -

 : گفتم و خندیدم ریزریز

 چیه؟  عواقبش -

 . گذاشت یادگار به چشمام روی ایوسه *ب و  آورد جلو سر احساس،  با

  جُم من ل*غ *ب از آهنگ آخر تا شما. بریزی هامدست  حصار توی جاهمین   رو نازهات یبقیه  اینکه -

 ! خورینمی 

 . نگفتم چیزی  و خندیدم دلبرانه
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 هوا  به سر دلبر -

 توام  هوادار من

 کجا؟ بردی دلمو

 توام گرفتار من

 تو   عاشق!  عاشقم

 . کردم حس چپم گوش  روی رو هاشب*ل گرمای

 . کردی گرفتارم! من بانوی هوادارتم عمر آخر تا -

 . شدم هاشچشم به خیره  عشقم،  یهمه با. کرد نگاه  بهم و کشید عقب سر

 !پرنسسم   دچارتم بدجور -

 هوا  به سر دلبر -

 امشده  گم ینیمه

 ببین  تو جنون از

 امشده  مردم حرف

 ! تو عاشق عاشقم، 

. گرفت قرار قلبش روی  سرم. فشرد خودش به رو  من محکم و کرد ترتنگ رو هاشدست  یحلقه

  یکی نواخت، می که آهنگی تنها که کنسرتی. بود  گذاشته کنسرت گوشم،  زیر تندش هایتپش  صدای

 . بودم شنیده  عمرم تمام توی  که بود صداهایی ترینبخشآرامش  از

*** 
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  رو هامین یخونه  در زنگ. پوشوندم رو صورتم  باهاش و کردم مرتب سرم  روی رو گلی گل چادرنماز

  کردف باز رو در هامین کهاین محض به. بردم  بیرون چادر هایلبه  بین از رو امکاسه  و قاشق و زدم

 :گفتم  و کردم عوض رو صدام و زدم کاسه به رو قاشق

 جون؟ ننه برام داری چی خوراکی زنی، قاشق  اومدم -

 . دیدمرومی  هامین خندون یچهره  چادر،  پشت از

 ! پیرزن خاله داریم بخوای چی هر -

 . دادم جا هاشدست  بین رو کاسه

 ! ننه بشی خیر به عاقبت.  بیار و کاسه این  توی بریز برام هوله هله کلی بدو -

  دست به کاسه و خندید  غش غش بود،  شده  هاپیرزن شبیه که صدایی و آمیزمشیطنت  لحن از هامین

  و بود شده  شکلت انواع و لواشک و  آلوچه از پر لبالب  که ایکاسه با بعد یدقیقه  چند. شد خونه وارد

 . داد دستم به رو هااون  و برگشت هاخوراکی  همین از  پر کیسه یک

 باشی داشته دوست بیشتر  که ریختم  چیزی یه  من ولی ریختن؛می  آجیل کاسه توی هاقدیم  البته -

 . جون ننه

 خودم صدای زده، ذوق  با بار این. شدم خیره  هاخوراکی  به ذوق با و زدم کنار صورتم روی از رو چادر

 :گفتم

 اومدن؟ کجا از هاخوشمزه  این -

 . ایستاد نه*ی*س به دست و  خندید هامین

 .بدم بهت نشد فرصت اما گرفتم؛ روبرات هااین  پیش  وقت چند -
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 شدم خیره  هامین به ذوق با پر،   دهن با. انداختم دهنم توی و کردم باز رو هاشکلت  از یکی  سرعت به

 : گفت و

 . خوبن خیلی هااین  ممنون، ... اوم -

 هاستاالن  که خونه  توی  بذار نمکت با چادر اون با رو هااین  بدو حاال. پرنسس نداشت رو قابلت -

 ! نرسیدیم  هنوز چرا ببینه که بشه شروع  عسل هایزدن تلفن 

  داخل رو لوازم کهاین  از بعد. بودیم دعوت عسل پدربزرگ  باغ به هممون سوری،   چهارشنبه  شب برای

 هامین،  حدس طبق رسیدیم،  باالخره  وقتی. افتادیم راه  به باغ طرف به هامین با همراه  گذاشتم،  خونه

 . بود منتظرمون  آلوداخم  ایچهره  با عسل

 بودین؟  کجا حاال تا -

 . بستم رو ماشین در و خندیدم

  روی میاد سام یهو نکن،  جوریاون  رو اتقیافه بداخلق؟ قدراین  هم  عروس تازه  آخه عه،  عه -

 !هارفته  سرش کلهی چه فهمهمی  بینه، می  رو اتواقعی 

 . خندید دل ته از و کرد  قفل رو  ماشین هم هامین

 !میده  قورت وعده  میان عنوان به هم با رو دومون هر میاد سام االن زیبا،  نکن اذیتش -

**** 

 :پرید هامین به باراین  عسل

 بخوره؟ رو دوتا شما که غوله  من شوهر مگه بله؟ بله -

 . هامین و  من نه میکنی،  زندگی باهاش تو  واال باشه،  شاید -
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 : گفت حرص با. کرد اشاره   هامین به اشدیگه دست با و زد کمرش به رو دستش حرص با عسل

 ! داره  هیکل من بدبخت سامِ دوبرابر که غوله این کسیه،  بودن غول بر قرار هم اگر -

 : کردم تایید  رو عسل  حرف و دادم تکون  هوا  توی رو دستم خیالیبی با

 . لقبشه ترینمناسب  تشنغول   همون که این بابا،  آره  -

 . پرید حرفمون  میون به آمیزطنز لحنی با کرد، می  اشاره  خودش به کهدرحالی  هامین

 ! ببرین کار به براش اشاره  ضمیر نیست نیاز هی  داره،  هم اسم این  ولی ها؛نباشه  جسارت البته -

  به عسل خندیدیم،  که کمی. افتادن خنده  به هم هامین و عسل من یخنده  از و  خندیدم غش غش

  نیمه باالخره  اینکه تا گذشتن  ترتمام   هرچه سرعت با هم سر پشت هاساعت . کرد راهنماییمون داخل

  اما رسید؛ فرا رفتن وقت گذرونی،  خوش و ترکوندن ترقه  و آتش روی از پریدن کلی از بعد و شد شب

 . خواست وقت دقیقه  چند همگی از عسل  پدربزرگ بکنیم،  خداحافظی به شروع کهاین  از قبل

 . باشه شما برای من طرفِ از شگفتانه یه امشب،  آخر  یبرنامه  بدین اجازه  -

 یه شاهد ما بعد،  یدقیقه  چند و کردن آماده  رو وسیله چند پسرها. کرد اشاره  عسل  پسرعموهای به و

  با و بودم ایستاده   هامین کنار در که جورهمون . بودیم آسمون توی زیبا خیلی و بزرگ بازی آتش

 :گفتم آروم بودم،  شده  خیره  آسمون  توی هایبازی  آتش به خنده  از وپر باز دهنی

 ! خوشگله قدرچه -

  کشیدن سوت و زدن  دست صدای و سر شیفتگی،  حال  عین  در و خیالیبی  لحن با هامین صدای

 . نشست گوشم به و  شکافت رو دیگران

 . هستن اطراف این هم اون از ترقشنگ  چیزهای -

 . چرخیدم سمتش به و انداختم باال ابرو
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 چی؟  مثل -

 : گفت و کرد  نوازش رو امنهگو  آروم  شستش انگشت با هامین

 ! کننمی روشنش تاریکی  این رنگی،توی رنگی نورهای این که وقتی تو،   صورتِ مثل -

 هایچشم  بودم مطمئن و  بود شده  صورتم زینت  بزرگی لبخند. دادم بیرون آروم و  گرفتم عمیقی دم

  رو بود کرده  هدیه بهم  که حسی تمام هامین،  ایسرمه نگاه  به خیره . زننمی  برق عسلیم  و درشت

 :کردم تقدیمش دوباره 

 تره؟ شفاف  و ترروشن  نورها این از برقش که نگاهته متلطم دریای  از ترقشنگ  یعنی -

  جای بعدش یلحظه  و  کرد زمزمه احساس با ب* ل زیر  رو اسمم. نمیشد پاک  بش*ل روی از لبخند

 . گرفتمی  بر در رو وجودم کل آروم آروم که  داشت شیرین گزگز یک پیشونیم،  روی اشوسه *ب

*** 

 

. شدم خیره  داخلش کوچیک هایماهی  و آب حرکت به و زدم تنگ به آرومی یضربه اشاره  انگشت با

 تحویل سال تا که کمی زمان  دیدن با و  انداختم تلویزیون به نگاهی بودم،  هامین منتظر که طورهمون 

 :کردم بلند رو صدام بود مونده 

  جورهمین  سال آخر تا  دیگه سال خوامنمی  من!هاتحویله  سال دیگه دقیقه ده  پس؟ کجایی هامین -

 ! بمونم منتظرت

 :گفت گذاشت، می  سالن به قدم کهدرحالی  و کرد باز رو اتاقش در هامین

 . پوشیدممی  لباس  داشتم پرنسس،  اومدم -
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 و کردمی  خودنمایی  زیرش  سفید شرتتی  و بود باز هاشدکمه که رنگی نارنجی  پیراهن به تعجب با

 وتنها  بود من مال مثل درست لباسش. شدم خیره  بود،  کرده  تن به جین شلوار یک با رو هااون  هامین

 گرد هایچشم با. بود سفیدم شرتتی   بودن بلند آستین و نارنجیم پیراهن بودن آستین بی تفاوتمون، 

 :گفتم خنده  از پر دهنی و شده 

 کنی؟  ست من با که گشتیمی  لباس دنبال -

 . نشست مبل روی و کشید پیراهنش ییقه   به دستی و  خندید هامین

 !آره  کنه، می خوشحالت  شنیدنش اگه -

 . کوبیدم هم به رو هامدست  و  خندیدم ذوق با

 !کردم  ذوق خیلی مرسی،  وای -

  جلوم  که بشینم مبل روی  هامین کنار خواستم و کشیدم عمیقی نفس گرفتم،  آروم کمی وقتی باالخره 

 :گرفت رو

 !نه جااون  -

 .کرد حلقه  کمرم دور رو دستش  یک و  نشوند خود پای روی رو من و  گرفت رو دستم

 . خانوم خوشگل بهتره  جات جااین  -

 بودم،  تلویزیون به خیره  که طورهمون  و دادم تکیه  اششونه  به رو سرم. نکردم  مخالفتی و خندیدم

  هر عادت مثل من و رسید  فرا آخر یثانیه ده  باالخره . کردم کردن دعا به شروع  دلم توی آروم آروم

 :کردم شمردن به شروع امساله 

 ...هشت نه،  ده،  -
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  حس. زدم لبخند و شدم ساکت ناخودآگاه  سرم،  روی و موهام الی به ال  هامین یوسه*ب حس با

  جدا قصد هامین انگار  دیدم وقتی لحظه چند  از بعد. بود شده  سرازیر قلبم به ایالعاده فوق  آرامش

  نفس با بده،  ادامه کارش به سال تحویل یلحظه  تا  خوادمی  و نداره  رو سرم از هاشب*ل کردن

 . شمردم وارزمزمه هم رو باقیمونده  هایثانیه  آخرین و  بستم چشم عمیقی

 . یک دو،  سه،  -

 . کرد اعلم رو جدید  سال  آغاز تلویزیون یبرنامه  و شد شلیک بمب

 . من موشی پرنسس  مبارک عیدت -

  رو اشگونه  و کردم جدا اششونه  از رو سرم آروم. کرد تربزرگ رو  لبخندم هامین یزمزمه

 . سیدم*و*ب

 ! تشنمغول  مبارک هم تو عید -

 و شد مخیره  باشیفتگی و کشید عمیقی نفس. بود من نوی سال شیرینی  اشخنده   همون و خندید

 :گفت

  همین توی انتظار،  جای به هم تو جای. توئه یدن* وس*ب سال آخر تا من هایب*ل کار دیگه حاال -

 ! بغله

 :گفتم داشت ذوقم از نشون که ایخنده  با

 بشم؟  بلند  هست اجازه  داری،  وقت کردنم ل*غ*ب برای سال  آخر تا که حاال خب -

  دستپخت که ایشیرینی  ظرف و شدم بلند  جا از. کرد باز کمرم دور از  رو دستش خنده  با هامین

 بسیار،  ذت*ل با و برداشت یکی هامین. کردم تعارف   هامین به و  برداشتم میز روی از رو بود خودم

  پشت که رو ایشده  کادوپیچ  یجعبه  آروم بود،  خوردن مشغول اون که وقتی  تا.  خورد رو شیرینی

 . گرفتم طرفش  به و برداشتم بودم،  کرده   قایم هفت یسفره  یآینه 
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 ! شما  عیدی از اینم -

 .کرد جاجابه  جعبه و من بین رو نگاهش خنده  با

 ! موشی موش میدن ترهابزرگ  رو عیدی -

 :گفتم ناز با و ورچیدم ب*ل

 . دارممی برش خودم  خواینمی  داره؟ فرقی چه حاال خب -

 : گفت و قاپید  دستم از عجله  با رو جعبه

 نخوام؟ رو گرفته برام پرنسسم که چیزی میشه مگه -

  چوبی یجعبه  به تعجب با. گذاشت میز روی و  کرد باز رو کادو کاغد ارزش با شیء یه مثل دقت،  با

  روی رو انگشتش آروم. افتاد جعبه یگوشه  حکاکی به چشماش دفعه یک که کرد نگاه  دستش توی

 : کرد زمزمه رو شده  نوشته یجمله زمانهم  و کشید حکاکی

 !شده   حک هاموناسم اول  حروف هم زیرش... تشنغول  به پرنسس از -

 . کرد نگاهم احساس با و آرود باال رو سرش

 ! من بانوی زیبا -

 : خندیدم  شیطنت با

 ! کن بازش -

 ساز آروم. برد ماتش داخلش،  دهنی ساز دیدن محض به و  کرد باز رو جعبه  دوچندان شوقی با باراین 

  که گرفت روهدف من احساسش پر نگاه  بعد. شد خیره  بهش ایلحظه  چند و آورد بیرون رو دهنی

 :گفتم
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 . بود کم  هرمز اتاق توی  سازدهنی این  جای بلدی،  رو نواختنش که تویی برای نظرم به -

**** 

  خودش به محکم رو من. کردم پیدا بازوهاش حصار  بین رو خودم که بود نشده  کامل امجمله هنوز

 . کرد پا به قلبم توی ایولوله  دارشبغض  و گرفته خش  صدای. سید*و*ب رو سرم احساس با و فشرد

 ! من بانویِ ممنونم. گرفتم عمرم تمام  توی که ایهعیدی  بهترین این -

 :گفت و اومدم بیرون بغلش از خنده  با

 . ارزه می  دنیا یه من برای کرد خوشحالت که همین -

 . کرد پاک رو  بود شده  جمع چشمش توی  که اشکی و کشید چشماش  به دستی لبخند با

 . بشی خوشحال من عیدی   از هم  تو امیدوارم -

 با. داد دستم به و آورد در  پیراهنش  جیب از قرمز مخمل روکش با شکلی مکعبی و کوچیک یجعبه  و

 .دادم هامین به و گرفتم جعبه از چشم شادی،  و حیرت

 گرفتی؟ عیدی واسم! وای  -

 . بود سوالم تایید جواب اشخنده 

 داری؟  دوستش ببین کن باز -

  دست با رو دهنم و کشیدم هینی بود،  طل از که بندی دن *گر پلک دیدن با و کردم باز رو جعبه آروم

  مهمون رو اشک و وارد احساسم به رو آخر یضربه بود،  شده  حک  پلک روی  که ایجمله. پوشوندم

 . کرد هامچشم

 ... نیست تو هاینفس که هوایی در گیرد، می  نفسم -
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 نگاه  به خیره  و کردم بلند سر خوند، می بلند رو پلک روی یجمله که هامین صدای شنیدن با

  چپ سمت و دادم جا  آغوشش توی رو خودم. نبود من دست دیگه احساسم کنترل. شدم مهربونش

 . سیدم* و*ب رو مهربونش قلب روی اش، نه *ی*س

 ! خیلی هامین،  خوبی خیلی  تو -

 . اومدن در ص*ق*ر به موهام الی به ال هاشانگشت 

 . پرنسسم نیست تو از بهتر کس هیچ  -

 :گرفتم سمتش به رو بنددن *گر و کردم پاک  رو اشکم. اومدم بیرون بغلش  از  و خندیدم بغض با

 اندازی؟ می گردنم -

  عشق با و کشیدم دست پلک  روی آروم. بست گردنم  دور رو بنددن*گر و  زد عمیقی  و بزرگ لبخند

.  رفت سمت اون به دومون هر نگاه  شد،  بلند که هامین یخونه  تلفن زنگ  صدای.  کردم نگاهش

 : گفت و خندید

 ! شد  شروع هاتبریک  -

 هامین؟  -

 . چرخید و ایستاد راه  وسط

 دلم؟  جانِ -

 . شدم خیره  بهش بود،  افتاده  تپش به عشق  شور از که قلبی با

 ! نیست تو هاینفس که هوایی  در گیردمی  نفسم -

 . کرد رو و زیر رو دلم اشمردونه  لبخند
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 ! پرنسسم  دچارتم -

 . رفت  تلفن  سمت به و

*** 

 

 . شد همراه  هامین صدای با بعدی هایتقه. شدم  هوشیار نیمه خورد،  در به که ایتقه  چند با

 نمیشی؟ بیدار پرنسسم؟ -

 . کشیدم چشمام به رو دستم پشت و نشستم جام سر

 . داخل بیا -

 نگاه  ایکودکانه حرکات به خنده  با و نشست تخت  روی کنارم. اومد داخل هامین و  شد باز اتاق در

 . دادممی انجام شدن  بیدار از بعد بار هر که کرد

 ! بانمکی خیلی. بودم بوده  نکرده  دقت شدنت بیدار به حاال تا -

 .دادم جلو رو مکرده  پف هایب *ل و کشیدم ایخمیازه 

 میشم؟  طوریچه مگه -

 . زد بینیم نوک به رو انگشتش بزرگ،  لبخندی با هامین

 !دختربچه  یه مثل درست -

 . اومدم پایین  تخت از و خندیدم

 . بخوریم صبحونه میام االن  منم آشپزخونه،  برو -
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  و پر یصبحونه  میز و  هامین به آشپزخونه توی کارهام دادن انجام از بعد. رفتم  دستشویی طرف به و

 . شدم ملحق بود چیده  که پیمونی

 جا؟ این  خبره چه  من،  بر وای -

 . کشید عقب برام رو صندلی خنده  با

 ! شما  صورتِ روی متعجب و زده ذوق  یخنده  همین خبر -

**** 

 . شد  گرفتن لقمه مشغول و نشست خودش صندلی روی

 ! دیگه  بخور خب کنی؟می نگاه  فقط چرا پس -

 چسبیده  صورتم به  کنه مثل که لبخندی با زده ذوق . گرفت طرفم به رو بود کرده  آماده  که ایلقمه  و

 . بردم دهن به و گرفتم دستش از رو لقمه بود، 

 روزیه؟ چه امروز  دونیمی -

 :گفتم و بدم فرو رو لقمه  تا نوشیدم چای از کمی

 طور؟ چه. باشه فروردین بیستم کنم فکر -

 .کرد پاک  انگشتش با رو بود ریخته بم*ل کنار که مربایی و  شد خم لبخند،  با هامین

 . خاصه خیلی  روزِ یه امروز اون،  جز به -

  پاک بم*ل کنار از که رو  مربایی و گذاشت دهنش داخل که شدم خیره  مرباییش انگشت به تعجب با

 .دادم نگاهش به  رو چشمام بگم،  چیزی کهاین  بدون. خورد بود،  کرده 

 روزی؟  چه -
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 . پرنسسم فهمیمی  امروز آخر تا نیست،  مهم! دونینمی  پس -

  شیرینی. کردم دراز سمتش به رو بودم گرفته که ایلقمه  ناخودآگاه  دیدم،   خالی رو هاشدست  وقتی

 :گفتم گشتم، می خامه  ظرف دنبال به سمت  با کهدرحالی  و نوشیدم شربت  یک مثل رو  لبخندش

 خبره؟ چه  امروز مگه -

 . گرفت سمت به هم  نونی تکه  و داد سر طرفم  به رو شکلتی خامه ظرف

 طوره؟ چه خودت،  و خودم فقط. بگذرونیم خوش بیرون،  بریم دوتایی قراره  -

  پایین  و باال صندلیم روی شوق،   و شادی از پر هایحباب  همراه  من و کرد قلقل  وجودم توی ذوق

 . پریدم

 ! عالیه   وای -

 .کردمی نگاه  هامکردن وورجه  ورجه  و دل ته از هایخنده  به ذت*ل با هامین و

*** 

 

  نمایش به رو هامدندون  که لبخندی. شدیم رستوران وارد هم با گامهم و گرفتم رو هامین بازوی

  و چرخیدن رستوران دور تا دور مشتاقم،  هایچشم . شدنمی  جدا صورتم  از  لحظه یک بود،  گذاشته

 . کردن شکار  رو دونفره  و دنج  میزی

 . جااون  بریم -

 . بدم نشون رو ذوقم تونستم باالخره  و نشستیم. برداشت قدم میز سمت به و  زد لبخند حرف،  بی
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  نرفته شهربازی بود  وقت چند دونیمی ! گذشت خوش خیلی  از بیشتر خیلی! هامین  مرسی وای -

 کرده  تجربه پیش هامدت  رفتیم امروز که جایی هر... وحشت تونل سواری،  دوچرخه سینما،  بودم؟

 ! شد تخلیه  انرژیم کل که رو من بردی ور اون   و ور  این قدراین . بودم

 . گرفت سمتم به و برداشت میز روی از رو منو  بزرگ،  لبخندی با و زد ای مردونه یخنده تک  هامین

  جایگزین رو اتشده  تخلیه  انرژی تا کن انتخاب غذا بیا حاال! من پرنسس خوشحالی  که خوشحالم -

 ! باشه انرژی پر باید همیشه  من زیبای. کنیم

.  دادیم رو  سفارشمون و کردیم ایاشاره  گارسون به  غذا،  انتخاب با. گرفتم دستش از  رو منو و خندیدم

 . شد  بلند جا از هامین شد،  دور  میزمون از گارسون وقتی

 .میام زود دستشویی،  میرم من -

  وصل گوشی به رو هندزفری کهدرحالی . درآوردم رو هندزفریم و  گوشی و بردم کیفم داخل دست

 :گفتم کردممی

  باشه،  شب ده  ساعت که االن  تا صبح  از عسل ندارم شک. بیای تا کنممی  چک رو هامپیام  منم پس -

 .کرده  منفجر  رو  گوشی داده  پیام بس از

 که هاشپیام دیدن با. شدم  عسل با چتم یصفحه  وارد  و کردم روشن رو گوشی. شد دور ازم خنده  با

  از  قبل. بیرونم هامین با که نوشتم براش مختصر و خندیدم ریز ریز کردمی  تایید  رو حدسم صحت

  پست  از خبر که ایاطلعیه  دیدن با که انداختم هاماطلعیه  به سرسری نگاهی گوشی کردن خاموش

  پیش ساعت  چندین مال. انداختم  ساعت به نگاهی تعجب با داد، می اینستاگرام در هامین گذاشتن

  وصف شوقی و تعجب با. کنه بیدارم و بیاد اتاقم به هامین  اینکه از قبل ساعت یک حدود بود، 

 . شدم برنامه وارد و کردم  لمس  رو اطلعیه ناشدنی، 
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  لبخند بود،  نشسته  دوربین جلوی دست به گیتار که دادمی  نشون رو هامین که پست کاور عکس

 تا.  نشسته هرمز اتاق توی که بود معلوم پشتش،  رنگ  آبی دیوار از. کرد قبل از تربزرگ رو نمامدندون 

. شد خشک دکمه روی  دستم و افتاد پستش کپشن  به چشمم کنم،  بلند رو گوشی صدای خواستم

  ب*ل زیر باره،  سه و دوباره  رو بود نوشته که ایجمله  و موندم خیره  گوشی یصفحه به شده شوکه 

 : کردم زمزمه

 . منه روزهای این آرامش که کسی کسم،  همه به  تقدیم... شدممی گم کردم، نمی  پیدا  رو تو اگر من -

 این که کردمی  مطمئن قبل از بیشتر رو من بود،  گرفته قرار رنگ قرمز  قلب دو بین که Z حرف و

  از رو حیرت اون و گذاشت قدم بم*ل روی نرمک نرم ناباور لبخندی. شده  تقدیم من خودِ به پست

  نشسته اشک به شوق شدت  از که هاییچشم با و کردم بلند رو گوشی صدای طاقتبی . ربود صورتم

  بلند و آهنگ شدن شروع با زمانهم  و شدمی پخش اول  از داشت دوباره  که  شدم فیلمی به خیره  بود، 

 یصدقه  قربون دلم توی کهدرحالی  و بردم باالتر رو گوشی صدای ناخودآگاه  هامین،  صدای شدن

 . شدم  گوش تن  همه صداش شنیدن برای رفتم، می  هامین  جذاب استایل و بم صدای

 رو  تو باشم نداشته میاد،  بند نفسم من -

 برو تنها که بگی نکنی ول  دستمو

 رو؟  تو مثل  یکی بیارم کجا از آخه

 جای و زد چنگ گلوم به بغض. گریخت صورتم از لبخند احساس،  پر جملت و صدا این شنیدن با

  از پر هامین. زد پر پر هامین  برای دلم و افتاد لرزش  به بغض شدت از امچونه. کرد محکم رو  خودش

 شاید... ناگفته هایحرف از  پر بود،  حس از سرشار سکوت این بزنه؟ حرفی  نداشت قصد اما بود؛ حس

 ! عشق از لبریز

 نزن پس دستمو روسیاهم،  من -
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 من  به نباشه حواست میرممی

 . تابم و  تب بی دل به دادی جون خودت تو

! داشت  حق اون بود؟ بچگیش بازیهم  دنبال چون  داشت؟ وجدان  عذاب هنوز نکنه آخه؟ سیاه  رو چرا

  طورچه بود،  جونم  یوصله  هامین. رفتمنمی  عقب گذاشت، می  جلو  قدم اگه. نبودم دلگیر من

 کنم؟  پرت ازش رو حواسم کهاین  یا بکنم دل ازش تونستممی

 کردی عاشقم  تو  و نبودم عاشق -

 ...دردی هر  دعوای عاشقم  قلب واسه

  گوش کنار رو گرمی هاینفس  دفعه یک کنم،  هضم رو پشتش حرف و جمله این دقیقاً کهاین  از قبل

  شیرین و آهنگخوش  صدای العملی، عکس   هر از پیش اما کردم؛ حس  نداشت هندزفری که چپم

 : کرد زمزمه  گوشم کنار رو آهنگ آخر یجمله فیلم،  با زمانهم  و  پیچید گوشم توی هامین

 . کردی بغلم  گرفته دلم موقع هر -

  و بردم راستم  گوش سمت به دست ناخودآگاه  بود،  شده  قبل از ترعاشق  که قلبی و لرزون ایچونه  با

  تکیه صندلی پشتی به رو دستش و ایستاده  پشتم  که هامین طرف به آروم. درآوردم رو هندزفری

  صورتم نفسش گرمای  و  نبود زیاد هامونصورت ی فاصله. چرخیدم بود،  شده  خم سمتم به و بود داده 

 .کردمی  مور مور رو

 هامین؟  -

  برای زیاد میل هااون  یهمه  حاال و  بودن شادی سر از  همه که هاییبغض بود،  بغض از  پر لرزونم صدای

 . داشتن هامچشم  کردن تر و  شکستن

 دلم؟  جانِ! برم آلودتبغض  صدای و لرزون یچونه اون قربون من آخه -
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 جااون من فقط. کردم پیدا رو خودم هاشچشم وسط  درست و دوختم نگاهش آروم دریای به رو نگاهم

 . شد خوانا برام نگاهش هایحرف  یهمه  لحظه یک در! بودم

 میگه؟  چیزی  کسی ببوسمت و کنم بغلت  محکم من رستوران،   این وسط جا، همین  اگه -

  بهترین از یکی بخنده،  ترآروم  و بگیره  رو جلوشون داشت سعی زور به که هامین هایقهقهه صدای

 . بودم شنیده  عمرم تمام  توی که بود هاییملودی 

 رستوران؟  وسط آخه! طاقتبی  بانویِ -

  و شنیدم رو شد حبس نه*ی*س  توی که نفسش صدای. گفتم اوهومی و کردم گرد چشم مظلومانه

  و داد بیرون محکم رو نفسش لحظه،   چند از بعد. بود مونده  من یخیره  شیفتگی با که بود نگاهش بعد

  به سر که گارسون. گفت بهش چیزی و رفت  گارسونی طرف به سریع های قدم با. ایستاد صاف

  و  گرفت رو دستم حرفبی . اومد سمتم به و چرخید  من طرف به سریع داد،  تکون  تایید ینشونه

 کشید بیرون جیبش از رو سوییچش شدیم،  خارج که رستوران از. رفت رستوران در طرف به و کشید

  ماشین عقب صندلی  روی. شد ترسریع  هاشقدم کرد،  صدا که ماشین بوق. زد رو ماشین دزدگیر و

 . گشود هم از رو هاشدست  من به رو بست،  که رو  ماشین در. نشوند خودش  کنار هم  رو من و نشست

 ! من موشی موش کن دلبری خوایمی قدرچه  هر و جااین  بیا حاال -

 گرمای با صورتم ست*پو دادم اجازه  و پریدم بغلش به هیجان،  سراسر  بدنی و اومده  بند نفسی با

 در. شکست شیرینم بغض بازدمش،  با همراه  و گرفتم  عمیقی دم. بشه خودبی  خود از اشنه *ی*س

.  کشیدممی هامریه  به  رو تلخش عطر کردن، می خیس  رو هامین پیراهن دونه دونه هاماشک  که حالی

  توی  داشتم و بودم معتاد آغوشش گرمای به مرد،  این به من. بود شده  آرامشم  دلیل کوبیسم بوی

 دریغ من از رو این  چرا. سوختممی فرمش  خوش هایب*ل از "دارم  دوستت" شنیدن حسرت

 کرد؟ می
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  موهام روی ریزش هایوسه*ب. کردمی  ترمحکم کمرم دور لحظه  هر رو هاشدست  حرف، بی  هامین

  آروم رو دومون هر قلب  آتشِ چرا احساس،  با مرد  این. کردنمی  بیشتر رو قلبم آتش و نشستنمی

 :کند جا از  رو قلبم دارش، خش و گرم صدای کرد؟نمی 

 خانوم؟  خوشگل آخه کنیمی  گریه چرا -

 ضربان و  بود قرار بی هم او قلب. دادم تکیه  اشنه*ی *س به رو پیشونیم و فشردم  هم به رو هامچشم

 .بردمی  عقب و  جلو رو سرم تندش، 

 ...چون... چون -

  بودم اعترافش منتظر چون کردم؛می  گریه. بودم هامین عاشق چون کردممی  گریه من. بگم نتونستم

 ... اون و

 بهتری؟ . نداره  اشکالی -

 . زدم کوک ایشسرمه هایچشم   دریای به رو نگاهم

 ! بود محشر خیلی... آهنگ اون -

 . کردم زدن لبخند به وادار  رو لرزونم هایب*ل

 بود؟  خودت ساخت -

 بسته هامپلک  نشست،  صورتم روی اشک کردن پاک  برای که هاشانگشت  سر. زد کوچیکی لبخند

  از پر  هیجانی و رفت باالتر هم قبل از قلبم ضربان. کشید آتش به رو تنم  کل دستش گرمای و شد

 . شد تنم سلول به سلول مهمون آرامش

  و میشی خوشحال که  اینه اون  از بهتر و میاد خوشت من کارهای از تو وقتی داره  خوبی حس خیلی -

 . شینهمی  لبت روی لبخند



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
722 

 

 از نگاهم. شدن  باز هامین دست دنبال به آروم آروم هامچشم شد،   دور صورتم از که دستش

 .شد کشیده  شیرینش و نرم لبخند به اشمردونه هایانگشت 

 !خاکستریم  چشم پرنسس اختصاصی  متن،  هم و ملودی هم بود،  خودم ساخت -

  از  خواستمی که انگار کوبید،  منه *ی*س  به رو خودش وارمجنون  قلبم. برنگشت دیگه و رفت نفسم

 بارونستاره  ام، شده  گرد  هایچشم . برسونه هامین  ش* و* غ*آ به رو  خودش و  بیاد بیرون امنه *ی*س

 . بودن مونده  باز نیمه ام، شده  خشک هایب *ل و بودن شده 

 . بخوریم شام  بریم بیا بهتری اگه! قلبم  یشاهزاده  آخه بشم هاتچشم  برق اون فدای من -

  کردنم مجنون قصد امروز هامین. کشید ش* و*غ* آ به رو تنم تمام داد،  نسبت بهم که صفتی شوک

 ! کشتمی  رو من آخر هیجان این. کردم مخفی کردنشون مشت با رو هامدست  لرزش  داشت؟ رو

 نمیای؟  -

 :گفتم افتاده  شماره  به نفسی با و شدم پیاده . دزدیم رو  نگاهم و دادم تکون سری

 . بریم چرا،  -

**** 

 :گفت  من به رو و کرد پارک خیابون کنار رو ماشین هامین

 بزنیم؟  قدم یکم خوادمی  دلت -

  زیر زدن قدم این آرامش به حاال ماجرا،  پر روز  این از بعد. شدم پیاده  ماشین از حرف بدون ذوق،  با

.  داشتم احتیاج کرد، می هدیه  زمین به دلبازی و دست با رو مهتابش و بود کامل شب  اون که ماهی نور

  صبح،  یادآوری یا که بودم  من این آخر دست. زدیممی قدم فقط حرف،  بدون دو هر و  گذشت مدتی

 :شکستم رو سکوت  این
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 هامین؟  میگم اوم،  -

 . کرد نگاهم گرمی لبخند با

 دلم؟  جانِ -

 . روزیه چه فهمممی  روز آخر  تا من گفتی صبح  امروز -

 :دادم ادامه مچیم ساعت به نگاهی با

 بگی؟  خواینمی ! نفهمیدم  هنوز من و شبه یدقیقه  چهل و  یازده  ساعت االن ولی -

 :شد خیره  مسیرش به لبخند  با کنه،  نگاهم کهاین  بدون

 . فهمیمی دیگه یدقیقه  چند تا -

 . پریدم باال به و کوبیدم هم به رو هامدست  کودکانه،  ذوقی با

 ! دیگه بگو خب -

 سوالم جواب منتظر گرانهپرسش   و سرتقی با و موندم بهش خیره  منم. کرد نگاهم خنده  با و ایستاد

 :کرد اشاره  اطرافمون  به دست با نمیرم،  رو از دید  وقتی هامین. ایستادم

 نیست؟  آشنا برات جااین ... مجنون بید درخت این خیابون،  این رو، پیاده  این -

  هینی بودیم،  کجا  کهاین  فهمیدن با. انداختم اطراف به نگاهی دقت با و  شدم دور ازش قدم چند

 به توجهبی . افتاد اتفاق هامین و  من دیدار اولین که جایی! خوشبختی  تولد محل  بود،  خودش. کشیدم

 . رفتم نشونه سمتش به رو امزده  حیرت نگاه م، افتاده  تپش به قلب

 جا؟این  بیایم بود قرار بود؟ همین  اتبرنامه  روز تمام -
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  شب این  توی. کشید دست بود،  افتاده  بیرون شال از که موهایی روی آروم  و کرد پر رو فاصله هامین

 ! کردمی  مجنونم داشت ی* یک* زد*ن همه این بود،  آتش خود قلبم که

 نه؟ مگه فروردینه،  بیستم امروز. طلییم مو پرنسس آره  -

 . دادم تکون  تایید ینشونه  به سری تعجب با

  یک دقیقا میشه امروز. داد  هدیه من به رو تو پیش سال یک دقیقا خوشبختی،  تولد محل محل،  این -

 ! شناسهمی  رو تو رنگ  خاکستری و معصوم نگاه  من،  هایچشم که سال

  بودم؟ کرده  فراموش رو تاریخ   این طورچه من بود،  هامین با حق. شد حبس نه*ی* س توی نفسم

  عجیب سال  چه گذشت؟می  جنون کافه توی کردنم کار و  هامین و  من آشنایی از سال  یک واقعا یعنی

 . گذشت زود قدرچه ! بود ماجرایی پر و

 :گفتم و افتادم خنده  به

 !واسم  داشتی سورپرایز قدراین  امروز  چرا بگو پس -

  تونستممی  راحتی  به و بود ایدیگه  زمان هر از بیشتر نگاهش برق. زد لبخند  مردونه و نرم هامین

 حرفش،  شنیدنِ  و هاشب *ل خوردن تکون با قرارمبی  قلبِ. ببینم توش  رو احساس  و انعطاف

 : شد قبل از ترمجنون

 من؟  بانوی زیبا -

 :زدم ب*ل قراریبی  و نفسیبی  مرز میون وجودم تموم با. شد پاره  دلم بند

 دلم؟  جونِ -

 . اومد کِش بیشتر لبخندش

 خُب؟  کن  گوش خوب هامحرف  به -
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 فقط. بود شده  خشک گلوم هیجان از. بودم شده  گوش سرتاپا ندم؟ انجام من و بخواد میشد مگه

  گوش تماماً دلنشینش صدای بیشتر هرچه شکار برای و بدم تکون مثبت  ینشونه  به سری تونستم

 . بشم

  خاطر به رو کار یک سال دوازده  از بعد که اندازه می  یادم چون جا؛این  آوردمت امشب زیبا،  دونیمی -

  دوست رو جااین . آرامشمه که باشم کرده  تلقین خودم به که چیزی نه دادم،  انجام واقعیم آرامش

 . کنهمی آرومم که جاییه تنها جنون کافه از بعد چون دارم؛

  داخل رو هاشدست  که حالی در و شد خیره  ماه  به. گرفت من از رو نگاهش و کشید عمیقی نفس

 :گفت برد، می  فرو شلوارش جیب

 ! کنیمی  آرومم که هستی کسی تنها  تو  چون -

  پایین و باال تنم  توی شیطون،  کودک یه مثل شوق. کرد میون در یکی رو ضربانش و  درآورد بازی قبلم

.  بودن داده  سر رو گرم صدای اون با اعتراف شنیدن تمنای صدایک  بدنم های سلول  یهمه . پریدمی

 . بود کامل آرامش در من برعکس هامین. کردم کنترل لرزونی و  عمیق نفس با رو هیجانم

  تا که بلندش هایبرگ و هاشاخه  زیر و رفتم مجنون بید درخت طرف به  و  برداشتم قدم آروم آروم

.  کرد نگاه  من به دوباره  و گرفت ماه  از نگاه  پام،  صدای شنیدن با هامین. ایستادم رسیدمی  زمین روی

  حتی که داشت فرق چیز همه انگار امشب. گذاشت نمایش به رو عمیقش هایچال  و  زد لبخندی

 . بریزه  هُری دلم شد  باعث هم لپش چال دیدن

. بودی امساده  زندگی خاص اتفاق تو. بود ساده  بود،  روزمره  و معمولی تو،  حضور  از قبل من زندگی -

 . نبود عادی  اتفاق یه  من زندگی توی تو حضور

  یتیره  روی سردی عرق. شد ورحمله  امگونه به پوستم،  زیر از ون*خ و افتادن قل قل به احساساتم

 یخنده . داشتم هامین ون*ب*ز از رو اعتراف این  شنیدن حسرت و کردممی دل دل. نشست کمرم
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  مجنون بید هایشاخه زیر من،  کنار. اومد طرفم به و خندید هم اون که کردم استرسی از پر  و ریز

 : گفت شیفتگی با و زد ایضربه بینیم نوک به آروم. ایستاد

 به خورده   برچسبِ و بود تو  روی دوست اسم پیش،  وقت چند همین  تا اوایل اون شاید -

 چندین روز هر که کسی به من. نبودی دوست برام اول روز از  حتی تو ولی  دوستانه؛ مونطه *اب*ر

 ! نمیگم  دوست انداختمی طغیان به رو احساسم بار

 نگاهش،  شیفتگی. بدنم جای ترینمقدس  شد بینیم  نوک و کرد تجربه رو  برگشت بدون رفتی نفسم

 احساسات هجوم زیر تنم  و بود شده  سست پاهام. رسید منم نگاه  به  مسری بیماری یک مثل

 شیطنت،  با. آوردممی حرف به رو سرسخت مرد این باید من نبود،  شدن تسلیم   وقت ولی  لرزید؛می

 . انداختم باال ابرو  و کردم جمع رو هامب*ل

  بهم رو هیجان هم که احساس  از پر  و خاص لحنی با. شد خیره  هامچشم  به و خندید مردونه هامین

 :گفت آرامش،  هم و دادمی

  از بعد! باشی باهام آخرش تا باید آورد؟ دلم روز به چه هاتمهربونی  دونیمی من؟ با کردی کارچی  -

 !بخوام تو با رو زندگیم که حقمه تنهایی،  سال چهارده 

  یه و  لرزوندمی  رو دلم اشجمله  هر با داشت که بود اون نکردم،  کاری من کردم؟ کارچی  باهاش من

 امنه *ی*س روی رو دستم آروم! آوردمی  بود،  شده  پناهش  خودش که  پناهمبی  قلب سر  بلیی

  سرش. کرد باز رو نگاهمون گره  و کشید عمیقی نفس هامین. بشه کمتر قلبم ضربان بلکه تا گذاشتم

 . داد ادامه و چرخوند درخت یتنه  طرف به رو

 کدومی؟   دونیمی . هستی پرنسس کدوم  تو  نگفتم ولی پرنسس؛ کردم صدات همیشه -

  دستش پشت با ملیمت،  با که حالی در و زد کوک هم به رو نگاهمون دوباره  هامین. انداختم باال سر

 :گفت کرد، می  نوازش رو مگونه
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 برات که امپسری   همون هم من. داشتی دورت که بلندی دیوارهای همون با! ایخفته  زیبای  تو -

  خوشگلی شدت از که هستی همونی تو. رسیدم امنت  حریم به و شدم رد  دیوارهات از و جنگیدم

 ! خفته زیبای! زیبا  شده  اسمت  همین برای و رسهنمی  هم پات گرد به کسی ظاهرت و باطن

  از پر دیگه هم هامین صدای. کردم دعوت نگاهم به  رو عشقم تمام  و خندیدم افتاده،  لرزش به قلبی با

 !ناب چیز یه بود،  شده  عشق

  پیش  روز چند کهاین تا.  بدونم رو واقعیش معنی کهاین  بدون دچارتم،  گفتم بهت هاوقت  خیلی -

 .فهمیدم باالخره 

 : گفت آروم و کرد ایسرفه

 تنهایی؟  کهآن  مثل دلت،  گرفته چرا -

  باالخره ! بود سپهری سهراب شعر این. دوید نگاهم به حیرت و فهمیدم  رو منظورش لحظه  یک در

 تا  آوردم ون*ب*ز به  هیجان از  لرزون صدایی با  رو بعدی یجمله ناخودآگاه  و گشودم ب*ل از ب*ل

 :کنم کامل رو دیالوگ این

 !تنها هم قدرچه -

 . خوند رو بعدی  یجمله  و زد بزرگی لبخند همراهیم،  دیدن با هامین

 . هستی هارنگ  پنهان رگ آن دچار کنم، می  خیال -

 عمیق،   احساس این هجوم از  و افتادن هم روی هامپلک . نداشتم رو چشمام  داشتن نگه باز توان

 . افتاد   تنم  به خفیف لرزشی

 ... یعنی دچار -

 : گفت احساسش تمام  با رو آخر یکلمه  هامین و
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 ! عاشق -

 من به حافظ یمژده  یعنی. گذشت ذهنم از بودم گرفته یلدا  شب که فالی  لحظه،  یک در و  لرزید دلم

  انگاری. آوردم یاد به رو روش یشده  حک یجمله و کشیدم بندمدن*گر  پلک به دست بود؟ واقعی

 هایچشم . برداشتم عقب به قدمی آروم و کردم باز چشم! گرفتنمی  جون داشتن رویاهام یهمه  واقعاً

 . خوردنمی  تکون ایذره  و بود شده  قفل  عمیقش هایلپ  چال و هامین صورت روی منتظرم

. بردم یاد  از رو کشیدن نفس و کوبید همیشه از ترمحکم  قلبم سمتم،   به هامین سر شدن خم با

 در امخشکیده  هایب*ل آب،  از افتاده  بیرون  ماهی مثل و افتادن  هم روی اراده بی دوباره  هامپلک 

 ! کشیدنم نفس برای شد  اکسیژن جای و کرد پر رو  مشامم تلخش عطر. خوردن هم به هوا جستوجوی

  سر  از لرزی و بودم شده  سست و ست*م. لرزوند  رو  تنم تموم مگونه  روی گرمش و نرم یوسه *ب

 بودم؟  نبودم؟ که خواب. بود گرفته  بر در رو تنم تمام هیجان

  روی نشست و آب شد هامین،  هیجانِ از لرزان و گرم صدای جنون،  مرز ب* ل زدن پا و دست میون

 . دلم آتش

 ! شبمی  هر رویای زیباترین که تویی عاشق زیبا،  عاشقتم -

*** 

  این ذت*ل. اومد بیرون  هامب *ل بین از آروم آرامش،  سر از و  کرد پیدا رو بازگشت راه  باالخره  نفسم

  تنم هایسلول  تکتک   توی بود،  کافی کردنم عاشق  برای تنهایی  به خودش که ایجمله  این با اعتراف، 

  سر از حاال تنم،  امان بی لرزش. کردممی حس وجودم تموم با رو  اششیرینی من و شدمی پخش

  من،  وجود دیگه که  بود زیاد قدری به حاال اما شده؛  شروع کِی از درست دونستم نمی  که بود عشقی

 . میشد تلقی غیرممکن چیز یه هامین،  بدون
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. شد قفل بودن،  شده  اضطراب و  نگرانی از پر حاال  که هامین هایای سرمه توی نگاهم و کردم باز چشم

  مرد این خودِ باالخره . اومد بم*ل به کوچیکی لبخند. بود شیرین بس که لرزشی لرزید،  دلم ناخودآگاه 

 !کرد  هجی من برای رو نگاهش

 ! امخسته من هامین؟ خونه بریم -

  از رو واکنش این انتظار. بودن شده  گشاد تعجب  سر از هامین هایچشم. کشیدم عقب قدمی آروم و

  به که رو هامقدم گیج،  و مات. نداشت بود،  رو  همه پیش هیچ،  که خودش پیش دلم دست که منی

  و ترسیده  حالتی با. اومد خودش به باالخره  رسیدم،  که ماشین به. کرد دنبال رفت، می  ماشین سمت

  کمرم دور دست هوابی . دوید سمتم به زد، می  برق روش سرد  عرقِ درشت هایدونه که ایپیشونی 

  جلوم خودش و نشوندم کاپوت روی. خندیدم و کشیدم زده هیجان  جیغی. کرد بلندم و  انداخت

  روی باشه،  سخت براش ایستادن که انگار و گذاشت کاپوت روی من طرف  دو رو هاشدست . ایستاد

 . کرد تکیه هاشدست 

 ! دختر  بگو چیزی یه -

  جایی به که کردنش اذیت کمی. زدم مرموزی لبخند. بود شده  متلطم دوباره  نگاهش دریای

 که شدم پیشونیش عرق کردن پاک مشغول آروم آروم و درآوردم کیفم از دستمالی! خوردبرنمی 

 !بودم کرده  رو جونش قصد من! بله و اومدم حرف به ناز با. استرسه شدتِ از بودم مطمئن

 . خونه برم خواممی. میاد هم خوابم دیگه،  امخسته  مثلً؟ بگم چی خب -

 آروم مون، چشمی  تماس کردن قطع بدون. گرفت  رو من دست و شد جدا کاپوت از هاشدست  از  یکی

 . بود شده   شیفتگی از پر دوباره  نگاهش و بریده  بریده  هاشنفس. زد هامانگشت   روی ایوسه *ب

 . بزنم پا  و دست  برزخ توی نذار! بلتکلیفم من بدی؟ من به جوابی خواینمی ! فدات به جونم -
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 تنم. رفت باال دوباره  بود،  رسیده  آرامش به تازه  که قلبم ضربان. بود شده  تربم  همیشه از بمش،  صدای

 : گفتم ریز  ایخنده  با و گزیدم رو بم*ل یگوشه. شدمی  مورمور عشق،   و شادی شدت از

 !گفتی... که است دقیقه  چند تازه  باشی؟ بلتکلیف  رسیدی کِی تو -

  ترینکوچک  که بود وقت  خیلی. لرزوند رو دلم که آروم خیلی ایخنده . خندید خجالتم از هامین

 . لرزوندمی  رو  دلم هم حرکاتش

 یکی  رو دلش نکنه باشه؟ نداشته دوستم نکنه میگم همش. جهنمه مثل هم دقیقه  چند همین -

 ...دیگه

 دل که داد بیرون حرص با رو نفسش. سابید هم روی  رو هاشدندون خشم،   کمی با و  خورد رو حرفش

!  کنگوش  حرف  که هم من دست و داد رو رنگشخوش  موهای با بازی فرمان دستم به طاقتم، بی

 . رفت فرو موهاش الی به ال هامانگشت 

 ! دونیمی  خوب خودت که تو. شده  رو که وقته خیلی دلم و  من دست -

  تار به تار که هاییانگشت این  و نازم از پر لحن. کردممی حسش بود،  شده  سخت  براش کشیدن نفس

  آروم نشست،  پام روی که سرش! گذاشتننمی  باقی  براش اکسیژنی بودن،  گرفته بازی به رو موهاش

 . کردم نوازش رو سرش

 !بگیرم آروم بذار بگو، . پرنسسم  نذار دلم به حسرت -

  بدم اجازه  که اومدمی دلم مگه و بودم سوخته حسرت آتش توی هامدت خودم من. کردممی درکش

 به چشم. کرد بلند رو سرش  کشیدم،  عقب موهاش از که دست کنه؟ تجربه  رو من هایحسرت  هامین

  رو نفسم و  دوختم چشم اشنه *ی* س حوالی جایی به. دزدیدم نگاه  زده خجالت  من و  دوخت چشمام

 . دادم بیرون لرزون

 . تو  بی یآینده  از  هم و تو،  با یآینده  از هم . ترسممی  من هامین -
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  ترس  و استرس تموم که دیدم هاش، چشم  به نگاهی نیم با. گزیدم ب*ل و  کردم مکث ایلحظه  چند

 تمام عمیق،  نفسی با. کنم اذیتش اون از بیشتر نداد اجازه  عاشقم دل. کرده   لونه نگاهش توی وجودش

 : گفتم احساس با و آروم و کردم دعوت صدام بزم به رو عشقم

  توی و هاتشونه  بین که هستی آدمی تنها  تو آخه. دارم دوست بیشتر رو تو  با یآینده  من اما... اما -

  باشی،  تو شودنمی  ابراهیمی،  نادر قول به راستش آخه. دیمی  امنیت حس بهم قویت،  بازوهای حصار

 ! نباشم تو  عاشقِ من

 و  حیرت از  پر هاشچشم. کشوندم هاشچشم  دریای سمت به دوباره  رو نگاهم دیدم،  که رو سکوتش

  جورهمون . کردمی  نوازش رو دلم نگاهش،  توی عشقِ  و نبود قبلی استرس از خبری. بودن آرامش

 : گفتم ایخنده تک  با. بود مونده  شوک توی و خیره 

 ! هامینم دارم دوستت -

 و  انداخت کمرم دور دست هوابی. بزنه قهقهه دل ته از  و بشه خارج  شوک از  تا بود کافی جمله همین

  زمین روی رو من آروم شد،  بلند که مزده هیجان جیغ صدای. چرخوند هوای توی  دوری چند رو من

 بهمون خدا. رفتمی هفتم آسمون تا  دومون هر های خنده  صدای. گرفت آغوشم در باراین   و گذاشت

 . کنهمی  حسودی خوشبختیم به هم ماه  حتی کردممی حس من و زدمی  لبخند

*** 

 

 نمیشی؟  بیدار  من،  یخفته   زیبای -

  لبخندی. کردنمی خوب حس از پر رو قلبم  بودن،  دراومده  ص*ق*ر به موهام الی که هاییانگشت 

 : گفتم خواب  از گرفته صدایی با هام، چشم کردن باز بدون و زدم

 ! کنم باز رو  هامچشم  نمیاد دلم که کنیمی  نازم داری وقتی تا -
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  پشت با و کشوند امگونه به موهام روی از رو دستش. داشت وا  لرزیدن به  رو  دلم اشمردونه  یخنده 

 . کرد امگونه نثار رو نوازشش لطفِ دست، 

  شده  تنگ نگاهت واسه دلم. کنم نوازشت بازم میدم قول من کن،  باز رو خوشگلت هایچشم  شما -

 ! دختر

 . خندیدم ریز ریز بسته،  هایچشم با و نیومدم کوتاه  هم باز

 حاال؟  تا دیشب از -

 :گفت شیفتگی  از  پر لحنی و طاقتیبی با

 . باشه دور من از نگاهت ندارم طاقت من! ساعت یه بگو تو -

 آروم گرفت،  رو شدنش تربزرگ  جلوی شدنمی  رقمه  هیچ  که لبخندی با و گزیدم  ب*ل زیادم ذوق از

  اینه*صح  بهترین اش، گونه هایچال  و مردونه  لبخند  و هامین مشتاق هایایسرمه. کردم باز چشم

 . بشم رو به رو باهاش تونستممی هامچشم کردن باز محض به که بود

 بود؟  نبود،  رویا که  دیشب اتفاقات هامین؟ -

  به پشت رو من و کرد صاف پشتم رو هابالشت . بشینم تخت روی که کرد اشاره  حرف،  بدون و لبخند با

  از رو  صبحونه وسایل از  پر ایسینی  و نشست کنارم هم خودش. داد تکیه هابالشت   به تخت،  بلند تاج

 . گذاشت پاهام روی و  برداشت پاتختی روی

  چیز همه که فهمیمی خوردی،  شوهرت دست از جا، همین  رو اتصبحونه  هایلقمه  تکتک  که حاال -

 ! بود واقعی  واقعیِ

**** 
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  هامین مهربون یچهره  به نگاهینیم  و شدم خارج فکر از شد،  گرفته  دهنم جلوی که ایلقمه  با

  قورت که رو لقمه. دادم فاصله هم از رو هامب*ل ناخودآگاه  و داد زینت رو  بم*ل لبخندی. انداختم

 : گفتم شیطنت با و دادم صدام به نازی. چرخوندم هامین طرف به رو سرم دادم، 

  این دیگه. گفتم رو احساسم  منم کردی،  اعتراف احساست به فقط! نیستی من شوهر هنوز که تو -

 رفت؟ کجا هاداستان این  و عروسی  و عقد و  خواستگاری مراسم وسط

 هاشانگشت . برد سرم سمت به رو اشدیگه  دست  و  گذاشت دهنم داخل آرامش با رو ایدیگه  یلقمه 

 رو سرش. دراومد ص*ق *ر به صورتم توی ذت*ل  و عشق با نگاهش و خوردن لیز موهام تارهای بین

  و پخش  صورتم روی گرمش هاینفس. کرد  توقف صورتم متریچندسانتی   در و کشید جلو کمی

  هدیه وجودم به رو عشق با توأم  خجالتی آرومش پچ پچ . شد جاجابه چشمام  خاکسترهای بین نگاهش

 .کرد

 ! کنم  نوازششون و ببینم  رو  طلییت و  خوشگل موهای این تونستمنمی  االن  نبودم،  شوهرت اگه -

 که انگار تفاوتی، بی  با و  شد مشغول ایدیگه  یلقمه گرفتن به. نشست صاف  و کشید عقب مکث بدون

 :گفت کنه، می  مطرح رو جهان یمسئله  ترینبدیهی 

 ! خودمی مالِ  آخرش و اول تو  بعدشم -

. خندید آروم و کرد نگاهم چشمی  زیر هامین. گذاشتم لمشده  اغ*د هایگونه روی رو هامدست  پشت

 :کرد پا  به قلبم توی ولوله بمش صدای و داد دستم به  رو بود گرفته که ایلقمه 

 نکشی؟  خجالت من از  دیگه نبود قرار مگه -

 :گفتم شده  حرصی و  پر دهن با و  بلعیدم سرعت به رو لقمه

 ! نیست خودم  دست که گفتم منم -
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  با و انداخت گردنم پشت دست. کرد پر  رو اتاق اشخنده  یقهقهه  و داد دست از رو  اشخنده  کنترل

  بم*ل بزرگی لبخند. گذاشت  اون  روی ایوسه *ب و  کرد پیشونیم نثار رو لطفش سرم،  کشیدن جلو

  از دستش. کرد خوش جا ردنش، *گ میون جایی یه سرش،  و  شونه بین سرم  و  گرفت اسارت به رو

  به اشدیگه  دست. گرفت ش* و*غ* آ در دست یک با رو من و خورد لیز هامشونه  دور به گردنم،  پشت

 . شد گرفته دهنم  جلوی بعدی یلقمه  کنه، می کارچی  داره  بفهمم کهاین  از  قبل و افتاد  تقل

  شدم متوجه کهاین   تا شدن اممعده  وار دیگری از بعد یکی هامین کوچک هایلقمه  و  گذشت مدتی

 یلقمه   و کردم دراز دست آروم بودم،  زده  تکیه هامین  به که طورهمون. خوره نمی  چیزی هامین خود

  توی که ایلقمه  و لبخندم بین متعجبش  نگاه  بردم،  هامین دهن جلوی که رو  دستم. گرفتم کوچیکی

  دستم از هاشب*ل با  رو اشلقمه  و گرفت بر در رو  بش*ل نرمَک نرم لبخندی. شد جاجابه  بود دستم

  با. زد هامانگشت  نوک به ایوسه *ب بودم،  گذاشته دهنش به لقمه که باری اولین  مثل درست و گرفت

  برای هامین و من صبحانه،  پایان تا ترتیب این به و  گذاشتم اششونه  روی رو سرم دوباره  ریز،  ایخنده 

 با و کندم دل زندگیم ش* و*غ* آ تریندلچسب از باالخره  صبحانه پایان با. گرفتیم لقمه همدیگه

 . رفتم پایین  تخت از سینی،   برداشتن

 . بود عمرم یصبحانه  ترینخوشمزه  کنم فکر. چسبید خیلی هامین،  ممنون -

 :گفت شد،  کردنش مرتب مشغول که حالی در و  اومد  پایین تخت  از هم هامین که زدم ایخنده تک  و

 . من خانومِ   بود اولش تازه  این -

  مهمون اشجمله  شنیدن با دلم و موند ثابت رخشنیم  روی نگاهم. کرد امحواله  نگاهی نیم لبخند با و

 : گفتم متفکرانه و شد شکفته بم*ل روی لبخند یشکوفه . شد دیگه ایزلزله 

 . بشه دلچسب و  شیرین  خیلی قراره  پس هوم،  -

 : گفت و انداخت باال ابرو کرد، می نگاهم متعجب ایقیافه با کهدرحالی و کشید کار از دست
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 چی؟  -

 . دوختم چشم رنگشخوش  هایچشم  به مستقیم و خندیدم ریز

 !تو  همراه  زندگیم یادامه  -

  و  بیاد بیرون شوک اون  از تا  گذشت ایلحظه  چند  و شدن گشادتر و ترمتعجب هم قبل از هاشچشم

 . بگیره  آغوشم در  هوابی  ناباور،  لبخندی با

 ! عمرم یشیشه سازممی  برات رو کنه  تجربه تونهمی  کسی هر که روزهایی ترینشیرین  -

  بخششآرامش  و تلخ  عطر پی در پی و عمیق هاینفس  با و فشردم اشنه*ی *س به رو سرم خنده،  با

 صبحانه سینی به سر با. دادم فاصله آغوشش از رو سرم ثانیه،   چند از بعد. کردم هدیه هامریه  به رو

 . بشورم رو هاظرف  تا افتادم راه  آَشپزخونه طرف به و کردم اشاره  بود دستم در هنوز که

 کافه؟  یا شرکت میری کنی؟ کارچی  قراره  امروز -

  زدن کف به شروع که دوخت منی به رو اشخیره  نگاه  و  کشید عقب  رو آشپزخونه هایصندلی  از  یکی

 . بودم کرده  هاظرف به

 . بشه آشنا هاسری یه با تا  ببرم رو خانومم  قراره  امروز... امروز اوم،  -

  بود شده  جاری وجودم یهمه  توی حاال که هامین،   ون*ب*ز از  رو خانومم شنیدن ذت*ل کردم سعی

 . کنم توجه اشجمله  یادامه  به و بگیرم نادیده  رو

 کی؟ با کجا؟ -

 :گفت و زد  مرموزی لبخند

 ! فهمیمی -
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  اجزای تکتک   توی  داشت حاال و بود نشسته وجودم  توی  روم به رو بلند برج دیدن از که تعجبی با

  میون از رو کشیده  فلک به سر برج این انتهای کردم تلش و بردم عقب سر کرد، می  پیدا نمود صورتم

 . کنم پیدا رنگ  سفید و ایپنبه  ابرهای

 توئه؟  شرکت برج این کل یعنی -

 . خندید مهربونی  با و کرد قفل چپم  دست هایانگشت  بین رو راستش دست هایانگشت 

 . ماست  شرکت آخر یطبقه  دو فقط! خانوم نه که معلومه -

  روی کمی چرخوندم، می طرف به رو سرم که حالم  در و انداختم باال ابرو ، "ما" شنیدن سر از تعجبی با

 .کردم خمش امشونه 

 ! که داری شریک  بودی نگفته ما؟ شرکت -

  نگاهش بار این و زد ایوسه * ب دستم پشت به بود،  مشخص هم نگاهش از که ایخنده  و مهربونی با

 . کرد تجلی  رو عشق

 زندگیمی؟   ریز به ریز شریکِ وقته خیلی تو کهاین  داره  گفتن -

  لبخندی. کشوندم اشیقه  و  دن*گر سمت به رو امخجالتی نگاه  و کردم حس رو هامگونه  شدن اغ*د

  یگذشته  جبران به خدا که بود ایهدیه  انگار شیرینی همه  این و زد شکوفه هامب *ل روی اراده  بی

 . بود داده  بهم تلخم

 خجالتی؟   موشی موش داخل بریم -
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  آخر یطبقه  به رو ما برج آسانسور. افتادم راه  دنبالش به دستم،  شدن کشیدن با و  گفتم اوهومی

  به رو درست در یک فقط طبقه اون توی. انداختم  اطراف به نگاهی آسانسور،  از شدن پیاده  با. رسوند

  شرکت طلیی تابلوی  دیوار روی در کنار و بود باز که داشت قرار قدم چند یفاصله با آسانسور روی

  هم نرده  کنار و رفتمی بوم پشت به که داشت قرار ایپله  راه  چپ سمت در.  کردمی  خودنمایی هامین

 . بود شده   گذاشته بلند گلدون یه

 خاتون؟  ابریشم شرکت -

 : گفت لبخندی با و گذاشت کمرم پشت رو دستش

 ای؟آماده . مادربزرگمه اسم خاتون -

  و شد پاک هاشب*ل  روی از آنی به لبخند. بود سوالش به مثبت جواب زدم،  که استرسی  پر لبخند

  شرکت داخل به قدم هم با گامهم محو،  اخمی با. گرفت بر در رو صورتش نکردنی باور جدیتی

  به جالبی نمای چوبی،  پارکت  و  طلیی رنگ با هم در هایخط  طرح با سفید  تماماً دیوارهای. گذاشتیم

  و بود ایشیشه  کاملً داشت،  دید شرکت پشت طرف به که شرکت بیرونی دیواری. بود داده  فضا

  و بودن برگ بدون حاال که  هاییدرخت . گذاشتمی نمایش به رو شرکت پشت  باغ ناپذیروصف  زیبایی

  زیبای  و ریز هایشکوفه با تا کشیدنمی  رو بهار انتظار  و بودن پیچیده  هم در شونخالی  هایشاخه

 . دن*ب زینت رو  خودشون بهاری، 

.  کردممی نگاه  رو فضا تمام   و چرخوندممی  اطراف به رو سرم ناباور،  لبخندی و گردشده  هایچشم با

  و بود شده  داده  قرار ایشیشه  دیوار به پشت که  برداشت قدم ایچوبی  میز سمت به مستقیم هامین

 محض به. داشت قرار طلیی و ایقهوه  هایرنگ  از ترکیبی با در دو راستش،  سمت دیوار در

 . برخواست جا از بود،  کارهاش انجام مشغول میز پشت که مردی میز،  به رسیدنمون

 . اومدین خوش راستین،  جناب سلم -

 . داد تکون  سری هامین
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 اتاقشه؟  توی بهنام. احمدی آقای سلم -

 . موندم منتظر و شدم خیره  هامین به زده ذوق  لبخندی  با و زد برقی پدرام اسم شنیدن با هامچشم

 .آقا بله -

  کوچیکی لبخند و شد ریخته نگاهش به خنده  رنگ. شد کشیده  من ذوق از  پر صورت به هامین نگاه 

 . زد

 .بینیمشمی  ریممی باشه،  -

 آقای به دوباره  و گرفت من شاد یخنده  از چشم عمیق،  نفسی با. کرد حلقه کمرم دور رو دستش و

 . شد خیره  هامینه،  منشی بودم شده   متوجه حاال که احمدی

  باید کنی، می  جمع پایین یطبقه  سالن توی رو کارمندها یهمه  دیگه ساعت نیم تا  احمدی آقای -

 . باش داشته حضور هم خودت. کنم اعلم همه به رو چیزی

 . کرد  یادداشت  کاغذی روی  رو چیزی سرعت به و داد  تکون سری احمدی آقای

 . آقا چشم -

  درها جلوی. بودن راست سمت دیوار روی که رفت درهایی طرف به و شد دور  میز از هامین هایقدم

 . کرد من به رو  و ایستاد

 ببینی؟  رو بهنام خوایمی  اول -

 .کردم پایین  و باال رو سرم ذوق با

 . ببینم رو  واکنشش خواممی  داخل؟ برم خودم اول میشه -
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  و زدم نما دندون لبخندی. کرد اشاره  راست سمت در به کمرم،  دور از دستش برداشتن با و زد لبخند

 . بردم داخل رو سرم و کردم باز رو  در آروم در،  به ایتقه  با

 ندیدینش؟  شما گردم، می  پدرام داداش دنبال من ببخشید،  -

 . اومد طرفم به  و شد بلند جا از  سریع. دوید نگاهش به شوق من،  دیدنِ با و آورد باال رو سرش

 ! سلم!  زیبا -

 . کردم خوش جا مبل روی پدرام،   دست دعوت با و  رفتم داخل خنده  با

 طوری؟ چه ! سلم -

 . کشید موهاش بین رو دستش  و  زد ناباورانه ایخنده تک 

 کجا؟ جااین  کجا،  تو. امعالی  دیگه خانوم زیبا دیدن با -

 :گفتم خنده  با و کردم مرتب سر  روی رو شالم

  شدم پا یواشکی کردم،  تعقیب رو هامین زنی، نمی من به سری شدی،  معرفتبی  تو دیدم دیگه واال -

 . شرکت اومدم

 :گفت شده  گرد  هاییچشم  با و زده حیرت

 اومدی؟  یواشکی -

  بود شده  بلند ورودش خاطر به که پدرام به. شد  اتاق  وارد  هامین سرش  پشت و خورد در به ایتقه 

 :گفت خنده  با شد، می جاگیر  من کناری مبل روی کهدرحالی و بشینه کرد اشاره 

  گذاشت،  سرت به سر رو  بار این استثنائاً  ولی نیست؛ بعید شیطون دختر این از کاری همچین گرچه -

 . آوردمش خودم
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  شدن شروع با. گذروندیم پدرام با زدن حرف به رو  ساعتی ربع. خندید و  کشید راحتی نفس پدرام

  توی کارمندها شدن جمع از قبل خوادمی  و رفتنه وقت که فهمیدم هامین،  هایقراری بی  و کلفگی

 یا  مدیریت اتاق بعدیمون،  مقصد و  کردیم خداحافظی پدرام از ایبهونه با. باشه  تنها من با کمی سالن

  بیرونی،  فضای مثل  و اون اتاق مثل و  داشت قرار پدرام اتاق کنار درست  که بود هامین اتاق همون

 . دادمی  نشون رو باغ همون یمنظره  و  بود ایشیشه تماماً  دیوارهاش از  یکی

 شده؟چی  گینمی  خان،   هامین خب -

 . نشستیم مبل روی هم با و  گرفت رو دستم

  به این از که بگم و کنم معرفی شرکتم کارمندهای یهمه  به رو همسرم قراره  دیگه یدقیقه  ده  تا -

 ! است کاره  همه جااین  هم خانم زیبا بعد

 . دادمی  نشون رو بود شده  وارد بهم که شوکی حجم ام، شده  گرد هایچشم

 شد؟ چی  -

 :گفت و داد هل شالم زیر رو موهام. خندید حیرتم دیدن با هامین

 بیارن؟  برات بگم خوریمی  چیزی حاال. کنم معرفی همه به رو  تو قراره  -

 . برخواست هوا به جیغم  بعد و اومد بند نفسم ایلحظه هامین،  هدف درک با

 ندارن،  خبر اتخانواده   حتی نیست،  رسمی ما بین هیچی  هنوز میگی؟ چی داری فهمیمی  هامین،  -

 کارمندهات؟  به کنی معرفی رو من خوایمی  تو بعد

 . داد لم  مبل روی خیالیبی با آسوده،  لبخندی با هامین

  کنم معرفی امخانواده  به  رو  تو  ریممی  کجاست؟ شرکت از بعد مونبعدی  مقصد کردی فکر پس خب -

 ! دیگه
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 . گرفتم دستم توی رو سرم

 . سرت به زده  کلً -

  آرومش هایچشم به به شد  باعث کار این با و گرفت مشتش میون و برداشت سرم روی از  رو دستم

 .کنم نگاه 

 !شدم عاشق نزده،  سرم به -

  سرخی  و شدن اغ*د هام گونه . کنم دعوت هامریه به رو کوبیسم خوش بوی تا  شد ترعمیق  هامنفس

  روی رو هامدست  پشت و کشیدم بیرون مشتش میون از رو  دستم. انداخت خنده  به رو هامین لپم، 

  رو دلم هاش، چشم  دریای توی  دیوونگیِ بود،  سخت عاشقش نگاه  زیر موندن آروم. گذاشتم هامگونه

  نگاهم به رو بود شده   جمع امگرفته ضربان قلب توی که عشقی و بردم باال سر. انداختمی  تپش به

  ردِ پیشونیم رو فرمش خوش هایب*ل بعد،  ایلحظه  و  زد لبخند امشیفته نگاه  دیدن با. کشیدم

 . بود انداخته وسه*ب

**** 

 * هامین*

. رفتم بود شده  خیره   عمارت به گرد هایچشم و  باز دهن با که زیبا طرف  به و کردم قفل رو ماشین

  و بود کرده  نمکین شدت  به رو اشچهره  تعجب این. گذروندم نظر از رو صورتش و ایستادم کنارش

 :زدم صداش و شدم رخشنیم به خیره  لبخند با. کنه تعجب همه  این که داشت هم حق

 من؟  پرنسسِ -

 :گفت حیرت از پر لحنی با برگرده،  طرفم به کهاین  بدون

 توئه؟  پدربزرگ مال قصر این هامین -
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 :دوید  لحنم و صدا به خنده   و کشید ذت*ل با رو لپش

 !بله -

  دیشب از که نازی با. کرد نازک چشمی پشت داد، می  ماساژ انگشت با رو لپش  کهدرحالی  و کرد اخم

 :گفت بود شده  اضافه حرکاتش و لحن به ناخودآگاه 

 . اومد دردم -

  و بودم کارهاش این یدیوونه  من و بود کرده  ناز  از  پر و ترلوس   رو اون ناخودآگاه  اعتراف  این انگار

  لپش همون روی عشق با و کشیدمش خودم طرف به و انداختم بازوش دور  دست. شدممی طاقتشبی

 : کردم  زمزمه و بردم گوشش کنار رو سرم. سیدم*و*ب رو

 ! کنی طاقتبی  رو بیچاره  منِ این از  بیشتر خوادنمی  هستی،  دلبر جوریهمین  تو -

 :پرسید کرد، می  مرتب سرش روی رو  شالش کهدرحالی . شد جدا ازم و کرد ملیح  ایخنده 

 بگی؟ اتخانواده  به چی من به راجع قراره  -

 نفسی با. زدم تن بودم،  گرفته دست روی االن تا که رو کتم و کردم صاف رو سفیدم پیراهن ییقه 

 : دادم جواب عمیق

.  دارم رو یکی من که کردم اعلم جورایی یه گذاشتم،  بانوم زیبا افتخار به  صبح  دیروز که پستی با -

  و بیارم و بگیرم رو خانومم دست من تا منتظرن همشون االن مطمئنم  و دیدن رو پست هم همه

  همسر عنوان به شما که واضحه پس کنیم،  راضی هم رو مادرجون باید طرفی،  از. کنم معرفیش

 . میشی معرفی بنده  یآینده 

 :گفت و کرد خم شونه روی رو سرش پرتی،  حواس با

 کنیم؟  راضیشون  باید چی برای -
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 ایضربه  و نشست بم*ل  روی لبخند. کرد رو و زیر رو دلم تعجبش و  سوال  از پر و درشت هایچشم

 .زدم شبینی  نوک روی آروم

 نه؟  یا باشه همراهم  ترمبزرگ  باید خواستگاریت،  بیام رسماً بخوام من وقتی توناجازه  با -

  رو شرمش جای نگرانی که نکشید طولی ولی شد؛  سرخ و گزید ب*ل  لبخند با حرفم،  شنیدن با

 :پرسید تشویش  از پر و گرفت

 نشد؟  راضی اگر چی؟ نیومد خوششون من از اگه -

 . نیاد خوشش زمینی یفرشته  یه از که نیست کسی هیچ  اوالً -

  ادامه  و شدم نزدیکش قدمی. بود کافی روزم کل کردن شیرین برای نگاهش،  ذوق و بزرگ لبخند

 :دادم

 ...نشد  راضی هم اگر دوماً،  -

 :گفتم آروم و گرفتم رو دستش. کشیدم عمیقی نفس و کردم مکث ایلحظه 

 خواستگاریت؟  بیام تنها من اگه میشی ناراحت تو -

 : پرسید تعجب با و زد پر نگاهش به سبکبال ایپرنده  مثل حیرت

 نیست؟  مهم برات مادرجونت نظر یعنی -

  من شدن  عاشق  توی  هم مادرجون و  شناسممی  خوب رو تو  که من خب ولی نباشه؛ مهم کهاین  نه -

  دلیل یه با بخواد اگر پس. داره  هم ایمنطقی  غیر  دالیل اکثراً و گیره سخت   زیادی اون. نداشته نقشی

  تصمیم  خودم برای تنهایی به شممی مجبور شدم،   مستقل هاستسال که منی نشه،  راضی منطقی غیر

 .بگیرم

 :گفت آروم. شد  خیره  بهم مظلومانه و رفتن پایین بش*ل هایگوشه 
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  تربزرگ  ایشون باشه که هرچی بدیم،  انجام ایشون  رضایت بدون رو کاری خوادنمی  دلم من ولی -

 ! توئه

  بیشتر رو من هاشمهربونی  و هاقلبی خوش   با خواستمی کجا تا دختر این. شد عمیق لبخندم

 :گفتم و کشیدم  شگونه  روی رو دستم پشت کنه؟ خودش مجذوب

 . دِلَکَم کنیممی  راضیش هم با. بگه خانومم هرچی -

 : رفتم  در سمت به و  کشیدم رو دستش طاقتیبی  با و رفت ضعف دلم اش، کودکانه  و بزرگ لبخند با

 . تو کردی امدیوونه  بریم،  بیا! جوریاین  نکن آخه دِ -

  ساختمون به و گذشتیم عمارت درخت و دار از پر  و بزرگ حیاط از. شد باز در و  زدم رو در زنگ

 . رسیدیم

 میارین؟  در رو کتتون. اومدین  خوش آقا،  سلم -

 :گفتم و کردم مستخدم به رو جدیت با

 . منتظریم  پذیرایی  توی ما. اومدم من که کن خبر رو همه قبلش فقط. بری تونیمی نه،  -

 به رو بم*ل دوباره  لبخند و کردم زیبا به رو. گرفت پیش در رو هااتاق  مسیر و  گفت چشمی

  طولی. رفتیم پذیرایی سالن سمت به دو هر و دادم جا مشتم میون رو دستش. کشید ش* و*غ*آ

 :پیچید گوشم توی  و رسید سالن به خودش از قبل سارا عمه  دلتنگ صدای که نکشید

 ! هامینم  اومدی خوش -

  عمه  سر پشت. گرفتم ش* و* غ*آ در بود شده  سالن وارد دیگران از قبل که  رو عمه و شدم بلند جا از

  همگی با تکتک . شدند سالن وارد هم هاعمه   همسرهای و عمو زن ساسان،  عمو ساره،  عمه سارا، 

 .شدم هابچه خالی جای متوجه تازه  و کردم پرسیاحوال  و سلم
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 پس؟ موندن کجا هابچه -

 :داد جواب بود،  نشسته مبل روی حاال که ساره  عمه

 استراحت داره  و احواله  ناخوش افسانه. خواستمی  کتاب چندتا یه انقلب،  میدون رفته شایان -

 . میان االن هم دریا و دیبا. کنهمی

  بعد و اومد ساسان  عمو دوقلوهای صدای و سر و جیغ صدای که بود نشده  تموم  ساره  عمه حرف هنوز

 تهدیدگونه  حالتی با و کرد کشیدن شونه و شاخ به شروع نرسیده  دیبا. شدن  سالن وارد خودشون

 :گفت

 ... وگرنه باشه؛ همراهت هم خانومت آرامش اون که نفعته به هامین -

  معرفی من توسط تا بود مونده  منتظر مودبانه که  دید رو زیبا و  شد سالن وارد  دیبا سر پشت که دریا

 :کرد قطع رو دیبا حرف ذوق با دوید، می طرفش به کهدرحالی  و زد خفیفی جیغ بشه، 

 ! جاستاین  که هم جونم زیبا -

  رفت جلو هم دیبا که کرد پرسیاحوال  و  سلم دریا با خنده  با هم زیبا. کشید ش* و*غ *آ در رو زیبا و

 :کردن شروع  رو جواب و  سوال هاعمه  داشتم،  انتظار که طورهمون . شد آشنا زیبا با دریا یواسطه  به و

 کیه؟  خوشگل خانوم این نمیگی -

 :گفتم خنده  با و  کشیدم دمچونه  به دستی

 ! خانوم آرامش همون وروجک یدختره  این قول به -

  قصد هم من و بود واضح  پر لبخندهاشون معنی. شد بدل و رد جمع اعضای تمام  بین مرموزی لبخند

 طرف به بودن،  مونده  من به خیره  منتظر همه که  طورهمون . بیارم در افکارش از رو کسی نداشتم

 : گفتم دوقلوها به و گرفتم رو زیبا دست و برگشتم بودن ایستاده  دورتر کمی که دخترها
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 !بگیرم  قرض رو  خانومم لحظه چند یه من بدین اجازه  اگه -

 . بردمش جلو و کشیدم رو زیبا دست پیچید،  سالن کل در که دخترها  متعجب جیغ به توجهبی  و

  جمع سالن توی همه خواستم همین برای کنم،  معرفی همه به رو بانو این که جااین  اومدم امروز خب -

 !من یآینده  همسر هستن،  دادخواه   زیبا خانم بانو،  این. بشید

 از زودتر زیبا صدای. شد روشن هاشونچشم  در  شادی  و ذوق چراغ چهل و  اومد کش همه هایب*ل

 : رسید گوش به بقیه

 ! خوشبختم سلم،  -

 . کشید آغوشش به رو زیبا شوق  با عمه اما کرد؛ دراز سارا  عمه طرف به رو دستش و

 . اومدی خوش !  گلم عروس سلم -

.  کنم کنترل رو امخنده  تا کشیدم صورتم به دستی. گرفت امخنده  زیبا یشده  گرد هایچشم  دیدن از

  آشنا زیبا با همه که نکشید  طولی. کرد حلقه عمه  دور رو دستش و اومد خودش   به من دیدن با زیبا

  قرار درشتشون و  ریز هایسوال  هجوم مورد رو زیبا بودیم،  نشسته هامبل  روی کهدرحالی  بعد و شدند

  من از  سالی دو یکی که سارا عمه بازیگوش و  شوخ پسر شایان،  صدای که  بود نگذشته زیاد. دادن

 : برداشت رو  خونه بود،  ترکوچک 

 ! شد هلک شایانتون که بیاین کجایین؟ خونه  اهل آی -

 :گفت و کرد بلند صدا کنه،  جدا  زیبا از رو مشتاقش هایچشم کهاین  بدون سارا عمه

 . داریم مهمون که پذیرایی  سالن بیا و بشور رو هاتدست  نیار،  در بازی مسخره  شایان -

 :ساختگیه دونستیممی  مونهمه  که حرصی شد،  حرص  از پر  شایان صدای بار این
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 سره  یه حاال تا صبح  از اون؟  یا پسرتونم من  موندم. دیدم در جلوی رو  خان هامین ماشین بله،  -

 ! استقبالم  نمیاد کسی هیچ  من خونه میام که هم تهش بعد رفتم، می راه  داشتم

  رو صورتش و چرخوند  چشم من دیدنِ با شایان. رفتم ورودی  در سمت به و شدم بلند جا از خنده  با

 . برگردوند

 !بدقواره  هوویِ ندارم،  تو با حرفی من برو،  -

**** 

 . کوبیدم اششونه به رو دستم و خندیدم

 . نیستم من مهمون بباف،  پرت و چرت کم -

 :گفت آروم ساختگیه،  بود معلوم که حدی از  بیش ذوق با و چرخید سمتم  به دفعه یه شایان

 ...درد دستت آوردی؟ زن واسم دختره؟ مونمهمون . دیدم هم زنونه کفش یه آره،  آخ -

 : غریدم اخم با و کردم قطع رو حرفش

 ! شایان -

 . کرد جمع کمی رو صورتش و  انداخت باال ابرو من،  جدی صورت و هااخم  به خیره 

 خب؟  چیه! کنهمی  خیس  رو خودش آدم که کرده  اخم چنانآن  ووی،  -

 !منه یآینده  همسر مهمون جون،  بچه -

  و شد خارج شوک از تا گذشت  ایلحظه  چند. بود واقعی  تعجبش باراین  که انگار و  برد ماتش دفعه یک

 : گفت شادی با و داد زینت  رو صورتش بزرگی لبخند

 کردی؟  پیدا رو زیبات باالخره  -
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  تمام که شایانی بودم؟ برده  یاد  از رو شایان مدت این  توی طورچه من کردم فکر خودم با و زدم لبخند

  از  و بود شده  رازمهم عمارت این هایبچه باقی مثل هم او و بودم گذرونده  باهاش  رو نوجوونیم دوران

 . داشت خبر هامکودکی  زیبای

 . باشه امآینده  همسر نیست قرار اون اما کردم؛ پیداش -

 : دادم ادامه که شد گرد هاشچشم   و پرید باال ابروهاش

 . کردم پیدا دیگه یکی با رو واقعیم عشق هم  من. بود کرده  ازدواج -

 :رفت باال بش*ل طرف یک  و شد نه*ی* س به دست

 بندازه؟ سرت از رو دختر اون فکر تونسته که کیه بانو این ببینم شدم مشتاق -

 : گفتم و دادم هولش دستشویی طرف به خنده  با

 . شو آشنا باهاش بیا و بشور رو هاتدست  تند. زیباست هم بانو این اسم اتفاقا -

 که کمی. شدمی  آشنا زیبا با و بود نشسته پذیرایی سالن  توی ما کنار هم شایان بعد،  یدقیقه  چند تا

  به اون دونستممی  و بودم  شده  حفظ از  رو مادرجون اخلق هاسال  این توی. شدم بلند جا از گذشت، 

 . برم اتاقش به باید خودم  و نمیاد دیدنم

 . ببینیم هم رو  مادرجون بریم ما بدین،  اجازه  اگر همه،  از اجازه  با -

 :اومد حرف به تعجب با بقیه از زودتر دیبا

 ! که نیستن -

 نیستن؟  -

 :داد توضیح  ساسان عمو
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 . دن*گربرمی اردیبهشت سوم دوم،  تا  ولی سفر؛ رفتن بشه عوض روحیشون کهاین  برای -

  روز چند تا  رو اضطراب این  باید من و شد بیشتر اضطرابم. نشستم مبل روی  دوباره  و کشیدم آهی

 زیبا با زیادی احتمال به دونستممی  و شناختممی  رو مادرجون اخلق. کردممی  تحمل هم دیگه

  و تشویش از پر امآینده  روزهای. بکشم دست ازش نبودم حاضر حال این با اما کنه؛می مخالف

 .کردمی  آرومم که بود زیبا فقط بد،  حس همه اون  بین و  گذشتن استرس

  شب من دل دست. بودن شده  باخبر زیبا و من یطه *اب*ر از همه دیگه که هم جنون کافه توی

.  داشت خبر زیبا احساس  از بود ها مدت که  هم  عسل و  شد رو پسرها  برای عسل و سام عروسی

  دادن خبر بهم عمارت  از اردیبهشت  پنجم روز کهاین  تا شدنمی  سپری نکردنی باور سرعتی با روزها

  ول روز وسط رو جنون کافه خبر،   این شنیدن محض به. ببینه رو من خوادمی  و برگشته مادرجون که

 . بود باخبر مقصدم  از که بود کسی تنها هم زیبا و برم عمارت به تا کردم

  من منتظر. رفتم مادرجون اتاق به بزنم،  سر کسی به کهاین   بدون و مستقیماً عمارت،  به رسیدن با

  رویش به رو صندلی روی احوالپرسی  و سلم از بعد. خوردمی  چای و بود نشسته بزرگش صندلی روی

  اصل سر مقدمهبی  و نذاشت منتظرم زیاد هم  او. موندم هاشصحبت  منتظر صبرانهبی  و گرفتم جا

 : رفت مطلب

 . هست  هم خوشگلی دختر گفتن می. کردی انتخاب رو اتآینده  همسر شنیدم -

 . گذاشت قدم بم*ل روی اراده بی  لبخندی و بست نقش هامچشم  جلوی زیبا تصویری

 . شنیدین درست بله -

 آرامش با و زد گره   هم به رو هاشدست . گذاشت میز روی رو  چای خالی  فنجون و داد تکون سری

 . گفت
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  دخترهای از  یکی انتخابت  خواستمی  دلم گرچه. خوبیه خیلی خبر ارشدم،  ینوه  ازدواج خبر -

  و مادر! بگو نسبش و اصل  از. شمنمی  مانعت هم  من و  کردی رو انتخابت دیگه حاال اما باشه؛ خانواده 

 کنن؟ می زندگی کجا سالشه،  چند چیه؟ خودش  اسم هستن،  کی پدرش

  العملعکس از من و بود  شده  شروع ماجرا سخت قسمت. کشیدم صورتم  به دستی عمیق،  نفسی با

 :کردم شروع و  گذاشتم زانوم روی رو  هامآرنج  شدم،  خم جلو به. ترسیدممی  مادرجون

  واحد کنه، می زندگی  من ساختمون توی و سالشه  چهار و بیست. دادخواه  زیبا زیباست،  اسمش -

 ... مادرش و پدر. کناریم

 : دادم ادامه ترآروم  صدایی با. کردم  فوت محکم رو نفسم و گرفتم مادرجون از نگاه 

  و کنهمی  کار خودش و کرده می  زندگی شهر پایین. کننمی فوت بوده  بچه که وقتی مادرش پدرو -

  شرایط خاطر به و  دیپلمه حد در تحصیلتش. مستقلیه دختر. کشهمی بیرون آب از رو گلیمش

 .کنهمی  کار جنون کافه  توی هم االن. بده  ادامه رو  درسش نتونسته زندگیش

 !کافیه -

  به ابروهاش و زدمی نفس نفس عصبانیت از. شدم  خیره  مادرجون خشم از پر صورت به و بردم باال سر

 . بودن خورده  کور ایگره  هم

  درس هم حسابی و درست حتی که فقیرنشین یتیم بچه یه میگی؟ چی داری کردی فکر خودت با -

 نخونده؟

 : داد ادامه  و زد پوزخندی

 ! هست هم خودت خورنون  -

*** 
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  این از کدوم هیچ  و   کنم تحمل  رو زیبا به توهین از  حجم این تونستمنمی. رفتن هم توی هاماخم 

 ! نبود اون حق هم هاحرف 

  حقوق  داشت بود،  هم اگر دوماً! منه خورنون  گینمی  اینجوری که نیست من نام به دیگه کافه که اوالً -

  که شخصیتشه مهم نیست،  مهم گفتین که هاییاین  از کدومهیچ  سوماً. گرفتمی  رو زحماتش مزد و

 !بهتره  هاخیلی  از

 .بشنوم رو اسمش خوامنمی  حتی  دیگه هامین،  کافیه -

  نره  باال کردممی  سعی که صدایی با و کوبیدم پام روی شده  مشت کی دونستمنمی  حتی که رو دستم

 :گفتم

 ! کنید  ردش  ببینیدش کهاین  بدون تونیدنمی  -

  قلبم توی  ته تا که بود ایدشنه  پوزخندش،  و برداشت قدم پنجره  سمت به. شد بلند جا از جون مادر

 . رفت فرو

 . منتظرتونم دیگه روز دو. ببینمش تا بیار! باشه اینه دردرت اگه -

  مطمئن. زدم بیرون عمارت  از و کردم زمزمه خداحافظی شبیه چیزی ساییدم،  هم به رو هامدندون 

  آوردن دست به برای لحظه،  همون از من و کنه تغییر   چیزی نیست قرار هم زیبا با دیدار از بعد بودم

 . بودم پوشیده   جنگ لباس بود،  بهشت عین برام جهنم  این توی که دختری

  تحمل رو  استرسی چه داره  لحظه  اون دونستممی. گرفتم رو زیبا یشماره  شدم،  که ماشین سوار

 :داد جواب که نرسید سوم به دوم بوق . کنم اذیتش این از بیشتر خواستمنمی  و کنهمی

 جانم؟  -

  دختر این که حتم به و گرفت جا هامب *ل روی لبخند شد،   کمتر خشمم صداش شنیدن با ناخودآگاه 

 :شدم صدام شدن دارخش  و شدن دورگه  متوجه تازه  زدم،  که  حرف. بود آرامشم دریای



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
752 

 

 . من بانوی سلم -

 . شد ترنگران هم قبل از صدام شنیدن با استرسش،  پر صدای

 جوریه؟ این  صدات چرا شد؟چی . سلم -

  تونستممی  طورچه من آخه. دادم تکیه  صندلی پشتی به رو سرم. بستم چشم و کشیدم عمیقی نفس

 : کردم زمزمه آروم کنم؟ ناامید رو دختر این امید

 خونه؟  بیای تونیمی.  نکن وارد خودت به استرس قدراین  نشده،  چیزی -

 . زیاد نیست شلوغ کافه.  میام آره،  آره  -

 . فعل نکن،  هم عجله باش،  خودت مراقب. منتظرتم پس -

  روزی از ترسیدممی. دوختم عمارت به چشم و کشیدم آهی. کرد قطع رو تلفن ایخداحافظی  با هم او

  رو پدرم راه  هم باز رسیدم، می  مرحله اون به اگه بودم مطمئن و بشه پدرم  مثل هم من سرنوشت که

  به من از زودتر  زیبا خواستمنمی . افتادم راه  خونه  سمت به و فشردم هم روی رو هامدندون . رفتممی

 . بمونه منتظرم تشویش  از پر و  برس خونه

 اما  بودیم؛ هم آرامش زیبا و من کهاین  با. شدم ون*ب*ز گاوگل کردن دم مشغول رسیدم،  که خونه به

 که نکشید طول زیاد. کردیممی  پیدا  نیاز هم دمنوش این آرامش به بودیم،  ناآروم دومون هر وقتی

  رو کاری هیچ  یاجازه  شد،  که خونه وارد. زدمی  دودو اضطراب شدت از که هاییچشم با رسید،  زیبا

  نوازش رو سرش و کشیدم بو رو موهاش. فشردم خودم به محکم و کشیدمش آغوشم به. ندادم بهش

 . شدم آروم من و  کرد عمل مسکن صدتا از ترقوی  پیچید،  کمرم دور و  اومد باال که دستش. کردم

  خیره  داشتن،  بیشتری آرامش حاال که اشطوسی - خاکستری هایچشم به و کشیدمش عقب آروم

 . شدم

 . ذاشتممی  واست  ایدیگه  اسم بودم من اگه ولی میاد؛ بهت هم خیلی  و  قشنگیه اسم  هم زیبا -
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 :گفت کج  لبخندی  با و انداخت باال رو ابروهاش از  یکی

 چی؟  مثل -

 : کردم زمزمه و چسبوندم پیشونیش  به اختیاربی  رو بم*ل

 ! خودت به معتاد هم کنی، می  آروم رو آدم هم چون مورفین؛ ذاشتممی  رو اسمت بود من به اگه -

  و شدم جدا از لبخند با. کرد آروم رو دلم شوقش،  از پر یخنده تک. زدم پیشونیش  به ایوسه *ب و

 .کردم کج  آشپزخونه طرف به رو راهم

 . بیارم و بریزم ون* ب*ز گاو گل خودمون برای تا  بشین برو -

 خونه،  بر حاکم سکوت  به خودش که نکشید طولی. گرفتم جا زیبا کنار مبل،  روی دمنوش،  لیوان دو با

 : داد اخراج حکم

 گفتن؟  چی بزرگت مادر شد؟چی  هامین -

 . دزدیدم امیدواریش و  تشویش از پر هایچشم از  رو نگاهم و کشیدم آهی

 . کرد مخالفت بود،  درست حدسم -

  محکم رو هاشب*ل  و لرزیدمی  اشچونه. برگردوندم طرفش به رو نگاهم شد،  طوالنی که سکوتش

 کردمی  سعی بیهوده  و بود شده  مشت دستش. کنه کنترل رو بزرگش بغض تا گرفتمی  از*گ

  و شد  زهرآلود تیری چکید،  صورتش روی که اشکی قطره . کنه پنهان من از  رو اشدریایی  هایچشم

 . گرفت هدف  رو قلبم مستقیم

 . ببیننت دیگه روزه  دو خوانمی -
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  سر نفس یک رو دمنوش و برداشت رو لیوانش لرزون هاییدست  با. نگفت چیزی و کشید عمیقی نفس

  اشکش  از پر هایچشم به و چرخوندمش خودم  سمت به گذاشت،  میز روی که رو خالی لیوان. کشید

 . شدم خیره 

 نداری؟  اعتماد بهم جونم؟ به دردت هستی  چی  نگران بکشی؟ رو هامینت که کنیمی  گریه -

 . نداشتم رو دیدنش طوراین  طاقت من و  لرزوند رو  دلم آلودش، بغض  صدای

 ... نشن راضی من دیدن از بعد اگه  حتی آخه -

 :کردم قطع  رو حرفش و دادم جا مشتم میون رو ظریفش دست

 آروم فقط تو. زنممی خط خانواده  اون یهمه  روی باشه الزم اگه  حتی آوردنت دست به برای من -

 !من فقط منی،  مالِ فقط تهش بشه که هم چی هر باش مطمئن و بشین

 داره  رو دوپینگی حکم من برای لبخندش همون که  دونستنمی . زد لرزون لبخندی  و شد ترآروم  کمی

  اشگفته  طبق مادرجون. رفتیم  عمارت به عصر هاینزدیک  بعد،  روز دو. کنهمی  تضمین رو بردم که

  من و زد پررنگی  پوزخند زیبا دیدن محض به خودش،  خاص پذیرایی با اما بود؛ منتظرمون

 . گرفته سر  از رو زدن  پوزخند که کرده  پیدا ایرادی و  عیب که دونستمنمی 

 ! تویی  زیبا پس -

 . زد لبخند مودبانه وقارم،  با بانوی

  همش شدم متوجه دیدنتون با االن و بودم شنیده  زیاد شما کماالت و وجنات از. هستم خودم بله،  -

 . درسته

 که پذیرایی  سالن بزرگ و قدی هایپنجره  از. گرفت زیبا از نگاه  و چرخوند کاسه توی  چشم مادرجون

 : گفت و  شد خیره  حیاط
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 ! هستی که هم فقیر و یتیم -

  قصدش که بود معلوم و بود بسته رو از  رو شمشیرش مادرجون، . شد خشک زیبا ب*ل روی لبخند

  به وقتی و داد قورت رو  دهنش آب زیبا. بود نرسونده  بهش آزاری هیچ  که دختریه این دادن عذاب

 :شدمی حس کاملً  صداش لرزش اومد،  حرف

 ... همین برای نداشتیم،  خوبی خیلی  مالی وضع بودم که بچه -

 :کرد قطع رو حرفش شنید، می رو دنیا موضوع تریناهمیت بی  انگار که مادرجون

 . هستی که هم کافه گارسون -

**** 

 :افتاد مِن و مِن به باراین  پرنسسم

 ...زندگیم گذروندن برای -

 :کرد قطع رو حرفش دوباره  گزنده  لحنی با و شد خیره  بهش دوباره  مادرجون

  وضع  اون از که کشیدی باال رو هاشونپول  و کردی خام من یبیچاره  هامین مثل رو  پسر تا چند -

 تهران؟  نقاط بهترین  از یکی در عالی یخونه  یه  به رسیدی زندگی

 طاقتم  چکید چپش چشم از  که اشکی قطره . شدن گرد هاشچشم  و حبس اشنه *ی*س  در زیبا نفس

  همه این و  بود ترپاک  هم گل برگ از که زیبایی. نبود اون حق هاحرف   این از کدوم هیچ  و کرد طاق رو

 خوردمی  تهمت  طوراین االن نباید برسم،  کودکیم زیبای به من تا بود کرده   پنهان رو احساسش مدت

  روی صدام کردممی سعی کهدرحالی  و شدم  بلند جا از طاقتی، بی  و عصبانیت با. شدمی  تحقیر و

 :گفتم خشمگین لحنی با نشه بلند مادرجون

 ... ندارین حق! جون مادر -
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 . انگار کرده  جادوت دختر این پسرم،  ساکت  تو -

 ! کنین توهین بهش جوریاین  دمنمی  اجازه  -

 : رفت باال مادرجون صدای

 ! ساکت گفتم -

 : شد بلندتر کمی صدام و  رسید خودش  نهایت به عصبانیتم

 ...ولی -

 :کرد قطع رو  حرفم که بود زیبا لرزان و زده غم  صدای باراین 

 . هامین نداره  اشکالی -

  زد ثباتیبی  و  لرزون لبخند کرد،  اومدن کش به وادار رو صورتش هایماهیچه چرخیدم،  که سمتش به

  روی رو هامدندون . بشینم که کرد اشاره  بود،  شده   قبل از تربراق  اشک الیه  یه پشت که هایچشم  با و

  مبل روی رو خودم شده،   مشت دستی با و  دادم بیرون امبینی  از محکم رو  نفسم و ساییدم،  هم

 . انداختم

 نشدی؟  معتاد که تو  شدین؟ فقیر که نبود پول خاطر  به نبود؟ معتاد که بابات -

  بود واضح  کشیدمی که عذابی. کرد فرو دستش کف توی رو هاشناخن  و انداخت پایین  رو سرش زیبا

  اشک قطره  یه بود کافی فقط و زدممی  پا  و دست برزخ توی  بدش حال از.  نبود او از  بهتر حالم من و

  توی  رو اسمش و محضر ببرم و بگیرم رو دستش لحظه  همون و بزنم رو چیز  همه قید تا بریزه  دیگه

 . بزنم امشناسنامه 

 . نبود  معتاد بود،  فقیر و ساده  فقط اون. کشیدن باال رو پولش و خورد نارو من بابای -

 :کرد شلیک هم رو آخرش تیر  و زد پوزخندی مادرجون
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  این بعدشم بدم،  بهت جا  یه  رو همش من بگو کنی؟ ولش بعد و بزنی تیغ رو  هامین خوایمی  قدرچه -

 ....رو دروغینت  عشق این و مسخره  بازی

 :کرد قطع رو مادرجون حرف بلند،  نسبتا صدایی با و داد کف از  اختیار  دیگه زیبا

 ! لطفاً کافیه -

  قورت رو دهنش آب. داد عمیقش غم  و خشم از نشان که کشید لرزونی نفس شد،  ساکت که مادرجون

 :گفت ترآروم  صدایی با و داد

 ....اما... اما نگفتم؛ هیچی زدین،  حرف اممرده  پدر  سر پشت. موندم ساکت  کردین،  توهین خودم به -

  به محکم رو ظریفش  جسم و  کنم پرواز طرفش به بود مونده  کم که کشوند من سمت به رو نگاهش

 : برگشت مادرجون سمت به دوباره  و شد خیره  نگرانم هایچشم  به ایلحظه . بکشم ش* و*غ*آ

 ! ببرین سوال زیر رو هامین به من احساس که  کنم تحمل  تونمنمی  اما -

 :زد فریاد خشم با. شد بلند جا از و  کوبید زمین بر رو چوبیش عصای مادرجون

 !نیست  عمارت این توی  تو جایِ  بیرون،  برو! گستاخ -

 که شدم بلند دنبالش به  هم من. شد بلند مبل روی از  و زد چنگ رو کیفش یدسته  طاقتیبی  با زیبا

 : پیچید عمارت در دوباره  مادرجون،  فریاد صدای

 . مونیمی  تو هامین،  نه تو -

  که پوزخندی با و چرخیدم مادرجون طرف به خشم با. رفت بیرون پذیرایی از  تند هایقدم با پرنسسم

 :گفتم بود،  شده  هامب*ل زینت

  کنم؟ ولش تنها حالش این با دارین انتظار حاال کردین،  پذیرایی  خونتون مهمون از خوب خیلی -

 .میام بعداً دارین،  من با کاری
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 . رسیدم بهش باالخره  حیاط وسط. شدم روانه زیبا  دنبال به سرعت به بمونم،  حرفی منتظر کهاین  بی و

 . میری راه  تند قدرچه  دختر،  وایسا -

  از پر نگاهم دیدم،   که رو آلودشاشک  هایچشم چرخوندمش خودم سمت به و  گرفتم رو  بازوش و

 . شد شرمندگی

 . بانو تمشرمنده  من -

 :گفت آروم. داد جا  ظریفش دست دو بین رو دستم  و  زد محزونی لبخند

 . نکردی کاری که تو باشه،  شرمنده  دشمنت -

 :گفت و داد فشار هم به رو هاشب*ل مکث،  کمی با

 . دارن کارت مادرجون،  پیش  برو نباش،  من نگران -

 . داد پیوند هم به رو ابروهام اخم

 . مادرجون پیش میام بعد بری؟ کنم ولت کجا حال  این دبا-

 : بزنه حرف محکم لحنی  با کرد سعی و کرد خم اششونه  روی کمی رو سرش

 خب؟  پیشم،  بیا شد  تموم کارت وقت هر هم تو دره،  کنار برم خواممی.... خواممی ! خوبم  من -

  معصومش هایچشم کردم،  باز که چشم. گذاشتم  هم روی چشم ایلحظه  و کردم  فوت محکم رو نفسم

  کنه،  نگاهمون پذیرایی هایپنجره  از مادرجون بود ممکن کهاین  به اهمیتبی  و برد کفم از طاقت

 آرامش به رو قلبم که ظریفش تن. کشوندمش آغوشم به و کردم حلقه دورش رو دستم معطلی، بی

  و دارخش  پنهان بغضی از که صدایی با. زدم وسه * ب سرش روی و فشردم خودم به رو کشوندمی

 :گفتم آروم بود،  شده  تربم
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 . خانومی همه این که ممنونم -

 و  اومدن کش کمی هاشب*ل یگوشه . شدن ترعمیق هاشنفس  و داد تکیه امنه *ی* س به رو سرش

  و  کشید بیرون آغوشم از رو خودش آهسته شد،  ترآروم که کمی. نشست بش*ل روی رنگیکم  لبخند

  انداخت چنگ نگاهم به دوباره  شیفتگی حالت. شد خیره  بود گرفته آرامش حاال که چشمام دریای به

 :گفتم  احساسم و  عشق تمام با و

 دیگه؟ کشمنمی  دست ازت  دونیمی. هامیکردن صبر  تمام به خدا یجایزه   تو-

 با و  داد تکون تایید ینشونه  به رو سرش. گزید  رو بش*ل یگوشه  و بست نقش بش*ل روی لبخند

 : گفت احساس با و  چرخوند صورتش توی رو نگاهش زد، می برق حاال که عشقی از پر هایچشم

 دیگه؟  پیشتم بشه که هم چی هر من دونیمی  هم تو -

 بند بند. زدم وسه*ب رو دستش پشت بگیرم،  هاشچشم از نگاه  کهاون  بی و گرفتم رو دستش

 گذشتم؟ می ازش طورچه من بود،  شده  دختر این وصل وجودم

 . زندگیم جنگ توی سلحم تنها منی،  دلگرمی تنها تو! بمون همیشه -

 . کشید بیرون هامدست  بین از رو دستش رفت،  عقب  که قدمی با و خندید

 ! نجاتم یفرشته  چشم -

 : گفت و زد لبخند دید،  که رو نگاهم برق

 . نذار منتظر رو مادرجونت میرم،  دیگه من -

  سمت به بعد  و بره  بیرون عمارت از تا کردم صبر. کردم  نگاه  شدنش دور به و دادم تکون سر

 :کردم مکث افسانه،  صدای شنیدن با که بشم پذیرایی سالن وارد خواستم. کردم گردعقب  ساختمون
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 اگه مردممی من. بکشن رو هاپرده  گفتین کردین خوب بود؟ کرده  بغلش طور چه  دیدین مادرجون -

 .کردممی  نگاهشون بیشتر

 :داد  جواب بود افسانه،  سوگلیش،  ینوه  مخصوص که  مهربونی لحن با مادرجون

 . کنه وصلت  دختر این با ذارمنمی . نخورد غصه مادر،  دیدم -

  دوستش اومد عمارت به که موقعی همون از. زیاد خیلی دارم،  دوست  رو هامین من مادرجون -

 . داشتم

 :بودم محبتش از پر  لحن  این حسرت در که بود  سال چهارده  من و شد گرنوازش  مادرجون صدای

 . توئه  مالِ آخرش و اول هامین. نکن  گریه مادر،  دونممی -

  صدای. کنم کنترل رو خشمم کردم سعی دستم،  کردن مشت با و ساییدم هم روی رو هامدندون 

  گریه مادرجون پیش خودش،  کردن لوس برای داره  دوباره  که داشت این از نشان و بود لرزون افسانه

 :کنهمی

 ...پاپتی  زیبای اون اگه کشممی رو خودم من مادرجون -

  تلنبار وجودم  توی که خشمی تمام با. بود گذاشته دست قرمزم خط روی افسانه نکردم،  تحمل دیگه

 : شدم سالن وارد  و کردم قطع رو حرفش بلند صدایی با بود،  شده 

  زن اسم وقتی دوماً بکشی،  باال رو دماغت تونستینمی  حتی نبود مادرجون اگه که تویی  پاپتی اوالً -

 ! بکش آب رو دهنت  میاری ون*ب*ز به رو من

  شد ترمحکم  دورش مادرجون حمایتگر هایدست .  کرد مچاله رو خودش بیشتر و کشید هینی افسانه

 :کرد اخم من به رو و

 ! بزن حرف اتعمه  دختر با درست -
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 : گفتم عصبانیت با و زدم مادرجون  خشن صدای به پوزخندی

 . زنممی  حرف  باهاش درست منم نکنه،  مفت ور  ور من همسر سر پشت  گرفت یاد  وقت هر -

 : گفت مهربونی با و  گرفت رو افسانه دست من به توجهبی  مادرجون

 . دارم حرف هامین با یکم  من اتاقت،   توی برو تو -

  سرد لحنی با و کرد من به  رو دوباره  مادرجون. رفت بیرون سالن از  سرعت به و  داد تکون سری افسانه

 :گفت

 . کردی انتخاب  رو فقیر و یتیم  دختر یه! گرفتی پیش  رو پدرت راه  که هم تو -

*** 

 . اشدارایی  نه بودم،  شده  زیبا رفتار و اخلق  گرفتار پدرم مثل دقیقا هم من و زدم پوزخند

  دختر و  شما بین و  میرم عمارت این  از بگیرین،  رو جلوم اگه! پدرم  همون پسر  هم من و درسته،  -

 . کنممی انتخاب  رو اون ام، علقه  مورد

  سر از که لبخندی با.  انداختم مادرجون یشده شوکه  و  خشمگین صورت  به نگاهی و کردم سکوت

 :دادم ادامه بود،  اومده  بم*ل روی بحث این توی  پیروزیم حس

  و کرد خوشگذرونی فقط کنه،  ازدواج خواست  که روزی تا اون. دارم پدرم با بزرگ فرق یه من اما -

  من ولی بسازه؛ اشخانواده  برای خوبی زندگی نتونست آخرش و بود پدرجون هایپول  به وابسته

  شرکت اگر حتی که دارم قدریاون  و کردم کار من پدرم،  برخلف. ندارم ارث  از شدن محروم از  ترسی

 . کنم فراهم رو زندگی بهترین امخانواده   برای بتونم بگیرین،  ازم رو

 :گفت قطعیت با و شد خیره  هامچشم  به. کشید عمیق  نفسی و ایستاد مادرجون

 !کنممی  پایبندت من. بِبُری خونواده  و خونه این از  نمیدم اجازه . کنمنمی  تکرار رو اشتباهم من ولی -
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  از سرعت به و کردم کنترل  نفسم کردن فوت با  رو خشمم. رفت بیرون سالن از آهسته هاییقدم با و

 . برسم زیبا به تا زدم  بیرون عمارت

 

 * زیبا*

  و  کنم کنترل رو استرسم کردم سعی. گذاشتم پرکوبشم  قلب روی رو آزادم دست عمیق نفسی با

 :شد پخش  آیفون از سارا عمه صدای کهاین  تا گذشت کمی. فشردم رو زنگ شدم،  ترآروم که کمی

 ! داخل بیا! اومدی  خوش جانم،  زیبا -

  باز ایتقه  صدای با عمارت  بزرگ در و  گذاشت رو  آیفون بده،  من به زدن حرف فرصت کهاین  بدون و

  و هامین من،  بین پیش یهفته  دیدار از هنوز عمه انگار. بست نقش بم*ل  روی محزونی لبخند. شد

  به سارا عمه ساختمون،  به ورود محض به. شدم  عمارت وارد و کشیدم آهی. نداشت خبر مادربزرگش

 :گفتم عمارت به اومدن  از رو قصدم بش،  و  خوش کمی  از بعد. اومد استقبالم

 . ببینم رو بزرگ راستین خانم خواممی  ممکنه اگر -

 . کرد نگاهم شرمندگی با سارا عمه

 دختر؟  شده   تنگ شنیدن توهین  واسه  دلت -

 ! زن  این داشت  بزرگی قلب چه کرد؟می برخورد من با مهربون قدراین هم باز و داشت خبر پس

  عنوان به و داریم دوستت قلباً هم باز ما یهمه بگن،  هم چیزی هر مادر که بدونی خواممی  زیبا،  -

 . کردیم افتخار بهت خیلی اتگذشته شنیدن  از بعد هممون. داریم قبولت خونه این عروس

 . انداختم پایین رو سرم و زدم شرمگینی لبخند

 . کنم  عذرخواهی روزم اون رفتار  بابت تا اومدم امروز من. دارین  محبت من به شما -
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 . کرد راهنماییم سمتی به و زد  لبخند دوباره  آهی،  با عمه

 . کنه ملقاتت که کنممی راضی رو مادر من بیا،  -

 . بودیم نشسته سکوت در اتاقش،  توی  مادرجون و من بعد،  یدقیقه ده  تا

 دختر؟  جااین   اومدی چی برای -

  ب*ل. نداشتم رو عمارتشون به گذاشتن پا لیاقت  حتی من که انگار بود،  تمسخر و  تحقیر  از پر لحنش

 . آوردممی  دست به رو  زن این دل باید شده  جور هر من. کنم برخورد سنجیده  کردم سعی و گزیدم

 . کنم عذرخواهی ازتون روز  اون گستاخی بابت اومدم راستش -

  و گرفت رو گل تفاوت، بی نگاهی با. کردم دراز سمتش به رو بود دستم  توی هنوز که گلی دسته و

  توی رو هامچشم کهدرحالی  و کردم جدا هاگل  از رو مدرمونده  نگاه . گذاشت میز روی اهمیت، بی

 :دادم ادامه چرخوندم، می  صورتشون

 . بپذیرین رو شرمندگیم  امیدوارم. رنجوندم رو شما که متاسفم من و  بود زشت واقعا رفتارم

 : گفت من هایحرف به توجهبی . شد خیره  باغ به اتاق،  ی پنجره   از و گرفت من از نگاه  مادرجون

  آشناهای و هادوست  همکاران،  و هافامیل  یهمه. میشه برگزار عمارت توی جشن یه دیگه یهفته  -

  برگزار نو سال مناسبت به فروردین توی سال  هر رو جشن این. دارن حضور هم نزدیکمون و دور

 رو جشن اردیبهشت یکم و بیست جبرانش،  به و  بیفته اتفاق  این که نشد امسال اما کنیم؛می

 . گیریممی

  که گفته من به رو چیزها این  چرا بزنم حدس کردممی  سعی و بودم مونده  مادرجون به خیره  تعجب با

 :داد ادامه جدیت با  و برگشت من به رو دوباره 
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  و تو یطه *اب*ر از که هاتدوست  اون همراه  به باشی،  جشن این توی هم تو امسال خواممی -

 . دارن خبر هامین

 : گفت و شد بلند جا  از مکث،  لحظه چند با

 . میشه روشن مراسم اون  توی  هامین و تو  تکلیف -

  که صداش باشه؟ اومده  کنار من با باالخره  که  بود ممکن یعنی. شد روشن هامچشم  توی امید برق

 . بود  توهین  از تهی  هاشحرف و  تمسخر و  تحقیر از خالی

 ... یعنی حرفتون این -

 . فهمیمی مراسم توی  رو معنیش -

 . کرد بازش و رفت در طرف به زنون عصا ای، دیگه  حرف گفت بدون و

 . بینمتمی  دیگه یهفته  -

  بیرون اتاق  از کیفم برداشتن با و کردم خداحافظی مودبانه. بود مکالممون  پایان معنی به حرف این و

 . شد بسته سرم پشت در که بودم نشده  دور بیشتر قدمی چند. زدم

**** 

  طورهمون . رفتممی  سارا  عمه از  خداحافظی بدون که بود زشت اما نداشتم؛ عمارت توی کاری دیگه

 نگاهم بگیرم،  خبر سارا عمه از تا گشتممی  کسی دنبال چشم با و بودم ایستاده  خونه سالن وسط که

 به رنگی قرمز جذب و کوتاه  شرتتی  که افتاد رسیدمی  ردنش*گ تا که ایفرفری موهای با دختری به

  این موفرفری اعضای تنها که بودم شنیده  دریا و دیبا و هامین از. اومدمی  پایین هاپله  از و  بود زده  تن

 . هستن افسانه،  دخترش،  و  ساره  عمه همسر خانواده 
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 یعلقه   مورد در هامین هایحرف  یادآوری و شد زنده  هامچشم   جلوی هامین تولد روز صبح  هوابی

.  کردم باز رو هامسگرمه  و کشیدم عمیقی نفس. زد گره  بهم رو هاماخم ناخودآگاه  خودش به دختر این

  اومدمی  سمتم به که دختری این به تونستممی هم مودبانه اما بشم؛ وارد  دوستی در از  نبود نیازی

 . چیه هامین زندگی  توی  جایگاهم که بفهمونم

  همین برای داشتین،  کسالت گویا بودم اومده  که قبلی  یدفعه. باشید خانوم  افسانه باید شما سلم،  -

 ...رو من نکنم فکر

 : دوید هامحرف بین تند لحنی با و انداخت بهم تیزی نگاه  افسانه

 ! پتیاره  یدختره  شناسمتمی  خوب خیلی اتفاقا -

  حرفش بر تصدیقی هاش، حرف   بین نهفته یکینه. داد کش رو بم*ل پوزخندی و  پریدن باال ابروهام

 . بود

 بدونم؟  رو توهینتون  دلیل ممکنه -

 هامچشم  روی آخر در  و کرد براندازم تحقیرآمیز نگاهی با. گرفت ژستی  و زد کمر به دست افسانه

 . کرد مکث

  بزرگ تو که جایی بگیرن؟ یاد ادب که مدرسه برن دارن پول گداها بچه مگه! قلم لفظ چه اوه،  اوه  -

 . نکن رنگ  رو یکی من دیگه هاست، لوط  و الت جای شدی، 

 کهاین  از قبل اما کردم؛ فوت بینی از رو حرصم  از پر نفس و کردم فرو دستم کف توی رو هامناخن

 :کرد بلند صدا افسانه. پروندم جا از عمارت زنگ صدای بدم،  جوابی

 .بیام تا   پذیرایی سالن ببرشون. رسیدن  من هایدوست  کن،  باز رو در این رخساره؟ -

  که آیفون و  ورودی  در سمت به بود،  عمارت خدمتکار که جوونی دخترک که بود نگذشته ایلحظه 

 . دوید بود کنارش
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 من نخوای،  چه و بخوای چه آخرش چون نداره؛ برام اهمیتی  ترینکوچک  نظرت خانوم،  افسانه -

  پس نداری،  نقشی هیچ  تو بازم باشه،  داشته دخالت حق که هم کسی هر. میشم هامین همسر

 . نزن حرص بیخودی

 :اومد حرف  به سرعت به بود،  شده  قرمز حرص از که افسانه

  دنبال چشمت که ندارم شک ولی کردی؛ خام جوریچه  رو هامین دونمنمی  غربتی،  یهرزه  یزنیکه  -

 . دام ازدواجتون  توی پررنگی   نقش چه بینیمی وقت  اون و کنممی  ثابت هامین به رو این من. پولشه

  شده  شوکه  و پرید سرم از برق کوبید،  صورتم به که محکمی سیلی با بدم،   جواب که کردم باز دهن تا

 . شدم خشک جام سر  باز نیمه هاییب *ل و گرد هاییچشم با

 . بزنی حرف من با طوریچه  بگیری یاد کهاین  برای هم این -

. گذاشتم امخورده  سیلی یگونه روی ناباوری با  رو دستم فقط حرف بی و زد نیش هامچشم  به اشک

  مقایسه قابل قلبم سوزش با دردش اما میشد؛ پخش  صورتم توی درد و کردمی  گزگز صورتم ست*پو

  سالن طرف به رو راهش خواست و زد پوزخند خیسم هایچشم  به تحقیر از  پر نگاهی با افسانه. نبود

 جیغی،  زدن با و شد گرد هاشچشم. افتاد سرم پشت در چیزی به نگاهش که کنه کج  پذیرایی

  دستی ترسیده،  چی  از بزنم حدس کهاین  از قبل. آورد باال صورتش از محافظت برای رو هاشدست 

 و  راست سمت به رو  اون  هم کمی پایین،   سمت به افسانه دست مچ  کشیدن با و  شد دراز مردونه

  رو قلبم شده،  پیداش کجا از دونستمنمی  که هامینی یمردونه  و بم فریاد صدای  بعد و کشوند پشتم

 .کرد گرم

 ! رفتن هرز که رو هاتدست  این شکونممی  من خوردی؟ گهی چه االن  تو -

 از شده  قرمز صورت روی رو نگاهم. چرخیدم سمتش به سریع و اومدم  بیرون شوک از باالخره 

  قراریبی  با رنگی ایسرمه ماهی که بود خون از دریایی  مثل درست هاشچشم. چرخوندم عصبانیتش

 :زدم صدا   جیغ با رو اسمش رفت،  باال زدن سیلی برای که دستش. کردمی  شنا میونش
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 ! هامین -

 . کرد بیشتر رو خشمش خیسم،  هایچشم. چرخید  طرفم به صورتش و  داشت نگه دست ایلحظه 

 تو؟  کنی؟ بلند دست زن روی خوایمی ! نکن  دهامین-

 . برداشت سمتم به قدمی کنه ولی رو افسانه دست مچ  کهاین  بدون

 زد؟  زری چه نشنیدی -

  دروغ و ببافم هم به پرت  و چرت حرص سر از منم فردا پس  راسته؟ بگه بهم راجع چی هر اون مگه-

 بزنی؟  هم رو  من خوایمی  بدم تحویلت

  حرکاتش و نگاه  از این و بود رسیده  خشم سر از جنونی مرز به. کشید عصبانیت روی از بلندی نفس

 . بود هویدا

 ! من  زنِ روی گلت،  برگ مثل صورت روی! کرد بلند دست تو  روی  این زیبا -

  آزادش دست کف هوابی  هامین. داشت وا خنده   به رو روحم و لرزید «من زن » عبارت  شنیدن با دلم

 . شد بلندتر فریادش صدای و   کوبید پیشونیش روی رو

 ! میشم روانی صورتت روی کثیفش هایدست  رد دیدن از دارم من لعنتی دِ -

 ساره   عمه ناباور صدای بگیرم،  رو جلوش دوباره   کهاین   از قبل ولی چرخید؛ افسانه  سمت به دوباره  و

 . کشوند سمتش  به رو نفرمون سه هر نگاه 

 افسانه؟ کردی کارچی   تو -

. بودن ایستاده  کنارش بودن،  عمارت حاضرین تنها خدمتکارها و ما جز به که هم مادرجون و  سارا عمه

  خشمگین ایچهره   با هم مادرجون و چرخوندمی امگونه  حوالی رو نگاهش شرمنده  ایچهره  با عمه

  پایین رو سرم. دونهمی هاجنجال  و جار تمام مقصر رو من بود مشخص و بود مونده  من به خیره 
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  به رو نگاهم شد باعث افسانه هقهق  صدای که باشه دیدشون توی کمتر  صورتم سرخی تا  انداختم

 . بدوزم همش در و ترسیده  یچهره 

  که تو  دختر،  این واسه کردممی  قطع خودمم دست داشتم من دِ! من  واسه نریز تمساح اشک الکی -

 . نیستم هامین که نکنم آدمت رو تو  من! سهلی دیگه

 انگار کردن، نمی  دخالتی مادرجون و هاعمه که بود عجیب. کرد ترمحکم افسانه مچ  دور رو دستش و

 رو جلوش نبود قرار  هااون انگار کردم، می کاری  باید خودم. دادنمی هامین  به رو حق هم هااون 

 . بگیرن

 ! دادی دست از رو من بشه کم  هم موش تار یه!  هامین -

 :برگشت سمتم به ناباور و شده  شوکه ایچهره  با

 میگی؟  چی -

  کتک دستت از هم  من دیگه روز  دو نیست تضمینی کنی،  بلند دست زن یه  روی بتونی االن اگه -

 . نیستی آدمی جوراین  که کن ثابت بهم و کن ولش پس. نخورم

 :غرید صورتش توی و برگشت افسانه سمت به دوباره  حرص از پر  و تند هاینفس با

  و  است چوب سوم بار ملخک،  جستی که دومیه بار این  چون بشی؛ آدم  دیگه کن سعی برو فقط -

 !فلک

 : گفت پوزخند با و داد هلش ساره  عمه سمت به دستش،  کردن رها با زمانهم  و

 که بود؟ این حقش بود،  تونمهمون  و جااین  بود اومده  من از خبربی  من زن. نکنه درد هم شما دست -

 کنه؟  بلند  روش دست و بگه بهش وری دری همه اون  نازینمی  بهش همه این که دختری
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.  شدیم خارج  ساختمون از   سرعت به و کشید رو من دست بده،  کسی به زدن حرف یاجازه  کهاون  بی

  دست از انگار کرد،  نگاهم آلوداخم   و چرخید خشم با. کشیدم بیرون دستش از  رو دستم حیاط،  وسط

  لبخند که رو هامب*ل. کنه برخورد افسانه با خواد می  که طوری بودم نذاشته که بود دلخور هم من

  دریای به ایلحظه چند شادی،   سر از بغض  از پر نگاهی با و دادم فشار هم به رو داشتن محوی

 :انداختم  آغوشش به رو خودم و شد  طاق طاقتم هوابی. شدم خیره  هاشچشم

 ! پناهم زندگیمی دلیل ترینمهم  تو -

 با زمانهم  و  اومد خودش به تازه  بعد. کرد حبس  نه*ی* س توی نفس شده،  شوکه  لحظه چند هامین

  رسوند شالم از بیرون موهای به رو بینیش حرفبی. کرد حلقه تنم دور رو بازوهاش نفسش،  کردن رها

 . کشید عمیق هاینفس و

 که هم من. بود بسته رو  از رو شمشیرش. گفتن بیراه  و بد به کرد شروع دید رو من تا افسانه امروز،  -

  و  زد سیلی بهم که بعدش اما دادم؛ رو جوابش اول نداشتم،  ازش  خوشی دل تو به احساسش خاطر به

 خیلی کردم حس بزنی،  حرف من با جوریچه  بگیری یاد تا زدم گفت پوزخند  و تمسخر با جوراون 

  احساس دیگه. هامین شد قرص دلم کشیدی،  داد سرش که شنیدم  رو صدات وقتی. پناهمبی

 . نکردم پناهیبی

 : دادم ادامه و شدم خیره  داشتن بیشتری آرامش  حاال که هاییچشم به و کشیدم عقب رو سرم کمی

  که پشتمه محکم کوه  یه  کردم حس کردی،  دفاع ازم و  شد پیدات  سالن وسط دفعه یک وقتی امروز -

 ممنونم قشنگه؛ خیلی حس این. نمیده  تکونش هیچی که کوه  یه. کنم تکیه بهش ذاره می  و مراقبمه

 ! میدی بهم رو حس این که

  هامپلک  هامین،  گرم یوسه *ب و  افتادن هم روی ناخودآگاه  هامپلک  شد،  خم  طرفم به که هامین سر

 .نکرده  رحم هم او به بغض فهمیدم شد،  بلند که دارشخش  صدای. کرد اغ*د رو

 . من خانومِ کنهمی  آوار نداشتنت  فقط رو تو کوه  -
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 صورت به خیره  بود،  گرفته عمق حاال که لبخندی با. شدم دور آغوشش از آروم و کردم باز چشم

 :سپردم هاشحرف به گوش و موندم اشمردونه

 خودم طورچه نفهمیدم بزنی،  حرف مادرجون با تا جااین   اومدی  گفت و زد زنگ بهم سارا عمه وقتی -

 کردمنمی  هم رو فکرش اصل اما بده؛ آزارت هم باز هاشتوهین  با مادرجون ترسیدممی. رسوندم رو

 . بکنه باهات برخوردی چنین و ببینی رو افسانه

 گرفت؛ آروم ناگاه  به پوستم سوزش. نشست سیلی جای روی درست بعدیش،  یوسه *ب و کشید آهی

 . بود هامین فقط درمانش که انگار

 . زندگیم دلیلِ ترینمهم کنیمی  تحمل خاطرم به داری که چیزهایی  بابت شرمندتم -

  صدا قاطی شیطنت کمی کردم سعی و گرفتم رو بود کرده  خوش جا شکست  مرز روی که بغضی جلوی

 :بشه دور  وجودش از نبود هامین حق اصل که ایشرمندگی  همه این بلکه تا  کنم لحنم و

 ترینشونم؟ مهم من که داری  ایدیگه  دالیل چه مگه -

  خم سمتم به. اومد ترنزدیک  قدری و کرد نگاهم مرموزانه. کشید دست هم  هامین نگاه  به شیطنت

 : زد پچ  آروم شیطنت  و  عشق از پر لحنی با. موند چشمم به خیره   صورتم از کوتاهم یفاصله در و شد

 !بابا بزنه صدا هم رو من و باشه تو از نیمیش قراره  که فندقیه اون امدیگه  دلیل یه مثل -

  رو هامین اسم  و انداختم  پایین رو سرم. کردم حس رو هامگونه  به خون هجوم و شدن گرد هامچشم

  قدم بم*ل به لبخند و  بود شده  آب بچمون تصور  از هم خودم دل کهدرحالی  زدم،  صدا آمیزاعتراض 

 . بود گذاشته

 ذت*ل با و  انداخت امشونه دور رو دستش بود،  برداشته رو حیاط اشقهقهه صدای کهدرحالی  هامین

  کمال در هم،  با همگام دو هر و کرد حلقه کمرم دور  و برو پایین رو دستش  کمی. سید*و*ب رو سرم

 . زدیم بیرون عمارت از  شادی  در غرق و آرامش



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
771 

 

*** 

 و قرمز رنگ به که  رو یرم* حر شال کمی و کردم صافش تنم  توی کتم،   پایینی هایلبه  کشیدن با

 شرتتی  با هم شال رنگ و  بود نشسته تنم به ام، رسمی  جیگریِ شلوار و کت. کشیدم جلو بود مشکی

  من کنار رو خودش که  سورن عمیق نفس صدای با. بود شده  ست بودم پوشیده   کت زیر که مشکی

 برای که کردمی  ثابت هاش، چشم  توی یکودکانه حسادت. کردم  نگاه  بهش بود،  انداخته  مبل روی

 صدای که نکشید  طول خیلی چون  نداشت؛ ای انگاره  اما کشه؛می  عمیق نفس خودش کردن آروم

 : رسید گوشم یه مراسم شلوغی و صدا  و سر بین از حرصیش

 ! باش راضی تو کشتم رو هامین این اگه  من زیبا -

 با. چرخیدم سمتش به کامل شدم، می  نه*ی*س به  دست کهدرحالی  و انداختم باال رو ابروهام از  یکی

 :گفتم خونسردی

  حاال! کوچیکت انگشت ناخن میشه اتبزرگه  تیکه وقت اون کنی،  نگاه  بهش چپ فقط کافیه که اون -

  چرا برقصی؟ که نشدی بلند مبل همین روی از پیش  دقیقه پنج  مگه تو ای؟ عصبی  قدراین  چرا بگو

 برگشتی؟ 

  کل توی رفیقیم،  ساله  پونزده . کنم کیف خودم برای  دقیقه دو نذاشت! کرد روانیم پسره  این بابا د -

 !نکرده  من خرجِ  توجه  نگرانته،  و توئه پیش حواسش و  هوش همه امشب که اونقدری سال پونزده   این

 ادامه بیاره  در رو هامین ادای خواستمی  مثل  که لحنی با و چرخید طرفم به حرصش تمام  با هوابی

 :داد

  میوه  نره،  سر اشحوصله کنارش برو نباشه،  تنها زیبا پیش  برو! زیبا میگه میام،  راست میرم،  چپ -

  وسط همین کرد نگاهش پسری اگه و کن برپا دار برو نشه،  اوخ گلوش ببر شربت کنه،  کوفت ببر

 !خورد رو مخم! کن اعدامش
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 :گفت  و کرد اشاره  بودن ص* ق*ر مشغول سالن وسط که دخترهایی به دست با

 دونه هاحوری  این بشینم،  عجوزه   توی  دل ورِ باید همش من وقت اون ریخته،  جااین   دافی همه این -

 ! بپرن دستم از دونه

  حرص از  ولی نیست؛ پسری همچین و شوخیه سر از  آخرش یجمله دونستم می کهاین  وجود با

  و کردم کنترل رو امخنده  هم،  روی هامب*ل فشردن با. داشتم زدن قهقهه  به شدیدی  میل خوردنش

 : گفتم گرشپرسش  هایچشم به رو. شدم بلند جا از

 کهاین  هم و نده،  گیر  بهت هامین هم که بیا دنبالم فاصله یکم  با هم تو. باغ توی برم خواممی  من -

 جوریاین  وگرنه بشی؛  آروم یکم کنی،  بدل و رد چیزی  ای، شماره  یه  بتونی تنهایی،   ببینن دخترها این

 ! کنینمی  ول نگیری حقوق  هامین از امشب تا بینممی  رو تو من که

 : اومد کش صورتش سر اون تا  سر این  از و گرفتن فاصله هم از هاشب*ل

 ! چیزی یه شد این! چیزفهم آدم قربون آ -

 امریه   عمیق هاینفس با باغ،  به رسیدن محض به. افتادم راه  به عمارت در سمت به و گرفتم ازش نگاه 

  تفاوتبی بود،  افتاده  جونم به مراسم اول از که ایدلشوره  به کردم سعی  و کردم پر آزاد هوای از رو

 واقعا زدم حدس و  انداختم باال شونه نیومد وقتی  ولی موندم؛ سورن منتظر در جلوی کمی. باشم

 که هاگل  زیبایی. رفتم پیش  باغ عمق طرف به سنگی  مسیر روی. باشه دختری با زدن حرف مشغول

 . کردمی  بهتر رو حالم درخشیدن، می باغ هایچراغ  نوی زیر

  از قبل اما  کرد؛ جلب رو توجهم هاسنگ  روی ایآهسته هایقدم صدای که  بودم نشده  دور زیاد هنوز

  طول ثانیه چند تنها بودنم شوکه. پیچیدن کمرم  دور مردونه دست دو بدم،   نشون العملیعکس  کهاین 

  و شد باز کمرم دور از  سرعت به هادست  از  یکی.  شکافت  رو آسمون سقف جیغم،  صدای بعد و کشید

 هامین،  یهراسیده  یچهره  دیدن با. چرخوند مرد  سمت به رو من دیگه دست و  گرفت رو دهنم جلوی

 . کشیدم راحتی نفس و شد قطع جیغم صدای
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 ! دیوونه ترس از مردم -

 . خوردن گره  هم به هاشاخم 

 نکنه  خدا -

 :گفتم کشیدم، می  عمیق هاینفس قلبم،  ضربان شدن آروم برای کهدرحالی 

 باغ؟  توی اومدم من فهمیدی کجا از  تو -

 :شدن احساس از پر همیشه مثل هاشچشم  و  باز هم از هاشاخم 

 نگاهت که نگفتی ولی نشه؛ ناراحت مادرجون که نباشیم هم کنار همش مهمونی توی گفتی تو دختر -

  توی االن تا  شب سر از رو حرکاتت ریز به ریز توئه،   دنبال چشمم همش مهمونی اول از  من! نکنم هم

 باغ؟  توی اومدم من فهمیدی کجا از پرسیمی تو بعد کردم،  ضبط ذهنم

 : گفتم و  خندیدم آروم

 نکنم؟  هم نگاهت حتی کردممی  سعی که بودم من فقط یعنی پس -

 . بودی تو فقط آره،  پس بود؛ زوم من روی همش که  دخترها یبقیه نگاه  واال -

 . خوردن گره  هم به آنی به ابروهام

 ...که بوده  کی دقیقا! تو با کردن غلط دخترها -

 : کرد قطع رو حرفم و کشیدم ش*و*غ*آ به ذت، *ل  سر  از ایخنده  با هامین

  خانوم  حسود جز کسی سمت من نگاه  که اینه مهم بیاد،  در هاشونچشم تا کنن نگاه  قدراین  بذار -

 . نمیره  خودم
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  این عادت مثل و آورد ترپایین   رو سرش. انداخت امشونه  روی و کشید سرم از رو شالم دست یه با

 : داد پرواز رو روحم بمش،  صدای بعد و کشید عمیق  نفس چند. رفت فرو  موهام بین بینیش مدتش، 

 ! موشی  موش توام مالِ فقط من -

  روی بست، می نقش صورتم روی داشت که لبخندی با هامپلک  داد،  هدیه بهم که آرامشی شدت از

 :شد حلقه ردنش*گ دور و رفت باال ناخودآگاه  دستم و افتادن هم

 ! دارم دوستت -

  که نبود مهم. شد ترعمیق   بود موهام عطر به آغشته که هاشنفس  و ترمحکم کمرم دور هاشدست 

 بازوها،  این  بین هم باز من. هستن بینمون احساس مخالف نفر چند یا هست،  راهمون سر مانع قدرچه

 . جهانم جای ترینامن   توی کردممی حس

  حرکاتش تک  تک توی  که عشقی  و لبخند با هامین و گرفتیم فاصله هم از آروم سکوت،  کمی از بعد

 . کرد صاف سرم  روی رو یرم* حر شال میزد،  موج

 ای؟ مهمونی  این دختر زیباترین  تو دونستیمی -

 . تپید تندتر و عشق و  شادی سر از قلبم و گرفت عمق لبخندم

 ...رو دخترها یبقیه  هامین؟ -

 :گفت احساس  از پر لحنی  با و پرید حرفم میون

  افراطی زیبایی هرگز و کردم شرکت هم رو دیگه مهمونی کلی و مهمونی این که هاستسال  من -

  توی اول،   روز همون از تو معصوم هایچشم اما  نداده؛ قرارم تاثیر تحت  دخترها اون از کدوم هیچ 

 ! لرزوند رو دلم دیدمت بار اولین برای که وقتی خوشبختی،  تولد محل

 : زد وسه*ب رو پشتش و کرد نزدیک بش*ل به آروم گرفت،  رو دستم
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  و رنگ ترینقشنگ  و  هایلباس   فاخرترین با رو  زمین روی دخترهای تمام اگه حتی که بدون پس -

 یشلخته  موهای و کرده  پف صورت و تنت توی  گونی یه  با رو تو و کنن  ردیف چشمم جلوی لعاب

 ! سرتری  همشون از تو من چشم به هم باز بذارن،  کنارشون شدنت بیدار موقع

  اشگونه  روی ایوسه * ب هوابی  که شد سرازیر  تنم به خوب حس قدراون   اشجمله چند همین با

 :کردم زمزمه و نشوندم

 ! جونم به دردهات یهمه  الهی -

 . هامین جونِ نکنه خدا -

 :زد پچ  هامچشم به  خیره  و  کرد نوازش رو امگونه آروم دستش،  پشت با

 داخل؟  بریم. شامه وقت -

 عمارت به شام برای هم با گامهم و کردم درست سرم  روی رو شالم. دادم تکون سر لبخند با

  خودِ. شدیم جمع پذیرایی سالن  توی همه بزرگ،  راستین خانم درخواست به شام،  از بعد. برگشتیم

  سخنرانی برای قبل از  بود معلوم و داشت قرار سیار سکوی روی که میز پشت سالن انتهای مادرجون، 

 .ایستاد شده،  آماده 

 که هامین. دونستمنمی  رو دلیلش که داشتم بدی احساس  و بود شده  بیشتر هم قبل از امدلشوره  حاال

  دستم فشردن با و  آرامش لبخندهاش با کردمی  سعی و نشد جدا ازم بود،  کرده  حس رو بدم حال

 . بده  بهم امنیت احساس

 پرنسسم؟  چته -

 : نکردم پنهان  ازش رو نگرانیم

 .دارم دلشوره . هامین دونمنمی  -
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 نیست دلشوره  برای دلیلی پس دارم،  رو هوات جوره  همه و  کنارتم من. نکن فکر بهش و باش آروم -

 ! جونم  آرومِ

  صدای با. بنشونم بم*ل  روی لبخندی شده،  که هم هامین خاطر به کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس

 : دادیم هاشحرف به رو حواسمون و گرفتیم هم از نگاه  بود،  کرده  صحبت به شروع که مادرجون

 به بنا امسال. باخبرید میشه برگزار ماه  فروردین توی که هرسالمون جشن از عزیزان شما یهمه  -

 . شدیم جمع هم  دور امشب ما و افتاد تاخیر  به جشن این دالیلی، 

 جلو خدمتکارها. کرد اشاره  بودند ایساده  منتظر سکو  پایی که خدمتکارهایی به دست با و کرد مکثی

 . گذاشتن مادرجون جلوی میز،  روی رو کردنمی  حمل که بزرگی کیک و رفتن

 . داره  هم ایدیگه  دلیل جشن این امشب اما -

 . داد جمعیت به رو جشن یدیگه  دالیل مورد در کردن پچ پچ  فرصت سکوتش

 . بیاد من کنار که کنممی  دعوت رو هامین ارشدم،  ینوه  فرخنده،  دلیل این اعلم  از قبل -

 : کرد زمزمه لبخند با. کرد نگاه  من به  بود،  پیدا هم خودش هایچشم  از گیجی که هامین

 خب؟ . نباش نگران اما خبره؛چه  دونمنمی  منم -

 و نگران نگاه . ایستاد میز پشت مادربزرگش کنار  و شد دور ازم زدم،  که پلک. فشرد رو دستم کمی و

. کنم مطمئنش خوبم حال از زدن،  لبخند با کردممی  سعی هم من و شدنمی  جدا من صورت از گیجش، 

 :شد  جلب سمتش  به توجهم دوباره  مادرجون،  صدای با

 . بیا هم تو جان،  افسانه -
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  و بزرگ لبخند. ایستاد هامین دیگر سمت و پیوست هامین و مادربزرگش  به خرامان خرامان افسانه

  شدن بیشتر برای دیگری  دلیل همین و داره  خبر  موضوع از  او دادمی نشون برقش از پر هایچشم

 . بود امدلشوره 

 با هامین نامزدی و کنم استفاده  فرصت از خواممی من دارید،  حضور جااین  همگی که امشب -

 ! کنم اعلم  رسماً رو عزیزم یافسانه

*** 

  گنگ برام اطراف صداهای. شد پاک بم*ل از آنی به لبخند  و زدن زنگ گوشم توی مادرجون کلمات

  جدا من از رو نگرانش و شوکه نگران که بود شده  دوخته هامینی به فقط  خالیم تو نگاه  و شدن

. زدممی  پا و  دست عمیق حسیبی  یه توی حاال و  بودم شده  حسی هر از خالی آنی،  به انگار. کردنمی 

 هامین من. بود شده  اعلم رسماً افسانه و هامین  نامزدی آشناهاشون و دوست تمام جلوی! شد  تموم

 . بودم داده  دست  از  زودی همین به رو

  شدت به هامین. شدنمی حلقه هامین بازوی دور آروم که شد کشیده  افسانه هایدست  سمت نگاهم

  نشونه مادرجون پیروز یچهره  سمت به افسانه از  بود،  شده  خشم از پر حاال که رو نگاهش و زد پسش

  سمتم به کهاین  از قبل اما اومد؛ پایین  سکو  از سرعت به بود،  شده  خیره  من به دوباره  کهدرحالی . رفت

 . شد گم جمعیت بین و شدن جمع دورش همه برداره،  قدم

 هااون  بود مشخص که  هامین،  هایعمه  و  عمو یشوکه  هایصورت  از رو نگاهم بازوم،  شدن کشیده  با

  از و بود من به خیره  نگرانی با عسل. کردم نگاه  راست سمت به و گرفتم نداشتن،  خبر چیزی از هم

 که انگار شنیدم، نمی  صدایی هیچ  من اما زنه؛می  حرف تند  تند داره  که بود معلوم هاشب*ل حرکات

  عسل سر پشت نگرانی با سه  هر که آرش و سورن سام،  روی عسل از نگاهم. باشم ورغوطه   آب توی

 خیره  آخر دست و کردم نگاه  نفرشون چهار هر  به دیگه باریک . خورد لیز بودند  ایستاده  من به خیره 

 : زدم ب*ل نگرانش و مشکی نگاه  به خیره  و  برداشتم قدم سمتش به ناخودآگاه . موندم آرش
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 ! خونه ببر رو من -

  و پذیرایی سالن از رو من  دستم کشیدن با و داد تکون  سری کنه،  جدا ازم  رو نگرانش نگاه  که اونبی

  هایلحظه . انداختم  عمارت ساختمون به نگاهی و برگشتم آخر بار برای. کرد دور عمارت از بعد

 . بود رسیده  پایان به روز دو و  سی از بعد و  زودی همین به عاشقیم

*** 

 

 دیوار به. بودم نشسته زمین روی هرمز اتاق توی  مهمونی هایلباس  همون با که شدمی  ساعتی نیم

  و نوشتیم سقف روی رو  اتاق  اسم که روزی خاطرات تمام. کردممی نگاه   سقف به و بودم داده  تکیه

 . بودم هامین رسیدن منتظر و کردممی  مرور ذهنم توی بارها رو بعدش شیرین روزهای

 با آرش بعد یدقیقه  چند و اومدم هرمز اتاق به مستقیم من بودیم،  رسیده  خونه به کهاین  محض به

  شک هم حاال. بود گفته براش زدمنمی  هم حرف حتی که من ب*را*خ حال  از و گرفته تماس هامین

 . جاستاین  راه  توی  هامین که نداشتم

  خودش از هامین،  خاطر  به باید من. کردممی  تموم  رو چیز همه و  ذاشتممی  پا  زیر رو قلبم امشب باید

 زندگیم امشب،  از. بودممی  محکم و  قوی و دادممی  قورت رو گلوم توی بزرگ بغض باید. گذشتممی

 هاسختی  با تنهایی به دوباره  باید من و شدمی هامین  با آشنایی از قبل هایلحظه  سختی به دوباره 

 . جنگیدممی

  و کرد پر رو خونه کل  هامین هراسون صدای. آورد خودم به رو من خونه،  در ناگهانی شدن باز صدای

 :کشیدم عمیقی نفس من

 خانومم؟  من؟ زیبایِ زیبا؟ -
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 بگیرم،  سقف از نگاه  که اون بی. دادم قورت رو بغضم سختی به و فشردم هم روی محکم رو هامپلک 

  به قلبم،  توی ناکام عشق گذاشتممی  نباید. کردم حسی هر از خالی  و جدی سخت،  رو امچهره 

 آرش،  که فهمیدم و شد همراه   خونه در شدن بسته صدای با اتاق،  در شدن  باز. کنه پیدا راه  هامچشم

 . گذاشته تنهامون

  توی گرفتن آروم تمنای صدا یک تنم تمام. اومدم خودم به هامین،  ش*و *غ*آ به شدنم کشیده  با

  عمیقی دم. شدممی رد  چیز همه از باید من نبود،  شدنی دیگه ولی  داشتن؛ رو امن ش* و*غ* آ این

  پر دریای و ژولیده  موهای درمونده،  یچهره  دیدن  و رفتنش عقب با. زدم پس رو هامین آروم و گرفتم

. گرفتم ازش نگاه  نفسم،  دادن بیرون با و گزیدم ب*ل. خورد سختی تکون قلبم نگاهش،  نگرانی از

 .زدممی  جا زودی این به نباید

 ... خانومم -

 :کردم قطع رو حرفش گزنده  لحنی اما آروم؛ صدایی با

  بری که منتظرته عمارت اون توی هم االن. شد  معرفی همه به امشب تو خانوم. خانومم نگو من به -

 . باشی کنارش

 : زد چنگ دلم به ناباوریش و حیرت از پر صدای

 میگی؟  چی -

 : دوختم ناباورش هایچشم  به رو  خالیم تو نگاه 

 . دیدن و شنیدن مهمونی اون  هایآدم تمام من،  جز به  امشب که رو حقیقتی -

 :اومد حرف به سرعت  به و  گرفت رو دستم ترس  از ناشی هیجانی با

  و رفتممی  لعنتی  مهمونی اون به خودم نه امشب وگرنه  نداشتم،  خبر ماجرا از  من میگی؟ چی تو.. تو -

 کنی؟ نمی  باورم. بری تو دادممی اجازه  نه
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 . نداشتی خبر که مطمئنم چرا،  -

 :درخشید  هاشچشم  توی امید برق

 ...پس -

 : بده  ادامه ندادم اجازه  و پریدم حرفش میون

 !بودی  میلبی  نامزدی این و افسانه به نسبت تو که اینه کنمنمی  باور که چیزی -

  بسته و باز صدایی هیچ  بی هاشب*ل. کرد رها  رو دستم و شد حبس نه*ی * س توی نفسش باراین 

 . شدمی  تموم چیز  همه باید امشب اما اومد؛ درد به قلبم حالت اون  توی  دیدنش از. شدنمی

 افسانه و من به فقط کهاین  نه گفتی، می  رو مخالفتت و زدیمی  حرف لحظه همون بودی میلبی  اگه -

 رو هاشونتبریک  تا  جمعیت بین بری بگی چیزی کهاین  بدون بعدشم و  بمونی خیره  مادرجونت و

 ! بشنوی

  شوکه  خودت از کمتر من  لحظه اون! اومدم پایین که بودم تو  نگرانِ من میگی؟ چی داری فهمیمی -

 بگم بهت که برسم تو به  اومدم  اول دراومدم شوک از  تا! بزنم حرف نتونستم هم کلمه یه بودم،  نشده 

 ! نداشتم خبر هیچی از من

 . بودم اون حال نگران خودم از بیشتر من و  داشت وجود صداش توی خشم از هاییرگه

 . کنن تنت  رو بودن  دوخته و بریده  که لباسی تا   ایستادی فقط هامین،  نزدی هم به رو مراسم تو -

 . بود درموندگیش سر از خشمش این و رفت باال باراین  صداش

 رفتم؟می  کی یصدقه قربون حیاط توی داشتم قبلش  ساعت یه من المصب،  دِ -

 :کشتممی  هم با رو دومون هر داشتم امشب که من به لعنت  و زدم پوزخندی
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 گرفتی؟  بازی به منم که  نبود کافی افسانه همون. موندم  همینش توی منم -

  کردممی  جوریاون تو خاطر به پیش یهفته   خواستم، می  رو اون اگه من! میگی چی بفهم زیبا -

 باهاش؟ 

  کنترل رو خودم عمیق،  نفسی با. برگردوند گلوم به دوباره  رو بغض روز،   اون هاینه *صح  یادآوری

 :دادم سرد لحنی صدام به و کردم

 . رو کارهات و هاحرف  از کدومهیچ ! هامین ندارم باورت دیگه -

 نفس نفس باشه،  مونده  دور اکسیژن از انگار که طوری . داد تکون راست و چپ  به رو سرش ناباوری با

 . زدمی

 هم با صبح  فردا کن،  استراحت برو االن... االن. ایشوکه  هم خودت. نیستی خوب  االن  تو من،  زیبای -

 خب؟ . کنیممی حلش

 به کهاین  اما بود؛  نهایی یضربه وقت. ایستاد سریع من از تبعیت به هم هامین و شدم بلند جا از

  به بود باز هنوز که دری از. بود خارج توانم از ببافم،  هم به رو بزرگم هایدروغ و کنم نگاه  هاشچشم

 :کشوندم نابودی به رو قلبم و روح  جملتم آخرین گفتن با زمانهم  و شدم خیره  راهرو

  هم تو ببینمت،  حتی خوامنمی دیگه. میشه تموم بوده  ما بین چی هر امشب نداره،  وجود فردایی -

  دوستش من از بیشتر. باشی داشته رو خانم،  افسانه ات، آینده  همسر هوای  بیشتر بعد به این از بهتره 

 . باش داشته

 یدره  به که زورهمون  سرم،   پشت رو قلبم و هامین و شدم خارج خونه و اتاق  از آهسته هاییقدم با

 .کردم رها بودم،  کرده  پرتابشون نیستی

*** 
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  از قبل تا  کردم سعی و شدم  جاجابه  کمی تخت روی. کشیدم آهی خونه،  در  شدن بسته و باز صدای با

  زیاد انتظارم. کنم احساسبی  و  سخت خالی،  غم از  همیشه مثل رو امچهره  خوابم،   اتاق به رسیدنش

  تمام مثل. نشست من به رو تخت یلبه   و گذاشت اتاق  به قدم در به ایتقه  زدن با هامین. نکشید طول

  شونه  آثار که لَختی موهای و شروزه  چند ریش. انداختم  بهش چشمی زیر نگاهی نیم  گذشته،  روزهای

 . گذاشتمی نمایش به رو روحیش آشفتگی داشت،  رو نخوردن

  و اومدم خودم به بمش صدای با. فشردم هم روی محکم رو هامچشم  و گرفتم اشچهره  از نگاه 

 :کنممی  له دندونم فشار زیر رو بم*ل دارم  که هست مدتی باشه،  حواسم کهاون بی فهمیدم

 ! شد پاره  رو،  المصب ب*ل اون کن ول -

  دلم اصلً بود،  شده   صداش نشدنی جدا عضو  همیشگی،   بغضی سر از خشی که روزهایی این  توی

  رحمیمبی  یاد قبل  از بیشتر بار هر چون بدم؛  گوش هاشحرف  به یا بزنم حرف باهاش خواستنمی 

 . افتادممی

 دیگه؟  کردی محرومم هم صدات از -

  ورق بود باز جلوم که رو هامآهنگ  هاینت کتاب حرف، بی . فشردم تنم به رو گیتارم و کشیدم آهی

 . زدم

  رو هامینت کنی؟ تمومش  رو قهر این خواینمی. دوریت از کنممی دق دارم! روز  یازده   شد لعنتی -

 بخشی؟نمی 

 . بشم مطمئن بودنش کوک از تا کشیدم گیتار هایسیم  به دستی سکوت  در و زدم پوزخندی

  بکشم،  بو رو موهات تونمنمی . بگیرم بغلت تونم نمی  ولی داری؛ فاصله باهام وجب ده  جمع سر -

 . کشممی درد نبودنت من مال و بودن از دارم! کنیمی زجرکشم داری. ببوسمت تونمنمی 
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  اما شد؛می کنده  جا از  غصه شدت از  داشت قلبم.  شدم خیره  غمگینش هایچشم  به و کردم بلند سر

 به تازه   من و شد هامین صورت آرایش محزونی،   لبخند و بده  نشون رو چیزی امچهره  دادمنمی  اجازه 

 . بودم اشگونه  رو عمیق چال تا  اون دلتنگ قدرچه  که آوردم یاد

 ! خانوم هاتچشم واسه   بشه قربونی هامین -

 :گفت که افتاد نگاهم به غم رنگکم رد

 گفتم؟  بهت چی بودیم عمارت حیاط  توی مهمونی از قبل که باری آخرین هست یادت -

  خاطر به رو افسانه خواستمی  که رو روزی اون یلحظه  به لحظه من. شد جوابش سکوت اما بود؛ یادم

 . داشتم یاد به بزنه من

  فرو داغونم، ! شدم آوارت روزها این. توئه  نداشتن اون و کنهمی  آوار چیز یه رو،  هامینت رو،  تو کوِه -

  چنین که گفتم همه به. اومدم بعدش و زدم هم به رو مسخره  نامزدی اون من اول  من شب  اون. ریختم

  تا و اومدم بعدش و کردم یخ  روی سنگ رو مادربزرگم و اون. خوامنمی  رو  افسانه من و نیست چیزی

 .برنگشتم نحس عمارت اون به هم لحظه  همین

  رو چیز همه من. رسیدم نظرم مورد آهنگ به  تا زدم ورق رو نت هایصفحه دوباره  و کشیدم آهی

  تماس  از قبل حتی نامزدی خوردن هم به دومون،  هر بدحالی هامین،  عشق. دونستممی  خوب خیلی

  یکی بود،  اجبار یه این . گذشتمی  من از باید هم  او  و بودم گذشته هامین از من اما  هامین؛ با آرش

 . بود محال آرزوی یه فقط دیگه دونفر ما شدن

*** 

  این از فهمیدم شد ترنزدیک که کمی. کردم شروع  رو نواختن هامین،  منتظر هایچشم  به نگاهینیم با

  به شروع من و شد تموم درآمدپیش  آهنگ نکشید،  طول زیاد انتظارش. خورده  جا ناگهانیم کار

 :کردم خوندن



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
784 

 

 گذشتم  دیگر من تو از چون آشنا ای من ز بگذر -

 . سرگذشتم با دیگران چون شو بیگانه هم تو دیگر -

.  خوردمی  چرخ صورتم  روی که بود ناباورش نگاه   سنگینی بعد و شنیدم رو نفسش  شدن حبس صدای

 : دادم ادامه و باشم توجهبی  هامین به کردم سعی دهنم،  آب دادم قورت با

 . عشقت خواهممی -

 بمیرد  دل در

 . گیرد پایان سر در یادت دیگر تا خواهممی

. کشید عقب تخت روی رو  خودش و زد صدا ناباوری و  غم با رو اسمم که شنیدم  رو ضعیفش یزمزمه

.  داد تکون راست و چپ  به رو سرش  و انداختم بهش تفاوتبی نگاهی. ایستاد  تخت کنار و شد بلند

 : خوندم رو  آهنگ یادامه  و گرفتم هاشچشم قراربی  یغصه از سختی به رو نگاهم

 گذشتم  دیگر من تو از چون آشنا ای من ز بگذر -

 . سرگذشتم با دیگران چون شو بیگانه هم تو دیگر -

 در هامین که فهمیدم تازه  و کردم بلند سر حیرت با. پروندم  جا از خونه در شدن  کوبیده  هم به صدای

 چنبره  گلوم توی که رحمیبی  بغض و کرده  فرار واقعیت  شنیدن از و نیاورده  دووم تلخ  هایحرف  برابر

 دادم، می  رو چشمم  بند از رهایی یاجازه  هاماشک  به که طورهمون  من و  شکست باالخره  بود،  زده 

 داشتم،  کنترلشون در سعی  که هاییهق هق  بین رو   بود دلم حرف بعدش به جااین  از که آهنگ یادامه

 :خوندم

 میرد نمی تو عشق گیرد، می  خاموشی میرد، می  عشقی هر -

 . گیردنمی  را جایت قلبم،  در دیگری تو  از بعد کن باور -
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*** 

 

  رو  تلویزیون. شدم بلند کاناپه روی  از کرختی با و کشیدم آهی خونه  در زنگ صدای شنیدن با

  رو در سرم  روی شال انداختن از بعد. رفتم در طرف به و انداختم کاناپه روی رو کنترل کردم،  خاموش

  بود،  ایستاده  در پشت مریم  گل دسته یه  و غمگین لبخندی با که اشمردونه  هیکل دیدن با. کردم باز

 . انداخت چنگ گلوم به بغض و شد حبس امنه *ی *س  توی نفس

 ...جااین ... تو -

 :گفت و کرد دراز  طرفم به رو گل دسته

 داخل؟  بیام هست اجازه  -

  از رو گل. زدم لبخند بود،  کرده  پر رو چشمم ی کاسه اشک کهدرحالی  و  دراومدم شوک از باالخره 

 . بیاد داخل تا رفتم کنار در  جلوی از و گرفتم دستش

 کج  هم ما یخونه  سمت راهت هامین واحد طرف از باالخره  که کردی گم  راه  کجا؟ جااین  کجا،  تو -

 شد؟ 

  زودتر طوره؟چه  خواهرم حالِ ببینم بیام نباید گذره، می  مزخرف مهمونی و اتفاق  اون از روز چهارده  -

 . ببینی رو کسی نخواد دلت شاید گفتم. بدم بهت فرصت یه  خواستم اما اومدم؛می  باید هم هااین  از

  به و کردم پاک رو چشمام در شده  جمع اشک بشینه،  مبل روی کردممی  تعارف دست با کهدرحالی 

 .بیارم مریم هایگل  برای آب  گلدون تا رفتم  آشپزخونه

  و  عالم مدت این توی. خان آرش نکرده  تعریف برات رو روز چهارده  این ریز  به ریز هامین که نگو -

 . داشتن خبر هم چیز همه از و زدن زنگ بهم آدم
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  از رو نگاهش آرش. شدم جاگیر آرش کنار نفره  دو کاناپه روی و برگشتم سالن به هاگل  و گلدون با

 : گفت و  داد لیز صورتم سمت به گلدون روی

  هیچ . باشن تلخ  اگه حتی داره،  روشون خاصی مالکیت حس یه  و عزیزن براش خیلی تو  با خاطراتش -

. میگه کلیت یه فقط بگه،  رو مهم اتفاقات هم اگر و کنهنمی  تعریف  بینتون اتفاقات از چیزی  زیاد وقت

 . زدی پسش کهاین  از  گفته،  هممون به چیزهایی یه خب هم،  هفته دو این

  دل از  کی آخه و انداختم پایین رو سرم. برد اسارت به رو نگاهم دوباره  غم  و شد  پاک  بم*ل از لبخند

 بود؟  شده  خون هامین دل از  بیشتر دوری این  از که داشت خبر دردم پر

  معرفی همه جلوی که رسمیش نامزد با تا کشیدم کنار بگی بهتره . نیست جالبی عبارت زدن پس -

 . کنه زندگی من مزاحمت بدون شد

 . زده  هم به رو چیز همه شب اون که گفته  بهت هامین ندارم شک -

 نقاب این از کمی باید شاید   کنم؟ بازی نقش همه  جلوی که داشتم توان قدرچه من مگه. کشیدم آهی

 .زدممی کنار شده  که هم نفر یک  برای رو

 . گفته بار هزار از بیشتر هفته دو این  توی. گفته آره  -

 که ایسختی  سال همه  این از بعد هادوری  این! میشه آب داره  هامین چیه؟  برای کار این زیبا؟ چته -

  تو که دالیلی یعنی. دونهنمی  هم رو دلیلش حتی که مخصوصاً کنه، می  نابودش ذره  ذره  داره  کشیده 

  داری گذره؟می قلبت  توی داره  چی بگو بهم برادرتم،  من زیبا. نیستن منطقی کدوم هیچ  میگی

 نبود؟  سنگ از دلش من زیبای میگه که نیست؟ من  زیبای دختر،  این میگه هامین که کنیمی کارچی 

  و مشکی هایچشم به خیره  و کردم بلند سر. کرد پر رو هامچشم  اشک و خورد  ترک بغضم یشیشه 

 :زدم حرف دلم  از باالخره  آرش نگران
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!  بده  حالم  برابرش دو  من داغونه،  هامین اگه کشه؟می  عذاب داره  که هامینه فقط کنیمی  فکر چرا -

  یه پیش  روز سه من. میشم ویرون هم خودش بد  حال با دوری،  جز به من  و داره  دوری درد فقط اون

  نداد گوش آخرش تا تنها نه اما اجباریه؛ دومون هر  برای دوری این بگم بهش که خوندم براش آهنگ

  این جز ایچاره  من خدا  به آرش! ندیدمش هم نزدیک از روزه  سه االن بلکه بشنوه،  رو دلم حرف که

 !ندارم کار

 هامدست  بین رو  صورتم و افتادم هقهق  به. زدنمی  وسه*ب امگونه  به هم سر پشت هایاشک 

  گرفتن آغوشم در که آش هایدست حس با. زدم  زار  سیاهم بخت برای باالخره  هفته دو از بعد. گرفتم

 بوده،  هامینم همدم  تمام سال چهارده  آدم این. شدم پشیمون ولی بیام؛ بیرون  آغوشش از خواستم

 و موندم جاهمون  پس داشتم،  امنیت هامین یاندازه  به آرش کنار من. دادمی رو  هامینم بوی آغوشش

 . بریزه  پیرهنش هاماشک  دادم اجازه 

 در میگه شنوه می  که رو پام صدای. زنهمی  زنگ و در  پشت  میاد رفتنش از قبل ها صبح  که روزه  سه -

 گفتمی ! شکست  هامینم بغض دیروز آرش. میره  و  میزنه حرف برام دقیقه چند بعدش! نکن باز رو

  گفتمی ! بمونی باهام که دادی قول بهم لعنتی عمارت اون حیاط توی دیدی،  رو مادربزرگم که روزی

 از قدراون . باختم رو  زندگیم تموم من گرفتی،  من از رو خودت که حاال سلحمی،  تنها تو بود گفته

 ! هاشاشک  برای بمیرم من آرش،  آخ. نمیزد صداش  هم مادرجون دیگه  که بود دلگیر مادربزرگش

 : بردم پی  گلوش توی شده  قایم بغض به زد،  که حرف.. شد کشیده  سرم روی گونهنوازش  آرش دست

  هر میدی؟ عذاب  رو جفتتون  داری چرا پس داری  درد همه این که تو. من کوچولوی آجی نکن گریه -

 . کشینمی  درد دارین مسخره  دوری این با و  خواینمی  رو همدیگه دو

  چشمم به خیره  بغضی نگاه  با و کرد پاک  رو صورتم روی هایاشک . کشید بیرون آغوشش از رو من

 : گفت و شد

 کنی؟ می رو کاراین  چرا پس باهاشه،  دلت که هم تو! بشم هاتچشم  غم فدای من آخه -
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 :گفتم و دادم تکون  راست و چپ به محکم رو سروم. گرفت شدت دوباره  امگریه

 مال تونیمنمی ما دیگه. مجبورم خدا به ولی بگم؛ تونمنمی  چون چرا؛ نپرس! نمیشه  آرش،  نمیشه -

 . بشیم هم

 . چسبوند  اشنه *ی*س  به رو صورتم دوباره  طاقتیبی  با آرش

 . ندارم رو ریختنت اشک همه این طاقت زیبا،  همه این  نکن گریه -

 :زدم زار گریه با دل ته از

  رحمبی  من کننمی فکر  و بیننمی  رو هامین بد حال فقط همه. ترکهمی داره  دیگه دلم! تونمنمی  -

 ندارن؟  تمومی  من دردهای چرا آخه. میاد سرم به چی داره  دونهنمی  کسی اما شدم؛

 اومد،  که حرف به شکسته بغضش و نیاورده  طاقت هم آرش نازک دل فهمیدم شد،  خیس که سرم کف

 :زد چنگ دلم به اشگرفته صدای

 . جفتتون یپاره  پاره  دل برای بمیره  آرش -

*** 

*** 

 

 و هاشعکس با فقط. بودم ندیده  رو هامین که شدمی  روز پنج . کشیدم آهی و زدم  غلت تخت روی

  اذیتم  داشت بدجوری دلتنگی. کشیدممی نفس شنیدم، می  خونه در پشت از صبح  روز هر که صداش

  رو تنش عطر بوی و  بودم نگرفته آغوشش در  هم بار یک من دوری،  روز  شونزده  این توی و کردمی

 . بودم نکشیده  نفس
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 که هامین عکس روی نگاهم قفلش،  کردن باز محض به و  برداشتم  پاتختی روی از رو گوشیم

  بهم خداحافظی موقع  پیش  روز دو که ایجمله  و  آرش صدای هوابی . شد قفل بود گوشیم یزمینه پس

  پر  نگاهی با اون و نگه هامین به دلم حرف از چیزی که بودم داده  قسمش من. پیچید گوشم توی گفت

 :بود گفته غم از

  تصادف عروسیمون شب توی من مهتاب! بشی پشیمون نذار بشه،  دیر نذار ولی نمیگم؛ چیزی من -

 شش االن اما  داشتم؛ خودم کنار رو مهتاب سال دو  هم نحس شب اون از قبل من. شد آسمونی و کرد

 بهش بیشتر چرا نبردم،  ذت*ل کنارش در بودن از بیشتر چرا کهاین  شده  حسرتم تمام که ساله

 !عاشقشم  قدرچه که نگفتم

 من. گفتمی  راست آرش شاید. گرفتم هامین عکس از نگاه  و گزیدم ب*ل. شد جاگیر گلوم توی بغض

.  کردنمی  دوا ازمون دردی نبینیم رو همدیگه کهاین اما شدیم؛نمی هم مال هرگز  دیگه گرچه هامین و

  کوچیک مرخصی یه  خودمون به روز شونزده  از  بعد بود بهتر شاید گرفتم، می  سخت  کمتر باید شاید

 . دادممی

*** 

 

 آینه توی دوباره . کرده  تموم هم رو شامش دیگه االن تا هامین که شدم مطمئن  ساعت به نگاهی با

 به دادن مرخصی  برای پیش  ساعت چند که  تصمیمی. شدم خارج خونه از و کردم چک رو خودم

 . بود کرده  بهتر رو حالم حسابی بودم،  گرفته هاغم  و دوری این  دست از  خودمون

  بتونم کهاین  از قبل  اما بود؛ کردنش سورپرایز قصدم. کردم باز رو اشخونه در آروم یدکی کلید با

 که آهنگی. نشسته هرمز اتاق  توی که فهمیدم و  شد بلند پیانو صدای اتاقه،  کدم توی خودش بفهمم

 خودم متوجه رو هامین کهاین  بدون داشتم و ایستادم سالن وسط. بود ناآشنا اما دلنشین؛ خیلی میزد

  تا که کرد آهنگی خوندن به شروع و شد بلند هم  خودش صدای که بردممی ذت*ل موسیقی از کنم

 :بودم نشنیده  حاال



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
790 

 

 نشد باز من دل بر ایپنجره  هیچ  تو بی -

 تبعیدم  تو   دلتنگی سرزمین به من

 من با خیالت شب هر میزند آتشم

 . ماندن تنها و سوختن! همین  یعنی عشق

 یکلمه به کلمه با که احساس همه این بود،  هامین صدای توی که خش و غم همه این. اومد بند نفسم

  قول به که اویی دلشه،  حرف آهنگ،  این که کردمی  ثابت جملت،  خود حتی و کردمی  منتقل آهنگ

 . بود تبعید  معرفت بی منِ دلتنگی سرزمین  به خودش

 شم می  هوایت غرق گمانبی  -

 جاریست  تمامم تو از باز

 نماند جا تنم  در زخمی هیچ 

 . کاریست زخم یه که! عشقت جز! عشقت  جز

  توی بغض بود،  نهفته جملتش پشت که زجری همه اون از. میشد حس کلماتش تمام  و صدا توی درد

  هامینم روح به که رنجی  همه این برای مردممی من کاش ای. کرد تر رو هامچشم  و زد چنبره  گلوم

 ! بودم نشونده 

 چشمانت  یمعجزه  و  تو به دچارم من -

 دستانت  تب لمس ی خاطره  همان به

 آموختم  من تو چشم از که شعری همین به

 . سوختم شمعی مثل عشق بازی در آه 
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 تکتک  و  اعترافمون  شب شد،  گفته درد کلی با که دچار یکلمه شنیدن و  اول یجمله  همون با

.  شکست  بغضم و  دراومد ص*ق*ر به هامچشم جلوی دچارتم،  بود گفته بهم هامین که دفعاتی

 خشک زمین  روی و شدنمی  رها چشمم بند از میشه،  آزاد قفس از که مرغی مثل دونه دونه هاماشک 

. کنم خفه گلو توی  رو صدام تا گرفتم دهنم جلوی  رو دستم سریع. اومدنمی  فرود هامگونه

  تکتک  که آهنگی این یبقیه  باید من بشه،  حضورم  متوجه لحظه اون  در هامین خواستمنمی 

 . شنیدممی  رو بود اون دل حرف جملتش

 تصویرت  از شده  پر جهان  دیوار و در -

 تعبیرت  بگو چیست! من  بیداری و خواب

 بیزارم  جهان فکر از و آزادم که من

 ... .درگیرت کسی فکر بشود دارم ترس

 * فرخ  فرزاد از دچار*

  حتی. رسید گوشم به هامین یشده  قفل هایدندون  بین از و  دردناک و آهسته صدایی با جمله آخرین

 کنم،  جایگزینش رو ایدیگه شخص من کهاین  فکر جمله،   این که بود مشخص هم بیانش طرز و  لحن از

 با همراه  اش، نعره  صدای  بعد و کشید نواختن از دست ایلحظه  چند. بیشتره  براش چیز همه از دردش

 مشتش داره  و شدن مسلط بهش غم و خشم فهمیدم که پیچید،  خونه  توی پیانو  از ناهنجاری صداهای

 . کوبهمی  پیانو کلیدهای به رو

 رخنیم  تونستممی هرمز،  اتاق  باز در از که جایی تا  رفتم،  جلوتر کمی. برداشتم شدن پنهان  از دست

 شده،  آوار ساختمونی مثل  برداشتم،  دهنم جلوی  از  رو دستم. ببینم رو تنش  لرزش و هامین یزده غم 

 . زدم زار وجودم تمام  با و ریختم فرو زمین روی
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  به که اشنه *ی*س  از این و شد  تند هاشنفس. شد قطع آنی به تنش  لرزش صدام،  شدن بلند با

 چرخوندو اتاق در سمت به و آورد باال رو سر  هوابی. بود مشخص هم رفتمی  پایین و باال شدت

  به کردم، می  گریه دل ته  از  و بودم نشسته زمین روی  راهرو سر که من دیدن با ششده  گرد هایچشم

  و  بود شده  پوشونده  روزه  چند ریش با که اشچهره  دیدن با. شد نگرانی از پر  و برگشت عادی  حالت

 با دلم ته  از رو اسمش هامگریه  میون اختیار بی  روز،  پنج   از بعد آشفتگیش از پر ایسرمه  هایچشم

 :زدم صدا ناله

 ! هامین -

 با. دوید من طرف به و  شد بلند پیانو صندلی روی  از سریع بود،  اومده  خودش به تازه  که انگار هامین

  رو دستش. شد متوقف راه  یمیونه  اما کنه؛ بغلم که آورد جلو رو دستش و زد  زانو پام  جلوی رسیدنش

 نگرانی با. کوبید پاش روی خشم با رو مشتش درموندگی،  سر از  کوتاهی فریاد با زمانهم  و کرد مشت

 : کشید تصویر به رو آشفتگیش اوج لحنش  و صدا و موند من به خیره 

 شدی؟  جوریاین چرا! نکن گریه شدم،  جون نصفه شده؟چی  زیبا -

 جای به تنگم،  دل. بود افتاده  مدت این توی من هایمخالفت  یاد دونستم، می رو کشیدنش عقب  دلیل

  ایلحظه  کارم،  این دیدن با هامین. داد رو طرفش به هامدست  شدن دراز به حکم شو فرمانروا عقلم

  رو من. کشید ش* و* غ*آ به رو تنم طاقتیبی  با بعد. زد محوی لبخند  و شد تعجب از پر نگاهش

 . شد مشغول موهام عطر کشیدن بو به دوباره  روز شونزده  از بعد و فشرد خودش به محکم

  دستم توی خاکستریش شرتتی . گرفت شدت امگریه  و دادم فشار اشنه *ی*س  روی رو صورتم

  با. نشستنمی  سرم روی وقفهبی  هاشوسه*ب. کرد  تکرار رو اسمش هم سر  پشت زبونم و شد مشت

.  داد قلقلک رو سرم کف ریشش بخشذت*ل تیزی بعد و  کشید سیدنم*و*ب از دست صدام،  شنیدن

 . گذاشته سرم روی رو صورتش که فهمیدم

 کنی؟ می  گریه جوریاین   چرا شد،  پاره  دلم بند خانومم؟ چته! هامین بشه فدات هامین،  دلم جان -
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 . زدم هق زدم،  هق زدم،  هق  فقط دادن جواب بدون

 سرم؟ به دردت آخه شدی پریشون قدراین  چی واسه! هاتاشک  با برید نفسم زیبا،  بسه -

 با. چرخوندم هاشچشم یترسیده   و لرزون مردمک بین رو خیسم هایتیله   و کشیدم عقب رو صورتم

 :گفتم هقهق 

 ... آهنگ اون... اون -

 درد،  با و آروم. بست محکم  رو هاشچشم  و رفت هم در صورتش. گرفت رو زدنم حرف جلوی گریه و

 :زد ب*ل کنانزمزمه

 . شنیدی پس -

. کردمی  پیدا  نمود نگاهش توی نگرانی و  غم ترکیب باراین  که دیدم و کردم باز چشم دوباره 

 : دادم تکون سر کنانهقهق 

 ! رو  اشهمه... همه -

  پلکم هر پشت بلفاصله. کرد پاک  رو صورتم هایاشک  کلفگی با هوابی  و شد باز کمرم دور از دستش

 هایهق هق  فقط و بود اومده  بند اشکشون که هاییچشم  به خیره  بعد و گذاشت یادگار  به وسه*ب یه

 :گفت بودن،  گذاشته جا به گیرنفس

 داره؟ گریه قدراین   آهنگ یه. شدی  هلک دختر،  بسه -

*** 

. نشوند صندلی روی و برد  آشپزخونه طرف به رو من. کرد بلند هم رو من حرکت  یه با و شد بلند جا از

  آروم رو آب لیوان بود،  زده  زانو زمین روی صندلیم کنار کهدرحالی  و کرد  پر خنکی آب لیوان  سریع
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 و گرفت رو هامدست  شه،  بلند کهاین  بدون  و  گذاشت میز روی  رو خالی لیوان بعد. داد خوردم به

 . دوخت دلتنگم هایچشم به رو نگاهش

 پرنسسم؟  زدیمی  زار  جوریاون  چرا بگو حاال -

 ... .آهنگ اون -

 : گفت آرومی لحن با هامین. خوردم رو حرفم باقی و

 بود؟  دلم حرف اشجمله  به جمله که داره  گفتن -

  کردن، می  نوازش رو دستم پشت که شستش هایانگشت  به. انداختم پایین رو سرم و دزدیدم نگاه 

 : گفتم آروم و شدم خیره 

 . نه -

.  برگردوند خودش سمت به رو  صورتم دوباره  امچونه گرفتن با و کرد رها رو دستم هاش، دست  از یک

 :زد جیگرم به آتش  دلتنگیش،  از پر لحن

 . دلتنگی از دادم جون من روزه  پنج  این! برنگردون  رو -

 . بدم استراحت دونفرمون هر به تا بودم اومده  من! کردنمی  نقض رو قبلیم هایحرف  که اعتراف یکم

 ! منم -

 . شدن باز هم از لبخندی به هاشب *ل و زد  چشمک هاشچشم  توی امید یستاره 

 جونم؟  آروم بمونی که اومدی شد؟ تموم تنبیه  خانومم؟ -

  آسمون توی  امید  همه این تونستممی طور چه من آخه و فشردم هم  روی رو هامپلک  درد با

 کنم؟  ناامید رو هاشچشم
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 ...من...من. نمیشه زیبا مرگ به نمیشه،  که  خدا به نمیشه هامین -

  آغوشش حصار به  و کرد بلند هم رو من شد،  بلند معطلیبی هامین. برد تحلیل به رو صدام بغض

 . کشید

 !که نیاوردمش راه  سر از نخور،  قسم رو من خانوم  جونِ! آروم هیس،  -

 :چرخوند صورتم توی  رو هاشچشم  و کشید عقب کمی

 امشب. نامعلوم یآینده  به نه گذشته،  جهنمی روز  چند به نه. کنیمنمی  فکر هیچی به امشب اصلً -

 خوبه؟  مونیم، می  حال تویِ فقط

  طرف به دو هر. نشست هاشب *ل روی رنگ، کم لبخندی. کردم تایید سر  تکون با و برچیدم ب*ل

  من گاه تکیه   و داد تکیه مبل پشتی به هامین. نشستیم هم کنار هامبل  روی و رفتیم سالن

 . شد خودش محکم ینه *ی*س

 چه میرم، می بار صد من بریزی که هم اشک قطره  یه تو  خب؟ نکن،  گریه امروز مثل هرگز دیگه زیبا -

 . بزنی ضجه طوراین  کهاین  به برسه

 . نبود آشنا برام کیه؟ اشخواننده  بود؟ چی آهنگ  اسم اصلً! آهنگه اون با دیگه،  بود تو  تقصیر -

 . شد خیره  بهم و  کرد کج  رو  سرش هامین

 .نشده  منتشر هنوز چون نبود؛ آشنا -

 :اومد بند نفسم و شدن گرد هامچشم

 ...طورچه  تو پس -

 :کرد قطع رو حرفم ملیمت با
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  بدم نظر تا  بودش فرستاده  من برای. میشه منتشر  دیگه روز چند تا هامه، دوست  از  یکی  اشخواننده  -

 .بودمش شنیده  همین برای کنم،  انتخاب اسم  واسش و

  و گرفتم هامدست  بین رو دستش. دادم تکیه اششونه  به رو سرم ازش،  نگاهم گرفتن با و زدم لبخند

 :گفتم کردم، می  بازی شکشیداه  هایانگشت با کهدرحالی 

 گذاشتی؟  چی  رو اسمش حاال خب -

 :گذاشت جا به پریشونم موهای الی ایوسه *ب و چسبوند سرم به رو صورتش

 ! کن انتخاب  تو -

  و شد تکرار سرم توی  آهنگ جملت از  یکی  هوابی . برداشتم هاشانگشت با کردن بازی از دست

 :گفتم و دادم جا مشتم بین محکم رو دستش. کردم رو انتخابم

 ! دچار -

 همون به هم من نگاه  توی  امشب که نداشتم شک. شدم خیره  اششیفته  هایچشم  به و چرخیدم و

 . زنهمی  موج عشق اندازه 

 . بانو شد تصویب -

 :خندیدم ریز ریز

 .نیاد خوشش دوستت شاید خب -

 !نیاد خوشش  من خانوم قشنگ  یسلیقه  از کرده  بیخود -

 : خندیدم دل ته از باراین 

 ! مجنون -
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 شده  اشگونه  عمیق هایچال  دلتنگ قدرچه که آوردم یاد به دوباره  شدن،  باز لبخند به که هاشب*ل

  رنگ هوامون و حال به دوباره  شادی مدت،  همه  این از بعد انگار و بود شده  ذوق از پر نگاهش. بودم

 . بود پاشیده 

 موشیم؟  موش -

 . موندم بهش خیره  بود،  دل  ته از هایخنده  اون یمونده ته  که عمیق لبخندی با

 میشی؟ دور ازم... دوباره  میشه؟ قبل مثل چیز همه دوباره .... صبح  فردا -

  رو فردا اگر. گرفت حزن رنگ لبخندم  و اود درد به قلبم که بود اضطراب و ترس   از پر قدری به لحنش

 !شدنمی  چیزی گرفتیم، می مرخصی  هامونغصه  از هم

 . کنارتم هم فردا! نه -

  آوردن؟می ما سر به داشتن  جی. کشیدم خجالت خودم از که دوید نگاهش و  لبخند به شوقی چنان

 اومد؟ می  عشقمون سر داشت بلیی چه

 هستی که حاال. نخوابیدم هم ساعت پنج  جمعاً که روزه  پنج  من بانو؟ بخوابیم بریم میشه... پس -

 . بذارم هم رو چشم تونممی آرومم، 

 :گرفتم سمتش به رو دستم و شدم بلند جا از آروم

 . بخوابی که بریم -

  استرس با و آروم و چرخوند صورتم توی رو نگاهش. برنداشت قدمی اما شد؛  بلد و  گرفت رو دستم

 :گفت
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  اون توی فقط بمون،  تخت  روی تو خوابم، می  زمین روی من خوابی؟می من  پیشِ امشب... امشب -

  قشنگ رویای یه فقط هااین  یهمه  ببینم و بشم بیدار صبح  کهاین  از  ترسممی ! باش همراهم اتاق

 . بوده 

  پسر  این قلب با داشتم من. بود مشخص هامب *ل لرزش از این و بود انداخته چنگ رو گلوم بغض

  و کشیدم عمیقی نفس کنه،  ب*را*خ رو شبمون و بشکنه بغضم کهاین از قبل کردم؟می کارچی 

 : زدم کوچیکی لبخند

 نه؟ مگه محرمتم،  هنوز منم. داره  جا دومون هر برای و بزرگه اما اس؛نفره  یه  تختت  درسته -

 :شد ذوق از پر  لحنش و گذاشت قدم صورتش روی بزرگ لبخندی

 . بریم! برم قربونت آره  آره،  -

  معطل ایلحظه  اگر ترسیدمی که انگار گرفت،  امخنده . رفت اتاقش طرف به  سریع و کشید رو دستم و

  و دادم تکون تاسف ی نشونه به سری خنده  با. برگرده  رحمبی  زیبای همون و بشم پشیمون من کنه

 . برقصم دلش ساز با جوره  همه رو  شب اون گرفتم تصمیم

*** 

 

 دیدم،  شدن واضح  محض به. کردم باز چشم دادن، می  قلقلکم صورتم روی که هایینفس حس با

  با و بود شده  خم صورتم روی بود،  زده  سرش  زیر رو دستش یک که هامین صورت روی هامچشم

 :اومد حرف به که زدم لبخند ناخودآگاه . شد قفل کرد، می  نوازشم دیگرش دست

  هم کنی، می باز رو خوشگلت هایچشم هم زمانهم ! دختر که کردی بهشت رو صبحم آخ،  -

  دست کاری یه  خوابیدی کنارم که حاال مخصوصاً  و میره  واست بیشتر بار هزار دلم گینمی  خندی؟می

 میدم؟  جفتمون
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 .کردم کج  شونه روی رو سرم کمی و شد صدادار امخنده 

  دیشب که بود این از  غیر. خوره نمی  بهم هم انگشتت نوک حتی نخوام من تا دونممی  چون نخیر؛ -

 ! خوابیدمنمی کنارت

*** 

 . کشید  آغوشم به محکم هوابی  و  شد خودبی  خود از هامین

 . نمیشه هیچی نخواد خانومم تا  نکن شک! موشه  نریز ون*ب*ز -

 . بشم دور ازش کردم سعی خنده  با

 . بخوریم صبحانه بریم پاشو!  شدم له تشن، غول   کن ولم حاال خب،  خیله -

 . نشد بلند تخت روی  از اما کشید؛ عقب هامین

 !بشه داده  توضیح   چیزها سری  یه  باید صبحانه از قبل -

 . پریدن باال ابروهام جدیش لحن از

 رو؟  چی -

  اما برد؛ خوابم بعدش دقیقه پنج  که داشتن آرامش قدراون  من تخت،  توی  اومدیم ما تا  که دیشب -

  یه  برام داشت برده  خوابم من کهاین  فکر با پرنسسی یه که شنیدم بشه،  عمیق   خوابم کهاین  از قبل

 پرنسس؟  اون بود  کی دونینمی  تو! خوندمی  رو همدم قسم از متنی

  رو مچم یواشکیم هایعاشقانه  موقع کردمنمی هم رو فکرش حتی. گزیدم ب*ل و گرفت امخنده 

 : گرفتم رو پیش  دست و کردم فکری سریع. بگیره 

 نبود؟  روشن ایقهوه  موهاش میگی که پرنسسی این... ببینم بذار خب،  -
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 . کرد تایید  سر تکون با هامین

 بودن؟  خاکستری-طوسی هم هاشچشم البد -

 ! دقیقاً -

 :گفتم متفکرانه و زدم امچونه  به رو دستم

 نبود؟  این خوند که متنی اون... اوهوم -

 :خوندم فکر کمی با و کشیدم عمیقی نفس

 ! اندفوتبال  بازی یک مانند افکارم -

 اند، اخراجی  هایشبازیکن  تمام که فوتبالی

 ! منی ذهن زمین بازیکن تک تو و

 را  عشق توپ مدام که بازیکنی

 !کندمی  گل عقلم و قلب یدروازه  در

 . خودشه خودِ -

 :گفتم و آوردم در شکلکی

 ! شناسم نمی  نه؛ پس -

  خودم به دل،  ته از هایی خنده  با. دادمی  قلقلکم هامین و بودم افتاده  تخت روی اومدم،  خودم به تا

. دادمی ادامه کارش به و خندیدمی فقط اما نده؛ قلقلکم که کردممی  التماس و پیچیدممی

 هاخنده  این که  خوردممی  رو  این حسرت  قلبم ته من و بود کرده  پر  رو خونه تمام هامونخنده 

 . نبود همیشگی
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 با. نمیشد باورم رو  بود افتاده  راه  به که قشقرقی هم هنوز. گرفتم سرم به  رو دستم و کشیدم آهی

 :گفتم رفتمی  روقدم پارک فرشسنگ  روی که هامینی به خیره  ناباوری

  ندازیمی  رو خودت چرا. رفتمی کردممی  محلیبی  انداخت،  متلک یه! کردی ناکار رو یارو زدی -

 ! مجنونی تو... تو! بودیش کشته که کردننمی  دخالت  مردم دردسر؟ توی

 :گفت فریاد با و  چرخید طرفم به دفعه یه

  روی  راحت که هستم  تویی مجنون. میشی دور هی زنی، می  پسم هی که توام  مجنون! هستم آره  دِ -

 که امدیوونه  من آره ! کنینمی  باورم که توام مجنون. برو میگی بهم و بندیمی  چشم  عاشقی  همه اون

 ! زنمشونمی  مرگ حد تا و میدم رد  بندازن هم چپ نگاه  بهت

  که منی بشه،  ترآروم کردمی  سعی من به توجهبی و میزد نفس نفس. انداخت نیمکت روی رو  خودش

  نیمکت روی کنارش آروم  و کشیدم آهی. بود آورده  روزم به چی  دردآورش هایحرف  با دونستنمی 

 : گفتم غم  از پر لحنی با. انداختنمی  بهم هم نگاهی نیم حتی و بود شده   خیره  آسمون به. نشستم

 قهری؟  -

  دیدن با نگاهش. چرخید طرفم به و کرد باز چشم بعد. کشید عمیقی نفس و بست چشم ایلحظه 

 : گرفت ملیمت رنگ لحنش و شد آروم ناخودآگاه  امزده غم  هایچشم

  بشم ناراحت بود؟ کجا قهر. خوامتمی  من باز بشی که هم دنیا آدم بدترین تو   المصب؟ تونممی مگه -

 . نداریم گرفتن نادیده  و محلیبی میگم،  بهت

  سمت به رو دستم آروم. رفت  پیشونیش یگوشه  زخم سمت نگاهم و نشست بم*ل روی محوی لبخند

 :گفتم نگران لحنی با و بردم سرش
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 ! دستش بشکنه کرد؟ زخمت جوریاین چی با نچ،  نچ،  تیکه؟*مر  کرد کارتچی  ببینم بیا -

  زخم بستن و کردن ضدعفونی مشغول و کشیدم بیرون زخم  چسب و الکلی پد کیفم توی از سریع

  پر که نگاهش سمت به چشمام. افتادن گیر مشتش میون هامانگشت شد،  تموم که کارم. شدم هامین

 بود،  داشته نگهش مشتش میون که طورهمون  و زد  وسه* ب رو دستم. خوردن لیز بود شده   التماس از

 :گفت ملتمسانه هامچشم به خیره . پوشوند رو  روش خودش دست با و گذاشت قلبش روی

  زخم! زیبا بذار مرهم رو جااین  زخم. کمه بدم هم جون  تو  واسه من! موت تار  یه  فدای زخم این -

 . تویی درمانش تنها  که ببند رو جااین 

  لحنی با و دزدیدم نگاه . کشیدم عقب  رو دستم  آروم و گزیدم ب*ل. زد ضربه قلبش روی دستم با و

 :گفتم بودش  برده  تاراج به غم که

  رهام کنی؟ التماس خوایمی  کی تا! هامین بسه.  بشم زخم  اون درمان و مرهم تونمنمی  من! نمیشه -

 ! من گوربابای دیگه داری،  رو هاترفیق  داری،  رو  اتخانواده  تو. برو و کن

  همشون روی تو برای. نمیدم نفرشون صد به رو هاتمژه  از  تار یه  حتی من. هااون   بابای گور اتفاقاً -

 . زنممی خط

  امروز و  دیشب مرخصی بدم صدام به سردی لحن کردم سعی و بستم چشم. کشیدم آه  دوباره 

 ! بود رسیده  پایان به زود چه هاغم  از صبحمون

 هاآدم یهمه  روی خوادتنمی  که کسی برای. بردار بازیتمجنون  این  از دست. شده  تموم هامین،  نه -

 . اتخانواده  پیش برو! بکنم رو زندگیم بذار کن،  ول رو من. نزن خط

 :فشرد مشتش میون رو قلبم و شد دست بارشغم  و  شوکه لحن

 کنی؟  زندگی راحت ذارمنمی  من زیبا؟ آره  کنی؟می  زندگی من بدونِ -
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. کردم باز چشم و زدم  عقب رو  بغضم عمیقی نفس با نچکه هاماشک  تا گرفتم از*گ محکم رو بم*ل

  مدت این توی که نبود کاری این! بودمش شکسته جمله یه با من. بود شده  خم انگار هاششونه 

  همون شدمی  تبدیل تلخ   باور یه  به زود خیلی که نگاهش توی ناباوری این  بدم؟ انجامش خواستممی

 تمومش  توستمنمی  چرا  لرزید؟می  پام و دست حاال  چرا پس برسم؟ بهش خواستم می  که نبود چیزی

 مردم؟می درون از  داشتم چرا کنم؟

  دوری این به همیشه برای تا بکشونم آغوشش به  رو خودم و بزنم هامحرف تمام زیر خواستم لحظه یه

  خشم و درموندگی سر از دستم. اومد چشمام جلوی  کارهام این تمام دلیل دفعه یک اما بدم؛ پایان

 تا  گفتم دروغ هم رو هامجمله  آخرین برد، می  تحلیل  به رو صدام داشت که  بغضی همون با. شد مشت

 :کنم تموم  رو چیز همه

  ذارینمی  احترام تصمیمم به کهاین  و کنم زندگی  توبی  گرفتم تصمیم من. میده  آزارم حضورت! آره  -

 ...باشی زندگیم توی نمیشه که فهمینمی کهاین . میده  آزارم

 از دویدن،  با و شدم بلند نیمکت روی از و زدم چنگ رو امکوله  بند. نداد بهم دادن ادامه یاجازه  بغض

 . کردم  فرار هامین یشده خم هایشونه  و  توخالی نگاِه

*** 

 

  حبس نه*ی*س  توی که نفسم. انداختمش تخت روی پام جلوی ناباوری با و کردم قفل رو گوشیم

. نداشتم اطمینان هامچشم  به. نشدن جدا گوشی از امشده  گشاد هایچشم و کردم رها رو بود شده 

  سمت  به دفعه یک و شد بیشتر ناباوریم شدت کرد،  درک رو بودم دیده  که  چیزی مغزم باالخره  وقتی

 :کردم خبر خوندن به شروع دوباره  و کردم باز رو  گوشی قفل سرعت به. بردم هجوم گوشی

 و کرده  کسب زیادی محبوبیت آهنگ تک  یک انتشار با پیش هاسال که ایخواننده  راستین،  هامین -

  با دیگری آهنگ تک انتشار  به اقدام سال شش از   پس اکنون کرد،  خداحافظی موسیقی دنیای از بعد
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 این  خود آهنگسازی و شعر با ظهر از بعد هجده  ساعت  در دیروز قطعه این. است کرده  "دچار" نام

  ماند، می  باقی موسیقی  دنیای در آیا که سوال  این  به جواب  در او. است شده   منتشر محبوب یخواننده 

  انتشار  وی. دارد اششخصی  زندگی به بستگی چیز همه و نیست مشخص چیز هیچ  که است گفته

 ... . نوشت چنین  و کرد اعلم خود اینستاگرامی  پست در را آهنگش

  همون دچار، . چرخیدمی  سرم دور دنیا کل. شدم خارج صفحه از سریع اشادامه  خوندن از قبل

  آهنگسازش و شاعر! بود خودش یساخته  خوند، می  پیانو با اشخونه   توی  پیش  شب پنج  که آهنگی

 کنه؟ غافلگیرم خواست می  نگفت؟ بهم شب اون چرا!  بود خودش هم

  که افتاد یادم دفعه یک. بودم ناراحت بود آهنگ توی   که دردی همه  اون برای هم و  بودم خوشحال هم

  پاک  شدمی  مدتی که رو  اینستاگرام اپلیکیشن دوباره  سرعت به. نوشته چیزی هم پستش توی هامین

 پست آخری قراریبی با کردم،  پیدا  رو هامین یصفحه. شدم امصفحه وارد و کردم نصب بودم،  کرده 

 :شدم متن خوندن مشغول و آوردم رو

  هم شما قلب ته به  امیدوارم و  اومد قلبم ته  از قطعه این. شد منتشر دچار نام با جدیدم آهنگ -

  رو اثر این نام خودش که کسی  به کنم تقدیم  رو آهنگ تک  این خواممی. ببرین ذت*ل ازش و بشینه

  چرا باشید؛ دچار چیزی یا  کسی به همگی امیدوارم. خبره  با خوب قلبم هوای و حال از و کرد انتخاب

  تاریخ  به. کنهمی انسان رو هاانسان ما عشق،  تنها و  "عاشق یعنی دچار" سپهری  سهراب قول به که

 . ماه  خرداد دهم

  من از بهتر کسی چه و شدمی  تکرار سرم توی مدام جملتش. کردم خاموش  رو گوشی و گزیدم ب*ل

 شده؟ تقدیم وفامبی  خودِ به آهنگ این که دونستمی

*** 

  هاماشک  و  شکسته بفهمم کهاین   بدون بغضم فهمیدم دستم شدن خیس از  و کشیدم صورتم به دست

  توی هامین که دونستممی. رفتم خونه در طرف به و شدم بلند جا از آنی  تصمیم یه با. شده  سرازیر
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  که جهنم به اصلً و گفتممی بهش بودم گرفته قشنگش کار این از که رو حسی تمام باید من. خونشه

  ندیده  هم  ثانیه یک  حتی هم اون  از بعد و بودم گفته بهش جوریاون  پارک توی  دعوای اون از بعد

 !بودمش

  خوابش اتاق از که  آهنگی بلند صدای به توجهم ورودم محض به. کردم  باز رو  اشخونه در کلید با

 زدممی  حدس چون سپردم؛ گوش فرخ فرزاد صدای به و انداختم باال ابرو تعجب با. شد  جلب اومدمی

 . باشه دلش حرف هم آهنگ این که

 موند جا قلبم توی خاطرت تو بعد -

 موند تنها تو بی من عشق همه این

 رفتی  تو  که وقتی از

 سختی  هر و موندم من

 . تنهایی غم  این از وای ای

 که کردممی  آرزو من و بود پیچیده   خونه  توی  هم سیگار بوی. فشردم هم روی درد با رو هامچشم

 . آوردم نمی  هامین سر رو بل این اما شدم؛می  الل پارک اون توی روز اون کاشای 

 بودی  من با تو وقتی  تا خندیدیمی آره  -

 نیست یادت منو دیگه رفتی نگو نه

 . تو موندی تنها حاال رحمی،   بی تو

 داره  خبر کی دردم؟ پر دل از  دونیمی  چی اما رحمم؛بی  من توئه،  با حق. هامینم یادمه رو تو اما رفتم؛

 بود؟  کرده  دلیسنگ  همه این  به مجبور رو من که ایرحمانه بی  دلیل از

 کاشتی  گل عجب خوشدست  بابا -
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 گذاشتی  دوراهی سر خوب منو

 آشتی  فرداش بودی قهر روز یه

 . خواستی که  شد همون بردی،  تو باشه

 با. رفتم اتاقش طرف به و نیاوردم دووم دیگه که شد زیاد قدراون  آهنگ جملت درد و  سیگار بوی

 کشید، می  سیگار و بود  زده  تکیه دیوار به بود،  نشسته زمین روی که درمونده،  حالت اون توی دیدنش

  که داشت رنج  وجودش توی قدراون  و بودم شده  دلتنگش روز چند این توی قدراون . لرزید دلم

 محض به و کردم قطع  رو آهنگ برداشتم،  رو گوشیش بود،  گذشته بینمون که چیزهایی تمام بیخیال

 پر نصفه تا که جاسیگاری توی و کشیدم بیرون هاشانگشت  بین از رو سیگار شد،  متوجهم کهاین 

 . کردم خاموشش بود، 

 ایسرمه  یتیله  یه که بود  شده  خون دریایی هاشچشم . ریخت دلم و شدم  اشغصه  پر نگاه  به خیره 

 :زدم تشر داشت،  هم خشم از هایرگه  که لحنی با و کشیدم آهی.  بود ورغوطه  میونش رنگ

  آهنگ که شدم خوشحال قدرچه بگم بهت که اومدم  من! برداشته دود رو خونه کل وضعیه؟ چه این -

 کهدرحالی  اونم کشی، می سیگار داری که وقتی ببینمت؟ وضع  این توی باید و  خوندی خودت رو دچار

 پیچیده؟   خونه کل توی بوش و شده  پر زیرسیگاری این که کردی دود دیگه نخ  چند قبلش دونمنمی 

 تنش توی که بیرونش هایلباس  به توجهم تازه . شد خیره  نامعلوم اینقطه  به و گرفت چشمام از نگاه 

 : آورد خودم به رو من شگرفته  و دارخش صدای که شد جلب بود

  زود بتونم که برم زودتر داشتم عجله که وقی  آلمان،  برم خواستممی که زمستون توی  یادته -

 اومد؟  گیرم بلیط دیر و سخت قدرچه برگردم، 

 ... من حرف به ربطی چه این  ولی یادمه؛ -

 :گفت کرد، می  چکه ازش غصه که لحنی  با و کرد قطع رو حرفم
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 گیر خالی  جای پرواز اولین توی نیاد،  گیرم بلیط اصلً بشه،  پیدا دیرتر بلیتم خواستممی که حاال -

 بینی؟ می  رو خدا کار. اومد

 :اومدم حرف به لحظه چند  از بعد و شد حبس امنه *ی*س  توی نفس شنیدم،  که چیزی از شوکه

 اومده؟ پیش شرکت  برای مشکلی بازم آلمان؟ میری داری مگه پرواز؟ اولین توی -

 :داد جواب ربطبی

  پیک با امروز است،  دیگه روز سه  برای تاریخش که  بلیتی و بگیره  بلیط برام سپردم پدرام به دیروز -

 .میرم همیشه برای دارم برگشت، بی  بلیط یه! رسهمی  دستم به

 . بود شده  ناممکن برام درکش اصلً انگار کردم، نمی  باور شنیدممی که رو  چیزی. رفتم وا جام سر

 هامین؟  میگی چی... چی -

  از رو سفیدی پاکت  و برداشت تخت روی از  رو چرمش کت شد،  بلند  جا از. کرد نگاه  بهم دوباره 

  هر با کهدرحالی  اومد،  حرف به و  کرد پرت سمتم به رو پاکت من،  به نگاهینیم با. کشید بیرون جیبش

 :رفتمی  باالتر صداش اشجمله

  راحت که میرم میگم دارم. ندارم موندن جااین  برای دلیلی دیگه. آلمان  میرم همیشه برای دارم -

.  کردی تسلیمم تلخ   سرنوشت این به بردی،  تو  میگم. من مزاحمت و  حضور بدون بکنی،  رو زندگیت

!  شی؟ خلص من شرِ  از که خواستی؟می  رو همین بود؟ همین! رسیدی  خواستی که چیزی به میگم

 ! رسیدی  بهش خب

  در شدن کوبیده  هم به صدای. رفت بیرون اتاق از گوشیش برداشتن با  و زد فریاد رو آخر یجمله

 . زدم زار دل ته  از بود،  هامدست  بین سفید،   پاکت توی که بلیتی به خیره  و شنیدم رو خونه 

*** 
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 که کمی نور فقط و بود  تاریک فضا تمام. کردم باز رو هامپلک   الی زور به هوا،   روی شدن معلق حس با

  دلتنگی. معلقم هوا   روی هامین هایدست  روی  واقعا ببینم شد باعث تابید، می  نامعلوم سمتی از

 قرارمبی  دل پس بود؛ خواب مغزم. بزنم حرفی باید کردم حس ایلحظه  و آورد فشار بهم شدیدم

 :گرفت دست به رو زبونم کنترل

 هامین؟  -

  توی و بازمنیمه  هایپلک با اما چرخید؛ سمتم به سرش کردم حس تاریکی،  توی  و ایستاد حرکت از

 .ندیدم رو اشچهره  تاریکی

  روی راحت که اتخونه برمتمی دارم بود،  برده  خوابت اتاقم زمین روی.  دِلَکَم بخواب دلم؟ جانِ -

 . بخوابی تختت

 . گرفتم جونم کم  مشت بین رو شرتشتی و بردم باال کمی رو دستم

 . زیاد خیلی شده،  تنگ واست  دلم کنی؟می بغلم پیشم؟  مونیمی -

 :گفت فهمیدمشنمی  بیداری و خواب حالت اون توی که لحنی با بعد  و کرد سکوت ایلحظه 

 . نیستی راحت کنارم گفتی! عزیزکم  -

 :گفتم گونهناله فهممنمی  رو حرفش و کنممی لج  انگار که  طوری و کردم اصرار غر با

 . بخوابیم و  کن بغلم شب  اون مثل! کنارم بخواب -

  بعد. کشید هم سر پشت  و تند نفس چند که فهمیدم و  رفت پایین و باال اشنه *ی *س حرکت با سرم

 باال تخت لحظه،  چند از بعد. گذاشت تختش روی  رو من و رفت خودش تخت  سمت به و  چرخید  هوابی

  آغوشش به رو تنم حرکت،  یه  با و انداخت کمرم دور  دست. کشید دراز کنارم هم خودش و شد پایین

 :گفت دلتنگ و عاشق مهربون،  لحنی با و کشید جفتمون روی پتو. چسبوند خودش به و کشید
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 .پرنسس جامهمین  من بگردم،  سرت  دور بخواب! میشم هم تنگتدلِ  قربون -

  دل صورتم،  تمام و سر  روی اشوقفه بی  هایسهبو  حس با. نگفتم چیزی و  نشست بم*ل روی لبخند

  این شاید که بیارم خاطر به درست کهاین  از قبل هاش، وسه *ب بین و گرفت  آروم باالخره  تابمبی

 . شدم پرت خواب دنیای به دوباره  خوابم، می  کنارش و کنممی بغلش که باریه آخرین احتماالً

*** 

*** 

 

  بهم شدیدی سردرد و شده  اضافه  دیشبم هایگریه و داریزنده شب به فرودگاه،  یهمهمه  و سروصدا

.  کردم رد بودم،  گوشیم توی از کردنش نگاه   مشغول که رو عکسی و کشیدم آهی. بود داده  هدیه

  تنم توی  اشکی دیگه انگار اما شد؛ تربزرگ  بغضم. بود هامین و من هایدونفره  از  هم بعدی عکس

 . بود نمونده  گریه برای

  هاینفس اول که کردم خاموش رو گوشی و زدم  تکیه  صندلی پشتی به دادم،  مالش رو چشمام آروم

  زمزمه برام رو آهنگی که هامین دارخش  صدای بعد و کردم حس گوشم  روی پشت از که رو گرمی

 : برد باال رو قلبم ضربان کرد، می

 هستم  من نباشه غمت گرفته دلت دنیا از اگه -

 هستم  من شه  صدا هم تو با  که رو کسی نکردی پیدا

 هستم  من نیومد راه  تو با زندگی که دیدی اگه -

 هستم من زد لک  تو دل بعد سال کلی من عشق واسه

 . هستم من هستم،  من -
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  رحمیبی  از دلم که بزنم فریاد خواستمی دلم. بدم اشجمله  به جمله جواب در که داشتم حرف کلی

  بگم خواستممی. بگم بهت چیزی تونمنمی  و  سکوتم به مجبور اما نمیاد؛ راه   دلم با زندگی و گرفته دنیا

  و  کنم جا آغوشش  میون رو خودم داشتم دوست. بشی همدردم تو نمیدن اجازه   و ندارم همدردی

 اما هستم؛ عشقت تو دلتنگِ هم االنش همین من  بعد؟ سال کلی چرا که بزنم پچ   گوشش توی آروم

 انتخاب  ولی اجبار؛ به چند هر تلخ،   سرنوشت این. بزنم رو هاحرف  این از کدوم هیچ  تونستمنمی 

 . بود خودم

 همیشه  کن  حساب من عشق رو -

 نمیشه خسته که عشقش از آدم

 دار   نگه ذهنت تو  رو من تنها

 . هستم من بخوای تو تا

  و انتخاب این به رو  من که رازی به لعنت. باشه کنارم که دادننمی اجازه  اما  باشه؛ که خواستممی

  که ایزندگی  این با باید من بعد به حاال  از و بود قلبم و ذهن توی مرد تنها هامین! بود کرده  سکوت

 کردم؟می  چه بود،  هامین از پر اشلحظه  به لحظه

 بلند هم من ناخودآگاه . بود ایستاده  جلوم و بود زده  دور رو هاصندلی  ردیف هامین اومدم،  خودم به تا

 زمزمه رو آهنگ یادامه  و زد کنار رو فرودگاه   صدای و  سر دوباره  پردردش صدای. ایستادم و شدم

 :کرد

 نباشی باشی،  من نزدیک -

 شی  صدا که یا شی،  سکوت غرق

 نگهدار  خدا  تو به نمیگم هرگز

 هستم  من بخوای تو تا
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 . هستم من آی، 

 :گفتم آمیزکنایه  و  زدم تلخی لبخند

 !که میری داری  خدانگهدار؟ نمیگی-

  خودم به که ثانیه چند از  بعد و شد حبس نه*ی*س  توی نفسم. کشید آغوشم به و اومد جلو دستش

 . بود کرده  بغلم هاحرف این از ترمحکم  اما بشم؛ جدا ازش تا آوردم فشار اشنه *ی*س به اومدم، 

 ! عقب برو نکردی؟ باطل رو محرمیت یغه *ی *ص  اون مگه! هامین -

 : زد پچ  گوشم کنار از درست دارشخش صدای

 . بخرم جون به رو دومون هر گناه  باراین  بذار... هم من برای و نیست مهم تو برای دونممی -

 . برداشتم تقل از  دست و کشیدم آهی

 جاهمین  و چیز همه زیر زنممی  وقت  اون نرو،  بگی کلمه یه کافیه. نمیگم خدانگهدار اما میرم؛ دارم -

 . مونممی کنارت

 :گفت ملتمسانه بعد  و کرد سکوت ایلحظه 

 برم؟ ! زیبا -

  من و دادمی انجام ایدیگه کار عقلم و میزد فریاد رو دیگری چیز قلبم. کردم سکوت و گزیدم ب*ل

 .بودم آورده  کم جنگ این بین

 رضایته؟  ینشونه  سکوت این -
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. "اگر" شدمی معنی ، "اما" یعنی  من سکوت. بزنم تونستمنمی  که بود هاییحرف از پر من سکوت! نبود

  قلبم هامین،  رنج  پر صدای. بگه ندادنش دست از برای  ترسیدمی  عقلم که بود هاییحرف  از  پر سکوتم

 : آورد درد به رو

 ! رضاست علمت سکوت گفت بار اولین  برای که اونی به لعنت -

  جا یه  آدمی هر! داشته  مشکل دنیا هایآدم یهمه  با احتماالً  اون هامین؟ بوده  کی آدم اون دونیمی  تو

 حرف باید که جا یه باالخره  آدمی هر. میشه  سکوت به مجبور و میاد بند زبونش ترسه، می بُره، می

  من زده؟  رو حرف این که بوده  کی دونیمی  تو. میده  دست از رو چیزها خیلی و کنهمی  سکوت بزنه، 

 ! داره  طلب هاآدم یهمه  طرف از بلند "شوی  خفه" یه که مطمئنم

  من. کنم خداحافظی که نخواه  اما  میرم؛ دلت آرامش برای کردنت،  زندگی  راحت برای! زیبام میرم -

 . کنارت گردمبرمی  روزی یه باالخره  من،  موشی گردمبرمی

  جایی به رو نگاهم و کردم فرار اشرنجیده  هایچشم به نگاه  از. کشید بیرون آغوشش از رو من آروم

  کل پیشونیم روی اشوسه *ب بعد ایلحظه  و کشید  آهی. دادم سوق محکمش ینه *ی*س  حوالی

  جیب از و زد تلخی لبخند  نگاهم دیدن با. کنم نگاه  هاشچشم  به شد باعث و کرد گرم رو وجودم

  وجود هم سنگینی  چیز پاکت توی. داد دستم به و  آورد بیرون رو رنگی سفید ینامه پاکت کتش

 . داخلشه چی که ببینم تا  نکردم باز رو درش اما نبود؛ بزرگ خیلی که داشت

  فایل یه. نوشتم برات بزنم تونستمنمی  که رو  هامحرف  آخرین. بخون خونه رسیدی وقتی  رو این -

 خب؟ کن،  پخش هم رو اون نامه،  خوندن با همزمان حتماً لطفاً فرستادم،  گوشیت به هم صوتی

  بیشتری بغض بار این  صداش که حالی در اومد،  حرف  به دوباره . دادم تکون تایید ینشونه  به رو سرم

 : داشت

 بشنوم؟  رو صدات بذاری خواینمی  رفتن،  دم -
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 ب*را *خ  رو چیز همه  و  بشکنه بغضم تا بود کافی کلمه یک فقط. نگفتم چیزی هم باز و گزیدم ب*ل

  رو هامین توجه و دادم  تکون دست براشون شدن، می  نزدیک بهمون که سورن  و آرش دیدن با. کنم

 به. گرفتن ش*و*غ * آ در رو هم خداحافظی  برای و اومدم نزدیک دو هر. کردم جلب سمتشون به

  آخرین پروازش،  شدن  اعلم با. بودیم نفر سه ما کردنمی  اشبدرقه که کسانی جمع خودش،  خواست

 :کرد  زمزمه تلخ  لبخندی با و  انداخت بهم بود،  رفته تاراج به غم با که رو نگاهش

 ! خدانگهدار تو به نمیگم هرگز -

  متوقف برقی پله جلوی  و افتادیم راه  دنبالش به هم ما. رفت برقی پله طرف  به سرش دادن تکون با و

  و گذشتن سورن و آرش  از که هاشچشم. کرد نگاهمون و چرخید دوباره  رسید،  که هاپله  باالی. شدیم

 اسمش تنم،  در مونده  باقی توان تمام با و دادم کف از طاقت. شد کنده  جا از دلم رفتن،  نشونه رو من

 : زدم فریاد رو

 ! هامین -

 چکید،  که اشکش. شد  تر هاشچشم  و نشست بش*ل روی تلخ  لبخندی بغضیم،  صدای شنیدن با

 . دویدم سالن  در طرف به و کردم فرار چیز همه از. شد تموم نفسم

*** 

 

  روی خودم یخونه  در از نگاهم. کرد غلبه  جونمبی قلب به دلی دو ایلحظه شدم،  پیاده  که آسانسور از

. بود کلیدم دسته توی هم هنوز اشخونه  یدک کلید. گرفتم رو تصمیمم  و  خورد  لیز هامین یخونه 

  هنوز و بود کشیده  نفس توش هامینم بار آخرین که رو هوایی عمیق،  نفسی با و  شدم وارد  معطلیبی

 . کشیدم هامریه  به کرد،  حس توش رو کوبیسم عطر شدمی

  و من هایدست  رد خطر هر ته که خونه دیوار سراسر آبی و  صورتی خط دو روی مشده  آوار نگاه 

 عمیقی نفس. آورد یادم به کامم کردن ترتلخ  برای رو شیرین اتفاق اون یخاطره  و چرخید بود هامین
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  گرفتن تحویل برای اشخانواده  وقتی تا بود بهتر شاید. کشوند هرمز اتاق به رو من پاهام و کشیدم

  و در اما  نداشتم؛ آرامش جاییهیچ  دیگه من بعد به حاال از. کردممی  اتراق جاهمین  اومدن، می  خونه

  کم قراریامبی از بود،  کشیده  نفس توش  اون که هوایی و بودن دیده  رو هامینم لحظه  هر که هاییدیوار 

  باشه،  مراقبش بود قرار  که کسی هر بودم امیدوار اما کنه؛می کارچی  اشخونه  با که بود نگفته. کردمی

 . بمونم جاهمین  من بده  اجازه 

  از که گردنبندی پلک. شد تنگ نفسم و گرفت جون  چشمم جلوی  هواپیماش پرواز ینه *صح  هوابی

  رو پلک دستم. کرد سنگینی گردنم دور بودم،  نکرده  بازش گردنم از بعد به تحویل سال یلحظه 

 : شد اکو ذهنم توی  هامین صدای با روش یجمله و گرفت مشتش میون

 ! نیست  تو هاینفس که هوایی در گیرد، می  نفسم -

  عطر از ردی کجاش هیچ  که غربتی توی هامینم کشیدم؟می  نفس بعد به این از باید طورچه من

 گفته بدرود رو زندگی اما موندیم؛می زنده  دو هر ما کشید؟می  نفس طورچه  نداشت من هاینفس

 زده  هم رو خواب قید حتی  من. رفتیممی  راه  و کشیدیممی  نفس فقط متحرک هایمرده  مثل. بودیم

 اومد؟ می  چشمم به هم خواب مگه دوری  همه این توی و بودم

  قسمت وسط درست و کشیدم آهی بودم،  گرفته هامین از فرودگاه  توی که پاکتی یادآوردن به با

  داخلش که چیزی هر درش،  کردن باز با و درآوردم کیفم توی از رو پاکت.  نشستم زمین روی رزمی

  رو کلید دسته تعجب با. افتاد  بیرون کلید دسته  یه و شده  تا یبرگه یه. کردم خالی زمین روی رو بود

  واحدش در ساختمون،   در کلید! بود هامین کلید  دسته این شناختمش،  فوراً. کردم نگاهش و  برداشتم

 . نبود من یخونه  در یدک کلید از خبری اما  بود؛ کلید دسته توی  ماشینش سوییچ  و

  باز رو بود فرستاده  هامین که ایصوتی  فایل. درآوردم رو گوشیم و گذاشتم کنار رو کلید حیرت با

 صدای شدن پخش با و زدم رو فایل پخش یدکمه زمانهم. برداشتم زمین روی از رو کاغذ. کردم

  برام رو نامه متن همون فهمیدم نامه،  به نگاهی با . شد حبس لمنه *ی*س توی  نفس اتاق توی هامین
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  دنبال رو زیباش خطدست  چشم با که طورهمون . کردم پخش  اول از رو فایل و گزیدم ب*ل. خونده 

 :کشیدم جون به رو بخششآرامش  صدای و شدم گوش تن همه کردم، می

  تفاوتت بی نگاه  به تونستمنمی  که بود دلم توی هاحرف  سری  یه راستش. من موشی پرنسس سلم -

  از  اول. بخونی رفتنم از بعد تا  نوشتم برات پس بزنم،  رو هامحرف  و بشم خیره  است غریبه  برام که

  و  منی خانوم  تو!  ماشینم طورهمین  توئه،  مال من یخونه  بعد به حاال از. بگم بهت کلیدها به راجع همه

  آمد و رفت ترراحت  تا  بمونه پات زیر ماشین بذار. نباشه مخالفتی پس توئه،  مال ندارم و دارم چی هر

  طرف از بفروشیش،  خواستی اگه و دار نگهش خواستی. بکن خونه با خواستی که هم کاری هر. کنی

 . سورنه و  آرش پیش هم الزم مدارک یهمه . باشه از  دستت تا دادم  وکالت  یه بهت خودم

  چه رو بود مونده  جا ازش که عشق همه این. بستم نامه خطوط روی چشم  و کردم قطع رو صدا

  که بود داده  منی دست به رو چیزش همه که این کرد، می  مجنونم داشت که عشقی این کردم؟می

 دارم،  نگه رو ماشین کردمی  توصیه و بود آمدم و رفت فکر به حتی کهاین بودم،  غریبه  براش دیگه

  رو ایکلمه  دو یجمله این و  دارم دوستت گفتنمی  بهم کم. بود نهایتشبی  عشق از هااین  یهمه

 . کردمی  تکرار کارهاش با بار هزار روزی

*** 

 :دادم ادامه نامه  خوندن به و کردم پخش رو صوتی فایل یادامه. کردم باز چشم و کشیدم آهی

 خودمی،  خانوم هم هنوز تو. بود دروغ ولی شده؛ باطل که گفتم بهت. بینمون محرمیت به راجع و -

  یکی مال بذارم و کنم جدات خودم از جوره  همه تونستمنمی . وصلی بهم باریک نخ  این با هم هنوز

 ... کنی ازدواج خواستی روز یه اگه  پس بشی؛ دیگه

. پیچید اتاق توی دادمی  نشون رو روحش رنج  عمق که دردش پر آه  صدای و  شد قطع صداش ایلحظه 

 !کشیدمی  درد هم آوردنش ون*ب*ز به با حتی پسر  این



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
816 

 

  من وقت اون. بزن زنگ بهم فقط کنی،  نجوا دیگه یکی  برای رو دلبرت هایعاشقانه   خواستی اگر -

  رو خودم جون نه؟ باشه،  شأنت در که بیارم چیزی باید. میارم هم رو عروسیت کادوی و گردمبرمی

  دلت روزی اگه پس است؛ دیگه  یکی هایدست  توی  دستت که نبینم بمیرم خواممی من. میارم برات

  تا کنممی  قربونی پات جلوی  رو خودم  وقت اون. کنممی  باطل رو غه* ی*ص  و میام من دیگری،  برای

 . بذاری جدیدت زندگی به قدم سلمتی  به تا تو بلی دفع بشم من  و  شی رد  من خون  روی از

 زیاد خیلی برام هاشحرف شوک. کردم قطع رو صدا دوباره  هم من و کرد سکوت ایلحظه   هامین خود

 که بود کرده  کاری یه مجنون یپسره . بودم وصل  بهش هم هنوز! بودم هامین محرم هم هنوز من. بود

  کار این بدون بگم بهش تونستمنمی  و  دونستنمی که حیف. کنم نگاه  کسی به حتی  نتونم نبودش در

 . مونممی خودش مال ابد تا من هم

  هم ویس این ضبط دلیل احتماال  و داد تشخیص  صداش از رو احساسش شدمی  هاشحرف  تمام  توی

  بر خفه حالتی با رو آخر یجمله  و شدمی  تربزرگ صداش بغض گفت، می که ایجمله  هر با. بود همین

  قطره  چند یشده خشک رد نامه روی بود،  کرد سکوت که ایلحظه   همون توی درست. آورد ون*ب*ز

  انگار حاال تا دیشب از  من و  کنه گریه تونستمی  که خوردممی حسرت حالش به. شدمی دیده  اشک

 . بود مرده  احساسم تمام و شده  خشک هاماشک 

 : برسونم انتها به رو نامه تا کردم پخش رو فایل  دوباره  و کشیدم آهی

 نمیره،  دختری هیچ  سمت نگاهم حتی باشم مطمئن. توئه گیر فقط من دل که  دونیمی  بهتر خودت -

  که االن همین حتی و کنممی  دق دلتنگی از دارم. بیارم جات به رو کسی بخوام کهاین  به برسه چه

  هم عکس  توی از حتی که دونیمی خودت. هامهچشم  جلوی عکست زنم، می  رو هاحرف  این دارم

  فقط شاید بعد به این از. کنم پاکشون نخواه  ازم دارم، می  نگه رو هاتعکس! راستی  کنی؟می  دلبری

 . بکشم نفس هااین  با بتونم

 . شد خون  دلم دردش پر آه  از و کشید آهی
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  دونیمی . نمیشه تو برام کسیهیچ  که دونیمی و عاشقتم  بدجوری که دونیمی ! میگم رو آخرش -

  یه  روزی اگر. پرستمتمی  هنوز من و  نداشته من احساس  روی تاثیری هاتسردی  و دوری این تمام

  ساعتی چه نیست مهم داشتی،  کاری هر اصلً با بشنوی،  رو صدام خواستی  شد،  تنگ برام دلت وقت

  طرف از. بازه  تو روی به همیشه تا من ش* و*غ*آ  و قلب در باشه؟. بزن زنگ بهم باشه،  روزشبانه  از

 .هامین دوره،  ازت خیلی که عاشقی

  دردهام تمام با زمین روی شده   آوار طورهمون  ایدقیقه  چند. رسید پایان به نامه و شد قطع صدا

 رد هامچشم  جلوی از فیلم یه  مثل باهاش خاطراتم تمام  تا دوختم چشم نامعلوم اینقطه  به و نشستم

 . بودم غمگین خیلی فقط من و بود شده  حرفی هر از خالی ذهنم. بشه

 رو هامدندون . شد ثابت بوکس کیسه روی ناخودآگاه  چشمم و چرخوندم  هرمز اتاق توی رو نگاهم

  تمام رو بوکس کیسه ایلحظه  و ایستادم جلوش. کندم تنم  از رو شالم و  مانتو و سابیدم هم روی

 مشت زدم،  مشت وجود تمام  با من و کرد پر رو تنم سلول به سلول خشم. دیدم جدایی این دالیل

 .زدم مشت زدم، 

 

 * هامین*

.  زدم بیرون شرکت از و دادم تکون بود شد  بلند جاش از خداحافظی  برای که منشی برای سری

 از قبل. کردم کج  پارکینگ  طرف به رو  راهم و رفتم پایین یکی دوتا رو هاپله شدم،  آسانسور بیخیال

  جیبم از رو گوشی و  کردم پوفی. شد بلند گوشیم زنگ صدای بردارم،  قدم ماشینم طرف به کهاین 

 به رنگیکم  لبخند عسل صدای که کردم وصل رو  تماس اشصفحه به کردن نگاه  بدون. کشیدم بیرون

 :آورد بم*ل

 !خان  هامین شد عرض سلم -
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  شده  خلصه خوبم احساس تمام بود،  کشیده  ته هامشادی یهمه  روزها این. زدم آرومی یخنده تک 

 . آروم یخنده تک  و رنگکم  لبخند  همین به بود

 خوبن؟  بقیه جاوید،  سام،  خوبی؟ . جان عسل سلم -

 یکلمه  همون توی میشن خلصه هاآدم باقی میاری؟ رو اسمشون که  آدمن جاوید و سام فقط -

 ؟ "بقیه" فسقلیِ

. بپرسم جداگونه رو حالش و بیارم رو پرنسسم اسم تا  کنه مجبورم خواستمی . فهمیدم رو منظورش

  برای که روزایی این یعنی کنه،  زندگی راحت تا نباشم بود خواسته وقتی! خوبه حالش دونستممی من

 فهمیدم و آورد خودم به رو من عسل کشیدن آه  صدای. بود خوب اون  حال بودن،  جهنم خود من

 : کردم سکوت  وقته خیلی

 ...  و نگرانیم خوبیم،  همه -

  قطع رو حرفش طاقتیبی با. شد قراربی  تنگم دلِ. افتاد بیوفته،  اتفاق خواستمی  عسل که چیزی

 : کردم

 طوره؟ چه خانومم حال... حالِ -

 . افتضاحه خانومت حال! عجب  چه! آهان -

  نفر یک  حتی و گذشتمی  شوم جدایی این و آلمان به اومدنم از ماه  یک. شد حبس سبنه توی نفسم

  حال بودن خوب به تاکید  همیشه هم عسل خود  حتی. بود نگفته بهم چیزی چنین مدت این توی هم

  با افتضاحه؟ خانومت حال گفتمی  صداش،  توی غم   همه این با که بود شده   خبرچه حاال. داشت زیبام

 :اومدم حرف به زیاد نگرانی و عجله

 میگی؟  طوریاین  که چشه زیبام شده؟چی ! خوبه  حالش  گفت زدم حرف آرش با که هم دیروز تا من -
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 بزنه،  حرف تا  بودم منتظر که طورهمون  و دادم قورت ر دهنم آب. گرفت آتش جیگرم که کشید آهی

 . برداشتم قدم ماشینم طرف به پله راه   جلوی از

  و  نشسته خونه توی مدام. رفتی که روزی همون از بده،  حالش که ماهه یه االن. نبود خوب وقتهیچ  -

  هم اشک قطره  یه حتی  رفتی که وقتی از. هامینمه خاطرات از پر جااون  میگه نمیاد،  هم کافه حتی

  گز هر دختر این کنهمی فکر آدم که خودشه الک توی  جوری یه. شده  حرفکم  خیلی نریخته، 

 . اوز*ج*ت... از بعد روزهای مثل دقیقاً شده  حالش. نبوده  سرزنده  و  نداشته شیطنت

  بیرون محکم رو نفسم و سابیدم هم  روی دندون. شد تبدیل خشم به آریا یادآوری با امغصه  تمام

  بوده؟ بد بانوم حال رفتنم  روز از. رفتم وا من و بست  نقش ذهنم توی عسل هایحرف باقی بعد. دادم

 : آوردم ون* ب*ز به رو ذهنم  سوال  ترینپررنگ  بود،  افتاده  لرزش به که صدایی با

 خوبه؟  حالش گفتینمی  همتون چرا پس -

 : پیچید گوشم توی  ششده  بغضی صدای

. نگیم بهت چیزی حالش از کردمی  خواهش کلی رفتیم می دیدنش به که بار  هر. بود خودش خواستِ -

 . کنه بهتر رو حالش  تونهنمی  کسی هیچ  دیگه  گفتمی. کنه درگیر رو فکرت بیخودی خواستنمی 

 به که اینتیجه به. شد تکرار  ذهنم توی  زیبا هایکردن  دوری و هاسردی  تمام. کشیدم عمیقی نفس

 :گفتم و   رسیدم بود منطقی نظرم

  دلتنگیم تا بگی بهم  جوریاین  که گفته بهت دیده،  رو قراریمبی  دیروز آرش نه؟ میگی،  الکی داری -

 بگیره؟  آروم

 ... طوراین  چرا! نه  چی؟ -

  نبود خاطر به حالش اگه گفتی؟ می  بهم رو حالش االن باید چرا ندونم،  من خواستمی  زیبا اگه وگرنه -

 . میدم آزارش من و تره راحت   من بی گفت خودش اون نه،  برم؟ که کرد کاری خودش چرا پس بده،  من



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
820 

 

 :اومد حرف به خشم با عسل بشه،  تموم  حرفم که این از قبل

  چیزی چنین باید آرش  چرا! کُشهمی  رو من گفتم  بهت رو چیزها این من بفهمه هم االنش همین زیبا -

  تو بد حالِ از برام دیروز بزنه؟ بهت رو هاحرف  این تونستنمی  خودش بود،   دروغ اگه بخواد؟ من از رو

  داغون حال که بگیری،  ازش   خبری یه و بذاری پیش پا که بگم زیبا بد حال  از که زدم زنگ منم گفت، 

 ! بشه بهتر جفتتون

 پرت صندلی روی کیفم با همراه  و کندم تنم از رو کتم. کردم باز رو ماشین عقب در و کشیدم آهی

 : گفتم آروم بستم، می رو در که حالی در. کردم

 . کنمنمی  باور -

  اون زیبا،  پیش میرم دارم دیگه ساعت یه تا من. کنممی  ثابت بهت خب،  خیلی نه؟ کنی، نمی  باور که -

 . کنممی  ثابت بهت وقت

  بیچارگی سر از عصبانیتی  به دلتنگی شدت از. بود شده  قاطی هم با خشمم  و  غم. کرد قطع رو تلفن و

  پارکینگ از زود. کوبیدم هم به محکم رو در و نشستم فرمون پشت زدم،  دور  رو ماشین. بود رسیده 

 . افتادم راه   به بود شدن خیس حال در شدید بارون از که ونی*یاب* خ توی  و زدم بیرون

 من و بود کرده  امبیچاره  دلتنگی. کردمی  ترمعصبانی مدام و میزدن چرخ سرم  توی مختلف فکرهای

  عسل هایحرف  یمقابله به ذهنم توی  هاشسردی و تلخش هایحرف . خواستمی  رو زیبا دلم فقط

 . بگیرم آغوشش محکم که خواستمی  دلم ها، این تموم  بین من و رفتنمی

 که غمگینی کلمبی  آهنگ شدن پخش با. کردم روشنش و رفت ماشین ضبط طرف به دستم

  االن آهنگ این. زد  نیش چشمم به اشک و کشیدم آهی بود،  روزهام این قفلی آهنگ درآمدپیش 

  صدای پیچیدن و  آهنگ شدن شروع با. نداشتم رو کردنش عوض قصد اما بود؛ زخمم  روی نمک

 : چکید چشمم یگوشه  از  اشک ایقطره  و  شد تربزرگ  بغضم ماشین،  توی علیزاده  محمد
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 که نیست خودم  دست بارونیه چشام -

 ازم  میری در تو

 غم  گیره می موشونه 

 . عاشقم بد چقدر آخ

  به محکم هم سر پشت  بار چند رو مشتم و کشیدم پنهان هایبغض  از پر فریادی درموندگی سر از

  رفتم،  پیش به فقط خیابون توی. کردم بیشتر رو  سرعتم و دادم فشار رو از*گ پدال. کوبیدم فرمون

 . بودم دیوونه و عاشق فقط من و  باشم داشته مشخصی  مقصد که اون بی

 رنگت  خوش مویِ  عطر به خوردم گره  -

 عشق  زنجیر مثه

 پام  رو وایسم میام تا

 . عشق گیره می  جونمو

 من. انداختمی  بودم معتادشون که زیبا موهای عطر یاد  رو من که آهنگ  این بود دلم حرف قدرچه

  کاری یضربه این حاال و شدممی  سرپا  داشتم تازه  گشتن،  بچگیم بازیهم دنبال بیهوده  هاسال  از بعد

 . داشت غم  دلم قدرچه بودم،  خسته قدرچه. بودم خورده  رو

 ریز  یه  دستمه تو  گوشی -

 مریض  من میخوابم عکست پیشِ

 چیز  یه فقط گفتم حرفامو همه

 . باش میخوای هرجور بیا
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*** 

  بودم انداخته شاگرد صندلی روی که گوشیم سمت به نگاهم ناخودآگاه  آهنگ،  از تیکه این شنیدن با

  گوشی صفحه که گذاشتم فرمون روی جوری رو دستم . زدم چنگ رو گوشی و کردم دراز دست. رفت

 نبودن،  اگر که هاییعکس همون از یکی. کردم باز رو زیبا هایعکس   از یکی  بعد و باشه چشمم جلوی

  زوم عکس روی فقط نگاهم و بردم یاد از رو چیز همه ناخودآگاه . کردمی قهر چشمم با خواب هاشب 

 . شد

 پرت حواس فرمون،  پشت -

 کرد دیوونه تو  داشتن دوست منو

 سرد؟  هوای تو  برم کی دل تو

 . کاش ای برگردی یهو

 ( علیزاده   محمد کاش؛ ای برگردی)

  درست الین به رو ماشین و اومدم خودم به اومد، می  روبهرو  از که ماشینی ممتد بوق صدای با

 با. انداختم  داشبورد روی رو گوشی و کردم رها رو نفسم. بود شده  زیبا پرتِ  کل به حواسم. برگردوندم

  روی محکم رو دستم پشت. شدم خارج شهر  از بفهمم که این بدون شدم  متوجه اطراف،  به نگاهی

  شدت به هم هنوز که بارونی به توجهبی. کردم هدایت جاده  کنار به رو ماشین و کشیدم چشمم

  هایچراغ  با برلین شهر کل. رفتم جاده  بیرونی یلبه  طرف به و شدم  پیاده   ماشین از بارید، می

 . بود پام زیر روشنش

  بغضم هوابی  بعد و  انداخت تنم به لرز  هوا سرد سوز. شدم خیس خیس  بارون شدت از  سرعت به

  اشک  وجود تمام با پرتگاه  اون ب*ل کنه،  گریه نباید گفتن بهش بچگی از که مردی من،  و ترکید

  گلی زمین به رو مشتم. افتادم زمین روی زانو  با و نداشتن رو وزنم تحمل پاهام. زدم نعره  و ریختم
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 بین ایلحظه . نداشت ایفایده  اما  بشه؛ سبک  دلم دردهام از یکم شاید تا زدممی  زار و کوبیدممی

  باز در از شدمی پخش  خودش برای داشت که بعدی آهنگ صدای و کردم سکوت  فریادم بلند صدای

 : رسید گوشم به ماشین

 نوشت؟  مشکی خودکار با تقدیرو  واسمون کی -

 نوشت؟  عشقی یضربه با رو قصه این آخر کی

 بهش بندمنمی  دل بیاد،  سمتم کسی

 ( کیانی میلد مشکی؛ خودکار. )عشق به ندارم اعتقاد دیگه عمراً  تو بعد

 که دردی با. بزنن رو  دلم هایحرف   تکتک  تا بودن  کرده  یکی به دست هاآهنگ  یهمه  امروز انگار

 که طورهمون . گرفتم آسمون به رو رو سرم بود،  شده  ماه  یک این تمام از بیشتر شدتش قلبم توی

 : زدم داد دل ته از ناخودآگاه  زدن، می  شلق  صورتم به هم سر پشت بارون قطرات

 ! نکن  اشنفره  دو تو دوریه،  و غربت  از پر  المصب هوای این! بارون  نبار! لعنتی  نبار -

  هم سر پشت  هم هنوز هاماشک. کشیدم آه  و افتاد پاین سرم باشه،  کشیده   ته ناگاه  به انرژیم که انگار

 : گفتم وارزمزمه گرفت، می  رو نفسم که ایمردونه  هایهقهق   بین. ریختنمی  زمین روی

 ما اون،  و من. بشیم یکی که نخواست. خوره نمی  من درد به دونفره  هوای ! الکردار بارونِ نبار -

 ... .نشدیم

 . کردمی  گریه من دل روز و حال به آسمون که انگار و باریدمی  هم هنوز بارون ولی

*** 
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  بارون زیر مدت همه  اون از بعد. اومدن بند هامسرفه  باالخره  و گذاشتم میز روی رو آب خالی لیوان

 حسابی سرماخوردگی یه دنبالش به و وحشتناک هایسرفه  این هم باید ریختن،  اشک و موندن

 . شدمی گیرمدامن 

 تلویزین یصفحه به بشم،  متوجه برنامه از چیزی  که این بدون. شدم جاجابه مبل روی و کشیدم آهی

  و برداشتم رو گوشی. شد  جمع حواسم گوشیم،  زنگ صدای با که بودم خودم افکار توی و شده  خیره 

 : کردم وصل رو  تماس عسل،   اسم دیدن با

 . سلم -

  تو کنم، نمی  قطع رو تماس . زیبا یخونه  رسیدم االن  همین من میگم،  چی  ببینی کن گوش. علیک -

 . بشنوی حالش از خودت تا زیبا پیش  اتاق  توی میرم االن من. نیاد در صدات هم

  طرف از  رو صدام و گفتم ایباشه. گرفت امخنده  دادمی  نشون رو دلخوریش که سردش و تند  لحن از

  و نشد طوالنی انتظارم. نشن من متوجه و نره  صدام گرفت امسرفه  هوابی  اگر تا کردم قطع خودم

 کرده  حس رو دلدارش حور که انگار قرارمبی دل. شنیدم رو عسل پرانرژی  سلم صدای زود خیلی

 . پیچید گوشم توی زیبا دادن سلم مهربون اما حال؛بی صدای باالخره  و  تپید  تندتر بودف

  من زیبایِ انرژی؟بی  و خسته قدراین  وضعی؟ چه با اما  بودم؛ شنیده  رو صداش باالخره  ماه  یک از بعد

 داشت؟  حقیقت عسل هایحرف   یعنی. گرفت بر در رو تنم تمام نگرانی بود؟ شده  چی

 آجی؟  بگی چیزی  خواینمی  هنوزم زیبا؟ -

 جایی؟ این   همش تو که نمیشه شاکی سام بگم خواممی  چرا،  -

 بگی؟  دلت  توی هایحرف  از خواینمی ! نشو مسخره  عه،  -

 و هادوری  یا کردم، می  باور رو زده غم  صدای  این من. کرد مچاله رو قلبم دلبرم،  کشیدن آه  صدای

 رو؟  هاشسردی 
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  برای که ماهه یک حاال  چرا پس  کشیدی؛ عقب و  کردی سردی خودت زیبا،  بره  که خواستی خودت -

 کنی؟نمی  فراموشش چرا گرفتی؟ عذا رفتنش

  عقب بودم مجبور من. نیست کردن بازی نقش برای دلیلی رفته که حاال!  بودم مجبور من عسل -

 مجبورش تونممی  طورچه من. پابرجاست هنوز دلیل اون چون کشم؛می  عقب بازم برگرده  اگه و بکشم

 شد؟  معرفی همه به نامزدش شب  اون وقتی باشه من کنار که کنم

 :زد  تشر و گرفت خشم  رنگ باراین  عسل صدای

  هست چیزی  یه اما دونی؛می  هم تو  رو  این و خورد هم به کوفتی مراسم اون شب  اون! نامزد؟ کدوم -

  اجبار با و  آبروش خاطر به بفهمی اگر گفتمی ندونی،  که خواستمی  هامین واقع در. دونینمی که

 . برگردی بهش دلت با خواستمی. مونیمی  کنارش

  جلوش و  بزنم فریاد خواستمی  دلم! گفتمی  رو این نباید عسل! نه. شد حبس امنه *ی *س  توی نفس

 : بستم محکم رو هامچشم و کشیدم آهی شد،  بلند دوباره  که صداش. تونستمنمی  اما بگیرم؛ رو

  اون یهمه  به نامزدش عنوان به رو تو هامین افسانه،  با خودش نامزدی زدن هم به از بعد شب،  اون -

 که دوننمی  جمعیت اون یهمه  االن. داد نشون همه به رو  عکست  و گفت رو اسمت. کرد معرفی جمع

 ! تویی هامین خانوم

 بود،  کرده  حبس نه*ی* س  توی که نفسی با زیبا بریده  بریده  صدای بعد و  بود سکوت ای لحظه چند

 . رسید گوش به

 نکرد؟  کاری اون... مادربزرگش -

  حرف میتونست کی وقت  اون کرد،  معرفی رو  عروسش داماد آقای خود بکنه؟  تونستمی  چیکار -

 کنه؟  انکار رو کاریاصل 



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
826 

 

  بلند افتادنش هقهق به  و  زیبا  بغض شدن شکسته صدای هوا بی بعد و بود ترطوالنی  بار این سکوت

  خودش که شدمی کنده  جا از داشت قلبم کرد؟می  گریه اینطور چرا من دلبر  و اومد بند نفسم. شد

 : اومد حرف به  گریه با هاشهق هق  میون

 نگفتین؟  بهم چرا. حماقته از بدبختیم تمام  احمقم؟ قدراین  چرا من... من -

 چته؟  ببینم بگو نکن،  گریه طوری این یهو؟ شدچی  آجی،  بغلم بیا -

  اون مراسم از بعد گفت. گوشه یه کشید رو من مادربزرگش مراسم،  اول شب اون شب،  اون عسل -

  اشخانواده  نمیده  اجازه  کنه، می  محروم ارث از رو هامین کنم،  عمل گفت که چیزی خلف بر اگر شب

  ترسیدم من. رو هامین  هم و من هم کرد،  تهدید کلی. میذاره  هامین دل به هم  رو من اغ*د و  ببینه رو

  عسل. بود رفته نشونه رو  من گرشتهدید   و اشپیروزمندانه نگاه  نامزدی اعلم  از بعد شب،  اون. عسل

  هنوز من گفت اشنامه  تو  وقتی  دونی نمی. خودشه اسم به فقط قلبم هامینه،  با وجودم تمام من

  رو بدش حال من. بود کرده  مجبورم مادربزرگش! بودم  مجبور من ولی شدم؛  خوشحال چقدر محرمشم

 قدراین  من بختِ چرا عسل؟ کنم چیکار! مردم درون از االن. شدممی  داغون خودم دیدممی که

 سیاهه؟ 

  زیبای با بد قدراین  بود تونسته  طورچه  مادرجون. کردمی  غلغل  تنم سلولبهسلول  توی خشم حس

  همین بود؟ همین زیبام هایکردن  دوری تمام دلیل کنه؟ تهدیدش بود تونسته  چطور کنه؟ رفتار من

 ! بود؟ ترسونده  مرگ حد سر تا  رو  من زندگی دلیل که اساس  و پایهبی  هایتهدید 

  تهدید  رو هامینم اما کشیدم؛نمی  عقب میکرد،   تهدید  رو خودم فقط اگر نبودم؛  مهم خودم عسل -

 خیلی من مادربزرگش،  میگفت  راست! گذشتم خودش از خودش برای ترسیدم،   هامینم برای من! کرد

 ! کمم  هامین برای
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  تنها  رو رنج  و درد همه این  که بوده  قوی چقدر دختر این. بمیرم زیبام پردرد دل برای خواستمی  دلم

  من سر بلیی که بود کرده  تحمل  رو غم  همه این بده؟ بروز چیزی اینکه بدون. بود کشیده  درونش به

 نیاد؟ 

  جون به رو چیز همه مدت همه این داری،  حق. کن گریه من ل*غ*ب تو  بیا قشنگم،  خواهر بیا -

 . نزدی دم و  خریدی

 لحظه به لحظه  خشم  و شدنمی  تکرار سرم توی  مدام زیبا های حرف. شد قطع تماس ناگهان بعد و

  ساعت ایران توی االن اینکه به توجه بدون! نشستممی  ساکت نباید من. گرفتمی  بیشتری شدت

 ! میداد توضیح  چیزا  خیلی به راجع باید اون. موندم منتطر و گرفتم رو  مادربزرگم یشماره  چنده 

 

 * زیبا*

  روز دو. گشتم آرش اسم دنبال هاممخاطب بین. برداشتم رو تلفنم و کردم  باز رو خوابم  اتاق یپنجره 

  دوستامون همه به عسل شب همون. گذشتمی  جدایی این دلیل گفتن و دهنم قفل شدن شکسته از

  اوایل شاید. نروسونن هامین گوش به رو حرفی که بودم خواسته همشون از هم من و بود داده  خبر

  توی زندگیم تمام که من! کمم خیلی براش فهمیدم مدتی از بعد ولی بود مادربزرگش جدایی این  دلیل

 کجا؟ بود شده  بزرگ رفاه  کمال در  و  عمارت اون توی که هامینی کجا،  بود نداری و فقر

 و هامدلتنگی  از مدت،  همه این از بعد خواستم می  و کردمی  اذیتم خیلی  دلتنگی حال این با

  بار این من و دادمی  رو هامینم بوی که کردمی  رو آرشی طلب دلم. بگم یکی برای هامعاشقی 

 . بیام راه  دلم با خواستممی

 : داد جواب  تا شمردم رو ها بوق دونه دونه  و زدم  آرش اسم روی

 جانم؟ ! قشنگم خواهر سلم -
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 :اومد بم*ل رو رنگیکم  لبخند انرژیش پر صدای شنیدن از

 داری؟  وقت منم برای کمی یه  شادیت این  میون! خوشحالی  که خوبه چه. داداشی سلم -

 شده؟چی. دارم وقت همیشه تو برای -

 : گفتم آروم و شدم خیره  بیرون  به پنجره  از. نشستم تخت روی و کشیدم آهی

 . کن گوش فقط نگو،  هیچی تو  کنم؟ دل و درد باهات میشه. تنگه  دلم -

 :زدم صداش. شد ترطوالنی که سکوتش. کرد سکوت  ای لحظه  چند آرش

 آرش؟  -

 خب؟  میزنیم،  حرف بعدش ات، خونه  میام االن من ! نه تلفن  پشت از زیبا-

 . بزنم حرف من تا  کن گوش فقط. کلمه یک  حتی  نزن حرف تو نه،  -

 : کرد نوازشم که انگار و  شد  مهربون آرش صدای

 ! فعل پیشت،  میام االن من. عزیزم باشه -

 . بینمت می -

*** 

 کهاین  تا  گذشت مدتی. نشستم آرش انتظار به هامین،  عکس به خیره  تختم  روی. کردم قطع رو تماس

  و منتظرشم اتاقم توی  که گفتم آیفون پشت همون از و زدم رو دکمه. پیچید خونه توی آیفون صدای

  به رو نگاهم پنجره  از  و نشستم تخت  روی در به پشت. رفتم اتاقم به دوباره  خونه،  در گذاشتن باز با

 . دوختم تابستون  آبی آسمون

 . جانم زیبا سلم -
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 .بودم زدن حرف یآماده  من. کنم نگاهش تا نچرخیدم اما  اومد؛ بم*ل روی لبخند

 . بشین تخت روی من پشت بیا . ترمراحت  جوریاین . بهته پشتم ببخش سلم،  -

  کوبیسم بوی. کردم  حس خودم به نزدیک رو تنش   گرمای و رفت پایین باال  تخت لحظه  چند از بعد

  به که بار هر مدت  این تمام  توی که آرش مهربونی برای شد ترعمیق  لبخندم  و پیچید  بینیم توی

 . کنه بهتر کمی رو  حالم تا زد  عطر  همین از اومد،  دیدنم

 . کنممی  شروع االن من. زدی  کوبیسم بازم که ممنونم -

 صدای کردم حس اتاق،   در شدن بسته صدای پشت. بست رو اتاق در و شد  بلند تخت  روی از دوباره 

  سری شنیدم،  اشتباه  حتماً کهاین  فکر با اما شنیدم؛ هم رو دیگری در خوردن هم به ضعیف خیلی

 :کردم شروع نشست،  تخت روی دوباره  که آرش. کشیدم عمسق نفس چند و دادم تکون

 فهمیدین همه دیگه پیش شب دو. دلتنگم خیلی  دونممی  فقط کنم،  شروع کجا از دونمنمی  راستش -

  به خودم فقط رو چیز همه خواستم من. قلبمه توی دردی چه که دیدین و  بوده  چی رفتارهام دلیل

 . نشه متنفر مادربزرگش از تا نیاد،  ابروش به خم تا بمونه،  سالم   هامینم تا بخرم جون

  اشکم تا دادم فشار هم روی رو هامب*ل. گرفتمی خودش یسلطه  تحت رو صدام داشت کمکم بغض

 . شدممی  گریه تسلیم زودی  این به نباید. نیاد در

  کردم، نمی  پیدا رو تو  اگه من بود نوشته زیرش گذاشت؟  فروردین بیستم که رو پستی یادته  آرش -

  شده؟ گم غریب شهر اون هایکوچه پس  توی نداره،  رو من که حاال  هامینم یعنی. شدممی گم

  شدن گم برای جا یه دنبال خیابون هایشلوغی  بین و  خونه این سکوت توی من که طورهمون 

 . شدم گم خودم توی روزها این من. دادیم دست از رو همدیگه ش* و*غ*آ ما آخه گردم؟می
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 با کنهمی  سعی داره  که فهمیدم موهام،  پایین شدن کشیده  حس با. کشید لرزونی   و عمیق نفس آرش

  تار  به تار ص*ق*ر. زدم  پس  رو بغضم و زدم لرزونی و محو لبخند. بده  تسکینم  کمی موهام نوازش

 .کردممی زنده  سرم توی رو هامین یاد فقط من و داشت خوبی احساس هاشانگشت  بین موهام

 فاصله این باالخره  میشه،  متنفر ازم جایی یه باالخره .  بخنده  که زدم پسش و شدم سرد من -

  به رو هاشبغض  من. بشه خوشبخت و بخنده  دوباره  تونهمی  وقت اون. کنهمی  رنگکم  رو احساسش

 هایچال  اون با هامینم عوضش اون،  هایبغض جای به کنم گریه ابد تا که گرفتم هامشادی  جای

 . من هایخنده  تمام جای به بخنده  خوشگلش

  به سرعتم اما زدم؛می پس رو هاماشک  دست با. چکید اشکم  و شکست  رو مقاومتم باالخره  بغض

 االن نکردم،  مدت این توی که رو ایگریه تمام تاوان  بود قرار انگار و رسیدنمی  ریختنشون سرعت

 : گفتم گریه از پر صدای با هام، اشک  به توجهبی  و شدم تسلیم آخر دست. بدم پس جایک 

  هم اشگوشه  یه حتی  اما کوفتی؛ زندگی این تمام شده  اون که داره  درد خدا به! دارم درد من -

 که نیست جایی هیچ   سگی  دنیای این کل توی  و منه کس همه اون که داره  درد. کرد پیداش نمیشه

  که جاییاین  از پرسممی خودم از گاهی. میرممی  اون بدون روز هر جااین  دارم من! بشیم هم مال بشه

  چند است؟ فاصله مردن بار چند گرمش،  ش*و* غ*آ تا دل،  ته از هایخنده  تا آرامش،  تا هستم من

 رسم؟ نمی  بهش  باز میرم، می  درونم در هم قدرچه هر من که بار

 داد، نمی  بهم زدن حرف امون که هاییهقهق   بین. شد بریده  بریده  نفسم و بلند هامهقهق  صدای

 روزش حال و کرده  بغض هم اون که بود مشخص. شنیدممی  رو آرش منقطع و  سخت هاینفس صدای

  با. بشم آروم خودم دادمی  اجازه  و گفتنمی  هم کلمه یه  حتی که بودم ممنونش. ریخته هم به من برای

 . بود دلگرمی برام اتاق این توی بودنش وجود،   این

 :اومدم حرف به دوباره  کنم،  کنترل رو  امگریه  کمی تونستم باالخره  که دقیقه چند از بعد
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  هامین که دونستنمی   انگار کنی؟نمی  فراموشش  چرا گفت پیشم،  بود اومده   عسل که پیش  شب دو -

 قدرهمون  کشیدنه،  نفس کردن فراموش مثل کردنش فراموش و هامهریه  توی  اکسیژن من برای

 ! نمیشه خدا به شه، نمی  کنی؟ فراموش رو مهتابت تونستی تو خود  مگه! ممکن غیر و مسخره 

  از بدتر بود،  بد حالم. شنیدمنمی  و شنیدممی  رو آرش  عمیق هاینفس  صدای. افتادم هقهق  به دوباره 

 دل دیگه که دلی این! ببین  رو  من خدایا میشد؟ غصه  از پر باید همیشه من  زندگی چرا آخه و همیشه

 .بده  بهم دارم،  نیاز معجزه  یه. ببین رو شهنمی 

 ! نیست  من سهم دیگه که امنشه  ش*و* غ*آ تنگِ دلم! تنگه براش دلم! خوادمی  رو هامینم دلم من -

  برای نکبتم،  زندگی برای. زدم  زار دل ته  از و گرفتم هامدست  بین رو صورتم. بدم ادامه نتونستم دیگه

  دور آرش هایدست اومدم،  خودم به تا. زدم ضجه چیز همه برای دلبرم،  بدِ حال برای ام، شده  له دل

 اشنه *ی *س به رو صورتم  و چرخیدم کنم،  باز چشم که اون بی هاش، دست  حس با. پیچیدن تنم

 : کوبیدم اشنه* ی*س  به مشت و زدم هق و کردم گریه. چسبوندم

 با که هاییموقع  برای پرنسسم،  کردمی صدام که  هاییوقت  اون برای شده،  تنگ  صداش برای دلم -

 . موشی  موش گفتمی بهم ذت*ل

  گوشم کنار درست گرمش هاینفس. کردم حس  گوشم کنار ادامه در و صورتم کنار رو هاشنفس هُرم

  به هقمهق صدای پیچید،  گوشم توی که صداش. بزنه حرفی خواستمی باالخره  که انگار شد،  متوقف

  صدا و سر بی هاماشک  فقط و ایستاد تپش از  قلبم. شد حبس نه*ی*س  توی نفسم و قطع ناگاه 

 :کردنمی  خیس رو صورتم

 . ید هیدروژن،  گوگرد،   اکسیژن،  مولیبندن، . فاصله یه. گوگرد گوگرد،  سریم،  ایندیم،  پراسئودیمیم،  -

  از هم رو کشیدن نفس حتی من. بود رفته فرو عمیق   شوک یک توی وجودم کل. کردنمی  باور قلبم

  رو امشده  حبس نفس. برکشتم دنیا این به تازه  انگار شد،  ترمحکم  تنم دور  که دستش! بودم برده  یاد

  از خواستم. زدم نفس نفس بود،  رسیده  نهایتبی به ضربانش که قلبی کردن آروم برای و کردم رها
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  چیزی یاد تازه  بعد. نداد بهم رو اجازه  این هاشدست  حصار کردن ترتنگ   با اما بیام؛ بیرون آغوشش

 ! مندلیف جدول  عناصر از  سری یه  اسم افتادمو زد پچ  گوشم توی که

 که عناصری شیمیایی نماد و شد کار به دست سریع مغزم. شد زنده  سرم توی  هامین تولد برای امایده 

  نفسم دیگه بار یک شد،  کامل مغزم توی که ایدوکلمه  عبارت. کرد ردیف  هم سر پشت  رو بود گفته

. آورد ایمان قلبم و رسیدم باور به ب، *ل زیر کردنش تکرار با! موشی پرنسس بود گفته. اومد بند

 . بود دلدارم بم صدای صدا،  این که داشتم اطمینان اما  بود؛ بغض از پر بود،  خسته بود،  دارخش  صداش

 :نداد اجازه  هم باز اما بگیرم؛ فاصله  ازش تا کردم تلش دوباره 

  به سندش که جایی توی  بمون توئه،  سهم ابد تا ش* و*غ *آ این! خوبه جات جاهمین  بگیر،  آروم -

  تو مال ندارش و  دار کل و هامین! هانیست  سهمت هامین از چیزی که بگی دیگه نشنوم. اسمته

 . عزیزترینم هستن

  وقتی بود،  گرفته و دارخش  صدام. شد قبل از بیشتر دلتنگیم و گرفت ضربان عشق  همه این از قلبم

 : زدم  صداش عشقم تمام با که

 . کنم نگاهت بذار هامینم؟ -

  صورتشم اجزای روی مدام قرارمبی  و  دلتنگ نگاه . کشید عقب کمی و کرد باز رو هاشدست  آروم

 لیز لپش  چال سمت  به و پریدممی  ایشقهوه  هاشریش  به ایشسرمه هایچشم  از. خوردمی  چرخ

  او وضع. کاویدممی  رو صورتش سانت به سانت و کردممی  نگاه  ابروهاش به هاشب *ل از. خوردممی

  با و عاشقانه قدراون. دادمی  هدیه بهم عشق و چرخیدمی  من روی دلتنگش نگاه . نبود من از بهتر هم

. برگشتم گرمش ش* و* غ*آ به و دادم کف از  طاقت دوباره  که خورد لیز  هم روی نگاهمون دلتنگی

 . کشید نفس عمیق  و رفت فرو موهام بین هم باز ماه  یک از بعد صورتش

  یه  این یا شده  معجزه . باشه جااین  آرش باید االن باشی،  آلمان االن باید تو  خوابم؟  من هامینم؟ -

 شیرینه؟   رویای
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  بعد و موند بهم  خیره  دلتنگی با ایلحظه. کرد دور اشنه *ی*س  از رو صورتم ام، چونه  گرفتن با

  هاشوسه *ب بارون زیر هاماشک . نشستن صورتم و سر جای جای روی  وارمسلسل هاشوسه *ب

 . بود وصال شوقِ  سر از بار این که هاییاشک شدن،  سرازیر دوباره 

 . آوردی قلبم روز به چی دونینمی  درآوردی،  جونمو هاتاشک  با ساعته یه. خانومم گریه بسه -

 . بشنوم رو صدات بزن،  حرف خدا رو تو  هامین! شوقه اشکِ این -

 : زد پچ  ذت*ل با گوشم دم. کرد بغلم محکم و خندید حرفم این شنیدن با

 !من  شیطون موشی موش -

 ادامه بود،  شده  آرامش از پر و کشیده  پر ازش هاغصه  باالخره  که لحنی با و کشید عمیقی نفس بعد

 :داد

  این نبود،  جااین  آرش اولشم از. شد تموم هادوری  پیشتم،  باالخره  من. خوابه نه و دست معجزه  نه -

  اومدیم هم با. من دنبال فرودگاه  بود اومده  که زدی  زنگ بهش وقتی درست که بود من خوب شانس

  بهش دیدنش بدون گرفتی تصمیم  و خودشه که شد تخت خیالت و  شنیدی  رو صداش که تو ات، خونه 

 . بشم تسکینت و بشنوم رو دلت هایغصه  تا موندم  من و  رفت اون بزنی،  حرف راحت تا  کنی پشت

 :کرد غارت رو صدام غصه دوباره . شد تلخ  مادربزرگش یادآوری با بود،  اومده  بم*ل روی که لبخندی

  هم با نمیشه هم هنوز اما زنه؛می  تو عشق به فقط  قلبم فهمیدی. شنیدی رو هامحرف  خودت هامین -

 ...مجبورم که دلیلی اون. باشیم

 : پرید  حرفم میون و فشرد  خودش به رو من ترمحکم

  شب توی  هاشحرف اون  تمام  بابت تا پیشش بریم باید هم فردا. راضیه ازدواجمون به بزرگممامان -

 نیست؟  ایدیگه مشکل. کنه  عذرخواهی  خودت از هاش، توهین   باقی و مهمونی
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 :پریدم عقب  آغوشش از حیرت با بعد  و شدم شوکه ایلحظه 

  که گفتی چی مادربزرگت به اصلً  یا! نگن بهت چیزی که دادم قسم رو همه  من فهمیدی؟ کجا از  تو -

 شدن؟  راضی

  آروم و گرفت رو دستم زد کنار رو بود ریخته  صورتم توی که موهایی و  زد شیرینی لبخند هامین

 :گفت

  عسل و من بین زدی،  حرف عسل پیش باالخره  که شبی. شنیدم رو صدات خودم نگفت،  کسی -

  رو خانومم بیام تا گرفتم بلیط پرواز اولین برای بعدشم. شنیدم رو صدات  هم من و  بود برقرار تماس

  با ازدواج با راضی بازم من نیستی تو  وقتی حتی دید که همین هم مادربزرگم برای. کنم خودم مال

 . بشه راضی تا بود کافی میده،  دست از  رو من هم باز و شمنمی  خودت غیر کسی

  عمیقی لبخند. شدم آروم ایخرده  و ماه  دو از  بعد من و رفتن بین از آنی به هامغصه  و هاترس  تمام

  ناخودآگاه  فهمیدم و  زدم صدا رو هامین آروم. ریختم نگاهم به رو عشقم تمام و  نشست بم*ل روی

 :برگشته صدام به دوباره  ناز

 میشه؟  چی حاال -

 بم*ل یگوشه  از ایوسه*ب و شد  خم هوابی. زدن  برقی لحنم و صدا ناز شنیدن از هامین هایچشم

  راه  که بود باری اولین این. موندم بهش خیره  شده  گرد هایچشم با و کردم کپ ایلحظه. رفت کش

 !میشد کج  من صورت سرخ یغنچه  طرف به هاش، ب*ل و هاوسه *ب

  توی بره  خانومم اسم تا کنممی  خواستگاری رو  دخترش حمید عمو از و میام ترهامبزرگ با حاال -

 ! بشه خودم خانومِ  رسماً و امشناسنامه 
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  شد؟ تموم  چیز همه راستی راستی یعنی. شد آب دلم توی  قند حال عینِ  در و انداختن گل هامگونه

 نگاهم دوباره  شد باعث صداش. زدم محوی لبخند  شدیم؟می  همدیگه مال  هامین و من باالخره  یعنی

 : بزنم کوک  ایشسرمه  هایتیله  به رو

 .باشه نکرده  عوض  رو نظرت دوریمون این و  باشی راضی بخوای،  رو من شما اگه البته -

 :گفت آروم و گرفت نگرانی رنگ نگاهش بعد

 بمونم؟  پرنسسم؟ -

  لحن تریندلتنگ  و ترینعاشقانه  با و شدم خیره  هاش چشم  به مستقیم. داد  زینت رو هامب *ل لبخند

 : گفتم ممکن

 عاشقِ یه  هنوز من که  باشی نفهمیده  همشون بین از تو اگه کلمات،  این تکتک  سر بر خاک یعنی -

 ! دلتنگم و مجنون

  به عشق با رو هاشدست  حصار شدن ترتنگ   مدام و هاوسه *ب و رسوندم آغوشش به رو خودم و

 . خریدم جون

*** 

*** 

 

  عقدمون  رنگِ اینقره  و ساده  رینگ روی آفتاب  نور که میشد باعث فرمون روی هامین دست حرکت

  از لبخندم. بیاد چشم  به بیشتر تألتوش و بشه جاجابه  بود،  کرده  خوش جا  اشحلقه  انگشت توی که

. خورد لیز خودم نگین تک و اینقره  یحلقه  طرف به هامین،  یحلقه  از نگاهم و شد ترعمیق  هم قبل

 . شد زنده  چشمم جلوی عقدمون روز هوابی حلقه،  الماس نگین روی نور پرتوهای حرکت به خیره 
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  از خبربی بودن،  رسیده   تفاهم  به سرش  خودش یخانواده  و حمید عمو که ایمهریه  بر علوه  هامین

  شوکه همه مورد،  دو این اعلم محض به عقد سر. بود کرده  مهرم هم رو تنش  توی خون و قلب همه

 :گفت کلمه یک فقط همه جواب در هامین اما شد؛ شروع من هایاعتراض  و شدن

  رو قلبی تنها میدم ترجیح  پس میرم؛می  شکبی من بذاره،  تنهام که بشه قرار دیگه بار یه فقط اگه -

 . بشه دور ازش بل تا بریزم پاش  جلوی رو خونم و  کنم سوغاتش رو  خودشه اسم به و دارم که

 :کشید بیرون  خاطرات از  رو من صداش. بودم شده  قبل از ترعاشق   هم باز حرفش این با من و

 دختر؟  کجایی -

 :گفتم غر با رخشنیم  به خیره   و گرفتم امحلقه  از چشم

  که رسنمی  دخترها هم  دیگه ساعت چند تا. مونده  کار کلی هنوز و عروسیه  روز فردا! من عزیز آخه -

  که جایی یه میاری و  گرفتی رو من دست یهو شما وقت  اون بچینیم،  رو آشپزخونه جدید وسایل

 معمول طبق اونم که داره،  خالیه االن که رو تو  واحد کلید فقط که هم عسل. کجاست نیست معلوم

 !درها پشت  موننمی  دریا و دیبا و  رعنا. رسهمی  نفر آخرین

 حیرت با و کرد نگاهم و  چرخید ایلحظه. کرد پیدا نمود هاشچشم  توی تعجب و  پریدن باال ابروهاش

 :گفت

 بیان؟  گفتی هم دریا و دیبا به -

 قدرچه  اش، خانواده  با ارتباطم کردن بیشتر و کارم این که دونستممی خوب من و خندیدم ریز ریز

 :کنهمی  خوشحالش

 . هستن تو یخانواده  ترمهم اون  از و من هایدوست  از هم  هااون  نگم؟ چرا آره،  -

  پشت عشقش تمام با. کرد نزدیک بش*ل به رو اون  چپ،  دست گرفتن با و  شد دراز طرفم به دستش

 : انداخت گیر دنده  و خودش دست بین بعد و  زد وسه* ب رو دستم
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 . خانومی قدراین  که ممنونم -

  وقت هیچ  اون با ارتباطم  نکنم فکر. کنم دعوت نتونستم رو افسانه فقط... فقط. که کنمنمی  کاری -

 . بشه خوب

 :گفت جدی و آروم. من مثل درست رفت،  هم توی  اشچهره   و خوردن گره  هم به هامین ابروهای

  باشی،  نگران نیست نیازی  چند هر و نشه باز زندگیمون به وقت هیچ  پاش که میدم ترجیح  هم من -

 .کنه مهاجرت قراره  داره،  آمریکا برای بلیط امشب

  روزی یه کهاین  از ترسیدم، می  افسانه از من. نشدم خوشحال خبر این از گفتممی  اگر  بود دروغ

. بگیرم فاصله ازش تونممی  تا  خواستممی دل ته از  و ترسیدممی  بریزه  هم  به رو زندگیم کل اشکینه

 با و شدمی  نرم داشت ولی نبود؛ هامین و من ازدواج به راضی دل ته از کهاین  با هم مادرجون حتی

  انگار اما اومد؛می خوشش من از بیشتر و کردمی رفتار باهام قبل از بهتر کمکم  من رفتارهای دیدن

 . بود موندگار دلش توی ابد  تا  کینه این که بودن ساخته سنگ از رو افسانه قلب

 . رسیدیم خب،  خیله -

  پارک شهر پایین هایمحله از یکی توی ایکوچه پس  توی  ماشین. انداختم اطراف به نگاهی تعجب با

 : کردم  نگاه  هامین به گرد،  هاییچشم با. بود شده 

 کنیم؟  کارچی قراره  جااین  -

  لبخندی با و گرفت رو دستم. کردم رو کار همین هم من و نشست من به رو و  کرد باز رو کمربندش

 :کرد صحبت  به شروع و چرخوند صورتم توی رو نگاهش رنگکم

  کمتر من از تو بدونی خواممی. بگم برات زندگیم اول سال پونزده   از عروسیمون  از قبل خواممی -

 . شدم بزرگ و اومدم دنیا به هامحله  همین توی خودت مثل هم من و نیستی
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  اون با داشت،  ایخانواده  چنین که هامین. موند  باز دهنم و شدن گرد ممکن حد آخرین تا هامچشم

  زندگی فقر در و جایی چنین در تونستمی  طورچه کرد، می  تأمین رو بعد هاینسل  تا که ثروت همه

 باشه؟ کرده 

 ! ببین  رو اشقیافه -

 :گفتم حیرت با و کردم وورجه ورجه جام توی. اومدم خودم به  هامین یخنده  صدای با

 ممکنه؟  طورچه  این! نخند عه -

 :داد توضیح  عمیق،  نفسی با و کرد خلصه لبخند  یک  توی رو اشخنده 

  کردم؟ شروع سالگی شونزده  از رو رزمی و  موسیقی که بهت دادم،  نشونت رو هرمز اتاق وقتی  یادته -

  پدریم یخانواده  سن اون تا. شدم بزرگ محله همین  توی سالگی پونزده  تا  من چون همینه؛ دلیلش

 به دل که خاطر این به فقط بود،  شده  محروم ارث از  و شده  طرد خانواده  از پدرم! بودم ندیده  حتی رو

 . بود محله این اهل که داد زنی

  مخالفت همه اون دلیل بود؟ کرده  تکرار  رو پدرش کار هم هامین یعنی شدن،  گرد دوباره  هامچشم

 :داد ادامه بدم،  نشون العملیعکس  کهاین  از قبل بود؟ همین مادرجون

  و ناز توی بچگی از که من بابای اما کنه؛ منصرف انتخابش از رو بابا کاراین   با خواستمی  پدربزرگم -

 به رو فقر و کرد انتخاب رو مادرم بود،  شده  بزرگ باباجون هایپول  به حد از  بیش وابستگی  با و نعمت

  خودش پای روی  و بره  سرکار شد مجبور و شد   مستقل بار اولین برای  تازه  وقت  اون. خرید جون

 . کردن زندگی  مادریم مادربزرگ و مادر یخونه   توی  ازدواج از بعد هم بابا و مامان. بایسته

  از و بودن خورده  گره  هم  به هاشاخم. کردمی نگاه  نامعلوم اینقطه  به و بود دزدیده  من از رو نگاهش

 : کرد صحبت به شروع دوباره  لحظه،  چند از بعد. شده  زنده  براش هاگذشته  که بود معلوم اشچهره 



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
839 

 

  بابت همیشه هااون اما کردم؛ ترسخت  براشون هم قبل از رو زندگی اومدنم دنیا به با من بعدش -

  تا. بودیم شاد هم داشتن از هاوقت  خیلی اما داشتیم؛ سختی زندگی ما. بودن خوشحال  داشتنم

  توی  و خوابید شب یه بابا شدم،   ساله پونزده   وقتی کهاین  تا  گذشت طورهمین  مونزندگی هاسال

  هم به خیلی بود،  ایافسانه خیلی من بابای و مامان عشق. نشد بیدار دیگه فرداش  و کرد سکته خواب

 . پیشش رفت هم مامان که بود نشده  تموم بابا هفتم هنوز که بود هم همین برای. بودن واسه

  هم به رو هاشچشم ! بود کرده  تحمل رو بزرگی درد چه نوجونیش توی هامین. کشیدم هین ناخودآگاه 

  با امطه *اب*ر که  منی. فهمیدممی  رو حالش. بود کرده  مشت محکم  رو هاشدست  و فشردمی

 با که هامینی به برسه چه دیگه شد،  زندگیم اتفاقات  تریندردناک  از مرگشون نبود،  خوب امخانواده 

 . بودن علقمند هم  به همه اون و  داشته خوبی یطه *اب* ر والدینش

  و شدم  خم هوابی. گرفت  آتش بود،  نشسته هامینم یشونه   روی که غمی و درد همه اون  برای دلم

 :زدم حلقه  کمرش دور رو دستم

.  بشی موفق آدم یه و کنی  زندگی خوب تونستی  تو که خوشحالن خیلی مادرت و پدر میگم که من -

 باشه؟  نخور،  غصه. دارن رو هوات و  کنارتن هم هنوز هااون 

  پیدا بیشتری آرامش  هاشنفس صدای که شنیدم و  شد حصار تنم  دور هاشدست  لحظه  چند از بعد

 : گفت دارخش  صدایی با گوشم دم و کاشت امشقیقه روی ایوسه*ب. کرد

 ! دارمت  که خوبه -

 :گفتم عمیقی نفس با. شد بهاری دلم هوای و حال و گرفت عمق بم*ل روی لبخند

 میاد؟  خوششون  من از والدینت نظرت به -

 : گفت بود کرده  پیدا نمود هم صداش  توی که بیشتری آرامش با
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 کرده  انتخاب رو ایفرشته  چنین که کننمی افتخار پسرشون به و  هستن عاشقت هااون  من نظر به -

 . مونده  پاش به عاشقانه خودشون مثل و

 از بعد هم هامین. گرفت آروم قلبم هاش، ب*ل  روی لبخند دیدن با. شدم  جدا ازش و  خندیدم آروم

 : کرد تعریف رو داستانش یادامه لحظه جند

  اون. بود شده  فوت  قبل سال دو هم مادربزرگم نداشتم،  رو کسی هیچ  دیگه من فوتشون،  از بعد -

  معلوم وقت اون. ببرن خودشون همراه  رو من تا شد پیدا بابا یخانواده  یکله  و سر  یهو که بود موقع

 بزرگ پدریم یخانواده  با اون از بعد. داشته رو هوامون دورادور هاسال  اون تمام توی باباجون که شد

 . کنم زندگی مستقل تا شدم  جدا ازشون شنیدم،   رو باباجون و بابا دعوای داستان وقتی و شدم

 : دادم بیرون محکم رو نفسم

 ! ماجرایی پر  داستان چه -

 : گفت و  زد چشمکی

 . رسهنمی  که شما  زندگی  داستان پای به بانو،  فرمایدمی کاریچوب  -

  رو  دستم ماشین کردن قفل از بعد. بشم پیاده  کرد اشاره  که کردم نثارش ای "مسخره " و خندیدم

 : داد جواب  خودش بپرسم مقصدمون  از چیزی کهاین  از قبل. افتادیم راه  به پیاده  و گرفت

 . ببینیم رو شدم بزرگ توش که ایخونه  بریم -

  دست بهم ایناشناخته  گیجی حس هامغازه  و  هاخونه  و هاکوچه  دیدن با رفتیم، می  جلوتر چی هر

  اون هایخونه درهای روی ناخودآگاه  نگاهم. شدیم رز بستبن  اسم به بستی بن وارد کهاین  تا دادمی

  قبل اما  شد؛ تنم سلول  به سلول مهمون حیرت. کشید پر هامگیجی  یهمه  یهو  بعد و  چرخید بستبن

 : گفت هامین بگم،  چیزی کهاین  از

 . سیاهه درش رنگ که همونی بست، بن ته یخونه  اون. بود بستبن  این  توی ما یخونه  -
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  بود؛ حیوونی و آدم هر از  خالی بستبن . چرخیدن  سرم دور هاخونه  کل و شد بسته خود به خود دهنم

 . شنیدممی  سرم  توی رو ایکرکننده  صداهای من اما

 ! پریده  رنگت خانومم؟  خوبه حالت زیبا؟ -

  مطمئن باید کردم، می کنترل رو خودم باید. گذاشتم بستبن  داخل به قدم و کشیدم عمیقی نفس

 . شدممی

 بود؟ محله همین توی هم هاتبچگی زیبای پس میگم، . افتاده  فشارم کنم فکر خوبم،  -

  رنگ که همون بود،  ما به چسبیده  یخونه  همون  خونشون. بودن دیوارمون  به دیوار یهمسایه آره، -

 . سفیده  درش

  آروم بغض. انداختن  هوا بدون خلئی توی رو من  که انگار و شد سخت برام کشیدن نفس ایلحظه 

 . نداشتم  باور هم هنوز من و  کرد رشد گلوم توی آروم

  نزدیک از کی بار آخرین کنیم،  پیدا  رو دختر اون اواخر  این کهاین  از قبل. دارم هم دیگه سوال یه -

 . هاتهبچگی توی  همون منظورم دیدیش؟

 . انداخت باال شونه بیخیالی با بود ایستاده  کنارم حاال که هامین

.  بودیم ایدیگه یخونه  توی  سالگیم پونزده  تا و  رفتیم خونه این  از بعدش. بودم ساله سیزده  وقتی -

  من  وقت هیچ   اون اما داشتم؛ رو هواش و کردممی نگاهش دور از و اومدممی  مدام من دوسال اون  توی

 دوباره  تا کشید طول ماه  یک  و رفتم عمارت به  من و شدن فوت بابا و مامان کهاین  تا. دیدنمی  رو

  بار آخرین میگم که همینه برای. بودن رفته محله این  از مدت همون توی اما بیام؛ دیدنش برای بتونم

 . دیدمشمی  دور از دوسال اون توی  من چون دیدمش؛ پیش سال چهارده 

*** 
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  از لرزون صدایی با بودم،  کرده  باور رو بزرگ شوک این باالخره  کهدرحالی  و  چرخیدم  هامین سمت به

 :پرسیدم بغض

 درسته؟  دیدتت،  پیش سال شونزده  بار آخرین که میگه بپرسیم،  دختر اون از االن اگه پس -

 : دوید صداش و چهره  به نگرانی و شد خیره  بهم حیرت با

 شد؟ چی  یهو  خانومم؟ -

 .بده  رو سوالم جواب خوبم،  -

  پرسی؟می  رو این چرا. ندیده  رو من دوسال اون توی چون پیش؛ سال شونزده  میگه اون. آره  آره،  -

 عزیزم؟  شده چی 

  و زدم کوک نگرانیش در  غرق هایتیله  به رو نگاهم بعد. کشیدم بغضم کردن کنترل برا عمیقی نفس

 :بود نکرده  تعریف برام وقت هیچ  هامین که خاطراتی کردن بازگو به کردم شروع

  از چون و بود اومده  بستبن  توی  بازی برای بار اولین  برای. بود سالش سه دیدتت که باری اولین -

 رسیدی،  راه  از  تو دفعه  یه بعد. درآوردن رو اشکش و کردن اذیتش دیگه هایبچه بود،  ترکوچیک  همه

 هابچه قاطی و کردی  خداحافظی ازش تو رفت خونتون  سمت به که بابات. بیرون بودین رفته بابات با

. بودن افتاده  اششونه  روی و شده  بافته طرف دو از که  ایعسلی  موهای با! دیدیش دفعه یه بعد. شدی

  برای بود،  معصومی و  کوچیک دختر. کردمی  گریه فقط اون و بودن گرفته  رو دورش دیگه دخترهای

  گفتی و دادی نجاتش همه دست از کردی،  بغلش و  رفتی جلو. لرزید  دلت  هاشاشک   دیدن با همین

 . طرفه  تو با. بیاره  ابروش به خم  کسی بعد به این از اگه

 : گفت ناباوری و حیرت با هایمن که کشیدم عمیق هاینفس و کردم سکوت ایلحظه . گرفت نفسم

 کردن؟  تعریف برات سورن و آرش... رو هااین  -



           

                                 www.taakroman.ir 

  کافه جنون رمان      

 کاربر انجمن تک رمان  قسم همدم 

  
   

 
843 

 

  دیگه یجمله  یک فقط تا  زدم زور  من و لرزیدن بغض شدت از هامب*ل.  زد نیش چشمام به اشک

 :بگم

 ! بل کردیمی  صداش بودی،  زیبا کنار که سالی پنج   اون تمام  توی  دونننمی که هااون  -

  باالخره  هم او اما بود؛ ناباوری از پر نگاهش. افتاد زدن نفس نفس به و شدن مات هامین هایچشم

  اون. دارم ایگمشده  که ساله شونزده  هم من که بود فهمیده . کردم کشف رو  که حقیقتی بود فهمیده 

 و  هستم هاشبچگی بازیهم  من هستیم،  هم  هایگمشده  ما که بود فهمیده  اما شد؛نمی  باورش هم

 . کودکیم دوران قهرمان اون

 :زد صدام ناباوری از پر. انداخت لرزش به رو صداش بغض و شدن اشک از پر هم  او هایچشم

 بل؟  -

 : گفتم آروم چکید،   اشکم کهدرحالی . زدم محوی لبخند و کردم جمع رو  توانم آخرین حالیبی با

 بل؟  دلِ جان -

 . بود هامین هایدست  روی تنم افتادن فهمیدم،  که چیزی آخرین و افتاد  هم روی هامپلک  بعد

 

 * هامین*

  ساختمون به نگاهی. کشیدم خودم کردن آروم برای عمیقی نفس و شد  چنگ موهام بین دستم

  به دست کلفگی با رو  گوشیم. انداختم بودم رسونده  بهش کردنش غش از بعد  رو زیبا که بیمارستانی

  یک بود نیومده  هوش به هنوز زیبا کهاین   از نگرانیم. رفتم روقدم  بیمارستان حیاط توی و کردم دست

 :بودم عصبانی خیلی  دیگه طرف از طرف، 

 بود؟  کی دادی نشونم زیبا اسم با که دختری اون بگو فقط آرش -
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 :کرد اعتراف باالخره  و  کشید آهی آرش

 که زیبایی. بود کودکیت از خاطره  یه فقط که دختری دنبال گشتن توی بودی شده   غرق تو هامین -

  زیبا سمت به باز هم کردینمی  پیداش و گشتیمی  اگه. دیدینمی  رو  بود ایستاده  پات عاشقانه

  هم به رو  چیزها خیلی  و بشه پیداش  هوابی  کودکیت بازیهم  اون بعد هاسال  بود ممکن اما  رفتی؛می

  واقعی عشقِ  و بوده  تلقین همش حست این بفهمی و بکنی دل تا شدیمی ناامید  اون از  باید تو. بریزه 

 . زیباست

 .بده   ادامه  بتونه تا  خورد آب کمی فهمیدم اومد که صدایی از و کشید عمیقی نفس

  آب ور اون. بود قدیمیم دوست عرفان،   خواهر  کرد بازی رو بچگیت بازیهم  نقش که دختری اون -

  ازش بنابراین بود؛ اومده  ایران  به اشخانواده  به سر  و سفر  برای روزها  اون  توی و کنهمی  زندگی

 . شد حل لنز و گیسکله  و گریم با هم شباهتش. بشی دلسرد تو تا بکنه رو کار این  تا خواستم

  ناراحت هم و خوشحال هم. کشیدم دل ته از که  آهی توی شد خلصه نامشخصم احساسات تموم

  بود درست کارش و داشت حق زیادی درصد تا آرش دونستممی. کردمنمی   درک رو خودم حالِ بودم، 

  رو صلحم و بوده  خوشبختیم و شادی فکر  به فقط اون که بشم این منکر تونستمنمی  که البته و

 . خواستهمی

  اینه خوبیش. رو بزرگسالیت عشق هم و  داری رو کودکیت عشق هم تو. پایداره  عشق  این! هامین -

  رو خوشبختیتون جز  چیزی من. نیست کودکانه حست مطمئنی و شدی زیبا عاشق دیگه بار یک که

  من. بخون الکرسیآیت   هاتونچشم  شادی برای و  کن فراموش رو گذشته! عروسیته فردا. خواستمنمی 

 . خواممی  عمرتون تمام برای جفتتون،  برای رو شادی  این

  زندگیم توی  رو آرش که بودم شانسخوش ! واقعا من. اومد بم*ل به لبخند ناخودآگاه  و کشیدم آهی

 :گفتم آرامش با و کشیدم عمیقی نفس! داشتم

 ... . ممنونم! دونممی -
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 پرستار. کشید باال رو خودش و شد جاجابه بیمارستان تخت روی کمی عسل و  پرستار کمک با زیبا

  سر از عرفان،  اش، ساله سه پسر  سر رو تجربه این   قبلً که عسل و  گذاشت هاشدست  توی رو حلما

  رو  زدن مک درست  جون دخترم فسقلی هایب*ل. بده  شیر حلما به تا کرد کمکش بود،  گذرونده 

 . خوردمی  شیر ولع  با زیبا کمک با اما  نداشت؛

 کهدرحالی. شد کردم، می  فداش رو زندگیم تمام که زنی نگاهم قاب کشیدن،  عقب که عسل و  پرستار

  غیرقابل  و عالی احساسی  و زد جوونه گلوم توی بغض. دادمی  شیر بود تنم یپاره  که دختری به داشت

 . جهانم مرد ترینخوشبخت  من که کردم حس و کرد تار رو نگاهم اشک. داد دست بهم توصیف

 بیشتر هاماشک  کهاین از قبل. شکست  بغضم و نیاوردم طاقت چرخید،  من روی که زیبا مشتاق نگاه 

  سورن آرش، . زدم بیرون اتاق از  شوق  اشک از خیس چشمی و خنده  از پر لبی  با بشن،  سرازیر  اون از

  بهشون. بودن نشسته منتظر حیاط توی بود،  کرده   نامزد رعنا با تازگی به که  جاوید و سام همسرش،  و

 . بشه تموم دخترم  خوردن شیر تا کردیم صبر همه و شدم ملحق

.  بریم زیبا ملقاتِ برای  تونیممی  که بده  خبر بهمون تا اومد زود خیلی عسل  و نشد طوالنی انتظارمون

  تخت روی هنوز ل، * غ*ب به بچه زیبا. رسوندم اتاق به رو خودم و دویدم رو هاپله  همه از  جلوتر

 . بود نشسته

  مثل درست هاشچشم  رنگ آسمونیه،  آبی دیدی؟ رو هاشچشم  وای رفتی؟ کجا یهو هامین -

 ! خودته هایِبچگی

  برای باالخره  و گرفتم  ازش رو حلما  و رفتم جلو  آهسته. نشوند بم*ل روی لبخند  شوقش از پر لحنِ

  بزرگ احساس عجیب  و  شد ورحمله هامچشم به دوباره  اشک. کردم ل*غ*ب رو دخترمون بار اولین
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  پرنسس! بود کرده  هدیه بهم رو آرزوم نهایت زیبا،  با مشترکم زندگی سال سه  از بعد خدا. کردم بودن

 از رو هاشچشم  رنگ که  بانمکی دخترک و  داشت جریان هاشرگ  توی زیبا  و من خون که کوچولویی

 . بود برده  ارث به مادرش  از رو موهاش طلییِ و من

 ! میشی جذابی بابایِ چه -

 قلبم یملکه به خنده  با و گرفتم بود،  داده  هدیه قلبم به رو  غریبی آرامش که حلمایی از رو نگاهم

 . دوختم چشم

  تصویر که ندیدی رو خودت پس ام؛جذابی  بابایِ من کنیمی  فکر اگه! من یِملکه  نریز ون*ب*ز -

 . نداد امونم اشک که بود شیرین قدراون  شدنت مامان

  و  شدن وارد  هم سر پشت هابچه یهمه. گرفت زیبا  از رو دادن جواب فرصت خورد،  در به که ایتقه 

  صدای و شدمی  دست به دست بینشون حلما. کردن زیبا با پرسیاحوال  و گفتن تبریک  به شروع

 . بود برداشته رو اتاق هاصدقه قربون

 . نگفتی نگی بعداً که باشم گفته االن از! هاخودمه  عروس خانوم عروسک  این زیبا -

 :افتادم خنده  به و کردم بود زده  رو حرف این که سام به نگاهی

 . بمونه باباش دلِ  ورِ همیشه تا باید کنه، نمی  شوهر من دختر! بیخود -

 :پرید حرفمون میون نقنق  با عسل

  پایین و باال هی داره  من مامان پیش االنش  همین ولی  سالشه؛ سه عرفان درسته حاال! بابا برو -

 ! ببیندش  که ببریم رو زنش  زودتر که پره می

  خوندن از بعد من و گذاشت آغوشم توی رو حلما دوباره  آروم سام. افتادن خنده  به حرفش این از همه

 خیره  دوشون هر به شد،  دوخته حلما به که نگاهش. سپردمش زیبا دست به گوشش،  توی اقامه و اذان
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  ب*ل روی عمیقی لبخندِ زیبا و من و میشد جاجابه  دو هر روی مدام اشتیاقم از پر هایچشم. شدم

 . داشتیم

 رو هامب *ل هم من و شدم خم سمتش به ناخودآگاه  کرد،  خوش جا حلما سر  روی که زیبا هایب*ل

 هابچه بین رو نگاهم و  وایسم صاف شد باعث گرفتن،  عکس چلیک صدای. چسبوندم زیبا سر به

 . کشوند سمتش به رو نگاهم سورن،  شادی از پر صدای. بچرخونم

 !کردم شکار  عکسی  چه ببین بیا -

  از  کوچولم پرنسس و ملکه به عشق شدتِ از قلبم عکس،  دیدنِ محض به و گرفتم  دستش از رو گوشی

  همسرم سر به وسه*ب کهدرحالی  من و سید*و*بمی  رو حلما سر که زیبا تصویر. شد کنده  جا

  قشنگ تصور حدِ از بیش بودم،  گذاشته دخترم کوچیک هایدست  روی رو دستم  ناخودآگاه  و زدممی

  زیبا منتظرِ هایِچشم مقابل رو گوشی و کردم بلند سر. شد جمع چشمام توی  دوباره  اشک. بود

 سایز به باید عکس این  شکبی . خوندم رو نگاهش حرف شد،  آلوداشک  که  هم او هایچشم. گرفتم

 ! گرفتمی  قرار اتاقمون دیوار روی و شدمی چاپ بزرگ

  بار یک نشست،  دستم روی که هم زیبا دست. گرفتم  رو حلما دست و شدم خم زانو روی تخت کنار

  سورن طرف به رو  سرم. هستم زمین یزنده   مرد ترینخوشبخت  من که رسیدم باور این به دیگه

 :چرخوندم

 ! ممنونم  -

- خاکستری نگاه  و دوختم بود من زوم که زیبا نگاه  به چشم. داد تکون سر  و زد ایخنده تک   سورن

 : کنم زمزمه ریتم با براش  که کرد وادارم ناخودآگاه  عشقش  از پر  طوسی

 ! چشمانت یِمعجزه  و  تو به دچارم من -
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  زیر و آروم و شدم خیره  عکس به دوباره . تپید ترمحکم  قلبم کرد،  پر رو  گوشم که اشخنده  صدای

 :زدم پچ   سورن به خطاب ب*ل

 !زندگیمه قاب ترین داشتنی دوست  و  ترینقشنگ  این  شک بدون -

  نفر دو این کنار من که نره  یادم تا بودم گفته خودم به بیشتر رو حرف این که دونستممی  قلبم ته اما

 ...!خوشبختم قدرچه

 

 ! دلیل؟ و توجیه به ستنیازی  چه را عاشقی»

 ... !زیرایی بی پرسش همان عشق،   ای تو که

 « پورامین  قیصر

 ... ستباقی همچنان حکایت اما آمد؛ پایان به "جنون کافه" دفتر

 صبح  10:51 ساعت ؛1401 ماه  فروردین پنجم تاریخ  به
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 .این فایل در سایت تک رمان تایپ و منتشر شده است.هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد

 .برای منتشر کردن آثار خود به سایت تک رمان مراجعه کنید
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