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 :داستان همقدم

 کردمویم یباز نیماش ،یخاله باز یبودم به جا کیکوچ یاز وقت_

برابر  یکم کم همه جوره شدم کپ.گرفتمیم ی،کشت یلِ  یلِ  یبه جا

ندارم که با دخترا  ادیو  کردمیم یتو کوچه دروازه بان.اصل پسرا

 ...شده باشم یهم باز

اشتم دخترونه تا چشم رو هم گذ یپسر با خلقو خو هیمنم  نیا_

 ایو  کردمیتعارف م یینشسته بودم جلو چهار تا دخترو چا

 !زدمیم ونیعروسکمو پاپ یموها

 یهرجور ورزمون بدن همون شکل...میریمثل خم ماآدما

 ...و بس نامونهیمعکوس هم نش نهیآ تامونیشخص.شمیمش

*** 

 !نام؟ -

 :سرم صاف کردمو گفتم یرو مویروسر

 شیآسا -

 :تبه چهرم انداختو گف ینگاه

 ل؟یفام -

 :جواب دادم بالفاصله

 سکوت -
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دستش به  یدادو به همراه فرم تو  یخودکارشو فشار کوچک ته

 :سمتم گرفتو گفت

 .دیفرمو پر کن نیخانوم سکوت ا -

 یازیتجربه چه ن یب وتریمهندس کامپ هیبابا بازم فرم آقا من  یا

 !به فرم دارم آخه؟

 :به فرم انداختم  ییحال نگاه گذرا نیباا

محل ...تلفن ثابت...تلفن همراه...تجربه...التیتحص زانیم...سن

 ...سکونت

ربع فرم  هیشروع کردم به نوشتن و باالخره بعد از گذشت  کالفه

 .که درست مقابلم نشسته بود دادم یدست مرد

 :از جام بلند شدم و همونطور ادامه دادم آروم

 یقربان یمنتظر تماستون هستم آقا -

 :گفت ذاشتیکاور م هی یر که فرمو تو و همونطو دیخند

 وارم چشم انتظار نذارمتون خانوم سکوت دیام -

 :لب گفتم ریزدمو ز یپوزخند منم

 وارم دیام -

 .از در اتاق خارج شدم و

چشمام  یتمام اتفاقاتو مو به مو جلو  رونیب دیپام از در رس تا

 زیسر م.صبح که از خواب پاشدم با آرشام دعوام شد.مرور کردم

بازم .چاقو جروبحث به راه انداختم  هیصبحانه هم با آرتام سر 
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جوراب خودش  یبه جا یطبق معمول آراد جوراب منو اشتباه

چشمم خورد  رونیزدم ب کهاز در خونه  گهید یچیه.بود دهیپوش

 هیباالش که به ثان دمیکنار جوب پر دیسبزو سف یایبه جدول کش

 .وردم جوب خشک بودبا مخ افتادم تو جوب شانس آ دهینکش

 یسر مصاحبه  دمیرس ریربع تاخ هیهمه انتفاق با  نیاز ا بعد

 گهیاصال انگار نه انگار که بعد از من با صد نفر د یبا قربان میکار

منم ...به من ییهم مصاحبه داره شروع کرد به پندو اندرز گو

فرم برداشتمو به سمتش گرفتم که  هیخانومانه خودم  یلیخ

 .ببنده تا براش نبستم دیبادهنشو  یعنی

طول روزم بودم  ندیطور که مشغول مرور اتفاقات خوش آ همون

بزنم تو دهنش  میکول فیاومدم با ک.جلو پام ترمز کرد نیماش هی

 :آراده دمیکه فهم

 خونه مامان اکرم میبر میخوا یآسا بپر باال م -

 :خوشگلشو باز کردم و سوار شدم نیماش در

  یشوریب یلیآراد خ -

موهاشو بود به سمت چشماش  یکه رو شویدود نکیو ع دیخند

 :هل داد بعد گفت

 ادیاوا آسا دلت م -

 :کوبوندم به بازوش و گفتم یکی



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ٦ 

خاک تو گور من  یخواهر فلک زده  نیا یآسا و مرض تو نگفت -

 !رحم کنم؟ شیکوفت یامروزو به جورابا هیمصاحبه داره من 

 :طور که زد رو ترمز گفت همون

 طیخ یلیخ دادیالشه مرده م یخودم بو یه جون آسا جوراباب -

 !مگه نه؟ یخونه مامان امیبود من با اون جورابا امروز ب

بلند  غیج هیکه پام کرده بودم شدم  ییگند جورابا یبو ادی تازه

 :زدم بعد گفتم

 شیآسا نیمال ا شهیهمه بازهم م یاه االن دوباره پندو اندرزا -

 خاک تو سر

زد رو  عیتو دستاش رها کردو با دست راستش سر از فرمونو

 :دست چپش و گفت

 یکیکه آسا دهن آرادوبا آسفالت  ارهیاوا خواهر خدا اون روز ن -

 کنهیم

 یکوچه  یآراد تو دنیچیخنده که مصادف شد با پ ریزدم ز یپق

 .مامان اکرم

 :که گفت نییپا دمیپر نینگه داشت بالفاصله از ماش تا

 پس؟ یما چ هیخانوم کرا یهو -

تا باز آرشام برام  کردمیرو سرم مرتب م مویکه روسر همونطور

 :گفتم رهیدس نگ
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 یحت شیکی ایتا آدامس خرس ۲۰اگه از اون  یآرا کور خوند -

 !نه؟ ای یدیتو شه فهم بینص شیکی

برد باال سرشو  میقفل کردو دستاشو به حالت تسل نویماش در

 :گفت

 یرو جفت تخم چشا دیت گذاشتآسا بانو شما من. غلط کردم  -

 دیبنز خوشگلم شد نیمن که سوار ا

زنگ  یبراش نازک کردم و انگشت اشارمو رو یپشت چشم هی

 با تمام توانم فشار دادم فونیآ

 :دیچیپ فونیمامان الله تو آ یصدا قهیاز پنج دق بعد

 مگه دستم بهت نرسه شیآسا -

 :دادم بعد گفتم زبونمو براش در آوردمو تکون فونیلنز آ یجلو از

 رسهیپات هم بهم نم چیخاطر جمع باش ننه الله دستت که ه -

باال دس  امیخوام ب یدرو م نیاز ما گفتن بود االن هم باز کن ا

 بوستون

 :که از خنده پشت سرم غش کرده بود و گفتم یکردم به آراد رو

 خاک تو سرت پسر هم انقدر جلف آخه؟ -

در شدم  یمتوجه تق دادمیم همونطور که براش سرمو تکون بعد

 .دادیکه نشان از باز شدنشو م

دست آرادو گرفتمو  گمیدست د هیدستم هلش دادمو با  هی با

بابت خنده هاش اتالف گشته  شیتو اونم چون انرژ دمشیکش
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 نینبود آسانسور ا یآورد ادیبا ...شد  دهیدنبالم کش یبود به راحت

 یبا لبو لوچه اگفتم و  تیبه پاهام تسل ویغم خاک تو سر

 .فتح چهار طبقه از پله ها باال رفتم دیبه ام زونیآو

*** 

در نکرده  یدر خونه مامان اکرم هنو خستگ یجلو دمیرس تا

 :افتمیتو بغل مامان اکرم  یاریخودمو بعد از هوش

 ریگ یشد لیخ یماشو اون آراد نفله رو ب الیخ یب یمامان -

 به ما بابا پرس شدم قربونت برم یداد

 :به خودش فشرد که باز آخم رفت هوا شتریب منو

 زیعز ومدمیکه نم یرخ منو ندار دنید یجنبه  دونستمیاگه م -

 جون

 :از بغلش در آورد و گفت منو

امروز تو رو خدا مراعات زبونتو کن  میمادر مهمون دار شیآسا -

 آبرومون نره

 :شد یآوردن جورابام بادم خال ادیاسم مهمونو به  دنیشن با

 !هستن؟ یک مونایم نیماما اکرم حاال ا -

 :کرد مییراهنما ییراینوک دماغم و منو به سمت پذ یزد رو یکی

 ریزبون به دهن بگ قهیدو دق -

 تونم  ینم -
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 ۵۰قد بلند مسن  یآقا هیچشم خورد به  ییرایبه پذ میدیرس تا

 مامان بود یهم سنو ساال بایخانوم تقر هیساله که کنارش ۶۰

 :به سمت خانومه دستمو دراز کرد... شدم کینزدبهشون  آروم

 دیصفا همراه آورد دیکنم خوش آمد یسالم عرض م -

مامان لبشو گاز گرفت و با چشمو ابرو  یزد ول یلبخند خانومه

 .ذارم یخونه پدر رات نم میبهم فهموند بر

 :فشردو گفت  یدستمو به آروم خانومه

 درسته؟ دیجان باش شیآسا دیشما با -

 !ام جانم کجا بود؟ یخال شیآسا،آسامن  -

 یول زیخفه شو و نمک نر یعنیبابا برام چشم ابرو اومد  نباریا

برعکس بابا اون آقاهه از خنده رو مبل مامان اکرم ولو شده بودو 

 .دیخند یم

 :خنده اش تموم شد دستشو به سمتم گرفتو گفت نکهیاز ا بعد

 یبانمک یلیسکوت دختر بهرام سکوت خ شیآسا -

 :رو لبم نشستو گفتم یلبخند

 من خود نمکم جناب و اما شما؟ -

 :که تو دستش بود رها کردو گفت دستمو

 اریکاوه کاو.ارمیمن کاو -

 :گفتم

 صدا کنم؟ یاالن من شما رو چ -
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 یب. بلند شد گهید یکیآرتامو آرشامو آراد با  یموقع صدا همون

تا  دمیسؤالم شدمو با سرعت به سمت پلکان دو دنیفهم الیخ

 !هیجروبحثاشون چ لیبفهمم دل

 شیکه پ ویدر بزنم با پام در نکهیبدون ا دمیدر اتاق که رس دم

 :روم بود باز کردمو رفتم تو

 :که کنارش بود گفت یخنده و رو به اون پسر ریبلند زد ز آرشام

 .دیبود دارشونیاز آسا خانوم که منتظر د نمیا -

 :سرشو آروم بلند کردو گفت پسره

 .بختم خانوم سکوت خوش -

 :باال انداختمو گفتم یتفاوت شونه ا یب

 باش -

 :رفتم به سمت آرشامو محکم زدم پس کله اش بعد

 صبح ینفله که منو نرسوند یبپوک یاله.آرشام شم یمن ب یاله -

 .اون پسر خوشبخته گرد شد یچشما

 :اومد سمتمو گفت آرتام

خود خود اونجا جمع مختص سن  ایآسا برو اتاق خاله لع -

 خودته

 خنده ریبا آراد و آراشام زدن ز بعد

 یرشته  یدکترا یدانشجو امیخاله لع.گنگ نگاشون کردم منم

 .بود و مجرد یفارس اتیادب
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کردم با در آوردن زبونم برا اون سه تا برادر نخاله ام از اتاق  یپوف

 رونیزدم ب

 خو سر بر.حوصله سر برم رفتم یبه سمت اتاق خاله  یکالفگ با

 ویجناس تامو جر ویادب یها هیاز آرا دیدیهروقت منو م.گهیبود د

شاهنامه و شعر نو  ویچیچ ویچیچ دونمیو نم صیتخش یها هیآرا

 .زدیحرف م نایشرتو ا ییسو مایوشعر کهنه و ن

 .نداشتم ویدم در اتاق محکم در چون حس پند شنو دمیرس یوقت

 :دیچیخاله پ یصدا

 .دیوارد گرد دیتونیبله؟م -

 وووغا

تپل خاله  کلیرو باز کردمو درست مقابل خودم ه رهیدستگ منم

 .هم چاق تر شده بود شیپ یاز هفته  یحت.دمیرو د ایلع

 :لبخند گله گشاد اومد سمتمو گفت هی با

 !جانا یدیجان چه خوش رس شیاوه آسا -

 رستانیکه سال اول دب ویلحظه هنگ کردم آخه من تنها درس هی

 ...یحرفه ا یبود بعدم که رفتم فن اتمیگرفتم ادب دیتجد

 :دادمو گفتم لشیلبخند ژکوند تحو هی

 تپل گل دکتر احواالت شما کجاستـ؟ یسالم خاله  -

که از خنده رو تخته خاله  یزه متوجه حضور اون دو تا دختر تا

 :ولو شده بودن شدم و گفتم
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 !د؟یکن ینم یخوش خنده معرف یخب خانوما  -

 :گفت کشونی

 اریکاو زیتم ،پانهس زیپان -

 :شروع کرد یکیبه روش زدم که اون  یلبخند

 آ هستم- منم پانته -

انداخت  رستانمیدوران دب یاز دوستا یکی ادیمنو  نیاوخ ا اوخ

 .پاندا کردمیآ بود من صداش م-طرف اسمش پانته

 :به جفتشون گفتم رو

 .سکوتم شیمنم آسا -

 :گفت خاله

زبانش با . دخترها  دینخورآتش پاره را  نیا لیگول اسم وفام -

 متراژ خانه ما برابر است

 :به خاله کردمو گفتم رو

 دو کالم از خاله عروس -

 :کردو گفت ییعصب یخنده  خاله

 ؟یرسد آن روز که تو عروس گرد یم یعنی -

 :گفتم دمویمثل خودش خند منم

 پ ن پ اول تو برو خونه بخت من جاهاز ندارم -

 :گفت دیخند یهمون طور که م پاندا

 ه؟یچ تیلیجون رشته تحص شیآسا -
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 :بهش گفتم رو

 .دارم وتریکامپ سانسیواال اگه خدا قبول کنه فوق ل -

 :گفت دویخند زیپان

 .دیپس شما مهندس -

 :انداختم رو تخت خاله و گفتم خودمو

 !و شما؟ -

 :گفت پاندا

 دارم یبدن تیترب سانسیمن ل -

 :گفتم یشوخ یب منم

 دارم یبدن تیتربمنم حالت تهوع از  -

 :و گفت دیخند زیپان

 خوندم هیمنم علوم تغذ -

 :پوزخند براش زدمو گفتم هی

 !؟یاوهوع پس دکتر -

 :زدو گفت یچشمک اونم

 .اگه خدا قبول کنه بعله -

 :گفت زیرو به پان ایلع

 دارند؟ فیآقا پندار چند ساله تشر نیا -

 :زدمو گفتم یچشمک براش

 چاق؟ ی،هلو تید در گلوکرده ان ریگ هیجون چ ایلع -
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 :اخم کردو گفت ایلع

 .هستم میحج ستمیبنده چاق ن -

 :گفت زیپان

تو چن  نمیبب یراست.جونو داره ایجون پندار سن پسر لع شیآسا -

 سالته؟

 :باال انداختمو گفتم ییابرو

 رمیم۲۵ -

 :گفت دویخند پاندا

 رهیسال م ۳۰ما هم یپن یناز -

 :کردمو گفتم یاخم

 !؟یکه چ -

 :شدو گفت شیسوت وجهمت

 نداشتم یمنظور -

خوب  ایلع یکدومشون حرف نزدم ول چیکال من با ه گهید

 .مخاشونو کار گرفته بود

که از جام پاشدم و به سمت  گذشتیاز سکوت من م قهیدق یس

 :گفت زیشدم که پان یدر راه

 جون کجا گلم؟ شیاوا آسا -

 :گفت ایبگم خونه آقا شجاع که لع اومدم
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اش بااونا سازگار تره  هیپسرا آخه روح شیرود پ یان مج زیپان -

 است 

 :بهش زبونمو دراز کردمو گفتم رو

تو  اتیخزعبالت شاهنامه و غزل یپا نمیشیم یفکر کرد یپه چ -

 دونمیباد و چم یگرام ادشی یبگ یکه با هر مصرعش بخوا

 زایم زیچ نیخاطرش جاودانو از ا رویروحش بخ

*** 

آراد  یهمون موقع بازم صدا رونیقش زدم بهم کالفه از اتا بعد

 :دمیرو شن

 !؟یاه پندار تو چقدر ساکت -

 ...سه برادر نخاله من واقع بود نیا شیجون اون جا پ یپن پس

درو باز  هویکه پسرا توش بودن رفتم و  یبدو به سمت اتاق بدو

 :از خنده آرشام گفت دنیقبل داداشام پوک یکردم که مثل سر

 مقنعه سرت کن کچل یسرت کن یروسر یستید نآسا تو که بل -

 :زدم بعد روبه اون پسره گفتم یحرص یقهقه  هی

 !شما؟ -

 :خوش حالتش بردو گفت یموها یال یدست

 هستم اریپندار کاو...من -

 :زدمو گفتم  یسمتش لبخند به

 اکرم؟ یمامان اطیح دیبریمنو م ایداداش -
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 :آرادو آرتام هماهنگ گفتن آرشامو

 نع -

 :هم رو به اونا با تعجب گفت یپن

 چرا؟ -

 :گفت آرشام

که  یعاشق سوسکه اون سر یول ترسهیخانوم از عنکبوت م نیا -

سوسک بودو بابا بزرگم با سم کشته  یهرچ اطیح مشیبرد

عنکبوته تو  هیبعد . خودش خاکشون کرد یبودتشون با دستا

نوشابه اشو رو تار  یبطر شونیکرده بود ا ریپشه گ هیتارش 

کرد عنکبوته بدبخت هم خونه خراب شد هم معلق  یعنکبوته خال

 نیهوا و زم نیموند ب

و دلشون  مونمیتا مثال من پش نییانداخته بودم پا یالک سرمو

 ...برام بسوزه اما نه تنها نسوخت بلکه

 :گفت آراد

 رو جور کن گهید یکی مایستیآسا ما خر بشو ن -

پندار سرفه کرد منم که در همون لحظه  شدمیم دیناام داشتم

 :گم گفتم یم یبفهمم چ نکهیچشمام برق زد و بدون ا

 !؟یبریپندار منو م!خرتر از پندار؟ یک -
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باز  دمیهشت جفت چشم مقابلم قرار گرفت منم تازه فهم هوی

 یماست مال یحرف زدم پس برا تیتوجه به موقع یاشتبو ب

 :گفتم

گردش در  یار برابهتر از آقا پند یک گمایم...زهیچ یعنیمممم  -

پندار آقا  یعنینه ...اریخاو یآقا زهیچ یعنی...یپن اط؟هان؟آقایح

 !د؟یبریمنو م

خنده که آرشام رو به  ریاتمام حرف من چهار تا پسرا زدن ز با

 :پندار گفت

غلطن از  یخدا اشیجمله ساز نیا ایپندار داداش ناراحت نش -

آورد  یم دیهمش تجد شویفارس اتیادب ییهمون اول راهنما

 ...شده وضع حرف زدنش نیکه االن ا نهیا

 :گفت دیخندیکه هنوز م پندار

  میبر دییخانوم چشم بفرما شیآسا -

از جام پا شدمو دستامو به هم  دهید تاپیخر ت نهویکه ع منم

 .دمیکوب

 :گفت پندار

 م؟یاز کجا بر دیخب با -

 :گفتم

 !یاز راه مفخ -

 :اتاق اشاره کردمو گفتمباال انداخت که به بالکن  ابروهاشو
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 آقا پندار منظورم به بالکن بود یعنی...یپن -

 :همون موقع آراد رو به آرشام گفت.بسنده کرد یلبخند به

آسا  یباهاش از راه به اصطالح مخف میخواست یاونسر ادتهی -

 !پام شکست؟ نیخوردم زم میبر

 .دیحرف رنگ صورت پندار پر نیباا

 :به آرشام گفتم رو

بود با مخ از  دهیمامان الله رو پوش یچون کفشا ادتهی داداش -

 رو نردبون شوت شد؟

 :بهم زدو گفت یخونکیس آرتام

 !؟یکه تو هلش داد ادتهیهم  نویو ا...آسا  -

 اریکاو یکاوه  یخودم بشم آقا یمدافعه  لیکه اومدم وک نیهم

 :پسرشو صدا زد

 ...پندار جان -

آخه آدم  شیمالج آسا حالت تهوع گرفتم اصن جانت تو اوهوع

تنگش  یزدیآقا م هی!چسبونه؟ یاسم پسرش جان م یدنباله 

 !یتر بود نیسنگ

 یتخت برداشتو رفت سمت سه برادر نخاله  یکتشو از رو پندار

 :نجانبیا

 باهاتون خوشنود شدم ییاز آشنا یلیخ یلیدوستان خ -

 :باهاشون دست دادو اومد سمت من بعد
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با شما خوشبخت شدم  ییاز آشنا یلیسکوت خ شیخانوم آسا -

. 

 :گفتم جهیببافم در نت یمثل خودش جمالت ادب اومدم

 احترامن یشما آقا داریبنده آشنا گشت ز د نیو ا -

 یخنده اونم بلند بلند ول ریاتمام حرف آرتامو آرشامو آراد زدن ز با

افاده دستشو گرفت جلو  سویدخترا که پر از ف نیمثل ا یپن

 دیخند انهنیمت یلیدهنشو خ

*** 

مامان الله تو  یو روبه رو اآ درست کنار خاله لعی–پانته  زویپان

 .بودن یبودن مشغول خداحافظ ستادهیحال وا

 :گفت دیتامنو د اریکاو یآقا

 ؟یریجواب سوالتو بگ دییخوا یسکوت نم شیخانوم آسا -

 :زدمو رو بهش گفتم یطونیش لبخند

من سرو پاو دست گوش  پاسخ فرار کنه دنیافتیکه از در هیک -

 گوشم

 :کردو گفت یزیر یخنده  اریکاو

 !درسته؟ وترهیرشته ات نرم افزار کامپ دمیشن -

 :پشتم قالب کردمو گفتم دستامو

 بله من خانوم مهندسم -

 :گفت دویخند بازم
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داره پس چرا مثل  وتریقطعات کامپ دیپدرت که کارخونه تول -

 ارت جور باشه؟تا بازار ک یداداشات سخت افزار نخوند

 :تو هم کردمو گفتم اخمامو

 ندوزیو طینرم افزار هم هست تازه من مح نیکار برا مهندس -

 .از دلو روده اش دوست دارم شتریب وترویکامپ

*** 

شده بودن  یعصبان دنمیرک حرف نیا یبرا یلیبابا که خ مامان

که انگار خوشش  اریبرعکس کاو. اوردمیخودم ن یمن به رو یول

 :و گفت دیکش ششیبه ته ر یباشه دستاومده 

پندار  نیا.خانوم مهندس قصد جسارت نداشتما بهتون برنخوره -

 نرم افزار مثل شما یما هم رشتش مهندس

 :توپم پره پر بود با همون حالت گفتم مقابلش

 دیکن یخب پس چرا پسرتونو سرزنش نم -

چه . رفع زحمت کنن  گهیو گفت که بهتره د دیخند اریکاو خانوم

 !بهتر واال

 .ها از سر گرفت یرفتو کال خداحافظ شیبه سمت مامان پ بعد

در همم  یگره خورده  یبا همون ابرو ها کیش یلیخ منم

 .کردم تا باال خره رفع زحمت کردن یباهاشون خداحافظ

 :از مبال ولو کردمو گفتم یکی یخروجشون از در خودمو رو با
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صدوق  نیبده ا یچ هی کردن فیمامان الله حاال که رفع تشر -

 .خندق کوفت کنه

 :دیبد بهم پر یلیاومد تو صورتمو خ اتیمدافع ادب باز

 !صحبت کنم؟ اتیراجع به پاس داشتن زبان ادب دیچند بار با -

 :اکرم اومد سمت خاله و از تو صورتم کنارش بردو گفت مامان

 گفت؟ یوا مگه بچه ام چ -

 : گفت برداشت و یچوب لباس یکتشو از رو  بابا

 یهم م یزیچ هیخونه  میاالن که رفت.  میبر دیبا گهیمادر د -

 خوره با اجازه 

 .رونیگفتو از در رفت ب نویا

 :پشت کمرمو گفت دیمحکم کوب آرشام

 !؟یکالغو پات کرد یبازم الشه  نمیبیم -

 خنده ریخودشو آراد زدن ز بعد

 .زدم تو ساق پاش که صورتش از درد جمع شد یمحکم لگد

 :همون لحظه گفت انمام

 دیکفشاتونو بپوش دیواسه خونه بر دیدعواهاتونو بذار -

رو و از در زدم  ایاکرمو بغلش کردم بعد خاله لع یرفتمو مامان جلو

کردنو اومدن  یپشت سر منم آرادو آرشام خداحافظ.رونیب

نگهداشته  یمامان الله آرتامو برا خرمال نکهیمثل ا یول.رونیب

 ...بود
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که  میدر مسابقه گذاشت یپله ها و جلو  نییآراد تا پاآرشامو  با

 !بازم من با تقلب بردم

 اول -

 :همونطور که به نفس نفس افتاده بود گفت آراد

 دوم -

 نییپا دیکردو پر یکیمونده رو  یباق یاون سه تا پله  هوی آرشام

 :و گفت

 !آسا جر زد سیآقا قبول ن -

 :باال دادو گفت ییابرو آراد

االن هم که سوم  ینزد یو داشت زد تو هم نداشتعرضه اش -

 !یبریعالمت سوال م ریعرضه اشو ز یدار یشد

 .بلند زد یمحکم خوابوندم تو کمرش که داد یکی

 ...رونیب میمن قهقهه زنان از در زد آرشامو

*** 

و جلو تر از اون دو  افتمینیماش یبابا رو تو  میدر که خارج شد از

تا بتونم دم پنجره  نیم سمت ماشتا نخاله با حالت دو رفت

خدا رحمم ! شست پام رفت تو سوراخ دماغم ییهویکه  نمیبش

خواهرو ننه  یکرد با حالت دو رفتم وگرنه که اون سه نخاله ب

 .شدنیدختر م یبابام ب
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از  دنیخندیبودن باال سرمو هرهر م ستادهیوا شوریآراد ب آرشامو

 یمشت یس گردنپ هیجامو بلند شدمو مانتومو تکوندم بعد 

 !ادیگردن هر جفتشن کردم تا حالشون جا ب یحواله 

پاهام بلند شدمو گوش جفتشونو گرفتمو به  یهم رو پنجه  بعد

 .بابا حرکت کردم نیسمت ماش

 : کردیداشت با خنده بهم نگاه م دمیبه بابا رس یوقت

 !ه؟یاصال گناهشون چ. پسرا شو  نیا الیخ یبابا ب شیآسا -

 :تمگف تیعصبان با

تو مرام ماس که  نمیا دنیخوردن من خند نیبه زم شورایب نیا -

پدرشو در  دیمخسره کرد اون مخسره شدهه با ویگرید یاگه کس

 آره

 :بده گفت یرییتو چهره اش تغ نکهیبدون ا بابا

 !ببرتتون خونه؟ یپس ک یاگه االن باباشونو درار -

 :انگار تازه متوجه گندم شده باشم گفتم هوی

 باباشونو یکیاون  یعنینه  -

مامان  یبا شتاب خورد پس کله امو صدا یزیچ هیموقع  همون

 :دیچیتو گوشم پ

 !باباش؟ یکیکدوم  شرفیب -

البته به جز  میخنده و سوار شد ریز میحرف مامان همه زد نیا با

 .آراد و آرتام
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 :سوار شدنمون بابا گفت با

 از تو بپرسم کدوم باباش؟ دیمن با نویالله ا -

 دنیشروع کرد به خند زیر زیشد که آرشام ر دیسرخ و سف مامان

 .منم با پام محکم کوبوندم رو پاشو خندشو کوفتش کردم 

 :زدمو گفتم یا ثانهیلبخند خب هی

 ست؟یسه نخاله کدوم اصل ن نیا نیمامان الله حاال از ب -

 :لبشو گاز گرفتو گفت مامان

 استغفراهللا مگه بچه هم المثنا داره؟ -

 شکونین هیمن  یاز خنده ول دنیکه گفت بابا و آرشام ترک نویا

 بابا یبه بازو  دیآرشام گرفتمو مامان هم محکم کوب یاز پهلو زیر

آهنگ گوش  امونیتا خونه منو آرشام هر کدوم با گوش دبگه

 ...آرشام خاک برسر تتلو نیا ویسیمن رپ انگل میداد

*** 

شدمو بدو  ادهیر پطبق معمول من از همه زودت میدیرس یوقت

پارک  نگیآراد که درست مقابل درب پارک نیبدو رفتم سمت ماش

 :بود

 ادگاری دار؟عمویب ای یآرا خواب -

 :نشست و گفت شیرو صندل صاف

 خوابم ینیبینفهم مگه نم یمرض دختره  -
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داشپرتش  یاز رو موتویکردمو ر نییبراش باال پا ابروهامو

قدم  شیورود به خانه پ یم برابرداشتمو درو باز کردم بعد باز ه

 .شدم

*** 

 پاشو  شیآسا -

زدمو به زور چشمامو باز کردم بععد در حاله که موهامو از  یغلظ

 :آوردم گفتم یدهنم در م یتو 

 خوام بکپم یآرتام خفه کفنت کنم گمرو م -

از جام  دهینکش هیبه ثان رونویب دیپتو کش ریدستمو از ز آرتام

مو کنترل کنمو ازپشت بازم پرت شدم رو نتونستم خود.بلندم کرد

 .دمیمتکامو چسب یتختو دو دست

 :قهیاز آرتام بلند نشدو بعد از پنج دق ییصدا گهید

  گهیآسا پاشو د -

 یول زدیم خونکیداشت به پهلوم س یآرشام بود ه یصدا نباریا

 ریس ایبه اسم رو گهید یایدن هی یکردمو تو  یمن اصال حس نم

 .کردمیم

 یساعت صدا هی یاطرافم قزع شدنو واسه  یهاصدا بازم

 !تا ساعت سه دمیخوب خوب خواب ومدوین یچکیه

 .از جام بلند شدم عاً یبه خودم دادم سر یکشو قوس هی

 دیزنگیبهم م رفتتمیپذ یاگه م یبود که قربان یامروز روز چون
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وارد  دمویرو کش رهیو دستگ ییو خوش رفتم سمت دسشو شاد

 ...شدم

از  یکه خبر ییرایام کارم با مضطراح رفتم سمت پذازز اتم بعد

 .نبود یچکیه

بعله .خونه من بودم نیتنها فرد آسو پاس ا رایتعجب نکردم ز ادیز

 .منه منه کله گنده

*** 

پفکو  پسویچ یکمیصبحانه  یسمت آشپزخونه رفتمو به جا به

 .داخل حال لم دادم ونیزیتلو یتو ظرفو جلو ختمیر

و االنه سه کله پوک برسن ۵ساعت شده مدیچشم بهم زدم د تا

 فونیخونه بادو ظرفو بردم تو آشپزخونه و به صدا در اومدن آ

 .مصادف شد با خروج من از آشپزخونه

ام کامال  هیجواب دادم که معلوم بود فرض فونویآ لکسیر یلیخ

 .درست بوده و اون سه کله پوک پاشونو تو خونه گذاشتن

 :سر داد و گفت یمن قهقهه ا دنیا داز همه آرشام اومد تو ب اول

 د؟یدار یها چه نسبت یشما با آمازون دیببخش -

 :کردو گفت دنیشروع به باال و پر مونایمثل م آراد

شادو  نگایا نگایبا رسم ا نگایما دو تا اومد نگایو پات نگایقاط -

 نگایخندون بود
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باتعجب به پشت سرشون . خنده ریبعد خودشو آرشام زدن ز و

 .سیاز آرتام ن یخبر دمیکردم که دنگاه 

 :با همون صورت خندونش گفت آراد

 ؟یگردیآسا خانوم دنبال آرتا م هیها،چ -

 رونیدنده زبونمو براش ب هیتخس و  یپسر بچه ها نیا مثل

 :کردمو گفتم

 !کجاس؟. کوش . آره  -

 :گفت آرشام

بود که قرار بود  یامروز روز یپا نشد میما صبح صدات زد -

تو  یول. باشه  اریکاو یشرکت ما با شرکت آقا  ییآشنامراسم 

صدات کنه معلوم نبود خواب  ومدیم یو هر ک یخوب کپده بود

که زود پاچه طرفو  یدید یم ویسوار بر اسب یکدوم شازده 

ما هم قرار  نیازب.میخودمون رفت مویشد التیخیما هم ب یگرفتیم

تا با  رازیبره ش شرکت ما ی ندهیشد آرتام فلک زده به عنوان نما

 بحرفه افتاد؟ اریکاو یآقا  رازیشرکت ش ی ندهینما

 شیبازم حرف شوهر کردن منو پ.بهش زل زده بودم تیعصبان با

فکر  کهیبه کوچ یگفتن تا بزرگتر هس ک میاصال از قد.بود دهیکش

 هیاتیآسا استاد ابد ینیکه بب ییکجا هیکیخ ایلع یهع.واال!کنهیم

 .واسه خودش
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 یاد بعد از عوض کردن لباساشون پالس شدن پاآر آرشامو

 .مصاحبه داشتم رفتم تا حاضر شم۶من چون ساعت  ونویزیتلو

انداخته باشه به  سیبهم م یممکنه قربان نکهیاتاق با فکر ا تو

 یرو یاسمس از قربان هیزدم که تنها  رجهیش میسمت گوش

 .کرد یصفحه بهم دهن کج

 :کردمو بلند بلند خوندم بازش

 چیبودن شما شرکت ما ه یسابق ینوم سکوت با توجه به بخا -

 ].نیشرکت نو.[شما ندارد یجهت همکار یلیتما

 ییجا هیاز  دیباالخره من خاک تو گور با یسابق یمرضو ب یا

اصال اگه امروزو هم رفتم برا .نه ایبرسم  یچ هیشروع کنم تا به 

 .دمیم+کار به خواستگارام پاسخ یمصاحبه و رد شدم گور بابا

که  یبرا من یکهنه شده بد ول نکهیساده امو که باا یمشک مانتو

مناسبو نو و  کردمیم یخودمو خاک دمویدویهمش تو خاکو خل م

 نیآست یب یکوتا یمانتو جذبا نیانقدر از ا.و جگر گوشه بود زیعز

بعد  رونیب زنیریکه همه جاتو م ادیپاره پوره نو ظاهر بدم م

مردم چپ چپ  دنیپر نییپا االبه ب یکنیباهاشون شروع م یوقت

 .کنن یم گاتین

جمع کردمو  لمویو بارو بند فیهم انداختم سرمو ک یشال آب هی

 ... رونیاز اون نفله ها از خونه زدم ب یخودافظ یبا

*** 
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پفکو  پسویچ یکمیصبحانه  یسمت آشپزخونه رفتمو به جا به

 .داخل حال لم دادم ونیزیتلو یتو ظرفو جلو ختمیر

و االنه سه کله پوک برسن ۵ساعت شده دمیچشم بهم زدم د تا

 فونیخونه بادو ظرفو بردم تو آشپزخونه و به صدا در اومدن آ

 .مصادف شد با خروج من از آشپزخونه

ام کامال  هیجواب دادم که معلوم بود فرض فونویآ لکسیر یلیخ

 .درست بوده و اون سه کله پوک پاشونو تو خونه گذاشتن

 :سر داد و گفت یمن قهقهه ا دنیآرشام اومد تو با داز همه  اول

 د؟یدار یها چه نسبت یشما با آمازون دیببخش -

 :کردو گفت دنیشروع به باال و پر مونایمثل م آراد

شادو  نگایا نگایبا رسم ا نگایما دو تا اومد نگایو پات نگایقاط -

 نگایخندون بود

پشت سرشون باتعجب به . خنده ریبعد خودشو آرشام زدن ز و

 .سیاز آرتام ن یخبر دمینگاه کردم که د

 :با همون صورت خندونش گفت آراد

 ؟یگردیآسا خانوم دنبال آرتا م هیها،چ -

 رونیدنده زبونمو براش ب هیتخس و  یپسر بچه ها نیا مثل

 :کردمو گفتم

 !کجاس؟. کوش . آره  -

 :گفت آرشام
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قرار بود بود که  یامروز روز یپا نشد میما صبح صدات زد -

تو  یول. باشه  اریکاو یشرکت ما با شرکت آقا  ییمراسم آشنا

صدات کنه معلوم نبود خواب  ومدیم یو هر ک یخوب کپده بود

که زود پاچه طرفو  یدید یم ویسوار بر اسب یکدوم شازده 

ما هم قرار  نیازب.میخودمون رفت مویشد التیخیما هم ب یگرفتیم

تا با  رازیشرکت ما بره ش ی ندهیاشد آرتام فلک زده به عنوان نم

 بحرفه افتاد؟ اریکاو یآقا  رازیشرکت ش ی ندهینما

 شیبازم حرف شوهر کردن منو پ.بهش زل زده بودم تیعصبان با

فکر  کهیبه کوچ یگفتن تا بزرگتر هس ک میاصال از قد.بود دهیکش

 هیاتیآسا استاد ابد ینیکه بب ییکجا هیکیخ ایلع یهع.واال!کنهیم

 .خودشواسه 

 یآراد بعد از عوض کردن لباساشون پالس شدن پا آرشامو

 .مصاحبه داشتم رفتم تا حاضر شم۶من چون ساعت  ونویزیتلو

انداخته باشه به  سیبهم م یممکنه قربان نکهیاتاق با فکر ا تو

 یرو یاسمس از قربان هیزدم که تنها  رجهیش میسمت گوش

 .کرد یصفحه بهم دهن کج

 :لند خوندمکردمو بلند ب بازش

 چیبودن شما شرکت ما ه یسابق یخانوم سکوت با توجه به ب -

 ].نیشرکت نو.[شما ندارد یجهت همکار یلیتما
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 ییجا هیاز  دیباالخره من خاک تو گور با یسابق یمرضو ب یا

اصال اگه امروزو هم رفتم برا .نه ایبرسم  یچ هیشروع کنم تا به 

 .دمیم+استگارام پاسخکار به خو یمصاحبه و رد شدم گور بابا

*** 

که  یبرا من یکهنه شده بد ول نکهیساده امو که باا یمشک مانتو

مناسبو نو و  کردمیم یخودمو خاک دمویدویهمش تو خاکو خل م

 نیآست یب یکوتا یمانتو جذبا نیانقدر از ا.و جگر گوشه بود زیعز

بعد  رونیب زنیریکه همه جاتو م ادیپاره پوره نو ظاهر بدم م

مردم چپ چپ  دنیپر نییپا االبه ب یکنیباهاشون شروع م یوقت

 .کنن یم گاتین

جمع کردمو  لمویو بارو بند فیهم انداختم سرمو ک یشال آب هی

 ...رونیاز اون نفله ها از خونه زدم ب یخودافظ یبا

بود ِخر دو نخاله رو نگرفتما وگرنه که اونا  کیمحل نزد چون

ما  گهیبله د!حد پرو؟ نیتا ا آخه دختر هم. منن ی ایراننده شخص

 !میاز اون خونواده هاش

به  دمیکردم رس یکه سر به هوا با خودم کَل کَل م همونطور

اول  ینرم افزار که همون لحظه  کیشرکت ش هی!مکان مورد نظر

تو دل برو  یلیخ.ساختمون شدم یدل نه صد دل عاشق نما هی

خوشگل تو  یبا سنگ نما ها یکامال تجار یینما.بود یچسب راز

در هم  یو باال بود رهیت یروشن قهوه ا یقهوه ا یرنگ ها بیترک
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اوهوع تو مالجم .»شیشرکت آسا«بزرگ خورده بود یتابلو  هی

 ی بهیهفت پشت غر نیبعد ا شیبابام اسم شرکتشو نذاشت آسا

اصلن االن که .نسبت اسم خوشگلمو زده سر در شرکتش یب

 ...واال میواقع یبال ننه بابابرم دن دیبا ابمیکنم در م یفکرشو م

 امدم،شرفیاصلن شرف ب.داخل دمیتیافیشرف  دمویکش یپوف

 اتمیابد یبرا دیفرصت با نیدر اول ییخدا یخواستم حاال هر چ

پاره و قطعه  چیکه ه دهیروحش خراش ایکار کنم وگر نه لع هی

 .شهیقطعه م

الن س هیبه  دمیتا رس. با شتاب باال رفتم شهیپله ها مثل هم از

 وتریکامپ یسر هیبلند واال که همه کله هاشونو کرده بودن تو 

 !کنن یم ییمعلوم نبود دارن چه کار خاک برسر دویجد

کجمو کردم تو آخه سر در  یرو سرم مرتب کردمو موها شالمو

 یالزام یحفظ حجاب و شعونات اسالم«راهرو زده بودن 

 هیپادر یراستمو گذاشتم رو یصدامو صاف کردم بعد پا.»!است

 دینگاها چرخ یهنو پام جاش گرم نشده همه .سالن

 یمونث با تعجب نگاهم م یجنسا ویمذکر عاد یجنسا.سمتم

کردن خب حق داشتن خودشون هشتاد قلم خوابونده بودن رو 

 هی یکیزانوهاشونو  یصورتاشون مانتوها جذبو تا چهار وج باال

پس  و تا ونینیتو پاشون و موهاشون ش بیساپورت بد ترک

 هیبعد اونوقت من  رونیبودن ب ختهیشاالشون ر ریسرشون از ز
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شده  دهیشال چروکتر از مانتومو و کش هیبا  یمانتو چروک مشک

خب بدبختا حق داشتن . با بند باز  ییها یو کتون مینیب یتا رو

 ؟!نداشتن؟!گهید

 یصدا. راه افتادم  ریتوجه به نگاهاشون به سمت اتاق مد یب

داخل محوطه بود که خب  ین تنها صدام یخرش خرش پا

آخه عادتم  گهیخب موفق نبودم د یکردم آرومش کنم ول یسع

 ...شده بود

به دراتاق زدمو بعد درو  یآروم ضربه ا دمیدر اتاق که رس یجلو

 :اومد یبلند آخ شخص یمحکم بازکردم که همون موقع صدا

 آخ -

م خورده که در محک یکردم خنده امو کنترل کنم به پندار یسع

 :بود تو دماغش رو کردمو گفتم

 مصاحبه یتو هم اومد یهرچ زهیچ یعنینه ...یپن -

با  شوینیب یبودو ه ستادهیاتاق ا یقد ی نهیآ یدخترا جلو مثل

 ...کرد یلطافت نوازش م

 یعنیخنده  ریزدم ز ینتونستم خودمو کنترل کنمو پوق گهید

 .رده بودکل اتاقو پر ک یقهقهه هام فضا یصدا دمایخندیم

که مونثم بلد  یبهم رفت از نوع مونث که من یچشم قره ا پندار

 :نبودم بعد گفت
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حد  نینه در ا یول میداربودیسکوت مشتاق د شیخانوم آسا -

 .خّشن

تلفظ خشنت تو فرق سر خانوم سکوت برا ما هم کالس  اوهوع

 !میریبگ ادیتلفظ  کمیبذار 

*** 

که آرشام با  ییقتاخشک درست مثل و یلینگاه کردمو خ بهش

 :گفتم حرفهیم یتلفن مهم کار

 نیا سیدونم رئ ینم یبرا مصاحبه ول نجامیمن ا اریجناب خاو -

 یصاحاب شده کجاست قصدم هم از کوبوندن در تو  یب

شرکت بود که  سیبه رئ میتنها نشون دادن وقت شناس تونینیب

 .دیکردیدونم شما اون پشت چه م ینم

 :جبه گرفتو گفت هوی

 کردم؟ یمن خانوم سکوت اون پشت چه م...من؟ -

 کردم آخرشو کامال آرومو کوتاه یادا کردو م دهیاولشو کش من

 :به روش پوزخند از نوع آراد زدمو گفت منم

 !دیداشت کاریچ نجایاصال شما ا...پ ن پ نورمن -

 :رنگ تعجب گرفتو گفت چشماش

 د؟یشما سواد دار نمیاصال بب.دیفوق دار دیمطمئن -

هام  یهمه سالم چه بابت خرزن نیا یزحمتا یبه همه  شتدا

 :نتونستم خودمو کنترل کنم گفتم کردیچه بابت تقلبام اهانت م
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برابر اصل بخرم من  یفوق کپ هیتا با پول  ستمیمنکه مثل تو ن -

 دمیبرا اذخ مدرک زحمت کش یکل

 :گفت دویخند

فوق  یابعد ادع یپاس بدار اتویادب ریبگ ادیخانوم شما اول  -

 کن یدار

 :فشار دادمو گفتم فمویک یحرص دسته  با

سواد  یب یآقا اصال چرا به من گفت ستیبه شما مربوط ن -

 نییپا ارمیفکتو ب ای یگی؟میچلغوز؟چطور جرئت کرد

 یکه به نقطه  ییکرده بودم بازم مثل وقتا یرو ادهیز یلیخ

 یپن از نگاه متعجب نویا گمیم ینبود چ میحال دمیرسیانفجار م

 !دمیفهم

و  ستادیوا تیریمد زیبا ناز پشت م یلیکردو خ یسرفه ا تک

 :گفت

آخه سر در اتاقو نخونده به من  دیسواد یشرمنده گفتم ب -

 !کنمیم کاریتو اتاق خودم چ دیگیم

گفته تا  یک کنمیحاال که فکر م.  ایبار کرد طیاوه اوضاعو خ اوه

گفته  یهر ک اصال! کنه؟یفکر م کهیبه کوچ یبزرگتر هس کس

 .االی خوامیمن شوهر م. غلط کرده  یلیخ

 :گفتم ویپن یتخس زل زدم تو چشما یپسر بچه ها مثل
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سمت چب تابلو تون هم  یتازه گوشه .دمیخوبش هم د دمید -

که .دمیدینم تیریرنگش رفته بود منتها من شمارو در سطح مد

قعا برا وا.نفر یو خورده ا ونیلیهفتاد م میشد ایبا ک دمیاالن فهم

دو . کنم یاستفاده م ژنیاز اکس ییخودم متاسفم که با چه آدما

 یب یسر هی دنیبودما چشم منو ملت دور د نیروز خونه نش

 تیریگذاشتندر مقام مد ویرد پلمیسواد د

خواست بدونم  یدلم م یلیکم مونده بود منفجر شه خ ایعنی

صورتش قرمز قرمز شده .  شهیم یختیچه ر یشیم یعصب یوقت

پندار با همون .اون لحظه زمان خنده نبود یبود و ِکر ِکر خنده ول

 :گفت شیعصب یسوژه  ی افهیق

 شششششیا -

اصال  دونهیکه خدا م ادیکلمه بدم م هی نیمن انقدر از ا جانم؟

توپ  هیچشمام شده بودن قد .دارم خفن یفصل تیبهش حساس

 ...رونیبود بزنن ب کیبسکتبال که نزد

فرمو از تو  یبرگه  هی شویمن نشست رو صندل توجه به یب پندار

 :در آورد و داد دستم و گفت زشیم یکشو ی

مناسبو  طیاگه شرا دیخدمت شما پرش کن نیخانوم سکوت ا -

و  ریصورت شما رو به خ نیا ریدر غ رفتتونیخواهم پذ دیداشت

 مارو هم به سالمت

 :براش در آوردمو گفتم زبونمو
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منو رد کن از  یوصله وجودشو دارصدا قطعو  یگفت یکوچول چ -

تو منو رد کن بشمار . سه سوته کنمیروزگار محوت م یرو صحنه 

 !افتاد؟ یسه اونور خط

به خودش اومدو  عیسر یخشکش زده بود ل شیصندل رو

 :داد دستم و گفت ویخودکار

فقط دوس دارم بدونم کارت در چه  ترسمایاز تو م ایفکر نکن -

 حده خانوم پاک کن

 :گفتم ینام و نام خانوادگ ین با نوشتن اسمم تو جازما هم

 مداد یباوشه آقا -

 .یشروع کردم به پر کردن فرم کوفت و

 :تموم شدن فرم بلند شدمو گفتم با

 ام؟یب فیتشر یجناب مداد من از ک -

 :شده بود گفت رهیطور که به فرم خ همون

 خانوم سکوت دمیبهتون اطالع م -

*** 

درو هم پشت  رونویبشو بدم از اتاق زدم ببخوام جوا نکهیا بدون

 ...سرم محکم بستم

خوندم االن  یمنم اگه سخت افزار م هیپرو فکر کرده ک ی پسره

 یداشتمو الک ییایبابا برو ب یمثل آرادو آرشامو آرتام تو کارخونه 

واال من معتقدم .رفتیباال م یکارمندا کل شیارجو قربم پ یالک
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ها رو  یو تا سخت ستهیخودش با یمرد رو پا هیمثل  دیآدم با

 .ستینکشه آدم بشو ن

تو فروشگاه شولوغ پولوغ  دمیپر عیسر دمیخونه که رس یکاینزد

اوقات حوصله  یشده من بعض.  اهویپره شهیمثل هم.محلمون

سر فوشگاه به  نیچرخاش از ا نیو با ا نجایا امیو م رهیام سر م

 یم نایمامان اگشتم خونه و  یهم برم یوقت رفتمویاون سرش م

خواستم  یکه م ویزیچ:گفتم  یم دمینخر یزیچرا چ دمیپرس

 نداشت

و کارمو  دهیتا شب به خبر م یپن دونستمیم کردیفرق م نباریا یول

 دیکنم هم که شده با طشیخ نکهیبرا ا. از فردا شروع کنم  دیبا

خمسو ذکات افتادمو باز کنمو بخونم تا بلکه  یاون جزوه ها یال

 هیکپک هم  یپن نیباالخره ا.سبت به علمو دانش ادا کنمن َنمویدِ 

جا کم بود اومدو افتاد وسط راه علم و  نتهابه درد خورد ، م ییجا

 .)کنه قیتفش اتمویکجاست ادب هیکیخ ایلع نیا.(دانش

شدن دارم سرانجام به جمع  تهیل یمدتو ترش یبعد از کل منم

 !وندمیپ یمشاغل م

پول  یداشتم تمام میتصم.کنم تیخودمو تقو کممی دیبا

کرده بودم  یریکه از آرتامو آرشامو آرادو بابا باج گ مویبیتوج

و دسر دنت  کیک ویشکالت و بستن پسویچ ویآدامس خرس

 .بخرم یعالمه آبنبات چوب هیبا  یشکالت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ٣٩ 

با .ها به راه افتادم یچرخ برداشتمو به سمت قسمت خوراک هی

 دمیو با شتاب دوشدم فیخر ک یآدامس ها کل یقفسه  دنید

 قاشیکه داشت با رف یکرد به چرخ پسر ریسمت قفسه که پام گ

خالصه  کردیآدامس ها حرکت م یکنار منو به سمت قفسه 

 همشدم اونا نیبا مغز پخش زم دویچشمتون روزه بد رو د

نکردن شروع کردن دست انداختن من وسط مکان  ینامرد

 :یعموم

 :بود باال گفت کرده خیجلف موهاشو س یلیکه خ شویکی

 ؟یبغل آقاتون که انقدر حول یریم یمگه دار -

 :براش در آوردمو گفتم زبونمو

جناب فوضولو بردن جهنم گفت  تونیمحض اطالعات عموم -

 !آب سردکن هم داره؟ً نجایا

 :باال داد و گفت ییابرو گشونید یکی

 !؟یکه چ -

 :بودم گفتم میمشک یکه مشغول تکوندن مانتو همونطور

 موقوفه یفوضول ایخفه برو تو کفنو تو دن یعنی که -

آبلمو شده بود زنگ خورد منم  بمیکه تو ج میموقع گوش همون

 میچرخمو هل دادمو از اون نفله ها جدا شدمو به گوش عیسر

 :جواب دادم

 د؟ییبفرما! بله ؟ -
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 صاحابم یهمون شرکت ب سیمن رئ -

 ...مداد خودمونه یپن نکهیاوه ا اوه

 ناب مدادبه سالم ج -

 خانوم پاک کن دیاریب ادیکردم منو به  یفکر نم -

 !لوس کارتون ؟ یهر هر کرکر ترتر مسخره  -

 :داد و گفت رونیبا حرص ب نفسشو

 دیشد رفتهیبا کمال تاسف پذ یچیه -

 :زدمو بعد گفتم یاز سر خوشحال یلبخند

 خوام بقطعم خودافظ یم یندار یاالن هم اگه کار دونستمیم -

قفسه بودم دستمو کردم و  یدرست روبه رو گهید. ردمقطع ک و

 .برداشتمو گذاشتم تو چرخ  یجعبه آدامس خرس هی

*** 

آلبالو  دنیآلوچه ها با د یبه قفسه  دمیجلو تر و رس کمی رفتم

رفتم جلو و چهار تا بسته هم . خشکه آب از لبو لوچه ام ولو شد

 .از اونا برداشتم

بر  میدیکه م یاز هر چ مدیو پفک ها که رس پسیقسمت چ به

 .و پفک رنگارنگ پسیو هفتا چ یرو هم شد س بایتقر داشتمیم

سمت صندوق و رو به صندوق دار که تند تند مشغول بارکد  رفتم

 :بااون دستگاها بود گفتم یبردار

 !هاتون کجان؟ یآبنبات چوب دیببخش -
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 :نگاهکوتاه بهم انداختو بعد گفت هی

 قسمت آدامس ها -

 :و گفتم دمیفه کشکال یپوف

 نبود -

 :سمتم انداختو گفت ینگاه مین هی بازم

 میپس تموم کرد -

پاسخ گو باشه  یکی!د؟یفرمولو حل نیا ییبابا؟جان من تنها نه

 ...لفطا

تخمه  لویسه ک دیصندوق خلوت شده بودو باال خره با خر صف

 .ستمیدادم برمو تو صف وا تیرضا

 ه تا چرخو پر کرده؟س یبرا چ کهیمرت نیاالن ا یلعنت اه

بچه اشو درست  یداره تو صف موها ستادهیوا یاون زنه براچ ای

 !کنه؟یم

 ؟!رنیچرا انقدر رو ِنرو من رژه هماهنگ م مردم

 دیکردم که نوبتم رس زیمردمو آنال انقدر

 :رو بهم گفت خانومه

 لطفا دیبذار نجایا داتونویخر -

 ...کنم نکارویا دیبا دمیفهم یگفت من نم ینم نیاگه ا ایعنی

 هیرو دار ختمیجا براش ر هیبودم  دهیخر ینگفتمو هرچ یچیه

 :گفت دویبدبخت هم انقدر بارکد زد تا مچش پک اون
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 د؟یکرد دیبرا چند نفر خر -

آرشامم که کال . دم یبه آرتام که نم:ذهنم با خودم کلنجار رفتم تو

 سین زایچ نیآرتام هم که اصال اهل ا. کورشه خودش بخره 

 ...الهنخ

 :بهش گفتم رو

 برا خودم تنها -

حساب کرد که همه رو هم شدن  ویباال دادو مابق ابروهاشو

 .بزرگ ی سهیهزار تومن و هفتا ک۹۰۰

 !کنم؟ میقا یختیرو چه ر نایمن ا حاال

 ریگ دایآخه جد. کنهیگرامم بفهمه سوسک حمومم م یننه  اگه

خرج بده وسواس به  کلشیرو ه دیدختر دم بخت با گهیداده م

چنده آدم تا  لویباور ندارم وسواس ک اتیچرند نیمن که به ا یول

 ...کنه و به عشق و حال خندق بالش برسه یزندگ دیزنده اس با

*** 

رو کشون کشون بردم  کایپالست یهمه  یخفت و بدبخت باهزار

 یخونه و من نم دنیاالن رس نایمامان ا دونستمیم.تا دم خونه

پس اون رگ خباثتم .کنم یو ازشون مخفر نایجوره ا چیتونم ه

 .شوم تو ذهنم رسم شد ینقشه  هیورم کرد و 

 :دیچیپ فونیمامان تو آ یزدم که صدا فونویآ زنگ

 کشمت یم شیآسا -
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 :آوردمو گفتم رونیب زبونم

 مارمولک شاغل ذارمیمن اسممو م یاگه تونست -

رو  کایبود پالست ییدرو برا باز کردو منم با هر خاک بر سر مامان

 .تا باال حمل کردم

 ه؟یکفشا مال ک نیاوه ا اوه

پوشم، مامان هم  یکه پاشنه دار نم س،منمینخاله ها که ن مال

 بابا هم ذاره،یکه پاشنه داشو دم در نم

 کپکو یبه سالم خواهر شاغل شده  -

 :دمیآرشام از حل معادلم دست کش یصدا با

کنار حاال  یتنفله خجالت مجالتو هم گذاش یمرزو کپک پره  -

 یخاک برسر یکه دوست دخترا تو برا کارا دهیرس ییکارت به جا

 !جلو مامان خونه؟ یاریم

 :ها انداختو با خنده گفت سهیبه ک ینگاه هی

 !م؟یمهمون دار یدونستیاز کجا م -

 نماااااااااایترسناک بب لمیخواستم ف یم دیریگند نگ یمهمون ا اه

ز پام در آوردمو همون بقل هامو ا یدر هم کتون یا افهیق با

 .انداختمو رفتم تو

اه نکنه اون پندار .شدمیزنش داشتم منفجر م ارویکاو دنید با

بعد  ویهم اومدن چغول نایخاک تو گور منو لو داده به ننه باباشو ا
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 ویاز خوراک تیتو اتاقمو محروم یهم پندو اندرز و بعد هم زندون

 بعد گرفتن عابر بانکموو بعد

 :زنش گفت ارویکردو با دستش رو به کاو یسرفه اتک  مامان

  دییکنم تو رو خدا بفرما یخواهش م -

 :غضبناک گفت یا افهیرو به من با ق و

 دختر؟ یجا گذاشت یسالمتو پشت درب ورود شیآسا -

 :هامو باال انداختمو گفتم شونه

 اریآقاو خانوم خاو دیخوش اومد یلیبه هر حال خ. دونمینم -

 یعنینه  اریخاو یگردو آقا اریبابا با گفتن خاومامان  یچشما

 :و بعد گفت دیاز خنده ترک اریکاو

 شلوغ یخانوم زلزله  داریمشتاق د -

 :چهرمو متفکرانه کردمو گفتم حالت

 ضیروش فکر کنم برا تعو دیحاال اجازه بد هیاسم مناسب ویلیفام -

 .کنمیشناسنامه خبرتون م

رو به سمت آشپزخونه ها  سهیک یهم کشون کشون همه  بعد

 کشینفر نزد هیمخصوص خودم که اگه تنها  نتیتو کاب دمویکش

 کردم گذاشتمشون یبه پا م امتیق شدیم

 :اومدم که مامان گفت رونیاز آشپزخونه ب دوباره

 اریب ییدختر برو دستو روتوبشورو لباساتو عوض کن بعد هم چا -

 .گفتمو به سمت پلکان راه افتادم ینچ
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منو .یچه حرف مزخرف.ببرم ییمن براشون چا تا ههواستن

 ...رهینم باریجو هیاصال آبمون تو  ؟ییرایپذ ؟منوییچا

با همون مانتو خودمو انداختم رو تختمو  دمیاتاقم که رس به

 ...شروع کردم مرور کردن رونویب دمیتخت کش ریجزوه هامو از ز

 ید یس هیساعت چشمام از مطالعه خسته شدنو  میاز ن بعد

 . ام در آوردم گهید یها ید یس یناک از الترس

 دایخر الیخ یب هییرایپذ ختنویر ییچا=نییرفتن پا یآور ادی با

 رونیامو ب رهیذخ یپسایشدمو از پشت کمد لباسام پفکاو چ

 ...پسیخوردن چ لمویف دنیشروع کردم به د دمویکش

 لیاوا.کوهستان شروع شد هی یاز تو لمیف.بود یباحال لمیف یلیخ

بودو بعد نشون  نیگرگ ها رعب و وحشت آفر یزوزه ها ملیف

 هیبرف ها و از اونور  نیب دنیداد گرگ ها شروع کردن به دو

 .حمله حرف زد هیاش درمورد  لهیبا قب ییبابا

 ارویاون  ی لهیگرگ ها و قب نیگذشت که ا لمیساعت از ف مین هی

 نفر شورع کرد به طبل زدن بعد هیجمع شدنو  یمکان هی یتو

تازه بعد .ها حمله کردن لهیشدنو به اون قب لیگرگ ها به آدم تبد

شروع کرد به خوردن خون اون گرگ  لهیقب یاز اعضا یکی نکهیاز ا

 .خوناشاما بوده ی لهیقب لههیقب دمیانسان نما فهم یها

 شینیتنقالتم ف لمیف یهم همشون همه خوردن وسطا لمیف آخر

و کشتن » والک یزامب« یازربع ب هیشدنو من خاک بر سر بعد از 
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رکوردم چشمامو بستمو  نیتر دیو کسب جد یعالمه زامب هی

 ...بخفتم

*** 

 قوقو یقول...قوقو یقوقول...قوقو  یقوقول -

 درد خفه شو آرشام یا -

 :صدا اومد بازم

 بع بع...بع بع... بع بع  -

آراد کفاثط رو به  دمیباز کردمو تا چشمامو باز کردم د چشمامو

تختمو پرت کردم که  یدکور یمتکا ارهیو صدا در م ستادهیروم وا

 :خورد تو دهنشو گفتم

 !محوت کنم؟ ای یریم ادیدرد گرفته خواب م -

 :کردو گفت یاشاره ا شیشونیپ ی هیبخ به

سه بار از زنگ  تیبستم بود پاشو گوش یدفع محوم کرد هی -

 خورد

 :باال انداختمو گفتم ابروهامو

 بود؟ ی؟کیکه چ -

 :گفت

 یکرده بود ویبه اسم مداد س -

 طیخ...میروز اول کار...شرکت...یخاک تو مالجمپن یا یییییییه

 تنقالتم...کردن
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از جام پاشدمو به سمت کمد مانتوهام هجوم بردمو خواستم  هوی

 .شل شد شمین میشلوار ل دنیشلوارمو عوض کنم که با د

 .رونیاز اتاق زد ب آراد

برم شرکت تا اون  ایپشت کوه نیثل ا روزیمثل د دینبا گهید

 .شم رینگاهاشون تحق رینگام کننو ز یختیر

هم  یرژ کالباس هی دمویپوش یشال مشک هیسبز با  یمانتو هی

نوبرشو آوردم  گهیمالم من د یهه به صورت نشستم رنگ م.زدم

 یتو اسکل

 ریمحکم ز یلیدو تا س.غرق در خواب و خمار خمار بود چشمام

به  یدستم تو صورتم موند ول ینگ جاگوش خودم زدم که قش

 !دیارز یخوابم از سرم م دنیپر

سبز درست رنگ مانتوم برداشتمو از اتام زدم  یکول فیک هی

 .رونیب

گردن  شیدگیهنو خواب بودن آخه امروز کارا همه رس نایا مامان

 .آرتام گردن شکسته بود

برداشتمو  یاستتارم خوراک یرفتم تو آشپزخونه و از جا عیسر

 زدیکه داشت از در م دمیهمون موقع آرادو د.پر کردم  فمویک

 .رونیب

سبز  یها یسمت در و کتون دمینبسته دو فمویک پیهول ز به

 .برداشتمو بدون بستن در از خارج شدم یاز تو جا کفش کموینا
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تو  نییپا رفتمیمنم بدو بدو م رفتیم نییبا عجله از پله ها پا آراد

 :همون حال گفتم

 درشو ببستم فویک ستایاه وا -

 :بعد گفت دیسمتم چرخ ستادویا آراد

 ببستم نه و ببندم بعدم بدو ساعت هشته -

 یتوپ یناموس یلب فحشا ریساعت بادم خال شدو ز دنیشن با

و آرومتر از قبلو با سرعت الکپشت .کردم یپن اروینثار خاندان خاو

 .کردم یآرا ط نیمسافتو تا ماش هیبق

*** 

 آرا یمرس -

 خدافظ شهیواهش مخ -

 یآدامس خرس هیهمزمان با انداختن  لکسیر یلیپرو خ ی پسره

 .تو دهنم وارد شرکت شدم

 سمتم دیچرخ دایپد دیند ینگاها یورودم به راهرو همه  با

 .باد کردمو بهسمت اتاق مداد به راه افتادم آدامسمو

 :گفت یاتاقو باز کردم که پن در

زنگ  هی ینیحس ومد؟خانومیخونآشآم کچرا ن یدختره  نیاه ا -

 دیبهش بزن

محکم ترکوندم که باعث شد توجهش سمتم جلب شه  آدامسمو

 :بعد گفت 
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 خانوم سکوت یاِ اومد -

 برم سر کارم دیبله جناب مداد محل کارمو بهم بگ -

 .بله حتما  -

 :کرد گفت یاتاقش اشاره ا یگوشه  زیبه م بعد

 شماست زیاون م -

 یو نشستمو رو صندل زیوت کردمرو مش فمویک زمویسمت م رفتم

 ...شیچرخ

 :گفت یپن

 منظمو مرتب ق،یدق.  یتو بانک اطالعات خوامیسه تا جدول م -

 :باز باد کردمو گفتم آدامسمو

 باّشه -

 هی فمیروشن کردمو بعد دست کردمو از تو ک زویرو م وتریکامپ

 در آوردمو بازش کردم یپفک فلفل

 یپفکو کردم تو دهنم که پن نیاول روتیکامپ ندوزیباال اومدن و با

 :گفت

 !ه؟یرقانونیدر محل کار غ یخانوم تک خور دیدونست یم -

 :کردم دهنو گفتم گهید یکی

 برا من نچ یبعله جناب ول نیریبرا سا -

 :انداختم تو دهنم که گفت گهید یکی

 ؟یبا سگ خور= یتک خور دیدونستیو اما م -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ٥٠ 

 !؟یحوس کرد ؟نکنهیاالن که چ -

 :و گفت دیخند

 دمییخدمتون عرض ُنما یصرفا جهت اطالعات عموم ریخ -

 یاز کنار اتاق برداشتمو جاشو با صندل یصندل هیجام پا شدمو  از

 ویو صندل یچرخ یبعد پفکو گذاشتم رو صندل. خودم عوض کردم

 ...هل دادم یبه سمت پن

به سمتم آروم  ویمشت برداشتو باز صندل هیگرفتو  ویصندل اونم

 .دهل دا

کرد تو دهنش  اریدونه پفکو بداشتو با ناز بس هی.نظرش گرفتم ریز

 یت یدافا یدخ نیاز جاش بلند شدو مثل ا دهینکش ایبه ثان

همون طور که باال .دنیپر نییشروع کرد به باال و پا یمامان شیت

 زمیم یمن که رو یچشمش خورد به آب معن دیپر یم نییو پا

 برش داشتو خورد عیبود سر

 :ش گفتمبه رو

 منن فیتو ک شیاون آب از پارسال با بطر -

شد تو صورتم و  دهیپاچ کبارهیجمله تمام آب به  نیگفتن ا با

 .منم رفتم کُما خفن

خشم  دنیزیجلو صورتم تکون داد که مصادف شد با برخ دستشو

 :منو گفتم

 روزگار محوت نکردم یتا از صحنه  دیبگو ببخش -
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 :فتبرد باال سرشو گ عیسر دستاشو

 خانوم واقعا شرمنده ام شیآسا -

 طمیخواست نفله اش کنم اما خ یزدم آخه دلم م یخند پوز

 .شدو نخشه هامو نخش رو آب کرد میتسل یکردو زود

 :گفتم

 خان یپن شهیخواهش م -

 یهر کدوم سر کارمونو منم اون جداول و ساختمو همه  میبرگشت

قو رو هم  ی اچهیو در یتازه کارتون بارب.میخورد یپفکارو با پن

 !میدید

 یهم از پن نیبودم واسه هم دهیتا به حال اون کارتونو ند من

 :دمیپرس

 د؟ینیبیم نایمگه شماها هم از ا -

 :کردو گفت یا نانهیمت ی خنده

 دنیمال مروار نایخانوم ا ریخ -

 :به سقف دنیتعجب ابروهام چسب از

 ه؟یک گهید دیمروار -

 نامهیپاد یدختر آبج -

 :جب کردم که گفتتع بازم

 ه؟یچ -

 !د؟یدار یمگه چن تا آبج -
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 :و گفت دیخند

 دقدق سه تا -

 :لب گفتم ریز

 کنه ادشیخدا ز -

بود که کارمندا دونه دونه گزارش کاراشونو برا  میهفتو ن ساعت

هم سر  یدادمو پن لشینفر کارمو تحو نیآوردن منم آخر یپن

 .هشت اعالم اتمام کارو کرد

*** 

 یانگشتامو هم تو دهنم ول زمویم یو کردم تو کشو آشغاالم تمام

دستش و بعد  یبا دقت با دستمال دونه دونه انگشتا یلیخ یپن

 عیاتاقو با ما یگوه  یبهداشت سیهم رفت سمت سرو

 یپنج بار دستاشو شست و باز با ژل دست محکم کار ییدستشو

 ...هبابا وسواس دار نیا دیرس یا جهینت هیمن به .کرد

کارکنا هم  یهمه .رونیاز اتاق زدم ب یخداحافظ به پن هی گفتن با

 هی میقرار گذاشته بود یبا پن.بودن زاشونیمشغول جمع کردن م

 مونیکار یتا تو ساعات ب ارهیروز اون ب هیببرم و  لمیروز من ف

 .و فردا هم نوبت من بود مینیبب

برم خونه رو نداشتم پس به آرشا کپکو  ادهیکه پ نیا حس

 :دمیزنگ

 :تماس برقرار شد گفتم تا
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 یهم خره با ادین یهر ک.محل کارم منتظرم ایکپکو بدو ب -

اول فکر .نفر از پشت سرم اومد هی زیر زیر یخنده  یصدا هوی

 یپن ی افهیسرمو چرخوندم ق یوقت یول ینیکردم خانوم حس

 .جلوم سبز شد

 :دادو گفت انیخندش پا به

 !؟یچ یعنیسؤال کپکو  هی -

شونه ام درست کردمو انگشت اشارمو جلو  یرو  فمویک یجا

 :تکونش دادم یصورت پن

بهت  ایو پشت لبت سبز شد ب یبرو کوچول هروقت بزرگ شد -

 .گم یم

 :باال انداختو گفت ییابرو

 ؟یگیکجا بهم م امیسبز شدن ب المیبیس یعنی -

 :گفتم اوردمویکم ن یتعجب نگاش کردم ول با

 !گم یه آسا خودم برات مبخل خال ایخواد که ب یجا نم -

 .آرشا اومد نیبوق ماش یغرق در تعجب بودن که صدا چشماش

 :کردمو بعد گفتم رونیب یبرا پن زبونمو

 اریخاو یآقا دیببخش یعنی ییییییه یخدافظ پن -

و درشو  نیو منم سرخوش رفتم سمت ماش دیخند یپن بازم

 .بازکردم
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آرشام هوا  داد یکه صدا دمینشستم درو محکم بهم کوب یوقت

 :رفت

 !اسم تو رو داد؟ شنهادیپ یک -

 :در همون حال گفتم دمویپشت موهاشو کش از

 !خان داداش؟ یدار یتو با اسم من مشکل -

 :کرد گفت یروشن م نویطور که ماش همون

شه  ینم یخر شناسنامه گرفت یهم باشه تو یاالن اگه مشکل -

 .کرد شیکار

 نویماش یبوع جورابام فضامط یهامو از پام درآوردمو بو یکتون

 . پر کرد

 :غرغر کنان گفت آرشام

 !تو حلق لنگات؟ یآراد کرد یتو باز الشه ها -

 . دهیم ریمن گ اتیبه ابد ایاونوقت لع ایب

 :گفتم ویهاو آوردم رو صندل ین

نچ مال آرتامه دلم براش تنگ شده بود جوراب نو اشو که دوس  -

 بودو پام کردم دهیدخترش براش خر

 :تو کوچه بعد گفت دیچیخنده و پ ریزد ز یپق

 میدیهاتو پات کن که رس یکتون -

 ...دمیهامو پوش یکتون منم

*** 
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شدم  ادهیپ نیفراوون از ماش یبا خستگ نیمحض توقف ماش به

تعجب کرده بود خب  یلیبابت خ نیکه معلوم بود آرشام از ا

 ...گهیباالخره من آسا زلزله ام د

 نگویراه افتادم تو پارک نشین جلو تر از ماشدرو زد م موتیبا ر تا

 یحساب یبود سکند کیدوسه بار هم نزد هی.بعد هم رفتم باال

 .نوش جان کنم

 :آخو اوخم رفت هوا و مامان گفت دمیرس تا

استراحت کن مامان  کمی یخسته شد یلیمادر حتما خ یآخ -

 اکر زنگ زده برا شام ما رو دعوت کرده

با  ویجا کفش یآوردمو شوتشون کردم جلوهامو از پام در  یکتون

 :گره خورده گفتم یابروها

 !به چه مناسبت اون وقت؟ -

 :بعد گفت یهامو کرد تو جا کفش یدوال شد و کتون مامان

 ادته؟یخودتو  ینوه داره هم سنو ساال  هیخاله افرام بود که  -

 :اومد ادمیبه مخ ارور داده ام فشار آوردم تا  یکمی

 !نا؟یخاله ات که رفتن کانادا با دخترش اآهان همون  -

 :ورود آرشام مامان ادامه داد با

 .شهیواسه هم رانیبرگشتن ا روزیپ نکهیآره حاال مثل ا -
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 ینوه  نیا میتو دوران بچگ شهیداشتم هم ادیکه به  ییتااونجا

برا رو .زدنیمارو همه تو سر من خاک تو گور م یننه  یخاله افرا

 :د برم پس گفتمهم بدک نبو شیکم کن

 حاضر شم رمیم ستمیخسته ن یاوک -

 :وگفت دیبوس مویشونیپ مامان

 یبر یآبرومو نم دونستمیم -

شدمو در همون حال رفتم سمت  میشونیپاک کردن پ مشغول

 .اتاقم

لب  ریخورد وسط مالجم و ز ایغم دن یباز کردن در اتاق همه  با

 :گفتم

 .کرده زیاه بازم مامان اتاقو تم -

و من بر عکس همشون همون مورد  نیزیدختر عاشق تم ی هیبق

 .متنفره یزیشه و از تم یم دایکه پ یدک در ده هزار یاستثنا

اتاقمو مانتومو در همون  یواریرفتم سمت کمد د دمویکش یپوف

برا امروز و  دیبا. حال در آوردمو شوتش کردم رو تخت خوابم 

 .دور کالس بردارم یجولو اون دختره حساب

بودو من ازش هم به  دهیمانتومو که مامان برا روز تولدم خر هی

 .دمیخاطر رنگشو هم به خاطر مدلش متنفر بودمو پوش
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به قول مامان  یمشک ییو با دکمه ها یمانتو به رنگ سرخاب هی

 میبرا حفظ آبرو بهتر از اون مانتو مشک یمورد پسندم نبود ول

 !نبود؟.بودکه

هم  فیک.پام کردم یهوع آور مشکت یشلوار لوله تفنگ هیهم  بعد

 یزیچ یو کفش پاشنه دار ستش برا مهمون ییطال فیک هیجز 

حال  شتریاسپورت ب پیریو در همه حال با ت شهیآخه هم.نداشتم

 یها یتا خرخره پره از کتون یهم جا کفش نیکنم برا هم یم

 .مختلف یاپره از کوله ه یرنگو وارنگ منو کمد لباس

 هی.بزنم ناراحت بودم ویسوسول پیت نیر بود اقرا نکهیاز ا واقعا

خود  فویکفش ست ک مویپام کردمو با گوش نیپاراز یجوراب زپرت

 .رونیاز اتاق زدم ب فهیک

 :حالو گفت لیاتاق خارج شدم آرشام زد به مبل است تااز

 .یمث آدم شد لیبزنم به است -

 :گفتم رونویتا تهش و در حد توانم دادم ب زبونمو

 چلغوزانه اس یکی نیآدمانه اس ا پامیت هشیمن هم -

شدمونابود و بعد  ستین یاز پشت زد تو کمرم که از هست آراد

 :گفت

 متینیبیچلغوز که م ختیر نیما با ا یکرد یآخه المصب کار -

 رونیب یایبا ما هم م یریمیخو مگه م شهیشاخ رو سرمون سبز م
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شه برا پز رومون ب یبزن پیت یختیر نیجلو دوستامون ا یایم ای

 ...یدوس دخترمون میدر کردن هم که شده بگ

دستم  یکفشم که تو یباپاشنه  کردیم یرو ادهیداشت ز گهید

 :آخش رفت ها بعد گفتم یبود زدم تو سرش که صدا

من دوس دخترتم  یعارت نشه بگ گهیالل کفنت کنم که د یاله -

 نفله

 :که از تو اتاقش صدام زد دمیمامانو شن یصدا

 به صورتت بکشم یدست هی ایب شیآسا -

 دمویکش یفیخف غیمچاله کردم و بعد ج مویطرف شال مشک دو

 :گفتم

 یاآسشیرا یاه بازم ماسماسکا -

 :آراد و آرشام گرد شدو هماهنگ گفتن یچشما

 ؟یسش یچ یچ -

 :تکرار کردم کالفه

 مخسره ها گهید یاآسشیر -

 :سر دادو گفت یقهقه ا آرشام

 یاآسشینه را یشیدونم آرا یم خوب یلیمن که پسرم خ -

 :زد پس گردنشو گفت آراد

 بشر یزیاز بس که تو ه -

 مامان صدام کرد که بدو بدو رفتم سمت اتاقش باز
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*** 

 .بدون در زدن وارد شدن میشگیطبق عادت هم و

 .فرستاد مییبرا خوشآمد گو ویحساب یچشم غره  هیهم  مامان

 :هم گفت بعد

 .یرین به صورت جون بگبز زیچ هی نجایا نیبش ایب -

 !ره؟یگیجون م شیسؤال مگه آدم با آراسا هی!ها

به  دیخرتو پرت مال یسر هینشستم لب تختشو مامان با  رفتمو

 .بزنم غیخواست ج یدلم م یعنی.لبو لوچه امو سرو صورتم

دستش نجات دادمو از اتاقش زدم  ریبود خودمو از ز یهر خفت با

 :زدنو آراد گفت یتسو دنمیآرشا و آراد با د رونیب

 !سر داره؟ رینکنه مامان خواستگار برات ز -

مامان دم دستم بودن برشون داشتمو  یها یرو فرش ییدمپا

خورد  یکیخورد تو دهنشو اون  شیکیپرتشون کردم سمتش که 

 :تو سر آرشامو صداش دراومد

سگ  یکی نیاونوقت ا شنیبا وقار م شنیمردم خوشگل م -

 رهیگیاز مپروپاچه مارو گ شهیم

 :کردم بهشو گفتم ظیاخم غل هی

 .رمیکه بخوام پرو پاچه اتو گاز بگ یستیهم ن یمال نیهمچ -

آخه مامان حاضر از اتاقش  دیطول نکش شتریبحثمون ب گهید

 ...نییپا میبر یعنیزد که  فونویبابا هم زنگ آ رونویاومد ب
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کپ  نویا یکدوم خر.شدمیجذب خفه م یتو اون مانتو داشتم

 !؟ییاروپا یزده از رو مدال)یکپ(

که همه جامونو  یینه اروپا مایهست یرانیجنبه ها ماها ا یب بابا

وجود داره که خرخره  ییایاون دن هی.و پوچ چیه رونویب میبنداز

تار  نیو دونه دونه ا جونیم یدس از پا خطا کن ایدن نیاتو ا

 نیاز ا ختهیمن برا حفظ آبروش ر یکه ننه  ویصاحاب یب یموها

 ...دنیجهنم ِکز م شیتو رو آ کننیم رونویشال من ب

بودم که آرشام وسط راپله خوابوند  ییایافکار ماخول نیهم تو

 یرو پله ها یسانت ۵پاشنه  یپشت کمرمو من با اون کفش ها

رو تا مبادا  لهیبودم م دهیبا جفت دستام چسب.کردم یسرسره باز

 .کله ملق بزنم

 :ه اشو قورت دادو گفتآرشام خند دمیپاگرد که رس به

کردنت موقع  یسرسره باز گهیازت گذشته عمو د یبابا سن -

 !ه؟یوسط راه پله ها چ ویمهمون

 :بود گفت دهیکه تازه منو د مامان

سه تا گل پسر .کردنم تیدختر ترب نیخاک بر سر من باا یعنی -

اجتماع دادم هرسه شون آدمن آدم اما از پس  لیمهندس تحو

به دخترا نرفته نه رفتارات ه اخالقات نه  تیچیه امیبر نم یکیتو

 .آداب معاشرتت
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به  یدهن کج هیاز درد  دیترکیجام بلند شدم مچ پام داشت م از

 هیتک واریکردمو بعد به د دیخندیم زیر زیکه داشت بهم ر یآرشام

 .تکوندم مویسرخاب یزدمو مانتو

تاسف برام تکون دادو آرشام هم  یسرشو به نشونه  مامان

 .رفتن نگیبا مامان از پله ها به سمت پارک یبازبون دراز

 دونستمیاز اولش هم م. ننه ام  نیخاک تو مالج من باا ایعنی

 .شانس نیاِاِ توف تو ذات خراب ا.ام یمن بچه تو جوب

شد که  نیکش شم ا چیتونم رو پام بند که ه یاصال نم دمید

پله و به سمت  راه یکفشارو از پام در آردم و نشستم رو نرده ها

 .سر خوردم نییپا

کجم افتاد لنگ  یکه تازه دوهزار نییاز رو نرده بپرم پا خواستم

فرود  نیچپم رو زم یدوران زدمو با پا هیراستم که ناقصه 

 ...اومدم

بابا که داده  یلنگان لنگان رفتم سمت آِزرا  دمویپوش کفشامو

 جهیر نتبودتش دست آرتامو االن هم اون نخاله حضور نداشتو د

 !هاپو کرده بود یهاپول نشویماش یدد

 :آراد در اومد یسوار شدم که صدا رفتمو

 در آورد لمیف نیا میبر یقبرستون هی میباز ما خواست -

 :مچاله از دردم جوابشو دادم افهیهمون ق با
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 ایکنم  نیسر قبر تو تمر یعزادار لمیبرا ف دیباالخره از االن با -

 !نه؟

 .گهید مینیماا.هر خفو چسبوندم رو دهنشحرفم م نیباا یعنی

حاضران در  یبا همه  نجانبیخونه ننه اکرم مامان الله ا تا

 یکه من ادب ییزمانا یهع.(دمیقهر را به عمل گردان نیماش

 )چاخالوهه کجاست؟ ایلع نیا حرفمیم

 شرویپ نیاز ماش دنیپر نییخواستم باز هم تو پا میدیرس تا

 :دارمو گفت یدرد هی دیفهمبابا .باشم که نشد که نشد

 .کنهیبابا؟پات درد م یشد یچ -

 ...ازیصد امت.به هدف یدمت گرم زد یا

 :داغونم گفتم ی افهیهمون ق با

به قول خانومت بابا آقا .میدار تیاهم یآقا مگه ما برا کس یهع -

ما از آبرو  یننه  نیبلکه ا دیافتیراه ب.ننگتونم ی هیمن فقط ما

 .نروند

 .اه تند بهم انداخت که بااخم بابارو به رو شدنگ هی مامان

 ...درد من شد الیخ یشد ب رید میبر گهیهم با گفتن خب د بعد

پله  یآور ادیمنم همون طور لنگان لنگان به راه افتادمو با  خالصه

 .ها آخم رفت هوا

از آرشامو آراد خواست تا باال کمکم کنن  میکالفگ دنیبا د بابا

 خخخـخودمون  یهمون خرمال
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*** 

 ...شدم زونیکمال سواستفاده رو بردمو بهشون آو منم

من  دنیباال مامان اکرم اومده بود استقبالمون باد میدیرس یوقت

 یآروم یشده بودم ضربه  زونیبه آرشامو آراد آو مونایکه مثل م

 :به صورتش زد و گفت

 !تو مادر؟ یشد یخدا مرگم نده چ -

 :گرفتو گفت یشیاز من پ مامان

 نییراپله سر خورد افتاد پا ینرده ها یمادر از رو یچیه -

بلند بلند  یا گهید یصدا هیمامان اکرم متعجب شدو  ی افهیق

 .دیخند

در آوردمو لنگان لنگان وارد شدم که چند نفر  کفشامو

خانوم  هیهم سن باباو  یاقا هیاز ) ایتو مالجم لع اتمیادب(متشکل

 هیهمسن خودم با  یافاده ا سیدختر ف هیهمسن مامان و 

 ...خانوم ُمسن

 :ورود ما همه از جاشون بلند شدنو خانوم مسنه گفت با

 خوش حالم دنتیالله جون چقدر از د زمیعز -

 !باش خب

 :گفت دویخانومه رو بوس یجلو رفتو گونه  مامان

 خاله جون نیو همچن -

 !مهم یاون خاله افرا نیا پس
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و  یردنو ابراز خوشبختهم آرشامو آراد و بابا بهش سالم ک بعد

 :دینوبت به من رس

 :لنگان رفتم سمتشو درست کنار مامان قرار گرفتمو گفتم لنگان

 سالم و من هم خوش اقبالم از مالقات با شما -

 :و گفت دیخند

 !درسته؟ یباش طونیش یشیهمون آسا دیتو با -

 :تا بنا گوشم باز شدو گفتم شمین

سنتون مامان اکرم من  نیشما با ا دیدار یعجب حافظه ا یوا -

 .رهیم ادشیاوقات اسم منو  یکه بعض

مامانو له کردم  یپا. هم رفتم سمت داماد و دختر خاله افرا  بعد

 که

داده  هیپام تک هیبهم زد که چون به  کیکوچ یتنه  هی مامان

 هیفس یبودم تعادلمو از دست دادمو خوردم به اون دخ

 :نازک کردو گفت یچشم پشت

 !؟یدوران کودک بیرق ادتهیمنو که  -

 :باال انداختم که گفت ییابرو

 نه من آتوسام  ایباشه  خوادیم -

 :لبمو گاز گرفتمو گفتم گوشه

 شیآسا...شیآسا.منم که معرف حضورتون هستم.خب باش -

 سکوت
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 باال یا شونه

من که مهمون نبودم  یول مینیاکرم تعارفمون کرد که بش مامان

 یآت نیا شیپ نیاز ا شتریستم بنش یاگه هم نم یول!نم؟یبش

 ...الیوا و گهیآوردمو د یباال م طینفله خ

 :گوشم گفت ریآرشام نشستم که آروم ز کنار

 خب منم آرشامم.نه من آتوسام ایخواد باشه  یم -

خنده که همه چپ چپ  ریلحنش با نمک بود بلند زدم ز انقدر

 .نگاهم کردن

قابل تحمل  ریاجب بحث غو آراد و آرشا وداماد خاله داشتن ر بابا

برا هم دل و  یمامانو خاله هم ه.زدنیاقتصاد و بورس حرف م

 :مثال یکردن برا یکباب م گریج

 :دیکلمه از مامان پرس کی خاله

 ؟یهست یراض تیالله جون از زندگ -

 :هم شروع کرد مامان

 کچلم کرده شیآسا نیا یاز بهرامو پسرا آره ول -

 :تهم مامانو بغل کردو گف خاله

 برات  رمیبم یاله -

 :هم گفت مامان

 خدا نکنه -

 :خاله ادامه داد باز
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 مکافات یعنیدورت بگردم بچه  -

 :مامان هم گفت و

 بودم دهیدختر نکش نیمکافاتو تا قبل از ا نیمن ا -

 :خاله باز

 .دورت بگردم -

 :مامان

 پادردتون خوب شد؟ یراست رمیخدا نکنه من براتون بم ییییه -

 :خاله

 ه واال بد تر هم شدن -

 :مامان

 دیکوچولو مراعات کن هیالله قربونتون بره خب  یاله -

 دهیتا باالخره دختر خاله مامان که فهم افتیداستان ادامه  نیا و

مامانو خاله افرا اسمش سوگندهه ازم  یحرفا یبودن از البه ال

 :دیپرس

 تیکه من به خاطر دارم دوران دبستانت وضع ییتااونجا -

 ؟یهست یلیترک تحص یخوب نبود خب خانوم اادیز تیدرس

من .شد ینم خواستمیاگه هم م.محاله.منو ترک یک!هان؟

 یداشتم درسو گوش نم یقابل کنترل ریغ طنتیدبستان چون ش

مطالب  مویسیو امال و بنو یاز فارس شهیبود که هم نیکردمو ا
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دبستان ۵تازه سال .گرفتم یم دیتجد شهیهم یمربوط به فارس

 !سمیستم مثل آدم بنوتون

 :بود رو بهش گفتم زیآم ریتحق یلیسوگند خ ی جمله

 !شه؟یم یلیکارخونه دار ترک تحص هیبه نظرتون دختر  -

کارمند ساده  هیمنم از مال اون بدتر بود ـخه شوهر اون  ی جمله

 .نیدولت کانادا بود هم ی

اش رنگ غم گرفت و مامان با لبو لوچه اش گفت که خفه  چهره

 .تا خفه ام نکردهشم 

*** 

 :ننه اش شده بود گفت یکه انگار متوجه غم تو چهره  آتوسا

 !شما؟ یخوند یحاال چ نمیبب -

 یهم از صدقه سر پن نویبراش نازک کزدم که البته ا یچشم پشت

 :بلد شده بودمو گفتم

 نرم افزار یمهندس -

 :برام زدو گفت یپوزخند

 رفتیمازت توقع  دیهم نبا نیاز ا شتریهه ب -

 :منم کم طاقت رو بهش گفتم کردویم کمیکوچ داشت

 !؟یدار یسوپور سانسیالبد فوق ل! و شما؟ -

گوجه  ی افهیبا همون پوزخند خودش نگاش کردمو منتظر به ق و

 :شده اش از شدت خشم نگاه کردم که گفت
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من وکالت خوندمو .همسر شماست فیسوپور که شغل شر ریخ -

 یسرگرم یبرم برا رانین اقمتمون تو اتا زما خوامیاز فردا هم م

 سرکار

به صدا در اومد و مامان  فونیپوزخند نگاش کردم که زنگ آ با

 :اکرم رو بهم گفت

 مادر برو درو باز کن شیآسا -

که روش نشسته  یمبل یدستمو به پشت هیزدمو  یچشمک براش

 یاون سمت آزاد مبلو با خونسرد دمیدادمو از روش پر هیبودم تک

 فونیرفتم سمت آتمام 

بود از کله ام دود پاشه  کینزد فونیپشت آ یپن ریتصو دنیباد

پسر  نیسرنوشت من باا ا؟چرایعا دمیدیهمهجا م دیمن با نویا

 .کور خورده بود یدختر نما گره 

 ...درو براش باز کردم یکالفگ با

نحسش تو در مشخص  ی افهیکه ق ستادمیجلو در منتظر ا یکمی

 .دیگرد

 .درو کنارم قرار گرفت یکردو بدوبدو اومد جلوهول  ایلع

 :بدون توجه به اون گفت یپن

 لطفا دییایهمراه من ب دیخانوم سکوت االن با -

 !؟یکه چ امیمن با تو ب!جانم؟!هان؟

 :گفت ایلع
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 داخل دییآقا پندار بفرما -

 :زدو گفت یلبخند مهو یپن

 گهید یباشه برا وقت -

 :باز هم گفت ایلع

 ام؟یآسا من ب یاج دییخوایم -

 :باال رفته گفت ییباابرو ها یپن

 !شما؟ -

 :گفت یخرک یعشوه  هیبا ایلع

ساله از تهران و البته قابل ذکره که  ۳۵.هستم یفرهان ایمن لع -

 مجردم

 :میهماهنگ گفت یپن منو

 !منظور؟ -

 :باال آورده بود گفت طیتابلو خ یلیکه خ ایلع

 دیایورم که با شما ب ایجان را ب شیآسا فیمن بروم ک زهیچ -

 چوندیتابلو پ یلیخ ولیا

 :گفتم ایبعد از رفتن لع یبه پن رو

 مداد؟ امیباهات ب دیچرا با -

 :گفت دویخند نیمت یلیخ

 هی قیهک از طر نیشرکتو هک کردن و ا ی ستمایتمام س -

تونم  ینم ییصورت گرفته و من به تنها ستمیلرزش س سیرویو
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 ستماایک کنم خانوم پاک کن چون سروزگار پا یاونو از صحنه 

اندو صبح هم که )یمنطقه ا ستمیس(از صدو ده تا لوکال شتریب

حاال علتو .بدم  یادسخت افزار قرار د یبرنامه هارو به شرکتا دیبا

 !د؟یافتی

 یاز فاز کسل کننده  نکهیبرا ا یول. شناسه  فهیچقدر وظ نیاه ا اه

فضارو و چه علت  دمچونیپیجور م هی دیخالص شم با مونیلیفام

 !بهتر از لوکال نرم افزارا؟

 :گفتم یبه پن رو

تا من حضور به  نتیتو ماش نییتو برو پا امیمداد االن م -

 ابمی شرفیب

در کنترل حالت صورتش  یسع یول دیخندیچشماش م یپن

 :داشت که متعجب بود و گفت

 ؟یچ یعنی دیابی شرفیحضور به ب یسؤال فن هی -

 :حوصله گفتم یب

فردا  گفتیداشت به استادش م یاون سر ایلع دونمیچه م -

 شمیم ابی شرفیخدمتتون ب

 :دهنشو گفت یگرفت جلو دستشو

دوما اون حضور به شرف  ستیخوب ن سادنیاول فال گوش وا -

 !نبوده استثنًا؟ ابمی

 :بهش بااخم گفتم رو
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 یاصًال هر چ گهیهمونه د یهم از هم خانواده ها ابمی شرفیب -

 .امیبه مامانم بگمو ردت ب رمیمن م

که تو بغل آتوسا بودو مشغول  فمیهم بدو بدو رفتم سمت ک بعد

 :توش و رو به آتوسا گفتم یفوضول

آبسردکنش  دینداده فوضولو بردن جهنم پرس ادتیننه ات  -

 !کوش؟

 :نگاهم کردو گفت متفکر

که انقدر  یبا دوس پسر گرامت قرار دار یسادیچقدر دم در وا -

 !؟یو وارد کار حرکتو حرف زدنت کردعجله ر

 :جزغاله کردنش در گوشش گفتم یبرا

که با نامزدم قرار  نهیزدم واسه ا پیامشب انقدر ت ینیب ینم -

 دارم 

 :گرد شده اش گفت یبهم انداختو با چشما ینگاه

 ؟یمگه تو نامزد دار -

 :گفتم

 !؟یپس چ -

 :حالت تمسخر نگام کردو گفت با

 خاله اکرمه یالبد سوپور محله  -

 :نگاش کردمو گفتم یحالت مسخره ا با
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همسرم !که؟ رنیکارخونه دارا نم یسوپور موپور دم خونه  -

ـّل خودم االن هم دم دره م  شینیبب ویایب یتونیمهندسه مثـ

 :بلند شدو گفت عیسر

 .میبر -

رو  هیواستا کرا!شد ادهیپ هیبدون کرا یچه زود از تاکس!هان؟

 واال. نییپر پاحساب کنم برات بعد ب

 :برداشتمو رو به همه گفتم فمویک منم

 یفعال با -

 :با تعجب نگاهم کردو گفت مامان

 !کجا؟ -

 :گفتم

 لوکاال یشرکت برا میکه بر نهییپا یمامان پن -

 :گفت مامان

 باشه فقط زود برگردو بهش سالم برسون -

 .میخارج شد شیریس یگفتم و از خونه با آتوسا ییاوک

کردم  یمن فکر م یجالب بود ول یلیاده بود خپام افت درد

 !شکسته

خوشگلش منتظرم بود با  یتو آزارو  یپن نییپا میپله ها رفت از

 :بزنه که گفتم یشد اومد حرف ادهیپ نیاز ماش دنمید
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 یمامانم هستند و م یخاله  ینوه  شونیا زمیپندار جان عز -

شاهده شمارو م یعنینامزدم  یچهره  یفوضول یخواستن از رو

 کنن

 :از نقشه ام مطلع شدو رو به آتوسا گفت رییتاخ یبا کم پندار

منتظر  نایآسا خوشگلم مامان ا میبر گهیخوشبختم خب د -

 میمنتظرشون بذار نایاز ا شتریب ستیعروسشوننا درس ن

 .باز کرد نویزدو در ماش یبرام چشمک بعد

 :رو به آتوسا گفتم شستمیم نیطور که داشتم تو ماش همون

برو باال  یبا یبا گهیاالن هم د!گه؟ید هینامزد ک یدیاالن فهم -

 تیخواستگار ادیتا چشم سوپور نگرفتت و ب

 کردو رفت یبرام رفتو از پندار خداحافظ یغره ا چشم

 :سوار شدو گفت یرفتنش پن با

 !که نامزدتون؟ -

خدا منو برا جامعه ! آبو جمع کنه تا نرفته تو فرش یکیُاه حاال  ُاه

 !حفظ کنه مگه نه؟ اتیادب ی

 :بهش گفتم رو

 جوون یازت به عنوان طعمه استفاده کردم پن -

 :حرفم گفت نیباا

 سوءاستفاده گر -

 :گفتم رونویدر حد توانم کردم ب زبونمو
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 .شرکت میاالنم گاز بده تا صبح نشده الاقل برس.که هس نهیهم -

 :به خاطر چراغ قرمز ترمز کردو گفت آروم

 .ترسمینمه از سرعت م هیمن  یشرمنده ول -

 .دراز کردمو ضبطو روشن کردم دستمو

 !کردیسلنا گوش م یییییییا

خب مگه پسرا ه  یبد باشه ها نه اصال ول یسل نکهینه ا البته

 !دن؟یگوش م یسل

*** 

 دمیپر نیاز ماش یشرکت توسط پن نگیتو پارک نیپارک ماش با

 .درو قفل کرد ریو با دزدگ رونیهم پشت سرم زد ب یپن رونویب

 :گفتم یباال رو به پن میرفتیطور که از پله ها م همون

 ه؟یلوکال کار ک روسیحاال و -

سوژه شده بود پس معلوم بود  یاش مثل اون سر چهره

 :گفت تیبا عصبان.هیعصب

 رفته تو لوکال ینیحس وتریاز کامپ -

باز  دشیهمزمان درو با کل یاز تعجب شد قد پرقاالتو پن چشمام

 .کرد

بودم  یکیمن که عاشق تار.بود کیجا با بدو ورودمون تار همه

 میدیچون تارس ترسهیم یکیبه وضوح معلوم بود از تار یپن یول

 .چراغو روشن کرد
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 :گفتم یکامال خشک بود رو به پن دهنم

 آبدارخونه کجاست؟ تیریجناب مد -

قرار  یکم یلیخ یکه درست سمت راستم با فاصله  یدر به

ردو بدون توجه به من به سمت اتاقش حرکت داشت اشاره ک

 ..کرد

روشونم حرکت دادمو وارد آبدار  فمویبند ک دمویکش یپوف منم

 .خونه شدم

گرفته برو تا گاز  رهیگ وهیاز پلوپز وآبم.داشت یعجب امکانات اوف

 ...دویسا یدبایسا خچالی ویزیرو م

پرش  ریاز باالش برداشتمو از ش وانیل هیو  نکیسمت س رفتم

آب  ییهوی.اومد یپن غیج ینفس دادم باال که صدا هیکردمو 

رو  یلیخ یپن یطرف صدا هیاز .تو گلوم افتادم به سرفه دیپر

 .المصبم یسرفه ها نیطرف ا هیمخم بودو از 

 .آبو خوردم لکسیر یلیخ نباریپر کردمو ا وانویل بازم

همچنان مشغول  یپن.رونیتموم شدن آبم از آبدار خونه زدم ب با

دوسه بارم به  هیبا حالت دو رفتم سمت اتاقش که .زدن بود غیج

 .بماند ناشیا رمویبگ ییرپایبود ز کیخودم نزد

 دنیبازم درو بدون اجازه باز کردمو با د یبه اتاق پن دمیتارس

 ..نداشتم جوونه زدن یرو به روم شاخا یصحنه 
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سوسک هم درست رو  هی زدویم غیکارشو ج زیرفته بود رو م یپن

 .رفتیم یبودو داشت به سمت پن زیجلو م نویزم ی

 میم؛تایاالن تا.خنده رینتونستم خودمو کنترل کنم زدم ز گهیدد

از غم  کردیفکر م دونستینم یهرک زدمیقهقهه م.بود دنیخند

 !کده اومدم

که  کردیم دیتهد ویوونکیاون سوسک ح یپن دمویخند یم من

 نیمحوش کنمو از ا روز گار یاز صحنه  گهیجلو به من م ادیاگه ب

 .حرفا

بودو  سادهیوا زیهمچنان رو م یو پن گذشتیربع م هی ی حدود

کفشامو از پام  بردیداشت حوصله امو سر م گهید.کردیم غیج غیج

مانتومو تا  ینایدر آوردمو پرتشون کردم گوشه اتاق بعد هم آست

رفتم سمت جا  نمیپاراز یفکستن یزدم به سمت باالو باجورابا

 .بود یپن زیم یرو که ییچسب

 :ترس بهم گفت با

 ؟یکن کاریچ یخوایم..یم -

 :گفتم یعاد یلیخ

 .روزگار محوش کنم یسوکسه رو از صحنه  خوامیم -

بلکه فقط زل  دیکردونه تهد غیج ینه ج گهیحرفم د نیزدن ا با

 .کنمیم کاریچ نهیزد به من که بب

 ...که همه جا کار سازه یبسوزه پدر فوضول یا
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 یکمی. بره باال  واریداشت از د یسوسکه که حاال سع سمت رفتم

 :گفتم یکردمو رو به پن زشیآنال

 چنگده با نمکه نشیبب -

 :اش مچاله شدو گفت افهیق یپن

 شیچندش بانمکه؟ا نیا یکجا  -

 گهیم طونهیراه انداخت واسه من ش شیا شیباز ا نیا یکه ه َاه

 ناییپا اریبزن فکشو ب

شه بعد هم  ادیتا طولش ز دمیکش یمکیکردمو  دایچسبو پ سر

 واریفتح د یکه هنوز در تالش برا یسوسک یآروم گذاشتمش رو

چسبو برگردوندم  عیتن سوسکه سر یچسب رو دنیبا چسب. بود 

تکون  شویبولور یحاال سوکسه درست چپه رو پشتش بودو پاها.

از  یچیبا ق دموکر شیچینوار چسب باند پ یبا مابق عیسر.دادیم

 .ار چسب جداش کردمخود نو

 .کرکر خنده بود یعنیخنده دار شده بود  یلیخ یپن ی افهیق
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 ییا ییا یه یچشماشو گرفته بودو هر از گاه یجلو

 زیم یبردمش جلو دمویکنار اتاق کش انتظار رو از یصندل.کردیم

 :و بعد گفتم یپن

 یکن کوچولو گاهیشده عمو چشماتو باز کن سوسکو ن یچ -

 نازمــــــــ

قطره اشک از  هیبود  یچشماش اشک.آروم سرشو باال کرد یپن

 :لرزون گفت ییبعد با صدا نوییپا دیچشمش چک یگوشه 

 آخه چرا؟.شیکشت یفهم یم.شیکشت شیآسا -

 واال رایچرا نداره که از ز! هان؟

 :گفتم طنتیش با

 یدست من تا از صحنه  شیدیکه م ینکرد دشیمگه تهد -

در ضمن فراموش . گهیاالن هم محوش کردم د.روزگار محوش کنم

 نکن من خانوم پاک کنم و کارم پاک کردنه

 :نگاهم کردو گفت نیغمگ بازم

 خانوم خشن گمیگم پاک کن بهت م یبهت نم گهید -

 افتمیواستا آهان ...واستا یابیطور برا من لقب م نیک پس

 :بهش گفتم رو

 حساس یآقا گمیمنم بهت م -

 ییایباز کردمو موم فمویهم سوسکه رو گذاشتم رو پامو در ک بعد

 .فمیسوکسه رو انداختم تو ک
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 :حساس گفتم یرو به آقا دوباره

 !لوکاالت؟ روسیو یسراغ نابود میجناب حساس بر -

از  فمویمنم کالفه ک. روشن کرد وترشوینزدو کامپ یهم حرف یپن

روشن  ویخودمو بعد کام زیچنگ زدمو رفتم سمت م یپن زیم یرو

 ...کردم

*** 

 . شدم  یعموم یشبکه  وارد

 :گفتم بلند

تو پنجاه تا رو  یادهپنیلوکاله ز روسیو نیحجم ا بیقمر عج ای -

 !چطوره؟ دمیم بشونویمن تزت ویمابق ینابود کن منم پنجاه تا

 :کالفه گفت یپن

 !یچ هیرحم ده تا بق یپس خانوم خشنه ب -

 :کردنش گفتم یحرص یبرا

 یهم خودم مثل سوکسه از صحنه  ویمابق یتا۱۰نترس اون -

 !چطوره؟.کنم یروزگار محوون م

دادو  هیاز دستاش تک یکیباال انداختو سرشو به  یا شونه

 .شد روسایکردن و دهیمشغول له

 یتموم.یکش روسیشروع کردم به و دمیب نکاریکه عاشق ا منم

 دنیباد.زنگ خورد میبود که گوش۲ساعت هولو هوش .نداشتن که
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شالم تو  ریسمجمو از ز یموها میگوش یاسم مامان رو صفحه 

 کردمو جواب دادم؟

 !بله؟ -

 :گفت یعصب مامان

 ایخونه  یایاالن م ای؟یتو نامزد دار ؟اصالییبله و بال؟کجا -

 شد تیادرشوهر گرامت حالخونه م یریم

 :گفتم دمویخند

 روسیو میاومد.اریکاو یمن االن شرکتم با آقا.مامان دونه دونه -

بغلمه شما چظور باهاش رو در رو  بیدومًا نامزدم که تو ج.یکش

تاشون ۲۹سهم من  روسیتا و ۶۰سومًا که تازه از !؟ینشد

 یبا گهیبعد هم د.دنیپوک

 .قطع کردم ویگوش و

مال اون سه نخاله بودو  راشیگ%۷ما  یننه  نیااز دس  امان

 !کش  روسیمال من خاک برسر و شیمابق۹۳%

*** 

هنوز هم حالش گرفته بود و اخماش تو همساعت سه و  یپن

 یکشو قوص هیپوکوندم  روسویبود که پنجاه و نه تا و قهیپنج دق

 .حساس خواب شدم یبه کمرم دادم که متوجه آقا
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چهره  یآرشامو آرادو آرتام حت.بود اش ناز شده افهیق انگده

مظلوم مظلوم بود مثل  یپن یول ثهیهاشون موقع خواب هم خب

 !اش کردم ییایچسب موم یاون سوسکه که ال

 زمیم یدستمال از رو هیلحظه حس خباثتم گل کردو  هی

رو کردم توش  هییایکردم بعد اون سوسک موم فشیبرداشتمو ق

 یو آهسته آهسته رفتم سمت پن

 هیبه ثان یسوسکو کردم تو مماغ پن یحاو یدستمال فیق ته

که  ییجا ف؛درستیق یدستشو آورد باال و به باال دهینکش

شکستن  یمنکه صدا.سوسک توش قرار داشت چنگ زد ییایموم

باشه به هول سرشو  دهیهم انگار شن یپن.دمیقلنج سوسکه رو شن

 .نشست خیبلند کردو سرجاش س زیم یاز رو

 :ه من و گفتترس زل زد ب با

 !بود؟ یچ یصدا -

 :زدمو گفتم یا قهقهه

دعات  یحساب ایاون دن ینترس بابا قلنج سوکسه رو شکست -

 کنهیم

 :شدو گفت یچشماش اشک بازم

 ؟یرو کشت روسایو نمیخانوم خشن اصال بب یمسخره ا یلیخ -

 :به خودم گرفتمو گفتم یمتفکر ی چهره
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طرف اشتب  تتیسجن نییموقع تا ی؟مطمئنیپسر یتو مطمئن -

 !دستگاه سونو خراب نبوده؟ دونمیچم اینزده 

 :گرد شدنو گفت چشماش

 برو سر کارت خانوم خشن دمیهرهرهر خب حاال خند -

 :بهش دادمو گفتم یسالم نظام هی

 حّساس یچّشم آقا -

مونده تو لوکالو  یباق روسیدخل اون و زکارمویرفتم پشت م و

 آوردم

 :گفتم یبه پن شده بود که رو۴ساعت  بایتقر

رو .  ادیمن خوابم م!هنوز؟ یرو نفله نکرد روسایحساس و یآقا -

ننه بابامو اس ام  یکاال سیهم پر شده از م میگوش یصفحه 

 آرشا و آرا یاسا

 :گفت دویقرمزشو مال یچشما یپن

سر  مییایباز ُنه ب دیکه با میچرا تموم شد ه کار تو هم تمومه بر -

 کار

 !امیزم بمن با خوادیپرو م چه

 :بهش گفتم رو

 امینم ادیروزهه که داره م نیهم ایفردا یهو آقاهه من برا -

 تا ساعت چهار بخوابم خوامیم

 :گفت اوردویکم ن اونم
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 ایپنج ب زنمیم یساعت یخانوم خشن برات تا چهار مرخص نیبب -

 میتا هشت االن هم پاشو بر

بعدش هم پاشنه بلندمو از گوشه اتاق برداشتموپام کردم  یکفشا

راه افتادم سمت  یجلو تر از پن بمویسوسکه رو کردم تو ج یالشه 

 .رونیدرو ازش زدم ب

 :سالن بودم که صدام کرد یوسطا

 س؟یتو گشنه ات ن -

 :کج کردمو گفتم لبمو

 . میبر ایمامانم نگرانه ب ینمه هست ول هی -

 ...ردم اومد یا گهیتعارف د چیه یب اونم

*** 

 ایشدن  یدخترا نگران خاک یمثل مابق کهنینرده ها بدون ا از

باشم سر خوردم تا خود  میمهمون یچروک شدن مانتو

 ! یکه شده بود قد نلبک یخوابالود پن یچشما.نگیپارک

از سوکس چشام قد  یخوبه منم بخاطر ترس پن! خب ؟ هیچ مگه

 !واال!شه؟ یکاسه سوپ خور

ر شدمو درو باز کردو منم جلوتر از خودش سوا ریبا دزدگ یپن

 .که قائم بود کامال خوابوندم مویصندل بیش

 یدستشو گرفت جلو  نوینشست تو ماش یموقع پن همون

 .دیکش ازهیدهنشو خم
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و  کنهیبشر چرا مثل سه نخاله دهنشو باز نم نیا.ایبابا خدا یا

 .ببند تا مگس نرفته توش:بکشه تا من بهش بگم  ازهیقم

 :که گفت دمیکش یپوف

 !؟یبلد یرانندگ -

 :گفتم

 یو راننده شخص یسن راس راس با تاکس نیپ ن پ تا ا -

 .دمیچرخ

 :باال انداختو گفت ییابرو

 نمیاگه بش.پشت فرمون من که خواب خوابم  نیبش ایپس تو ب -

 .میشیروزگار محو م یپشت فرمون با هم از صحنه 

 :گفتم منم

 جاها عوض یاوک -

رفتم جاش دنده رد شدمو  یشدو منم از رو ادهیپ نیماش از

 .نشستم

 منم استارتو زدم دویخواب یهنو نشسته رو صندل یپن

گاز جانانه دادمو د برو که  هیباز کردمو  یپن موتیبار نگویپارک در

 .میرفت

خلوت بودو  ابونایخ.تو کورسم نیکه همچ دادمیگاز م نیهمچ

 .دادمیگاز م یمن عشق سرعت هم ه
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اون  رفتمیم نیال نیاز ا کردمویجهت عوض م یطور که ه همون

راننده  نویچهار تا پسر اومد بغل ماش یحاو یمایماکس هی نیال

 :اش گفت

 ؟یکورس گذاشت یخانوم خوشگله با ک -

 :باال انداختمو گفتم یشونه ا الیخ به

 با عمم -

 :گفت دویخند

 ؟یحاال با ما کورس بذار حاضر -

 :گفتم رونویآوردم ب زبونم

- ۱...۲...۳ 

 دویاز خواب پر یکه پن یگاز دادم جورقبل  یاز سر شتریب و

 :هراسون گفت

 !؟یآروم تر بر شهیم شیآسا -

 :گفتم

 .کور گذاشتم ماههیبا اون ماسک ینچ پن -

 یخودم نم یبه رو یول دمیدیواضح دستاشو م لرزش

 رونوینفس حبس شده اشو داد ب یسرعت کم کردم که پن.آوردم

 :گفت

 اوف -

 :گفت نویاومد کنار ماش ماههیماسک
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 !؟یکم آورد گریشد ج یچ -

 :من جواب داد یجا یپن نباریا

 !؟یشیکه مزاحم ناموس مردم م یمگه خودت ناموس ندار -

 :گفت دویخند اروی

 !اد؟یتا حاال دوس دختر آدم ناموسش به حساب م یاز ک -

 :اخماشو کرد تو همو گفت یپن

 نامزدمه االن هم راهتو بکشو برو ستیدوس دخترم ن -

 :هه گفت مایماسک ی نایاز سرنش گهید یکی

 شهیم ابونیگرگ ب بیسرخ نص بیداره س قتیپس حق -

 .کردنیم میداشتن عصب گهید

 :نگران نگام کردو گفت یپن.کنار که اونا هم باهام زدن کنار زدم

 !؟یبکن یخوایم کاریچ شیآسا -

 :گفتم

 .تماشا کن نویبش -

ار تا کپک هم اون چه.شدم ادهیپ نیفرمونو برداشتمو از ماش قفل

 :در هم رفته گفتم یبااخما.نییزدن پا

سرخه و  بهیس یک یدیم صیکه تشخ یتره بار دار وهیشما م -

چلغوز بزنم فک کجو کوله اتو  ی ؟پسرهیببو گالب یهلو و ک یک

 .نییپا ارمیب

 :راننده گفت.گرد شده بود چشماشون
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تو به اصطالح  یچرا جلو  گمیم رت؛نامزدتویاون خوش غ -

 تو حلق چهار تا نامحرم؟ یایوسشو نگرفت تا ننام

 :دادم باال و گفتم شوینیفرمونو بردم سمت دماغشو نوک ب قفل

مماغتو  یچسبا یخوایم.پیخوش ت یکنیونگ ونگ م یادیز -

 !؟یایباننه ات ب ویبکنم تا بر

آوردو منم  نییاش نگران شدو با دستش قفل فرمونو پا چهره

 .شدم نیهول داد که از پشت پخش زم

 یکیخوردنم  نیبا زم.پاشنه بلند یکفشا یتو روح سازنده  یعنی

 :اشون گفت گهید

 ییدافا طبل تو خال هیتو هم مثل مابق -

از پشت دستشو  یکیدست لجنشو بذاره رو گونه ام که  اومد

 :گرفت

 .بار مگه تذکر ندادم  هی -

 !یپن ولیا اوهوع

 :پسره گفت بعد

 ؟یکه چ -

 :یپن

 !دیموسم نشکه مزاحم نا -

که  رونیب دیکش یمنقبض شدو دستشو از دست پن اروی فک

 :رانندهه صداش کرد
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 .باناموسش جهانو آباد کنه اروی نیتا ا میبر ایب نایس -

 .دیخند گهید یبا اون دوتا  و

اون پسره شدو اومد سمتم دستمو گرفتو بلندم  الیخ یب یپن

 :کرد منم شروع کردم به غرغر

 ارمینبودن محال بود کم ب یکوفت یکفشا نیا االغ اگه یپسره  -

جنتلمن .فکرکردن جنتلمنن .یپسره دماغ عمل.چلغوز ینفله ها

 ...یپن یعنی

 :وسط حرفمو گفت دیپر یپن

 من؟ -

*** 

 :گفتم

مثل جنتلمنا تو روشون  گهیخب تو د.پ ن پ اون الدنگا -

بعد هم که از برخورد دست . یکرد یمنو ناموست معرف ویواستاد

 .یکرد یریاون کفاثط خاک برسر جلو گ فیکث

 :زنگ خورد شیزد که گوش یلبخند محو یپن

 جانم؟ -

- ... 

 سکوتو بذارم خونه اشون اومدم یآره دختر آقا -

- ... 

 خداحافظ. باشه  -
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 :چنگ زدو گفت موهاشو

 صبحه ۵پاشو بذارمت خونه اتون ساعت  -

 جان من؟ یییییه

هم بعد از من سوار  یپن نشستم دمویدو نیبه سمت ماش عیسر

 .شدو حرکت کرد

 ...روهم گذاشتم که خوابم برد چمامو

برم خونه  خوامیم میدیپاشو رس شیبابا آسا یا.خانوم سکوت -

 یگرفت یتو مرخص ادیامون خوابم م

 :زل زدمو گفتم یجام نشستمو گنگ به پن تو

 اریخاو یآقا زهیچ یعنینه . یپن یمرس -

 :گفت دویخند

 خانوم خشن هشیخواهش م -

 :صورتشو گفتم یدر آوردمو گرفتم جلو بمیرو از ج سوسکه

اتاقت حالشو  واریقاب کن بزن به د ادبودیهم بنا به رسم  نویا -

 .ببر

 :اش مچاله شدو گفت افهیق

 ؟یش ادهیپ یچشم قصد ندار -

 .شدم ادهیانداختم رو شونه امو پ فمویک

 ...شدم گازشو گرفتو رفت ادهیپ تا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ٩٠ 

کرده باشه اخم  تیزدمو انگار تازه مخم آپد فونویزنگ آ منم

 :کردمو با خودم گفتم

 آورد؟ ریآدرس مارو از کجا گ یپن -

 ...شدمو رفتم باال الیخیتق صدا دادن در ب با

*** 

 !تو؟ یندار یمگه کارو زندگ گهیبابا آسا پاشو د یا -

 .تو آرتام یریدرد نگ یا

 برگشته؟ یعنی.آرتام یییییچ

 :آرتا و گفتم یکالفه  ی افهینشستمو زل زدم به ق خیجام س تو

 نخاله؟ یبرگشت یتو ک -

 :گفت

خونه بودم درو هم  شبیمقدم گفتنتون من د ریاز خ یمرس -

ندادو به  صیمن برات باز کردمو منتها مخت منو از آراد تشخ

 .یباهام خوشو بش کرد یاسم آراد کل

از ...من:شد چشمام رد یاز جلو لمیمثل ف شبید یاتفاقا تمام

کفشم زدم تو  یبا پاشنه ...آراد درو باز کرد...پله ها اومدم باال

خوردم ...گرفت ییپا ریخواستم برم باال برام ز...کمرش

 پله ها یخورد به لبه  میشونیپ...نیزم

 :دستم خوابوندم پس گردن آرتا که آخش رفت هوا با
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پشتتو  یک ایروز ازم دور بود ؟دویریگیم ییپا ریکه برا من ز -

 خزه؟ یگرم کرده پسره 

 :گفت چوندویبحثو پ عیسر

جواب .  دیزنگ تیبه گوش اریپسر کاو اروی نیها ا۵آسا ساعت  -

 شرکت یبر یتمومه پاش تیساعت یدادم گفت بهت بگم مرخص

 یپاره پوره  ینگاه به خودم کردم؛باهمون لباسا هی دمویجام پر از

 .بودم دهیخواب یخاک

 .کشتتمیمانتومو ترکوندم م دیفهیمامان م اگه

 :که آرتا گفت رونیسمت درو خواستم برم ب رفتم

 مییخونه اشون امشب شام اونجا ایآسا از اوندو با پندار ب -

 هم رفتن اونجا نایمامان ا

 :گفتم

 باشه -

 ...رونیاز اتاق زدم ب و

ساده  پمیت شهیمثل هم. ساعت باالخره حاضر شدم  میاز ن بعد

 !کیپ کویش یساده  نباریبود منتها ا

مانتو  دمویپوش یگلبه,  یبلند مشک نیآست کیتن هیاونجا  یبرا

ست  یشال گلبه ویشلوار گلبه هیزرد و با  یمانتو هیهم 

خوشگل با لژ بلند پام  داسیآد یمشک یکتون هیکفش هم .کردم
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از خونه  شیهندزفر مویفقط با گوش فویکردمو باال خره بدون ک

 .رونیزدم ب

نداشتم جوونه  یخونمون و راننده اش شاخا یجلو۲۰۶ دنید با

 !زدن

 :رفتمو درو باز کردم نیبه سمت ماش. نشسته بود نیتو ماش یپن

 ت؟یریاحوال مد -

 :و گفت دیخند

 احوال خانوم خشن -

کاش  یاصال ا.خشن راه انداخته. خانوم خشن  شوریب. مرض

 .میدیخندیسوکسه بخورتش دور هم م ذاشتمیم

 :گفت زدیکه استارت م همون طور یپن

 !د؟ییشب خونه ما یدونستیم -

 :گفتم

 زدم پیدل تو شاد شه ت نکهیپ ن پ برا ا -

 ...مینزد یتا دم شرکت حرف گهید

 .داخل شرکت میرفت مویشد ادهیپ نیبا هم از ماش میدیرس تا

از جاش بلند شدو خوش آمد  ینیورودمون داخل سالن حس با

 .گفت 

 :هم رو بهش گفت یپن

 .اتاقم کارتون دارم دیایب ینیانوم حسخ -
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*** 

گفتو رد منو  یبرا پن یچشم کش دار هیهم با عشوه  ینیحس

 :اومد تو اتاق یپن

 اریکاو یجانم آقا -

 اریمرضو کاو یییا

 :گفت یپن

 یتو شبکه ها دیلوکالو فرستاد روسیچراو دیشرح بد شهیم -

 !شرکت؟

 :و با هول گفت دیپر ینیحس رنگ

 ؟من؟یک -

 :گفتم یجلوتر از پن منم

 پ ن پ نورَمن -

 :داد زد ینیسر حس یول دیبا چشماش خند یپن

 د؟یکرد نکارویچرا؟چرا ا -

 :جون نازک کردو گفت یبرا پن یپشت چشم ینیحس

 یا لهیکه من تنها وس یانتقام.انتقام یبرا.چون دوست داشتم -

 .اریکاو یبراانجامشم آقا

 :گفت ینیرو به حسبلند شدو  شیصندل یکالفه از رو یپن

 د؟یهست یک ی لهیخب وس! نه؟ دیا لهیکه وس -
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 یواشکیدبستان افتادمو  یدوره » پرستار...  پرستارم«یباز ادی

 .دمیخند

 :گفت ینیبهم انداختو رو به حس یغضب آلود نگاه یپن

 !؟یدیفهم نمیبب خوامینم گهینحستو د ختیر -

 :زدو گفت یپوزخند ینیحس

 یبا تمام یمنتها نه دست خال رمیامروز مپندار خان من خودم  -

 یپول هنگفت هیهم  سمییاز رئ و»شیآسا«اطالعات شرکت

 .شمیخارج م رانیکال از ا رمویگیم

 :زد ادیفر ینیسر حس زویرو م دیدستشو مشت کردو کوب یپن

 .مفت خور نمک نشناس. رونیگم شو ب -

رفتم  دمیدیم یحد عصب نیتا ا ویختیر نیا ویبار بود که پن نیاول

صورت پر از  یحواله  یمشت حساب هیاز روبه رو  نویسمت حس

 زدیپکو پهنش م یخون پشت خون از دماغ گوشت.کردم ششیآرا

 .رونیب

 :صورتش قرار گرفتو گفت یمن درست رو به رو یاومدو جا یپن

پول  هینشون بده بلکه  ستیکوچولو برو و دماغتو هم به رئ -

 یاغت بذاره رو پوالتو بذارهم بابت خسارت دم گهیهنگفت د

 قبرستون یبر

 یگرفتو منم در باز کردمو پن وینیحس نیآست یهم گوشه  بعد

 ...رونیب دشیشوت شورویاون ب
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 :گفتم یخارج شدنش رو به پن با

 .  یمفنگ یدختره  -

 :گفت دویخند یپن بعد

 .یدستت طال خوب دماغشو آسفالت کرد -

 :گفتم دمویخند منم

حرص  یدار یلیخ دمید. ناقابل بود یول هگیشدم د ریجو گ -

االنه که سکته رو ناقصانه بزنه نفله شه « :با خودم گفتم یخوردیم

 شد که اومدم کمکت نیا» رو دست مامان باباش

 .نشستم زمیرفتمو پشت م و

 :گفت زمویاومد سمت م یپن

 سشیراستو ر۸تا  یتونیم. خوامیخوشگل م یغاتیتبل یآگه هی -

 ؟یکن

 :گفتم

 ره باباآ -

مورد  یآگه یکله  هیروشن کردمو شروع کردم به ساخت  ویکام و

 ...نظر

بود که در اتاق تق تق به صدا در اومدو ۸ یکاینزد بایتقر ساعت

کارمندا اومد تو اتاقو بعد از  یاز کارندا با گزارش کار همه  یکی

 :گفت لشیتحو

 منتظرن اشونیآگه لیتحو یبرا اریشهر یمهندس آقا یآقا -
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 :گفت ینپ

 بگو حاضرن -

 .کارمنده با گفتن باشه از اتاق خارج شد و

 :سرمو گفت یاومد باال  یپن

 !تموم شد؟ -

 :گفتم

 ساختم هولو یچی سی -

گرفتو با  نتیمن پر یویآروم بعد هم طرحو از کام حویمل.دیخند

 یپوشه  هیساخته شده توسط خودش کرد تو  یطرحا ی هیبق

 ...رونیاز اتاق زد ب ویصورت

*** 

به بدنم دادمو از جام بلند شدمو رفتم به سمت  یکشو قوص منم

خاموش کنم که چشمام شدن قد دو تا توپ  وشویتا کام یپن زیم

 ...فوتبال

نازو ملوس  یدختر بچه  هیعکس  یپن ی ویکام یصفحه  پشت

همون  یعنیخواهرش باشه  یبچه  دیبود که حدس زدم با

تا  دهیدارش کارتوناشو قرض مپن ییکه به دا ییکوچولو دیمروار

 .بخره دیکارتون جد هیو براش  نهیبب شییدا

نمه روشن تر  هی دیشا یچشماش همرنگ پن.با نمک بود یلیخ

 .بود



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ٩٧ 

 :اومد تووگفت یشده بودم که پن توریمان یتو ریتصو محو

 !؟یزل زد یبه چ -

 :گفتم جانیبا ه دمویخند

 !مروا باشه نه؟ دیبا نیا -

 :دو گفتتعجب نگام کر با

 تو؟ یگیم یچ! ه؟یمروا ک -

 :اشاره کردمو گفتم توریمان یانگشتم به عکس تو با

مگه دختر  نیپندارخان نگاش کن ا یبابا تو چنگدر خنگ یا -

 ستش؟ین ناتیپاد یآبج

 :گفت دویبا ناز خند مویهم مال باز

 شینیبیامشب خونه امونه م ییدا گریاتفاقا ج.چرا هستش -

 . میکه بر امیتا منم ب نگیاالن هم برو پارک.

 .رونیچنگ زدمو از اتاق زدم ب زیم یاز رو لمویذوق موبا با

سر پنج  نگیبه پارک دمیکردم تا رس یط یکیها رو دوتا  پله

 .دیهم رس یپن قهیدق

 :گفتم بهش

 ؟یاختالط کن یبا ک یکرد رونیخان منو ب یپن -

مروا  شیپتمام راه فکرم . در عوض استارتو زد.نزد یحرف دویخند

من .نمیبب رمویدوسه تا کارتون بگ هیازش  خواستمیآخه م. بود 
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بودم تا اونروز تو  دهیدخترونه ند یسن تا به حال کارتونا نیتاا

 ...یدفتر پن

 ای دمیدیم یمرد عنکبوت ایسه نخاله  یپا به پا یهمون بچگ از

 ...یختیر نیخزءبالت ا یسر هیسوپر من  ایبن تن  ایبت من 

 ریکارتون ها باهم با شمش نیا دنیبعد از دهم  همش

همه رو با  دیبا بردیم یو هرک میکردیهامون مبارزه م یکیپالست

 داد،آدامسیکه بابا بهرام بهمون آخر هر هفته م یییبیپول تو ج

 !کردیمهمون م یبادکنک

غرق شده بودم که  میتمام طول راهو تو خاطرات دوران کودک من

 ؟!؟دمینفهم میدیرس یوقت یحت

 :به خودم اومدم یپن یصدا با

 دیقصد ندار میدیبابا رس یا...خانوم شیآسا...خانوم سکوت -

 !شما؟ دیش ادهیپ

 :زدمو گفتم یلبخند

 اریچرا منتها منتظر دستور شما بودم جناب خاو -

شم بعد هم پشت  ادهیزدو در و برام باز کردتا پ یلبخند اونم

 .سرم درو بست

 !رهیپذ یجنتلمنه خودش نم یپن نیا گمیم یمن ه حاال

 .رفتم تو یمن جلوتر از پن نایا یپن یاز باز شدن در خونه  بعد
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 چیجلوم بود که توان ه ییایفوق العاده خوشگلو رو یمنظره  هی

رز قرمز کاشته  یگل ها اطشونیدور تا دور ح.نداشتم ویحرکت

با بازدم  رفتویگل ها به داخل مماخم م یشده بود که باهر دم بو

 .شدیارج مخ

 :اومد اریخانوم خاو یطور زل زده بودم به منظره که صدا همون

 داخل ایجون چرا دم در ب شیآسا -

 :گفتم یباال آوردم برا ماس مال طیخ یلیخ دمید

برا داخل شدن منظره مهمه االن خانوم خاو  ادهیچشم وقت ز -

 مادر پندار آقا زهیچ یعنینه 

 :گفت دویخند

 یباشه هر طور راحت -

 :لب گفتم ریز

 من که کال راحتم -

 دمید گهیگذرووندم د اطیتاپ کنار ح یرو ویا قهیپنج دق هی

 .رفتم تو دمیپد دیکه من ند شهیتابلو م یلیخ

حد مهممو خودم  نیمن تا ا یعنیورودم همه برام بلند شدن ؛  با

 !خبر ندارم واقعا؟

 :کردن کیاز سمت راستم شروع کردمو به سالم عل منم

 :اریخاو یآقا

 دخترم یخوش اومد -
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 :من

 متشکرم -

 :پاندا

 بودمت دهیوقت بود ند یلیجون خ شیآسا -

 :من

 ییچه کم سعادت -

  دنیحرفم همه خند نیا با

 :زیپان

 !خب احول خانوم عشق ورزش؟ -

 :چهارتا شدو گفتم چشمام

 !من؟!عشق ورزشه؟ یک -

 :بود گفت زیکه کنار پان یا گهیخانوم جوون د هی

 دمیشن یلیاز پندار خ فتونویتعر دیجون هست شیما آساپس ش -

 .جون شینه آسا میخال شیبابا من آسا یا

 :زدمو گفتم لبخند

 لطف دارن و شما؟ -

 :گفت

 نامیمنم پاد -

 :شل شدو گفتم شمین

 آهان مامان مروا -
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 .که حالت قهر گرفته بود یباز زل زدم به دختر بچه ا شین با

 .نشسته بود یپن یخال یکنار جا بود که یخال یجا هی کنارش

رفتمو کنار مروا  نایو مامان ا نایسالم به شوهر پاد هیاز  بعد

 :نشستمو گفتم

 احوال خانوم کوچولو -

 :همون حالت قهر گفت با

 .حال خوبم نیباا یول.یچوکولو خودت -

 :براش دراز کردمو گفتم دستمو

 سکوت شیآسا...شمیمن آسا -

 :گفتبه سمتم برگردوندو  سرشو

 یبد قول باش ییهمون خانوم خشن مورد نظر دا دیپس تو با -

 :گفتم دمویکش لپشو

 حساس یآقا تییمن خانوم خشنمو دا -

 :گفت دویخند پندار

 دیمروار -

 :نازک کردو گفت یبراش پشت چشم مروا

 پندار با من حرف ن ز ن -

 :گفتم دیگوش مروار در

 ؟یکرده که باهاش قهر کاریحساس چ یمگه آقا -

 :گوشم گفت در
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 یول نهیدادم بب یسه تا کارتون بارب شیپ یمن هفته  یبدقول -

 دهیبرا کارتون نخل

 :گفتم بهش

 بهش کارتون نده گهیخب د -

 :گفت یناراحت با

 به جز بابا برام کارتون بخله؟ گهید یپس ک -

 :گفتم

 من -

 :گفت دویدستاشو بهم کوب کف

 گمیمممم م...گمیت مصدام کن منم به دیمنو مروار. باوشه -

 :گفتم ارهیداره فشار م یلیخ دمید

 بهم بگو آسا -

 :گفت

 نچ -

 :لوچه امو کج کردمو گفتم لبو

 ؟یپس چ -

 :گفت

 »علوس«بهت بگم  شهیم -

 !؟یچ!هان؟

 :تعجب گفتم با
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 !لوس؟ یچ -

 :جاش جوا دادو گفت یپن

 منظورش عروسه -

 !جز عروس ادیم یبه من همه چ ؟یچ

 :محال گفت نیا با

 !مروا اشکال که نداره؟ گمیپس منم بهت م -

 :گفت

 ؟ینه بابا اشتال چ -

 :گفت یپن

  یش الیخ یخاله رو ب شهیم دیمروار -

 :گفت یمر

 برو بابا بدجنش -

 کرد رونیب یزبونشو برا پن و

 :گفت یپن

 بهش بگو یزیچ هیتو  شیبابا آسا یا -

 :گفتم

 شرط دارهااا -

 :گفت

 ؟یخب چ -

 :گفتم دمویخند
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به انتخاب خودش  رونویب یبر دیمروا با یکه بعد از شامبرا نهیا -

 یسه تا کارتون بخر

 :گفت پندار

 خانوم خشن شهیاز حقوق آخر ماهت کسر م -

 :و گفتم رونیتا آخر براش ب زبونمو

 حساس یآقا کنمیروزگار محوت م یاز صحنه  -

 .اعالم آتش بس شد اریخانوم خاو یصدا با

وادارم  ینارم نشست؛من غذا دهنش کردم؛ حتک زیسر م دیمروار

بشقاب غذا بخورم که منم از خدا خواسته  هی یکرد باهاش تو

 .قبول کردم

زود تر از همه تموم شدو از جامون بلند  دیمنو مروار شام

 مویدیقاشق چنگاال رو بر یمن بشقابمونو برداشتمو مر.میشد

 .ییظرف شو نکیتو س میگذاشت

 :سخت مروا گفت ینکارایا یاز اتمام همه  بعد

 هیمامان شراره بهم  نیبرا هم نجامیوقتا ا شتریعلوس من ب -

 م؟یکن یاونجا باژ میبر یایاتاق مخصوص خودم داده م

 :زدمو گفتم یلبخند

 .میبزن بر -

پام بلند شدو دستمو گرفتو کشون کشون از پله  یاز رو دویخند

 :مروا گفت ویآب یاتاق با در صورت هیبه  میدیها برد باال تا رس
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 دییبفرما -

 میوارد اتاقش شد نوییپا دمیرو کش رهیدستگ

*** 

 یبردتم سمت تخت کوچولو دویدستمو کش دیورودمون مروار با

 !ش؟یصورت

دخترونه رو  یکارتون یها تیبود که تمام شخص یبار نیاول نیا

از مروا سؤال  زیر هیجالب بودنو  یلیبرام خ جهیدر نت دمیدیم

 :دمیپرسیم

 !ه؟یک هیاون دختر آب یمروار -

 :ذوق گفت با

 .انگدر کارتونش باحاله.علوس ندرالسیس -

 :از پوسترا اشاره کردمو گفتم گهید یکیبه  بعد

 ه؟یک نیخب ا -

 :نگاهم کردو گفت باتعجب

 گهیخفته اس د ی بایز نیا -

تختش وصل کرده بود با هفت آدمک کوتوله با  یپوستر باال هی

 .کوتاه یدختر با موها هی ویکوفته ا یمماخا

 :دمیپرس ازش

 !ه؟یک یکی نیا -

 :تعجب زل زد به منو گفت با
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 !زمان شما نبودن؟ نایمگه ا نمیبب -

 طیخ نیاز ا شتریب نکهیبرا ا دمیدپدیمن ند دهیفهم نمیا دمید

 :گفتم ارمیباال ن

 رفته ادمیخب من اسماشونو  یچرا بوده ول -

 یه و شروع کرد به معرفگفتو رفت سمت پوستر یآهان هی

 :اشخاص

همشون هفت  یهم همه  نای، ا هیبلف دیدختره شف نیعلوس ا -

 وونایبا ح تونهیچون م میبلف دیمن خودم عاشق شف.کوتولن

دوش بشه ، تازه انقدر مهربونه که برا هفت کوتوله غذا درس کرد 

 ییبود مث اتاق دا ثیرفت خونشونو خونشونو که کف یوخت

 .دکر زیتم زیتم

 :در بلند شد یکه صدا کردمیدقت تمام به حرفاش توجه م با

 !تو؟ امیب شهیم -

 یخوردمو جمو جورش کردمو رو نیفک زم یپن یصدا دنیشن با

بود  یصورت یشیپ هیکه شکل  دیکنار اتاق مروار یباد یصندل

 .نشستم

 :گفت دیاومد تو و رو به مروار یپن

 رمبخ ید یبرات س میحاضر شو بر ییبدو دا -

 :گفت نویپاشو کوبوند زم دیمروار

 !اد؟یهم ب نیا شهیم -
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 .با دستش به من اشاره کرد و

 :اخماشو کرد تو همو گفت یپن

من  ادیحال ب نیباا.اسم خودشو ایبهش بگوو یکه داد ویلقب ای -

 ندارم یکه حرف

گونه اشو ماچ کردو رفت سمت  یحرف پن نیا دنیبا شن دیمروار

 .قشاتا یگوشه  یکمد صورت

 :رو به من گفت بعد

 بپوشم؟ یآسا جون چ -

 :من جواب داد یجا دویخند یپن

 مگه آسا جون مامانته؟ -

 :گفتم یمروا رو گرفت که منم رو به خود پن حال

 !سوکسه چطوره؟ ییایحساس اوضاع موم یآقا -

 ریز میزد دیمچاله شد که منو مروار یپن ی افهیق نیهمچ یآ

 :هم گفت یخنده و پن

 منتظرتونم نیتو ماش نییمادمازال من پا میتسلآقا  -

 ..رونیاز اتاق رفت ب یقدشو پن میزد دیمروار با

آورد بعد هم دستمو گرفتو  رونیب یشرت صورت ییسو هی یمروار

 :گفت

 .میآسا بزن بر -

 .رونیب میزدمو با هم از اتاق زد یچشمک براش
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من رفتو مروا زود تر از  میدیمنتظر بود تا رس نگیتو پارک یپن

 .نشست جلو منم رفتمو عقب نشستم

 :یپن

 مروا برو عقب -

 :یمر

 ِدَهه رمیپندار من عقب ن -

 :یپن

 پندار ییپندار نه و دا -

 :پس گفتم رهیگیبحث داره باال م دمید

 !کنمیروزگار محوتون م یاز صحنه  نکهیاای دیشیساکت م ای -

*** 

 :تمام گفت ییومروا زل زد تو چشمامو با پر یول دیگرخ یکل یپن

 !مثال؟ یچطول.ن بابا -

 ؟!چک لطفا ویدیو یتقاضا!هان؟

 :گفت یبرا ماس مال یپن

 ؟یخاله پاک کنه گرفت ییدا -

 :زدو گفت یبانمک چشمک یمر

 یاوک -

 .مینزد یحرف چکدومیه یفروش ید یتا س گهید

 :کردن غیج غیشروع کرد به ج نوییپا دیپر یمر دنمونیرس با
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 یچنگدر تبنلتو . پندار بدو  -

نشستو  ایچهارمرتبه بالع. مث منه  اتشیوضع ادب نمیا نه

 !برخاست کنه حله

 :گرفتو گفتم دویشدمو دست مروار ادهیپ یتر از پن جلو

 .صدا کنه شوییدا ینطوریخانوم متخشص مث تو ا هیزشته  -

 :تعجب نگام کرد با

 !؟یچ یعنیمتخشص  -

 :رشیاومدو بعد تصو یپن یصدا

 با وقار شهیم شیدوم معن.ن متخشص اول متشخص -

 :گفت ستادویا یمنو پن نیلبخند زدو ب هی یمر

 شیخوام،ستایکوچولو رو گرفته منم م یکارتون پون نازیآ ییدا -

 نکربلویو ت ییمهسا جنگل جادو.خوامیگرفته منم م ویبرف یملکه 

 ...خوامیگرفته منم م

 !داره؟ دنیچقدر وقت برا کارتون د نیا

 :ط حرفشو گفتوس یپر یپن

 پارک قبوله؟ میریبعد م یاگه دوتا کارتون بردار -

 :باال و گفت دیمغاز پر وسط

 آوره قفول -

 .کارتونا و دو تا کارتون برداشت یسمت قفسه  دیهم دو بعد

 :سمت صندوق و روبه صندوق داره گفت رفت
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 .برام حساب کن خیلطفا با تفخ. رو برداشتم نایآقاهه من ا -

 ...ارویچه برسه به  گهیامون چهارتا شده بود دچشم یپن منو

 :گفت یبه رو به پن مرده

 خدا براتون حفظش کنه.نازه یلیدخترتون خ -

 :گفت ارویرو به  دیمروار

 گهید دیبگ متویق دیآقاهه وخت تنگه لطفا زود تر حساب کن -

 .حوله ام سر رف

 :گفت دویخند مرده

 تومن۶ شهیم -

لب  ریهم ز یتشکر هیاب کردو پولو در آوردو حس عیسر یپن

 .گفت 

 .میو بغل کردو با هم از مغازه خارج شد یمر بعد

 :یپن

 نه؟ ای یدو هست یتا اونجا مسابقه  یمر کهیپارک نزد -

 :گفت یمر

 آوره پندار -

 :گفتم منم

 ۳...۲...۱. منم هستم  -

تا مدال طال در سطح ۶ یحت.تو مسابقات دو اول بودم شهیهم

 .گرفتمو خالص ییراهنما منظقه هم دوران
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 .سرعتم یدر تعجبو گذاشتم تو خمار یکردمو پن شتریب سرعتمو

 :هیگر ریزد ز ستادویوسط راه ا دیمروار

 وغیپس کوش؟دو کهیپارکه نزد یگف.یبد یلیپندار خ -

 .بدجنش.گو

 :رفته رو برگشتمو رو بهش گفتم مسافت

 !پندار بخلت کنه؟ یخوایپارکه م ابونهیخ نیسر ا -

 :تگف

 !؟یپس چ. آره  -

کردمو اونم  رونیباالتماس نگام کرد که زبونمو براش ب پندار

 .بغل کرد دویمروار

 :گفت یتا پارک نمونده بود که مر یزیچ گهید

 !؟یایتو هم ب یخوا یم.خوبه آسا جونم یلیباال خ نیا -

 .لبو نهویشد ع.سرخ شد یبا خنده نگاش کردمو پن من

 :مروا گفتم به

از وسط  توییدا ترسمیخوردم چاق شدم م ادیز ایمن تازگ -

 جوون مرگ شه.میناکارش کن

 :گذاشتو رو بهش گفت نیزم دویمروار یپن ایباز نیزم ی جلو

 از کتو کول افتادم ییدا -

 :پندارو گفت یبامزه زد به پا دیمروار
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مرد .یریمیکه م یزنتو بخل کن یتو بخوا لوامیک۲۳من همش -

موکونم که از تو  یعلوس یکیشدم با من بزرگ .باشه یقف دیبا

 .تر باشه یقف

 :به گونشو گفتم زدم

 یمروا برو باز -

 :گرفته گفت یچهره ا با

 کنم یباهاش باز سین یشکیخلوته ه یباز نیزم -

 :شدمو لپشو بوس کردمو گفتم دال

 .زمیعز کنمیم یخودم باهات باز!مگه من مردم؟ -

*** 

 .یه بازُسرُسر میکه بر دیدستمو کش دویخند

 :حساس اومد که گفت یآقا یآخر صدا ی لحظه

 بخرم یبستن رمیم -

 میبر میخواست.باشک میوقایکردم،االکلنگ باز یتاپ باز دیمروار با

 :اومد یکی یکه صدا میبش یسوار ُسرُسره آبشار

 ؟یکنیم کاریچ نجایوقت شب ا نیخوشگله با بچت ا -

 .کننیم بارت کهیبچه ت یشدها با بچه ب یجامعه ا عجب

 :کردم تو همو گفتم اخمامو

 تو رو َس َن نَ  -
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فقط برا  نیا یِدک.موش شده بودو پشتم پناه گرفته بود دیمروار

 ...گرگه یپن

 :گفت دویخند

 سیهم ن یمن االن کس یخونه  میبر ایب یصاحاب یحاال که ب -

 .میکنیم یفکر هیبرا بچه هم 

 ...وگر نه ستمیمروا ن یواقع یمن ننه  خوبه

 :فتمگ

 !گمت کنم؟ ایرد کارت  یشیگم م -

 :زدو گفت یسرخوش ی قهقهه

 یمنو چجور یکیبار نیکمر به ا هیآخه تو با .گریگمم کن ج -

 !؟یگمم کن یخوایم

 :گفتم دیبه مروار رو

آقا  نیا یکن من چجور گاهیسرسره و ن یبرو باال  زمیعز اینترس -

 .کنمیپروهه رو ادبش م

 .مت سرسرهزدو بدو بدو رفت س یچشمک

وار بردم تو  دیو انگشت اشارمو تهد ارویرفتم سمت  منم

 :صورتشو گفتم

 ...وگر نه چیکه ه یاگه گم رفت -

 :وسط حرفمو گفت دیپر

 !بغلم؟ یایوگر نه م -
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 دارن به خدا ییمردم مشکل شنوا!ا؟یگفتم عا نویا من

 محکم کوبوندم تو ساق پاش که مچ دستمو گرفت پامو

 :دنیار کشکردم به َهو شروع

 لجن خاک بر سر االغ در به در ول کن مچ دستمو آشغال -

 ...کردن غیج غیهم شروع کرد ج دیمروار

مچ دستمو گرفت که با زانوم خوابوندم تو  یکی اون

 .دستمو ول کردو شکمشو گرفت یمچا.کمشیش

 :انداختم تو صورتشو گفتم تف

 االن هم گمرو رد کارت. خانوم خشن  گنیبه من م -

 :شدو گفت صاف

 مثل توهه یصاحاب یدربه درو ب یکار من با تو و زنا -

 :اومد یپن یکه زده بود بدم که صدا ویجواب ونگ مفت اومدم

 !؟یزد یچه زر -

 :زدو گفت یشخندین اروی

 !به تو چه؟ -

 :یپن

 کنم صاحاب داره تیصاحاب خواستم حال یب یآخه گفت -

 :گفت اروویزد تو صورت  یکی بعد

 یناموس عوض یشم منم بو صاحاب -

 .یدست قشنگه رو به افتخار پن بزن
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 :گفت دیگنگ نگاهم کرد که مروار اروی

 گهیهاپوهه دمتو بذار رو کولت برو د -

 نیبرا هم افتی ازیکرد که فکر کنم طرف به شلوار ن یاخم هی یپن

 .شدو رفت الیخ یهم ب

 :یبغل پن دیاز رو سرسره سر خوردو پر دیمروار

 حالشو جا آورد یختیآسا چه ر نیبب ینبود یوا -

 .نزدم یحرف دمویخند

 :انداختو گفت ینگاه نیپخش زم یفیق یایبه بستن یپن

 شدن نیپخش زم ایشرمنده بستن -

 :گفت دیمروار

 مهم نبودن -

 ...تو مالجم شعورت

 :و گفت دیموهاشو بوس یرو پندار

و اول تو ر دیبا. رفتن  نایمامانم زنگ زدو گفت مامانت ا -

 دیبرسونم بعد خاله آسارو مروار

 :گفت دیمروار

 !نم؟یعخب بش شهیم ادیمنم خوابم م -

 :گفت یپن

برا جلو نشستنت دعوت نامه نفرستاده بود  یاز اولش هم کس -

 رهیکه بخواد پس بگ
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تو  دیدرو باز کردو مروا پر ریپندار با دزدگ میدیکه رس نیماش به

 .نیماش

 ...جلو هیخودمو شوت کردم رو صندل منم

*** 

 :تا دیچقدر طول کش دونمیبرد نم خوابم

 برو خونه الال کن.خونه اتون میدیخانوم خشن پاشو رس -

 :باز کردمو گفتم چشمامو

 ارویاز اون  یریبود به جز فاکتور گ یحساس شب خوب یآقا -

 یییییپروهه مرس

 :آروم بعد گفت حویمل دیخند

 خواهش شب خوش -

 ...شو گرفتو رفتشدمو اون گاز ادهیمن پ و

 :آرشام اومد یزدم که صدا فونویآ زنگ

 !نفله چه وقت خونه اومدنه؟ -

 باز کن آرشا -

 .زدو منم رفتم باال درو

 :درو شروع کرد یآراد اومد جلو دهینرس هنوز

 نیرد خودت بااون چلغوز رفت ویمردمم برداشت ؟دختریکجا بود -

 !رون؟یب

 :دادم باال و گفتم ابروهامو
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 !تکرار کنم؟ ای یدونیرو م ناین فوضولو جهنمو اداستا -

 :آرتام جواب داد نباریا

 رونیب یاستغفراهللا رفت..با وجود ما سه تا نره غول بازم با پندارِ  -

 !؟یکه چ

 !ه؟یتا دنبل زدن فکر کردن خبر چهار

 یتو و درو پشت سرم بستم بعد به سمت آرتامو دو دست رفتم

 :محکمش ی نهیس یزدم تو

تو ! ؟یکف زن یایبگو ما هم ب! ؟ هیخبر!دور برت داشته؟ هیچ -

خاک تو سرت نره  یو برا اون دوس دخترا یهم برا من پشه ا

 !؟!ته؟یغول حال

 .زدماااااااااااااااااایم داد

 :اومد سمتمو گفت آرشام

 !؟یباشه آسا حق باتوهه توخوب -

 :نگاش کردم و زبونم تا ته در کردم باخشم

 بندمشویوها وگر نه مببند فکت یکیتو  -

 .اتاقم شدم یمحکم راه یلیخ ییبا قدما و

چرا « :سؤال تو ذهنم جرقه زد هی ییهوی دمویمحکم بهم کوب درو

 »سه نخاله برام شاخ شدن نیا

 یتک تک اتفاقا.از رو تختم پاشدمو لباسامو عوض کردم عیسر

 پیت ،ی،اتاق دختر خواهر پن نایا یپن یخونه «:امروزو مرور کردم
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 یپن یپن ی، پن یپن هی، جنتلمن ی،رفتار پن یپن نی، ماش یپن

 .یسگ تو روحت پن اس»یباز هم پن...و

شلوارک عوض کردمو تو  شرتویت هیلباسامو با  دمویکش یپوف

 .تخت خوابم ولو شدم

*** 

 .گذرهیحساس م یماه از ورود من به شرکت آقا هی قایدق االن

 شه یصورت دیخانوم سکوت اتاق با -

 :نگاه کردم یبه پن یانعصب

والسالم نامه مهرو موم شده .دوست َن داَرم یمن رنگ صورت -

 .تمام

 :بعد به من کردو گفت اویوارینگاه به نصاب کاغذ د هی یپن

 د؟یپسندیم ویخب شما چه رنگ -

 :جواب دادم عیسر

 یسرمه ا -

 :کردو گفت یکمرنگ اخم

 !آخه؟ یمه اتو چرا سر.دوست دارن  یدخترا صورت یآقا همه  -

 :کردمو گفتم رونیب زبونمو

 !آخه؟ یدوست دارن ؛ تو چرا صورت یپسرا سرمه ا یهمه  -

لجباز با حالت قهر روشو چرخوندو  یمثل دختر بچه ها یپن

 :گفت
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 ویصورت یاتاق منه آقا شما همون چهار تا کاغذ رنگ نجایاصال ا -

 .دیفاکتور بزن

به سمت در رفتمو  نیبرداشتمو با کوبش پاهام رو زم فمویک

 :همون طور ادامه دادم

فاکتور زنه همتون  اروی نیاتافتو ا یخودتو شرکتتو اتاقتو کاغذا -

 جهنم دیباهم بر

 :و گفت دیخند طونیش یپن

 دوست یبا شما -

 .دمیدرو بهم کوب رونویاتاق زدم ب از

. استخدام کرد زویپان یاز دوستا یکی یپن ینیاز اخراج حس بعد

با من  یحت.شدینم یمیصم یچکیغرور بود و باهم یلیدختر خ

 !ه؟یقو میتعامل اجتماع گنیکه م

از سالن هم رد شدمو پاسخ هر  میمحکمو حرص یهمون قدما با

 .دادم میعصب ینگاه متعجبو با نفسا

*** 

کنار  یاز اتاقا یکیاز  یپن یتا در نمونده بود که بابا یزیچ گهید

 :دمن به سمتم اوم دنیبا د.در خارج شد

 .سکوت شیبه به خانوم مهندس آسا -

 :کردم خودمو کنترل کنم اما نشد با داد ادامه داد یسع

 !بگم آخه؟ یبه ک دیبا.زارمیب یمن از صورت -
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 :گرد شدن از تعجبو گفت چشماش

 !شده دخترم؟ یزیچ -

 :شدمو گفتم رهیخ نیبه زم کالفه

ته بود برا گف گهید یاه همون پن... زهیچ یعنی... یامروز آقا پن -

 .انیب ایواریکاغذ د

 !خب؟ -

 :انداختمو بعد ادامه دادم یاتاق پن یبه در بسته  ینگاه

گل پسرتون بدون توجه  نیا. میکنیاتاق کار م هی یما با هم تو -

خورسرانه گرفتنو گفتن که برا اتاق  میتصم نجانبیبه نظر ا

 .ارنیب یصورت یکاغذا

 :فتابروشو باال دادو با خنده گ اریکاو

دخترا  یآخه همه .خب پندار خواسته به نظر شما توجه کنه -

 .گهیهستن د یعاشق صورت

 :دادمو گفتم رونیمحکم ب نفسمو

از  رمویمن مد گهیم ادیبدم م یاز صورت گمیمن بهش دارم م -

من اراده کنم بابام برام شرکت . زنهیشرکتشو تو سر من م.زایچ نیا

 .یم نه وبال گردنرو پا خودم باش خوامیم یول.زنهیم

 :گفت دویهم خند باز

 .شده یچ نمیاتاق پندار بب میبر ایخب ب -

 .سمت در اتاق میرفت رفتمویپذ.بود یمنطق حرفش
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نداشتم در  یمنکه عادت به در زن یاشاره کرد تا در بزنم ول بهم

 .درو باز کردم جهینت

من  دنیباد. بود سهیمشغول چونه زدن با اون فاکتور نو یپن

وحشتناکم خواست صحبتشو قطع کردو  ویعصب ی افهیق بااون

 .منتظر بهم چشم دوخت

 :گفت هیرو به فاکتور اریکاو

 لطفاً  دیمنتظر باش رونیشما ب -

 :مرده

 چشم -

 .رونیرفت ب و

 .داخل اتاق شوت کردم یایانتظار مشتر یخودمو رو صندل رفتمو

 :گفت یپن

 .خانوم سکوت دیمگه قهر نکرد -

 :دمیدندونام غر یو از النگاش کردم یحرص

 اریخاو یکنم آقا یوقت قهر نم چیمن ه -

 :هم گفت باز

 هیکه سر  گهید یدخترا یمثل همه  یحالت قهر داشت یول -

 کننیبحث کوچولو قهر م

 :همون حالت قبلم گفتم با

 من حسابم با همه جداست. گهید یانقدر نگو دخترا -
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 :تعجب نگاهم کردو گفت با

 !اونوقت چرا؟ -

 :ادامه دادم طنتیباش یتمام از جام بلند شدم ول تیعصبان با

 .ترهه نیچون خونم هم از همشون رنگ -

که من بهش  ویبرام نازک کردو باز هم اون کلمه ا یچشم پشت

 :داشتمو گفت یآلرژ

 شیا -

 :دیاز دهنم پر ییهوی

 مرض -

هم  دویخندیم زیر زیما ر یکه تااون موقع به دعواها اریکاو هم

 :با تعجب نگام کردنو هماهنگ گفتن یپن

 !؟یچ -

 !عیزود، تند، سر.ریآسا خانوم حاال الک غلط گ یکرد طیاوه خ اوه

 :من من گفتم با

 .میمرز مخشص کن ایواریبرا کاغذ د میتونیم یعنی -

 :گنگ نگام کرد که گفتم یپن

 یآب شوینفص مویکن یکه نفص اتاقو صورت نهیمنظورم ا یعنی -

 یاسرمه  ای ینفت

 :رو به من گفت یپن یبابا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ١٢٣ 

 نایا زیاالن اگه پان.شیدختر اقتصاد نیخوش به حال بابات باا -

 حرفا نیا کردمویبراشون اتاق جدا رنگ م یستیبا یبودنا حتما ن

 :به باباش انداختو گفت یتیاز سر نارضا ینگاه یپن

 یصورت یباشه نه آب یاتاقم کًال صورت خوامیمن م -

 :با اخم گفت باباش

 !گفته پسرا صرفه جوئن؟ یاصال ک.  ریبگ ادی -

من فکر کنم با تخم کفتر  یعنی.حرف کال الل شد رفت نیباا یپن

 ...شدیکه نم شدیهم زبونش باز نم

 :اشاره کردو گفت زمیبه م یپن یبابا

 شمویاومد پ یکه پوسترشو تو درست کرده بود قمویاون رف -

 نیخودمونم از ا برا شرکت خوامیم. کرد فیتز طرحت تعر یکل

 . یپوسترا بزن

 :نگاش کردمو گفتم یعیطب یلیخ

 !چکارن؟ نجایآقا پندار ا یعنینه ... هیپن نیپس ا -

 :گفت دویخند

هم که بنا  یعالقه مندن اون سر یاز حد به صورت شیب شونیا -

خودش بزنه بعد از سه  ی قهیشد تا پندار پوسترارو با سل نیبرا

،  یصورت:شده از سه رنگ لیتشک قیپوستر آورد دق هیهفته 

 بود یگلبه ویسرخاب
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ک گونه  یبلکه به پندار اریخاو ینه به حرفا. از خنده  دمیترک من

 هاش ملتهب شده بودنو گل انداخته بودن

 :اتاق به صدا در اومد در

 !تو ؟ امیب تونمیم -

 :یپن

 البته -

 :رو به باباش گفت بعد

 !؟یآب ینصف یصورت یپس کاغذا نصف -

 :گفت اباشب

 . گهیبرم د دیخب بچه ها من با. آره -

 ...اومد تو هیجاش فاکتور رونیاز اتاق رفت ب و

 :گفت و

 !ار؟یبراتون فاکتور کنم جناب کاو یباالخره چ -

 :گفتم یپن یجا من

 یآب ایسمت چپ ویسمت راست صورت یواراید مییخواهیآقا ما م -

 باشن

و با گفتن خداحافظ و کرد یمن نسخه بردار یاز حرفا یسر اونم

 .رونیخان زد ب یمبارک پن بیپرداخت از ج شیگرفتن پ

 :کالفه گفت یپن ومویبود که تازه رفتم سر کام میهفتو ن ساعت
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 یبر یخوایم یو تو تاز هیانیساعت پا گهیساعت د مین -

 !سرکارت؟

 :زبونمو دراز کردمو گفتم براش

 !؟یدیفوضولو شن هیتیجک آپد -

 :کردو گفتنگاهم  جانیه با

داستان  ونیتو کلکس سمشیبنو خوامیم! ؟یکن فیتعر شهیم.نه -

 هام

 !شد؟ یچ!؟ یَ هَ 

 :گفتم

 نجایآبسرد کن ا:گه یجهنم؛م رهیفوضوله م هیروز  هی.یچیه -

 !گرم؟ ایآبش سرده 

 .هم از نوشتن دست برداشت یتموم شدن حرف من دست پن با

 :گفت یپن

 .ممنون خانوم خشن.جالب بود یلیخ -

و پنج که کارکنان تک تک اومدن تو و من  یشد هفتو س ساعت

 :تنها تونستم بگم

 .حساس یآقا شهیخواهش م -

باز اتاق زدم  مهیجمع کردمو از در ن زیبندو بساتمو از رو م و

 .رونیب

 :ستادیکنارم ا نیماش هی رفتمیم ابونیطور که کنار خ همون



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ١٢٦ 

 بپر باال گریج -

 :گفتم

 نصفه عمرت بر فناس! ش؟یدیند.بود یتو کاله قرمز گریج -

 :راهم ادامه دادم که باز اومد به

 .دمشیاالن د. دمینه ند -

 .دیخودش قه قه خند و

 :گفتم

که ننه ام تازه نمک دونمونو پر کرده وگر نه برا  فیح.  یآخ -

تو نمکدونمون صرفا جهت  ختمتیریم یاختصاد ییصرفه جو

 ...مشاهده

 هی ابونیچون خ ادینتونست ب گهید.خودمون ابونیتو خ دمیچیپ

 .شدن طیوارز خ ینمونه  گنیم نیو به ا.طرفه بود

 ییسو هیمانتو با  هیمنم اون روز .شده بودو هوا سرد کیتار هوا

 .حال لرزم گرفته بود خفن نیتنم کرده بودم باا یشرت آب

 :درو باز کردم بمیج یتو  دیبا کل دمویدم در خونه دو تا

 .گردم یمن وارد م یآها -

 :آرتا اومد یصدا

 !خود؟ یب -

 :آرشام

 ...درک یکه اومد یاومد.مسخره -
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 :آراد

 الفرار. نازل شد  یبزرگ یچه بال .گاش یُاه ما -

خوشتون . خوانااااایخونواده ام منو م یحد اعضا نیتا ا یعنی

 اومد؟

 :مامان از تو آشپزخونه اومد یصدا

 بدو برو حاضر شو  شیآسا -

ساعت هم کار  میکه از صبح ن ستین.به خدا من خستم.بابا یا

 خخخ.نکردم

 :گفتم

 !؟یبرا چ -

 :رفت هوا لمیموبا یصدا ناگهان

 »حساس یآقا«

 :کپکه بود یپن اوف

 !الو؟ -

 .خانوم شیسالم آسا -

 !کارتون؟ -

 :گفت دویخند

 !کردم خوجل شن؟ یکار هی ارویواریبگم که کاغذ د خواستمیم -

 !جل شن؟ یچ

 .امیمن از فردا سرکار نمآقا .خود یب -
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 !ساده؟ یواریفقط برا چهار تا کاغذ د -

موضوع  میبعد تو به ا.وجب جام هیمن نصف عمرمو تو اون  -

 .ساده یگیم

 :دادو گفت رونیکالفه ب نفسشو

من فقط گفتم . بعد نظر بده گمیم یچ نیبب ستایبابا وا یا -

 دیسف ی نهیبا پس زم یواریکاغذ د هی یجفت رنگارو با هم تو

 !ارائه بدن؟

 .خوشمان آمد نیآفر

  یندار یکار.باشه -

 ...یخوشمزگ نی، به هم یراحت نیبه هم.قطع کردم و

 :به مامان گفتم رو

 !االن چرا حاضر شم؟ -

 :گفت آرشام

که برو و ساکتو جمع کن که  نبودینه حاضر منظور مامان الله ا -

 میعازم شمال

برم اونجا لب . خزه یلیخ. از شمال متنفرم .ام مچاله شد افهیق

با مخاطب خاص و بدون مخاطب لب ساحل ! ؟یکه چ ایدر

 !؟یبدون کفش قدم بزنم که چ
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جوجه کباب بخورم  الیتو و! ؟ینگاه کنم که چ دیغروب خورش به

 نیا رهیم یبرو بابا ک! ؟یببرم که چ نتونیراکت بدم! ؟یکه چ

 !همه راهو؟

 :وسط خونه داد زدم بلند

 .آمینم...من -

 :بود گفت ستادهیچهار چوب آشپزخونه وا یکه تو مامان

 !؟یکه چ -

 !بشه؟ یکه چ امیب!یچیپ چیپ -

 :گفت یذوق هیبا  مامان

االن بعد از سه . میما سه ساله بخاطر تو شمال نرفت شیآسا -

 یاینم یگیم مینیبب دویلب آبو غروب خورش میبر میخوایسال م

 !خود؟یب! ؟

 :گفتم نویکوبوندم زم پامو

والسالم نامه با .ستمین اینخود من شمال ب یچه با نخود چه ب -

 ...تمام نجانبیاثر انگشت ا

 :باز هم با ذوق گفت مامان

چقدر خوب و  الیپدرت تو بالکن و یکه کبابا یدونیخودت م -

 !؟یایپس چرا نم شنیم ذیلذ

 :که انگار تازه از حموم اومده بود گفت بابا
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 یبرا اریمنو کاو.حرفا نیانگشتو ااثر  امویکه نم یچ یعنی -

همه .میقرار داد تپل ببند هی میخوایگسترش شرکت مشترکمون م

 .میبر یمنم گفتم خونوادگ انیبا خونوادهاشون م

جهنم الضرر ساک .زننیحرف خودشونو م نایبگم ا یکه هرچ من

اّما به روش خودم مسافرتو زهرشون  رمیباهاشون م بندمویم

 ...کنمیم

*** 

 :پندار

خسته  یلیروزا کمترو سبک تر بود اما خ ریکارم از سا نکهیباا امروز

چونه زدن و جرو بحث کردن با خانوم خشن  یاونم تنها برا.شدم

 .بود

 شیاز اونور هم که آسا میکه به توافق برس دیطول کش یکل

امروز ساعات  جهیآوردن سر کار درنت فشونویتشر ریخانوم د

 .دیسهم نر قهیدق۱۰به  یحت شیکار

ام  یرز یمن عاضق گال.تو نوبردمیدرو باز کردمو ماش موتیر با

 ...اطمیح یعاشق تاپ گوشه .باغچه هستن یکه تو

 :گذر کردمو رفتم داخل خونه اطیوسط ح از

 !ست؟ین یکس! اهل منزل؟...الو -

 :آشپزخونه به گوشم خورد یمامان شهره از تو یصدا

 .یمادر سالم خوش اومد -
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 یآرومو رو.کردن مامانم ریعاشق غافل گ امیگهم مثل بچ هنوز

 :پام رفتم سمت آشپزخونه ینک پنجه ها

آشپزخونه رو مطبوع کرده  یفضا یشام یگاز بودو بو یپا

 ییهویبرداره که  نتیکاب یخواست برگرده تا نمکدونو از تو.بود

 :گفتم

 خوجگلم یاحوال مامان -

 :گفت دویخند مامان

 .یخسته نباش. خوبم پسرم -

 :فتمگ

 کجان؟ یپس مابق -

 :برداشتو گفت نمکدونو

 .کنن دیفردا خر یرفتن برا -

 !ه؟یفرا مگه خبر!جانم؟

 :دمیپرس ازش

 !به چه مناسبت؟ -

 :گفت

 .شمال میبر دشونیجد یاز شرکا یکیسکوتو  یبا آقا میخوایم -

 ستادنویا ایدر یجلو. خوبه یلیخ.من عاشق شمالم. شمال...هورا

مّواج ، نگاه کردن به غروبو طلوع  ی ایدر گوش کردن به امواج

ساحل مرطوب ، ساختن  یشن ها یرو دنی، پابرهنه دو دیخورش
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 یمختلف ، جنگال یجمع کردن صدفها  ،یبزرگ شن یقلعه ها

 .»شمال«شنیکالم خالصه م هی یتو نایا یسرسبز؛ همه 

 ...تا زود تر آماده شم دمیباذوق به سمت اتاقم دو

 یگوشه  ییبه سمت دسشو. وشگلم شدمخ یاتاق صورت وارد

بعدش هم چمدونمو از .اتاقم رفتمو اول از همه دستامو شستم

 .دمیکش رونیتختم ب ریز

 :سمیبنو دیاول از همه با ستیل هی. ممممممم -

 حمام یحوله .۱

 یبیج یحوله .۲

 مسواک.۳

 شانه.۴

 یعطرواسپر.۵

 یهندزفر مویشارژر گوش.۶

 یلباس راحت.۷

 حللباس کنار سا.۸

 یپتو مسافرت.۹

 )جفت  ۴( یکتون.۱۰

۱۱... . 

 .گهیبسته د نایخب هم -
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هنوز ازش  دمشویخر شیپ یهفته  نیساکم نگاه انداختم هم به

باز  پشویهم با دقت فراوون ز نیهم یاستفاده نکرده بودم برا

 .کردم

 ...یسرمه ا یبا چهار خونه ها یساک صورت هی

و سه بار هم چک کردم موبه مو گذاشتم تو ساک لویوسا یتمام

 .از قلم ننداخته باشم ویزیچ

 :دیچآ تو خونه پی–پانته  زویبابا و پان یبود که صدا۱۰.۳۰ ساعت

 :بابا

 !ومده؟یخانوم پندار ن -

 :مامان

 .جمع کنه لشویچرا بچم رفت وسا -

 :بابا

 یچیباشه پس ه -

 :زیپان

 !م؟ییایب نیماش هیمنو آسا و پانته با شهیمامان م -

 :مامان

االن هم برو زودتر ساکتو جمع کن که صبح ! داره؟ یچه معن.نه -

 .یجمعش کن ینخوا یهول هول

 ...پاش اومد یصدا بعد

*** 
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 .دمیتختم دراز کش یعض کردمو رو لباسامو

 ،پادریواریرنگ کاغذ د«:امروز فکر کردم یتک تک اتفاقا به

 »شیآسا تیبابا،عصبان یونیم

 ی قهیش،سلیآسا پیت«:شیشد سمت آسا دهیذهنم کش هوی

 »...و شیآسا دنی، غر شیآسا یعصب یچهره  ش،یآسا

 ...بخوا که از ساعت خوابت هم گذشته ریخان بگ یپن یآ یآ یآ

*** 

 :شیآسا

گفته بودم مسافرتو زهرشون .ساکاشونو بستن اال من همه

صبح ساکو جمع  خوامیم.اّما استپ با استپ ،گام با گام.کنمیم

 ...دارمشوم  ینقشه  هیکنمو 

هزار تا  ادیبابا چرا موقع خواب آدم  یا.تونستم بخوابم ینم

 !افته؟ یم شیخاک برسر ویبدبخت

خب حاال .تو فاز آهنگ رمیم.خوابم یخب االن که خواب ب -

 ؟!کوش؟ میهندزفر

از  یکی یدنبالش گشتمو آخر سر هم تو۱۱.۳۰ساعت تمام تا کی

 داشیاده بود پافت نیزم یمانتوها رو یلنگه جورابام که قاط

 .کردم

 ...گفتن ینیها الحق راستو حس هیخوب زینظم چ گنیم

 !صبح آهنگ گوش دادم ۵کردم تو گوشمو تا ساعت  مویهندزفر
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سه  دمیفهم افتنویخونه رواج  یبود که صداها تو۶هوش  هول

 !شدن دارینخاله و مامان بابا از خواب ب

 :دمیاتاق شن رونیمامانو از ب یهم صدا بعد

الاقل االن  یساکتو که نبست شبید.گهیبلند شو د شیآسا -

 .دست به کار شو

 !شوممه ینقشه  یخودشه االن وقت اجرا آهان

چشمامو بستم آهنگو هم که اِسُتپ کرده  دمویپتوم خز ریز آروم

 ؟!بر فقهه مرادهه یبودم همه چ

 :لب گفت ریاومد تو و ز مامان

مرتب تره  نیسه تا از ا اتاق اون.انگار نه انگار دختره...اتاقشو -

 .بعد هم سرشو به چپ و راست حرکت داد 

مانتو هام رد شد  یبا دقت تمام از رو...برا تأسف خورد یعنی که

 :به تختم  دیتا رس

 پاشو دختر شیآسا...آسا -

 ...پاشدم اگه

 شهااااایم رمونیپاشو د -

 ...بهتر

 یساکتو هم که جمع نکرد -

 ...نخواست دلم

 گهید پاشو د -
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 !؟!برگشتم خویمر یرفتم کره  گانیسفر را هی

 :گفتم

 !مادر من؟ یزنیداد م یبرا چ -

 :گفت

 !درسته؟ نیآخه ا!چه وضع اتاقه ؟ نیا -

 :گفتم

پاشو مامان وقت تنگه منم ساک ماکم . که هست نهیهم -

 دست از سرم بردار لهیتعط

 .رونیرفت سمت درو زد ب اطیبا احت دوباره

 !ه؟یآسا خانوم وخته چ خب

 :یپارت ب یاجرا

 مامان...مامان...مامان -

 !بله؟ -

 !کوش؟ میساک سرمه ا -

 مشیباقس مونده تو کمد قا یمانتوها  یال دونستمایم حال

 .کرده بودم

 :در اتاقو باز کردو گفت مامان

 .شهینم دایاون ساک پ یبزرگراه امام عل نیمعلومه که تو ا -

 :نشستم که گفت یکرده گوشه ا بق

 !ست؟یمانتوهات ن یتو کمئت پشت مشتا نیبب -
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 .باال آورد طیخ تیب یآسا خانوم نقشه  یچیه!...شد؟ یچ!هان؟

 :گفتم

 .بذار نگاه کنم -

 :ساک گفت افتنیکنار زدو خودش اومد سمت کمدو بعد از  منو

 .فقط زود حاظر شو ریبگ ایب -

 ...رونیتکون دادمو مامان رفت ب سرمو

*** 

 :یپارت س میریم خب

 ریاز بوگ.کردمش تو ساکم یهمون مدل دیدم دستم رس یچهر

 نایتا رژلبو الکو ا ریآرشامبگ یالشه گربه مرده  یجورابا وییدسشو

بدبختا  کنمویبار هم ازشون استفاده نم هی یکه من اصال سال

 .کننیخاک نوش جان م

نقشه  نیطبق محاسباتم ا.شه نیکه ساکمون سنگ نبودیا قصدم

 .شهینم اصال با شکست مواجه

 :مامانو صدا زدم دوباره

 مامان...مامان -

 :خودشو رسوند به اتاقمو گفت عیسر مامان

 !؟یکنینم دایبازار شام پ نیتو ا تویباز چ! بله؟ -

 :زدمو گفتم یطونیش لبخند

 کمکم یایگفتم ب.دیب نیسنگ یلیچمدونم خ -
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 :مشکوک نگام کردو گفت مامان

 !تو اون چمدون؟ یختیر یمگه چ -

 :باال انداختمو گفتم یا هشون

و  یکمکم کن یخوا یکالم بگو نم کی.نکن چیمنو سؤال پ -

 !کمکم انیتا منم بگم سه نخاله ب.خالص

 :گفت مامان

 آرشام...آرشام -

 :آرشا بلند شد یکالفه  یصدا

 .اومدم.اومدم مامان -

 :برام کردو گفت ینوچ نوچ مامان

 !؟یاتاقه تو دار نیآخه ا -

 :خنده گفتم با

 ؟!گهیخب پس بازار شامه د. بازار شامه  یخودت گفت.ستینه ن -

آرشا از پشت  یبهم رفت که صدا یجانانه ا یچشم غره  مامان

 :در بلند شد

 ؟!بله مامان؟ -

اتاقم  تیوضع دنیدرو براش باز کرد که آرشام هم با د مامان

لبخند  هیبود  افتهیخنده  یبرا یسوژه ا نکهیخوشحال از ا

 :گفت زدو طونیش
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 هی نجایا یشتریهشت ر یفکر کنم زلزله .نجاروباشیآقا ا...َاه -

 !ُتک پااومده

 :رو به آرشام گفت مامان

 نییچمدونو ببر پا ایب یبه جا مزه پرون -

بهم انداخت که من زبونمو در حد  ینگاه مین یبا دلخور آرشام

زود باش به آرشام  هیکردمو مامان هم باگفتن  رونیتوانم براش ب

 ...رونیز اتاق رفت با

 :به آرشام گفتم رو

 رونیزود باش چمدونو ببر ب -

 :مثل خودمو زبون درازشو دراز کردو گفت اونم

 اهیبرو بابا نو کر بابات غالم س -

 :زدمو گفتم یچشمک بهش

 .ست اهیفعال که نوکر بابام آرشام س -

با چمدون جفتشون چپه  ییکهویآوردو چمدونو بلند کرد اّما؛ کم

بانمک شده بود درست  یلیآرشام خ ی افهیاون لحظه ق.نشد

سوسکه رو  زویکه پندار از ترس سوسکه رفته بود رو م یمثل روز

ولو شده  نیزم یدلمو گرفته بودمو از خنده رو. کردیم دیتهد

 .بودم

 :شدن خنده هام گفتم باتموم

 .اند ینیپس معلوم شد بازوهات چ.پهلوون پنبه -
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 :کردو گفت اخم

 بابا برو -

زمزمه  ثانهیخب.چمدونو کشون کشون برد سمت در اتاق و

خوردن  نیزم یو همون مقع صدا».صلوات نینخوره زم«:کردم

 ...دمیآرشامو آخ گفتنش شن

شلوار گرم کن سوراخ  هیرنگو رو رفتمو با  یاز مانتو ها یکی

چشمک  هیروسرمو با  دمیشال نخ کش کش هیبعد هم  دمیپوش

 ...رونیزدم ب نهیبه خودم از تو آ

 .نجانبیمبال ولو شده بودنو منتظر ا یخفن رو یپایت یبا کل همه

 ...همه اشون وا رفتن ییرایوارد شدنم به پذ با

 :با داد گفت مامان

من از دست تو آخه سر به  شیآسا! آخه؟ هیچه سرو وض نیا -

 !بذارم؟ ابونیکدوم ب

 :هامو بال انداختمو گفتم شونه

 .انتخاب با خودته.لوت ای ریدشت کو یسر بر هی یتونیم -

منو کشون کشون برد سمت  دویاومد سمتمو دستمو کش بااخم

 .اتاق خودش

 .به راه بندازه شوینکنه باز بخواد بساط آزا یوا

قرمز از  یمانتو  هیبعد هم .اتاق باز کردو منو هل داد تو در

 :همون جلفا داد دستمو گفت
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 بپوش نویا ریبگ -

 :گفتم

 .من راحتم -

 .که گرفتم کردیرو داشت تو حلقم فرو م مانتو

از همونا !ه؟یچ هیلوله فشنگ یشالر تنگا  نیدونه از ا هیهم  بعد

 :داد دستمو گفت

 .ایباش دهیاومدم پوش ارمیکفش قرمزتو از کمدت ب رمیمن م -

 یشماره  ینقشه مربوط به نقشه  نیچون ا دمیرو پوش همه

 ...پنج بود

*** 

 :که مامان اومد تو شدمیفه متو لباسا خ داشتم

 شد ریرو هم بپوش که د نایا ریبگ -

کفشو که .بار مصرفو پام کنم هی یمجبور شدم اون جورابا بازهم

به طور کامال حرفه  ویشال مشک هیمامان هم  دمویقرمز بودو پوش

 !کرد؟ یچیدور سرم بامپ

 پمیت ختویمنو ر الیخیداد از ب تیباال خره خانوم رضا و

 :بابا اومد یصدا.بشه

 .زنگ زد گفت دم خونه اند اریکاو گهید دییبدو -

 .میاز اتاق خارج شد دویهم باعجله دست منو کش مامان
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 کیکه سه بار نزد ارهیب نییقرار شد آرشام چمدون منو تا پا بازهم

 !نذاشتن)آرتامو آراد(نخاله ها ریبود تو پله ها چپه شه اما سا

 یموقع خروج آقا مویشد نیاشسوار م نگیدم پارک میدیرس یوقت

منتظر  نشونیخونه امون تو ماش رونیب الیاهلو ا ارویکاو

 .بود نیالبته اونا دوتا ماش.بودن

گفت  اریکاو یاما وقت میبش نیقرار بود که دو تا ماش ماهم

 میتصم گهیباهاشون برم د تونمیمن م انویدخترشو عروسش م

 ...لغو شد

با  دیمروار.غش کنم یخوش بود از کینزد دیمروار دنیباد من

 :بدو بدو اومد سمتمو گفت دنمید

 .سالم علوس -

 :هل شدو گفت یچپ چپ نگاش کرد که مر مامانش

 سالم خاله آسا زهیچ یعنی -

 :دمیلپشو کش دموییخند

 .خوب خوبم -

 :گرفت تو دستشو گفت دستمو

 .ادیاز شمال خوش نم -

 :فشار دادمو گفتم دستشو

 !اد؟یبدت م اما تو چرا. مثل من -

 :گفت
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 یکه تو دار ییخشص لیبهمون دال -

 :شدمو گفتم سوار

 !؟یشخص لمیگفته دال یک -

 :گفت

 .کالخه خبر آورده -

 :گفتم

، شن  ایلب در د،رفتنیغروبو طلوع خورش دنیمن از د -

 .زارمیب ایدر یکردن به موج ها ،گوشیباز

 :گفت

 !وا چرا؟ -

 :دادمو گفتم قلقلکش

 .ه راب دهیچون چ چسب -

 :دادو گفت رییفاز تغ هوی دویخند اونم

 .میینیکارتون بب ییآوردم منو خودتو دا َرمویِ ِپلِ  یدیوید یراست -

 :گفتم

 !بخوابم؟ یبذار شهیم دمیمن تا صبح نخواب یمر -

 :هم گفت مامانش

 !؟یخانوم یدیوا چرا نخواب -

 :گفت مروا

 .به را دهیچون چ چبس -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ١٤٤ 

 .خنده ریمن زد ز دنیداز خنده اونم با  دمیترک من

 ..دمیشدنو خواب نیچشمام کم کم سنگ گهید

*** 

شده بود نشون  کیهوا تار.چشمامو باز کردم نیتوقف ماش با

 .خفن دمیخواب دادیم

 :گفت دیشدنم مروار داریب با

 !ا؟یدیخاله مثل خرس خواب -

 !هان؟

 !من؟ -

 :گفت

 میات زدصد یهرچ میناهار بخور میآره برا ناهار هم تبقف کرد -

 .ینشد داریب

 :نوک مماخشو در گوشش گفتم زدم

 !که من خرسم نه؟ -

 :نگام کردو گفت طونیش

 !؟یپس چ -

و  الیتو و دیچیباباش پ.دیدادمو اونم غش غش خند قلقلکش

 ..پارک کرد نویماش

به خودم  یشدمو خواستم کشو قوص ادهیاز همه زود تر پ من

 !تنگ بود؟ یلیه خمانتوه ی نایبدم اما نشد آخه حلقه آست
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 نایاما مامان ا.شده بودن ادهیپارک کرده و پ نشونویماش نایا یپن

 .بودن دهیهنوز نرس

 :سمتمو گفت دیدو دنمیآ با د-پانته

 !؟یجون خوب شیآسا ییوا -

 :باال انداختمو گفتم ییابرو

 نوچ افتضاح افتضاحم -

 :گفت

 !چرا؟ -

بود اشاره کردمو  الیو یکه درست جلو ییایو بعد به در الیو به

 :گفتم

شمال  یاز جنگال.زارمیب ایاز در.خورهیمن حالم از شمال بهم م -

 توپمم پرپرهاااااا.نجامیاالن هم به زور ا.متنفرم

رفت که  یدیبرام رفتو بعد به سمت مروار یچشم غره ا هی

 ؟!توشک حرف زدن من با خاله اش بود

 :گفت و

 !خاله چطوره؟ دیمروار -

 :گفت براش کردو یاخم

 بد...بد...بد.افضتاحم -

 !؟!بزرگ تران راست راسته ستیپ یبچه ها کپ گنیم نکهیا

 !به من چه؟ زارمیب ایخب از در.جز من ایرفتن لب در همه
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*** 

 یجنگل بودو پن کیما چون نزد یالیو. بود نایا یپن یالیو الیو

 شونیتاا نجایا مییایخان هم از جنگل خوف دارن قرار شد ب

 ...کنن لکسیر

 نجایا شیجالب.  دمیاتاقا رو د یفرصت استفاده کردمو همه  از

تابلو به اسم  هیدر اتاق خودش  یبود که هر کدومشون رو

 .خودش نصب کرده بود

اول از همه رفتم اتاق .بود یصورت یپن یتابلو نکهیجالبتر ا زیچ هی

 .یپن

 ...هنگ بودم نیرو به روم تا دو م ونیدکوراس دنید با

 نکهیاز همه مهمتر ا ویمشک یسرخاب یتخت ،رویصورت یها پرده

اتاقشون  نییتزئ یبودم برا دهیاطرافم که تاامروز د یپسرا یهمه 

عروسک تو اتاقش  یاما پن کردنیاستفاده م نیاز ماش

 !که من نداشتم؟ ییزایچ.تو اتاقش داشت یداشت،بارب

 اتمیادب.(دینگرد افتی یجالب زیاتاقا رو هم گشتم اما چ ی هیبق

 )ایلع یتو گلو

 .آهنگ گوش دادم میدر آوردمو با هندزفر مویگوش

بازم .یکاریساعت گذر زمان حوصلم انفجار شد از ب هیاز  بعد

 .نمیرو بب الیقلقلکم داد تا اطراف و یحس فوضول
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بشه  دایاز تو پ یرفتم سراغ چمدونم بلکه ژاکت.سرد شده بود هوا

 .اما نشد که نبود

َاه قابلمه مامان اکرم تو چمدون .خفن یکرد طیآسا بازم خ یا -

اون وقت .آرشامه یاِاِاِ اون که شلوار ورزش...آخه؟ کنهیم کاریمن چ

 ...شلخته گهیمامان به من م

توش بود  یهمه چ یعنی.ییرایساکمو وسط پذ یدلو روده  تمام

 .خوامیکه م ییزایجز چ

 .ستیهوا اونقدرا هم سرد ن. بابا یخ یب -

 آهنگیصداWolf...الشونیو اطیتر کردمو از رفتم ح ادیرو ز اِکسو

 یچیبزرگ ه یفواره و حوضچه  هیجز  اطشونیح تو

استبل در بسته  هی یدوتا اسب هم بودن که تو هیالبته .نداشتن

 ...نداشتم یبودنو من بهشون دسترس

اما  شناختمیمحوطه رو درسته نم.خارج شدم الیو یدر اصل از

 !نبود؟.ر بودجا نشستن که بهت هیخب از 

 یبرا یشمال از هر فرصت رسنیم یدخترا که وقت یهمه  برعکس

واقعا از سکوت .به سمت جاده رفتم کننیاستفاده م ایدر دنید

 .زارمیمطلقو آرامش ب

من منجمد شده بودم از  یول. هارت َاَتکت  یرفت رو  آهنگ

 ...تنگ یشدت سرما اونم با اون مانتو

 .دمیدو الیشدمو به سمت و مونیپش جاده یتاانتها یرو ادهیپ از
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 ...دمیرس نیبا مخ به زم ینمونده بود که برسم ول یزیچ گهید

 گهید نهیهم.کردیاز جلو دهن باز کردو بربر منو نگاه م کفشم

 .اش جهینت شهیم نیبپوشم ا یکتون ذارنینم یوقت

لنگه ها رو در آوردمو بدون توجه به پشتم انداختمشون به  جفت

 ...بلند شد شهیشکستن ش یصداسمت عقب که 

دوتا پا کهه .نیاالن باز هم پندو اندرزو ناله نفر.مونده بود نمیهم

 ...الفرار دمویکاذب هم خر یداشتم دوتا پا

 هی شدیاز بغلم رد م یهرک.نابود شده بود نایجوراب پاراز یکفا

 زیآم رینگاه تحق هی کردویم مویبه گوش پمویبه ت زیبرانگ نیتحس

 ...کردیبه پام م

 .که همه برگشتن دیفهم شدیاز صداها م دمیکه رس الیو به

 ...باغچه یدر آوردمو انداختمشون گوشه  جورابارو

 :نگاه ها به شمتم برگشت یشدم که همه  وارد

 :مامان

 !؟یدختر تو چرا لبو شد یییییه -

 :تونستم زمزمه کنم فقط

 .ه..ه.. . لهیعالئم قند نایا!ه؟یلبو چ -

اومد سمتمو شال بافت دور خودشو انداخت دورم  اریکاو خانم

 :بعد گفت

 .یگرم ش نیپندار بش یبرو جا زمیعز -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ١٤٩ 

 کهیت دویخندیبهم م یسوژه شده بود چون آرشام ه یلیخ افمیق

 ...کردیمتلک بارم م

 ...خوندیبودو داشت کتاب م نییسرش پا یپن

 :صاف کردمو گفتم صدامو

 َنم...نَ یمن بش یپاش شهیم میلیمن قند -

 :از جاش بلند شدو گفت عیسر

 خدا مرگم نده؟ -

 .آروم زد تو صورتش یکی و

 :پوزخند نگاش کردمو گفتم با

 !اونوقت چرا؟ -

 :گفت

 ...هات چاکلتم درست کنارتون بود و وانیآخه ل -

 :وسط حرفشو گفتم دمیپر

 ویک یجناب آ یخال نیا -

 :کردو گفت یبانمک زویر اخم

 خوشگلتون یشده رو مانتو یهمش خال -

 من؟!؟یخوشگل ک یمانتو

شده بود  یاش قهوه ا کهیت هیکه حاال  یینگاه به مانتو هی

 :انداختمو گفتم

 ایریگ یلیخ.یخ یخ یب -
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 .با فاصله ازم نشستو بازم کله اشو کرد تو کتاب کمی

 :دمیو پرس خونهیم یچ نمیشدم بب فوضول

 !؟یخونیم یچ -

 :ذوق نگام کردو گفت با

 !خوجله؟ یلیخ»به سبک اسپورتوعشق «رمان  -

 واال.یگیم یچ نمیخب مثل آدم بحرف بب!جله؟ یچ

 :گفت دیمنو که د تعجب

 !؟یتو تاحاال چند تا رمان خوند -

 :گرد شدنو گفتم چشمام

 !هست؟ یاصال رمان چ.یچیه -

 :کردیگرد شده منو نگاه م یاون بود که با چشما حاال

 .ا رمان خوندمت۲۱۰از  شتریمن تاحاال ب!؟یگیم یجدّ  -

 :باال انداختمو گفتم یا شونه

 !به من چه؟ -

نشستم تا گرم شم بعد هم به سمت خانوم  نهیکننار شوم کمی

 ...به راه افتادم تا شالشو بهش بدم اریکاو

 .دستتون درد نکنه -

 :زدو گفت یلبخند

پندار .اتاق پندار یتو بر یتونیم زمیعز یراست. کنمیخواهش م -

 .خوابههم با داداشت ب
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 .تو رو خدا نه... نه... نه!؟یصورت یجا هیمن برم تو  ییییییییچ

 :دمیدندونام غر یزدمو از ال یحرصم لبخند با

 یییییییییییمرس -

*** 

 .مایکنیاستفاده م ژنیاز اسک میدار ایبا ک نیبب استغفراهللا

 ...به سمت اتاق پندار رفتم کالفه

باز .وش زانو زدمبه سمتش رفتمو جل.تختش بود نییپا چمدونم

 نیا یگشتم تا بتونم به جا یزیهم درشو باز کردمو دنبال چ

 ...بپوشم قهیعت یمانتو

تاپو  هیچمدونمو جابه جا کردم تا باالخره  یتو یخرطو پرتا تمام

 دایپ ییسرمه ا شرتیت هیبا  یمشک کیتون هیشلوارک و 

 نویا نه»!بهتر از موکته؟ یکار یکاش«:گفتن میباالخره از قد.کردم

 هی الیخ ینه اصال ب»بهتر از آسفالته کیسرام«:نگفتن گفتن

 ...گهیگفتن د یزیچ

 ویبا تاپو شلوارکه عوض کردمو رفتم تو تخت پن فمویکث ی مانتو

 .دمیراحت خواب

*** 

 :پندار



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ١٥٢ 

ساعت ده بود که بلند .شده من با آرتامو آرشامو آراد بخوابم قرار

تو اتاق بودن به ست  انیآرتام ا.گفتم ریشدمو به همه شب بخ

 :اتاق رفتمو در زدم

 !ه؟یک -

 :آراد بود صدامو صاف کردمو گفتم یصدا

 !تو؟ امیب شهیپندارم م -

 :گفت

 تو ایآره بابا ب -

 ...تو رفتم

تخمه شکونده . تو اتاق رفتمینم شکستویکاش ساق پام م یا

 ...کرده بودن یکیبودنو فررشو با پوستش 

 :گفت آرتام

 .توپه یلیخ.میتازه گذاشت لمویف نیشب ایداداش ب -

 :گفتم

 .شرمنده االن ساعت خوابمه -

 :گفت آرشام

 !شه؟یم یچ یبخواب ریشب د هیحاال  -

 :گفتم

 زهیریساعت خواب بدنم بهم م میمثال تنظ افتهیم ادیاتفاق که ز -

 !ممکنه جوش بزنه صورتم یو حت شهیو پوستم چروک م
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زده  ین حرف خنده دارمگه م.دنیحرفم سه تاشون خند نیباا

 !وبودم؟

 :مثل برق گرفته ها گفتم ییهوی

 .ممکنه پا چشمام هم گود بشه -

 :داشت خنده اشو کنترل کنه در همون حال گفت یسع آرتام

 مینیبب لمیف مییخوایم ۱ما تا  -

 .ممکنه من بتونم بخوابم رینه غ! ؟۱تا !؟یچ

 :زدمو گفتم یلبخند یزورک

 .پتو که برم هیبا  دیمنو لطفا بد یپس متکا -

 :گفت آرشام

 !مال توهه؟ نیمتکا هست بب هی نجایا -

 زارمیم نیمن سرمو رو ا.یَاه که ه.متکام نشسته بود ی رو

 ...شونیا

چمدونم که کنار اتاق بود  یمتکارو از دستش گرفتمو از تو کالفه

 یزورک ریشب بخ هیمسواکمو برداشتمو با گفتن  ویمسافرت یپتو

 ...خارج شدم

دو نفره دراز  یاز مبال یکی یبه زور رو وییرایسمت پذ رفتم

 ...دمیکش
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پتو .سرد بود یلیحال باز هم خ نیروشن بود باا نهیشوم نکهیباا

هرچه تمام تر  یچشمامو بستمو با بدبخت دمویخودم کش یرو رو

 ؟!فراموش کردم مسواک بزنم یحت.دمیخواب

 ...گهیپسرم بلند شو د...آقا پندار -

 :باز کردمو رو به مامان گفتم چشمامو

 !ساعت چنده؟ -

 :گفت

- ۷:۳۰ 

تمام تنم خشک شده بود به .گفتمو از رو مبل بلند شدم یآهان هی

 ؟!خصوص پاهام که تا خود صبح تو شکمم جمشون کرده بودم

به راه افتادم تا صورتمو  ییجام بلند شدمو به سمت دستشو از

 ...بشورم

 :نگاه به خودم انداختم هی

فکر کنم واسه اون تخمه  یوا.میشونیزده رو پ هیچ نیا یییه -

 آره مال هموناس.خوردم ایکه لب در ییها

جوش کوچولو درست سمت چپ صورت خوشگلم زده  هی

کردم تا برم به اتاقو شونه امو  ختهیموهامو به ناچار بهم ر.بود

 ...بردارم

سرو صدا رفتم سمت  یهنوز خواب بودن آرومو ب نایا آرشام

 .دونو شونه رو از توش در آوردمچم
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حالت دادمو بعد شونه رو  یاتاق موهامو کجک ی نهییآ یجلو

 .گذاشتم سر جاش

 .راحت شد المیخ شیاوخ -

*** 

با  دمویکش یدر اتاق خودم آه دنیاتاق که خارج شدم با د از

از رمانامو  یکی تونمیم رونویخانوم خشن ازش رفته ب نکهیفکر ا

مت در اتاق رفتم و آروم درو باز کردمو رفتم بردارمو بخونم به س

 .تو

 !شده بود؟ ختهیشبه انقدر بهم ر هیبابا چرا اتاق  یا

طرف  هیبودنو مانتوش هم  رونیب شیساک آسا لیوسا تمام

دخترا  یدختر حسابش با همه  نیواقعا ا.اتاق شوت کرده بود

مو بار رفته باشم اتاق هر کدوم از خواهرا هی ادینم ادمی.جداست

 !باشه فیاتاقشون کث

 یپوف. کردیمرتب م نویالاقل ا! چرا نامرتب بود ؟ گهید یتخت رو

تخت برش داشتمو  یرفتمو از رو یبه سمت روتخت دمویکش

 ...هوی

 !نجاس؟یا نکهیا یییییه -

 دهیند ویدختر مردم به اون بزرگ.یبزرگ یچه سوت یوا

فتاد ه یداریکه موقع خواب مظلوم بود وقت ب یانقدر.بودم

 ...اوردیبرابرش زبون در م
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فرصت مناسب از  هیانداختم روشو از اتاق تو  عیسر ویتخت رو

 ...رونیاتاق زدم ب

 :دادم که رونیاتاق که خارج شدم نفس حبس شده امو ب از

 !شما پندار آقا؟ یخوب -

 :دهیالبد منو د شهیاوخ مامان آسا اوخ

 متشکرم خانوم سکوت -

 :به روم زدو گفت یلبخند

 ادیمدل مو اصال بهت نم نیا -

 !جوشه؟ یحداقل تا وقت نابود ادیهم بهم م یلیخ.بابا یا

 :گفتم

 .دادم رشییبرا تنوع تغ -

 :گفت یجد یلیخ

 داریب شویبرمو آسا خوامیاونطرف م یبر شهیخب حاال م یلیخ -

 .کنم

 !وا؟

 :گفتم

 البته -

تو  سکوت همه یمامانو بابا و آقا...نییاز پله ها رفتم پا و

جلو رفتمو سالم .آشپزخونه مشغول صبحانه خوردن بودن

 :گفت دنمیمامان با د.کردم
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 زمیبر ییبرات چا نیپسرم بش ایب -

 .بلند شد زیهم از پشت م بعد

 :زود گفتم یلیخ یول

 .زمیرینه خودم م -

آخه اونا مشغول  زمیخواستم خودم بر.زدو نشست یلبخند مامان

 یخواسته  یگه مامانو براصبحانه خوردن بودنو زشت بود ا

 .کردمیخودم از جاش بلند م

کسل  یاومد اما؛کل شیکنار بابا نشستم که آسا ختمویر وییچا

 .کردیغرغر م یلب ه ریبودو ز

 :که شد گفت زیم کینزد

 سالم -

 :و مامانش گفت میجوابشو داد همه

 ارمیب ییتا برات چا زیسر م نیبرو بش -

 :کردو گفت یزیاخم ر شیآسا

 دیبذار دیآقا ولم کن.نمیبب ویک دینخوام صبحانه بخورم با من -

 ...شم داریب نایآرتام ا یعنینه ...امروزو بعد از اون سه نخا هیالاقل 

و  دیکه روش نشسته بود دراز کش یمبل دونفره ا یهم رو بعد

 .چشماشو بست

 :هم گفت مامانش

 یروز حسادت نکن هیاگه شد  -
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دور هم صبحانه  ۹ساعت  اومدو تا زیخودش به سمت م و

 .میخورد

شدو  داریا ب یبا سرو صداها شیشده بود که آسا۱۲ بایتقر ساعت

 :کالفه گفت

با هزار  شبیبه خدا د.بخوابم ذارنینم.زارمیمن از شمال ب -

 ...دمیخواب یتو اون اتاق صورت یبدبخت

ام گرفته بود نه از حرف زدنش بلکه از شاخ شدن موهاش  خنده

 ...زده بودن رونین شال چرکش باو ریکه از ز

 :تعجب نگام کردو گفت با

 ...خدا شفاش بده.مزمن داره یریپسر مردم خود درگ.نچ نچ نچ -

 :مبل بلند شد که خانوم سکوت گفت یرو از

 .کن داریآرتامو آرشامو آرادو هم ب شیآسا -

 :کوب شد و گفت خیجاش م سر

معنا  دنیباز من خوا شتریب خودیب. اونا هنوز خوابن یچ -

 ِدَهه.دارهینم

 ...کنهیداداشاش هم حسادت م دنیبه خواب یحت نیا

 ...ایکم کردمو از جام بلند شدم تا برم سمت در ونویزیتلو یصدا

 :بابا

 یلباس گرم تر تنت کن سرما نخور هیپندار پسرم  -

 چشم -
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که تا کرده بودم داخل ساک  مویمسافرت یپتو.سمت اتاق رفتم به

داس هم تنم کردم تا به  یآد یگرمکن مشک دست هی.گذاشتم

 .قول بابا سرما نخورم

 ...نشن داریب نایدر سکوت انجام شد تا آرشام ا نکارایا تمام

 :در اتاق باز شد هویکه  زدمیم دید نهیآ یاز تو پمویت داشتم

 ...تنبال دیپاش -

 :باشه گفت دهیانگار تازه منو د بعد

ه نخاله رو هم صدا س نیا دیرسیم رتیحساس خب خ یآقا -

 ...امیمن به خودم زحمت ندم دو قدم راه ب یزدیم

 :گفتم

 ی فهیبعد هم من وظ.یمتعال یبه به خانوم خشن صبح عال -

 .دمیانجام نم گرانوید

 کیلگد محکم به ساق پام زد که نزد هیحرص به سمتم اومدو با

 ...هیگر ریبود بزنم ز

 :گفتم

 !؟یشد یوحش یچرا سر صبح -

 :گفت

 !؟یکجا به سالمت! ؟ یفوضول -

 ایلب در رمیم -

 قهیبد سل -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ١٦٠ 

 :گفتمو از اتاق خارج شدم که صداش اومد یشیا

پات  ای یشیپام.نمیپاشو بب ستمیهو آرتام مگه با تو ن -

آراد مگه ...یبخواب شترینداره از من ب یمعن گهیآرتا پاشو د!...کنم؟

 اریهم در ن یپاشو خرس تنبل باز!؟یکوه کند

 :بعد قهیدق چند

 آسا دردم اومد یآ -

 .یمنو عذاب ند یحقت بود نخاله تا تو باش -

 :بودم  سادهیهمچنان دم در وا من

 ...گهیخب برو د ایلب در یبر یخواستیجناب مگه نم -

 :زدم یخودم اومدم و لب خند به

 یفوضول -

 :گفت یحرص

بارت باشه حرف  نیدر ضمن آخر.یپ ن پ فقط تو فوضول -

 ایزنیدم مخودمو به خو

 :کوتاه اومدم دمویخند

 !؟!چشم خانوم خشن -

زدم  الیاز و یکل یخدا حافظ هیبا .رفتم نییبعد هم از پله ها پا و

 ...رونیب

*** 
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بودم ،کفشهامو در  ومدهیکه شمال ن شدیم یسه سال حدود

 ...دنینمناک ساحل شروع کردم دو یشن ها یآوردمو رو 

 یگذشت که صدا یل ماز اومدنم به ساح یساعت هی بایتقر

 :بلند شد ییخوشگل دا

 یباز میبر ایبتونم تو هم ب یآباز خوامیجونم م یپن یه -

 !نه؟! ؟یچ

 :و نفس نفس زنان گفت دیرس بهم

 ...برتمیبابا ماکان نم -

 :گاز گرفتمو گفتم نموییپا لب

 یخوریجونم هوا سرده سرما م دیمروار -

 :گفت دویبه ساق پام کوب شیمحکم درست مثل آسا یکی

خاله آسا  یول.دیهمتون بچه سوسول.گمیبه خاله آسا م رمیم -

 .باهمتون گهرم.مث خودمه

 .دیدو الیبه سمت و و

 :متفاوتو جذاب بود زشیهمه چ شیآسا.گفتیراست م ییخدا

 یزدن،رفتارایبرق م شدیم طونیش یکه وقت شیطوس یچشما

 ...قشیعال اش،یلجباز اش،یخشنش،بچه باز

 ...اص بودبشر خ نیا کال

 .ببر نارویا ایپندار پسرم ب -

 :دمیبه سمتش دو.گرفتم ایمامان نگاهمو از در یصدا با
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 اومدم مامان جونم -

 :سبدو گرفتم دمیکه رس بهش

 !ه؟یتوش چ -

 :مامان

 وهیناهار و م -

 :گفتم

 !سکوت و خانواده اشون کجان؟ یآها،پس آقا -

 :گفت ستادویا مامان

بحث  ایسر اومدن لب در شیبا آسا منکه اومدم اونا داشتن -

 .کردنیم

 :دمیپرس کنجکاوانه

 !؟یچ -

 :گفت

. متنفرم کسل کننده است ایمن از در گفتیم شیآسا یه -

 ساریو فالنو ب یایب دیاصرار اصرار که با نایمامانش ا

قشنگو .چقدر قشنگ بود.شدم رهیخ ایزدمو بازهم به در یلبخند

 ...ایاسمشو بذارم در بچه دار شدم یوقت خوادیدلم م.یآب

*** 

 :شیآسا
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والسالم نام مهرو موم شده .امی یمن نم. خودتون  دیبابا بر یا -

 .تمام

 :بابا

 ام؟ینم یچ یعنی -

 :بودن عقب دادم ختهیموهامو که تو صورتم ر یعصب

 ...امینم نکهیا یعنی -

 :کردو گفت یاخم مامان

ل موهاتو صد دفعه بهت گفتم جمعشون کن مثل جنگ نیا -

 !؟یکنیدورت ول م

 ...گهیم طونهیش

 :گفتم

موهاش  دیدختر با«:یگفت ویمن که خواستم کچل کنم نذاشت -

 »بلند باشه 

 :گفت آراد

 بهتر یایکه نم یاینم -

حد  نیمن تا ا یبرادرا.رونیهم با آرتامو آرشام از اتاق زدن ب بعد

 ...تو ادب غوطه ورند

 :در بلند شدو بعد مروا جونم اومد تو یصدا

 خاله آسا -

 .کردنیبا تعجب بهم نگاه م نایا مامان
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 :هیگر ریاومدو خودشو انداخت تو بغلمو زد ز دیمروار

اون از .یآباز ادیباهام نم یشکیه.علوس جونم باهمه گهرم -

 ...از بابا ماکان بد ،اونمیخوریسرده سرما م:گهیپندار که م

 :دو دستم نگه داشتمو گفتم نیب سرشو

 گهینکن د هیخوشگل خاله گر ایدر برمتیخودم م -

 ...رونیباز شدو از اتاق رفتن ب نایمامان ا شین

 :تخت نشستم رو

بعد  مینیکارتون خوشگل بب هیباهم  اریب رتویپل ید یو یمروا د -

 ایدر میبر

 :پشت گوشش دادو گفت موهاشو

 .میحاضر شو بر هیبدو د اینه اول در...نه...نه -

خواستم  ینم.دلشو بشکونم ومدیلم ند. به روش لبخند زدم کالفه

 .اون باهام قهر کنه

 :رفتم سمتشو گفتم یو شلوار ل کمیهمون تن با

 پیخوشت میبزن بر -

 ...دینازک کردو خند یچم پشت

*** 

ما هم  ایهمه رفتن ب نیبب گهیمن سردمه بس کن د دیمروار -

 .میبر

 :زدو گفت غیج
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مثال  ای یناز ناز ایبه تو هم بگم سوسول  یخوایم -

 آها بچه ننه...ممممممم

 ...نزدم یکردمو حرف یهم اخم نیهم یبرا ومدیخوشم نم اصال

آخه بدون کفش اومده بودم ، .کردمیپامو حس نم یانگشتا

ماهمه ۹سالو ۲۴ سستمیدعوام کرد اما منکه بچه ن یلیمامان خ

اون بده  نخوبهیبرا من ا یه نایسالمه بعد ا۲۵ میرندش کن

 ...کننیم

 ...دهنم گرفتمو بهشون ها کردم یدستمو جلو یانگشتا

هم  یکه تو آب بودمو هر چ شدیم یساعت یهفت ساعت هی

 ...رفتیکه نم رفتیبابا سردمه تو گوش مروا نم گفتمیم

نرسه و  نیمقدار دور تر از ساحل تا پاش به زم هیبرده بود  من

 ...میبهم آب بپاش نمویکف آب بش یشنا  یوادارم کرده بود رو

 :گفتم دیشده بود که دوباره به مروار کیتار بایتقر اهو

 ..رمیاصال به من چه خودم م...ایپوکیم...بچه یکله شق یلیخ -

نگاه  دیمروار.نتونستم از جام پاشم انگار منجمد شده بودم اصال

گرمکن  هیبود با  دهیبلند پوش نیآست زیدوتا بل کردیخودش م

 کویتن نیمن بدبخت هماونوقت .سبزو دوتا شلوار رو هم یورزش

 !؟ یتنم کرده بودم با شلوار ل

نشد  ایآرشام  ایآرتام  نکهیا دیبه ام.نفر از دور اومد هی ی هیسا

 :آراد باشه داد زدم
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 ...شمیزود تر حرکن کن من دارم منجمد م -

 :بستمو شروع کردم به شمارش چشمامو

- ۱...۲...۳...۴...۵...۶...۷...۸...۹... 

 :زد غیج دیمروار ییهوی بعد

 ...نیاالن منو بذار زم نیپندار هم -

دشت بغل کرده بود و با  هیباز کردم پندار مروا رو با  چشمامو

 :گرفته بود شوینیدستش هم ب یکیاون 

 !د؟یبلند ش دیخانوم خشن قصد ندار -

 :گفتم

 .انجماد شدم یچرا ول -

 :گفت دیمروار

 !بلند کنه؟ دستش یکیپندار تو رو هم بااون  یخوایعلوس م -

 :زدمو گفتم لبخند

 تونهینم -

 :گفت

 !؟ییمگه نه دا...تونهیم رمیچرا خ -

 :مروا تکون دادو گفت دییتا یهم سرشو به نشونه  پندار

 !نه چطوره؟ ای تونمیم میامتحان کن یخوایم یالغر یلیتو خ -

 :گفتم
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بلندم  خوادیبنداز دورمنم یدیچیکه دورت پ وییبرو بابا اون پتو -

 پهلوون پنبه یکن

دست آزادش پتو رو از دورش باز کردو بعد هم دستمو گرفتو  با

 ...پتو رو انداخت دورمو به سمت ساحل رفت.بلندم کرد

 !؟ییچقدر سرده ووووو -

منکه دارم منجمد .دمیخند یاون سرما و حالت انجمادم به پن تو

 ...نیاونوقت ا ییووو گمینم شمیم

 ...دمیدو الیبه سمت و میدیساحل که رس به

 :ورودم مامان باز شروع کرد با

 ومدنیدنبالت نم کردنویاگه آقا پندار لطف نم! ؟ یتو مگه بچه ا -

 یآب باز الیخیتا فردا صبح ب یذاریبه اصطالح ب ایکه از در ییتو

 .یکردیم

 :گفت بابا

 .یبرو بخواب که سرحال باش هیسرنوشت ساز هیآسا فردا روز -

رفتم سمت اتاق  تیبا عصبان.  وردنخیاز سرما بهم م دندونام

 !؟یپن هیصورت

*** 

ندارم که مثل آدم االن  یچیافتاد ه ادمیتازه  دمیاتاق که رس تو

 .بپوشمو گرم شم
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سمت ساک رفتم در همون حال به خودم فحش دادم  به

 ...یحساب

رو  ریز دمیخز سمیخ یبا همون موها دمویشلوارکمو پوش تاپو

 ...یپن هیتخت

نگذشته بود که عطسه هام راه به راه قدم رو تخم  رشتیب قهیدق۵

 ..چشم من گذاشتن

 :ولو شد دهینکش هیمماخمم که به ثان آب

 بابا سرما رو نوش نکرده بودم که کوفتش کردم یا -

حرفا بودم که سراغ  نیخب سمج تر از ا یخفن ول دمیلرزیم

 ...برم نایقرص مرصو ا

 آپچههههه -

 :گفتم

 کوفته -

 :کردم  عطسه دوباره

 گهید دییایدرد ن یا -

دندونام بهم . مچاله کردم رشیپتو رفتمو خودمو ز ریز شتریب

 !ده؟یو نا شن دهید یزایبه حق چ.عرق کرده بودم خوردنویم

 ...بستم که کم کم خوابم برد چشمامو

*** 

 :پندار
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تر از آرتامو آراد و آرشام به سمت اتاق روانه شدم تا  عیسر نباریا

 .در نشمبلکه در به 

اون  شیبه قول آسا نکهیپهلو اون پهلو شدم اما از فکر ا نیا یه

داشتم اتفاقات .باشن خوابم نبرد دهیسه نخاله رو تخت خواب

بلند  شیمامان آسا غیج یکه صدا کردمیامروزو تو ذهنم مرور م

 :شد

 ایبهرام ب -

که  یهرچ.ارمیخبر درب انیکردمو تا از جر رونیدر ب یاز ال سرمو

 ...شیبه آسا شدیمربوط مبود 

 :کردم زیت گوشامو

 :سکوت یآقا

 !بله؟ -

 :آسا مامان

 ...تبو لرز کرده شیآسا شیآسا -

 ! خانوم خشن؟! ؟یچ

که از اون پوست کلفت ترم هم تب و لرز  یبااون لباس من بله

 .کردمیم

 .رفتمم شیاتاق خارج شدمو به سمت اتاق آسا از

 .دور تختش جمع شده بودن همه

 :رو به باباش گفت شمامان
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 !م؟یکن کاریباالهه چ یلیبهرام بچه ام تبش خ -

 !پرسه؟یاز باباش م! جانم؟

 :گرفتو گفت یشیمن پ مامان

که تنشه اصال مناسب  یلباس نیبعد ا دیبهتره پاشوره اش کن -

 ...دیهم قبل از پاشوره تنش کن گهیلباس د هی. ستین

 :مامانش

 ساکشو کجا گذاشته دونمینم -

 :نمماما

 میریگیاشکال نداره از بچه ها م -

 :دستم مرتب انداختم یشرتمو از تنم در آوردمو رو ییسو عیسر

 تنش کن لطفا نویا ایمامان ب -

شرتو گرفتو تنش  ییبا لبخند بهم نگاه کردو مامان سو مامانش

 ...کرد

. هیگر ریبزنم ز خوادیدلم م زننیچرا تو دلم دارن چنگ م دونمینم

 !خب چرا نزنم؟

نفهمه  یکس نکهیا یدر اتاقش اما برا یجلو ختمیصدا اشک ر یب

پاکش  یگونه ام تند یاشک رو یبا افتادن هر قطره  کنمیم هیگر

 .کردمیم

 .به سمت اتاقش رفتم یافتادمو عصبان دیمروار ادی ییهوی

 :در زدن وارد شدم بدون
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 :گفت دنمید با

 !شده؟ یچ ییدا -

 :دمیتوپ بهش

خوش  یآب باز!خانوم؟ دیمروار یا دادسرم شویآسا یچیه -

 !گذشت بهتون ؟

 :باز گفتم.کردیتعجب نگاهم م با

. علوس خانوم شما و خانوم خشن من االن تب و لرز کرده -

 تو تو تو یتو باعث شد! د؟یمروار یچ یعنی یدونیم

 خواستمیفقط م گمیم یبه ک گمویم ینبود دارم چ میحال اصال

 .بشم یخال

 :دیترک دیمروار بغض

 ...خانومت خواستمینم. منو دیببخش ییدا -

 هیو باز هم آروم گر دیاز تعجب گرد شدن که حرفشو بلع چشمام

 .کرد

 ...موهام فشردمو بعد از اتاقش خارج شدم هیال دستامو

*** 

اوف فکرشو بکن اگه بشه،خانوم !خانومم؟! گفت؟ یبچه چ نیا

 ...پندار خوشبخت شمیم گهیخشن بشه زن من که د

وجود  یب یتو االن هم خوشبخت یپن:وجدانم در اومد یصدا

 خانوم خشن
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 کهیزمان ینه به اندازه :گفتم یکردمو در جواب وج یکوتاه اخم

 کنم یبا آسا عروس

متنفره و من عاشق  نجایاز ا شیآسا.رفتم ایسمت در به

اسم  خوامینم گهید.به اون روز انداخت ایدر نیهم شویآسا.نجایا

 .ایبچه امو بذارم در

 ویموج هاش آرامش خاص یانعکاس ماه رو .مواج بود یلیخ ایدر

 .کرد قیبهم تزر

 :قرار کوچولو با خودم گذاشتم هیزدمو  یکمرنگ لبخند

نه اصال چرا برم  ای شیخواستگار رمیخوب شه م شیاگه آسا -

هم شمال  گهید رمویگیجا ازش بعله م نیهم! ش؟یخواستگار

 امینم

 افهیسرمو که چرخوندم با ق. ه امشون ینشست رو یدست ییهوی

 :خندون ماکان روبه رو شدم ی

 :ماکان

 !برادر زن؟ یکنیکه دختر باباشو دعوا م -

 :کردمو گفتم یاخم

 .اعصابم خرابه.جمع کن ماکان شتوین -

 :جمع کرد لبخندشو

 !پندار خان؟ هیخانوم خشن شما چ انیجر -

 ...دهن لق دیمروار یا
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 :گفتم

 گهید خانوم خشنه شیآسا -

 :گفت دویخند

 گفتم گهید ینه از جنبه  -

 :اوردمیخودم ن یبه رو یول دمیفهم منظورشو

 !نا؟یپاد یخواستگار یشد که اومد یماکان چ -

 :فرو بردو گفت بشیتو ج دستاشو

 تونمیخانومت اومد گفت م یروز آبج هی.نشد یخاص زیچ -

ه دادم البته و شمار:منم گفتم!؟یشمارتونو داشته باشم آقا شاکر

 نیا گهید.بود مونیگروه قیالبته بگما برا پروژه تحق.شماره گرفت

 شما شد شرمنده یدلم عاشق آبج

 :زدم که گفت یکمرنگ لبخند

خانومو  شیآسا یگرفت میشد که تصم یحاال نوبت توهه چ -

 !؟یکن یخواستگار

 !د؟یاز کجا فهم نیا

 :گرد شدم بهش زل زده بودم که خودش گفت یچشما با

 .دمیمن هم شن گهید یکردیبلند با خودت صحبت م یشتدا -

 :پرتاب کردم ایدر یبرداشتمو تو نیزم یپامو از رو یجلو سنگ

 ...االن که داغونه داغونم یول!دونم؟ینم -

 :زدو گفت یروم لبخند به
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حال  نیبا ا!؟یبردار یعشقو عاشق پیریت ادیپندار اصال بهت نم -

 .یما عاشقا خوش اومد ی ایبه دن

 ...میشد الیو یبعد راه مویستادیا ایساعت لب در هی

*** 

 ضیمر شبیکه انگار نه انگار د شیآسا یغویج غیج یصدا با

 :شدم داریبوده ب

والسالم نامه .خورم یبابا مادر من نم. ستمیمن قرص بخور ن -

 اصال تو روح کاشف قرص صلوات.تمام

 .خودش بلند بلند صلوات فرستاد و

خوش حال  یلیکنه خ طنتیش تونستیدوباره م نکهیا از

مرده :لب زمزمه کردم ریافتادم ز شبمیقولو قرار د ادی کدفهی.بودم

 .و قولش بسم اهللا

 یبه صورتم آب... رونیرو تخت بلند شدمو بعد هم از اتاق زدم ب از

 :به صورتم انداختم ینگاه هیزدمو 

هم متناسب  مینیب.یسوخته بودنو موهام مشک یقهوه ا چشمام

 ...وش فرمو خ

 .ذهنم به سمت خانوم خشن رفت ناخودآگاه

بود از  کینزد. صورتم جوشه محو شده بود  یکه شدم رو  قیدق

 ...بود میروز زندگ نیامروز بهتر.منفجر بشم یخوشحال

*** 
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تنم کنم چون  یلباس مناسب رسم هیسمت اتاق بر گشتم تا  به

شراکت  هی نخواستیسکوت م یبود که بابا و آقا  یامروز اون روز

 .شروع کنن یکیبا  دویجد

از  هیچجور آدم دشونیجد کیشر نیکه ا نمیجالب بود بب برام

 ...بردمیلذت م دیجد یبا آدما ییآشنا

 :مامان اومد یصدا

اونجا شما هم . پندار هم کت شلوار نداره  دیخر میچطوره بر -

 دیجون لباس بخر شیبرا آسا دیتونیم

به سمت باال شونه کردمو  میشگیجون موهامو طبق عادت هم آخ

 .از اتاق خارج شدم

 :گفت دنمیبا د.اتاق بود یجلو مامان

 .دیخر میبر مییخوایپندار جان حاضر شو م -

 :گفتم یول دونستمیم خودم

 شمیاالن حاضر م. چه خوب یجد -

نو خوشم  یزایچ دیاز خر.پاساژام یگشتن تو دویعاشق خر من

 .ادیم

 یمشک یشلوار ل هیبا  دیسف راهنیپ هی...سمت اتاق رفتم به

 .رونیکاپشن کتانمو هم تنم کردمو از اتاق زدم ب...دمیپوش

*** 

 :شیآسا
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 دیمن از خر!مکذاره کنم؟ یباک دیبا دیبابا من نخوام برم خر یا

مغازه دراد بره تو اون مغازه  نیاز ا یآدم ه هیآخه چه کار. متنفرم

بره تو اون اتاق  یپرو ه اتاق نیبره تو ا یه.به اونور نوریاز ا یه

 ...پرو

تنگ تنم  یهمون مانتو...شدم رهیخ نهییبه خودم تو آ یدلخور با

 غیج هیپوکوندن کفشم  یآور ادیبا ...بودو همون شلوار جذبه

 :مامان در اومد یکوتاه زدم که صدا

 !تو؟ امیب تونمیم شیآسا -

 :گفتم دمویاز دو طرف کش موهامو

 ...تو ایب... یوا -

 :وارد شد مامان

 .کفش ها رو بپوش نیا ریبگ -

 ...جلوم گرفته بود یجفت کفش پاشنه بلند مشک هی

 نیمن عادت به ا.شدم یذوق کردم هم کالفه و عصبان هم

راه رفتن  دنویهم موقع پوش نینداشتم واسه هم یقرط یکفشا

 .نداشتم یباهاشو تعادل درست حساب

 :دمیدندونام غر یالبه ال از

 با ّشه -

و  یشرت پن ییسو دمویرفت کفش ها رو پوش رونیکه ب نماما

 ...هم دستم گرفتم تا بهش بدم
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 :گفت دنمیبا د. همزمان با من از اتاقش خارج شد یپن

 !حال شما خوبه الحمد اهللا؟. به به خانوم خشن -

 یپشت چشم. گرفته بودم ادیچشم نازک کردنو از خودش  پشت

 :براش نازک کردمو گفتم

از لطفتون سپاس . شرتتون  ییهم سو نیا دییبفرما.بعله خوبم -

 .گزارم

 :گفت دویخند

 چه لفظ قلم -

تعادلمو حفظ کنمو به  یسانت۱۰پاشنه  یکردم با اون کفشا یشع

 :سمت راه پله حرکت کردم

 .گهید مینیما ا -

 ...اول ی پله

 ...دوم ی پله

 ...سوم ی پله

 ..چهارم ی پله

 ...پنجم ی پله

 رفتم نییول کردمو تند تر از پله ها پا از نرده ها دستمو

 ...ششم ی پله

 ...هفتم ی پله
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 کیبار یهشتم که پاشنه  یراستمو بذارم رو پله  یپا خواستم

دستمو رو هوا  یکه کس افتادمیکرد و با مغز داشتم م ریکفشم گ

 ...پله صافم کرد یو رو دیقاپ

صورتمو به سمتش  عیحبس کرده امو خارج کردمو سر نفس

 :وندمچرخ

 !ش؟یآسا یخوب -

نجاتم داداشم بود  یفرشته  نکهیچرا از ا دونمینم. بود آرشام

 !ناراحت شدم؟

 :از دستش رها کردمو گفتم دستمو

 !؟یفوضول -

 :کردو گفت یاخم

 قدر نشناس یبچه پرو -

 :براش در آوردمو گفتم زبونمو

 ...که هست نهیهم -

 .رفتم نییعت نور پاباز دستمو به نرده ها گرفتمو از پله با سر و

*** 

سوار بر اسب  یمردمو شاهزاده .بده آدم ضد حال بخوره چقدر

. منو غول دو سر دهیسقوط از پلکان نجات م یموقعه  دیسف

 !واال؟
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 اطیح یباباو مامان تو . رفتم الیو یبه سمت درب خروج یعصب

 .بودن ستادهیا

 :گفت دنمیبا د مامان

 .ایبا اونا ب اریوکا یآقا نیتو برو تو ماش شیآسا -

 :دمیتعجب پرس با

 !جا داره؟ نشونیمگه ماش -

 :گفت بابا

 انیدختراشون نم ارنیفقط پندارو م -

حرکت  اریکاو یآقا نیبه سمت ماش یگفتمو به سخت یا باشه

 .کردم

 :باز کردمو نشستم نویدر ماش آؤوم

 مزاحم شدم دیببخش -

 :به روم زد یلبخند اریخاو یآقا

 !؟یزنیم هیچه حرف نیا. دخترم  کنمیخواهش م -

 .در آوردمو کردم تو گوشم مویزدمو هندزفر یلبخند کمرنگ منم

اِم زمزمه  یپ۲» الو وریِکنت فورِگت  یآ«طور که با آهنگ  همون

 .باز شدو پندار درست کنارم نشست نیدر ماش کردمیم

 !داد؟یتو گوشش بودو فکر کنمسلنا گوش م یهندزفر اونم

 :حساس کردنگاهمو ا ینیسنگ

 سالم مجدد -
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 :کم کردم کویموز یصدا دمویخند

 السالم مجدد کمیو عل -

 .حرکت داد نویماش اریکاو یآقا

از گوشم  میهندز فر مایاز س یکی هویغرق آهنگ بودم که  من

 یکه دستم به دست پن رمشیشدو در اومد خواستم بگ دهیکش

 .خورد

 :کردمو گفتم یاخم

 !؟یندار یمگه خودت هندز فر -

 :کرد تو گوشش و گفت مویس

 !؟یفوضول -

 :کردم که گفت ادیممکن ز یآهنگو تا جا یصدا

 !؟یدیگوش م ویآهنگ نیهمچ هیصدا  نیباا یمگه کر -

 :براش در آوردمو گفتم زبونمو

 صدا گوش داد نیباا دیآهنگو با نینچ از ا -

بلند گوش  یبا صدا دیامو با یپ۲»ِمن وری میآ«آهنگ  شییخودا

 .داد

 میس یکیکج کرده بودم تا اون  یکله امو مجبور دنیرس ات

 .ادیاز گوشم در ن یهندزفر

کال جمع کردم  دمویاز گوشش کش مویهندزفر میس میدیرس یوقت

 .بمیگذاشتمش تو ج
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 اریشدن خانوم کاو ادهیبودن با چ دهیجلوتر از مارس نایا مامان

 :مامان گفت

 !م؟یبگرد دیکدوم پاساژو با -

 :پاساژ بزرگ اشاره کرد هیبه  رایکاو خانوم

بعد  میجونو من لباس بخر شیآسا یبرا میاون پاساژو اول بر -

 ..ونیآقا هیبرا پندار و مابق

تحت  یپام به طور افتضاح یپنجه ها.میدنبالش حرکت کرد همه

 ..فشار بودن

 ...کردیاون هم مثل من آروم حرکت م.ودیکنار من م پندار

 .لباسا رو از نظر گذروندم یهمه .ممغازه نگاه کرد نیتریو به

 :مامان

 اون لباس قرمزهه چطوره شیآسا -

 .کوتاه بود یلیداد خ شنهادیکه مامان پ یلباس

 :گفتم

 نه ادیخوشم نم -

 :گفت

 چقدر نازو دخترونه است نیبب!؟یچ هیخب اون صورت -

 .هیصورت اه

 :گفتم

 نه -
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 :گفت کالفه

 ؟یپسند یخب تو کدومو م -

بود اشاره  نیتریو یکه گوشه  یخوش مدل یلباس مشک به

 :کردم

 خوامیم نویا -

از  خواستنیهم  اریمامان و خانوم کاو.هم وارد مغازه شدم بعد

 ...هون جا لباس انتخاب کنن

 :که فروشنده بود به سمتشمون اومدو گفت یجوون دختر

 !اد؟یاز دستم بر م یچه کمک -

 :کردو گفت یسالم مامان

اون لباس سبزه رو لطفا  نویتریو یگوشه  ی هیاون لباس مشک -

 .دیاریبرامون ب

 .دختره لباسا رو آورد قهیاز چند دق بعد

 :رو دستم دادو گفت هیلباس مشک مامان

 .برو بپوشش -

 .پرو مغازه حرکت کردم یبا اون کفشا به سمت اتاقا یبدبخت با

اگه .هم خوشگل بود یلیخ.فوق العاده تو تنم نشسته بود لباس

 !کرد؟ شهیاما چه م دمیپوشین بود که کت شلوار مدست م
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پروشون  نایکه به در اتاق خورد متوجه شدم مامان ا یتقه ا با

خودم عوض کردمو از اتاق  یتموم شده تند تند لباسو با لباسا

 .خارج شدم

 :مامان

 !خوب بود؟ -

 :باال انداختمو گفتم یا شونه

 آره -

هم پول  اریوم کاوهم پول لباس خودمو خودشو و خان مامان

 .میلباس خودشو حساب کرد واز مغازه خارج شد

*** 

 مکتین هی یمغازه رو یروبه رو رونویب اریکاو یآقا ویپن باباو

 .نشسته بودن یچوب

 .ما از جاشون بلند شدنو به سمت ما اومدن دنیباد

 :بابا

 .میدیما دوسه تا مغازه رو د -

 .از مامان گرفت دویخر یکایپالست بعد

 :انمام

 !د؟یهم پسند کرد یزیچ -

 :بابا

 پسند نکردن یزیکه چ کردنیپسند م دیپندار جان با -
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 دنشیلبخند رو لبام نشست که پندار با د هیحرف بابا  نیا با

چشمک جانانه نثارم کرد که  هیبعدش هم .خودم لبخند زد یکپ

 .افتمیبود پس ب کینزد

 :پندار

 .میافتیراه ب شهیخب حاال م -

 .میپاساژ رفت یبرق یفش همه به سمت پله هاحر نیا با

 :خراب بلند گفتم یها یپله برق دنید با

 گفته باشم.امایمن باال نم -

 :کردو گفت یاخم بابا

 تمومش کن ویمسخره باز شیآسا -

منم به .هم کالفه به همراه پدرو مادرش از پله ها باال رفت پندار

 ...گرفتم شیراه پله هارو در پ نایاجبار مامان ا

 یبه باال میدیتا باال خره رس.نداشت یتموم میرفتیچفدر باال م هر

 یکت شلوار فروش یمغازه  هیپله ها  یدرست روبه رو. پلکان

 .میمغازه حرکت کرد نیتریهمه به سمت و. بود

 

 این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

) wWw.98iA.Com(ه و منتشر شده استساخت 
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 شتریب انیکت شلوار م دیخر یبابا برا ایکه سه نخاله  یمواقع من

 !رم؟یم دیکه برا خودم خر یتا مواقع دمیبه خرج م قهیسل

 :که ناقافالنه گفتم زدمیم دیداشتم د نویتریو پشت

 !براقه چطوره؟ یاون کت شلوار مشک -

 :گرفت یدست شیبزنه که مامان پ یخواست حرف پندار

 دخالت نکن شیآسا -

 :زدو گفت یلبخند کمرنگ پندار

 .خانوم موافقم شیاتفاقا من خودمم با نظر آسا -

 !ک؟یال گیب.یکرد طیکه مامانمو خ یمرس

دادم  حیمن ترج ینشستن ول مکتین هی هیبابا رفتنو رو  مامان

 یکت شلوارا ییآخه خدا.بزنم دیمغازه رو د نیتریهمونطور و

 ...داشت یکیش یلیخ

 .نمیبش مکتیبرمو رو ن گفتنیم یهم نایمامان ا زدمویم دید من

 :شدمو گفتم یسر عصبان آخر

 .لم بدم مکتیرو ن امیکه ب رمیمگه من پ -

 :هم گفت بابا

 !گه؟ید میریما پ یعنیدستت درد نکنه  -

عقلم فرمان  شمیم یعصب یوقت گمیمن م.زدما یُاه چه حرف ُاه

 !دهینم

 :تابلو گفتم یلیخ
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 تونهیبابا شما تازه اول جووننه  -

بلند  مکتین یمامان از رو.از مغازه خارج شدن یپدر پن مادرو

 :رفت اریشدو به سمت خانوم کاو

 !شد؟ یچ -

کد خدا .بود آب شد خی! بود آخه مادر من؟ یچه سؤال نیا وا

 ...واال.سوار خر شد

 :پندار گفت مادر

 نیا باهاش سر یمشکل پسنده ما هر سر یلیپسر خ نیا -

اول برا پندار  دیخر مییایبا خواهراش که م.میمشکل دار هیقض

 ..زیآ و پان- بعد برا پانته میکنیم دیخر

 :گفت دویخند مامان

اول برا آرادو آرشامو آرتام بعد آخرسر . مییحاال ما بر عکس شما -

 .میکنیم دیخر شیآسا یبرا

.. .میاومدو همه به سمت درب خروج رفت رونیاز مغازه ب پندار

از همه عقب . کردنیمنکه پاهام مال خودم نبودن از بس درد م

 مکتین هی یتحمل کنمو رو موینتونستم خستگ.کردمیتر حرکت م

 .باشدیموجود م یشیهم اصال نه انگار آسا نایمامان ا.نشستم

پسر  هی.از کفش در آوردمو شروع کردم به ماساژ دادنشون پاهامو

 ...لحظه چندشم شد هی.سوخته اومدو کنارم نشست اهیس

 :گفت
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 !خوشگلم؟ یشد یچ -

 :کردمو گفتم یظیغل اخم

 .جمع کن خودتو بابا تا نزدم لهت کنم -

که مامان  یریلحظه به مس هی. کرد  کینزد شتریبهم ب خودشو

نجاتمو تو  یکه فرشته .گرفته بودن نگاه کردم شیدر پ نایا

همون  تکون دادم که اون هم با یدست یبرا پن.دمیهمون راه د

 .اومد مکتیبه سمت ن تشیاز عصبان یصورت گوجه ا

 :به من گفت رو

 !؟یچرا نشست -

 .پاهام اشاره کردم به

 :رفتو گفت ارویبه سمت  یپن

 !شما؟ -

 :گفت مرده

 !شما؟ -

 :بهم انداخت که گفتم ینگاه هی پندار

 .میبخند مویدور هم تخمه بشکون.مزاحمه بزن لهش کن -

مرده رو تو دستاش گرفتو بعد  ی قهیدو لبخند مهو به روم ز هی

کنده شده  یطرف که قشنگ از رو صندل.دتشیبه سمت باال کش

جدا کردو  یپن یاشو از دستا قهیبود  دهیهم گرخ یبودو حساب
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ِد برو .دیبه منو پندار نگاه کردو راهشو کش شخندین هیبعد هم با 

 ...که رفت

 :بلند شدم مکتین یپام کردمو از رو کفشامو

 حساس یآقا یمرس -

 :گفت

هم خشن  هیقیبرا  یستیبلد ن!؟یما خانوم خشن یشما فقط برا -

 !؟یرفتار کن

 :گفتم

 مثل شما شعور ندارن هیرفتار کردم منتها بق -

 :شل شدو گفت ششین

 .یبابا شعور مرس -

 ...میحرکت کرد نایبا هم به سمت درب خروجو ماش دمویخند

 شامویتا بتونم راحت اتخودمون شدم  نیسوار ماش نباریا من

 ...بسوزونم

*** 

صداشو  مگذاشتمویخارج یتوپ ازآهنگا ید یس هی نیماش ی تو

 .کردم ادیتا ته ز

از  گفتیبابا بهم م یه گرفتیمامان لبو لوچه اشو گاز م یه

 .تو اما انگار نه انگار ایب نیماش ی شهیش

 .خوندمیبا آهنگ بلند م یه رونویکمرم خودمو کرده بودم ب از
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 رونیمثل من ب شهیهم از ش یکه پن اریکاو یآقا نیماش دمید با

 بود شاخ درارم کیاومده بود نزد

 :ارم لب زد پندار

 تو...برو -

 :مثل خودش منم

 رم...ی...م...ن -

 :کردو گفت یاخم

 خانوم گل خورهیسرما م تیشونیپ -

 نه! گل؟! من؟!؟یچ

 :گفتم

 !؟یبا من -

 :دیخاتمه بخش ونمیپنهان یبابا به مکالمه  یصدا

 .آهنگو قطع کنم ایتو  یایم ای شیآسا -

 :گرفته گفتم گر

 تو امیم -

 ...هم به حالت قهر رومو سمت پنجره چرخوندم بعد

*** 

 گهیجون تکون نخور د شیآسا -

 :گفتم دمویکوب نیبا ضرب زم پامو
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 کشمیخودمو م زنمیمن شو م یموها نیا الیخ یپاندا ب -

 خالصا

 :دیارش کناره کشبه کمر از ک دست

 خانوم مهندس دیکارا هم بلد نینه بابا از ا -

 :کردم رونیبراش ب زبونمو

 یفکر کرد یپس چ -

 .شدم دنشونیپوش یمشغول سرو کله زدن با کفش ها برا و

 بذار کمکت کنم -

تونم  یرو بپوشم تا ابد که نم نایا رمیبگ ادی دینچ باالخره که با -

 ...برا خودم بچرخم یبا کتون

 ..به روم زدو از اتاق خارج شد یلبخند

 اریکاو یخانواده  یاعضا یهمه  میینجایکه ا یسه روز نیا

 .شدن گهیجور د هیباهام 

 گهیهم م اریخاو یآقا...با من راحت باش گهیم اریخاو خانوم

 یمنم جا گهیم زیپان...بگو تعارف نکن یخواست یدخترم هرچ

پسته  ریتند تند برام ش نایادپ...گردهیدورم م یپانته آ ه...خواهرت

 نیمن همچ یهم که جلو یپن...ارهیموز م ریدونم ش یچه م ای

تلف دهنده اش به روم  یو از اون لبخندا ارهیادا جنتلمنا ر در م

 ...رهیبعله رو بگ تونهیوضع م نیبا ا میخاستگار ادیکه اگه ب زنهیم
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تر جون و قربونت برمو دخ شیآسا یاون طرف مامان خودم ه از

قراره  وییتو مهمون ما گهیراه انداخته،بابا هم م نایخوشگلمو ا

 یلیخ نیا چنویپ یبه دستو پام نم گهیسه نخاله هم د...یبر

 .گهید رهیخب حوصلم سر م!چرا؟.بده یلیخ

پرتاب کردمو با  نهییآ یتو ریچشمک به سمت تصو نهیتو آ از

 ...بااون کفشا از اتاق خارج شدم یبدبخت

*** 

 :پندار

شادو رد  یآهنگا نیراه بازگشت از پاساژ کالفه مدام تو ماش در

 :آهنگ نظرمو جلب کرد هیتنها  کردمیم

 ییپاشا یمرتض ی»قلبم رو تکراره « -

 :گفت دیکه حالمو د مامان

 !؟یچرا انقدر کالفه ا! پندار مادر چته امروز؟ -

 :من کنان گفتم من

 ع من...خب من من... ستین زیچ یعنینه ...زهیچ -

 :به چهره ام کرد ینگاه نهیاز تو آ بابا

 گهید دمیخریاالن م یگفیخب م! ؟یخوایعسل م هیچ -

 :دیبهش انداختم که باز مامان پرس ینگاه یشاک

 ؟یتو چ!ه؟یپندار چ -

 :گفتم عیحبس کردم و سر نفسمو
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 من عا عا شق ش شدم -

 :گفت یزد رو ترمزو مامان با خش حال هوی بابا

 ...کنم شیامروز برات خاستگار نیمبگو تا ه! ؟یک -

 :خودمو کنترل کردم.بکشم غیج یبود از خوش حال کینزد

 سکوت یآقا... دختره آ  -

 :هماهنگ گفتن. مامان و بابا گرد شد یچشما

 ش؟یآسا -

برام زدو  یمامان هم لبخند. به نشونهموافقت تکون دادم سرمو

 :در آورد فشیاز تو ک شویگوش

 یجعبه شکالت هیمغازهه  نیا بزن بغل از اآق...خب پس مبارکه -

پندارمو  دتیجد کیامشب مقابل اون شر خوامیبخر که م یزیچ

 کنم یمعرف ششینامزد آسا

بهم دست  یپوست ریز یحس خوش حال هی» ش«تلفظ حرف  با

امشب  شیکه آسا نیبا فکر ا.خوب بود یلیحس گنگ خ هی...داد

 .زدم یقرار بود نامزدم بشه لبخند 

 :گرفت یشماره ا مامان

 الو سالم -

- ... 

 !د؟ییالیشما االن و -

- ... 
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 !دن؟یبپرسم مهمونا رس خواستمیآهان؛نه م -

- ... 

 .میکیباشه باشه ما هم نزد -

- ... 

االن از پشت خط دخترتو برا پسرم  شهیفقط الله جون م -

 کنم یخاستگار

گرد شدم از تعجب به  ینشستمو با چشما یرو صندل خیس من

 .مان زل زدمو مشغول کندن پوست لبم شدمما

 :برام زد یچشمک مامان

هست  قیجون انقدر ال شیآسا دیمطمئن باش.دیشما لطف دار -

 ادهیکه تو دل پندار ما جا شه تازه از سر چندار هم ز

 :دادمو رونیآهسته ب نفسمو

 وقت شکه نشه هیکه  دیجونو آماده کن شیپس شما آسا -

- ... 

 خداحافظ نیهمچنباباشه چشم و  -

که توقف کرده بود  نیبه تماسش از ماش دنیبخش انیبا پا مامان

عشق گم  نیریشد و من هم تو حس ش ادهیبه همراه بابا پ

 ...شدم
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چشمامو ...فکر کردم غاشیج غیج شویبستمو به آسا چشمامو

چشمامو بستمو ...کردناش فکر کردم یپن یپن شویبستمو به آسا

 .کردمفکر  قشیعال شویبه آسا

 .کم خوابم برد کم

*** 

 آقا پندار. پسر گلم . داماد  یآقا -

چشمام  یجلو  شیصورت مامان آسا دنیباز کردمو باد چشمامو

 .چشمام گرد شد

 :دمیپرس یشدمو تند ادهیپ نیماش از

 !ه؟یخانوم چ شیجواب آسا...جوا -

 :زدو گفت یلبخند

 .نکرد یمخالفت -

 :تمشت کردم که گف یاز خوشحال دستمو

 .مهمونا هم اومدن.هم تو هستن نایمامانت ا.تو ایخب دگه ب -

 .بستم نویگفتمو در ماش یچشم

و نامرتبم تازه بعد  دهیژول یخوشحال بودم که متوجه موها انقدر

 :شدم شیحرف مامان آسا نیاز ا

تو که  یبر ینطوریپسرم موهاتو مرتب کن بعد برو تو اگه ا -

 ...شهیم مونیپش یاز جوابش حساب شیآسا
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لب  ریز یتشکر.تو موهام بردمو مرتبشون کردم یدست عیسر

 .زمزمه کردم

 . بلند شدن شیبا ورودم همه جز آسا.شدم داخل

 :به سمت مهمونا رفتم یتند

 سالم  -

 :سکوت بود گفت یهم سن بابا و آقا بایکه تقر یمرد

 هستم خوشبختم یلیخل. سالم پسرم -

 :گفتم منم

 .دییبفرما نمکیخواهش م نیو هم چن -

 یچشم ریز یپسر جوون هم سنو سال خودم که ه هیهم به  بعد

 :دست دادم زدیم دید شویآسا

 .هستم ایآر -

 :حرص فشردمو گفتم یاز رو بایتقر دستشو

 . اریپندار کاو. پندار هستم -

 یهمراهشون نبود به سمت آقا  یا گهیکس د.زد یلبخند

 :دستمو فشردو گفت.سکوت رفتم

 .اد مبارکا باشهدام یآقا -

 :زدمو گفتم یلبخند

 .پدرجان دیسالمت باش -
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مبل دونفره نشسته بود  هی یکه رو شیبه آسا شیآسا یبابا

 :اشاره کردو گفت

 .خانومت شیبرو پ گهیخب د -

 ینگاه اینا خودآگاه به آر.  یو گنگ یپوست ریهم اون حس ز باز

 .انداختم

 :رو به جمع گفتم. پکر شده بود یحساب

 .گردم یاجازه اتون بر م با -

 .به سمت اتاق حرکت کردم و

کتو . تخت گذاشته بود یاتاق رو یکاور کتو شلوارمو تو  مامان

خارق العاده شده  شیآسا.دمیهم به موهام کش یدست دمویپوش

نه  میاندازه بدرخش هیکه باهمو به  کردمیم یکار هی دیبا.بود

 ...میکن یتنها نور افشان نکهیا

بلند به  ییکردمو با قدم ها پمیبه ت ینگاه مین هیبار  نیآخر یبرا

 .سمت حال برگشتم

بود که به پلکان زل زده  شیفقط آسا.مشغول صحبت بودن همه

 ...دینگاهشو دزد دنمیبودو باد

 :کنارش نشستمو گفتم درست

 .خانوم خوشگلم چطوره -

 :گفت دویسمتم چرخ به

 .هم کوک برگرده ما فیاگه هست بگو کِ ! ه؟یکوکه خبر فتیکِ  -
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 :به پهلوش زدمو گفتم آروم

 .بعله گرفتم ییخدا یبنده  هیاز  -

 :باال انداختو گفت ییابرو

 !هست اون بندهخدا؟ یحاال ک. یبه سالمت -

 :کمرنگ کردم یاخم

 .سکوت شیخانوم آسا -

 :گفت دویخند زیر زیر

 آسا چارهیاِ اِ ِا ب -

 !چرا؟ -

 به را دهیچون چ چسب -

 .دیغش خندخودش غش  و

 :گفتم دمویخند منم

جور جمعا که فقط شنونده  نیمن از ا.میقدم بزن میبر یایم -

 .ادیباشم بدم م

 :گاز گرفتو گفت لبشو

حالو  سیاما لباس مناسبو گرم همراهم ن.طور نیمنم هم -

 .سرما خوردن مجددو هم ندارم یحوصله 

 :گفتم دمویخند

 .لباس گرم دارم یمن برعکست کل -

 :گفت دویدخن یعصب
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 !غولتشن خنگ؟ میکیمن با تو  -

 ...بهش انداختمو رفتم توفکر ینگاه هی

 :به پام زد یکی

 .میاشکال نداره پاشو بر ییکجا یپن -

 .اون هم پشت سرم.حال شدمو از جام بلند شدم خوش

 :بعد هم گفت دویخودش پوش یژاکت سبز با شلوار ل هی

 !ام؟یکفشا ب نیکه با ا یتوقع ندار -

 :مگفت

 !؟یایکه م رمیجفت کفش از پانته برات بگ هیمن . نچ  -

 :گفت

 !خان؟ یپن یفکر کرد یپس چ -

 ...زدمو از اتاق خارج شدم یلبخند

*** 

 !ارم؟یپندار مگه من خ -

 :صورتش گرفتم یها رو جلو کفش

 ...دینچ شما عشق من -

 :غنچه کردو گفت لباشو

 امونآق حرفهیچه لفظ قلمم م.یخال ایاوهو جا لع -

 !مون ذوق مرگ شدم یشناسه  دنیشن با

 :بعد گفت.دیهارو پوش کفش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ١٩٩ 

 .یتو رسم امیب یمن اسپورت ستین طیخ یلیخ -

با هم از اتاق  دمویپوش یدست گرم کن آب هی.بااون بود حق

 .میخارج شد

 :گفت دنمونیباد مامان

 مبارکه دییایچقدر بهم م -

 :تگف دویغش غش خند شیآسا یگر گرفته بودم ول من

 ...به من یپن ای یمن به پن -

 :نکردو گفت یبا پام به پاش زدم که مامان هم نامرد آروم

اگه .دمیم لتیپسرمو دارم سالم تحو نیا.هم نکن یطونیبرو ش -

 ...تو عروس دونمیتار مو از سرش کم شه من م هی

 :دستشو به کمرش زدو گفت هی شیآسا

من خودم پاش  دایراه نداز یاز االن برا من مادر شوهر باز -

 .شمیم یبدجور عروس افتهیب

 :آروم به گونه اش زدو گفت مامان

 ...عروس بال یا -

دستم فرو  یپنجه ها نیب شوینا خود آگاه دست آسا دمویخند

 ...یباز هم همون حس گنگ.کردمو فشار دادم

 :شد دهیهم دنبالم کش شیسمت در حرکت کردم که آسا به
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به جون خودت ...کنمیو پتت مشت زنمیبه جون خودم م یپن -

 میدورهم تخمه بشکون برمیگردنتو م خیتا ب خیوسط ب نیهم

 من تو رو یپن...میبخند

 :روهوا گرفتمشو گفتم.تعادلشو از دست داد . ستادمیا هوی

غر غر کردنات شدم خانوم  نیاصال من عاشق هم -

 غر بزن یخوایهرچقدر م.خانوما

 :نیپاشو کوبوند زم کالفه

 ...دیهمتون که مهربون شد تو روح -

 ...رونیب میزد الیاز در و مویگفت یبه جمع خداحافظ رو

 :فشار داد و گفت دستمو

 !ا؟یبه در مینزن شهیم گمیم یپن -

 :تعجب گفتم با

 ایجوون لب در یخانوم آخه معموال زوجا شیآسا -

 .دنیاحساساتشونو بروز م

 :زدو گفت یا قهقهه

پس .حساس یوم خشنمو تو آقامن خان.میما متفاوت یخب پن -

 مگه نه؟!گه؟یمتفاوت باشه د دیمکان بروز احساسمون هم با

 :براش باز کردم نویماش درب

 حاال سوار شو تا بعد -
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لحظه احساس کردم استخون ساق پام  هی.به پام زد یمحکم لگد

 !شکست

 .مییسازیمنو تو باهم نم.االن طالقمو بده نیهم یپن -

 :درو محکم بستم نویماش یدادم تو هلش

خب خانوم خشن مگه قرار نشد مکان بروز احساسمون هم  -

 !متفاوت باشه؟

 :به سمت صورتم فوت کرد دویدستشو بوس کف

 .حساس بافهم یقربون آقا -

 :هم متعجب شدم باز

بوس ارسال  یخوشگل نیخانوم خشن ماهم بلد بود به ا نمیبب -

 !کرد؟یکنه و رو نم

 :کردو گفت رونیب زبونشو

 .گرفت ادیبلد نبود اما  -

 :روشن کردم نویماش

 !؟یاز ک -

 :به بازوم زد

 .میگرام یوا از خواهر شوهرا -

 :در آورد شویهندزفر

 !م؟یآهنگ گوش کن نیبا ا ییدو تا شهیم یپن -

 :دمیچیپ چیبه روش زدمو سر پ یلبخند
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 .آره -

گوش  یتو شویهندزفر یمایاز س یکی. دست به کار شد  عایسر

 هیبعد از دو ثان.گوش خودش کرد یرو تو گهید یکیمنو 

گرفتم  میتصم.دیچیتو گوشم پ»الو وریکَنت فور ِگت  یآ«آهنگ

 ...دانش کنم دهیپام به تهران نرس

 :توقف کردم یشهرباز یجلو

 .حساسو خشن یبیهم از محل اعتراف احساسات زوج ترک نیا -

ت به سمت درب ورود حرک یذوق هیشدو با  ادهیپ نیماش از

 .رفت ادشیاصال منو .کرد

*** 

 :خنده صداش کردم با

 .دیخانوم خشن آقاتونو جا گذاشت -

 :به سمتم برگشت کالفه

جا  نیهم. کنم دهیمایمسافتو پ نیمرگ تو حس ندارم ا یپن -

 یایتا تو ب ستمیا یم

 !؟.راه نبودا نیتا دم ماش شتریچهار قدم راه ب حاال

 .دمیقفل کردمو به سمتش دو نویماش

ببرم دور هم تخمه  خیتا ب خیحاال نوبت نه سرتو ب شیآسا -

 .میبخند میبخور
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تو بغل  میگرفتو من مستق ییپا ریبرام ز یکیموقع  همون

 ...میشد نیپرتاب شدمو هر دو باهم پخش زم شیآسا

سکوت  شیآسا نیا کردیفکرشو م یک...میتو چشم هم شد چشم

در  کردیرشو مفک یک!اره؟یب نییمقابل من پا میخشن سر تسل

 .آتش عشق شعله ور شده باشه اریوجود اون هم مثل پندار کاو

 :پسر به خودم اومدم هی یصدا با

 ها هیمکان عموم نجایا -

بلند شدمو  شیاز رو آسا.خنده ریزدن ز گهیدو سه نفر د و

 :دستشو گرفتم تا پاشه

 سوار شما گفته باشما نیماش خوامیمن م یپن -

 .میبه سمت چرخو فلک به راه افتادگفتمو با هم  یا باشه

به همراه .دادم لیبودم به مسئول دستگاه تحو دهیکه خر ویطیبل

 :میاز واگن ها شد یکیسوار  شیآسا

 .فکر خفن زد به مخم هی یپن -

 :گوشش گفتم در

 !کنه؟یصحبت م یطور نیخانوم متشخص با مردشون ا هی -

 :زدو گفت یبار لبخند خجل نیاول یبرا

 .باشد یفکر فوق خوشگل به ذهنم زده م هیمن  ّزمیعز -

 :دیدندوناشش غر نیکه از ب دمیخند زیر

 .کوفت -
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 :میدیچرخو فلک رس ییباال یکم به نقطه  کم

 !باشد آن فکر فوق خوشگل؟ یم یخب چ -

چطوره تو تونل وحشت اعتراف  گمیم!؟یکنیمنو مخسره م -

 !م؟یکن

 !زیلیچک پ ویدیو یتقاضا! جانم؟

 یتیدور سوم ابراز نارضا یبرا شیآسا دویدو دور چرخفلک  چرخو

 ...میشد ادهیبه اجبار پ.کرد

*** 

 :شیآسا

از  ویبا زور پن.بود چشمام کم کم رو هم برنو خروپوفم هوا کینزد

 :چرخو فلک جدا کردم

 !تونل وحشت؟ میاالن بر یپن -

 :باال دادو گفت ییابرو

 متاااااخورّ یم یبه جون خودم اگه اونجا اعتراف نکن -

 مویتیرف یفروش طیبل یبا هم به سمت دکه .دمیقش خند قش

 ...دیخر طیبل یپن

که سه تا دختر با سرو  میبود ستادهیسوار شدن ا یصف برا تو

وضع خفن داغون از پشت سرمون شروع کردن به چرتو پرت 

 :گفتن

 !ما؟یستین ییما بد پا! بده یدوست یآقا خوشگله به ما هم پا -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ٢٠٥ 

 :کرد که باز ادامه دادن یاخم پندار

 ...ِد بسم اهللا!؟یدیم ایشماره بدم  -

 :زدیم دیزد که نبا ویکه درست پشت سر من بود حرف شونیکی

 ...االن یول دمتیبلع یبا چشمام م یتو اگه مال من بود -

 ینکرد چون مشت من تو دایحرفشو پ یگفتن ادامه  فرصت

 )چه لفظ قلم!(فرود آمد؟ شیمماغ عمل

به منو بعد به دختره انداخت لبخند آسا  ینگاه هیعجب با ت یپن

 .زدو دستشو دور شونه ام حلقه کرد یکش

 یبا برخورد پا.کمرم کرد یحواله  یاز پشت لگد دختره

زدم که توجه همه به سمتم جمع  یبلند غیبه کمرم ج بشیبدترک

 .شد

 شیدر کنترلم کرد اما موفق نشد چون من آسا یسع پندار

 !سکوتم

تا صاف .دلشو گرفت.شکمش زدم  یمحکم تو یکینج دستم آر با

 :زدم شیقبل یبا زانوم به جا گهید یکیشد منم 

االن وجودشو !؟یببلع یخواینفله که با چشات شوهر منو م -

 .بزن ویونگ نیهمچ هیباز  یدار

 .بلند شد تیدستو سوت جمع یصدا

 :میتونل وحشت شد یبعد نوبتمون شدو سوار قطار ها یکمی

 .حاال اعتراف یرتیب خانوم غخ -
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 :غنچه کردمو گفتم لبامو

 !از کجا شروع کنم؟ -

 :گفت

 از اول -

 :زدمو با ورود قطار به داخل تونل شروع کردم یلبخند

پسرا که فقط  ی هیمثل بق یبود یکیخب اول ماجرا تو هم  -

سکوت روز  شیمن آسا شهیباورت م.بودم یدنبال رو کم کن

 یکه حت یمن!جزوه هامو باز کردم؟ یالدعوامون سر استخدامم 

کم  یتنها برا.کردمیکتابو جزوه هامو باز نم یبرا امتحانام هم ال

 !جزوه امو باز کردم یال دایپسر پرو البته ببخش هی یکردن رو

کم رنگو کم  یوارد شرکتت شدم اون حس رو کم کن یوقت گهید

 دیکه اون سوکس بدبخت و تهد یاون روز وقت.رنگ تر شد

که  دمیفهم ارمیدست من تا دخلشو ب شیسپاریکه م یکردیم

 هیتک ینا مخسوس نه نامحسوس یجورا هی ویکنیآدم حسابم م

 .شمیگاهت محسوب م

*** 

 :گفت دویخند طونیدر گوشم ش غیج غیاون ج یتو پندار

 !بال؟ یدونستیاز کجام  -

 :گفتم
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کم کم قبل خواب .اش بچسب هیحاال بق.گهیحس ششمم د -

 یکردیو مجبورم م یانداخت یراه م کین کیکرم پتو ف یه

از خونه  دیبا مروار یاون روز تو پارک وقت.همش بهت فکر کنم

 کیکرد،نزد جادیچلمنگ برام مزاحمت ا یاون پسره  رونویب میزد

 ویدیتو رس یکنم اما وقت دایپ ازیبار به شلوار ن نیاول یبود برا

 یلیخ. اغم اومدجانانه سر یدل گرم هی یحقشو کف پاش گذاشت

ات کردم تا به امروز که  سهیمدام با سه نخاله مقا.بهت فکر کرد

 .کرد یمامانت زنگ زد به مامانمو منو خاستگار

 :تونل چیپ یتو میافتاد

 اتویخصوص یهمه  یآور ادیاما با.شدم یاولش از دستت عصب -

 هیمنم بهت ناخواسته تک.منم عاقشت شدم دمیاخالقت فهم

که منو تو  ییباز.عشق یباز.شدم یباز هیوارد  نا خواسته.زدم

قلب هامونن که اول  نیا مویدار ویباز یتوش تنها نقش مهره ها

 ...کننیبعد ماهارو به حرکت وادار م شنویاز احساس م زیلبر

 ...میشد ادهیزدو با توقف قطار پ ینیریلبخند ش یپن

 :با همون لبخند خوشگلش گفت پندار

 یکنیاعتراف م یادب یلیخ یخاله ات خال یجا -

 .اما نه با متانت بلکه مردونه و جذاب جذابو مردون.دیخند و

 :دادم ادامه
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خب  یابراز عالقه کنم ول ستمیبلد ن گهید یاز دخترا یلیمثل خ -

 ادیباشه بار ها بهت  ادتیاگه .رمیم شیمنم به سبک خودم پ

 دخترم مثل هیمنم  ستمیاما متفاوت ن.کردم من متفاوتم یآور

عاشق  چوقتیه کردمیفکر م شهیهم.گهید یاز دخترا یلیخ

کم  یپسر چیه یجلو کردمیفکر م. که بخوام ازدواج کنم  شمینم

 .  کردمیاما اشتباه م.ارمینم

 نیاز ا. نکرد نیمنو سوار ماش ثیخب.میبود دهیرس نیماش به

 .مبارکم بر نخورد یبه رو یبابت ناراحت شدم ول

 :گفت گوشم زمزمه وار ریز پندار

 خودم ولیا -

 ! هان؟

 :باسوار شدن پندار گفتم. شدم نیماش سوار

برو برگرد نوبت خود خود  یهم باشه ب یخان نوبت یخب پن -

 .خودته

 :زدو گفت استارتو

 اونکه بعله -

 :گفتم طونیش

 ! بعله؟ یچ -

 :باز هم مردونه و گفت.دیخند
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 هی اون هم.من تو شکم  میدر موردش حرفبزن الیتو و شهیم -

 ...شک خّفن

از .نکردم یمخالفت.فکم هم که در حال انفجار بود. ومدیم خوابم

 !الیتا خود و دمیخدا خواسته خواب

*** 

 زمیعز..گلم..خانوم شیآسا..خانوم سکوت..خانومم..یخانوم -

 :جمع شدو خواب آلود گفتم صورتم

 ...ختیاوغ حالم بهم ر -

 :گفت دویامو بوس گونه

تو برا من ناز کن منم .که هست نهیاممون همبه بعد برن نیاز ا -

 !قبوله؟.نازتو بکشم

 :گفتم. پرو شده بوداااا  یلیخ گهید نیا

 !نشناختم؟!؟یباش یشما ک -

 :بغلم کرد نوییپا دتمیمحکم کش نیماش از

 ...ارمیمن پندار کاور -

ما رو متوجه خودش  یسرفه ا یکه صدا شدمیله م داشتم

 لکسیبود که ر یپن نیلبو شدمو ا من بودم که نیا نباریا.کرد

 .دادیهمچنان منو فشار م

 :سرفه گفت یصدا صاحب

 !؟ یاز من بهتر یتو چرا تو همه چ -
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 :دیصدا چرخ دنیبا شن پندار

 !م؟ینسبت به هم داشته باش یما از قبل شناخت کنمیفکر نم -

 :زدو گفت یپوزخند ایآر

 یمام سالهاو ت رستانیسه سال دب میبود یهم کالس... میدار -

اما من خوب شاگرد  یاریتو منو به خاطر نم.گذشته در دانشگاه

 تیعلم یتایاز بابت موفق چوقتیه. اول دانشگاهو به خاطر دارم

 کیانتخاب همسرت قصد تبر یبرا نباریا ینگفتم ول کیبهت تبر

 کل،صدایهمه نظر چهره،ه ازهمسرتون . اریجناب کاو کیتبر.دارم

 ...ترهاز همسر من تو دلبرو 

نا خودآگاه .. از تعجب ،گشادیمنو پندار شد قد نلبک یچشما

 .ومدیچلغوز اصال خوشم ن یپسره  نیاز ا.دمیچسب یبه پن شتریب

*** 

پندار به وضوح مشخص بود که منقبض شده کمر منو گرفته  فک

 .کردیم کیبه خودش نزد شتریمنو ب یبودو از حرص ه

 :اومد اریکاو یآقا یصدا

 .یدیتو دختر مردمو سرما م دییایب شیساپندار با آ -

 :جا گرفتو گفت یپن یلبا یرو یمردونه ا لبخند

 !بابا دختر مردم کجا بود؟ -

 .حرکت کرد نشیزدو به سمت ماش یپوزخند ایآر

 :دیدندوناش غر یاز ال پندار
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 !یکه برنگرد یبر -

*** 

مامانو خانوم . مینشسته بود الیو ی نهیشوم یرو به رو یپن با

 دنیچرخیمدام مثل پروانه دورو برمون م اریوکا

آهنگارو نقد  مویدادیتوجه بهشون آهنگ گوش م یهم ب یپن منو

 .میکردیم

نشندش  کیش یلیانداخت که پندار خ کهیدو سه بار ت آرتام

 ...سرجاش

کرده  گزنیجا نایماش یهم اساسارو تو  اریکاو یو آقا بابا

اصال  گهیمن د یردگسرماخو یاز بعد از ماجرا دیمروار.بودن

که شمال  یچندروز نیهم ا یپن یخواهرا.شهینم یسمتم آفتاب

 ...خلوت بود یبودن و خونه حساب ایمدام لب در میبود

 :رو به ما گفت اریکاو یآقا

 !د؟یمونیشما م میافتیراه ب مییخوایزوج جوون م -

 :با هل گفت مامان

 .موننینه نه نم -

 :گفت یپنکه  میدیخند زیر زیو من ر پندار

 باهم شیمنو آسا دییایب نایا نایپاد نیبابا شما با ماش -

 :گفت عیسر نایپاد
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 شیتوو آسا. ما  نیکه تو ماش شهیجاشون نم.داداش ترمز کن -

 .دییایجون با ماب

 :تو موهاش کردو گفت یکالفه دست یپن

 .باشه -

 :رو به من گفت بعد

 .میگوش کن نیآهنگو بذار تو ماش هیبق -

درست .ردش راه افتادم ظیچشم غل هیدموبا گفتن ز یچشمک

 !مثل جوجه اردک زشت

تا خود تهران رو  دویمروار یمنو پن یراحت یبرا نایپاد نیماش یتو

 .پاهاش گذاشت

 :گوشم گفت ریز یپن

 !خدمتتون؟ میاریحلقه ب یکِ  -

 :دمیتعجب پرس با

 !؟یچ یحلقه  -

 :گفت دویخند

 .گهیحلقه نشون د -

 .دیکه باز گونه امو بوس براش زدم یچشمک

 :در اومد دیمروار یماکان بابا یصدا

 هو برادر زن بچه نشسته ها -

 :زدو گفت یمردونه قهقهه ا پندار
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 .شیبچه درو یخب چشما -

 :شدن گفت هیهم قاف یبرا ماکان

 شیییا -

 :گفت نایپاد بعد

 .شیک میفردا بر -

 :به من نگاه کردن که هل شدمو گفتم همه

 شیشمیم شکار کروز بر هی -

 .از خنده منفجر شد نیماش

 یصدا.اش دادم هیتک شهیبه ش.  شدیم ریداشت از درد تبخ سرم

 :اومد یپن

 !خانوم خانوما؟ یداد حیمن ترج یرو به شونه  شهیش -

 .شونه اش گذاشتم تا دلخور نشه یسرمو رو عیسر

 :گفت طنتیباش

 معلومه از خدات بودها -

 :تمو گفتمشونه اش برداش یاز رو سرمو

 شیا -

 .دمیخواب یپن یتوجه به خنده ها یب و

*** 

 گهیشونه ام ِسر شد پاشو د شیآسا -
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از  یکیداخل  یزیبه خوابم ادامه دادم که بااحساس چ الیخ یب

 .رونیمماغم چشمام از حدقه زدن ب یسوراخ ها

دور  یپندارو دستمال داخل دستش که درست آماده  دنیباد

کردمو دستمالو از  یغ من بود اخمدوم ورود به داخل دما

 :دمیدستش کش

 !نه؟ ایروزگار محوت کنم  یاز صحنه  یخوایم یپن -

 :باال برد میتسل یدستشو به نشونه  پندار

 نه -

 :انداختم رونیب شهیاز ش دستمالو

 کنمیمن حذفت م یول -

 ییسرش دراز کردمو مثل وقتا یهم دستمو به سمت موها بعد

 میذاشتینم یمو رو سر هم باق شدویمکه با آراد دعوامون 

 .موهاشو کندم

 :که مخاطبش ماکان بود بلند شد نایپاد یکه صدا دیخندیم پندار

 !م؟یداشت یکیرمانت یما چه دوران نامزد ادتهیماکان  -

 :دنده رو عوض کردو گفت ماکان

وگر نه مامان بابات که .که بعلهه یگیم نایاگه نسبت به االن ا -

 ...بشه دامیپ تیلومتریک هیمن تا  ذاشتنیاصال نم

 .دیخودش بلند بلند خند و
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اون  یقهر بودم هرچقدر هم ه یتا دم خونه من با پن گهید

 .به من چه گفتمیمن م.غلط کردم گفتیم

*** 

مامان  ای اریخانوم کاو.شدم ادهیپ نیاز ماش میدیخونه که رس به

 :رتمو غرق ماچو موچه کردو گفت.ص یپن

 .میشیپسفردا شب مزاحم م شاالیجون ا شیآسا -

 :دمیتعجب پرس با

 !چرا؟ -

 :گفت

 گهید ناینشونو ا یبابت حلقه  -

برا من آبرو نذاشته .کردم یخداحافظ یگفتمو باهمه جز پن یآهان

جنس  هی یبار جلو نیاول یمونده بود برا نمیهم گهید.بشر نیا

 !ارمیباال ب طیمذکر خ

 یآوردن باال و درست جلو ییآرشامو آرتام دوتا نمویسنگ چمدون

 ...نیدر ولو شدن رو زم

نشون فردا شب عزا گرفتمو از  یحلقه  یآور ادیاتاقمو  دنید با

 :اتاق مامانو صدا زدم یتو 

  یل یل... مامان الله... مامان  -

 :دروباز کرد مامان

 یچسبونیبه من م دیماشاهللا روز به روز القاب جد -
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 :گفتم

 !؟یاتاقم بکش یبه گل رو یتدس هی شهیجونم م یل یل -

 :گفت لکسیر

 ادیگفتم فردا کارگر ب -

فکر کردمو برا ماکان  یراحت ولو شدمو به پن الیتخت با خ یرو

 ...دمویچلغوز فکر کردمو براش نقشه کش یایبه آر.دمینقشه کش

*** 

 یگفت صدات کنم بر میآسا پاشو پندار زنگ زد به گوش:آراد

 شرکت

 :گفتم یکردمو عصبانپرت  واریرو تو د متکا

آقا اصال من االن زنشم .ستمیمن شرکت برو ن.کرده خودیب -

 والسالم

 :پاش در آوردو انداخت تو بغلم ریامو از ز دهیچروک یمانتو آراد

 من مامورمو معذور.رو بگو نایخودت بهش ا -

 :دمیدندونام غر یالبه ال از

 تو یریبم یا -

 هیامو با دهیچروک یمانتو.مسبز رنگ تنم کرد یبافتن هیمانتو  ریز

هرچقدر .سرم دمیشال سبز هم کش هی.ست کردم یمیقد یکتون

 یمانتو و شال بهتر بپوشم تنها راض هیبهم اصرار کردن  نایمامان ا
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شده .سبز گشاد یمانتو  هیشدم مانتومو عوض کنم اون هم با 

 !چنبر اریخ ستیپ یبودم کپ

. شرکت گذاشتم یدسالن ورو یخشمم پامو تو یدرجه  نیآخر با

 .سرهمه به سمتم برگشت

باز  شهیرفتمو درو مثل هم یبه سمت اتاق مشترکم با پن پاکوبان

 :کرد

 ...کشمیم یپن -

گذاشته بود و  زیم یسرشو رو.دیتو دهنم ماس یپن دنیبا د حرفم

 .دیکوبیپاش م یدست مشت شده اشو رو

 :سمتش رفتم به

 !؟یجون خوب یپن -

از جاش بلند .قرمز بود تیماش از عصبانکه باال آورد چش سرشو

 :ستادیشدو رو به روم ا

 ایآر یجشن به مناسبت شراکتشون با بابا هی نایامشب بابا ا -

 ...گرفتن

 :کردو گفت پمیبه ت ینگاه هی

 !؟ییجا یپارک میجاش بر ویمهمون مینر یا هیپا -

 :گفتم یخوش حال با

 شهیآره بابا اعصابمون هم خل نم -

 :اهم کردتعجب نگ با
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 !شه؟یاعصاب مگه خل م -

 :گفتم

 ...دیشا -

 :خواب نصفه موندم افتادم ادیتازه  بعد

 میدیرس شبیماتازه د شوریب!شرکت؟ امیمن ب یگفت یبرا چ -

 ادیمن خوابم م.ایتهران خوبه خودت هم بود

 :اتاق اشاره کرد یگوشه  ی چهیقال به

 زمیبرا تو آوردمش عزّ .یرو اون بخواب یتنیم -

 انداخت نییابروهاش باال پا دبع

 .رفتم چهیگفتمو به سمت قال یشیا منم

*** 

سرم  ریبرداشتم تا ز زشیاز کنار م ویپن فیکردمو ک پهنش

 :پندار در اومد یصدا.بذارم

 !؟یاریحلقه رو از توش در ب یاول جعبه  شهیم شیآسا -

 .باز کردم فشویک پیز یزدمو تند یغیذوق ج با

از رنگ جعبه ناراحت  نباریا.ولو توش بودکوچ یصورت یجعبه  هی

دو  هیبرمو  یگرفتم از بعد از نامزد شدنم با پن مینشدم بلکه تصم

 !بخرم یصورت یسه دست مانتو

 :در جعبه رو باز کنم که در اتاق به صدا در اومد خواستم

 !؟ اریکاو یآقا -
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منم .گذاشت بشیج یتو دویکالفه جعبه رو از دستم قاپ پندار

 .نشستم زیکردمو پشت م زمیم ریرو مچاله شده ز چهیلقا یتند

 یکتون تیعصبان یاز رو خواستمیم! بود ایآر.در اتاقو باز کرد یپن

 .پندار متوجه صورت قرمزم شد. هامو تو حلقش کنم 

 :گفت ایبه آر رو

 !کارت؟ ایآر -

 :انداخت ینگاه مین یپوزخند مسخره به منو پن هیبا  ایآر

 !د؟یخلوت کرده بود -

 :خودمو کنترل کنمو گفتم نتونستم

 !تو رو َسَننه؟ میکرده باش میریگ -

 :گفت یباال انداختو وارد اتاق شد بعد رو به پن ییابرو

 حدو مرزها یب یلیزبون نامزدت خ -

 .خوردیدستاشو مشت کرده بودو حرص م یپن

 :خورد ایدهن آر یمشت پندار تو  ایآر یجمله  نیباا

 !خانوم سکوت؟ دینبا منم خلوت ک شهیم -

 :که از دهنش روانه شده بود کنار زد ویخون ایآر

هم کردم منتها  مونییباهات دوره دانشجو ویشوخ نیا ادمی -

 نایمممم آها پاد!...بود اسمش؟ یچ تیاون موقع در مورد آبج

 ینگفت یزیچ ویدیخند یول
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حد داشتم  نیشده اون هم در ا یرتیکه پندار واسه من غ نیا از

به تنم  تویجمله کال رخت عاف نیا دنیکه با شن افتادمیپس م

 :دمیکردان

 نامزدم با خواهرم فرق داره که فرقشو هم االن نشونت دادم -

پشت  لکسیر یلی؟ خ!جا هی یهمه خوش نیمن مردم از ا یعنی

 یتو ویهندزفر یواشکی.روشن کردم وترموینشستمو کامپ زمیم

 یتو برنامه  موداردیگوشم کردمو برا خودم آهنگ گوش م

 ...کردمیم ینقاش»نتیپِ «

از اتاق  یربع چرت و پرت گفتن با پن هینفله هم بعد از  ی ایآر

 .رونیرفت ب

با  قهیبعد از پنج دق.نشست زشیرفتو پشت م یعصبان پندار

 :اومد زمیچرخ دارش به سمت م یصندل

 !م؟یکه ما باهم خلوت کرده بود -

 :گفتم

 ...جونم یپن سیتو اتاق ن یجز ما که کس گهیخب آره د -

 :شد یباز جد دویکوتاه خند یلیخ پندار

 خلوتا یکیاز اون  ایبابا منظور آر یا -

 ؟!خب کدوم خلوتا؟! وا؟

تر  یاز بار قبل طوالن نباریا دیمتعجبو گنگ منو که د ی افهیق پندار

 :گفت دویخند
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 ...گهید یخاک بر سر یبابا از اون خلوتا یا -

صورتمو  یقرمز.تادو در کمال تعجب قرمز شدماف میدوهزار تازه

 یاتاق و رو به رو یکه پندار تو  ییقد ی نهییآ یبه وضوح تو 

 !دمیزده بود د زمیم

 :گفت دویبلند خند یلیخ یپن

 !شه؟یمگه نامزد ما هم خجالت حال -

 یسوت هیباز .بزنم یخنده ام گرفته بود اما روم نشد حرف خودمم

 !باهاش خربزه بارکن ارویب ابویحاال  دادمویم گهید

 :بلند شدو به سمتم حرکت کرد شیصندل یرو از

 ...نهیخجالتت دوست داشت -

 ...به گونه ام زد یآروم ضربه ا و

*** 

 :زدمو گفتم یلبخند

 !نم؟یحلقه رو من بب شهیجونم حاال نم یپن -

 :زدو گفت یچرخ شیصندل یرو پندار

 .بذارتا فردا شب دندون رو قلوه ات .نه خانوم -

 :از تعجب گرد شدن که گفت چشمام

خب گفتم مثل خودت  یول.  گنیکه دندون رو جگر م دونمیم -

 .ضرب المثال رو متنوع کنم

 :گفتم یشوخ با
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تا  رهیتو هم طناب م اتیاونوقت رو ادب. بفهمه ایبذار خاله لع -

 الغر شه

 :جلوم گرفتو گفت یبرگه ا هیبعد .نزد یو حرف دیخند یپن

بنرا رو حاضر کن مال شرکت بابامون  نیجان لطفا انامزد  -

 ...ناسیا

 ...گفتمو گرفتمش یاوک

به خرج  قهیسل شیطراح یرو کمی دیسخت نبود فقط با ادیز

 !البته برا من.بود یکه خب کار سخت دادمیم

مرتبه زنگ خورد ۱۰ یپن لیبود موبا یلیکه ساعت تعط۸ساعت  تا

ود که مدام ازش علت همش از طرف باباش ب یاون هم همه . 

 !اد؟یکه چرا نم کردیم یخواه

 دونمیخودم علتو م: دادیمحکم هر دفعه جواب م یلیهمم خ یپن

 !ست؟یبس ن گهید

گزارش  یکارکنان به پن یتموم کردمو با مابق ۸کارمو همون  من

 .دادم لیکارمو تحو

 یخال یرفته بودنو شرکت خال یبود که همه جز منو پن۹ساعت

 اوردمویدرم یمنم فقط مسخره باز.زدیردا حرف ماز ف یپن.بود

 .کنمیمن که حلقه اتو قبول نم گفتمیم

من زنگ  یبار گوش نیکه ا میباهم گفت ۱۰چرتو پرت تا  یکل

 :خورد
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 !الو؟ -

 !؟یومدین اریکاو یآقا یچرا به مهمون ییکجا شیآسا -

 دوس نداشتم بعله.خواستمیچون نم -

 :گفت

 !خودته؟مگه اجازه ات دست  خودیب -

 :زدمو گفتم یلبخند

 نه دست نامزدمه -

 :دیخند یعصب مامان

 انقدر نامزدم نامزدم برا من راه ندازا -

بهش بدم قطع  یفرصت خداحافظ نکهیگفتمو قبل از ا یا باشه

 ...کردم

 :چونه اش گذاشته بودو بهم زل زده بود ریدستاشو ز پندار

 !دست منه؟ یچ! که دست نامزدته؟ -

 :راش نازک کردمب یچشم پشت

 گهیاجازه ام د -

 :زدو گفت یطونیش لبخند

 !؟یاریبگم نه نم یزیچ هیپس اگه دست منه  -

 :بال انداختمو گفتم یا شونه

 ...حاال بگو.  ارمینه نم -

 :گفت
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خونه اتون حلقه بدم  میخونه ما تا فردا باهم بر یایامشبو م -

 خدمتتون

 !نه مه نه؟! ؟یچ

 :کردم اخم

 !شما چه غلطا کنم؟ ینه خو امیمن ب -

 :ادامه داد طنتشیبا همون ش پندار

 ...اند یکه خاک بر سر ییاز اونا.خوب خوب یغلطا -

قبل  یهمون پن یپن نیا شدیاصال باورم نم...چهارتا شد چشمام

رو گذاشته بود  ایح یپن یکی نیا.بود ایبااون همه ح مونینامزد

 !رفتیم یکتش باهاش مهمون بیتو ج

 :خنده اشو به زور جمعو جور کردو گفت. دیخندیبلند مبلند  یپن

 شنهادیاصال فردا بعد از قبول کردن پ.یلبو بش ستیحاال الزم ن -

خونه خودمون  برمتیم مونیشدن نامزد یرسم موینامزد

 .آبم روت هی خورمتیم

 :گرد شدم بهش زل زدمو گفتم یچشما با

 .بچه پرو برو عمتو آم آم کن!؟یبخور یخوایچه غلطا منو م -

حاال نوبت من بود .بود یپن زیم ریدرست ز نویزم یسوسک رو هی

خان چرخو فلک بزن تا من  یبعله پن.کنمو بلند بخندم تیکه اذ

 ...هم باالنس برعکس بزنم برات

 :گفتم دمویکش یغیج
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 ...زتهیم ریسوکس ز یپن یپن -

 :به سمت سوسکه برگشت دویخند

 یشد آقا دار شد یچ! و؟کوچول یدیترس یتو که از سوسک نم -

 !؟یترسو شد

 زشیم یاز رو یمتعجب من تکه کاغذ یچشما یجلو بعد

 ...برداشتو سوسکه رو بعد از له کرد داخل سطل انداخت

 :برداشتو گفت فشویک

رفته  دیهم تااالن با نایا ایآر.من خسته ام. مینامزد پاشو بر -

 باشن

تا به  ختمیربنرو هم تو فلش هر دومون .خسته شده بودم یلیخ

چاپش  دشونییبعد از گرفتن مهر تا مویباباها گرام نشون بد

 ...میکن

*** 

 :شدم ادهیپ نیماش از

 دارید دیبه ام یبا یپن -

 :زدو ابروشو باال داد یفرمون ضربه ا یانگشتاش رو با

 .خانوم شیآسا یداریاون هم چه د -

 !شم؟یمظلوم واقع م یلیخ دایجد کنمیاحساس م! ؟یدارید چه

 :زدم فونویآ زنگ

 !؟یبود یبا ک!؟یموقع شب کجا بود نیتاا شیآسا -
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 گمیتا سرکه رو براتون م ریباال س امیبابا پدر من باز کن ب یا -

 .درو باز کردو وارد شدم بابا

 دموید لویبه طبقمون کل فکو فام دنیپله ها باال رفتمو با رس از

 ...زار شد افمیق

عمه هامو عموم و مامان اکرمو .ودآتوسا هم بود البته تنها ب یحت

 .همشون ایخاله لع

 :به سمتم کپ کردم کاتیبلند کردم و حجوم تبر یسالم

 :ایلع خاله

پندار  یپیبه خوشت یبتونه پسر شیکه آسا شدیاوه باورم نم -

 .مبارکت باشد.  ابدیب

من اراده کنم پسر پادشاه از تو قصه ها . حالم بهم خورد .اوغ

 !االو میخاستگار ادیم

 :آتوسا

 !د؟یمگه شماها نامزد نبود -

 :بهاره عمه

 گلم مبارکت باشه -

 :بهنوش عمه

 یریگیسروسامون م یتو هم باالخره دار -

 :باال بردمو گفتم ستیا یبه نشانه  دستامو
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 هوی کنهیم تیآپ د ریمخ من د دیبگ کیبابا دونه به دونه تبر -

 دایبد ویجواب پن دیخودتون با زنمیقاط م

 :گفت اآتوس

 !د؟یاوردیآقاتونو ن -

 ...لبش نشست یپوزخند گوشه  هیهم  بعدش

 :گفتم عیسر

ماشاهللا مجردم  گهید یینجایبهم گفت شما ا شممیواال حس ش -

 .باال ارمشونیب شدینم ادهیز نتونیکه ب

 :عمه بهاره گفت دختر

که ما شوهر  نهیجون منظورت ا شیآسا گهیدستت درد نکنه د -

 !م؟یدزد

 :باال نداختمو گفتم یا شونه

 !ستیممکن ن ریغ زیچ چیمونا جون ه یدونیم -

 :دختر عمه بهنوشبا پوزخند گفت نباریا

 !؟یندار مانیتو مگه به عشق آقاتون ا -

 :مبل کنار دستش نشستمو گفتم یرو

جون من  شیآت.نچ لیفام یبه دخترا یبه پندار که بعله ول -

روز  رتشویشمتون بگتا مبادا چ اوردمشیواسه خاطر خودتون ن

 ...شود رانیو نیساختیکه تو خواب م اهاتونیکاخ رو مونیعروس

*** 
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 :حال با ذوق گفت نیتو ا ایلع

 !درست کنه نویا اتیآقا پندار باالخره تونست ادب نیالله ا یوا -

 :زدو گفت ییلبخند زورک مامان

دخترم برو لباساتو عوض کن بعد هم به آقا پندارو خانواده اش  -

 ... ارنیب فیشام تشر یگ بزن بگو برازن

شدمو به سمت اتاقم  فیخر ک ادیقراره ب یکه پن نیفکر ا از

 :عمو بهروز اومد یکه صدا دمیدو

 !عمو؟ یدیمنو اصال د شیآسا -

 !عمو کجا بود؟ اوا

با . بود ستادهیعمو درست پشت سرم ا دیسمت صدا چرخ به

 :تعجب گفتم

 !دمتون؟یند دیعمو شما کجا بود -

 :گفت دویخند

 عمو جون مبارکت باشه...  یدیحاال که د -

 .گفتمو به سمت اتاقم رفتم یمرس

 دیاز سه ماه باالخره اتاقم مرتب شده بودو من کالفه با بعد

 یچرا تو شلوغ دونمینم.گشتمیم لمیدوباره دنبال لباسا و وسا

 ؟!یزیتا تو تم شنیم دایراحت تر پ لمیوسا
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ناز دخترونه و  راهنیست کتو پد هیتخت  یبرام رو مامان

رنگ لباس اول صورتم جمع شد  دنیبا د. گذاشته بود »یصورت«

 .دمشیگفتمو پوش یالیخیاما ب

 نهییآ یجلو ...خوش دوخت بودو قشنگ تو تنم نشسست یلیخ

موهام همه گره .موهام آخ از نهادم بلند شد دنیبا د ستادمیکه ا

شونه رو .کردنیم یبرام زبون دراز نهیخورده بودنو از تو آ

 !زدم یغیج دمشیموهام کش یکه رو یبرداشتمو باهر بار

 یکه آرشام بابت کادو یتل سرخاب هی.موهام شونه شدن باالخره

 یکه به خاطر رنگش کل میبودو بگذر دهیتولد پارسالم برام خر

 .فحشش دادم؛ به سرم زد

 رجهیش میگوش یهم به پا کردمو رو ییمشک یها صندل

 :بوق جواب داد نیگرفتمو بعد از اول ویپن یشماره .زدم

 !؟یاز آقاتونو ندار یطاقت دور نمیبیم -

خونه امون جمع  لمونیامشب همه فک و فام یپن...بچه پرو -

 فینه تشر ریاند مامان گفت بهت بزنگمو بگم با خانواده تشف

 .یاریب

 :کردو گفت یا خنده

 خب خبر مبرا رو گزارش کن... چشم  -

 :گفتم ودمیخند منم
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مجرد حاضر در  یپرو یدخترا نیا نیبود همچ یجات خال یپن -

 کردم طیجمعو خ

 :مامانش در اومد یصدا

 پندار سالم برسون -

 :گفت یتند یپن

 رسوندینامزد مادر سالم م -

 :گفتم عیمثل خدش سر منم

 سالم نامزدو برسون -

 :گفت دویخند

آسا تحمل ...در جنگ با دختران مجرد روزیو پ دیسالمت باش -

 کمک تو راهه. یرسیم گهید قهیدق ۵کن ما تا 

 هاااا گهید نیم۵ یگفت یپن.باوشه بابا -

 برم حاضر شم خدمت برسم ادیچشم حاال بوسو رد کن ب -

 :گفتم

 !هان؟ -

 ادیحاال هم بوسو رد کن ب. هان نه بعله  -

 :گفتم دمویگز لبمو

 )مونخود یشیهمون پرو م(یکنیم تیروتو آپد یدار گهید -

 :گفت دویخند
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 افتیدر یبوسو داغو تنور دمیشد اونجا رس نطوریاصال حاال که ا -

 کنمیم

 قطع کردم یگفتمو بدون خداحافظ ییبابا برو

اتاق که خارج شدم آرتام کنار عمو و بابا نشسته بودنو باهم  از

رفتم و کنار عمه بهنوش  نایبه سمت مامان ا زدنیحرف م

 :نشستم

 :مامان

 !به آقا پندار؟ یزنگ زد -

 :زدم یگشاد لبخند

 بعله -

 :ایلع خاله

 !؟یتا تو مثل آدم لباس بپوش دیایآقا پندار ب دیحتما با -

 :کردمو گفتم یاخم

 .ِنسیزیب وری نیاونش نات ا گهید ایلع -

 :شدو گفت یعصبان ایلع

 .را پاس بدار یپارس نیریزبان ش -

 :زرگ بهش زدمگاز ب هیها برداشتمو  وهیاز تو ظرف م اریخ هی

 :مامان

 ...آرومتر بخور یومدیکه ن یاز قحط -
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با کله به . به صدا در اومد فونیآ یکه گذشت صدا قهیدق ۱۰ هی

 :زدم رجهیش فونیسمت در آ

 اومد یآخ جون پن -

بودم و منتظر  ستادهیدر ا یجلو. من درو باز کردم دنویخند همه

زدو  یچشمک دنمیدپندار با . دنیبه باال رس نایا یتا باالخره پن

 .منم جواب چشمکشو با چشمک دادم

 دییبفرما دیخوش اومد یلیخ -

 :یپن مامان

 دخترم یمرس -

 شهیخواهش م -

 :اریکاویآقا

 !الحمداهللا؟ یخوب -

 :زدم یلبخند

 بعله باسپاس -

وارد  یبعد خانومشو در آخر پن ارویکاو یآقا. در کنار رفتم یجلو از

 .شدنهمه به احترامشون بلند .شدن

 :گفت یواشکیگوشم  ریبه سمتم اومدو ز پندار

 دمیرس نجایا نیم۵در  یدید -

 :گرد شده گفتم یچشما با

 کَلَّک گذرهیازز مکالممون م شهیم یا قهیده دق هی.جون عمت -
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 :گفت طونیش

 ایپس معلومه چشم به راهم بود -

 :آتوسا مانع ادامه دادن مکالممون شد یصدا

 شید آسابه به آقا پندار نامز -

 :آتوسا ادامه داد... نگاهش کردو سالم کرد یپن

مگه نه . نموره راست شد  هیدروغتون  یانتها نمیبینه م -

 !ش؟یآسا

 :کردو گفت یاخم پندار

 !؟یچه دروغ -

 :با پوزخند گفت آتوسا

 بااجازه دییاز نامزدتون پرسش نما یچیه -

 ...رفت و

 ..کرد کیعلرفتو سالم  هیازم جدا شدو به سمت بق پندار

پندار به .مینیگذاشتن تا کنار هم بش یمبل دو نفره خال هی برامون

اما آراد زودتر از من اقدام کردو کنارش  نمیمبل اشاره کرد تا بش

 :انداختو گفت نییباال پا یینگاش کردم که ابرو یعصب. نشست

کنار هم  تتونیبذارم قبل از محرم دینکنه انتظار دار هیچ -

 د؟ینیبش

 :با خنده گفت پندار

 داشتن هم مکافاتها یرتیبرادر زن غ -
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 :که شاهد بحث ما بود گفت اریکاو یآقا

 گهید گهیخب آراد جان راست م -

مجلس  یخال یُبق کرده رفتمو کنار آتوسا تنها جا...دیبعد خند و

 .نشستم

بعد از بلند شدن مامانو به آشپزخونه رفتنش کنارم  اریکاو خانوم

 :اومدو گفت

 !باشه؟ نیخانوم غمگ شیآسا نمینب -

 :آراد اشاره کردمو گفتم به

 نمیپندار بش یعنینا  یپن شیپ خواستمیآراد جامو گرفت م -

 :گفت دویخند

 تو فقط صبر کن. دمیخان داداشتو شن لیاون با من دل -

 ...دمیبوس یگفتمو گونشو از خوش حال یا باشه

*** 

به پندار نگاه  یچشم ریمن ز یه دیپوکیحوصله ام داشت م گهید

خواستم وارد  یدوسه بار هی. به من یواشکیاون  یه کردمیم

نخواستم چون داشتن  یعنیبشم که نشد  نایبحث مامان ا

که  نایعمه بهنوش ا ی هیدرمورد لباس عروس دختر همسا

 دادنینظر م کردنویصحبت م دنیعمه د یگوش یعکسشو تو

ون عکسو چ دادمیوسطو نظر م دمیپریاگه من م طیخ یلیخ

 !نمیخواستن نشونم بدن گفتم دوس ندارم بب
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 یایآر یعنیپسرش  دشونویجد کیهم داشتن درمورد شر نایا بابا

من پابرهنه بپرم وسط  شدیکه باز نم زدنیچلغوز حرف م

 شیکه نذاشت پ دادمیلب آرادو فحشش م ریبحثشونمدام ز

 .نمیپندار بش

پنج قدم تا  بایتقر.. .کنار آتوسا بلند شدمو به سمت اتاقم رفتم از

 :مامان اومد یراه پله مونده بود که صدا

 !؟یکن ییراهنما ییآقا پندارو تادسشو شهیم شیآسا -

 :آروم گفت.اومد به سمتم یگفتمو پن یچشم

 ...حوصله ام سر رفت ییبرو به سمت اتاقت نه دسشو -

 یتر قدم برداشتمو بدو بدو از راه پله ها باال رفتم پن عیسر نباریا

که دنبال مامانشون راه  یزشت یهم به دنبال مثل جوجه اردکا

 !افتنیم

با تعجب نگاش کردمو .پندار ولو شد رو تختم میدیبه اتاق رس تا

 :گفتم

 ریبعد گرم بگ یبخور ییچا هیبذار  -

 :گفت

 ...بدان یدانستینم میزینخورده هم عز ییما چا -

 ...کرد نییابروهاشو باال پا و

پندار ه درست پشت سرم ... نشستم شمیراآ زیپشت م رفتمو

 :گفت ستادویا
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 !؟یدار ایرژ چه رنگ -

 :گفتم

 یچیه -

 :دیپرس باز

 !؟یخط چشم که دار ملویر -

 :باال انداختمو گفتم یا شونه

 نچ -

 :دیگرد شده پرس یبا چشمان نباریا

 !مگه نه؟ یرژگونه رو که حتما دار -

 :گفتم یتند

 نه -

 :تخت نشستو گفت ی لبه

 !خانوم خشن؟ یکن یدلبر یخوایم ایپس باچ -

 :کردمو گفتم رونیب زبونمو

 یازیآتو آشغاال ن نیحساس به رنگو ا یمن خودم دلبرم آقا -

 ندارم

 :زدو گفت یلبخند پندار

هستم که  یویهم د نجانبیا. اون که صدالبته اعتماد به سقف  -

 !خوبه؟ دزدیدلبرو م

 :گفتم باذوق



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ٢٣٧ 

 ولیمحشره دمت گرم ا -

 :نگاه کردو گفت نییبالکن به پا از

 .میرفت منتها طناب ندار شهیراه داره م نییبالکنتون به پا -

 :گفتم الیخ یب

 هست وارید یخب نردبون گوشه  -

 !؟یا هیبگم پا یزیچ هی نمیبب. چه توپ ولیا -

 :ذوق نگاش کردمو گفتم با

 ام خفن هیمن چهار پا -

 :از پشت در برداشتو داد دستم پالتومو

 !جانانه یبرا فرار میپس بپوش که بر -

بود  یخوش دوخت مغزپسته ا یپالتو هیپالتو .دمیرو پوش پالتو

 یچون همه .اون ی قهیبودمش البته به سل دهیکه باآتش خر

 !یمشک ایبودن  یسرمه ا ایخودم  یپالتو ها

 :شال هام جدا کردم یهم از تو یشال بافت مشک هی

لندامو همه رو داغون کردم فقط من کفش پاشنه ب یپن گمیم -

 !نداره؟ یرادیموجود است ا یکتون

 ...تکون داد ینف یسرشو به نشانه  دویخند

دور از چشم مامان  ویواشکیرو که  یینو یمشک یکرده کتون ذوق

 .بودم برداشتم دهیخر

 :در بالکنو باز کردو داخل شد یپن
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 گهیبدو د شیآسا -

پاشو  یگریپس از د یکیآرومو  یوارد بالکن شدم پن منم

 یمنم که احساس مرد عنکبوت. نردبون  یپله ها یرو ذاشتیم

 یظرافت چیبهم دست داده بود بدون ه

 :آرادو آرشام اومد ینمونده بود که صدا یزیچ گهید

 تیآراد چرا حال.شهینم فهمهیبابا م ینجوریا گهینه د -

 اردیلیاون هم صدو ده ت میباال آورد یبده.ستین

چکا به اسم باباست نه ما  یخب همه  فهممیآرشام م -

 بهتره مینکن هیقض نیا چیخودمونو پا پ.

 .دیلب بهش گفتمو نشن ریز ید؛دردیخند زیر یپن

سال ۶۵اونوقت بابارو بعد از  شهینم تیآراد برادر من چرا حال -

 زندان ندازنیم یزندگ

 :دیمستانه خند آراد

 یست توهم الکگذشته و دور دور ما یسن گهیخب از بابا د -

 .جوش نزن

بود دندونام از  کیهم فشار داده بودم نزد یبس دندونامو رو از

 !لثه ام جدا بشن

نتونستم خودمو کنترل کنمو به سمت آراد  گهیحرف آراد د نیا با

 :حجوم بردم
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گوشتو ببرم بذارم کف  نجایحقته هم.کار انتیکثافط آشغال خ -

 !دستت ابله؟

 ...شاد شده بهم زل زده بودنگ یآرشام با چشما پندارو

 :آراد

 !انت؟یهه کدوم خ.کهیچرندو خواهر کوچ یحرفا نیبس کن ا -

 :تو صورتشو گفتم زدم

 آراد فقط برو گمشو.انتیکه کدوم خ -

 :به عقب حلم دادو گفت محکم

خونه بخت منو  یریم یتو که دار. ومدهیبه تو ن شیفوضول -

 یکیرشتت باهامون  نه!؟یچ!؟یدونیم یتو چ رهیآرشام پامون گ

 پس ببند فکتو تهینه کارو تخصص ما حال

 ...چونه ام ریآروم زد ز یکی و

 :گفتم

تو و  یچ یبگو بگو پا یسرت فرزند ارشد بهرام سکوت ریخ -

سالته و هنوز هم افکارت بچگونه ۳۱خبر مرگ !هان؟ رهیآرشام گ

 !آّره؟ دیزندان کن دییخوایمنو م یکه بابا.اس

 :ادامه داددستمو گرفتو  مچ

 فیکث یباز ینکن که طعمه  ینداره کار یماجرا به تو ربط نیا -

 !باّشه؟ یکار بش انتیمن آشغال خ
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به ساق  یدادو من چنان لگد یهم مچ دستمو فشار محکم بعد

 !پام شکستن؟ یلحظه احساس کردم انگشتا هیپاش زدم که 

 :رفت سمت آرادو گفت آرشام

زر زر نکن کو گوش  یورد بازدرم ییآرا صد دفعه گفتم هرجا -

 !شنوا؟

 :دستشو مشت کرد آراد

 ...وگرنه که ستادهیالدنگ فال گوش ا نیا دونستمینم -

 :به سمتم با سرعت حمله ور شد و

 موش کوچولو کشمتیم.یعوض کشمتیم -

 یلیآراد هم خ نویمن برنده بودمو ا شهیتو دعوا ها هم یبچگ از

 :مشکمش کرد یحواله  یلگد دونستیخوب م

زندان بهش  یبابامو بنداز یخوایآشغال م یتو.ییتو یعوض -

 .گمیم

پندار جلوم سبز  یناگهان یلیبلند کرد که بزنه تو گوشم خ دستشو

 یبزنمو چشما یجمع کنم نه حرف شموین تونستمیحاال نه م. شد 

 !گشاد شدمو کنترل کنم

خانوم من دستتو بلند  یرو یحق ندار گهیبرادر زن د یآ یآ یآ -

 !؟یدیفهم!؟یکن
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 یپن یقدش از پندار کوتاه تر بود باخشم تو چشما یکه کم آراد

 ی؛پنیزل زده بود مشت دستشو باال آورد تا بزنه تو فک پن

 :چوندیدستشو رو هوا گرفتو پ

 یتو یبزن یتونیم یراحت نیآقا آراد ؛ به هم یهه فکر کرد -

 !سانت ازت بلند تره؟۵که  یصورت کس

 یوقت ادیم ادمی یبود حت زاریسرش ب یدش تواز کوبوندن ق آراد

آتش داده  یبار بهش گفت کوتوله ماره  هیبودو آتش  رستانیدب

 !از دوستاش تا مزاحمش شه یکیبود دست 

به سمتش . صورتش مچاله شد. تو شکم پندار زد یکی بازانو

 ...رفتم

*** 

 :بهم زدو به سمت آراد حمله ور شد یلبخند

 !باشه مگه نه؟ ریخوب آدم انتقاد پذ -

آراد باز خواست حمله ور .بودو بس هینه اش توش پر از کنا مگه

 :آرتام مانعش شد یشه که صدا

 میدیبابا فهم! نفر؟ هیچند نفر به !د؟یدومادو تنها فرض کرد -

 گهیبسته د دیگردن کلفت

 :به سمت آرتا برگشتم بالبخند

 گمیمدارم  یکه حرف نفهمن ه نایآخ قربون آدم حرف فهم ا -

 !بسته کو گوش شنوا؟ ییزور آزما
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آرتا رو واردش  دیبود پس نبا فیکث یبه قول آراد باز اگه

 ...کردمیم

 :رو به آرتام گفت پندار

زور من  ننیبرادر زن اشن دوتا افتادن سر من بدبخت که بب -

 ...که خب معلوم شد.نایا ای شتریب

 :قطع کرد ویحرف پن آرتا

 !؟یخب ک -

 :گفت یبا پوزخند یپن

 !من مگه نه آقا آرّاد؟ -

 :هم کالفه گفت آراد

 آّره -

 :برادرش قرار داد یشونه  یبه سمتش رفتودستشو رو آرتام

 سرده یلیخ نجایتو ا میبر ایب -

حرف آرتا رو قبول کردو به سمت خونه همراه با آرشام حرکت  آراد

 :لب زمزمه کرد ریآخر آراد ز یلحظه .کردند

 ...یشد یته وار بازخانوم ناخواس شیآسا -

 دیپاش یپوزخند به سمت صورت پن هیو

 :زدو گفت یحال لبخند یب پندار

 !یا هیپا میبر ادهیپ دیدست بابامه با چیخب سو -

 .رونیب میزدمو از خونه زد یطوالن یموافقت پلک ینشونه  به
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*** 

 هیتا به  میبا پندار دو تا چهار راهو پشت سر گذاشت ادهیپ یپا با

با خانواده  یخوش یخاطره  چیمن که ه. میدیرس شاپ یکاف

مختلف  یآخه هر دفعه به بهانه ها. شاپ نداشتم  یکاف یتو

 !زدمیم یگند هی دیمن حتما با میومدیکه م نایمثل تولدو ا

 :رو به من گفت یپن

بر بدن تا  میبزن یزیچ یقهوه ا هی میبر یایسرده م یلیآسا خ -

 !پاساژ؟ میبعد هم بر میگرم ش

 :ام مچاله شد رهچه

 م؟یتا به پاساژ برس میاپ رفتن زود تر بر یکاف یبه جا شهیم -

 :زدو گفت یمردونه لبخند پندار

 !بودن؟ زاریب دیکه از خر ایبعض -

 :دمیدستامو بهم مال دمویخند

 !دنیم حیشاپ ترج یکاف یتو یبه گندکار دویخر ایاون بعض -

 :بهم زدو گفت یتنه ا آروم

 هیشاپ  یکه رفتم کاف یمنم هرسر میهم یگه بابا پس لن یا -

 خرج توپ بابت خسارت کردم

خنده ام هم به خاطر لهن مظلومانه و .خنده متوقف شدم از

خرابکار  هیبود که جز من  نیو هم به خاطر تصور ا یبانمک پن

 :جز ستین یهم وجود داره و اون کس گهید
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 »اریکاو پندار«

 .شاپ برد یبه سمت کافبه سمتم اومدو کشون کشون منو  یپن

 :اش در هم رفتو گفت افهیورودمون صندوق دار ق با

شاپو  یکاف ونیتا دکورآس!؟یخراب کار اومد یباز هم که تو -

 !؟یستیدس بردار ن یارین نییپا

 :انداختو گفت یبا خشم بهش نگاه پندار

 !خانوم تو شدن؟ یاز کِ  -

 :انداخت یمتعجب به پنب نگاه اروی

 !دیکه شما فوضول خانوم شد یاز همون وقت -

 :دیخند یعصب پندار

 جهیدرنت.پس محض اطالعتون من امشب نامزد خانوم شدم -

عادتون در خطاب خانوم  یکوتاه لیبه دل یکنیشما هم لطف م

 یدندونا ونیاومدن دکورآس نییپا جهیدر نت دیکنینظر م دیتجد

 ...کنمیم نیفکتونو صد در صد تضم

 نویهم ارویکه با آرشام اومدمو  یاونسر.دمنگاه کر یعشق به پن با

 !خراب کار هست نیآقا من حواسم به ا:بهم گفت آرشا گفت

 ارهیرو ب ارویفک  ونیبه خاطر من دکورآس خواستیم یپن یول

 !نییپا

لب  ریکشوندو ز زیم نیبه سمت نزدکتر دویدستمو کش پندار

 :که بشنوم گفت یطور
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 یمزاحم کاف یتا کس میخاموش کن امونویگوش خوامیم شیآسا -

 !شاپ اومدن دونفره امون نشه

 :گفتم عیسر

 اوردمین مویمنکه اصال گوش -

 :دیرو برام به سمت عقب کش یصندل

 .خالص...کنمویپس منم االن خاموش م یخوب کرد -

 .داد یاومدو منو رو دست پن زمونیبه سمت م گارسون

 :گفت یمعطل یب یپن

 قهوه ترکـ -

 :مثل پندار گفتم منم

 دلقک لطفا یبستن -

*** 

گارسونه  یپن یو گارسونه متعجب بهم زل زدن که با سرفه  پندار

 به خودش 

 ...رفت ارمیبا گفتن الساعه خدمت م اومدو

 :آورد رونیرو ب ییچوب یکوچولو یجعبه  بشیج یاز تو پندار

 !ه؟ینظرت چ شیآسا -

که بود  یرو از دستش گرفتمو درشو باز کردم؛ همون سوسک جعبه

 !کرده بودم شییایموم یحیبه طور فج
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لبخند جذاب  هیچشمامو با ینگاهش کردم که جواب گنگ گنگ

 :داد

از اون !ا؟یروزگار محوش کرد یاز صحنه  نویبدجور ا! ادته؟ی نویا -

اّما به ...گرفتم باهات همه جوره وارد رقابت بشم اّما میروز تصم

 !یکه نفهم یطور نامحسوس طور

 :ادامه داد ین و پنگردتر شد چشمام

اخبار پست کردن .باهات ووارد رقابت شدم ید یس دیسر خر -

اگه . دیرسیبهم م دیتوسط مروار نایا نایپاد یکارتونا رو به خونه 

 .دمیخریمن دوبرابرشو براش م یفرستادیتو دوتا براش م

دختر به قول خودت  هیاخالق باهات وارد رقابت شدم؛تو  یتو

برعکس  ویطونیچقدر ش میدیافتضاح م یقبا اخال یمتفاوت بود

من درست .یزنیحرف نم یوقت با لطافتو آرامش با کس چیمن ه

خونسردو ساکت که تا ازش سوال  یعکست بودم پسر ینقطه 

 چینداشت تو ه یطنتیکه ش یپسر زنهینشه حرف نم دهیپرس

 یطوط گرانویساده رفتار د یلیکه خ یپسر شیاز زندگ یدوره ا

 !کردیوار تکرار م

 طونیخودت ش یتو محل کار منم شدم کپ دنتید شتریب با

من .بخاطر سرما خوردنت دعوا کردم دیبا مروار!افتّضاح یبااخالق

دنده و  هیدختر  هیبه خاطر  شدیدر م دیکه جونم برا مروار یمن

. دمیدعوا کردم ،سرش داد زدم،هوار کش یلجبازو زورگو با مر



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ٢٤٧ 

رراه  کین کیپ کرماز ف یگوشه ا هیو به قول خودت  یاومد

 !یانداخت

دهنش خشک شده بود از  یپن چاریبا سفارشات اومد ب گارسون

خوبه گفت الساعه !اعترافات کرده بود انیب ییهوی یلیبس خ

 !واال ارهیم

از  یهم قلپ یدهنم کردم همزمان پن یتو ویاز بستن یپر قاشق

 :قهوه اش خورد و ادامه داد

 یلیال نتونستم خودمو کنترل کنمو ختو شم دیتو راه خر نباریا -

مامان بابام اعتراف کردم به عشقم نسبت  شیدردسر پ یراحتو ب

هامون قبل از اعترااف به عشقم  قهیمدام به اختالف سل...بهت

مد نظرمون به آداب معاشرتمون به  یفکر کردم به رنگا

اختالفات  نیکه مهم ا دمیسر جهینت نیدر آخر به ا...اتمونویاخالق

 دیدرون قلبمونه که با یبلکه مهم احساس جار ستین یزعج

 !کامال مشابه باشه ویکی

 :از دهنم در آوردمو گفتم ویبستن قاشق

 ِپرِفکته اتتیابد یلیتو خ یخال ایلع یجا یهع -

 :نفس باال داد هیاشو  قهوه

 ؟!م؟یتموم شد بر تیخب بستن -

 کیش یلیدستم خ.بلند شدم میصندل یتکون دادمو از رو سرمو

 یصدا نویافتاد زم یبرخورد کردو ظرف بستن یبه ظرف بستن
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خونسرد به مردم متعجب  یلیشکستنش جلب توجه کرد خ

 :شاپ نگاه کردمو گفتم یکاف یحاضر تو

 یسادگ نیشکست به هم -

نگاهشونو ازمون گرفتن پندار خواست کتشو  هیو بق دیخند پندار

دستش به بود  ستادهیتنش درست کنه ؛چون هنوز نا یتو

خورد  یتر از ظرف بستن کیکردو فنجون هم ش ریفنجون قهوه گ

 :با خنده گفت ینگاه کردنو پن یهمه باز به پن نباریا.نیزم

 !قضا بال بود رفع شد -

صداشو صاف کردو  یپن میدیرس یموقتیسمت صندوق رفت به

 :گفت

 !بپردازم؟ دیچقدر بابت خسارت ها با -

 :صندوق دار غرغر کنان گفت مرد

آقا خسارتتون ...هم اضافه شد گهید یکیخراب کار کم بود  هی -

 هفت هزار تومن شهیم

 :پولش در آوردو گفت فیاز ک یتراول پنجاه هی یپن

ترک و  یفنجون قهوه  هیلطفا  دیسفارشاتو هم حساب کن -

 دلقک یبستن

گفتو من از  مونیاز گندکار یپن.میحساب کردو ما خارج شد مرده

 :به پاساژ میدیم تا رسمرد یها افهیق

 !ساعت؟ یپن -
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 !کهی -

 !؟ییییچ -

هم به خاطر ساعت  نیو ا لهیخب پاساژ تعط یچیپ چیپ -

 ...هیعیطب

 :باال انداخت یبهش زل زدم که شونه ا باخشم

همه که مثل ما !ه؟یمن چ ریتقص.به من زل نزن یختیاون ر -

ت قصد ساع نیاونور وتازه ا نوریشاپو ا یبرن کاف ستنین کاریب

 کنن دیخر

*** 

 :پاش کردم یحواله  یلگد

خونه  یپات بر یکیبه اون  گهید یکیچلغوز بزنم  یپسره  -

 !بابات؟

 :گفت دویخند پندار

 یا هیچه قاف نهیبود بب یخالت خال یفقط جا.نه قربون شما -

 یکرد فیرد

 :چهره ام ندادم یتو یرییخنده ام گرفت اما تغ خودمم

برا اسگل کردنم  نهمهیاونوقت تو منو ا پندار من لرزم گرفته -

 !بازار؟ یآورد

 :شد دهیتعجب نگاهم کردو نگاهش به سمت لبهام کش پندار

 خورنیآره دندونات هم بدجور به هم م -
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 .شونه هام انداخت یدر آوردو رو کتشو

 !یشیخودت که تا خونه منجمد م یپن -

 :زد ینیریش لبخند

 نچ من مثال مردماااا -

 :پندار زدم یبه گونه  دمویوسدستمو ب کف

 مررررد ی زهیهم جا نیا -

سردش  کردیپندار وانمود م.میکردیتر از راه رفت حرکت م عیسر

 !کردنیسردش کامال تابلوش م یاما دستا ستین

لباس بافت تنم نکردم خودمو  هی نکهیتا خونه به خاطر ا یکل

 .فحش دادم

 :ستادیخونه پندار ا یکاینزد

 بندمیم لیدارم قند امیراه ب تونمینم گهید شیآسا -

 :نگاش کردم نگران

رو  یکتو انداخت نیا ویدر آورد یکله شق باز یبراچ بیجناب رق -

 ..االن سر! من؟

سرما .دیدهنم ماس یحرفم تو یپن یپ ایپ یسرفه ها یصدا با

 !خورده بود

 :شونه هاش انداختم یشونه هام برداشتمو رو یاز رو کتشو

راهها به خاطر من  گهیکوچه د هیمش ه.جونم یپن ایب -

 !خواهش؟
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 :به روم زد یتکون دادو لبخند خسته ا یسر

 نماایناراحت نب افتویق.خوشگلم میبر -

 ...سردش آروم به گونه ام زد یبا دستا بعد

 .میزدمو به سمت خونه حرکت کرد یرمق یب لبخند

 یبرف برامون زبون دراز دیسف یدونه ها.میدیلرزیم جفتمون

 :تاباالخره مامان درو باز کرد.لج منو در آورده بودن دنوکریم

 !چقدر پله؟ یوا -

 :به پله ها انداخت ینگاه یپن

تا پله هم ۴ نیا م؛یشد نییباال پا ادهیما که چهارتا چهار راه پ -

 !روش

انقدر سرفه کرد که کبود .باز به سرفه افتاد یتکون دادمو پن سرمو

 ...شد

 !ارم؟یود تر برات آب جوش ببرم ز یخوایجونم م یپن -

 باال میریباهم م هیچه کار -

 ...از پله ها باال رفت و

 :دادیشروع کرد به دادو ب دنمونیباد مامان

سرده سرما  دینگفت!د؟یمعلوم هست شما دوتا کجا بود چیه -

زنده  رنویمیم یمادرامون هزار دفعه از نگران دینگفت!د؟یخوریم

 !شن؟یم

 :بهش انداخت ینگاه یمامان با نگران.  باز هم سرفه کرد پندار
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 .آقا پندار رفتن یتو که همه جز خونواده  دییایب -

 :زمزمه کردم من

 !هه چه بهتر -

 .میوارد شد یپن با

*** 

 :گفت دنمونیباد اریکاو خانوم

 میبراتون بخون تیمحرم غهیص میخواستیشما ها م دیکجا بود -

... 

 ...مبل ولو شدم یرورفتو  جیلحظه سرم گ هیحرفش  نیا با

 :گفت مامان

صبح هم  یکه برا میکن یرو جار غهیشراره جون چطوره االن ص -

 !نشن؟ چیدر پ چیمراسمو جشن کارها پ یبرا

 !خودم یل یمامان ل قربون

 :اشاره کرد شییتکون داد و به مبل رو به رو یسر اریکاو خانوم

 غهیهم ص دیتا هم گرم ش دینیکنار هم رو اون مبل بش دییایب -

 شه یجار

 :به سرو وضعم انداختمو گفتم ینگاه هی

 !من اول لباسامو عوض کنم؟ شهیم -

 :گفت اریکاو یآقا

 البته عروس گلم -
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 ...به سمت اتاقم روانه شدمو مامان دنبالم یخوش حال با

 :مامان

 ان لباس سبزهه رو بپوش شیآسا -

 :گفتم کالفه

 خوامینم -

 :گفت

 ادایم یلیخ دتیپوست سفبه ! ؟یچ هیشکالت نیا -

 :کردمو گفتم نییباال پا ابروهامو

 !ه؟یچ»هیصورت«نظرت درمورد اون بافت  -

 :تا شد۴مامان  یچشما

 و  یدیپسند ینم دونمینم ویاما اونو که دوس نداشت -

 گهیامشبه رو د هیغر زدن به ماشو  الیخیبابا ننه الله ب یا -

 ...گفت باشه همونو بپوش دویبوس مویشونیپ

زانوم بود که  یلباس بافت بلند جذب تا رو هیمد نظرم  لباس

هم از کنارش  یلومتریک۷۰داشت من از  یالبته چون رنگ صورت

 .شدیجمع م خوردویبند م نشیآست یلبه ها!شدمیرد نم

 یواریکمد د یکه تو ییهامو لباسا یکتون ریاز ز.دمیپوش لباسو

 ...کردم دایهم رنگ لباس پ یصندل صورت هیداشتم 

کوچولو هم به گوشه  یگل سر صورت هیشونه کردمو  موهامو

 .وصل کردم شیا
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 :از اتاق خارج بشم که مامان اومد تو خواستم

 !فقط شالت کوش؟.تو دختر یماه شد یلیخ شیآسا یوا -

 !شال؟!جانم؟

 :گفتم بلند

 !شال؟ -

 :تکون داد سرشو

 نیعمه بهنوشت گفته عکستو رو با پندارو کنار هم بادورب -

 .بزرگ کنه یتخته شاس یبهش تا رو میبد مویریبگ

سرتاپام .هم سرم کردم یشال چروک صورت هیگفتمو  یآهان

که ازش به طور کامل  ییپلنگ صورت ادیشده بودو منو  یصورت

 !نداختیتنفر داشتم ؛م

*** 

خودشو جمعو  دویبه زور خنده اشو کنترل کردو بلع دنمیباد پندار

 ...ش کردمو کنارش نشستمنگا تیبا عصبان.جور کرد

خوابالو جلومون نشسته بودن با  ییآرادو آرتام با چشما آرشامو

 ...نحس آراد به وضوح چهرم مچاله شد ی افهیق دنید

من که هر از .وضو گرفته شروع به خوندن خطبه کرد اریکاو یآقا

از خطبه به  یچیبگم ه دیدر کل با رفتویپلکام رو هم م یگاه

هر دفعه . دمینفهم پنداریدر پ یخشکو پ یخصوص با سرفه ها
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 ارهیدرلو روده اشو باال ب نکهیمن از ترس ا کردیسرفه م یکه پن

 ...شدمیزنده م مردمویم

 یپن ینشونم خانواده  یحلقه  دنیاز تموم شدن خطبه و د بعد

 !عزم رفتن کردن

 یهم به شوخ یدو سه بار یحت دیباریغم از چهره اش م پندار

 ارویبمونه اما خانوم کاو شمیپ خوادیکه م حرفاش گفت انیم

عجق وجق  یلبو لوچه براش گاز گرفتنو بهونه ها یمامان ه

 ...آوردن

آراد از  یبه سمت اتاقم رفتم که صدا یبا خستگ نایا یرفتن پن با

 :پشت سرم اومد

 .اتاقم کارت دارم ایآسا ب -

قم بعد اتا یکردمو از پله ها باال رفتمو تا تو بشینس ییبابا برو

بدون فکر به  یتخت ولو شدم حت یباهمون لباس خوشگلم رو

 ای تیروز محرم یدخترا تو یکه همه  ییاز اون توهما ویپن

 ...زننیم شونینامزد دونمیچم

*** 

 .گرفتم شگاهیبرات وقت آرا گهیپاشو د شیبابا آسا یا -

 :که توسط مامان خوردم چشمامو باز کردم یدیتکون شد با

 .ابم والسالمبخو خوامیم -

 :مصمم تر از قبل مامان
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 .گهیکه پاشو د ستین یالک میمهمون دعوت کرد یِد کل -

جون  ویاما با هزار بدبخت واریسرمو بکوبونم تو د خواستیم دلم

غرغر کردن از رخت خواب دل  یکردن کل یکردم و البته با چاشن

 .کندم

 یپندار سلف یام برا افهیق نیاگه باا یعنیام آخر خنده بود  افهیق

 !شدیم مونیاز انتخابش پش فرستادمیم

*** 

توپ به  بیترک هی جهیبا آب دهنم مخلوط شده بودن درنت موهام

 !داده بودن لیام تحو نهیآ یتو ریتصو

 :مامان در اومد یشونه به جون موهام افتادم که صدا با

 ...به دستو روت بزن  یآب هیاول برو  -

 :گفتم دمویخند

 !مادر یگیاوا راس م -

دو  هیناگفته نماند که .حرکت کردم ییهم به سمت دسشو بعد

 !تصادف کردم واریبا درو د ییبه دم دسشو دنیسه بار تا رس

 !ه؟یمگه جا قعط! اون تو؟ یخواب رفت شیآسا -

 :گفتم یشدنم شد عصب داریآرتام باعث ب یصدا

 !؟یآره فوضول -

رو محکم  رهیدستگ.به خودم کردم نهییآ ینگاه گذرا از تو  هی

 ...خارج شدم دمویکش
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 ریمنم بلند بلند زدم ز.شد نیزده بود پخش زم هیکه به در تک آرتا

 !بخند؟ یحاال نخند کِ .خنده

 .نثار خنده هام کردو از جاش بلند شد یکوفت هیهم  اون

شروع  دنمیباد.بود ستادهیاتاقم ا یجلو رغضبیمثل م مامان

 :کرد

 ریکفش هم خ.ییمویشال ل هیبپوش با دتویاون مانتو سف -

 .پات نکن  یامواتت کتون

غرغر کردناو دستور دادناش عادت کرده بودم شونه  نیبه ا گهید

مادر  نیا.دمیو که گفته بود پوش یمانتو و شال.باال انداختم یا

 هی.خرهیکفش م یه رهیواسه خودش م یمن بدون هماهنگ

شکر پاشنه بود که خدارو  دهیبرام خر یساده و ِورن ییمویکفش ل

 !نبود یاش آنچنان

 

 این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

) wWw.98iA.Com(ساخته و منتشر شده است 

 

 :خودش هم حاضر شدو گفت خالصه

 دنبالمون ادیبه پندار زنگ بزن ب -

 :گفتم عیسر

 !مگه گل پسرات مردن؟!بگم؟ یچرا به پن -
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 :دیلبشو گز نماما

 خودشونن مادر یگرفتار یاونا هرکدوم پ -

آراد شده  انتیمسبب افکار خ اشونیدلسوز نیهم.زدم یپوزخند

 !گهید

 :گرفتم ویپن یهم شماره  بعد

 ...لطفا بعدًا شما باشدیدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م -

 :کردم قطع

 دیمامان الله خاموش ب -

 :گفت مامان

اصال  ایباباش  ایمامانش  ینشد به گوش.زنگ بزن خونه اشون -

 !زنگ بزن شرکت

 !ها کنهیمامان ما هم خوب مخش کار م نیا

 .ومدنیامروز ن سییرئ یآقا:گفت یشرکت زنگ زدم که منش به

 نیکه با دوم دمیپاندا زنگ هیبه گوش. زدیاشون هم اشغال م خونه

 :بوق جواب داد

 !سالم زن داداش -

 زن داداش؟!جونم؟

 :تمگف متعجب

 !؟یسالم خوبم خوب -

 :دیبغضش ترک هوی
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 زن داداش ستمین...ینه خوب ن -

 :دمیپرس نگران

 پانته بحرف یعنیشده پاندا نه  یچ -

 :هق هق جوابمو داد با

 مشیکرده ما هم رسوند یپندارو با چاقو زخم یپست فطرت هی -

  ایتو رو خدا ب ایپاشو ب مارستانیب

 :دمیمثل مامان گز لبمو

 !د؟یمارستانیم بخب کدو -

 :گفت

 (...)مارستانیب -

 .گفتمو قطع کردم یآهان

 :دیپرس یبا تند مامان

 !ده؟یرنگت چرا پر!چرا؟ مارستانیب! شده؟ یچ شیآسا -

 :که مامان بهم داده بود در آوردم وییکفشا

 ... مارستانیب رمیمن م مارستانهیکرده ب یزخم یاالغ هی ویپن -

 یجفت کتون هیبا پوشدن  دمویدو نییهم از پله ها به دو پا بعد

 .رونیاز خونه زدم ب دیسف

*** 

سوار  ستادویا.که رد شد دست تکون دادم یتاکس نیاول یبرا

 ...شدم
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نبود که  قهیدق۵هنوز  دونستیشده بودم که خدا م یعصب انقدر

دفعه بهم زنگ زده بودو ۵۰مامان  یاز خونه خارج شده بودم ول

 .زدمیرد تماس م یمن ه

 ادهیرو حساب کردمو پ هیکرا مارستانیشدن به ب کیدنز با

نباشمو باز  یتا دست خال دمیدسته گل بزرگ رز قرمز خر هی.شدم

 !رمیمورد سرزنش مامان قرار بگ

مامانه  نکهیا الیزنگ خورد با خ یباز گوش دهینرس رشیبه پذ پام

 :جواب دادم

 ...زیبعد م رونیپام برسه ب یذاشتیمن م یننه  هیالو باز چ -

صدا متوقف شدو با .متوقف کردم یکس یخنده  یصدا بااومدن

 :صاحب صدا گفت یتک سرفه ا

 !سکوت درسته؟ شیخانوم آسا دیخوش خلق یلینه ماشاهللا خ -

 :کردم یقاط

 !خاک به سر ابله یبه تو چه مردک نفله  -

 :دیخند باز

بدون انقدر باهوش هستم که تونستم راه  نویگفته ابلهم ا یک -

 !کنم دایپ تویکردن روز نامزد خراب

 :کالفه زدم یخودش قهقهه ا مثل

من !؟یکرد یقهوه ا مویگفته روز نامزد یآخه خاک برسر ک -

 !نامزدکردم رفت ساعت خواب؟ شبید
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 :انگار دپ شده بود گفت صدا

روزات بانامزد گرام  یمنتظر خراب شدن مابق. هه مبارک باشه  -

 ...سکوت شیباش خانوم آسا

 !بوق خبر از قطع کردنشو داد خبرش یصدا و

 رشیپذ یکه تو یقرار گرفته بودم رو به پرستار رشیپذ یجلو

 کردیم یچاق سالمت الشیبا فکو فام مارستانیبود و با تلفن ب

 :گفتم

 !لطفا؟ اریاتاق پندار کاو -

 :کردو گفت زیآنال نموییباال تا پا از

 راهرو یانتها۱۰۶ -

*** 

 هیگر یصدا.که آدرس داده بود یتاقگفتمو رفتم سمت ا یآهان

آروم درو باز .کل فضا رو پر کرده بود یمامان پن یها

 .متوجه من نشد چکسیه.کردم

 !زدنیجمع شده بودنو َعر م یاشون دور پن همه

به طور  هیقض نیا. بود دهیتخت خواب یرنگو رو رو یهم ب یپن

 !شدیپشت خط تلفن مرتبط م یاز نظرم با صدا یخفن

 :گفت نایگذاشت پادکه  یکمی

 !؟یاومد یجون تو ک شیآسا -

 :زدمو گفتم یلبخند
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 .شیپ قهیده دق بایتقر -

 :خودشو انداخت بغلم ییهویاریکاو خانوم

 !به سرم شد؟ یچه خاک یدید! ؟ شیشد آسا یچ یدید -

پن جونم  کردیفکر م دونستینم یهرک کردیم عونیناله وش جور

 .مرده

استفاده  تیردن من هم از موقعازم جداش ک زییآ و پان پانته

 :رو به جمع گفتم.رفتم یکردمو به سمت تخت پن

 مونمیم یپن شیمن پ دیاستراحت کن دیبر دیهمتون خسته ا -

 .ذارمتونیم انیهم شد در جر یهر خبر

 :بود گفت دهیتااون لحظه خواب یکه رو صندل نایشوهر پاد ماکان

پندار  نیبه فکر اهمه !که؟ کنهیمنو درک نم یچکیه دایآخ گفت -

 پوس کلفتن

 ییکه تهش قهقهه ها ییام گرفته بود از اون خنده ها خنده

 .بود به الجبار خودمو کنترل کردم یطوالن

 :پندار اومد سمتم مامان

نگران  نایتو برو خونه مامانت ا یول.قربونت بشم من یاله -

 شنیم

 :گفتم

 ستایخوشگل نخونه نگو روتون زاد  دیشما بر! نداره که؟ ینگران -

 .افتهایکال زبونم الل پس م نهیبب یشکل نیشما رو ا اریکاو یآقا
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 ...پار کردن رفتن کهیتعارف ت قهیدق۵بعد از .زد  یخسته ا لبخند

*** 

چرتو پرت کردمو  یبا خودم فکرا یکمی.یمن مونده بودمو پن تنها

 ونیزیبه تلو یکمیآهنگ گوش کردم ،  یکمیشدم، دیسرخ و سف

کردم تا  یباز یپن یهم با موها یکمیاتاق ور رفتم  یداغون تو

 یخبر یپرستار از خدا ب هیدراز بکشم  یباالخره تاخواستم بغل پن

که من کشف کردم جز من  ودبدون در زدن وارد شدو اونجا ب

 !شنیکه در نزده وار م ییهستن کسا

 :گفت دنمیبا د پرستار

 ...ماشاهللا پندار جان چقدر خواهر دارن -

 :گفتم یعصب

 !شدن پندار جان؟ یک -

 :نگاهم کرد متعجب

اومد  یکه هرک سیآخه ن!ن؟یستیشما خواهرش ن یعنیاوا  -

 یگفت خواهر پندار جانه منم که نامزدشم خواهرشوهرامو قاط

 کردم

 چقدر دروغ گو شدنا؟ مردم

 :دمیخند یعصب

آهان بعد چرا انگشتر نشون پندار جان شما تو دست بنده  -

 !است؟
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 :اش مچاله شد افهیق

 !وا؟ -

 :شدن پرستاره طیاما به خاطر خ دمیخند نباریا

اول در مورد  یکیچاخان کنه برا  خوادیم یواال خوبه آدم وقت -

 !کنه قیطرف تحق

اومده بودن تو کردو  رونیمقنعه اش ب ریکه از ز شویشراب یموها

 .رفت یبه سمت پن

 :گفت

که  نجامیم ادر ضمن االن ه!شما رو بسنجم خواستمیمن م -

 .سرمشو چک کنم

*** 

 :سرم مرتب کردم یرو شالمو

 یسرم آقا  یعنیتر بعد از چک کردن سرمشون  عیلطفا سر -

واگذار  گهید یکیچکاب سرم نامزدمو هم به  رونویب دیبر اریکاو

 ...دیکن

 ...رفت رونیگفتو بعد از چک کردن سرم ب یشیا

 یتش که رودست راس یبه انگشتا دمویپندار دراز کش کنار

 .شدم رهیشکمش قرار داشتن خ

 :انگشت اشاره اش پرش کرد هویگذشت که  یکمی

 دیپر یجد ینه جد...نه بابا خل شدم!...د؟یپر ییییییه -
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کردمو  رونیبه هول کله امو از در ب دمویپر نییتخت پا یرو از

 :شروع کردم به هوار هوار

 ایدکتر ب...  یدک -

 :عجب به سمتم برگشتراهرو بود با ت یکه تو یدکتر

 !د؟یبا من -

 :گفتم

 گهید ایپ ن پ با سوپور محله امون بودم د ب -

 :به سمت اتاق اومد و وارد شد هیدک

 !ش؟یبله فرما -

 :اشاره کردمو گفتم یپن به

 بهوش اومد -

 :یبا پن دنیرفتو شروع کرد به حرف یسمت پن به

 !د؟یچشماتونو باز کن دیتونیم!...د؟یشنویصدامو م -

 :چرتو پرت نوشتو گفت یسر هی یباز پن یچشما دنید با

 تا اثر مسکنا کامال رفع بشه دشونیببر دیتونیم گهیساعت د۲ هی -

پندار چشماشو باز بسته بود صورتمو مقابل .رونیاز اتاق رفت ب و

 :صورتش قرار دادم

 ! نامزد جونم؟ -

 :زد یباز کردو لبخند خسته ا چشماشو

 !جونم؟ -
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 :مماغم یجلوتا رو یلوج دیکش شالمو

 !شم؟یبه من االن لبو م یبا چشمات زل زد یگیاوا نامزد نم -

 :دمینگران پرس.قهقهه بزنه که از درد صورتش مچاله شد  خواست

 .بکپ تا صدات کنم ریاصال بگ!؟یخوب یپن -

 :دیخند زیر زیر

 !کپمیم رمیگیچشم االن م ؟یکنیتو چقدر با لطافت صحبت م -

با موهاش  یمشغول باز دمویکش ینم پوفچشماشو بست م و

 .شدم

*** 

شد چون من هم به  لیساعت تبد۳به  یدو ساعت دک اون

 !دمیکپ یسخت

 ...نکردن رونمونیخونه تا ب میجون پاشو بر یپن -

- ... 

تا  رمویگیگوشتو م ییهویرفتار کنم  کیرمانت ستمیمن بلد ن یپن -

 .برمتیخود خونه کشون کشون م

 :باز کردو گفت قیبخند عمل هیبا  چشماشو

 !گرفتن از چن تا چنده؟ نایکه مامان ا ییمهمون نمیبب -

 :ذره فکر کردمو جواب دادم هی

 ۹تا ۵از  -

 :اتاق نگاه کرد یساعت گوشه  به
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کله  هیخب پس هنوز وقت هست کمکم پاشم لباسامو بپوشم  -

 .خونه شما میبر

ه ست کمد گفتو دوال دوال ب یکردم تا نشست آخ کوتاه کمکش

 :رو به من گفت. اتاق حرکت کرد  یگوشه 

زنگ به مامانمو مامانت بزن بگو مراسم پا برجاست  هیشیآسا -

 ...نزنن کنسلش کنن

 :گفتمو شماره مامانو گرفتم یا باشه

 .خونه یایم میدار یمنو پن یل یمامان ل -

 :دیهراسون پرس مامان

 .یتو که من نصفه جون کرد! شده؟ یچ -

 :گفتم

وقت  یهنو کل مینصفه جون نشو که تا عروس یالک -

 !؟یکه کنسل نکرد ویفقط مهمون.موندها

 .که دو سه تا از مهمونا اومدن دییاینه زود ب -

 ویگفتمو بعد از قطع کردن تند تند شماره مامان پن یا باشه

 :گرفتم

 الو سالم -

 پندار بهوش اومده ؟!سالم خوب؟ -

 یما برا یخونه  دییایته ببعله االن هم زنگ زدم بگم گف -

 مونینامزد یمهمون
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 :گفت مامانش

 !؟یدیبهش م ویگوش -

 :رهیبگ ویاشاره کردم که گوش یپن به

 الو مامان سالم -

- ... 

 دیشما هم حاضر ش نایا شیبرم خونه آسا خوامینه خوبم م -

 دییایب

- ... 

 گهیخوبم د یعنیخوبم  گمیبابا م یا -

 .تمقطع کردو داد دس ویگوش بعد

با .حرف زدن بودم که متوجه نشدم پندار حاضر شده ریدرگ انقدر

 :زدو گفت یمتعجبم لبخند ی افهیق دنید

منم از فرصت استفاده  یحرف زدن بود ریتو درگ! ه؟یخب چ -

 .دمیلباسامو پوش ریکردم شلوار ملوارو سا

رفتم و درست کنارش .بم اشاره کرد که برم سمتش دویخند

شونه ام قرار دادو بعد از حساب کردن  یدستشو رو.ستادمیا

ما حرکت  یو گرفتن آژانس به سمت خونه  مارستانیب ی نهیهز

 ...میکرد

*** 
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 یبودمش تا خاله ها دهیبود ند یسال۲۰بودن از عموم که  همه

 .رنگو وارنگ یالیو فکو فام یپن

مامان خدمتکار گرفته  میمبل دونفره نشست هی یرو یپن با

ساله بود که سه برابر من به ۴۵-  ۴۰بایانوم تقرخ هیخدمتکار .بود

 !بود دهیمال شیخودش لوازم آرا

آلبالو آورد پندار آلبالو رو برداشتو  وانیل هیشربت پرتقالو  وانیل هی

 .من طبق معمول پرتقال برداشتم

با آراد و آرتامو آرشام  یپن یو آتش و ساحل دختر خاله  آتوسا

 ادیالبته تعداد رقصنده ها ز...دنیرقصیوسط و پر کرده بودنو م

باهم  یساحلو هم وقت شناختمیرو م نایبودن اما خب من فقط ا

 .بهم آشناش کرد یپن میکرد کیسالم و عل

تو پر بود که به خاطر  یکلیدختر قد کوتاه و با ه هی بایتقر ساحل

و لب هاش  یاش عمل ینیب.بود  دیرسیقدش چاق به نظر م

 یتو یچیگفت ه شدیم بایقرپروتز گونه هم کاشته بود ت

 یتو یحت!صورتش مال خودش نبود که آدم بهش دل ببنده

 زاشلن گفتیپندار م.انداخته بود یجفت لنزآب هیچشماش هم 

 یجمع با رنگ واقع یوقت تو چیچشمشن و ه یتو شهیهم

 !شهیچشم خودش ظاهر نم

 !مشکل دارن به قرآنا؟ مردم

 :نشست یر پنمبل کنا یدسته  یاومد سمتمونو رو آرتام
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 !؟یشد رهیرقص خ ستیخوب به پ گمایم -

 :گفت دویخند یپن

 .کنم دایشده پ یترش یتو یبرا یمناسب سیشدم بلکه ک رهیخ -

 :زدو گفت یزخم پن یمحکم به جا یکی آرتام

برا آسا هوو  یخوایم ای یکن دایپ یخوایمن کلک برا من م -

 !؟یاریب

نفس  یسخت پندار از درد مچاله شده بودو به ی چهره

 :آتوسا به سمتمون اومد تیوضع نیتو ا.دیکشیم

 باحاله یلیساحلتون خ نیپندارخان ا گمایم -

 !دیخودش از خنده پوک و

آخه  ناسیا تیحکا دیخوشش آ ندیبب وانهیچو د وانهید گنیم

 ؟یجراح غیت ریز ندازهیم یمگه آدم خودشو براخوشگل

 .دلقک دلقک،یعمل یعمل!از ساحل نداشت یهم دست کم آتوسا

*** 

کامال مشخص بود .داد لیبه آتوس تحو یزورک یخنده  هی پندار

 :بود اومد ستمون دهیدرد داره مامانش هم که انگار تازه فهم

مسکن  یخوایآره مادر؟م ؟یدرد دار یلیخ!شده؟ یپندار چ -

 !بهت بدم؟

 :بهم اشاره کردو گفت یپن

 مامان خانوم؟ ینیبینم ویبزرگ نیمسکن به ا -
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 :شد داشیکه ساحل پ دیخند ارهشر

 !بلقصه؟ ادیب... دیکنیعروشتونو بلند نم گمیخــــاله م -

 دیجویچندش هم آدامس م یلیخ! زدیدارو لوس حرف م کش

تو خلقتم اشتب شده هم  گفتنیها بهم م یلیکه خ یمن یحت

 !ادامس بجوه یختینریا دیآدم نبا دونستمیم

لبو !شده بود تیآپدساعت مخم ۲بعد از .دمیحرفشو فهم تازه

 ؟!آخه منکه رقص بلد نبودم دمیلوچه امو مثل مامان گز

 :گفتم یدر گوش پن آروم

گفت برم کالس رقصا گوشم طلبکار  یخاک تو مالجم مامان ه -

 .برقصم ستمیکار کنم بلد ن ینشد که نشد حاال چ

 :شراره جون دراومد یصدا.زد و از جاش بلند شد یچشمک پندار

 ؟یبر یخوایپندار کجا م -

 :زدو به سرش اشاره کرد یلبخند یپن

مخم در مرز انفجاره  یبعد از خوردن اون همه مسکن قو -

 .سرحال باشم دیرس کیدراز بکشم تا ک رمیبااجازه م

 .مامانم یتکون دادو رفت پ یسر مامانش

 :کنارم نشست  ساحل

 !؟یمخ پفکو کار گرفت یا عروس خانوم شوما ک...گمیم -

کنم اما  یصورت زشتش خال یمعده امو رو اتیمحتوبود  کینزد

 :کردمیاستفاده م زمیاز زبون تند ت دیبا
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باهاش  ادیز دیپندار متاهل شده و نبا یکنیساحل جون فکر نم -

 !؟یریگرم بگ

 :نازک کرد یچشم پشت

گفتم من  یمگه چ! ا؟یشد ریسخت گ...جون شوما هم سیآشا -

 !ژدمیم...پندارو پفک صدا یاز بچگ

 :گفتم یدتن

 !ینیتا بد نب یترک عادت کن یپس مجبور -

 :گفت

 !پفکو ترک کنه دیبا یک دمینشونت م -

پفک، پفک .ومدیبشر بدم م نیچقدر از ا.از جام بلند شد و

برا  شهیهم مگه اسم م لیتخمه، آلوچه لواشک پاست پس،ی،چ

 ...آدما

پشت در  یزیچ هیاما  یپن شیبرم پ خواستمیراهرو بدمو م یتو

 :اق متوقفم کردات

 نابودت کنم ستوین خوامیهه هه م -

 :زد ادیفر یپن

روز هم از عمرم مونده  هیاگه  یمطمئن باش حت کاووسیک -

 .کنمیباشه خونتو حالل م
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 دمیفهم یآخ پن یمحکم خورد به در که با دراومدن صدا یکی

 کاووسیمال ک دمیکه حاال فهم ییصدا.که با در برخورد کرده هیپن

 :بود گفت

 !هان؟! ؟یدلشو شوکند یچ یآشغال برا -

 :زد یشخندین پندار

 !مگه دلم داره؟ -

 :داد رونینفسشو ب کاووسیک

 ...احمق نبودم یتو یاگه نداشت که من پا پ -

 یپن نکهیشدم از ا فیخر ک یکل.در اومد کاووسیآخ ک یصدا

 :هویزدتش که 

 !آّره! گردن؟یعلوس خانوم دنبال پفک م نمیبیبــههه م -

کردم  شیعمل ینیب یحواله  یزورم استفاده کردمو چنان مشت از

 :داد گفت غویکه با ج

 ...یآمازون یوحش -

 :زدم یپوزخند براش

 !تو ؟ ایام  یآمازون یمن وحش -

 :باال انداخت ییابر

 !چطور؟ -

 :در اتاق اشاره کردم به

 !بپر سوار موتور -
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 :سر داد یقهقهه ا مستانه

 ...فیکث یباز نیف منه بکش کنار از اکوچولو حداقل سنت نص -

 یباز...فیکث یباز...سرچ مغزم شروع به کار کرد موتور

 :بهم گوش زد کرد نویخودشه آراد هم هم.فیکث

 نشو فیکث یوارد باز -

حرفاش  نیب فویکث یباز نیها اما ا هیما نیتو هم یزیچ هی ای

 !گفت

 :وحشتناک گفتم یبااخم

 ...چه یباز نیا انیگو جرب یِد لعنت فیکث یکدوم باز -

 نیبزنه اما ا یشدم تابلکه حرف رهیلباش خ یپوزخند پررنگ رو به

 :آراد بود یصدا

 !مگه نه عشقم؟...  دنیکه توش کوچولو هارو راه نم ییباز -

 :زدو گفت یلبخند ساحل

 حق باتوهه -

 ...دنیمن خند یعصبان ی افهیبعد به ق و

 :م گرفتماشو تو دستا قهیسمت آراد رفتمو  به

 ...کشمتیوسط با عشّقت م نیآرا به جون مامان الله هم -

 :ساحل یپشتم احساس کردمو بعد صدا ویزیچ یسرد

درجا  دیبسته با گهیآع آع خانوم کوچولو صبر صبر صبر د -

 !خالصت کنم
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 شدمیم میها تسل یسادگ نیبه ا دینبا یول دمیترسیمرگم نم از

سلحه رو رها کردو پاشو محکم زدم که ا یبه ساق پاش ضربه ا

 ...گرفت

 یریبه سمتم هجوم آورد که در اتاق باز شدو پندار زخم و ز آراد

 .شد انیدر نما یتو

. با دلهره به ستش رفتم.آراد با پوزخند بهش زل زده بودن ساحلو

 یلیمتوجه وجود ما نشده بود خ یمتعجب بودم که کس نیاز ا

 .بود بیعج

 :انفرت به ساحل زل زده بودپاره شده بود و ب یپن راهنیپ

 .کردمیفکرشو نم -

 :گذاشت یصورت پن یاومد جلوو دستشو رو ساحل

گفته بودم اگه عشقمو ...خوامتیپفک من که بهت گفته بودم م -

 !نه؟ ایگفته بودم !؟ینیبیبد م یرد کن

 :یخشکو طوالن یلیسرفه کرد خ پندار

و  ردت کردم چون عشق پاک ینبود یعشقو عاشق قیتو ال -

 .ستیمثل تو ن ییمقدسه و دم خور آدما

 یوار به سمت پن دیبرداشتو تهد نیزم یتفنگو از رو ساحل

 :گرفت

 یرحمو سنگ دل یب یلیخ!؟یدونیم یتو از عشق چ.خفه شو -

 ینبودم به درجه ا یعاشق قیکه به قولخودت ال یمن...من.پفک
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تو مثل  یاالغ هیآره منه االغ عاشق .شدم قیبودم که ال دهیرس

 ...شدم

 :روانه بود پاک کرد نییبه سمت پا شینیکه از ب ویخون پندار

آره ساحل .دلش گاراژ باشه نه دل یکس یوقت شهیم نیهم -

حکم فرما  هیشاه داره و  هیدل تنها . خانوم دل تو گاراژه نه دل 

 !نه صدتا شاهو صدتا حکم فرما؟

 :آراد کرد کاووسویبه ک ینگاه هی ساحل

 خب ...خب -

 :ساحل رو به آراد گفت. افتاد  نیزم یاسلحه از دستش رو دبع

 .نیآراد دستو پاشونو ببندو بندازشون تو ماش -

 :زدو به سمتمون اومد یپوزخند آراد

پروا و  یطبق معمول ب.نشو فیکث یآسا بهت گفتم وارد باز -

زبون سرخ سر  گفتیبهت نم ایلع یمگه ه.نترس و زبون دراز

 !ده؟یسبزو به باد م

 :جام بلند شدمو زودتر خودمو بهش رسوندم از

آخه احمق آدم . ستیدرس ن تیچیخاک تو سرت که ه -

 !کنه؟یزهرش م شویو روز نامزد بندهیخواهرشو م

 :حرکت کردم یعقب هلم دادو کم به

که همه ارث مال  یخواهر یچه خواهر! خواهر خواهر خواهر -

 !اونه؟
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 .شدن ۴از تعجب ضرب در  چشمام

 :زد یپوزخند مسخره اتعجب  به

 .بابا منو آرشامو از ارث محروم کرده. هه تعجب نکن -

 :آرا زد یبه شونه  ساحل

 !؟یدیم یاضاف حیبراش توض یدار یبس کن برا چ -

رو با  یدر پ یسوال پ یسرشو تکون دادو من غرق در عالمتها آراد

 ...کلفتو سبز بست  یطناب

*** 

دهنمو تو  یشده تو چشماش زل زدمو آب جمع یتو انهیوحش

 :صورتش پرتاب کردم

ارث  یاگه براارثه که گوربابا... تف تو روتو تو گورت کثافط یا -

 یهمه اش مال تو پول دوست روان

 :رفت یحال به سمت پن نیدر ع دیخند یعصب

 !ده؟یباز مخت ِارور م یفکر کرد ادینچ ز -

 :به سمتمون اومد ساحل گفت کاووسیپستو ک پندارو

 .ارشونیب نیماش تا دم -

از  شورتریب کاووسیبسته بود ک شوریپاهامونو هم اون آراد ب چون

 یتو راه پله که باهر پله ا.کشون کشون برد نیزم یآراد ما رو رو

و هر  دمیشنیمن خورد شدن قلنجمو به وضوح م کشوندمویکه م

 .شدیاش از شدت درد مچاله م افهیبار پندار ق
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چقدر من ...بود رهیچقد سرنوشت ت...نامرد شده بود ایدن چقدر

چقدر خونو ... رحم شده بودن یچقدر مردم ب... ترسو شده بودم

برادر به خواهرش رحم  گهید یحت... راحت شده بود یزیخونر

 !چرا؟... به خاطر چرک کف پا!... چرا؟ کنهینم

 ...به را دهیچون چ چشب!چرا؟...عقلش کمه چون

اال وقت  شیآسا:دیکش ادینگران فر ویاز درونم عصب ییصدا هی

اون وقت تو .گور به گورتون کنن برنتونید بفهم دارن م! ه؟یشوخ

پندار بدبخت !؟یکنیم سمونیچرتو پرت به هم آسمون ر نجایا

به فکر خنده و  الیخ یو تو ب دهیچشمات جون م یداره جلو

ننه و باباتو  یدیچرا نفهم...  یالیخیچرا انقدر ب!؟ییشوخ

برا !؟یابله چرا انقدر تو کور!ستن؟یا تو سالن ناز مهمون چکدومیه

 !؟ینشد ذاشتیتو آراد م نیکه بابا بهرام ب یمتوجه فرق یچ

 :زدمو جوابشو دادم غویج غیج یبه صدا یپوزخند هی

کور نبودم اما چون بابا ...رایبه را و در ادامه از ز دهیچون چ سب -

و داشت کردم هوام ریسه تا نره غول گ نیمعتقد بود من تک ب

هم  یپن.دمیدیم نیاز ه یفرق گذاشتناشو ناش نیمن خنگ هم ا

 یافاده ا سویف یکه اون دختره  یخودشه اگه اون زمان ریتقص

االن  زدیتو دهنش م یبهش ابراز عالقه کرده بود دوتا مشت

 !نداختیروزمون نم نیبودو به ا اوردهیدم درن یختینریا
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پرت  نیم داخل ماشبلند کردو محک نیپندارو از زم کاووسیک

 :بهش زل زدم که گفت یعصب.کرد

بهم  یختیاونر گهیطلبکارم نه تو د ؟منیطلب باباتو دار!ه؟یچ -

 !؟یفهم شد ریزل نزن ش

 :گفتم

اجازه  یطلبکار باشه منم نه تو نفله چون ب دیکه با یبروبابا کس -

االن  یدیبه گند کش مویجشن نامزد میپدر یتو خونه  یاومد

خبر بدم  سیبه پل یخوایم. یدزدیهمسرمو م منو یهم دار

 !ببرنت زندان؟

با  نیانداخته بود تو ماش ویکه پن یهم هل داد باهمون ضرب منو

 :همون شدت

بگو منو ببرن بندازن زندون  سیبه پل یباشه تو اگه زنده موند -

 اوخ بشم

 .قهقهه زد و

*** 

که آرادو ساحل دست در دست هم اومدنو سوار  دینکش یطول

 :ساحل تو چشمام زل زد. دن ش

هم بهش  یا گهیکس د ذارمینم رسمیحاال که من به پفک نم -

 برسه

 :براش در آوردم زبونمو
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 یمماغ عمل یستیحرفا ن نیمال ا ریبرو بم -

تو ذهنم بگم  و»یمماغ عمل«داشتم میگرد شد تصم چشماش

 !کردم اصال چه بهتر انشیاما بلند ب

 :ر گفتساحل رفته تو فک دیکه د آراد

نداشته  یکه بگه به دخترم کار سین یبابا بهرام گهید نجایآسا ا -

من  یمنمو رفقا نجایا دیکه بگه بس کن سین یباشو مامان الله ا

که کال  کنمیچنان دهنتو پر خون م ینکن تیاگه حدتو رعا.

 .یفراموش کن تتویهو

بار  نیاول یسکوت برا شیآره من آسا.بار بغض کردم نیاول یبرا

 یبرا.دلم غصه دار شد .سال سن مثل بچه ها بغض کردم۲۵با

بار  نیاول یبرا. خودم شاهد بودم یبا چشما انتویبار خ نیاول

بودم که  یتجربه تر از اون یمن ب.شده بودم فیکث یباز هیوارد 

 ...داشته باشم یباز نیشانس بردو تو ا

 :زد ادیاز دورنم فر غویغجیج یصدا همون

نگاش کن !ت؟یه! ست؟یبدتر ن یه از پنحالت ک.ضعف ممنوع -

 نیبا هر تکون ماش نیبب.تمام صورتش تو خون غوطه ورهه نیبب

خوب نشده  شیهنوز زخم قبل نیبب.رهیصورتش صورتش درهم م

 ...هنوز.شده یباز زخم

 :در پاسخ صدا گفتم کالفه
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و  هیجسمان یزخم پن.ام یزخم یلیمنم خ.داغونم یلیمنم خ -

 هیبا  دمیتازه فهم یسال زندگ۲۵بعد از.یزخم من روح و روان

هم  لایر هی میخاک به مالجم که آدم شناس.کار طرفم انتیخ

خونوادمو کامال شناخته ام اما  یاعضا یهمه  کردمیفکر م.ارزهینم

مشت آدم عقده  هیبا !رفمط هیعمر هی ایبا ک دمیتازه امروز فهم

مشت  هیبا.ستنیبلد ن یا گهیکار د یتوز نهیکه جز ک یا نهیک یا

 بهیمشت الش خور غر هیآدم فروش که حاضرن خواهرشونو به 

 .بفروشن

 !کال صدا خفه شد گهید

*** 

اول .میدیرس یخاک یمنطقه  هیبه  یساعت۵-۴ هیاز گذشت  بعد

کنارش پارک کرده بود  کاووسیکه ک یتپه آشغال یاز همه بو

ساحل که کنارمو سمت در نشسته بود درو !توجهمو جلب کرد

 :گفت دویدستمو کش.کردباز

 جوون شیآسا نجارویا یوارم دوس داشته باش دیام -

 !گند آشغاال یاز لحن اون اوغم گرفته بود هم از بو هم

تمام از  یرحمیاونو با ب کاووسیآراد و ک.که رو به مرگ بود پندار

 ...کردن ادهیپ نیماش

مد نظرشون  یمثل زمان سوار کردن تا دم خود آلونک چوب مارو

 نیداغ داغ بود پوست صورتم که با زم یشن نیزم.وندنکش
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اما .دادیبهم دست م شیاحساس سوختن تو آت کردیبرخورد م

شدنش  دهیرد کش شدیم دهیکش نیزم یکه رو یپندار موقع

 .شدیم یمال ویخون

جونو گرفتو  یپندار ب ی قهیآراد  یورودمون به اون آلونک چوب با

سفت  یصندل هی ینو روآلونک ساحل هم م یپرتش کرد گوشه 

 یلیدستامو خ کاووسیانداخت بعد ک یچوب یخاک خورده 

 .سفت تر از قبل بست یلیخ

اون رومو باال  گهید.کردیرها م یپن یدلو پهلو یلگد تو یه آراد

 :آورد

 ...آشغال ولش کن -

 :دیاز زدن پندار دست کش آراد

 منتظر دستور تو بودم -

 :گفتم

اما  یخبر مرگت مرد.گهیشو د الشیخیحاال که دستورو دادم ب -

 !حال نامرد نیدر ع

هم  نجایبودم و ا دهیشن یینمایس لمیف هی یجمله رو تو نیا

 .حرف بود نیزدن ا یبرا تیموقع نیبهتر

 :ادامه دادم کردیمتعجب نگاهم م آراد

البد !چرا بابا از ارث محرومت کرده؟ نیبفکر بب کمیِد آخه چلغوز  -

مست کرده لنگ نحستو تو خونه  ای یردک یطبق معمول کج خلق
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خود من االغ که صد  نهیا لشیاگه دل.  یشرو ور گفت ویگذاشت

تو  این دهیتا از سرت نپر یکنیدفعه بهت گفتم خبرت مست که م

 ...که

خونو احساس کردم اما  یخوردن دست ساحل تو دهنم مزه  با

؟ادامه !مزه مزه کردن خون خفه شم هینبودم که با  یمن کس

 :دادم

 یقصد چیترکشون هم ه یو برا ییکثافط کار یتو که خدا -

سر دانشگاه  ادینم ادتی.یارث بش یحقته که از ارث ب یندار

دنبال  ی؟ اون از قبل کنکورت که رفت!یرفتن پدر بابا رو در آورد

دنبال دختر  یو اون هم از بعدش که تو دانشگاه رفت یباز قیرف

 هیخبر یهات پف کرد فکر کردبازو یبعدش همتا دنبل زد یباز

 .یدیخر یخونه مجرد یرفت

باحال بود نتونستم خودمو کنترل کنمو قهقهه  یلیآراد خ ی افهیق

 .سردادم

 :گفت

 !؟یدونیرو از کجا م نایتو ا...تو -

 :به خودم گرفتم یمتفکرانه ا ی افهیق

 ... یخودتو رو کرد یآها تو عالم مست... خب بذار بفکرم -

 ختنیر گهید یطرفو آراد از طرف هیاز  وسکاویو ک ساحل

 یکیاون  یکیدوباره  یکیاون  یکیاون  یکی زدیم نیا یکی.سرم
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ساحل  نییقشنگ فکمو آوردن پا نکهیاون بعد از ا یکی نیا یکی

 :گفت

خفن  ینیریش هی مویگزارش بد لیتحو دیکه با میبر گهیبسته د -

 .میریبگ سییهم از رئ

با  کاووسیزدو ک یزیآم ریوزخند تحقداغونم پ ی افهیبه ق آراد

 !نداشتم مرد؟ یضربه رو به شکمم زدو بچه  نیتمام قدرت آخر

*** 

 ومدیآلونک سوز م واریدرو د یدرزا یشده بود و از ال کیتار هوا

از سرما پندار  دمیپوکیمن که به شخصه داشتم م.سوز نها سووووز

با  به سمتش حرکت دادمو ویبود با حالت پرش صندل هوشیب

 :بهش دمیسرعت حلزون رس

 ...جونم چشماتو باز کن کارت دارم یپن -

 نویا کردیاش موقع تنفس خس خس م نهیس.جواب موندم یب

 .دمیشنیبه وضوح م

 جونم آقامون نامزد چشماتو باز کن  یپن یپن -

 :حال گفت یچشماشو باز کردو ب یپن یهزار مکافات با

  شی...آسا -

 :لب زمزمه کردم ریز

 !له؟بع -

 :لرزون بود  صداش
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 .دوستت دارم یلیخ...یلیخ -

 :لبم سوخت یزدم که زخم گوشه  یپرنگ لبخند

 شتریما ب -

 :جونو کمرنگ لبخند زد یب اونم

 یجشن عروس هیبرات ...برات  میقبرستون خالص شد نیتا از ا -

 .خودمون  یخونه  برمتیم رمویگیبزرگ م یلیخ

 :گفتم کالفه

تو منو ببر خونه ات وگر  میقبرستون خالص شد نیباّشه اگه از ا -

 .یبه گور ببر دینه آرزوشو با

 :گفت

 یساحلو اونوقت نیاگه منه احمق ا...امروزت جهنم شد.یحق دار -

 نیاالن وضعمون ا کردمیم شیکنم حال شیحال تونستمیکه م

 !نامزد..نبود شرمنده اتم

 بال رو نیاون داداش االغ من ا.شدم یدست خودم حرص از

 !طلبکارم؟ یسرمون آورده بعد چرا از پن

 :گفتم عیسر

 .منه که آرادو محروم االرث کرد یبابا رینه تقص -

 :زد یپوزخند پندار

 .کله گنده تر از ساحلو آرادهه هیسر  ریمطمئن باش همش ز -
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چطور تا !نبود؟ یختیر نیا روزیبود چطور آراد تا د یبا پن حق

 !شد؟یم تا زانو جلو بابا خمو راس روزید

 !ه؟یبه نظرت کار ک -

 :هزار مکافات صاف نشست با

 ؟!باشه؟ ایسر آر ریاما ممکنه ز دونمینم -

موضوع ربط بدم نشد که  نیرو به ا ایفکر کردم تا بتونم آر یکمی

 .نشد

 :دمیپرس یاز پن گنگ

 !که بشه؟ شهیم یچجور -

 :کردو ادامه داد یتک سرفه ا یپن

پس ممکنه ...نه از همه نظرخب اون همه جوره با من دشم -

نفرت توپ ازمنو تو دارنو دور خودش جمع کرده  هیکه  وییکسا

 ...باشه

 ...گفتیبود کامال درست م یبا پن حق

*** 

اما  دیدیحاال آراد اونو هرروز م!شناخت؟یساحل اونو از کجا م اما

 !...؟یساحل چ

 ییهمونطور دستو پا بسته و به سوسکا یصندلیبودم رو نشسته

 :برهیرفتم رو و ییهوی.کردمینگاه م کردنیپام تردد م ریاز ز که

 لرزهیشلوارم م بیج یاز تو یزیچ هی...یپن -
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 :بروزش بده گفت تونستیکه از شدت درد نم ییبا خوشحال پندار

 بدو جواب بده...تهیگوش -

اما .مامان بود افتمی یدسترس لمیبه موبا یبدبخت کیهزارو  با

قرمز خوردو  یسبز انگشتم به دکمه  یزدن دکمه  یاشتپ بجا

 یخاک برسر یفحشا یلمس یایگوش یاونجا بود که به سازنده 

 ...دادم

اسمش  دنیآرتام بود با د نباریا.برهیبعد باز رفتم رو و قهیدق پنج

 :گذاشتم فونیرو آ عیزدمو سر یلبخند گشاد

 داداش کمکمون کن -

 :داد رونینفسشو نگران ب آرتا

 انیقرار بود باشما ب یپن یآراد و دختر خاله ! ؟شما دییآسا کجا -

 !رستوران اما االن نه اونا اومدن نه شما؟

 :گفتم عیسر

 !؟ییایب گمیکه م یآدرس نیبه ا یتونیداداش م -

 :گفت آرتام

 ...کنمیم ادداشتیآره بگو  -

 :آدرسو دادمو گفتم یمعطل یب

 !؟باشه داداش ایبا آرشامو آراد هم ن.ییایآرتا تنها ن -

 :گفت

 .مییایم قامیامان از دست تو باشه با رف -
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 :دادم رونیآسوده ب نفسمو

 مییآلونک چوب هیما تو  داییایفقط تورو خدا زود ب میمنتظر -

 ...میزنیم خی میدار

 ...گفتو قطع کرد یا باشه

 میکه با توجه به ساعت گوش میاونجا بود یسه چهارساعت هی

تک سرفه  کردویتنفس م یختپندار به س.ساعت چهار بامداد بود

 ...شده بودن لیتبد یطوالن ییخشکش به سرفه ها یها

 :که رفتنیکم چشمام داشتن روهم م کم

 !د؟ییپندار شما ها اون تو...آسا...آسا -

 :جوابشو دادم عیسر

 .حالش بده درو بشکون زود باش یآرتا پن -

ک آلون یآرتا تو+نفر۵گذر زمان در شکسته شدو  یبعد از اندک و

 :اومدن

 !د؟یکنیم کاریچ نجایآسا شماهاا -

 :نفر گفت۵رو به اون  بعد

 امیتا ب نیتو ماش دشیاون دومادمونه بذار -

 یعطسه .دستام حس نداشتن.منو باز کرد یخودش دستا و

 :گفت دویآرتا تو اون وضع خند. کردم  یجانانه ا

رو  کهیکوچ یآبج یحاال کدوم االغ یسرما هم که خورد نمیبیم -

 !بود؟ هیدزد
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 :بغض گفتم با

به  گهیکله خر د هیبا  یپن یخاله ...آراد و دختر خا...آرا -

 کاووسیآها ک!...؟یکاکل!کاکل؟ینه ک!مممم کاکتوس؟...اسم

سوار شدمو درست کنار . که ون بود برام باز کرد  نویدر ماش آرتام

 .تمینش یپن

 :گفت آرتام

بعد برا بابا نقشه ! کنه؟یهه چه مسخره آراد به تو حسادت م -

همه هم  نیا!دزده؟یم یروزنامزد یبعد تو و نامزدتو تو!کشه؟یم

 !فقط برا پول؟ زنهیکتکتون م

 :موهاش حرکت دادو باز ادامه داد یدستشو ال کالفه

که  یهه کس!باالشهر داره؟ یکه سه تا خونه تو یاونم کس -

آراد  ممکنه آسا ریغ! تهران داره؟ یو تو یباشگاه ورزش نیگرونتر

 ...است  چهیباز هیفقط 

*** 

است اما پس  چهیکه آراد باز دونستمیمنم م.شده بودم جیگ کامال

 ییمعما ییجنا یسیپل یکتابا ادیز! بود؟ ینقشه کش اصل یک

 !نبودن دهیچیحد پ نیکدومشون تاا چیاما ه خوندمیم

خودمو به سمتش جابه  دیگزیچشماشو بسته بودو لبشو م پندار

 جادیپام ا یرو نیشدنم رو زم دهیکه در اثر کش یجا کردم زخم

 .کردیم میعصب سوختویشده بود به شدت م
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 :زمزمه کردم آروم

 ؟یدرد دار یلیخ یپن -

 :کوتاه بود یلیزد که مدتش خ یجون یب لبخند

 ادینه ز -

بروز  یچهره اش به خوب راتییتغ نویا گفتیدروغ م داشت

 :دادنیم

 .خسته ام  یلیمن خ یپن -

دستش  یکه رو یقیزخم عم دنیبا د.دستم گذاشت یرو دستشو

که  یشده بود چهره ام درهم رفت اما حس آرامش جادیا

شد حالت چهره امو مجدد  قیدستش بهم تزر یبااحساس گرما

 ...داد رییتغ

 :آراد سکوتو شکست نکهیتاا.نه پندار زدمیم یمن حرف نه

 حسام برو خونه ما -

 :اسمش حسامه گفت بودم دهیکه حاال فهم یپسر اون

 مشونیببر ستیوحشتناکه بهتر ن یلیاما آرتام وضعشون خ -

 !مارستان؟یب

 :کرد دییبهمون انداختو حرف حسامو تا ینگاه مین آرتام

 باشه برو -

خوب حس  یلیخ نویا دیکشینفس م یبه سخت پندار

 ترسوندویمنو م نیگرمش خنک شده بودنو ا یدستا.کردمیم
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 کاووسیتو دلم به آراد و ساحلو ک یه.باعث دلهره ام شده بود

تازه اول ماجرا  نیا ومدیاونطور که بوش م یول...فحش دادم

 ...داستان ادامه داشت نیبودو ا

 ...ازمون جدا کردن نهیمعا یپندارو برا میدیرس مارستانیبه ب تا

 :به سمتم اومد یپرستار

 !سرت اومده؟ ییچه بال نمیبب -

دستمو تا تو .انداخت یتو پام نگاهکنار صورتمو دس میبه زخ بعد

 :دستش گرفت دادم هوا رفت آروم گفت

 آرومتر.خب یلیخ -

 .خارج شد زهایچ یسر هیهم از اتاق با نوشتن  بعد

وارد  یدیفر و لباس سف یباموها یمنتظر نشستم تا مرد یکم

 :شد

 ...خب  -

که  یبه سمتم قدم برداشتو رو به پرستار.نگاش کردم گنگ

 :د از ورودش داخل شد گفت بالفاصله بع

داد تا چه اندازه زخم هاشون  صیتشخ شهیاز دور هم م -

 دیپرستار که رس...دیرو فراهم کن هیابزار بخ رینخ ها و سا قنیعم

 :هم شروع کرد هیاون دک

 یلیگفتم خ یسرنگ کلفت زخمو شستو شو داد که آخ آروم هی با

وزش قلبمو از طرف س هیاز .کردیم یداشت بااعصاب باز سوختویم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ٢٩٢ 

سرنگ شستو شو  ی لهیکه به وس ییطرف سوزش زخما هی

 .شدنیم

بغض کرده .کرد یآروم اطراف زخمو ضد عفون نیهم با بتاد بعد

بزنم اما  هیدستو پامو بخ خواستمیبار نبود که م نیاول یبودم برا

 ...سوختیبار بود که استرس گرفته بودم و قلب م نیاول یبرا

تو  یه نیبه موچ هیشب یزیچ هیبا  دویدستکش هاشو پوش بعد

نگاهش کردم که پرستار در جواب  یشد عصب نییزخم باالو پا

 :نگاهم گفت

 مطمئن بشن ییخارج یاز نبود هرگونه ذره  خوانیم زمیعز -

نخ افتاد به  یسوزن بزرگ حاو هیگفتمو دکترهه هم با  یآهان

 یاطیکه مامان بابام زنده بودو خ یاون ماقع ادیجون زخمم 

 ...افتادم کردیم

شدو از اتاق خارج  المیخ یزخمام ب ی هیزدن بق هیاز بخ بعد

 ...شد

*** 

تمام دردام  یخبر درمورد پن دنیآرتام ذوق زده از شن باورود

 ...خاموش شدن

 :زد و ادامه داد ینیلبخند غمگ آرتام

 !؟یخوب -

 :تکون دادم و گفتم سرمو
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 !خوبه؟ یپن -

 یداخل یزین جناقش شکسته و خونراونم خوبه فقط استخوو -

 داره

 ایدن نکهیداخل اتاق نشست قافل از ا یصندل یحرفو زدو رو نیا

 .رو روسرم آوار کرد

*** 

و مامان  گذشتیم مارستانیپندار از ب یسه روز از مرخص قیدق

 نکهیخب به خاطر ا!حرف زدن با پنبو برام ممنوع کرده بود؛چرا؟

که  یسر پنداره مابهش نگفت ریز که سرم اومده ییبال کردیفکر م

 نیتو ا زدویچون درجا سکتهه رو ناقص م مهیسه نکاریآراد تو ا

 . میتصادف کرد میگفت نبه ماما.رو دستمون موندیوضع م

با دوستاش  خوادیبه مامان گفته م دنمونیروز دزد قیهم دق آراد

شماره  هیبا روزیکه د نجاستیجالب ا!ومدهیبره مسافرتو خونه ن

 ...افتاده و خراب شده ایتو در شیگفت که گوش دویزنگ گهید ی

چت  یلپ تابم نشسته بودمو تو چت روم با پن هیمعمول پا طبق

اخم  هیمحکم لپتابو بستم و با ...آرشام اومد تو هویکه  کردمیم

 :جانانه رو به آرشام گفتم

 !کارت؟ -

 :پاشو گم کردو هل شد دستو

 میداربابا مهمون  یا یعنینه ...زهیچ -
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 :بود جابه جا کردم زونیچالغمو که به گردنم آو دست

 !به من چه؟ -

 :زد یجانانه ا پوزخند

 با تو کار دارن قایدق -

 :گرد شده گفتم یچشما با

 !ه؟یک -

 :پرنگ تر کرد پوزخندشو

 !سیپل -

در جوابم زمزمه کردو  ییخوددان هیبهش گفتمو اونم  ییبروبابا

 ...رونیرفت ب

منو ...شدم هم با بابا نیخوردنم هم بااون سرسنگبعد از کتک  از

هم  اوردیارثو وسط نم نیاگه بابا ا!م؟یداداشام که خوب بود

 !میموندیم یخوب باق

 میبود یتو خصوص.چت کردم یتاپو باز کردمو بازم با پن لپ

 :براش نوشتم

 ...اومده خونمون سیپل -

 .تعجب جوابمو داد کریاست هیبا  دینکش هیثان به

 :دادم یکشو قوص وکمرم

 نجان؟یبه نظرت چرا ا -

 :جوابمو داد یمعطل شدمو باز پن کی
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 زیچ هی یبرا ادیپس به احتمال ز! نه من گفتم ما روزدن نه تو؟ -

 !درد دستت کم شد؟ یخ یخ یحاال ب...اومدن  گهید

تا بناگوشم باز شدو با دست سالمم  شمیشدن حالم ن دهیپرس با

 :کردم پیتا

دارو هاتو به موقع مصرف !؟یخوب شد یشما چ...آره آقا -

 !؟یکنیخوب استراحت م!؟یکنیم

هوا باز  یبخونم چون مامان درو ب ویوقت نشد جواب پن گهید

 :کرد

که  یمامور قانون معطل خودت گذاشت گهید ایپاش ب شیآسا -

 ؟!یچ

اش آخر خنده بود اگه  افهیچادر کوتاه سرش کرده بودو ق هی

گل  میاما االن فوضول دمیخندیغش مجور بود غش  تشیموقع

 ...کرده بود خفن

*** 

 :باال انداختم یشونه ا الیخ یب

 .امیاالن م...فکر کردم آرشام چاخان کرد -

 :به سمت کمدم رفت مامان

که مادام المصرف بود ؛ اونو  یکهنه داشت یمشک یمانتو  هی -

 ...ایبپوش ب

 ...هه بودو االن مخالف اون مانتو شهیام گرفته بود آخه هم خنده
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انداختم رو سرمو تا خارج  شهیشالمو مثل هم.دمیحرف پوش یب

 یسانت بود وقت۵شدم مامان اشاره کرد بکشم جلو کال عرضش 

 ؟!شدیم یجلو چ دمیکشیسانت هم م۵که 

-۲۵ بایپسره جوون تقر هی...رفتم نییندادمو از پلکان پا یتیاهم

 چیرباز بود چون همطمئنا س...مبال نشسته بود یرو یساله ا۲۶

 .رو شونه اش نداشت یستاره ا

 :گفت دنمید با

 ...نجامیصورت جلسه ا میتنظ یبه من گزارش شده و برا...سالم -

گفتمو دست شکسته امو که از بانداژش ُسر خورده بود به  یآهان

 ...َسر جاش بازگردوندم

اگه ...از چهره اش کامال معلوم بود که سرتا پاشده گوش مامان

 .زدیقشنگ سکته دوجانبه م دادمیو لو مآراد

افتادمو  نایبالکن اتاق آرتام ا ادینبود  یخوب ی نهیکه گز اتاقم

 :گفتم عیسر

 کنم؟ فیتعر انوینباشه تا من جر یکس شهیم -

 ...بعد به مامان اشاره کردم و

 :ماموره هم از جاش بلند شد وگفت.چپ چپ نگاهم کرد مامان

 نوییپا دییایلطفا ب ننییه ام پاصورت جلس یمن هم برگه ها -

 .دیکن فیاونجا تعر انویجر
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منم ردش راه افتادم ...گفتو خارج شد یرو به مامان بااجازه ا از

بهم رفتو به سمت آشپزخونه به  یجانانه ا یچشم غره  هیمامان 

 ...راه افتاد

خرتو پرت  یسر هیماموره به سمت موتورش رفتو  میدیدر رس دم

 یخودکارو استمپ از داخل جعبه ا هیبا  ینگشامل کاغذ سبز ر

 :آورد رونیکه پشت موتورش بود ب

 !خب؟ -

 :افتادوگفتم مینگاه کردمو تازه دوهزار گنگ

بود بعد از صبحش بهم خبر  میجشن نامزد شیآهان سه روز پ -

که  مارستانیخودمو رسوندم ب...شده یدادن نامزدم با بچاقو زخم

ف حرف از خراب کردن جشنو طر... تماس مشکوک بهم شد هی

 گهید...کنهیروزامو هم خراب م هیکرد بق دیو تهد زدیم میروز نامزد

 کمیما  یخونه  میرفت ردننامزدمو که مرخص ک یعنینه ... یپن

 ...که گذشت پندار گفت حالش بدهه و رفت تو اتاقم

 :گفت دادیکه خوب به حرفام گوش م سربازه

 !بود؟ یک رندهیتماس گاون شخص  نیمتوجه بش نینتونست -

 !ذاشتمیکه پدر صاحابشو کف پاش م شناختمشیاگه م!که؟ واقعا

 :گفتم

.. نه... نبود خودم پدرشو یازیکه به شما ن شناختمشیاگه م -

خب خالصه منم بعد از گذشت ! دمیرسیم...به خدمتش یعنی
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نامزدمو  نیب.دعوا شدم یرفتم باال که متوجه  یچقدر دونمینم

که خب مسلما پندارو تا سر حد مرگ  یکلیاق همرده قلچم هی

قبل از بازشدن در اتاق دختر  دونمینم ایبال فاصله ...کتک زده بود

شدو دستو پامونو بستن  داشونیپندار و برادرم از پشت پ یخاله 

بعدش ...کتک زدمو خوردم یکل نیب نیالبته الزمبه ذکره که بگم ا

 ...میردک خیمتروکه و تاشب  یجا هیهم بردنمون 

 ششیبه ته ر یچشماش گرد گرد گرد شده بود دست سربازه

 :دیکش

 !نه؟ هیخونوادگ یتوطعه  هیپس  -

 :گفتم دمویدرآوردمو دستمو به چونه ام کش اداشو

 ؟!دونمینم -

 :گفت دویخند سربازه

قسمتو  نیاز حرفاتون کردم لطفا ا ینت بردار یسر هیخب من  -

 .دیبزناثر انگشتتونو  رشیز دویامضا کن

دست سالممو تو استمپ زدمو بعد در محل مشخص  انگشت

 ...کردمو رفتم خونه یامضا هم زدمو تشکر...کرده

*** 

لم  ونیزیتلو یآرتامو آرشام پا...بعد از ظهر بود۶ بایتقر ساعت

 ...شدم رهیداده بودن بهشون خ
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بابا بودم به  یکپ ویبرعکس من که کامال چشم ابرو مشک آرتام

 ...بود هیمامان شب

 ییتو صورتش خودنما یلیداشتنو خ یا لهیحالت ت چشماش

 یلیآرشام و آراد نه شکل مامان بودن نه بابا بلکه بهم خ...کردنیم

 !؟!شباهت داشتن

 :نگاهمو متوجه شد ینیسنگ آرشام

 ...نیبب لمویف نیزدن ماها بش دیآسا خانوم به جا د -

 لمیباب م دیصد بابود ترسناک بودو صد در  دایاونطور که پ لمیف

داشتم نه  لمویف ینه حوصله ...اما نشد که نشد شدیواقع م

 ؟! دهیآرتام خواب دمیتازه فهم...مزخرفشو یها یآرشامو شوخ

 یلپ تاپ مشغول چت با پن یتو اتاقمو پا میساعت نه و ن تا

معاون شده  میبود نیاز بس آنال یسه روز منو پن نیبودم تو ا

 !میبود

 یرایرو گفتمو اونم از گ سهیحرفام با پل ازیپ تا ریس یپن برا

قلبش  کنهیدرد داره و احساس م یلیگفت خ.گفت نایمامانش ا

 !تنفس کنه تونهیسخت م یلیاوقات خ یتحت فشاره و بعض

مامان در زدو داخل ...بودو من همچنان تو چت روم ۱۲ ساعت

از  دیمشغول بازد لکسیپنهان کردمو ر نترنتویا یصفحه ...شد

 ...داخل لپ تابم شدم ریاوتص

 :برداشتو تا کرد ویشال قرمز نیزم یاز ر مامان
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 !؟یندار یاز پندار خبر -

 :گفتم عیسر

بال نشد اون  نیباعث ا یمامان به خدا پن...چارهیداغونه ب -

نه از آرتام بپرس بهت  یگیم دهیبدبخت هم بدتر از من پوک

 ...گهیم

 :گفت مامان

 ...امروز مامانش زنگ زد  -

 :کردم و گفتم ذوق

 !خب؟ -

 :برداشت نیزم یرو از رو گهیشال د هی

گفتم خدمت  ارمیزشته نه ب دمیمنم د.برا شام دعوتمون کرد -

 ...میرسیم

 :اومدمو گفتم نییرو تخت پا از

 !بپوشم؟ یچ -

 :تاسف برام تکون داد یبه نشانه  یسر مامان

 مانتو سبزه اتو با شال زرده -

 ...کردم رونینو به زور بگفتمو ماما یا باشه

از مانتو هامو شکافته تا دست چالقم  یسر هی نیآست مامان

 !راحت عبورومرور کنه
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باز مامان ناقافالنه .هم نبود شیحس و حال آرا دمیرو پوش مانتو

 :وارد شد

 !؟یحاضر -

 :زدمو گفتم یپررنگ لبخند

 بعله حاضر حاضر -

به  یداد چشم سبزبا م یبهم انداختو ناگهان ینگاه عصب مامان

 ...سمتم حمله ور شد

 یکنان از رو غیج غیموقع از دستش موفق شدم فرار کنم ج به

 یبالیتوپ وال نکهیتاا دمیپریاتاق به اونور اتاق م نوریاز ا لمویوسا

 یکی نیپام رفت و کله پا با زم ریتختم اومده بود ز ریکه از ز

 !شدم

 !؟یزنیچرا انقدر با من ساز مخالف م -

انگشتش پلک باالمو نگه داشته بودو مدادو فشار  هیطرف با  دو

 :دادیم

 یجون پدر اجداد چشممو کور کرد یل یل یآ -

 .توجه به من به کارش ادامه داد یب مامان

*** 

دعوت کرده  لشونوینه تنها ما بلکه کل فک و فام اریکاو خانوم

 نبود که یدور تا دور خونه اشونو چشم انداختم اما پن...بود

مامان هم ... آرتامو آرشام با ماکان مشغول بگو بخند شدن...نبود
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دو سه تا مرد  ارویکاو یبابا و آقا...نشسته بود اریکنار خانوم کاو

هم  زآ و پانی–و پانته  نایپاد...گو بودن ومشغول بحث و گفت گهید

گوشه  هیمن تنها  کردنویمجلس صحبت م یدخترا  ریبا سا

 :بدو بدو به سمتم اومد دیبودم که مروار ستادهیا

 ششیپ یبل گهیجون پندار م شیآسا -

 :گفتم دمویکردمو گونه اشو بوس بغلش

 !تو اتاقشه؟ یپن -

به سمتش اومدو  ییهمون موقع دختر کوچولو...تکون داد سرشو

 ...با هم از پله ها باال رفتن

 شدمیتر م کیبه اتاقش نزد یتنگ شده بودو هر چ یبرا پن دلم

 !کردیاومدن م رونیب یتالش برا شتریته بقلبم با م

 :هوا در اتاقشو باز کردمو داخل شدم یب

 جونم سهالم یپن -

بود  دهیخواب مهین بایبالشت پشت کمرش بودو تقر هی پندار

 :زدو گفت یلبخند جذاب

 ینامزد مجاز یسالم به رو -

 :تخت نشستم یپاش رو نییسمتش رفتمو پا به

 ...یبود نیساعته آنال۲۴تو که  ایبودم  یمن مجاز...خوبه  -

 :گفت دویخند

 !افتاد؟ یچه اتفاق مهم یمدت اگه گفت نیتو ا شیآسا -
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 :محزون نگاهش کردم...نشد رمیدستگ یزیفکر کردم اما چ یلیخ

 عاشقت شدم شتریکه من ب نیمهم تر از ا یچه اتفاق -

 ...اسگل کردنش نیبزنم تو دهنش با ا خواستمیم یعنی

 :گفت دویم رفتم غش غش خنددره افهیق به

 راحت باش لباساتو عوض کن ّزمیعز -

 هیبا  یصورت یسارافون ریز هی...گفتمو لباسامو عوض کردم یپشم

 رهیدستم خ یبه گچ رو یپن...پوشدهه بودم ییمویسارافون ل

 :شده بود

 !د؟یکش یروش نقاش شهیم شیآسا -

 :ره کردکنار اتاقش اشا ریتحر زیبه م...تعجب نگاهش کردم با

 ...اریب کیسمت راستش به ماژ یبرو از تو کشو -

گشتم جز اون  یدرشو باز کردم اما هرچ...سمت کشو رفتم به

 دایپ یزیسوسکه و چندتا جعبه و دوسه تا کارت چ ییایموم

 ...نکردم

تو کشوش داشت به  ینظرم گرفته بود منم هرچ ریمنتظر ز یپن

 ...شکمش ولو کردم یسمتش بردمو رو

 :کردو گفت یبهم نگاه خندون رپندا

 !؟یکرد یکشو رو خال اتیمحتو یهمه  یبراچ -

 :و آروم گفتم کالفه

 نکردم دایپ کیخب ماژ -
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 :شکمش بود اشاره کرد یکه رو یبزرگ یبه جعبه  پندار

 گهیخب باهوش اون توهه د -

با گردنبند  کیماژ یبه جا...گفتمو در جعبه رو از کردم اما یآهان

 ...رو شدم قشنگش رو به

*** 

 :از جاش بلند شدو رو به روم قرار گرفت یسخت به

 !ن؟ییپا میلباسامو عوض کنم باهم بر یکمکم کن شهیم شیآسا -

 :کنم یمخف تمویکردم عصبان یباز بهش زل زدمو سع یچشما با

از پله باال  یخوایبعد برا من م ینیشیم یتو با بدبخت!هان؟ -

 ...یمن جفتک بزن یرو جنازه  نکهیمگه ا!؟یش نییپا

 :خندونش نگاهم کرد یچشما با

 ...یهست یاالن کامل مشخصه که عصب -

 :وا رفتم یحساب

 !؟یچجور -

 :گونه ام زدو گفت به

 هم از طرز حرف زدنت هم ادبت -

گفت من َمردمو  یاومدنش مخالفت کردم ه نییمن با پا یه

 یمنم ه...ندمونیآ یچه االن چه تو زندگ رمیگیم میمن تصم

 رونیب کشمیطالقمو از حلقمومت م رمویبار زور نم ریز گفتمیم

 ...یبر ورتمهیمن  یرو جنازه  نکهیمگه ا گفتیباز اون م...
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 :حاضر شدو بهم گفت یخودش با هزار بدبخت خالصه

 !ه؟یآقاتون چ پیخب خانوم نظرت درمورد ت -

 :کج کردم لبمو

 !ینیچ یجنتلمنا  نهویع یشد -

 :با تعجب بهم زل زده بود...هخند ریخودم زدم ز و

 !هم وارد بازار شد؟ ینیمگه جنتلمن چ -

 :که هر چقدر زور زدم کنترلش کنم نشد گفتم یخنده ا با

 ادیمردش ن ادیب ینیچطور زن چ -

بود  دهیپوش یبلند به رنگ طوس نیآست یمردونه  راهنیپ هی

 یشلوار کتون مشک هیشلوارش هم  ومدیبهش م یلیخ

 نیهم...بود

 :دست شکسته ام اشاره کرد به

 میخب ما االن زوج ناقص -

لب زمزمه  ریمتوجه علت خندا هش نشدمو ز...دیخودش خند و

قرار  تیمارو تو الو یپن یشفا بد یخدا خواست«کردم

 :گفت دویشن»نیآم!...بدار

چه  دیپس آدم با هیبگه واز بق نویخانوم آدم که ا!؟ ضمیمگه مر -

 !داشته باشه؟ یتوقع

 ...تاسف حرکت داد یبه نشونه  یم سره بعد

 :گفتم
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... حساس یآقا هیخانوم خشنو  هی! خب ما کجامون ناقصه؟ -

 ! گه؟یکامله د

 :گفت دویبه موهاش کش یا شونه

 !ناقصه مگه نه؟ یبچه ا یخب هر زوج ب -

 !انداخت نییابروهاشو برام باال پا بعد

خالف قبل پرو شدهه بر  یلیخ میکه نامزد شد یاز وقت یپن نیا

 یکه من َاَبر قدرت بودم حاال اون شده ابر قدرتو هر چ مونینامزد

 !کنهیم اهیو منو سرخو س گهیم خوادیم

اما از دست ...نگاه کردم بازم لبو شده بودم نهیخودم تو آ به

 ...پوست صورت تابلوم

 :دیبوس عیگونه امو سر دویرنگمو د رییتغ یپن

 !؟یکنیم ضیگ تعورن یچرا مثل آفتاب پرست ه شیآسا -

 :در مانع شد یتقه  یجوابشو بدم که صدا خواستم

 !تو؟ امیب تونمیم -

رنگ داده بود اما نه از  رییصورت من بازم تغ...آراد بود یصدا

 ...یدرست مثل صورت پن تیخجالت از عصبان

 :بزنه آراد داخل شد یحرف یپن نکهیاز ا قبل

 !د؟یشوهر خواهر و خواهر خلوت کرد نمیبیهه م -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ٣٠٧ 

برداشتو  زیبدون توجه به دردش به سمت آراد خ نویخشمگ پندار

 واریآراد کامال با د...محکمو با تمام قدرت به عقب حلش داد

 ...پرس شد

قفسه  یدستشو رو نیهم تعادلشو از دست دادو خورد زم پندار

خس خس دار  قویعم یاش گذاشته بودو نفسا نهیس ی

 ...دیکشیم

 :تکوند به سمت من اومد شوینفت یآب بلند شدو کت شلوار آراد

 !؟یکنیخبر م سیبرا من پل -

 رمیبا آرنج دست اس...  دادیدستمو محکم گرفته بودو فشار م مچ

درد امانش را برده بود و دستمو  ایمحکم تو شکمش زدم که گو

 ...رها کرد

امونم ندادو دستمو  یبا پوزخند نگاهش کنم که پن خواستم

 ...میداز اتاق خارج ش دویکش

*** 

 :دست در دست گفت یمنو پن دنیبا د مامان

 !الحمداهللا؟ یآقا پندار بهتر -

 :زدو گفت یلبخند کمرنگ پندار

 بله بهترم  -

*** 
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ساحل به همراه ... کرد کیهمه سالم عل گهیبا دو سه نفر د بعد

 ..آراد ؛ دست در دست به سمت منو پندار اومدن

 یدعوا هیکنه و  یتصالبود کنترلم از دستم ا کیکه نزد من

وگر نه  کردیراه بندازم اما پندار کامال خونسرد وا نمود م یحساب

که دستم تو  یمن نویاون هم مثل من در حال انفجار بود ا

 !دمیفهمیدستش در حال آبلمو شدن بود م

 :پندار زد وگفت ی نهیمحکم به س ظیغل یبا پوزخند آراد

 !؟یفرار نیشوهر خواهر فوالد یچطور -

اش گذاشته بودو خس خس کنان نفس  نهیس یدستشو رو پندار

 :با خشم به آراد زل زدمو ادامه دادم...دیکشیم

 ! ه؟یخبر یآراد انگار تو بهتر -

 :ندادمو گفتم تیباال انداخت اهم ییابرو

 !خونهیآخه کپکت ناجور آهنگ پاپ م -

 !:یحالشو کرد تو قوط یکه پن دیخند یباز شیبا ن ساحل

ساحل خانوم خاله جان اطالع دارن دور از چشمشون با  نمیبب -

 !...یشیپاپ هم آواز م یخواننده ها

از ...جمع کرد ششویساحل وا رفت و ن یدلم خنک شد وقت یلیخ

و خانومش  یلیخل یهمون موقع آقا...میآراد و ساحل جدا شد

چهره  زدویمن آروم م یبار چهره  نیا...میدیرو د ایو آر یوحسن

 ...افروخته شده بودپندار بر ی
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به سمتمون اومدو با لبخند دستشو به سمت پندار دراز  یلیخل

 :کرد

 !خدا بد نده؟! پسرم؟ یخوب -

 یقیهم فشار داد و نفس عم یرو شتریدندوناشو ب پندار

 :ادامه داد یتظاهر ییبا خونسرد...دیکش

 !د؟یشما خوب...متشکرم خوبم -

کردم  یرو خال ایلع یجا لحظه هی...حرف زد یلیبا خل یکتاب یلیخ

 !توبه کردم شیلیتحص یآوردن رشته  ادیاما با به 

 :با همون لبخند دستشو سمتم دراز کردو گفت یلیخل

 خانوم سکوت دمتیخوش حال شدم که مجدد د -

 :دادم لشیتحو یختیریکجو ب لبخند

 نیو به همچن -

 ...حرکت کرد نایگفتو به سمت مامان ا یبا اجازه ا یلیخل

 :رو به پندار گفت ایآر

 !از اول ماجرا خوشت اومد؟ -

 !پس حدسمون درست بود؟...  میبهش زل زد یپن منو

 :رو به من ادامه داد ایآر

به شما هم بدجور  یباز نمیبیم! شما؟ یجان خوب شیآسا -

 ...ساخته و سوخته

 :دیدندوناش غر یاز البه ال پندار
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 ...خفه شو -

به  زیتمسخر آم یبودو با حالت هستادیکه کنارش ا ینیبه حس ایآر

 :منو پندار زل زده بود اشاره کردو گفت

 جان نیهمسرم مه کنمیم یمعرف -

 :افزودم من

 کار ما انتیخ ینیجان شما و خانوم حس نیمه -

 :دستشو به سمتم دراز کرد ینیههمون حس ای نیمه

 .کنمیعرض م کیتبر...به به آقاو خانوم مهندس  -

مهمونا  یگذاشتو به سمت ما بق نیمه دستشو پشت کمر ایآر

 حرکت کردن

 یوسط همه مشغول قر دادن بودن انگار فنرو چرخ دنده  اون

شراره جون به سمتمون  ای اریخانوم کاو...کرده بود ریکمرشون گ

 :اومد

درد  یلیپندار مادر برو باال استراحت کن از چهره ات مشخصه خ -

 !؟یدار

 ...دیسمت پلکان کش گفتو دست منو به یباشه ا پندار

*** 

 کردمیمدت که استراحت م نیمن تو ا شیخوب گوش کن آسا -

دنبال ...هم دمویرسیشرکت م یبه کارا نیکار نبودم هم آنال یب

 ...گشتمیم انتیمجرم خ
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 :گرد کردم چشمامو

 !کارآگاه؟ ای یتو مهندس یپن!هان؟ -

 :کردو گفت یکمرنگ یاخم

جناب کارآگاه دولت پندار  افتهیبو پاش ...  اریمهندس پندار کاو -

 ارمیکاو

 :دست زدمو گفتم یالک براش

 ...کار نبودم یب نیمنم همچ -

 :وسط حرفم دیپر یپن

 ...هیقو مونیاز را دور تلپات یحت یاز نظر افکار ادیخوشم م -

 :براش باال انداختم ییابرو

 ..نچ -

 :گفت

 !؟یآورد یدرنم یمگخ تو هم کارآگاه باز -

 :اش به چپ و راست تکون دادم هیرد فرض یونه به نش سرمو

 شکوندمیتخمه م کیش یلیمن خ -

 ...رفتم از خنده سهیر یخودم از اسگل کردن پن و

*** 

 هی رشیتحر زیم یاز داخل کشو...نگاهم کرد یبا اخم کمرنگ یپن

 :روم گرفت شیآورد و پ رونیکاغذ بزرگ ب
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اش  ییز گشارم یمشکوک برا یباز نیکه من از ا هیهرم نیا -

 ...دمیکش

 !دیحرفیم ییجنا ی رهیدا یسایپل مثل

مشکوکو نام  یآدما یهمه  یپن...شدم رهیکاغذ رو به روم خ به

 :اشاره کردم ینیبه اسم حس...برده بود

 یانداخته بود تو لوکال و همه  روسیو ینیحس ادتهی یپن -

 !اطالعاتتو غارت کرده بود؟

 :تعجب نگام کردو گفت با

 !داره؟ یا چه ربطآره ام -

 :باال انداختمو گفتم ییابرو

 ...گهید خواستهیم ایخنگول خب برا آر -

 :متعجب نگاهم کرد بازم

 فهمم یبابا نم یا -

همون  یبراداشتمو رو زشیم یرو یخودکار از جا خودکار هی

فلش اونا رو  هیو با  ینیحس:بعد نوشتم ایآر:کاغذ ِهَرم دار نوشتم

 :گفتم ینبهم وصل کردم رو به پ

زنش باشه پس اطالعاتو برا  ایآر یطبق گفته  ینیخب اگه حس -

 خواستهیاون م

 :زدو کاغذو رو به روش گرفت یقیبرام دست تشو پندار

 زنهیکار لنگ م یجا هیاما بازم  -
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 :دوباره رها کردو گفت زیم ینگاش کردم کاغذ رو مشکوک

چرا با  نگاه کن مثال ساحل...مشکوکه زشیمعادله همه چ نیا -

اطالعات  دیبا ینیچرا حس ای!...نقشه بکشه؟ ایآر یبرا دیآراد با

 روسیلوکال شرکت و ستمیکنه و تو س یلپ تاب منو کپ یشخص

 !ه؟یمعادله چ نیفهمم مجهول ا ینم!...بفرسته؟

 :دست مشت شده اش گذاشتم یرو دستمو

 یلیمجهولش خ ادیکه بوش م نطوریچون ا میبهتر صبر کن یپن -

 ...در مجهوله مجهول

 ...کشوش برگردوند یتکون دادو کاغذو تو یسر

 برو بخواب  یپن -

 :زدو گفت یلبخند

 ذارهیتو هرگز با تو مامانت نم یب -

 ..شد لیبلند تبد یبعد لبخندش به قهقهه ا و

 :جمع کرد ششویضرب در ن یموقع با صدا همون

 ...دییبفرما -

 :گفتنگاهم کردو  یظیبا اخم غل...من بود مامان

مگه ... خاموشه  گهیم میریگیم لتویشماره موبا میسه ساعته دار -

 ...میدیدکور برات خر ویگوش

نگام کرد و من خنده امو  یمامان عصب...  دمیاز خنده ترک هوی

 :قورت دادم
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 !ب شارژ؟ شیک بزن ینگرفت لمویمگه شما موبا -

بود اما با چشماش  ستادهیدر سکوت کامل کنارم ا پندار

 ...دیدخنیم

 :رو به پندار گفت مامان

 آقا پندار برو دراز بکش و استراحت کن -

 :گفتو مامان رو به من ادامه داد یچشم پندار

 بذار آقا پندار استراحت کنن رونیب ایب شیآسا -

 ...گفتمو خارج شدم یاجبار باشه ا به

*** 

پلکان توجهمو به خودش جلب  یدرست از اتاق رو به رو ییصدا

 :کرد

 یچونیبپ گهید یتا سه هفته  دیامشبو هم با یراد پسرم ولآ -

چرا آرادو پسرش خطاب کرده بود و  نکهیاما ا...بود یلیخل یصدا

بو دار  یلیامشبو خ چونهیبپ دیچرا با نکهیاز اون مشکوک تر ا

 !بود

به درمو جدا کنمو  دهیباعث شد گوش چسب یسرفه ا یصدا

 ...رمیفاصله بگ

 !کردینگاهم م یندبود که با پوزخ ایآر

 :کردمو طلب کارانه گفتم یاخم

 !؟یشد رهیخ یدیآدم ند!ه؟یچ -
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 :همون پوزخند جوابمو داد با

 ... بشم رهیکه بهش خ نمیبینم یآدم -

*** 

 :بهش رفتمو گفتم یغره ا چشم

 یآدما رو داشته باش دنید اقتیکه ل یستیآدم ن -

 نییها رفتم پا تند تند به سمت راه پله ها روانه شدمو از پله و

باهم حرف  یگوشه ا نکهیا ایبودن  دنیمشغول رقص همه

رو  یمهمون نیبود که من هنوز علت ا بیعج یلیخ...زدنیم

امونم نداد و به سمت شراره جون  یحس فوضول! دونستمینم

 :بود رفتم یلیکه مشغول صحبت با زن خل یمامان پن

 !باشم؟ یمزاحم که نم -

 :زدو گفت ینیبه رو لبخند دلنش شراره

 نه گلم -

 :باز کرد ییکنار خودش برام جا بعد

 وترههیبحث راجع به کامپ نیکنار ما بش ایب -

 :زدمو گفتم ییروش لبخند زورک به

 بپرسمش؟ شهیسوال داشتم م هیراستش من  -

 :متعجب نگاهم کردو گفت شراره

 خب بپرس عروس گلم -

 :دمیپرس
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 !به چه مناسبته؟ یمهمون نیا -

 :شراره جواب داد یجا یلیخل زن

 سکوته ارویکاو یکامرانو آقا ییبه مناسبت آشنا -

هرچقدر چشممو اطراف اتاق ...گفتمو ازشون جدا شدم یآهان

مشغول صحبت  اریکاو یبابا و آقا...نبود یلیاز خل یچرخوندم اثر

 ...نشده بودن یلیبودن و ظاهرا متوجه خل

افکار از  یه همه تنقالت افتادو نا خودآگا زیبه سمت م چشمم

موجود  زیم یها رو  یانواع مختلف خوراک یهمه ...دنیذهنم پر

آب دهنمو کهراه افتاده بود با هزار سرو صدا قورت دادمو ...بودن

 ...برداشتم زیمصرف از کنار م کباری یکیبشقاب پالست کی

 !پفک نخوردم؟ پسویچندوقته چ نمیبذار بب...اوففففف -

 :فکر کردم کمی

 یخ یب... انقدر نخوردم حسابش از دستم فرار کرده  پوففف -

 ابیاالنو در

 ،یتوپ توزیچ ی، کم یلوله ا نایپفک ل ی، کم پسیسوپر چ یکم

 لیداخل ظرف منو تشک اتیمحتو یجعفر ازیپ پسیچ یکم

ماست  یتا بنا گوشم باز شده بود با قاشق کم شمین... دادنیم

ه به جمع به توج یبعد هم ب...ختمیظرف ر یگوشه  ریموس

 روند اتیروانه شدمو با ولع مشغول خوردن محتو یسمت مبل

 یکه به جمع رقصنده ها ینیو حس ایآر دنیبا د...ظرفم شدم
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 یدلم هوا ...شد نایوسط سالن ملحق شدن تمام اشتهام کور و ناب

نقشه و ِهَرمش افتادمو از ذهنم مشغول  ادیکرد  ویپن

 نیهرم بودن باا یدهنده ها لیتشک ،ساحلینیا،آراد،حسیآر...شد

 ایکه از اتاق بلند شد و آر ییصدا ادی...حال هرم بازم نامعلوم بود

 :رو پسرم خطاب کرد افتادم

 یبه پن دیبا...بوده پس اون صدا اون صدا نجایاگه بابا بهرام ا -

 بگم

 ریتوجه به گچ دستم که با ماست موس یجام بلند شدمو ب از

 ...ندار رفتمشده بود به سمت اتاق پ یکی

 :در زدن رفتم تو بدون

 .. یپن -

 :چشماشو باز کرد عیسر

 !جانم؟ -

 :اراده گفتم یب

 اوهوع -

 :گفت دویخند

 !خب؟ -

 :افتاد چرا اومده بودم تو اتاقشو گفتم ادمی تازه

 افتمیمن من مجهولو  -

 :تو جاش نشستو درد چهره اشو مچاله کرد عیسر پندار
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 !؟یچ دیپل ینیاون حس! ساحله؟ نکنه!آراد؟ ای ایآر!ه؟یک -

شد و اون عجول بودنو  افتی یمنو پن نیهم ب گهیوجه شبه د هی

 :بود تمونیفوضول یباال بودن درجه 

 مجهول هرممونه یلیخل زنمیمن حدس م یپن نیبب -

 :گرد شد چشماش

 ممکنه ریغ -

 :زدم یضربه ا شینینوک ب به

 !باشدیممکن نم ریغ زیچ چیه -

 :داختو گفتباال ان ییابرو

 !حدس کجا متولد شد؟ نیخب خانوم خشن ا -

 :شرلوک هلمزو به خودم گرفتم یادا

 ...در ارتباط باشه تونهیکه مجهول با همشون م ییاز اونجا -

 :کردو گفت یزیر یخنده  پندار

با ساحل  دیچرا با یلیخل نیبعد استثنا ا!یچه کشف بزرگ یوا -

 !ما در ارتباط باشه؟

 :حدسم نشدم الیخ یب...تگفیراست م نویا

صداشو از تو  رونیکه از اتاقت رد مامان زدم ب یموقع یپن -

 !که آرادو پسرش خطاب کرد دمیشن یاتاق

*** 

 :موهاش فرو کردو از جاش بلند شد نیدستشو ب پندار
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 هیقو تینه خوشم اومد تو هم شمع کاراگاه -

 :براش در حد توانم از ته حلقم خارج کردم زبونمو

 !؟ینمود الیخ یچپس  -

 :باال برد گفت میتسل یبه نشونه  دستاشو

 یچی؛ه فیکث یبه جون مجهول باز -

 رونیرفتو ِهَرمو از کشو ب زشیپندار به سمت م مویدیباهم خند و

 :آورد

به عنوان مجهوله اما  نهیگز نیکامران بهتر نجایتا ا شیآسا نیبب -

 جوره چیه کنهینم دایبه ساحل ربط پ

 :گفتم

خودت  دههیقد نم یاضیر یچرت و پرتا نیمن که کال به امخ  -

 !بگرد دنبال مجهول فراتر از مجهول

 :دادو گفت رونیکالفه نفسشو ب پندار

 شین هی هیکاف ندازتمیمار پله م ادی...ها هییعجب باز شیآسا -

 ...میشیبعد کال محو م مویکوچولو بخور

 :تو هم کردم اخمامو

 !بازنده بودم یباز نیتو ا شهیمن هم یپن -

 :زدو گفت یلبخند پندار

خوب مث من  یمیهمدمو هم ت هیاما االن  یچون تنها بود -

 یدار
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 :انداختم باال و گفتم ابروهامو

 !مویدلستر ل دییبفرما -

 :با تعجب نگاهم کرد که گفتم پندار

فهم  ریجاش به فکر حل مجهوالت غ... کن  فیکم از خودت تعر -

 !باش

 :ه سمتم اومدبا لپ تابش ب یپن

 !افتم؟ی یچ نیبب -

 :باال انداختم ابروهامو

 !خب؟ -

 :رو به روم اشاره کرد ینترنتیا جیپ به

 !مراسممون؟ یتاالر خوب برا هی -

 :لپ تابشو بستم یصفحه  محکم

 !؟یکنیحساس چرا بحثو عوض م یآقا -

 :زدو گفت یلبخند

از تو هم دستتو ب شمویمن بهتر م گهیماه د هیتا  بایتقر -

 ...یکنیم

 :به کمر رو به روش قرار گرفتم دست

 !؟یکه چ -

 :گفت
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پس چرا ...میکنیمجهوالت حل م یمطمئنا تا اون موقع همه  -

 !م؟یباش مونیبه فکر جشن عروس دینبا

 نیهم یبرا...گفتن نداشتم که بزنم یبرا ینزدم خب حرف یحرف

 ...با شالم از اتاقش خارج شدم دمویهم مانتومو پوش

 خواستمیکه االن م یزیندادم تنها چ تیدر صدام زد اهمچق هر

اطرافم  یزایچ یفکر کردن به همه  یبرا یسکوت حساب هی

کردم نه آرتاو آرشام و نه بابا  دایجمع پ نینه مامانو ب...بود

 ...کالفه از خونه اشون خارج شدم...رو

نشون  کوی میشده بودو ساعت مچ کیکامال تار هوا

از کنارم عبور  یشخص یفقط گه گاه زدینمکبوتر پر ...دادیم

 ...کردیم

 یمایماکس...خلوت عبور کردمو وارد کوچا امون شدم ابونیخ از

تر  عیقدمامو سر...خونه امون پارک شده بود یروبه رو ییمشک

 یآور ادیکردمو به سمت در خونه حرکت کردم اما وسط راه با 

زدنگ  مدام لمیقدمام کندو کند تر شدن موبا دینبود کل

خواستم ...کردم میگوش یبه صفحه  یاخم...آراد بود...خوردیم

 ...کار از کار گذشته بود...و که اومده بودم دور بزنم اما یراه

*** 
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 یتو...چشمامو باز کردم یخوردن نور آفتاب به صورتم با کسل با

 ییبا دستا...عالمه کاه هی نیب...بودم وونیبدون ح ی لهیطو هی

 ...بودنم دهیمسلما دزد...چسب خورده یبسته شده و دهن

 شبید یتک تک صحنه ها...بودن دهیمنو دزد...خودم اومدم به

 !رفتن یچشمام بندر یجلو یمشک یمایاز جمله ماکس

به جونم افتاد اما من خانوم خشن  یفیلرز خف دویلحظه ترس هی

 ...بودمو ترسو مرس ممنوع بود

 یداد رفتن پ افکارو از ذهنم پر لهیدرب داغون طو یصدا

مشخص بود ...ستادیمقابلم ا یمرد چارشونه و قد بلند...کارشون

 ...حمومو ازخودش محروم کرده بود شدیم یسه ماه

 :گفت یکلفت یجلوم انداختو با صدا ییفلز ظرف

 !؟یدیفهم برمیظرفو م امیم گهیربع د هیبخورش سر  -

 هیول خنگ...قهقهه زنان از در خارج شد...بهش رفتم یغره ا چشم

بسته و دهن چسب خورده چه  یدرصدم فکر نکرد من بادستا

 !قراره غذا کوفتم کنم یختیر

 یپس قراره گشنگ...بود یخال...رو به روم نگاه کردم یظرف فلز به

قبل  یکور خونده بودن االن مثل سر نایاما ا...آسا خانوم یبکش

فکر  نیبا ا...زنمیبه داداش گلم زنگ م ارمویدر م بمیاز ج مویگوش

پشت شلوارمو لمس  بیج...لبم جا گرفت یرو یلبخند گشاد

 ...کردم اما
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 هیپشت سرم تک واریسرمو به د...نبود که نبود میاز گوش یخبر

به  یبا پوزخند...تو چارچوب معلوم شد ایآر...دادم که در باز شد

 :اشاره کرد یظرف فلز

 !قمیشف قیخانوم رف شیچرا نخورد -

 ایتو دلم به آر یه...نقش بست میشونیپ یرو یظیغل اخم

 ...فحش دادم

 :با همون پوزخند ادامه داد ایآر

 ادایبهت نم! چرا اخم؟!ه؟یچ -

رو به روم  ایآر...گلوم خفه شد یزدم که بخاطر چسب تو یغیج

 :از کاه ها نشست یکیکوچ یتپه  یرو

 یایدر م ییاز تنها یبه زود...سکوت شیخانوم آسا -

 :به چهره اش گرفت یه امسخر یمتفکرانه  حالت

 !رسن؟یم یک دمونیجد یمهمونا نمیبذار بب -

 :به ساعتش انداخت یهم نگاه بعد

  رسنیتا بعد از ظهر خدمت م گهید -

که  دیگونه ام کش یکاه ها بلند شدو دستشو نوازگرانه رو یرو از

که دستام بسته بودن وگر نه  فیصورتمو چرخوندم ح عیسر

 !بشه ازمندیخون ن یکه به اهدا یجور کردمیدهنشو پر از خون م

 یبه دور و ورم نگاه...زد و به سمت در حرکت کرد یا قهقهه

 ...و چند تا بشکه یباکس چوب هی... همه جا پر از کاه بود ...کردم
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 یهم رو نیبس نشسته بودم کمرم ِسر ِسر شده بود واسه هم از

م کم کم چشما...مکافات کیالبته با هزار و  دمیکاه ها دراز کش

نشستم سر  خیروبه بسته شدن بودن که در باز شدو من هم س

پندار  دنیاز د...منته همراه با پندار...بودن کاووسیو ک ایآر...جام

حس  ششیچون پ شحالخو...هم خوشحال شدم هم نگران

اش  نهیو نگران بخاطر استخوان جناق س دادیبهم دست م تیامن

بهش درد وارد  نجایتا ا هم یلیبود و مطمئنا خ دهید بیکه آس

 ...شده بود

زورگو از چشمم  یقطره اشک... محکم کنار من پرتاب کردن پندار

قطرات اشکم  هیجاده باز کردو پشت سرش مابق نییبه سمت پا

 ...شدن یجار

*** 

 یخون خشک شده باق یکم شردینیب یبودو جلو هوشیب پندار

 ...زدنش یحساب دادینشون م نیمونده بودو ا

از پندار به گوشم  یفیخف یشده بود صداه کیهوا تار کم کم

چهره اش از درد در هم ...صورتمو به سمتش برگردوندم..خورد

اونو هم مثل  یدستو پا...فرو رفته بود کم کم چشماشو بازکرد

که  یمن بسته بودن مسلما محکم تر از من چون اطراف طناب

 ...زدیم یمچ دستش بسته شده بود به کبود یرو
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از داخل ...سر جاش نشست یتا سرفه کردو بعد به سخت چند

در آوردم که باعث شد توجهش به سمتم جلب شه  ییگلوم صدا

 چشماش برق زد دنمیو با د

منم اخم ...اومد تو پندار اخم کرد ایهمون لحظه در باز شدو آر در

 !کردم اما نه به شدت اخم پندار

 :شستهمون تپه کاه کوچولو ن یزدو رو یشخندین ایآر

به جمع کوچک ما خوش  اریمهندس پندار کاو یبه به جناب آقا -

 ..دیاومد

 :رو به من ادامه داد بعد

 کمونیانشااهللا جمع کوچ! ؟ دیدر اومد ییخانوم سکوت از تنها -

 ...  دیصبر کن یکم دیمنتها با شهیتا فردا گسترده و بزرگ م

به  ویگردن پن یبار رگ ورم کرده  نیاول یبرا...دیبلند بلند خند و

اما به خاطر ...زد ادیاز ته گلوش فر هوی...دمید کیوضوح و از نزد

 !چسب خفه

 :مماغش گذاشتو گفت یانگشتشو رو ایآر

سکوتو  دیوقت شب با نیا دوننیمهندس هنو نم ینچ نچ آقا -

 ...کنن تیرعا

 :تکون دادو گفت یخداحافظ یبه نشونه  دستشو

 ...بزرگ زینتها با چهار تا سورپرام گردمیمن فردا بر م... فعال  -

 ...رفت رونیاز در ب و



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ٣٢٦ 

*** 

فکر کردم نتونستم چشم رو هم  زاشیبس به سورپرا از

درد  یلیو معلوم بود خ کردیهم تا خود صبح ناله م یپن...بذارم

 ...داره

 ایآر یبار به جا نیاما ا...باز شد یقبل ناگهان یها یمثل سر در

 !شد انیچار چوب در نما یتو یلیخل

 :دمیشن صداشو

 ...یکنار مابق دشونیاون دونفرو هم بنداز -

 !سرم سبز شد قد چنار یشاخ رو اریکاو یبابا و آقا دنید با

بابا و آقا ... من آبلمو یسالم بودن نه مثل پن نایرو شکر بابا ا خدا

 یلیکه از خل یاون...منو پندار تعجب کردن  دنیهم از د اریکاو ی

در  ویفلز یکهنه  یاز پشت کاه ها دوتا صندل دستور گرفته بود

 ...رو نشوند روش اریکاو یاول بابا و بعد اقا. آورد

هم مثل منو پندار دهنشون با چسب بسته  اریکاو یآقا باباو

اما ...رد و بدل نشد نمونیب یکلمه ا چیه نیشده بود واسه هم

 ...بهم القا شد تیاز قبل احساس امن شتریبا وجود بابا ب

ماکان و آرتام  نباریگذشت که باز در باز شدو ا یسه ساعت دو

 ...دستو پا بسته به اتاق آورده شدن

لحظه دلم برا  هی... نشوندن گهید یدوتا صندل یرو هم رو اونا

 یصندل یکه رو میسوخت آخه فقط ماها بود یخودمو پن
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وارد شدو پشت سرش درو بست به مرد  ایآر...میننشسته بود

 :بود گفت ستادهیکنار بابا اکه  یغول تشن

 یارینم یمحراب برا زوج جوون جمعمون صندل -

 طیشرا یآور ادیاما زود با به ...زدم یلبخند گشاد طیاون شرا تو

 ...شد لیبسته شدو به اخم تبد شمین

*** 

با  یصندل یآوردو از جامون بلندو رو یبرامون صندل محراب

 ایآر... سفت بود  یلیخ شیصندل...خشونت تمام پرتابمون کرد

دادو  یکه گذشت صدا یکم کردینفر حرکت م۶ما یقدم زنان جلو

 :رو به پندار گفت ایآر... پندار بلند شد ادیفر

 !؟یمهندس چرا پکر یآقا -

 :به خودش گرفتو گفت یمتفکر یچهره  بعد

هنوز ! د؟یهست یناراض مونیاز مهمون نجاینکرده تاا یینکنه خدا -

دادو  یالک دویکن رهیتونو ذخ یانرژ حساس مونده پس یجاها

 ...دیراه ننداز دادیب

من مشتاقانه ...کرد بعد آروم شد دادیدادو ب گهید یکمی پندار

بودم که در همون  زدیحرفشو م ایکه آر ییمنتظر شروع مهمون

 ...لحظه در باز شدو آراد وارد شد

 ادیفر تیبابا و آرتام گرد شده بود و آرتام هم با عصبان یچشما

رب گوجه  ادیصورتش منو  یقرمز...  زدیم یخفه شده ا یها
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 تیموقع ادیمسخره اش کنم که باز  خواستمیم نداختیم یفرنگ

 :وجدانم بهم تلنگر ... افتادم

 دیاالن با...  ستین یو مخسره باز یآسا االن وقت شوخ یه -

به فکر خنده و هرهر  یبخوا گهیبار د هی... االن ...  یبش یسگ

تو دهنت فکت  زنمیخودم م یفراموش کن تویموقع ویافتیکرکر ب

 ...ایاون دن یجابه جا بشه بر

رو صورتم  ظیاخم غل هیابهت وجدان گرام وحشت کردمو کال  از

 ازمندین ییدرجا به دسشو دتشید یکردم تا هر ک یخالکوب

 ...بشه

 :دیدندوناش غر یآرتام قرار دادواز البه ال یچونه  ریدستشو ز آراد

 !کهیه شو داداِش به اصطالح کوچخفّ  -

 دیآرتام سه برابر شدو صورتشو از دست آراد کش یچشما یگرد

نمه  هیبابا جز  یچهره  یاما تو...کنارو به بابا منتظر چشم دوخت

جواب موند چون سرشو  ینبودو مسلما نگاه آرتام ب یزیچ ینگران

 ...به فکر فرو رفت نوییبا تعجب انداخت پا

 :گفت ایآر

امون وارد  ژهیمهمون و گهید ی قهیدق یب خب خب تا سخ -

 ...هاتون خنده داره افهیو اون موقع ق شهیم

 ...زدند یبه آراد نگاه کردو پوزخند بعد
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بعد ساحل وارد شد اما با سرو  قهیدق ستیربع ب هیو بر  دور

 قیبه لباسش دق!اش گهیچندش و بدتر از هر وقت د یوضع

 :شدم

! زرد ی نهیو زم یو صورت یسرخاب زیر یگال با...بود راهنیپ هی -

لباسو دور کمر ساحل  یهم از جلو رو یمشک یِ کمر بند ِورن هی

 ...خورده بود

من قشنگ مشد  لیاست کلویبا ه یآدم هیتن  یلباس تو دیشا

 کلیو با اون قد کوتاهو ه افهیق ختویتن ساحل بااون ر یاما تو

 ...بودنداشتو بدتر دل زننده  ییچاقش اصال نما

 :گفت ستادویپندار ا یرو به رو ساحل

 !ه؟یچ رهنمیعشقم نظرت راجبه پ -

 :باز ساحل ادامه داد...روشو به سمت من برگردوند پندار

به خاطر تو  نیبب!... از اون کم دارم؟ یِد آخه مگه من چ -

 ...الغر شدم لویبه خاطر تو سه ک نیبب...لنزهامو در آوردم

مشت  هیدستش قرار داشت  یه توک ییدست فیک یاز تو بعد

 :تو صورت پندار با بغض ادامه داد ختیآوردو ر رونیقرص ب

انتخابت  دیآخه چرا من نبا... پفک من که دوستت داشتم آخه -

 یبرا! باشم؟ تیزندگ کیشر تونستمیچرا من نم...چ! شدم؟یم

 ...چرا!؟یلعنت یچ
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آروم  یبرا یکس...کرد هیکاه ها افتادو زار زار گر یزانوهاش رو یرو

 !نکرد یکردنش تالش

*** 

بلند رو به همه  ییبا صدا ایکه آر...کرد یاخم وحشتناک پندار

 :گفت

 رسهیم فیکث یباز سییو رئ ژهیمهمون و گهید ی قهیدق کیتا  -

 :شروع کرد به شمارش معکوس و

- ۹۹...۹۸...۹۷...۹۶..۹۵... 

 ...داخل شد یلیدر باز شدو خل هوی

رفتو مقابلشون قرار  اریکاو یگ به سمت باباو آقاپوزخند بزر هی با

 :گرفت

 !حالتون خوبه؟...به به شرکا -

 :رو کند نایدهن باباا یحرکت و با جفت دستاش چسبا هی با

 ...دیرفتیخوشحالم که دعوتمو پذ -

 ...سر داد یقهقهه ا بعد

 :دیپرس عیسر یلیخ بابا

 !؟یلیبود خل یچ نجایقصدت از آوردن ما به ا -

 :گفت یبا پوزخند یلیخل

به  مامیکرم س میمن کر!ه؟یک یلیسکوت اشتباه نکن خل یآقا -

 !؟یاریجا م
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 ...منتظر به بابا نگاه کرد و

 :ادامه داد اریکاو یبه آقا رو

 !؟ اریکاو یآقا یشما چ -

 :ادامه داد میهمون کر ای یلیکه گذشت باز خل یکم

 هیقبلش الزم تا  فقط...میک گمیخودم براتون م دیفکر نکن ادیز -

 میذهنتون کن یگوشه  یبه خاطرات کهنه و خاک گرفته  یسفر

... 

 :آوردو ادامه داد رونیکتش ب بیاز ج یدستمال

وارد کارخونه  یبا پدرو مادرم به قصد کار نگهبان شیسال ها پ -

 رفتیم شیخوب پ یهمه چ...  میبزرگ خاندان سکوت شد ی

ت به کارخونه اومدن پدرمم برا سرق یعده ا هیشب  هی نکهیتا ا

تنه رو به رو  هیبا ده نفر  اریحفاظت از مالو منال خاندان کاو یبرا

بعد هم فلنگو ...خالصش کردن ریت هینامردا مسلح بودنو با ... شد

اومدنو پدرمو ...مامانم با اورژانس تماس گرفت...بستنو الفرار

وت سک لیسه شیفرداش که به کارخونه پ...مارستانیب میبرد

 یپول تنها برا یماجرا،درخواست مقدار فیبرگشتمو بعد از تعر

 چیبه من ه:ام زدو گفت نهیخرج درمان بابا کردم دست رد به س

مامانم ...مادرم برگشتم شیپ یشرمندگ کیبا هزار و ...نداره یبطر

 مارستانیب ی نهیپنج روز مهلت خواست تا بتونه هز مارستانیاز ب

نامردت تمام بندو  یبابا)ا اشاره کردبه باب... (پدرمو دراره
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دست مزد بابامو هم  یحت ابونیوسط خ ختیبساطمونو ر

خونه  یکلفت تو هیعنوان  بهمادرم انقدر گشت تا باالخره ...نداد

مامانم همون اول حقوق سه ماهشو ...بودنش رفتهیپذ ارایکااو ی

 نتایبهمون خ نجایبابا تو هم ا)اشاره کرد یپن یبه بابا(خواستو 

 رونیبا اون حال زارش ب مارستانیبابامو از ب...کردو حقوقشو نداد

که  یتاقها در ا اریکتو یمنو مامانمو بابام هم تو خونه ...کردن

تازه اوج  نیاما ا میادامه داد یبهمون داده شده بود به زندگ

زخم بابام عفونت کردو )با پوزخند ادامه داد...(بود مونیچارگیب

از )اشاره کرد اریبه کاو(مامانمم... م موندو من مامان...درجا مرد

به ...ُمرد و من تنها شدم دیلجنت ازش کار کش یبس اون بابا

از  یکیخاطر خواه  نکهیمشغول کار شدم تا ا نعنوان کمک باغبو

 هیخالصه با  مویباهم صحبت کرد...شدم ارایکاو یخونه  یآشپزا

هره سه قلو باردار گلچ نکهیتاا...میعقد دائم سرو تهشو هم آورد

 ...شد

کند که من قبل از خودش به  ویدهن منو پن یچسب رو میکر

 :حرف اومدم

منو پندار مربوط  یبه بابابزرگا نایا یهمه  نجایخب االن تاا -

 !و؟یک یپس آ یچرا مارو گرفت...نه ما شدیم

*** 

 :محکم چونه امو گرفتو فشرد میکر یبه جا ایآر
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زبوِن زبون درازا ! خانوم کوچولو؟ هیچ یمهمون نیفرق ا یدونیم -

 !شد؟ یچ یگرفت...کننیرو کات م

حرکت شدم زبونمم که انگار  یکردو ب خیلحظه سر تا پام  هی

پوزخند  هیکات شده بود سرمو تکون دادمو اون با  یجد یجد

 ...چونه امو رها کرد

 :انداختو گفت ینگاه میبهم ن میکر

 !خب کجا بودم؟ -

 :جواب داد آراد

 ...گلچهره یباردار -

 :زدو ادامه داد یقهقهه ا میکر

 شهیباورتون م...گلچهره سه قلو باردار بود گهید یچیه...آهان -

 هی یاما گلچهره مادرشون سر زا فقط به خاطر خودخواه...سه قلو

ازش خواهش کردم بذاره ...بود اریکاو انینفر رفت اون هم شا

 یهفته  ینذاشت و توآخرشو استراحت کنه اما  یگلچهره هفته 

 ادیبه خاطر فشار ز گفتنیم رستاراپ...دیآخر سه برابر ازش کار کش

سرش اومده بود و اونا هم فقط تونسته  ییچه بال دونمینم

من با سه قلو ها و بدون گلچهره ...بودن سه قلو ها رو نجات بدن

سه  حتاجیما ی هیچند وقت گذشتو ته...اریکاو یبرگشتم خونه 

 اریکاو انیدست به دامن شا...به لبم کرده بودقلوها جون 

سه  قیسه سال گذشتو سه قلوها دق... اما بازم پسم زد...شدم
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دوتا از سه قلو ها ...بودن طنتیتو اوج شورو ش...سالشون بود

اومد اتاقمو گفت که  انیشب شا هی...دختر بود شونیکیپسرو 

اس بخرم سه قلوها و خودم لب یداره برمو برا یفردا شب مهمون

برا  دمیخر یصورت رهنیدست پ هیبرا دخترم ...تا حفظ آبرو شه

شب عمرم  نیاون شب شوم تر...شلوار رهنویپسرا هم پ

گل ...تنمو ازم گرفتن یپاره ... دخترمو ازم جدا کردن...بود

 هیاز  ینگهدار تیعدم صالح ویاقتیل یگرفتنو به ب مویسرسبد

به ...کردم هیگر... ردم مخالفت ک... دختر بچه رو متهمم کردن

قسم خوردن دخترمو پس ... گرفتن ما دهیپاشون افتادم اما ناد

غم بزرگتر  هیاز دخترم تموم نشده بود  یهنوز غم دور...رمیبگ

گرفتم  یمرخص انیاز شا یروز که با هزار بدبخت هی...دامنمو گرفت

تنهاشون گذاشتم تا  قهیدق یس یو بچه هارو بردم پارک؛برا

از پدرشون براشون  یخوب یخاطره  هیبخرم بلکه  یبستنبراشون 

 ادیتا مثال ب ابونیاز قال رفته بود وسط خ یکیبمونه اما  یباق

کرده  رشیز نیکه از قضا ماش ابونیمن اون طرف خ شیپ

مردم به اورژانس زنگ زده  دمیمن باال سرش رس یوقت...بود

پسرمو اورژانس  دنیبرداشتمو با رس ویکیفورا اون ...بودن

سرش لخته شده  وخون ت گفتنیدکترا م...میمنتقل کرد مارستانیب

پولو  نیمنم که ا...  رهیگیصورت م ییباال ی نهیهز هیو با 

از شانسم ...هیگر ریزدم ز مارستانیاونجا بود که تو ب...نداشتم 
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با زنش اونجا بودن بهم ) به بابا اشاره کرد(جناب سکوت نیا

پسرم  دیو اون شرط خر یبه شرطاما  دهیگفت بچمو نجات م

 ...بود

من که کال ...دستش داد یآب وانیل ایصبر کردو بالفاصله آر یکم

 !دادیاِرور م یدر پ یبودمو مخم پ دهیهنگ

*** 

 :نفس باال داد و ادامه داد هی آبو

با  یسالمت یبهرام سکوت با من مبادله  یشد که آقا نگونهیو ا -

 !پسرتو مبادله کنم؟ ایمنم دختر  هینظرت چ!جالبه نه؟...بچه کرد

 :بابا وحشت زده شدو گفت ی افهیق

 ...اما من جون پسرتو نجات دادم...اما -

 :گفت میکر

 !جدا کردنش از من؟ یهه در اضا -

 :گفت بابا

بچه اش ...  مارستانیب میخب اونروز الله رو آورده بود...خب -

 نیهم با ا سومش یبچه  دیفهمیاومده بودو اگه م ایمرده به دن

 یتنها راه حل نیواسه هم شدیاومده مطمئنا داغون م ایضع به دن

بهوش اومد غصه  یکردم تا وقت یعمل دویرسیکه به ذهنم م

 ...نخوره
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هم فکش  یآراد حلقه زده بودنو از طرف یچشما یتو اشک

 ...خفن خورهیمنقبض شده بودو مشخص بود حرص م یحساب

 :زبون باز کرد نباریا پندار

 یکه بابا بزرگمو خاله و شوهرخالم مقصرن نه بابا نجایتاا...بخ -

 !من و من

 :به ساحل اشاره کرد میکر

اش  نهیتو،دست رد به س...یتو دل تک دخترمو شکوند -

 نایبزرگتر از ا یگناه گهید یگرفت دهیتو،تو احساساتشو نا د...یزد

 !ا؟یهم هست مگه تو دن

 ریتو بغل باباشو زد ز ما انداخت یخودشو لوس کردو جلو ساحل

 :هیگر

مال  ایمال من شه  دیبا ایاون ...خوامیمن پفکو م...ییبابا -

 !باّشه؟...شهینم یچکیه

 ...دیتهوع گرفته بودم شد حالت

 :زد یبه روش لبخند میکر

 ...زمینازت برم عز یباشه قربون چشما -

 ...بکوبم واریتو د اشونیسرمو از دست مسخره باز خواستمیم

 :ازم شروع کردب میکر

به آراد اشاره ...(کردم دایاالن بعد از سال ها پسرو دخترم پ -

 ...ازم جداشون کنه یکس ذارمینم گهیو د)کرد
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 :به اون نره غوله گفت رو

 ...یبه بخش مخصوص مهمون اریب ونویآقا -

 ...رفت رونیاز در به اتفاق ساحل ب و

 

 این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

) wWw.98iA.Com(ساخته و منتشر شده است 

 

داداش آرتامو  یبه عالوه  اریکاو یگندهه بابا و پندارو آقا اون

بلند و البته  هیپا یچوب زیم هیآراد ...میبرد و تنها من و آراد موند

سمت  یگوشه  یبه سمت کاه ها...فرسوده رو به روم قرار داد

 هیبا ...آورد رونیبزرگ و سبز رنگ ب یلیخ یجعبه  هی چپ رفتو

 یبرا ییخدا...به صورت وحشت زده ام کرد ینگاه شخندین

 نیبا ا یتالش کردم اما خب به تازگ یلیپوشوندن وحشتم خ

 یسخت بود حت یلیحس رو به رو شده بودم مهار کردنش خ

 !فضا یسخت تر از آب خوردن تو

شکل چاقو در  یا لهیوس هیز توش ا... سبزو باز کرد یجعبه  در

 :آورد و گفت

 !ه؟یچ نیکار ا یدونیآسا م -

 !نبود ندیاصال خوشا لههیوس ختیر...حرکت دادم نیبه طرف سرمو

 :تکون دادو گفت یسر آراد
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 یاسمش پرچه  لهیوس نیا...اشکال نداره!زبونتو گربه خورده؟ -

ش برا پوس از یتو قرون وسط...زهیچقدر ت ینیبیم...  هییایاسپان

 !کردنیاستفاده م یکندن قربان

 کردنویپوست م وهیمثال طرفو مثل م...وحشتناک بود ییخدا

 ...ذاشتنینم یو گوشتو پوست چهیماه چیمطمئنا ازش ه

 یهرچ ایچمپه  دونمیچم ایکه آراد پرچه  دمیلبمو جو پوست

رو از  گهید ی لهیوس هی...گذاشت زیاصال همون چاقوهه رو رو م

گنده هم  چیپ هیکاله بود و  هیشب لههیوس...آورد رونیب جعبه یتو

به آراد با ... چونه داشت یجا هی نشییکالهه بود پا یرو کله 

 :سر دادو گفت یتعجب نگاه کردم که قهقهه ا

ازش به عنوان  یهم تو قرون وسط نویا...اسمش سر له کنه -

 ...کردنیابزار استفاده م نیاز زجر آور تر یکی

 نیبودهه از ا یخب چه کار! وا سر له کن؟...تر شدگرد  چشمام

سر  دنیله یبرا تونستنیم... کردنیاستفاده م ختیریب ی لهیوس

 یزیچ یمثال از چرخ گوشت ایگنده  یطرفشون از گوش کوب ها

 ...کردنیاستفاده م

*** 

 :پندار
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 یوقت...از اون شتریاما قلبم ب سوختیم یلیام خ نهیس ی قفسه

کرده بود فکر  میدر حق کر ینامرد نهمهیبزرگم ا چطر پدر نکهیبه ا

 ... کردمیحس م یچشمام هم سوزش یتو کردمیم

کتک خورده بودمو  شتریبابا و آقا بهرام و آرتام از همه ب نیب

سه برابر من  بایکه تقر هیکلیاون مرد ه...حالمم از همه خراب تر

اتاق درو باز کردو محکم به داخل  دمیرسیبودو من تا شونه اش م

 هیجمع کردم و  وارید یخودمو گوشه ...پرت کرد ینمورو سرد

 یبا هر دمو باز دم...ذاشتمام گ نهیس یقفسه  یدستمو رو

 یخشک یهم تک سرفه ها یهر از گاه...کردمیصورتمو مچاله م

ادامه  یمدل نیوضعم هم یساعت۱حولو حوش ...دیبر یامانمو م

 :کرد تا در اتاق باز شد دایپ

 ...میخره ما تنها شدعشقم باال -

 ...هم اضافه شد شیریس نیا...خوب بود یلیخ وضعم

 :کردمو گفتم یظیغل اخم

 مرد متاهلم هیمن االن ! ؟یستیچرا ول کنم ن...  رونیبرو ب -

 :بلندشو باال انداخت یابرو یتا هی

 !؟یمتاهل شد یپفک ک... اِ  -

 بودم بلکه درد دهینترس...سخت قورت دادم یلیدهنمو خ آب

 :کردیام م وونهیداشت د

 ...کردن یجار تیمحرم ی غهیص شیمنو آسا نیکه ب یاز وقت -
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 :بلندشو به سمت عقب پرواز داد  یموها

 یتوسط برادر گرام کنون گهیساعت د هیتا  شتونیهه اون آّسا -

 ...و خالّص کنهیم میتسل نیمن و برادر سابقش جان به جان آفر

که صورتم به وضوح  یطور از طرز حرف زدنش بدم اومد چقدر

وار قلبم واسه  وونهید یهم حت طیتو اون شرا...مچاله شد

فکر کنمو بهم  گهید یکیبه  نکهیمهلت ا یحت زدویم شیآسا

 !دادینم

 :تعجب نگاش کردم که ادامه داد با

 ! نیرو زم زهیریمغزشو م نکهیا ای کنهیآراد پوستشو م ای -

داشتم آقا بهرام چهارتا از که من خبر  ییتااونجا! گرد شد چشمام

 دویدیرو نم نایآراد ا یعنی...شمالشو به نام آراد کرده بود ینایزم

چشمو رو بود که خواهر به اصطالح سابقشو  یحد ب نیتا ا

 !کنه نهیرید ی نهیانتقامو ک هی یقربان رحمانهیب

رو به روم نشتو پاشو رو پاش  یصندل یبا عشوه رو ساحل

وار به حرکت در  یرون پاش باز یشو رودست یانگشتا...انداخت

 :آوردو ادامه داد

من  ی نهیدست رد به س یخوایم ؟بازمیدار یاالن چه حس -

 ...جذاب ترم شمیاز آسا یمن که حت! آخه چرا؟!؟یبزن

ام  نهیس یسر دادم که موجب سوزش قفسه  ییعصبب ی قهقهه

 :شد
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 آدم انقدر سیخوب ن! داره نه؟ یاعتماد به سقف هم حد -

 باشه فتهیخودش

 :کرد یزیر اخم

 !من زشتم؟ یعنی -

 :لبم جا دادم یگوشه  یپوزخند

ارادتمندهه  ییبایز یجراح غیکه سرتاپاش به ت یبه نظرت کس -

 !خوشگله؟

 :هق هق کنان گفت دویبغضش ترک هوی...بلند شد یصندل یرو از

بکّشتت  گمیم...  گمیبه بابا م... به ...پفک یبد یلیخ...یلیخ -

 یعوض...احساسات من یر باباگو

لبم  یرو یا روزمندانهیلبخند پ...پا کوبان از اتاق خارج شد و

 طیشرا تویآوردن موقع ادیزود با به  یلینقش بست اما خ

 !کردم لشیبه اخم تبد شیآسا

 شتریدردم ب گذشتیهرچقدر م دمیدراز کش نیزم یرو آروم

 غیج یبا صداچقدر گذشت اما  دونمیبه فکر فرو رفتم نم...شدیم

 ...کردم یبا ترس از افکارم چشم پوش شیآسا

*** 

! همون غوله بود هی نباریبه سکته بودم که باز در باز شد ا رو

 نیزم یگرفتو کشون کشون رو چمویبسته شده و طناب پ یدستا

 ...دتمیکش
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قشنگ دنبال و  یعنی!دیکشیم نیزم یرحمانه منو رو یب غوله

بدنم به کار برده  لیا ساختن استباشگاه بر یکه تو ویینایتمر

 !بردیسوال م ریبودم ز

... دادم رونیمتوقفش کرد منم نفسمو پر درد ب میکر یصدا

 :از پشت سرم به گوشم خورد میکر یصدا

مرگ عشقش  یکه مشاهده  هیاول یببرش همون جا بیحب -

 ...باشه

اما نابود  کنهیخودش اتکه، نابود م شیو مرگ؟ آسا شیآسا هه

 ...یلیخل یآقا یکور خوند!دارم مانیا نیمن به ا شهینم

 !دیکش نیگفتو بدتر از قبل منو رو زم یچشم آقا هیغوله  اون

 !بردتمون رونیکه ازش به ب یقرار گرفت همون درب یدرب مقابل

شده بودو  یمخش متالش!سالم بود اما آراد شیآسا..باز کرد درو

تو اون  شویآسا بار نیبرا اول...چشماش قشنگ از حدقه زده بود

 ...دمیدیحال م

با ...دنش گرفته بود یکرده بودو دستاشو جلوو  وحشت

 ...دیلرزیم کردویگرد شده هق هق م ییچشما

 :در آوردو بعد گفت مشویس یب غوله

 !ه؟یآقا آراد دخلش اومده دستور چ -

خش خش پخش  یهمراه با کم یلیخل یبعد صدا قهیدق چند

 :شد
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 !؟یدخترهه چ -

 :گفت یسر غوله

 !زنهیداره عر م یادیز یلیاز منو شما هم سالم ترهه فقط االن خ -

 ...نزدم یکردم اما حرف یمنفبض شدو دندون قروچه ا فکمو

 :قبل گفت یپخش صدا تیفیبا همون ک یلیخل بازم

 نیا یول... فرستادم همون تهران  یدردسر چیه یپدراشونو ب -

 تمام...دیجاده ولشون کن یدو تا رو تو

سر آراد نشسته بود و  یب یکه کنار جنازه  شیبه سمت آسا لهغو

منم با ...دشیدست کش هیبا  نیزم یرفت و رو کردیم هیزار زار گر

چرا ...فمیاز خودم بدم اومد که چرا انقدر ضع...دست یکیاون 

 ...شاخ و دم نجات بدم یغول ب هیاز دست  تونمیناموسمو نم

همون  ای بیر از کاه حبپ طیمحض خارج شدنمون از اون مح به

اونا هم به سمتش ...غوله به سه نفر گنده تر از خودش اشاره کرد

 :اومدن روبهشون گفت

 دیزود باش...میرو تو جاده گمو گور کن نایا میدار تیمامور -

ون  هی یکیکشون کشون تا نزد شویآسا یمنو و اون ک شونیکی

 ...تنهم جلو نشس یکیاون  بویبردو حب یدود یها شهیبا ش

 ..دادیلب مدام فحش م ریز کردویم هیهمچنان گر شیآسا

*** 

 دادیلب مدام فحش م ریز کردویم هیهمچنان گر شیآسا
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 :کرد یقاط شیشد که آسا یچ دمینفهم هوی

 حرومزاده ها ...آشغاال...کثافطا -

و سر آسا ...شیاز اون غول تشنا محکم خوابوند تو دهن آسا یکی

 ...خورد به پنجره

 :بهش چشم دوختمو گفتم خشم با

تو  ایدست نجست بهش بخوره دن گهیبار د هیناموس  یب -

 !؟یدیفهم کنمیجهنم م

داشت و درست کنارم  یروشن یقهوه ا یکه موها گشونید یکی

 :گرفتتمو تکونم داد قهینشسته بود از 

 ...احمق  یبفهم حرف دهنتو پسره  -

 :دوبرابر از قبل گفتم ییصدا با

 گهید یکیکه دست به ناموس  نیامس نبودن یِد اگه ب -

 ..دیزدینم

 :اشون توقف کردو گفت راننده

که حس وحال  یکیخالص من  نوییپا مشونیندازیجا م نیهم -

 ...دوتا لندهورو ندارم نیتحمل ا

کردنو گازشو  ادهیپ نیمنو از ماش یکیاون  شویآسا شونیکی

 ...گرفتنو رفتن
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افتاده بودن نگاه  نیمز یکه کنارم رو ییها شهیخرده ش به

خورده  هیتک یدرست از پشت به تکه سنگ شونیکی...کردم

 ...دستمو باهاش ببرم و موفق شدم یکردم طنابا یسع...بود

افتاد اما باز هم صافش  شههیش یسخت بود دو سه بار یلیخ

که  دنوینفس کش نمیس یدرد قفسه ...کردمو به کارم ادامه دادم

 !رسا کرده بودحرکتو هم برام طاقت ف چیه

گونه اش پشت سر  یاشک رو یقطره ها...نگاه کردم شیآسا به

 !فشردنیدل منو درهم م خوردنویهم سر م

آروم ...پاهامو هم با دستام باز کردمو به سمتش رفتم طناب

 ...پوستش کبود شده بود یرد طناب رو...دستاشو باز کردم

هم مدام  شیآسا...کیسردو تار بایهوا تقر مویجاده بود هی کنار

البته نه  دادیفحش م زدنویقاط م چاشیپ میس هویو  کردیم هیگر

 !میبه من بلکه به کر

 :نتونستم صبر کنمو گفتم گهید

 !شده؟ یچ!؟یختیبهم ر هویچرا  شیآسا -

 :اما خودشو کنترل کردو گفت دیلرزیاش م چونه

 !آخه چرا؟.جلو چشمم کشت میآرادو کر...آرادو یپن -

 گهید گفتیکه م نیچطور؟ا!م؟یکر!خورد کردبر نیبا زم فکم

شد حاال پسرشو بشمار سه  یچ!بچه هاش ازش دور شن  زارهینم

 !ا؟یفرستاد اون دن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ٣٤٦ 

 :مقدمه گفتم یب...هیگر ریبازم زد ز شیآسا

 ...رهینم شیاز پ یکردن کار هینشستنو گر نجایبا ا -

 بیجمعو جور کردو دستشو داخلج عیسر یلیاشو خ هیگر شیآسا

آورد به  رونیشکل ب یدکمه ا ءیش هی...شلوارش کرد یکنار

 :سمتم گرفتشو گفت

خاک به سرو اون  میاون کر نکهیآراد قبل از ا نویا...  یپن نیبب -

مخ  شیگور به گور یدستا ریاون ز الیخ یلوچه نه نوچه اصال ب

بهم دادو  نویآرادو با اون دستگاه وحشت ناکه بپوکونن آراد ا

 !سهیپل یاره اد ابیگفت که رد 

 :کرده گفتم تعجب

 !فهمم؟ ینم یچ یعنی -

 :گفت شیآسا

 بیغر بیعج لیو وسا زایم زیچ یسر هیبا  یآراد اول کم -

بهم ...شنود کند هیبردو  میصندل ریدستشو ز ییهویترسوندتم بعد 

هم  یام هرچ یمخف سیمن پل:دادو گفت نویهمون لحظه ا

 یکه خواهرمو حت مستیچشمو رو ن یباشه انقدر قدر نشناسوب

 میالقبا تسل هیمشت  هینباشه به  میاگه هم خواهر واقع

دارو دستش خواستن  مویکه اگه کر ابهیرد هی نیا شیآسا.کنم

به دادتون  عایسر سایتا پل یگمو گورتون کنن راحت روشنش کن
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همه  یب یدستا ریاون ز مویهمون لحظه بود که کر...برسن

 ...نیکف زم ختنیاون دستگاهه رتو و مخ آرادو با  ختنیر زشیچ

 ...روشن کردم ابویرد  یمعطل یب

*** 

 یدر اومد اما بعد قسمت یبوق گوش آزار یصدا هی ابیاز رد  اول

 ...بود شروع به چشمک زدن کرد نیکه شکل نگ ابیاز رد 

 ریآژ یکه صدا میاونجا بود شیتو سرما با آسا ویساعت۲ حدود

 !توجهمونو جلب کرد سیپل نیماش

 فکر کنم اومدن دنبالمون شیآسا -

 یکم سیپل نیماش...تنها به تکون دادن سرش اکتفا کرد شیآسا

 !اومدن رونیاون طرف تر توقف کردو دو تا مامور ازش ب

 :ما به سمتمون اومدن دنید با

از جانب شما روشن شده بود  ابیظاهرا رد...ریوقت بخ -

 !درسته؟

 :زدمو گفتم یجون یب لبخند

 ستهدر...بله -

 :با تعجب گفت یکی اون

 !میداده بود مونیبه مامور مخف ابویرد نیماا!...چطور ممکنه؟ -

 :در جوابش گفت شیآسا نباریا
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 یلیخل دونمیچم ایبرادرم آراد سکوت  ابویرد نیا...محترم یآقا -

 ...بهم داد

 :دیپر شیوسط حرف آسا هیاول

 !پس خودش کوش؟ -

از برق زدن چشماش  نویا...حلقه زد شیآسا یچشما یتو اشک

 :متوجه شدم یکیتو اون تار

 ختیمخشو ر...آرادو کشت یعوض یلیاون خل...داداشمو کشت -

 قبرستون نهیفرستاد س...نیکف زم

 :از مامورا گفت یکیکه  رفتیصدا داشت باال م گهید

مرگ آراد  ریگیما بعدا پ...میافتیکه راه ب دیسوار ش دییبفرما -

 ...میشیم

 ...اشاره کرد نیاشدستش به م با

نمونده بود که  یزیچ...میبلند شد شیبه اتفاق آسا نیزم یرو از

به ...افتادم نیاما پاهام سست شدنو به زم میبرس نیبه ماش

 یقبل از بسته شدن چشمام صدا...دادمیم رونینفسمو ب یسخت

 ...دیچیتو سرم پ شیآسا غیج

*** 

 :شیآسا

 یپن ییهویاما ...میحرکت کرد سهیپل نیبه سمت ماش یپن با

شده  نیبگرد اونورو بگرد آقا پخش زم نورویا... شد  بیغ
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 هی...دیکشیافتاده باشه نفس م رونیکه از آب ب ییمثل ماه...وبود

 !چشماش رفت رو هم یکر کننده زدمو پن غیج

مامورا که از ما جلوتر بودن به سمتمون ...سرش نشستم باال

 ...دنیدو

 :گفت  شونیکی

 د؟یچرا توقف کرد!انوم؟شده خ یزیچ -

 !؟یدیسوالو پرس نیکه ا یدیند ویمگه پن!سواله نکبت؟ نیا آخه

 :گفتم دویدهنم پر از

 ...پام خسته شده نشستم افتادهین ینه بابا اتفاق -

 :گنگ نگام کردو گفت ماموره

 !د؟یزد غیپس چرا ج -

 :دمیدندونام غر یال از

 !فته؟از حال ر ینیبینم ید مگه کور...مرض داشتم -

بلندش کردنو به  نیزم یشده باشن از رو یانگاهر متوجه پن تازه

 ...میرفت نیسمت ماش

*** 

 چیه...بود نیسفتو سنگ یلیخ... گذاشتن رو پام  ویپن ی کله

 !باشه نیکله اش انقدر سفت و سنگ کردمیوقت فکر نم

 :از مامورا توجهمو جلب کرد یکی یصدا
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منتقل  مارستانیبه ب شونویا اعیگفتن سر...به مرکز اطالع دادم -

به خونواده  دیتلفن لطف کن نیخانوم سکوت شما هم با ا میکن

 ...دیاطالع بد

بعد ...به مامان زنگ زدم.رو گرفتم لشیگفتمو تلفنو موبا یا باشه

 :از سه تا بوق بالفاصله جواب داد

 !الو؟ -

 مامان منم آسا -

 !؟ییقربونت برم کجا -

 ...اش هیبعد هق هق گر و

 مارستانیب میبریم ویپن میمامان دار -

 :هق هق مامان قطع شد هوی

 مارستان؟یکدوم ب!چرا؟! ؟ یچ -

 :دمیپرس سایاز پل یکیگذاشتمو از  یگوش یرو دهنه  دستمو

 !م؟یریم مارستانیکدوم ب -

 :که پشت فرمون بود جوابمو داد یکس

 (...)مارستانیب -

 :دهنه برداشتم یگفتمو دستمو از رو یآهان

 ...حالش خرابه یآخه پن(...)مارستانیب میریم -

 :گفت که گفتم یباشه ا مامان

 هم اطالع بده اریکاو یبه خونواده  یراست -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ٣٥١ 

 باشه -

 لیبه صاحبش تحو ویگوش...گفتمو قطع کردم یا یندار یکار

و چشم  یرانیپسره کامال ا هی...شدم رهیپندار خ یدادمو به چهره 

 ششیته ر...ومدنیورتش بهش مص یاجزا یهمه...یابرو مشک

مظلوم  یلیچهره اش به نسبت من خ...بامزه اش کرده بود یلیخ

 دیدیب بسم اهللا منو م یهر ک لمیتو دوران تحص ادمهی...نما بود

 ...نگه داشتن مارستانیب هیدم  سهیپل...اول  زیم اوردمیم

 مشویس یب یکیاون  دویدو مارستانیبه دو به سمت ب شونیکی

 ...کرد ینیشروع به خبر چدر آوردو 

 هیبا سه تا پرستار و  سهیگذشت که اون پل یا قهیپنج دق هی

 ...تخت اومدن

گذاشتن رو تختو گفتن که به اورژانس  ویکه مذکر بودن پن پرستارا

 ...کننیمنتقلش م

باال  یطبقه  ضیهمراه مر یازم خواستن تا تو راهرو سایپل

که مخم  افتادیراه م آسانسور کم کم داشت...منتظرشون بمونم

تنم جز  یهمه ...تازه فرمان دادو با کله به سمت آسانسور رفتم

 ...افتنیگچ داشتم به داخل آسانسور راه  یکه تو یدست

*** 

اما ... کردن  یکه تو آسانسور بودن با تعجب بهم نگاه م یمردم

 !لبم اکتفا کردم یرو یلبخند دکور کیمن تنها به 
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 یبه گچ دستم نگاه...شدم ادهیور پباز شدن درب آسانس با

 ...شده بود دهییسا...انداختم

به سمتم هجوم  یپن یکه گذشت مامان و بابا و خانواده  یکم

 ..آوردن

 :خودشو تو بغلم شوت کردو گفت هیبا گر یپن مامان

 !چطور؟! ؟ شیکار و کنن آسا نیچطور تونستن با پندارم ا -

که کار نکرده بودن  یبا پن آخه! ناجورتو شک فرو رفته بودم یلیخ

... 

خودشونو تو آغوشم  بیو پاندا به ترت زیو پان نایاز شراره پاد بعد

دو تا خونواده گردوندم اما نه  نیچشمامو ب...شوت کردنو زار زدن

 !بود نه از مروا یاز ماکان خبر

 :دمیامانم ندادو پرس یفوضول

 !کوش؟ یپس مر -

 :زدو گفت یبه روم لبخند نایپاند

 بخره ید یس شییرفته برا دا -

از مامان ...رفته بود کارتون بخره یبرا پن! ام گرفته بود خنده

 :دمیپرس

 !راهروم؟ نیمن تو ا دیدیمامان از کجا فهم -

 :دستش جابه جا کردو گفت یتو شویدست فیک مامان
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و  یینجایاونا گفتن تو ا.بودن نییپا سیخب دو تا مامور پل -

 ...برن دیاومده با شیپ یتیمامورگفتن بهت بگم براشون 

 ...شدم رهیبدبخت دستم خ یشده  دهییگفتمو به گچ سا یآهان

 :بلند شد دیمروار یربع بعد صدا هی حدود

 علووووس -

 ...واال!خب بچه مث آدم بگو آسا ؟!عجبا

که تو راهرو بودن با تعجب کله  ییمارایهمراهان ب ی همه

بچه رو  نکهیبرا ا...خوندنچریمنو مروا م نیهاشونو مثل رادار ب

نکنم آغوشمو براش باز کردمو اون هم خدا  طیخ نیاز ا شتریب

 :بخلم دیخواسته پر

 !مروا جونم؟ یخوب -

 :دادو گفت یسرش بودو تکون یکه رو ییصورت تل

اگه پندار بودا ...کنم یباهات باوز تونمیم ضهیپندار مر...آوره -

 ...کردیدعبام م

 :گفتم

 ..بدان یدانستینم... هم خوب و مهربونه  یلیخ ینه بابا پن -

 :دادو گفت ییسیپل سالم

 چشم قلبان -

 ...و از دستش گرفت ییکیبه سمت ماکان رفت و پالست بعد

  نیبیعلوس ب -
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 دنیکه به سمتم گرفته بود از دستش گرفتمو با د ویکیپالست

 :داخلش گفتم یمحتوا

 !همه کارتون مروا نیاووووَف چه خبره ا -

 :برد پشتشو گفت اشودست

 ...گلفتم یبرا تو و پن -

 :گفتم دمویکش لپشو

 !راستشو بگو کدوماش مال منن؟ -

 :ازم گرفت کویپالست

 ییاونا...ترسوننده داره مال توهه یکه روش عسکا ییاونا نیبیب -

 ...که قشمت موخاطباش نوشته کودکان مال پنداره

 :بزنم که مامان گفت یبهش حرف اومدم

 ...مانتو و شلوار درب داغونتو عوض کن نیبرو ا ایب شیآسا -

 رونیب یدست مانتو و شلوار مشک هیساک کنار پاش  یاز تو بعد

 ...آورد

بار بود که  نیاول یبرا...گفتمو لباسا رو از دستش گرفتم یا باشه

از جمع جدا  خوامیم دیتا د دیمروار...دلم برا حموم تنگ شدهبود

 :شم گفت

 ...امیمنم م -

 ...نزدم اون هم خدا خواسته ردم راه افتاد یفحر

*** 
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اش آخر خنده  افهیق...سرجاش متوقفش کرد نایپاد یصدا اما

 ...زدن بود غیانفجارو ج یکرده بودو آماده  ینیریاخم ش...بود

 :به سمتش اومدو گفت نایپاد

 یخوایلباساشو عوض تو کجا م رهیداره م ییدخترم زن دا -

 ... مینیکنار مامان جون بش میبر ایب!؟یباهاش بر

 :گرفتو باز گفت دستشو

 زمیعز میبر ایب...  ایب -

 :زد  یکوتاه غیج دیمروار هوی

 با علوس برم لباساشو عبض کنه خوامیم -

 ...رفت ایبلندش کردو به زور به سمت صندل نیزم یاز رو نایپاد

و داد راه انداخته  غیج زدویتو بغلش دستو پا م دیمروار

 :اون هم رو به پرستارا گف...از پرستارا دعواش کرد  یکی...بود

 ...سرت تو کال خودت باشه  -

بار که بچه  هیخودم افتادم  یایبچگ ادی... شد طیقشنگ خ طرف

بعد من آرادو  میگذاشت یبا آراد مسابقه دوچرخه سوار میبود

 مشیبرد هیانداختم تو جوب سرش به لب جوب خورد و برا بخ

دعوام کردن آراد هم تا  یکل نایاونجا مامان اخالصه  مارستانیب

هم بهم  شنشویاست یپل چیزد ه یدو روز باهام حرف که نم

پرستاره منو واسه کارم دعوا کرد منم  هی مارستانیتو ب! دادینم

 !...دعوام کن ایهر وقت داداش تو رو زدم ب:بهش گفتم کیش
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با ...بغلم گذاشتمو به سمت آسانسور حرکت کردم ریرو ز لباسا

 ییدسشو یبه سو شیآسانسور سوار شدمو بعد هم پ دنیرس

 ...مارستانیب یها

شلوار  یوجب میاتاق ن هیتو  دمیدنگ و فنگ لباسا رو پوش یکل با

بودو هم  یپدر جدم دراومد آخه هم شلوارش لوله تفنگ!دمیپوش

لگد پرتاب  یه دنیعادت موقع شلوار پوش یمن از رو نکهیا

 دیدر زدو پرس یکیشلوار  ضیرتبه موقع تعودو سه م هی...کنمیم

 !هنوز زنده ام:منم جواب دادم!...حالت خوبه؟:

*** 

 ایو به قول لع یو زار هیسالن برگشتم اما همه در حال گر به

 یلحظه تو دلم خال هی...باتعجب به سمتشون رفتم!بودن ونیش

 یاگه پن...به ذهنم هجوم آوردن ییهویهم  دیافکار پل...شد

 یفکرا یسر هیو ...نکنه فلج شده باشه...مرده یپن دیشا...ریمیم

 ...گهید یختینریا

افت فشار  کردیاحساس م شدمیم کینزد نایچقدر به مامان ا هر

 ...کرده ام دیشد

از جاش  هوی...بود که متوجه برگشتم شد ینفر نیجون اول شراره

 :گفت یو زار هیپاشد و با گر

 میجان بدبخت شد شیآسا -
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غلبه  میشیبه مثبت اند دیپل ومدنوافکاریوهام باهام راه نزان گهید

همه با حالت دو به سمتم ...نیبا زانو خوردم زم جهیکردن در نت

با  مییجالب بود از بعد از آشنا...کرده بود خیدستو پام ... اومدن 

 نینمونه اش هم...تجربه کردم ویمختلفو تازه ا یپندار حسا

 !بستنم خیضعف رفتن پاهام و 

چشماشونو با  خواستیکه دلم م کردنیانقدر بد نگاهمون م همه

 ...درارم نایکفش پاد یپاشنه 

آوردو داد دست  ارهیکه رفته بود برام آب قند ب پاندا

 یآبقنده هم ب...کرد تو حلقم یهماهنگ یمامان هم ب...مامان

انقدر ...هوا زد پشت کمرم یمامان باز ب...ته حلقم دیهوا پر

و  ستیبود ن کیلحظه نفسم قطع شدو نزد هیمحکم زد که 

 !نابود بشم

به سمتم اومد و رو به  یپرستار ستگاهیپرستار از پشت ا هی

 :مامان گفت

 دش؟یبکش یدست یدست دیقصد دار -

 ...با تعجب نگاش کرد مامان

 :بغلمو گرفتو گفت ریز پرستارهه

خب با فشار که تو حالت ضعف آب قند به زور به خوردش  -

 ... دیزنیقاعده پشتش م یبعد هم که محکم و ب دیدیم

 :انتظار و گفت یها یصندل ینشوندتم رو آروم
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 !..زم؟یعز یخوب -

 :گفت دیرو به مروار...مثبت براش تکون دادم یبه نشونه  سرمو

 یآب از آب سردکن انتها وانیل هیبرا خاله ات  یریم زمیعز -

 !؟یاریراهرو ب

 :مقدمه گفت یهم ب دیمروار

 ...که علوسمه یلم نخا -

 نایپاد نباریمنو مروا چرخ زد ا نیبا تعجب نگاش ب پرستارهه

 :جواب نگاه متعجبشو داد

 ...شهییزن دا -

 یعنی...کرد انیگفتو باز درخواستش از مروا رو ب یآهان پرستاره

 !ینخود فرنگ یرسما فرستادش پ

 :رو بهم گفت بعد

 !؟یضعف کرد هویشد  یچ -

 :دمیسر راست باال کش موینیورت دادمو آب بدهنمو به زور ق آب

 !خانوم پرستار؟ رهیمیداره م یپن -

 !نیدلم برا خودم سوخت در حد پمپ بنز خودم

به روم زدو  یمسن بود لبخند گرما بخش بایخانوم تقر هی پرستاره

 :گفت

 !هه؟۱۰۶است که ت اتاق  ضهیمر نیهم یمنظورت از پن -

 ...کردم+برا پاسخ  نییباال پا سرمو
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*** 

 :زدو گفت یلبخند

 ..میعکساش باش دنیمنتظر رس دیمنتها با هیُاکِ  بایتقر...خب -

 :وسط حرفش دیجون پر شراره

 ...عملش قراره بکنن و دیگفت نکهیپس ا... پس  -

 :زدو گفت یبه روش لبخند پرستارهه

بهوش اومد  یخب وقت یبشه ول دیعمل که صد در صد با -

 ...دیدست به دعا ش دیو اون وقت با کننیم نییزمانو دکتر تع

 :دمیپرس عیبرگرده که سر شیاول یبه جا خواست

 !که خوب شه؟ مونهیآخرش زندهه م -

زده بودن هل داد  رونیکه از مقنعه اش ب شوینسکافه ا یموها

 :داخل و گفت

 . نهیخب عملش سختو سنگ یول...شهیمعلومه که خوب م -

 ستگاهیفته بودم به سمت اکه من در بهت کامل فرو ر یدر حال و

 .برگشت

*** 

که خب زنده استو  گذرهیم یپن نیروز از عمل سختو سنگ سه

 ...دکترا هم گفتن خطر رفع بال شده

 .ازمندهیچون به مراقبت ن مارستانهیهمچنان ب پندار

 ...آرادن یمراسم ختم برا هی یبرگزار ریگ یو مامان هم پ بابا
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کامال چشم ...یدختر شرق هی...شمیم رهیرو به روم خ ریتصو به

 پشیریت...کرده میعالمه غم و تو چشماش قا هیکه  یابرو مشک

بهش  یدو روز گذشته ه نیتو ا هیبق...با غم ناسازگاره هیمدل نیا

مغزش  یکیخوش به حالت که جلوت  ای!؟یچقد شاد گنیم

و  مارستانهیگوشه ب مزدتنا دونم؛یچم ای...یلکسیو انقدر ر دهیترک

 !یپات بند هنوز رو

تنم  یاونا خبر ندارن خبر ندارن که از شدت استرسو فشار روح هه

سابق  یاون آسا گهیخبر ندارن آسا د...زنهیم ریاتومات که

 ...ستین

مدام  دارمویشبا از ترس کابوسا تا خود صبح ب...عوض شدم یلیخ

 ...کنمیشدن مخ آرادو تجسم م یمتالش یصحنه 

 ...یهع شدیساقدوش پندار م میکاش زنده بود تا روز عروس یا

به سمت تخت رفتمو خودمو روش پرت ...بلند شدم نهیآ یجلو از

 :پرسمیاوقات از خودم مدام م یبعض...کردم

 »!نول شد؟ هویآسا فازت که خوب بود چرا « -

شد که آراد به دست  یچ هوی! شد؟ نیشد که ا یچ هوی واقعا

 !مرد؟ شیواقع یبابا

 :دیکش رونیب االمیو خمامان منو از فکر یصدا

 اومدن یاز طرف اداره آگاه نییپا ایب زمیآسا عز -
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با نقطه  یسارافن مشک هی...دمیکه تنم بود دست کش یلباس به

 ...هم رنگ نقطه ها یسارافن ریو ز دیسف ینقطه ها

چند روز شده بود هم شال سرم و هم  نیکه ا ییمشک شال

 ...دستمال دستم سر کردمو از اتاق خارج شدم

پسر جوون تر حول و  هیساله با  یخورده ا ویس بایمامور تقر هی

 ...زدم یپوزخند...از جاشون بلند شدن  دنمیبا د۲۲تا ۲۰حوش 

 :گفت خوردیبهش م۳۰ بایکه تقر یاون

 ...هستم نیمن سروان مت -

 :باال انداختم ییابرو

 !خب؟ -

 :من من کرد کمی

 !د؟یح بدشر ویمرگ مامور مخف یصحنه  شهیم...  یم -

 :رو پام انداختمو گفتم پامو

 منظورتون آراده؟ -

 :زدو گفت یلبخند

 سر تا پا گوشم دیشروع کن...بله -

 ...زدمو سوزش چشمامو حس کردم یپوزخند

 :گفتم

چرتو پرت  یسر هیبعد داداشم با  دنیخب منو نامزدمو دزد -

همون ...داد ابیرد هیو بهم  سهیبهم فهموند پل هویترسوندتم و 
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باباش که تازه باباش شده بود با دو سه تا از  ای یلیموقع خل

تو و سر آرادو گذشتن تو اون دستگاهه که  ختنینوچه هاش ر

چشماش از ... دیهه مخش پوک... پوکونه  یآراد گفته بود مخو م

 ...زده بودن و  رونیحدقه ب

دهنم گرفتم مامان به  یشال مچاله کردمو جلو  هیگر ریز زدم

 ...دو سرمو بغلش گرفتسمتم اوم

سرشو  کردیم یکه تا اون موقع تند تند از حرفام نت بردار سهیپل

 :باال آوردو گفت

باهاتون  یلیخل یراست! ؟یندار یلیخل نیاز هم یزیچ یعکس -

 !داره؟ یچه نسبت

 :من جواب داد یبه جا مامان

بگم که به اصطالح  دیو اما درمورد نسبتش با...میعکس که دار -

 ...مسرم بوده کیشر

 :سرشو تکون دادو گفت سهیپل

 !از شما داشتن؟ یخاص ی نهیک ای یخب دشمن -

*** 

 ازیتاپ ریس...گفتم ویشالم پاک کردمو همه چ یبا لبه  دماغمو

 ...داستانو

 ...گرد شده بودن سهیپل یچشما
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هم کالهشو سر  سهیپل یکیهمراهش اون ...جاش بلند شد از

 ...ستادیگذاشت و ا

 ...کردنو رفتن یو معذرت خواه یخداحافظ

 :بابا رو گرفت یشال سرشو در آوردو با تلفن شماره  مامان

 ...الو بهرام سالم -

- ... 

 !؟یِرِزرو کرد یرستورانو برا ک -

- ... 

 باشه ... آها  -

- ... 

هم بزن و کارتا رو  هیسر به کارت فروش هیپس االن سر رات  -

 ...ریبگ لیتحو

- ... 

 ؟یندار یکار -

- ... 

 خدافظ -

 :آرشام فضا کل خونه رو پر کرد یکه صدا...بسته بودم چشمامو

 ...مامان الله من گشنمه -

 :از جاش بلند شدو گفت مامان
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 کاریمگه چ...پسر یصبونه خورد شیپ قهیآرشام تو دو دق -

 !تو اون اتاق؟ یکنیم

 :نشستو گفت میمبل کنار یرو  آرشام

 ...سوزونمیم یخب کالر -

 .زدمو از جام بلند شدم یخندپوز

پس ...دیرسیاز راه م مارستانیساعت مالقات ب گهیدوساعت د تا

 ...کردمیعجله م مارستانیرفتن به ب یبرا دیبا

و شلوار  یشال مشک هیبا  یمشک یمانتو هی...سمت اتاق رفتم به

زدم تا پف  یروحم آب یبه صورت ب...دادن لیستمو تشک یمشک

متعجب  یسوالو جوابا و نگاها ریز زبخوابه و ا کمیچشمام 

 !بتونم در برم گرونید

مامان ...برداشتم یاز تو جاکفش داسمویآد یمشک یها یکتون

 :اومدو گفت رونیهمون موقع از آشپز خونه ب

 !؟یواسه خودت شالو کاله کرد یکجا به سالمت -

 ...میبر ایب یایمالقات شوما هم م رمیم یبه سالمت -

 :امه دادگفتو بعد اد یآهان

کارتا رو دم  میبر مییخوایراستش با بابات م امینه من که نم -

 ...میخونه مردم پخش کن

 :که گفت رونیگفتم خواستم از در برم ب یا باشه

 !؟یبرداشت دیکل -
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 ...گفتمو خالص ییدروغ یآره  یسر سر

به راه  یراست به سمت اتاق پن هی دمیکه رس مارستانیب به

 ...ه بودنتو اتاق هم...افتادم

*** 

و سالم  دینگاه همه به سمتم چرخ...زدم و وارد شدم در

 یهم با دادن جواب سالمم مشغول به صحبتا هیبق...دادم

 !استراحت کنه خواستیم یانگار نه انگار که پن...قبلشون شدن

 الشیفک و فام...ششیبرم پ شدیشلوغ بودو نم یتخت پن دور

بهم راه بدن تا باهاش  دیکه من نامزدشمو با نویمراعات ا یحت

 !کنم رو هم نکردن یسالمو احوال پرس

 .حرکت یساکت و ب...برا خودم نشستم ییصندل یرو یا گوشه

کردم  دایشدو فرصت پ یکه گذشت کم کم اتاق خال یربع هی هی

 ...یبر سراغ پن

 :به روم زدو گفت یکم جون لبخند

 !خانوم خشن؟ یخوب -

 !نظرش خوب بودم؟ به

 :گفتم

 نجایتو ا! به نظرت من خوبم؟ یاب حساس و نازک نارنججن -

 !شم؟یقبرستون به نظرت خوب م نهیآراد س
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شده  یمامان شیت یت یلیخ...آب داد دستم وانیل هیجون  شراره

 ...ومدیام در م هیآراد گر گفتمیبودم تا م

 :از حرفش گفت مونیپش یبا لحن پندار

 ...شمیفردا مرخص م -

بود که  یخبر خوش حال کننده ا نیاولچند روز  نیتو ا دیشا

 :دمیشن

 ...ولیا!؟یجد -

پرستار بود ...جمع کنم شمویدر باعث شد ن یتقه  یصدا

 :پرخاشگرانه گفت

همراه  هیاست زمان مالقات تموم شده فقط  قهیدق۵خانوم  -

 !نفر۵باشه نه  ضیمر شیپ دیبا

 هیزدو گفت که االن اتاقو تخل یبه روش لبخند اریکاو خانوم

 ...رونیچک کردو از در رفت ب ویپرستاره هم سرم پن...کننیم

که زنگ خورد رفتم رو  نیبودو هم برهیطبق معمول رو و لمیموبا

 :جواب دادم...برهیو

 !الو مامان؟ -

 :بود مامان

 !؟یبر داشت دیآسا کل -

 :بزنم تو سرم خواستیدلم م یکه افتادم دو دست دیکل ادی

 رفت ادمینه بابا  -
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پخش  یبرا میریبرا رزرو مسجد بعد هم م میا االن اومدخب م -

 !دختر؟ یکن کاریچ یخوایتا اون موقع م مییایم۱۲کارتا ساعت 

 :لوچه او جمع کردمو گفتم لبو

 خدافظ! ؟یندار یکار...کنمیم شیکار هیحاال  -

 :گفت یپن...قطع کردم و

 گفت؟ یمامانت چ -

 ول بچرخم۱۲عت تا سا ابونیقراره تو خ اوردمین دیکل یپن -

 :صاف کردو گفت صداشو

 یشرق یبانو یمونیخودم م شیپ نجایهم...خودیب -

 !هم گرفتم دیلقب جد زرشک

 :دمیپرس

 بمونه شتیپ تونهینفر همراه نم هیمگه  -

 :و گفت دیخند

بره خونه  خوادیمامان که م...بال یینفر تو هیخب چرا اما اون  -

ما از قبل برات نقشه ...شونیزندگ یپ رنیهم م هیو بق نایا نایپاد

 ...بوسهیدست خودتو م میهمراه...میبود دهیکش

 .کنار تختش نشستم ییصندل یشدمو رو خوشحال

*** 

 میتصم...حوصله ام هم سر رفته بود...بسته بودن یپن یچشما

 ...بشم یگرفتم مزاحم تلفن
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 :گرفتم ویشماره ا هی یالک پس

از  هویصداش  دنیشنبا ...خواب آلود جواب داد یبا صدا یپسر

 !شده بود داریخنده منفجر شدمو تلفنو قطع کردم پندار هم ب

 ...شده بود جادیابروهاش ا نیب یاخم بامزه ا پندار

 ...ضمایمثال من مر شیآسا -

 :هامو باال فرستادمو گفتم ابرو

 یتو از منم سالم تر... یگیآّره تو که راست م -

 :کردو گفت ینچ نچ

مال  شهیم یط ییبا چه حرفا ویمردم چجور یدوران نامزد ایب -

 اینامزد دن نیانگار با احساس تر ایعنی...شهیم یط یختیما چه ر

 !ر با کله خدا انداخته وسط دامن من

بعد مالفه رو کنار ...که روش بود کردم یبه مالفه ا ینگاه هی

 :زدمو گفتم

 ! همسر من؟ یگیآخه دروغ م یبرا چ یپن -

 :متعجب بود گفت شمیپ قهیند دقکه از حرکت چ پندار

 !منو دروغ؟ -

 :به کمرم زدمو گفتم دستمو

اصال تو دامن !منو وسط دامن تو انداخت؟ یخدا ک...گهیآره د -

 !؟یدار

 :ادامه داد دویخند یکم پندار
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 ...زمیاست عز انهیاصطالح آم ایضرب المثل  هی نیا شیآسا -

به ...شده بود کیتار ینگام به هوا افتاد که کم...گفتم یآهان

پس !بود۱۲انداختم ساعت  ینگاه وارید یساعت نصب شده رو

وسط ...بنده خدا حق داشت که صداش خوابالو باشه ارویاون 

 ...خواب مردم مزاحم شدم

اون از پرستارا و ...میحرف زد یاز هر در یبا پن۴و  ۳ساعت  تا

 نیا...گفتو من از فاز غم انیکه برا دکترا م یییخرک یعشوه ها

پرستارا و مدل حرف  یادا یچون پندار ه میدیخند یوسط کل

انگار ...دمیخندیو منم غش غش م اوردیزدنشون با دکترا رو در م

 !نه انگار که عذادار بودم

صبح اون روز پندار مرخص شد و قرار شد من به همراه  فردا

 ...خونه اشون میلباسم بر ضیبعد از تعو نایمامان ا

نه  ششیو اون طبق معمول با لوازم آبارادست مامان بودم ریز

 ...به جون پوستم افتاده بود ششیآها آرا!بود؟ یچ

 :که گذشت ولم کردو گفت یکم

 !دختر خوشگلم یماه شد -

افتادمو  امیبچگ یدفتر نقاش ادی...نگاه کردم نهیام از تو آ افهیق به

 ...دمیخند

شت اتاق حضور دا یمتعجب نگاهم کردو آرشام که تو  مامان

 :گفت
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به پندار قالب  نویخوب شد ا گمایمامان م...وا خل شد رفت -

 !میگشتیواسش م یدنبال دبه ترش دیوگرنه االن با میکرد

 :دمیدندونام غر یبه سمتش برگشتمو از ال تیخشمو عصبان با

 یبعدش هم من به کس...یشیپسر م ریپ یدهنتو ببند که دار -

 !قالب نشدم افتاد؟

 :انداخت گفت نییباال پا ابروهاشو

 نه سقوط آزاد کرد -

گرفته بودم ؛ به سمتش پرت کردم  ادیکه تازه اسمشو  ویا لهیوس

 ینیب یتو یعنیخورد وسط صورتش  کیش یلیکه خ

 ...خوشگلش

 :گفت دویمال دماغشو

 مامان شیبذار نه از لوازم آرا هیبابا از خودت ما -

بود  کرم به صورتش دنیمشغول مال نهیآ یکه جلو مامان

 :گفت یعصبان

 یاز مالز یاون رنگ رژ گونه رو با هزار بدبخت کشمتیم شیآسا -

 بودم دهیخر

 :چوندمیتابلو پ یلیخ بحثو

 !بپوشم؟ یمامان چ -

 :گفت مامان

 یرو بپوش تیمجلس یاون کت شلوار مشک یتونیم -
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بود که طبق  یمنظورش به همون...افتاد کدومو گفت میدوهزار

 دهیپارسال برام خر دیبرا ع ایخاله لع معمول خود سرانه با

اون لباسه هم نو ...کجا نرفتم چیمنم باهاشون لج کردمو ه...بودن

 ...نو نو تو کمد خاک خورد

تنم  تیکته ف...بودم ستادهیا نهیمقابل آ دهیشلوار پوش کتو

 یشکم آورده بودم ول کمیخب از پارسال ...جذب جذب...بود

تازه اومده رو  کلمیشکم ه مکیبه خاطر همون  گفتیمامان م

 !فرم

 :دستم دادو گفت مویمخصوص مهمون یمشک یکفشا مامان

 یکت شلوار مجلس هیکه با  شهینم...آسا با من مخالفت نکن -

 ...یپات کن یکتون

 :نیاز دستش گرفتمو انداختم زم کفشارو

 نیهمش سر بر زم...کفشا تعادل ندارم نیمامان به خدا با ا -

 ...لنگ در هوام

 :که شاهد بحث منو مامان بود گفت آرتام

 :سیآخر مال اون شعر ن کهیت هی نیآسا ا -

... بلندو پرمو  التی...نیسر در هوا سم بر زم... نیاالغ نازن یآها

 ...به مـَ  یکمی...دمت مثل جارو

 شیشعر خوان یپاشنه بلند مشک یچپ کفشا یخوردن لنگه  با

 :گفت دویبابا خند...نصفه موند
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 ام خجالت بکشآرت -

 :منگال رو به خودش گرفت افهیق آرتام

 هیزیخجالت رنگ آم!ه؟یدنیپدر من مگه خجالت کش -

 :به کمرم زدمو گفتم دستمو

  دمیهر هر هر خند -

جذابش  یبود که حساب دهیپوش یدست کت شلوار سرمه ا هی

 دهیساده پوش یدست کت شلوار مشک هیآرشام هم ...کرده بود

 !ودبودو کروات زده ب

 :آرتام زدو گفت یبه شونه  یدست آرشام

تو رو  دیبا...  یدار ییتو چه صدا ننیبب توننینم نایبرادر من ا -

 یگوگوش نیجانش یبلکه بش یروز ببرمت تست صدا بد هی

هاِسل  یابیمثال چطوره ببرمت استعداد  ای! یکس یبریب نیجاست

 !هاف؟

 :جوابش گفت آرتام در...میدیبانمک گفت که هممون خند انقدر

 الفرار! نه بریب نینه تو رو خدا جاست -

 ...دیدو یبا نمک با حالت دو به سمت درب ورود یلیخ و

 :سو استفاده کردو گفت تیهم از موقع مامان

 شد رید میکفشا رو بپوش بر -

 ...دمیکامال بسته شد و به ناچار کفشارو پوش شمین

*** 
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اون کوتاه ...عوام شدنشستن با آرشام د شهیسر کنار ش نیماش تو

بابا آهنگ نذاشتو  نیتو ماش...اومدو خب من کنار پنجره نشستم

 ...مینکرد یاسرار چیما هم ه

 :دیمقدمه مامان از بابا پرس یب ییهوی

 !؟یگرفت لیتحو یقانون یجنازه پسرمو از پزشک -

خورد با دستمال  زیگونه اش ل یکه از چشمش رو ویقطره اشک و

 .پاک کرد

 :زدو گفت ینیند غمگلبخ بابا

 ...گرفتم لیآره تحو -

 :گفت مامان

قبر بذارن بهرام  یقراره جوونمو تو ...پس فردا پنج شنبه است -

 خواستمیم...یبراش برم خواستگار خواستمیتازه م شهیباورم نم

 ...دومادش کنم

بهش دادو مامان اشکاشو  یبابا دستمال...کردیم هیگر یها یها و

 .پاک کرد

 :گفت بابا

 ...نبود ایعمرش به دن -

 :اش متوقف شدو گفت هیمامان گر هوی

وار معامله و شراکت  یلیخل اروی نیبا ا چوقتیکاش ه یاصال ا -

 ...االن بچه ام زنده بود یکردیاگه شراکتشو قبول نم...یشدینم
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عقبو نگاه کردو من به  نهیداد از تو آ رونینفسشو کالفه ب بابا

 ...دمیو چشماش جمع شده بود، دکه ت ویوضوح غمو حلقه اشک

برا استقبالمون  یهمه جز پن...میشد ادهیپارک کردو پ نویماش بابا

تازه  یناسالمت دادمیحق م یخب من به پن...اومدن دم در

 ...مرخص شده بود

 :گفت اریکاو یکه آقا یهم نشسته بود دور

سر خونه  میدوتا جوونو بفرست نیا یبهرام جان ک گمیم -

اما خب  ستاین یاالن زمان مناسب دونمیالبته م!شون؟یزندگ

 ...میمعلوم کن فشونیتکل دیباالخره که با

 ... نگاه کردم  یپن یبه بابا یجیبا گ من

 :گفت

براشون جشن  نیچطوره روز اول فرورد دهیع گهیدوماه د -

 البته اون روز روز تولد پندار هم هست!م؟یریبگ

 ...بود نیمتولد اول فرورد یپن

 :اومده باشه گفت رونینگار تازه از شوک با بابا

چرا ...ختنیکه همه برا مسافرت برنامه ر نیکاوه روز اول فرورد -

 !م؟یریجشنو نگ یچهارشنبه سور

تو ...بودم یهمون چارشنبه سور ایروز سال  نیمتولد آخر منم

 !خودشو داره یاومدن هم مکافاتا ایروز بدن نیتر جیمح

 :کاوه گفت آقا
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 خطرناکه یلیروز خاما اون  -

 :گفت پندار

 میکنیهم م یترقه باز ینطورینداره ا یبابا اشکال -

 !تو چشمام چلچراغ راه انداخته بود یشاد برق

*** 

 :رو به من گفت پاندا

 !؟یکنیگچ دستتو باز م یجون کِ  شیآسا -

 :فکر کردمو بعد گفتم یکمی

 چهارشنبه -

 :زدو گفت یلبخند

 تشااااااز دس یشیراحت م...چه خب -

 :در آوردو گفت فشیک یکارت مراسم ختم آرادو از تو مامان

خوشحال  دیاریب فیکارت مراسم ختم آراد پسرمه تشر نیا -

 میشیم..یشیم

 :شراره جون بغلش کردو گفت...بغضشو قورت داد و

 ...خدا صبرت بده زمیعز مییایحتما م -

اومد  اریلب زمزمه کردو از آغوش خانوم کاو ریز یممنون هی مامان

از سمت  بیاومدو شروع کرد به ترت ییچا ینیبا س زییپان...رونیب

 ...تعارف کردن ییچا نایبابا ا

 :گفتم یبه پن آروم
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 !؟یدرد ندار -

 :و گفت دیخند

بچسب  مونویجشن عروس گمیم الیخ یدردو ب...نه خوب خوبم -

 کنمیروز سالو م نیآخر یتاب یخانوم من که دارم از االن ب

 :گفتم یوقذ هی با

 به شّدت کنمیم ویترقه باز یتاب یمنم ب -

 :پندار بسته شد و گفت شین

 من ثیخانوم خب -

 :برداشتمو گفتم ییچا دیرس یبه منو پن شییچا ینیو س زییپان

 !اد؟ینم نایپاد -

 :گفت کردیتعارف م ییچا یهمون طور که به پن اونم

 زن داداش رسنیم گهیربع د هی هیمنتها  انیم -

 :کردم که گفت تعجب

زن داداش  شویجون گفته آسا شیدستور خان داداشمه آسا -

 دیصدا کن

رو  ینیس زییپان.بود ییلقب گنده منده و رسم یلیداداش خ زن

 :گفتم.گذاشتو کنارم نشست زیم یرو

 یخال یآسا...خود کرده من همون آسام یب یپن -

 :در اومد یپن یکه صدا میزدیدم گوش هم حرف م واشی

 نمیشیبرادر زنام م شیپ رمیم میمن انگار تو جمعتون اضاف آقا -
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فک ...مبل کنارم بلند شدو به سمت آرشامو آرتام رفت یرو از

 !گرم حرف شده بود یهمه حساب

فلک زده امون شد و  یفکا یواسه  یحیزنگ تفر فونیآ یصدا

 ...شد انیمروا به همراه مامان باباش تو چارچوب در نما

 :گفت هدیپاش تو نرس هنو

 !رو علوس بهت داد؟ لمایپندار ف -

 :با تعجب نگام کرد که من من کنان گفتم یپن

زاده  یآدم...رفت ادمیمن خب خب  ستین زیچ یعنی زهیچ -

و  زنهیآدمو م یدر خونه  هوی کنهیهم که خبر نم مریآلزا گهید

 ...مهمون ناخونده و شهیم

 :دستشو پشت کمرم قرار دادو گفت پندار

لباس مباس  گهیبرا دوماه د نایپاد یآبج...لمایف الیخ یآقا ب -

 !؟یدار یچ

 :دیبا تعجب اول بهمون سالم کرد بعد پرس نایپاد

 !چطور؟ -

 :شل شدو گفت ششین یپن

 ...رفت یرو مشخص کرد یعروس خیتار یآخه نبود -

 :زدو گفت یلبخند قشنگ نایپاد

 !شد حاال؟ یکِ  -

 :شلتر از قبل شد گفت ششین یپن
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 ...روز سال نیخرآ -

 مبارک باشه خان داداش -

فک من کار  نباریمنتها ا...گفتو باز فکا گرم شد کیهم تبر ماکان

افتاده بود به  کاشیو ماژ ایبا مدادرنگ دیچون مروار...کردینم

 !دستم دیجون گچ سف

*** 

 هیبود نگاه کردم  دهیدستم کش یرو دیکه مروار یینقاش به

که چشمو ابرو داشت  رهیشکل دا یزیچ هیبودو  دهیآدمک کش

 ...کنارش

هم بلند  یگرم صحبت بود و هر از گاه یحساب پندار

کنترل  دیخندیکه بلند م یخودمو مواقع یلیخ یلیخ...دیخندیم

 ...خنده اشو نپرسم لیتا دل کردمیم

 :از کنارم بلند شدو گفت دیمروار

 من هر روز خونه اتونم نیکرد یعلوس یعلوس توو پن -

 :ندمو گفتمک لپشو

 گردش میریهر روز م مویچونیپیبا هم پندار و م... ایباّشه ب -

 :دور گردنم حلقه کردو محکم فشارم داد دستاشو

بابا سر کارن  ویکه ماما پاد یزمان شتمیمجبور ن گهیآخ جون د -

 ...خونه تهنا سر کنم

 :نگاهش سمت منو مروا افتاد و گفت اریکاو خانوم
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 !؟یدار جون بچه دوست شیآسا -

 :تا بنا گوشم باز شدو گفتم شمین

 خوبه یلیخ یآره رابطه ام با بچه ها  -

 :به روم زدو گفت یلبخند اریکاو خانوم

من  دیدوست دار یلیخب حاال که هم تو و هم پندار بچه خ -

 خوامایم ادینوه ز

گرد شدو همزمان نگاه خندون همه به من دوخته  چشمام

 :خنده اش که بند اومد گفت...دیخند یپندار غش غش م...شد

خونه کن بعد ما برات مهد کودک  یمامان جان شما ما رو راه -

 میندازیراه م

از توش  یقرمز چاق بیس...رو به روم نگاه کردم ی وهیظرف م به

ظرف برش داشتمو به سمت پندار  یاز تو...زدیبهم چشمک م

 ...نشونه گرفتم

 :با خنده گفت آرشام

 خانوم ناکارت کنه یآبج نیاالنه که ادوماد مراقب باش  -

آخش  یصدا...خورد تو دهنش بیو همون لحظه س دیخند یپن

ولو شده  نیمن بودم که از خنده رو زم نیا نباریرفت هوا و ا

 !بودم
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منم ...کردیدستشو رو لبش گذاشته بود و با تعجب نگاهم م پندار

نگاهش  یروزیرو لبام جا داده بودمو با پ تیپر از رضا یلبخند

 ...کردمیم

لبش ...شدم مونیلبش برداشت از کارم پش یکه از رو دستشو

کنارش برداشتو  زیم یاز رو یدستمال اریخانوم کاو...ومدیخون م

 :گرفت یبه سمت پن

 مادر بذارش رو لبت ایب -

مامان با خشم نگاهم کردو ...حرف گرفتو رو لبش گذاشت یب یپن

 :گفت

عذر  هیالاقل ...یکرد کاریچ نیبب...گل کرد تیتو باز بچه باز -

 تیبچه حال هیسالته بعد قد ۲۵برات متاسفم مثال ...کن یخواه

 ...ستین

مامان  ینه به خاطر سرزنش ها...تو چشمام حلقه زده بود اشک

اشکم به خاطر  یحلقه ...حرفاش عادت کرده بودم نیمن به ا

بعد ...دیپندار بود که تا خواست از جاش بلند شه از درد لبشو گز

 ...بود دهیرو گز یدگیبر یاش مچاله شد چون درس رو افهیق

نگاه  رفتیپندار که با کمک آرتامو آرشام از پله ها باال م به

 ...کردمیمدام خودمو سرزنش م...کردم

و  نایمامان و پاد نیسنگ ینگاها نیب نیجام بلند شدم در ا از

 !حس کردم یبه خوب زویالبته پاندا و پان
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در اتاق ...به سمت راه پله ها رفتم...و از جمع دور شدمحالت د با

رفتم  نوییکله امو انداختم پا شهیطبق عادت هم...پندار باز بود

 !داخل

سرجام خشک  کیش یلیخ...لخت بود البته فقط از باال تنه پندار

 ییجا...کردیعوض م زشویبا کمک آرتامو آرشا داشت بل... شدم

 شدمینم دهیبودم که تو د

زده بود کنم اما  وارید یکه ازم رو یکردم پرت عکس یسع مونگاه

 رفتوینگاهم نصفه به سمت عکس م یه...شدیکه نم شدینم

 ...سمت پندار گشتیبرم

آرشام و تکون خوردن دست آرتام جلو صورتم به  یتک سرفه  با

 !آن محو شدم هینبودمو  ایدن نیاصال انگار تو ا...خودم اومدم

 :با خنده گفت آرشام

 !؟یزنیم دیدامادو د یآقا یدار یاز کِ  نمیبب...شاااایآسا خورد -

 :گفتم دویدهنم پر از

 وقته یلیخ -

 :گفت طنتیبا ش آرتام

 ...یزد دشیطور بر و بر د نیهم یدیخجالت نکش -

 :هوا پروندم رو

 ماِل خودمه -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ٣٨٢ 

 یچ دمیپندار و اون دو تا نخاله فهم یبا بلند شدن خنده  و

 !گفتم

*** 

 :خنده هاش رو به اون دوتا گفت نیب پندار

 شتونوین دیجمع کن...مال خودشم گهید گهیخب راس م -

 ...دیخودش بلند تر از قبل خند و

 :پام بلند شدمو گوش آرتامو آرشامو گرفتمو گفتم یپنجه  یرو

پروندم خنده نداره  نیهوا و زم نیب یچ هیکوفت حاال من  -

 ...که

 :تگف کردیآخو اوخ م یکه ه آرشام

 دیول کن گوشم پوک...باشه آسا -

 ...به گوش جفتشون دادمو ول کردم یچیپ هی

 :گفت آرتام

 بگذرونه  ریبه خ نیبا ا تویپندار خدا زندگ -

 :مهربون نگام کردو گفت پندار

 شاالیا رهیخ -

 :دست آرتا رو گرفتو گفت آرشام

 ...تا اجدادمونو سنگسار نکرده رونیب میبر ایب -

 یجذب آب شرتیت هی...من موندمو پندار...رونیببا هم رفتن  و

 ...تنش کرده بود
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 :جاش بلند شدو گفت از

 خانوم خشن یبدهکار دیببخش هیتو به من  -

 :گفتم غضبناک

 برو بابا  -

 :اش بود گفت نهیرو س دستش

 !سک؟یتو کار پرتاب د یرفت هویچرا  -

 :به کمرم زدمو گفتم دستمو

 !ادب؟ یب یتو جمع زدخب اون حرف بود ...رایاز ز -

 :گفت یپن

 ...امون گفتم ندهیعجبا من فقط از آ -

 :دیباال پر ابروهام

 !ارم؟یب ایمن مگه قراره چند تا بچه به دن! ؟یچ -

 :کرد خنده اشو کنترل کنه گفت یسع یپن

 هر چندتا کََرِمته -

 از خنده دیترک و

ر د...نثارش کردمو با حرص از اتاقش خارج شدم یلب کوفت ریز

 ...باالخره اون روز تموم شد ...دمیرو فرا محکم بهم کوب

*** 

هر چقدر فکر ...شدم داریب میزنگ ساعت گوش یبا صدا صبح

ساعت کوک کردم و کالفه از جام بلند  یک ومدین ادمیکردم 
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آسا «:بود افتاد خچالی یمامان که رو ادداشتیچشمم به ...شدم

ت باز کردن گچ دستت ساعت چهار باب یبرا...یکالنتر میما رفت

درمانگاه دم  یرب دینره سر ساعت چهار با ادتی...وقت گرفتم

 »...مامان اکرم یخونه 

ساعت دو ...انداختم ینگاه یواریبه ساعت د دمویکش یپوف

به لبم  وانویتا ل ختمویآب پرتقال ر یکم خچالی یاز تو...بود

به  دمویبکو زیرو م وانویکالفه ل...کردم زنگ تلفن مانع شد کینزد

 ...سمت تلفن رفتم

 !بله؟ -

 :پندار بود یصدا

 سالم عشقم -

 هنو صبونه نخوردم یاوغ کارتو بگو پن -

 :گفت دویخند

باهام تماس  میقد یایاز مشتر یکی ییهویاالن  نیهم -

عامل قردادو  ریبدو خانوم سکوت برو شرکت به عنوان مد...گرفت

 کن میتنظ

 :دمیکش یبنفش غیج

قرار دادو ببنده  گهید یکیاصال بگو  ادیام خوابم مپندار خسته  -

 ...وگرنه سرت بالـ
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حاضر شو من گفتم طرف  عیاالن هم سر اریآروم جوش ن -

 شرکت باشه خدافظ۳ساعت 

به پندار که جلو تر از من تلفنو قطع کرده بود  یشوریلب ب ریز

 ...گفتمو تلفنو قطع کردم

 یمانتو هی...اقم رفتمبه سمت ات دمویسر کش یپرتقالو هل هل آب

شرت  ییسو دمیچیدور سرم پ ییتنم کردم و شال قهوه ا ینارنج

کنم  یعاملو باز ریقرار بود نقش مد...هم به تن کردم مویقهوه ا

با برداشتن  دمویهم رو لبام کش یرژ قهوه ا هی نیواسه هم

 ...دمپول از خونه خارج ش یکم لمویموبا

خانوم  دنیبا د...دمیدر شرکت رس یبود که جلو۲:۳۹ ساعت

 یمنش...نشسته بود تعجب کردم یمنش زیکه پشت م یدیجد

 دنیبا د...داشت یمهربون یچهره ...ساله بود۲۰دختر  هی بایتقر

 :دیبه روم زدو پرس یمن لبخند

 !د؟یکار دار یبا ک -

 :دادمو گفتم لشیتحو یلبخند کج منم

 ...سکوتم شیمن آسا -

 :به سمتم دراز کردو گفت دستشو

 ...هستم خوشبختم نیمنم مژده مشک -

کالفه ...از قبل باهاش هماهنگ نکرده بود یبود پن معلوم

 :دمیزنگ یدر آوردمو به پن بمیاز تو ج لمویموبا
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 !جونم؟ -

حوصله ام  یامروزو من کالفه و ب هی...بزنم تو دهنش خواستمیم

 !برداشته تیمجنون پیواسه من تر نیاون وقت ا

 !؟یاهنگ نکردهم تیبا منش یپن -

 ...بهش بده بگم یرفت گوش ادمیاوخ شرمنده  -

دعا کن جلو من !؟یمنو عالف کرد ویتو باهاش هماهنگ نکرد -

 کشمتیکه م ینش یمهتاب

 :مابن خنده اش گفت دویخند

 نیبده به مشک ویحاال گوش شمینم یچشم جلوت آفتاب زمیعز -

 :گرفتم نیسمت مشک ویگوش دمویکش یقیعم نفس

 !بله؟ -

- ... 

 !...مهندس؟ یآقا یجد -

- ... 

 باشه...باشه چشم -

- ... 

 راحت باشه التونیبعله متوجه ام خ -

- ... 

 خداحافظ -

 ...بهم برگردوند مویگوش و
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 ...دیکردیم یخانوم مهندس خب زودتر خودتونو معرف -

 :گرد شد چشمام

 !برم تو اتاقم؟ شهیحاال م...کردم یمنکه خودمو معرف -

 :زد شیشونیه پب یا ضربه

 ادمیداخلن پاک  یآخ شرمنده فراموش کردم بگم جناب الماس -

 شرمنده...رفته بود

 ...رفتم داخل یحرف چیه یب

*** 

 یساعت تموم شدو من فشنگ مینبود سر ن یسخت یلیداد خ قرار

 ...دمیمامان اکرم دو یاز شرکت تا درمونگاه دم خونه 

با ...اخمو بود رمردیپ هیدکتر ... درمونگاه  دمیهم رس ۴ راس

 یرو زشیکنار م یدستگاه هی...ورودم به اتاقش از جاش بلند شد

 بایتقر...گچ باز کن باشه دیبود که حدس زدم با ضیتخت مر

 ...شکل اّره بود

زود گچو باز کردو گفت که رفتم خونه با آب گرمو روغن  یلیخ

بلند  هم نویسنگ یزایبعد چ...تا دو هفته دستمو ماساژ بدم تونیز

 ...نکنم

در  تیزیگفتمو با حساب کردن و یدر جوابش باشه ا منم

 ...به سمت خونه خارج شدم رشیقسمت پذ
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دستم از تنم جداست انقدر سبک شده بودم که  کردمیم احساس

 !تن وزنه چپونده بودن هیگچه  یانگار تو

در حال  لمیموبا دمیو بعد فهم برهیطبق معمول اول رفت رو و باز

 :نهزنگ خورد

 !الو؟ -

 :بود بابا

 !؟ییآسا کجا -

 !مممم تازه از درمونگاه خارج شدم چطور؟ -

 نگران بود گفت بهت زنگ بزنم مادرتیچیه -

 عجبا خب خدافظ -

 گوش»ینیشا«آهنگ از گروه  هیتو گوشم کردمو  مویهندزفر

دو سه بار تا مرز افتادن رفتمو  هیتا دم خونه هم ...دادم

 ...برگشتم

 ...شد دایپ نایمامان ا یکه سرو کّله بود ۷ ساعت

 :و مامان هردو هم خوش حال و هم ناراحت بودن بابا

 !شد؟ یچ -

 :زدو کتشو در آورد یلبخند خسته ا بابا

  یچیه -

 !و گرفتن؟ یلیخل!؟یچ یعنی -

 :مبل نشست یرو بابا
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و  خورهیم ریت نکهیآورده بوده بعد موقع فرار مثل ا رشیگ سیپل -

بعد اون نوچه هاش که زنده مونده بودن مورد ...رهیمیدر جا م

و اونا هم  پرسهیعلت کشتن آرادو م سیپل...قرار گرفتن ییبازجو

قرار دادشو به  یلیبوده اما خل یلیخل یکه آراد پسر واقع گنیم

 داده حیبه آراد ترج...

 نهیقرار داد آرادو فرستاده س هیواسه ... مردک خر ...شدم یعصبان

 !قبرستون 

از احساسات آراد برا خفه نگه داشتنش  تونستیخب م قاحم

چقدر خنگ  یلیکشتن آراد معلوم کرد که خل!استفاده کنه واال

 ...داشته فیتشر

 جهینت یفکر کردمو ب یبه همه چ...بودم دایخود صبح ب تا

 !موندم

*** 

 یو چون نزن همون مانتو مشک ایامروزو با من راه ب هیآسا  -

 ...هیشال بافت مثلث بپوش با اون تویمجلس

مغزم ...برداشتمو تن کردم نیزم یگفتمو مانتو رو از رو یبند َاه

مامان  شدیتا چشمام گرم خواب م یه...تو حلقم ومدیداشت م

تو ...چشماما گود افتاده بود یو پا کردیسرم درد م...کردیصدام م

 ...چشمام هم قرمز بود
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تنم کردم و  ییمشک یکه مامان گفته بود پالتو ییانتو یجا به

 ...ولو شدم یرو مبل دو نفره ا...شالو سرم کردم

باال سر بوم صدا دادو  یزیچ هیاوج خواب بودم که  تو

 یانقدر شوکه شده بودم که قفسه ...صاف تو جام نشستم...دیترک

 یقهقهه  یصدا دنیبا شن...شدیم دییتند و تند باال پا نمیس

پلکم شروع به  تیاناز شدت عصب...شدم یآرشامو آرتام عصبان

 :پرش کرد

سرم درد ...بودم نخاله ها داریب شبویمن تمام د دیشوریب یلیخ -

 هانـ!آخه؟ دیزیریموقع م یکرم ب یبرا چ...کنهیم

 :زبونشو برام در آورد آرشام

 ...میزیریموقع م یکرم ب میتونیخب م -

که چشمام  رمشینمونده بود بگ یزیچ...دنیشروع کرد به دو و

دماغ و ...دمیتار شدو جلومو که ستون قرار داشت ندلحظه  هی

 یقهقهه  یبار باز صدا نیا...شد یکیفکو کال صورتم با ستون 

 ...دیرسیآرشام بلند تر از قبل به گوش م

 :من گفت دنیاز اتاق خارج شدو با د بابا

 !پدر سوخته ها؟ نیکرد کاریباز با دخترم چ -

 :به خود گرفت یمظلوم ی افهیق آرشام

خودش با  یول مینداشت شیراستشو بخواش بابا بهرام ما کار -

 ...تصادف کرد وارید
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 :از مالوندن دماغم برداشتم دست

نفهما  نیبودم تا چشمم گرم شد ا داریب شبیبابا من تمام د -

 یباال سرم مشما ترکوندن آرشام بدو بدو در رفت منم که تا تالف

م تار شد با دماغ دنبالش جلو چشما دمیدو ستمینکنم ول کن ن

 واریرفتم تو د

 :دیخندیبار بابا هم با آرشامو آرتام م نیا

دوماه  نیدخترم ا...دیباباشو ند یکور شه ستونه که آسا یا -

 ... یخودتو ناقص کن یشو نزن یتالف الیخ یب تویمونده به عروس

 یزده بود تو کردمو از ال رونیب میشال مثلث ریکه از ز موهامو

 :مدیدندونام غر

 ...دیکه قدر بدون دیش شیآسا یب یاله -

 ...مبل تک نفره نشستم یرو تیبا عصبان و

*** 

دوساعت راه بودم تونستم بخوابم  یکیتا بهشت زهرا که  فقط

کنم اما  دایچشم چرخونم تا پندارو پ...همه اومده بودن !نیهم

 ...ناراحت شدم اما خب اون هنو کامل خوب نشده بود کمینبود 

 تویاومدو بعد از گفتن تسل نایون به سمت منو مامان اج شراره

 :منو محکم بغلم کرد یسالم احوال پرس
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پندار گفت برام که داداشتو جلو چشمت ...برات رمیبم یاله -

عمر دست خداست حاال اگه ان  زمایعز یغصه نخور یول...کشتن

 ... یا گهیوقت د ای یا گهید یممکن بود جا کردیموقع فوت نم

گونه  یچشمم قهر کردو رو یاز چشمه  یاشک آبرو بر ی قطره

ِقل  یاز اون ه تیاشکا هم به تبع یکرد ما بق یام ُسرُسره باز

 ...خوردن و ِقل خوردن

 ریبلند زدم ز یو با صدا زمیصدا اشک بر ینتونستم ب گهید

و با چشم ترحم نگاهم  دنییسرها به سمتم چرخ یهمه ...هیگر

 هیگر لیفام یتا به حال جلو نکهیا...زجر آور بود یلیخ...کردن

 دهیشب تا صبح و نخواب نکهیا...یخورد ش ییهویو  ینکرده باش

 ...یاز فردات خبر نداشته باش نکهیا...یو فقط فکر کرده باش یباش

 :منو به خودش فشرد و گفت شتریجون ب شراره

 یکه بارون ستیقشنگ ن یچشما فیح...نکن هیعروس گلم گر -

از  یسفارشم کرده مراقب باشم مبادا اشک یلیر خپندا!...بشه؟

 ...شه یچشمات جار

شراره با  شتریمامان مانع حرف زدن ب یو زجه ها ادیفر یصدا

آرتامو آرشام ...دادیم شیبابا دلدار کردویم هیمامان گر...من شد

نگاهشونو  ریمس... بودن ستادهیا یبا وقار گوشه ا یلیهم خ

 »اریآراد کاو«:دمیبل رسق یدنبال کردم که به اسم رو
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تو سرم  ویزیاحساس تاپ خوردن چ...شدم رهیعکس آراد خ به

 یاهیچشمام س...نیمحکم خوردم زم یغیج یبا صدا هوی...کردم

 :آرشام کنارم بود..رفتنیم

 !آسا چت شد؟ -

 :زور گفتم به

 .تو حلقم ادیسرم داره م...ادیآرشا خوابم م -

 ...تا استراحت کنم نیماش کمکم کرد بلند شدمو رفتم تو آرشام

*** 

 :پندار

 شیمن و آسا...سه روز مونده بود میقرار گذاشته بود یدو ماه از

رو به ...میکنیتو پاساژا سر م شترشویساعت شبانه روز ب۲۴که از 

 :گفتم شیآسا

خسته  یلیجا مانتو تو بخر تو رو خدا برم من خ نیهم زمیعز -

 ...ام

 :کردو گفت یوحشتناک اخم

االن اون مانتو ...مناسب من نداره زیچ چیجا ه چیه یپن -

مقال اون  ایمثال انقدر کوتاه نبود  شدیم یرو نگاه چ هیسرخاب

اگه رنگ کمربندش  شدیم یچ هیمانتو کرمه که کمر بندش نارنج

 ...مـ ایبود  یقهوه ا

 :پشت کمرش گذاشتمو گفتم دستمو
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ون مانتو نظرت راجبه ا...یتو بگ یهر چ میباشه بابا تسل -

 !ه؟یچ دههیسف

 :به مانتوئه نگاه کرد بعد گفت کمی

 ...شهیم فیزود کث یلیخ دهیسف یخوبه ول -

 :گفتم محزون

 بپوشش حاال میبر ایب شهیم فیفدا سرت که کث -

پسر  یفروشنده ...زور به سمت داخل مغازه هلش دادم به

 هیبه تن داشتو  یصورت شرتیت هی...جلف پیت هیبود با  یامروز

 ...به گردنش  یسرخاب یآب هیشال چارخورنه ا

 !تونم کمکتون کنم؟ یم -

 :گذاشتمو گفتم بمیداخل ج لمویموبا

خانوم  زیو سا نیتریپشت و ی دهیاون مانتو سف شهیاگه م -

 دیاریب

 :انداختو گفت ینگاه میآسا ن یسر تا پا به

  دیچند لحظه منتطر بمون -

 یمانتو  هیمانتوها  یه الاز مغازه رفتو از ال ب یسمت قسمت به

 :در آورد دیسف

 خدمت شما دییبفرما -

 ...مانتو رو از دستش چنگ زدو به سمت اتاق پرو رفت شیآسا

 :که گذشت صدام کرد کمی
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 ...یپن -

 :دمیسمت اتاقک رفتمو پرس به

 چه طوره؟! ؟ یدیپوش -

براش گشاد بود اما  یکمیمانتو ...سرمو داخل بردم...و باز کرد در

 :گفتم...تو چهره اش کامال تابلو بود تیرضا

 !ست؟یگشادت ن زمیعز -

 :گفت شویشال مشک ریکرد ز موهاشو

 مناسبه  نیا!ه؟ینه بابا گشاد چ -

هم همراِه  یبعد آسا قهیچند دق...زدمو در اتاقکو بستم یلبخند

 ...میخارج شد مویمانتو رو حساب کرد...مانتو خارج شد

 خوادیبهم گفت که م... ه بودپدرمو در آورد دنیکفش خر سر

براق مغز  یکتون هیآخر سر هم ... نزدم یبخره و منم حرف یکتون

 . دیرنگ خر یپسته ا

شال همرنگش  هیکردن  دایخاص بود و پ یلیخ هیکتون رنگ

 !سخت یلیخ

*** 

به سمت  مویتموم کرد دویلباس ع دیبود خر یهر بدبخت با

 ...میپاساژ رفت کینزد یفست فود فروش

 !برات سفارش بدم؟ یخوریم یچ شیآسا -

 :به منو گفت ینگاه مین بدون
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 یسرخ کرده و مرغ سخار ینیزم بیس -

 هیبرا خودم ...دور شدم زیسفارش غذا از م یزدمو برا یلبخند

 یمرغ سخار یبه عالوه  ینیزم بیس شیو برا آسا یونانی تزایپ

 ...سفارش دادم

انقدر  شیآسا میدغذا هامونو خور شیکمال آرامش با آسا در

اون ...دونهیسر خوردن غذا در آورد که خدا م یمسخره باز

 یهمه  دمیخندیو من بلند بلند م اوردیدر م یمسخره باز

 ...کردنیاشخاص حاضر تو رستوران هم چپ چپ نگاهمون م

 یکار چیمونده بود اما ه مونیتا روز عروس یزمان کم نکهیا با

 ...مینکرده بود

همش !میبود دهینه چ میبود دهیدمونو که نه دامونو که خو خونه

قرار شد ...بودن دهیزحمتشو کش شیمامان شراره با مامان آسا

نظر  موینیخونمونو بب میبر شیآسا دیع یدایامروز بعد از خر

 !میبد

 !م؟یبر یخانوم خورد -

 :پاکت برداشت یاز تو ینیزم بیس هی

 ...نشدم ریمن هنو س یپن -

منو  یتزایآخه هم نصف پ...گرسنه اشکردم که همچنان  تعجب

 بیاالن هم پاکت سوم س...خودشو یخورده بود هم کل غذا

 :رو بردا شتمو گفتم دایخر ی سهیک...بود شینیزم
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پاندا ببرم  دیبا مونیفکر کنم روز عروس یبر شیپ ینطوریا -

 !خونه امون

 :گفت دویاز خوردن کش دست

 ...که هست نهیهم -

مونده  ینیزم بیکه تنها سه تا س وینیزم بیحالت قهر پاکت س با

 ...رونیبود رها کردو جلو تر از من از در زد ب

چون ناراحتش کرده بودم از  نکهیخنده ام گرفته بود همم ا هم

 ...شده بودم یدست خودم عصب

 ...رونیاز حساب کردن مبلغ غذا ها از در زدم ب بعد

به ...دادیاخماش تو هم بودو طبق معمول آهنگ گوش م شیآسا

 :سمتش رفتمو گفتم

 !؟یاالن باهام قهر -

 :نگاهم کنه گفت نکهیا بدون

 !؟یپن یکجا پارک کرد نویماش -

 یعروسک فروش یمغازه  هی یرو به رو ابونیاونطرف خ نیماش

 :اشاره کردمو گفتم نیبه ماش...پارک شده بود

 اونور میبر ایحاال ب...اوناهاش -

در ...میرد شد ابونیباهم از خزور دستشو تو دستم گرفتمو  به

 ...هم سوار شد شیداخل گذاشتم آسا لویباز کردمو وسا نویماش

 :شدم که صدام زد ادهیپ نیماش از



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ٣٩٨ 

 ...میسوار شو بر ایب! ؟یریکجا م یپن -

 ...شدم یعروسک فروش یگفتمو وارد مغازه  یا باشه

 :دار رو به من گفت مغازه

 ...در خدمتم -

همون موقع خرس بزرگ ِکِرمتوجهمو جلب ...به روش زدم یلبخند

 ...کرد

 قرمز  راهنیپ هیخرس بزرگ با  هی خرسه

*** 

قرمز هم  ونیپاپ هیقرمز بود  راهنیپ هیخرس بزرگ با  هی خرسه

 ...گوشش خورده بود یجلو

 :مغزه دار گفتم به

 !د؟یاون خرسو برام حساب کن شهیم -

 :آوردو گفت نییاز داخل طبقه پا خرسو

 !د؟یکشیکارت م ای دیکنیپرداخت م ینقد...البته -

 ...کشمیکارت م -

 :دیگرفتو پرس...رو به روش گرفتم کارتمو

 !رمزتون؟ -

 :زدمو گفتم یلبخند

 ۶چهار تا  -
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دار رمزو زد و مبلغو وارد کرد کارتو خرسو به سمتم گرفتو  مغازه

 :گفت

 مبارک باشه -

 ...کردمو خارج شدم تشکر

بعله جا َتره و بچه  دمید رونیدر مغازه که اومدم ب از

 ...دو در کرده بودو در رفته بود نویخانوم ماش شیآسا...سین

 لیبه موبا...که مامان شراره داده بود دادم ویگرفتمو آدرس یتاکس

 :جواب داد...زنگ زدم شیآسا

 !الو؟ -

 !نه؟ یکنیواسه من دو در م نویماش یخانوم -

 :ومدیاز اونور م زشیر زیر یخنده  یصدا

 فقط خواستم برات درس عبرت شه...نه -

گوش خراش بوق بهم فهموند  یصدا ییهویگفتمو  یآهان

 ...قطع کرده شیآسا

 ...شدم ادهیاشو حساب کردمو پ هیکرا...پارک کرد یگوشه ا مرده

ساختمون چهار طبقه بود  هیکه بهم آدرس داده بودن  یا خونه

 ...یسنگ یبا نما

 ...باز شد عیسر یلیدومو زدمو در خ یطبقه  زنگ

با اون خرس بزرگ مجبور ...آسانسور گشتم اما نبود که نبود دنبال

 ستادهیچاچوب در ا یتو شیآسا...شدم دو طبقه رو باال برم
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از شدت خنده ..خنده ریزد ز یزار من پق ی افهیق دنیباد...بود

 ...اشک تو چشماش جمع شده بود

خنده اشو  یکزور شیاز بازوش گرفت و آسا یکونین مامانش

 ...قطع کرد

 :رو به من گفت شیآسا مامان

 ...بفرما تو پندار جان -

 :زدمو گفتم یلبخند

 چشم -

 ...کفشمو از پام در آوردمو وارد شدم بعد

خونه به ...کردیم ییآشپزخونه خود نما یدرب ورود یبه رو رو

قرار داده  ویجا کفش یپشت درب ورود...بود لیشکل مستط

سمت ...درو آشپزخونه قرار گرفته بود نیهم ب ونیزیتلو...بودن

رو به ...پر شده بود یدست مبل سلطنت هیبود که با  ییرایچپ پذ

گلدون  هیبودن و  دهاِل قرار گرفته ش یمبال  ونیزیتلو یرو

راهرو بود که  هیجلوتر  یکم...کردیم ییکنار مبال خودنما ییطال

معلوم شد که ...کردم درو باز نیاول...داخلش چهار تا در قرار داشت

که کنار  یدرب حمامو دو در یدر بعد!بوده ییاون در ،در دسشو

 !هم بودن درب اتاق خواب ها بودن

از مبل ها  یکی یزدم رو دیبه طور کامل خونه رو د نکهیاز ا بعد

 ...تماشا کردم ونیزینشستمو تلو
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*** 

 :گفت شیآسا مامان

 !ه؟یر نظر شما چآقا پندا...  کهیش یلیاون لباس عروسه خ -

 :کردم ینگاه مین شیآسا یدر هم رفته  ی افهیق به

 ...جونه شیلباسو بپوشم مهم نظر آسا سیخب منکه قرار ن -

رو لباش  یا روزمندانهیلبخند پ شیکردو آسا یاخم مامانش

 ...نقش بست

 :به مامانش گفت رو

 ...بپوشمش حاال مینداره بر یمامان ُپُروش ضرر -

از دستش خنده ام گرفته ...همه داخل مغازه شدجلو تر از  بعد

 ...بود

اشو حساب  نهیهز دهیگفت که پسند دویلباسو پوش شیآسا

 ...میکتو شلوار اقدام کرد دیخر یکردمو برا

همه با هم ... کتو شلوار بخرن  خواستنیو آقا بهرام هم م بابا

با  یکت و شلوار مشک هی...میشد یکت شلوار فروش یوارد مغازه 

خسته  شیآسا...  دمیخر یکروات آب هی یبه عالوه  دیسف راهنیپ

دو سه بار مامانش ازش خواست ...زدیشده بودو مدام غر م

 ...حوصله ام سررفته نکهیا ایخسته ام  گفتیم ایساکت شه اما 

 هیمنتظر بق نکهیحساب کردم بدون ا دمویکت شلوارمو خر تا

 رونیب میاز در مغازه زد شیبمونم با آسا
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مغازه هارو  ینایتریمثال و یکه چ...متنفرم... زارمیب دیمن از خر -

همون  میبعد بر میمثال کل پاساژو بچرخ یکه چ...میرو کن رویز

کار کل  نیکردن حصله سر بر تر دیواقعا خر!...ه؟یمغازه اول

 ...استیدن

 :کردم کشیپشت کمرش قرار دادمو به خودم نزد دستمو

 دیخر هیتا بق میتموم شد بر خانوم خشن غر غر کردناتون -

 ...میاز عذا درار یدل هی کننیم

 :گفت دویبهم کوب دستاشو

خبر  ایبهتر و سرگرم کننده تر از خوردن تو دن یمن کار...  ولیا -

 میبزن بر... ندارم 

 یحت یهرکس نیو ا...از حد کودک درونش فعال بود شیب یلیخ

 ...اوردیبه وجد م بودم ریبااش گوشه گ ییکه تا قبل از آشنا یمن

 :میواقع در پاساژ حرکت کرد یفروش وهیسمت آبم به

 !خانوم خانوما؟ یخوریم یخب چ -

 :لوچه اشو جمع کردو گفت لبو

 آب زرشک -

 جیخودم هو یآب زرشکو برا شیآسا یبرا ...سفارش دادم عیسر

 ...یبستن

 :زنگ زد میسفارشا حاضر شد گوش تا

 !الو مامان؟ -
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 !...ن؟یرفت نیاشتکجا گذ هویپسر  -

نگاه  خوردیم میبستن جیاز هو یکه دزدک شیبه آسا دمویخند

 :کردم

 ...یفروش وهیآبم میاومد -

 ...واقعا که -

 !د؟یکرد داتونویشما خر -

 و تو شیفقط مونده کفش آسا -

 :تعجب گفتم با

 ؟یپس حلقه هامون چ -

تو وقت حلقه هارو  ییصرفه جو یالله جون لطف کردن برا -

 ش دادنسفار

 :گفتم یکالفه و حرص...گرفته بود حرصم

 فعال خدافظ... مییایمامان شراره االن م -

 ...کردم قطع

 :دیدرهمم پرس یچهره  دنیبا د شیآسا

 !شده؟ یچ یپن -

 :زدم ییزورک لبخند

 یچیه -

 :با پاش محکم به پام زد زیم ریز از
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 شیپ یدوروغ بگ یبتون یبه هرک...ایستین یماهر یدوروغ گو -

 ...یتونیمن نم

 :خوردم ویبستن جیاز هو یکم

 یمامانت لطف کردن برا!...خانوم گل؟ یشیحاال چرا خشن م -

 تو وقت حلقه هامونو سفارش دادن ییصرفه جو

از شدتسرفه قرمز ...تو گلوش دیگرد شدو آب زرشک پر چشماش

 :به زور گفت...شده بود

 !من؟...امان..م -

 :پشتش زدمو گفتم آروم

 ...آره -

 یتمیمشت شده اشو با ر یدستا دادویم رونیبا حرص ب نفساشو

 ...دیکوبینامنظم رو پاش م

 :االناست که سکته ناقصه رو بزنه گفتم دمید

خودمون بعد از ...خانوم خشن یحرص بخور خوادیحاال نم -

  میفروشیرو م ایحلقه قبل مویخریخودمون م قهیازدواج حلقه با سل

 :گفتم کنهیمن نگاه م یبستن جیبا حسرت داره به هو دمید

 یبستن جیبفرما هو -

 :دمیتو چشماش د ویخوش حال برق

 یچیآب زرشکه از بس ترشها از معدم ه نیا...یپن یمرس یوا -

 نذاشته یباق
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از جلوم برداشتو بعد از در آوردن قاشق  ویبستن جیهو وانیل عیسر

 ...دیظرف سر کش ی، محتوا وانیل یاز تو

 :گفتم دمویخند

 ایبه آقاتون تعارف بزن یونیمد -

 :گفت دویخند طونیش

 ...من بخورم انگار آقامون خورده! م؟یمگه منو آقامون دار -

 :زدم به گونه اشو گفتم آروم

 !تو شکمش؟ زیبر یشکماتون که جداست االن پس آقاتون چ -

 :آب زرشکو برداشتو گفت وانیل

 با عشق میتقد -

از دستش  وانویل یما با منگآب زرشک دوست نداشتم ا نکهیا با

 !جا سرکشدم؟ هی وانویل یک دمیگرفتمو نفهم

 :نگاه کردم شیآسا یگرد شده  یچشما به

 ...باالها یجا داد هیهمشو  ولیا یپن -

 :جام بلند شدمو گفتم از

 فقط به خاطر تو -

 هیکه  نایمامان ا یجا دنیبعد از پرس...از جاش بلند شد اونم

 ...میبود به راه افتاد یروشکفش مردونه ف یمغازه 

*** 

 ...هیکیاه عجب تراف -
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 ...زدیسررفته بودو داشت غر م شیآسا یمعمول حوصله  طبق

االن  کیتراف...ادیز یبودو مسلما آتش سوز یچارشنبه سور خب

منو ...گرفته بود شیآت ینیماش هیبود که  نیهم به خاطر ا

 هیِکِرم و  ینتوما هی شیآسا...میبود شگاهیهم تو راه آرا شیآسا

با  تونستمیم...به تن داشت یمشک یها یبا کتون یشال قهوه ا

و باز  دهیبا اسرار مامانش پوش کویش یبگم که اون مانتو نانیاطم

 ...پاش کرده یکتون یهم با لجباز

 یخداحافظ شیاز آسا... میدیرس شگاهیبه آرا باالخره

منتظرمون  شگاهیدرب آرا یمامان منو مامان خودش جلو...کردم

 یزیچ یآبشار یبگذرونه که با بمب ریفقط خداامروزو به خ...بودن

 ...هوا مینر

سفارش کرده بود  یکل شیآسا...توقف کردم یگل فروش یجلو

قرمزو هم خونواده  ویاز صورت گفتینخرم م یبراش گل صورت

دسته گل تو دستش  خواستیاما من دلم م...متنفره یصورت یها

 ی قهیاونو هم سل ی قهیهم سل نکهیواسه ا...باشهیصورت ایقرمز 

قرمز سفارش  و یرز آب یدست گل با گل ها هیشه  تیخودم رعا

 کیبه خاطر تو تراف یو کم شگاهیآرا رفتمیم دیخودمم با...دادم

 :کرده بود رید یبه آرتام زنگ زدم کم... کردنمون  ریگ

 جونم دوماد؟ -

 دارما شگاهیپس تو پسر؟ من وقت آرا ییکجا -
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خالص  شگرهیدست آرا ریاالن از ز نیبه جون داداش خودم هم -

 شدم

و  ایجا ب نیهم ذارمیم نویام آرتام ماش یمن گل فروش -

  ریبگ لشیتحو

 !گه؟یامر د -

 آها در ضمن دست گل خانوم گلم فراموش نشه...یچیه -

جمع کن  یعاشق پیریت ادیاصال بهت نم...اوهوع خانوم گلم -

 ادکاسه کوزه اتو دوم

کوتاه قطع  یخداحافظ هیبا  دمویمنم خند...دیغش غش خند و

 کردم

*** 

 شگاهیدربست تا آرا هیدادمو  یپرداخت به گلفروش شیپ یکم

اون از صبح که ...در هم بر هم شده بود یامروز همه چ...گرفتم

اون ...کردم خیگرم باشه تو حموم سرد بودو  نکهیا یآب به جا

 ...نیسنگ کیازتراف

مشغول اس ام  میبا گوش...ومدیترقه م یکم صدا یلیو ختوک تکو

 !بدونم در چه حاله؟ خواستیشدم دام م شیبا اسا یاس باز

 !)گذره؟یخوش م!کنه؟یم یخانوم گلم چ( -

 :که جوابمو داد دینکش هیثان به
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از بس ...افتم یقراره عروس شم به غلط کردن م نکهیدارم از ا( -

 )ه شدمزدم خست غیو من ج دنیموهامو کش

راننده توقف کرده بود ...شدم ادهیپ میگوش یبه صفحه  یلبخند

 ...شگاهیدرست مقابل آرا

 مردونه اقبال شیرایپ شویهم از آرا نیآقا ا دییبفرما -

 :کتم کردم بیج یتو  مویگوش

 !کنم خدمتتون؟ میچقدر تقد یمرس -

 :فکر کردو گفت یکم

 تومن روند۱۵ -

 ادهیتومن بهش دادمو پ ۱۵ پولم فیگفتمو از تو ک یا باشه

 ...شدم

مردونه همو بغل ...سپهر به سمتم اومد...شدم شگاهیآرا وارد

 ...میکرد

 ...دلم برات تنگ شده بود! پسر؟ یچطور -

 :زدمو گفتم یروش لبخند به

بد هم  شیشب عروس یمگه دوماد... من که خوب خوبم  -

 !شه؟یم

 :کرد مییاهنمازدو با دست به سمت اتاقش ر یا ثانهیخب لبخند

 ...ستیبد ن شیشب عروس یدوماد چیمعلومه که ه -

 :نگاش کردمو گفتم متعجب
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 !؟یتو از کجا انقدر مطمئن -

 :گذاشت زشیم یآلفاشو رو یگلکس

 گهید کنهیبدبخت م یکی شیشب عروس یخب هر دوماد -

 :محکم زد پس کله اش که گفت... تازه افتاد  میدوزار

دوران ...پندار یتر از قبلت شد یقو یلیخ...  یآ یآ یآ -

 !؟یخوردیهمش از منو سبحان کتک م ادمهیکه  رستانیدب

 هیتو  شیکه البته دو سال پ...سپهر بود یپسرخاله  سبحان

 !محض بود یاضیر یاستاد دانشگاه رشته ... رفت ایتصادف از دن

بزنم آخه سپهر عادت  دیدر آوردم تا ساعتو د بمیاز ج مویگوش

تا ۱۰ دنیبا د...بکشه عقب ایبکشه جلو  ایاعتو س شهیداشت هم

 :ها رو باز کرد امیپ...چشمام گرد شدن شیآسا امیپ

 )یدیزشت شدم مطمئنم طالقم م یلیپندار خ( -

 !)؟یطالقم بد یخوایم یپن( -

 :برگشتم یقبل امیاز تعجب گرد شدن و باز به پ چشمام

 )یدیزشت شدم مطمئنم طالقم م یلیپندار خ( -

 !)؟یدوسم ندار گهیر دپندا( -

 ...)جواب بده یاگه دوسم دار -

 !)؟یدوسم ندار یدیهه د( -

 )سیخائن خب یدروغگو( -
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اشتباه  ثویخب...دمیغش غش خند شییغلط امال دنید با

 ...بودن هیگر کریهمه است اماشیپ یمابق...فرستاده بود

 !الو؟ -

 :صاف کردمو گفتم صدامو

 !ا اس ام اس؟واسه خودت پ یگیم یخانوم گل چ -

 :حرص گفت با

 ...ادیز یلیخ یلیاونم خ...خب زشت شدم -

 :کردم یکمرنگ اخم

 ویمهم خودت...نداره یتیچه خوشگل اهم یچه زشت شده باش -

 خودت

اون  الیخ یهم ب تیتو روز عروس شیآسا:ومدیمامانش م یصدا

 !نه؟ یشیماس ماسک نم

 بذارن یبرام ناخون مصنوئ خوانیمن برم م یپن -

 : دمیتعجب پرس اب

 چرا؟! ؟یناخون مصنوع -

 :گفت کالفه

همشونو طبق عادتم روز ... ناخن رو انگشتام ندارم  یچیخب ه -

 گرفتم کشنبهی

هنوز  گهید نیبش ایعروس خانوم ب:در اومد شگریآرا یصدا نباریا

 مونده شتیآرا
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 :گفت دویکش یپوف

شم چ... دوره زمونه مردم حسود شدن نیچرا تو ا دونمینم -

فعال  یپن...با آقامون بحرفم خوامیم نیدو م ننیندارن بب

 ااااایاریبرام ب۴نره ساعت  ادتیغذا ...یبا

 :گفتم دمویخند

 یگیاشتها ندارن اونوقت تو م شونیعروس یهمه عروسا روزا -

 !؟یخوایناهار م

 :گفت یجد

تا شب  خوامیدر ضمن م...خاصم...که نرفته من متفاوتم ادتی -

 ...کنم و ی،ترقه بازکنم غیج غیج

 :وسط حرفش دمیپر

 ...ویبا من برقص -

 :داد گفت با

 یاالن هم کار دارم با...ستمیمنکه رقص بلد ن -

 ...قطع کرد و

*** 

 :به سپهر گفتم رو

 ...بدو کار منو راه بنداز خانوم سفارش ناهار دادن -

 :از تعجب گرد شد چشماش

 ...یجد! ناهار؟ً -
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 :مبه روش زدمو گفت یلبخند

 ی جد ِ یجد -

 یاز صندل یکی یرو...میجاش بلند شدو باهم از در خارج شد از

 ...بدست شد یچیاون هم ق...نشستم نهیآ هی یها رو به رو

البته وسطش از بس حرف  دیساعت طول کش کیکارش  بایتقر

 ...نداشت ازیهم زمان ن قهیدق۳۰من  یزد وگرنه موها

 :زد بود که آرشام زنگ میو ن۲ بایتقر ساعت

 !الو؟ -

 ...میبردار خوش و خرم منتظر لمیشوهر خواهر من با ف -

 :دمیتعجب پرس با

 !کجا؟ -

 :و گفت دیخند

با آرتامو ...گهید شگاهیدر آرا یخب جلو ...خونه آقا شجاع -

 ...شده نیعروس تزئ نیماش

 ...گفتمو قطع کردم یآهان

 ؟...میکن میتقد دیخب داداش چقدر با -

 :گفت کردو یکمرنگ اخم

تو عالم رفاقت پول  یدیهنو نفهم!...نه؟ یتو هنوز آدم نشد -

 !ته؟یاهم یمول ب

 :کردمو گفتم بشینس ییبابا برو
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 نیبه دستش برسونم تک تک ا شویناهار آسا ریبدو اگه د -

 کنهاااایرو سرمو م یدایویش

 :گفت

 حاال میکنیآخر شب حساب م -

 :زنگ زد شیشم که آسا شیریباز س اومدم

 !؟ییکجا یپن یمردم از گشنگ من -

 :گفتم

 یبه زود شگاهمویتو آرا نجانبیا...خدا نکنه خانوم خشن من -

 ...کنمیحرکت م شگاهیبه مقصد آرا

مشکالت افتاده بود  یامروز همه ...غر غر کردو بعد قطع کرد کمی

 !من شیر خیب

 یآقا هی...رو به رو شدم لمبرداریبا ف...خارج شدم شگاهیدر آرا از

به سمتم اومدو ... چهارخونه  رهنیپ هیساله بود با  ۳۵ بایتقر

 :گفت

 ...عرفان ُخرَّم هستم -

 :زدمو گفتم یلبخند

 ...هستمو خوشبختم اریپندار کاو -

دستمو لبه  هی... شم و مجدد خارج  شگاهیگفت باز وارد آرا بهم

عروسک  هی نیع...حرکت کنم نیبعد به سمت ماش رمیکتم بگ ی

 !مو به مو فرمانشو اجرا کردم یشب باز مهیخ
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 :رو به آرتام گفتم...میشد نیماش سوار

 !نگه دارم برا گرفتن غذا؟ ای یغذا گرفت -

آورد و  رونیب شیصندل ریتا غذا از ز۷بزرگ شامل  ی سهیک هی

 :گفت

 ...عالمه هیغذا گرفتم اون هم  -

متوجه ...نفر بودن۳فقط  شیآسا یکردم آخه همراها تعجب

 :گفتتعجبم شدو 

 !م؟یستیخو مگه ماها آدم ن -

 :گفت لشیبعد از قطع موبا عرفان

 ...  دینگه دار هیاالن سر راهتون لطفا دم آتل -

 ...گفتم یا باشه

باز به سمت ...سوار شد یپارک کردم خانوم هیدرب آتل یجلو

 ...به راه افتادم شگاهیآرا

*** 

اش کرواتمو و طبق گفته ...شدم ادهیپ نیعرفان از ماش یاشاره  با

به  فونیاز پشت آ...رفتم شگاهیبه سمت درب آرا...مرتم کردم

 :گفتم دیو اسم عروسمو پرس یلیکه فام یخانوم

 ..براشون ناهار آوردم...سکوت شیآسا -
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 این کتاب توسط کتابخانه ی مجازی نودهشتیا

) wWw.98iA.Com(تساخته و منتشر شده اس 

 

 یا قهیپنج دق هی...گذاشت فونویچند لحظه منتظر بمونمو آ گفت

 !عرفان بود یهم باز گفته  نیرژه رفتم که البته ا شگاهیآرا یجلو

قطع کردو من جواب  ویبردار لمیعرفان ف...زنگ خورد لمیموبا

 :دادم

 !بله؟ -

 ...ناهار خوردم یمنتها با عرض شرمندگ نییپا امیاالن م یپن -

 !دیخند زیر زیر و

 التیخ خورمیخودم م...نخوردم یچیاشکال نداره من هنو ه -

که  نییپا ایاوج نگرفته ب اشونیترقه باز نیراحت حاال هم تا ا

 !یخانوم میبر

 ...گفتو قطع کردم یا باشه

بودو  یسالن طوالن هی...برام زدن شگاهویبعد درب آرا کمی

عرفان به سمت ...اومد رونیب شیدر باز شدو آسا! در  هیمقابلش 

ژستو حالت بهمون گفت بعد هم کنار  یجفتمون اومدو کل

 ...رهیبگ لمیتا ف ستادیا
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 هیبا آرامش به سمت من حرکت کنه و با  شیشده بود آسا قرار

به سمتم ...رهیعروسش و تو دستش بگ رهنیپ نییدستش پا

 ...رمیو من گلو مقابلش بگ ادیب

خسته شده  شیسادست آ ایگو نکه؛یخوب بود تا ا زیچ همه

بودو دامنو ول کرد ول کردن دامن همانا و از دست دادن 

با دو تا قدم بزرگ پر کردمو  نمونویب یفاصله ! همانا لشیتما

تو ...تو چشمام نگاه کرد!درست تو بغل من فرود اومد شیآسا

 :بود که هصورتامون نموند نیب یفاصله ا...شدم رهیچشماش خ

 ...یمحشر مرس...بود یعال -

مامانش  شگاهویآرا ی نهیهز..به عرفان فحش دادم یدلم کل تو

 .حساب کرده بودو قرار شد من با مامانش حساب کنم

از قبل  شگاهیآرشام دم در آرا نیماش...براش باز کردم نویماش درب

عرفانو اون خانوم ...کوتاه پارک شه یهماهنگ شده بود که مدت

هم  شیمنو آسا...شدنآرشام  نیعکاسه به همراه آرشام سوار ماش

 !من یشده  نیتزئ نیباهم سوار ماش

از  شیکه آسا یعرفان گفت که موقع...شدم ادهیپ نیماش از

زمزمه کنه و من به روش لبخند  یزیچ هیشد  ادهیپ نیماش

 ...بزنم
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داد خواست  لمیلبخند کجو کوله تحو هی شیآسا...باز کردم دربو

کردو باز  ریگ نیاشم یها یکفشش به کف یشه که پاشنه  ادهیپ

 !یاتفاق نباریتو بغل من پرتاب شد منتها ا

 :لب زمزمه کرد ریز

 ... اطشیتو روح لباس عروسو خ یا -

ام گرفته بود همونطور که تو بغلم حفظش کرده بودم  خنده

 :گفتم

 ...صلوات -

به ...داد لمونیتحو ییمرس هینگام کرد که باز عرفان  یحرص

 ...میسمت اتاق عقد حرکت کرد

*** 

اون روز با ... خالص  مویرو باطل کرده بود غهیص شیپ ی هفته

 ...میدیترقه و آبشارو بمب و البته بالون خر یکل مویرفت شیآسا

به اتفاق آسا به سمت ...حضور داشتن کمونینزد یالیفام همه

 دیکه حدس زدم با ریپ یحاج آقا هی میحرکت کرد گاهمونیجا

 یشروع کرد به کم...رام نشسته بودعاقد باشه کنار باباو آقا به

قرآنو رو ...گرفتیم لمیصحبت صحنه به صحنه رو عرفان ف

 ...میشد رهیخ سی یسوره  یها هیپاهامون گذاشتم و باهم به آ

و آتوسا باال  نایو پانته آ و پاد زیپان...شد یعقد جار ی غهیص

 !دنییسایسرمون قند م
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 !لم؟یبنده وک ایعروس خانوم آ -

 :شو صاف کردو گفتصدا آتوسا

 ...َعروس رفتـ -

 :وسط حرفش دیپر شیآسا

 ...دیلیبله وک -

مامانش به سمتمون اومد و با ...تو جمع به پا شد یغلغله ا هوی

 !اخمو تخم دعواش کرد

 :به من با تعجب گفت رو

 !زدم؟ یحرف بد -

 :زدم یآروم لبخند

 زمینه عز -

 شلوغ شد؟جمع  هویچرا !... پس مامان چرا دعوام کرد؟ -

 :کردم کیبه گوشش نزد سرمو

 ...دهیچون معموال بار سوم عروس بعله رو م -

بعد از تذکر دادن عرفان ساکت  یگفتو مهمونا همگ یآهان

 ...شدن

 هی...مطمئنو محکم بله گفتم یلیکه خ دیآقا از منم پرس حاج

نوبت ...میحلقه هامونو دست هم کرد مویعالمه برگه امضا زد

از  نیمن که از عسل متنفر بودم واسه هم...عسل خوردن بود

اتاق عقد ...با سر انگشتش بر داره یکم هیخواهش کردم  شیآسا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ٤١٩ 

دهانم گذاشت  درعسل  یکم...هم کالفه شیگرم شده بودو آسا

 دمیکه بالفاصله انگشتشو گاز گرفتم و فقط با چشم ابرو تهد

من تو دهنش عسل گذاشتم راحت  یدر کمال تعجب وقت!کرد

بعد از گرفتن کادو ها ؛ به ! فرستاد رونیو خورد و انگشتمو بعسل

که  ویاون خانوم...میخود تاالر حرکت کرد یسمت اتاق عکاس

 :کرد یخودشو معرف دمسوار کرده بو هیمقابل آتل

 ...هستم یگیب نیاسمی -

 ...سکوت شیآسا -

 ...اکتفا کردم اریمنم تنها با گفتن کاو...باهم دست دادن و

تر از قبل  یعصب شیبهمون گفت هر بار آسا+ ۱۸ژست  یکل

من خوشحال !میدیبوسیرو م گهیهمد دیژست با هی یتو...شدیم

 نیاسمیبه سمت ! بود یدنیواقعا د شیآسا ی افهیبودم اما ق

 :رفتو گفت

فرا  گهید یکی نیقبول کردم اما ا یگفت یجون هرچ یاسی نیبب -

 گهیجمع کن بساط عکس مکسو د...تر از حد تحملمه

 :گفت دویتنها خند نیاسمی

بهتره اجازه  شهیصحنه ها بعدا براتون پر خاطره م نیا زمیعز -

 !ماندگار شه شهیباشه تا هم نیدورب یبوسه اتون جلو نیاول یبد
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همو حس  یرو شیآسا یفشرده شدن دندونا یصدا

دستمو پشت کمرش قرار دادمو دم گوشش آرومو با ...کردمیم

 :فراوون گفتم طتنتیش

 ...ادیدردت هم ن...رژت پاک نشه دمیقول م -

تر از من  طونیزل زدو ش شیمشک یطوس یچشمام با چشما به

 :گفت

 !؟یاگه درد داشت چ -

 :شد نشیکردن لنز دور ب زیمشغول تم دویکش یپوف نیاسمی

 !د؟یچند لحظه مارو تنها بذار هی شهیم یگیخانوم ب -

 :زدو گفت ییزورک لبخند

 ...البته -

 یبرا...دادم هیپشت سرش تک واریبه د شویآسا...ق خارج شداتا از

 :دمید کیبار ترس و تو چشماش از نزد نیاول

 !؟یبکن یخوایم کاریچ یپن -

 :انداختم نییباال پا ابروهامو

 گفت یگیکه ب ویژست نیتمر -

منو کنار بفرسته اما من  زدیزور م یه...رو صورتش خم شد و

 هوی...دمیکنار کش!دنیلرزیهاش ملب...حرفا بودم نیتر از ا یقو

 :احساسمونو پاره کرد یرشته  نیاسمی یصدا

 !عکساتون بشه نیاز بهتر یکیخوب بود فکر کنم  یلیخ -
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 :میهمزمان گفت شیآسا منو

 !؟یچ -

 :زدو گفت یپوزخند

 در اومدم تو و شکار لحظه ها کردم یکیمن از اون  -

به بازوم ضربه ...دمیخندیم زیر زیقرمز شده بود و من ر شیآسا

 :دیدندوناش غر نیزدواز ب یا

 منتظر باش کنمیم کنمیپاکت م نیاز رو زم -

 :دم گوشش زمزمه کردم آروم

 !باش خانوم پاک کن الیخ نیبه هم -

*** 

باهمه ...افراد حاضر دست زدن یورودمون به سالن همه  با

عروسو دوماد حرکت  گاهیبه سمت جا مویکرد یاحوال پرس

 :دم گوشم گفـت شیاآس...میکرد

 ...ستمیمن رقص بلد ن یپن -

 :گرفتمو گفتم دستشو

 یریگیم ادی نیو پانته آ روبب نایپاد زویرقص مامانتو مامانم،پان -

 :شد بعد کالفه نگاهم کردو گفت رهیبه قسمت رقص خ یکمی

 ...نگرفتم ادی -

 :گفتم دمویخند

 میرقصیخب فقط تانگو م -
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 :گرد شدن چشماش

تانگو  یگیبعد تو م ستمیبلد ن ویعاد گمرقصیمن بهت م -

 !برقصم؟

 ... راحته  یلیتانگو خ زمیعز -

 یه...داد هیتک گاهیجا یبه پشت یلبخند زورک هیدر آوردو با  َادامو

 ...شدیمواجه م یگیو هر بار با تذکر ب شدیاز جاش پا م

 !طنت؟یوسط ش میبر شهیجا بند شم م هی تونمیمن نم یپن -

 ...زدچشماش برق  و

 بذار انیفقط لطفا منو هم در جر میبزن بر شهیچرا نم -

البته قبلش چند تا ...تو فقط بگو چراغا رو خاموش کنن نیبب -

 رقص ستیپ اریکتت با خودت ب بیترقه تو ج

 یبزرگ اهیس یکوله  یترقه ها تو...گفتمو از جام پاشدم یا باشه

اتاق  یکوله هم تو...بود قرار داشتن شیکه متعلق به آسا

درو  ستیاتاق پرو ن یتو یشدم کس نیمطمئ نکهیبعد از ا...ُپُرو

 ...برداشتم یو زنبور ازکیکوله چندتا ترقه و پ یباز کردم و از تو

 میبرقص میخوایم شیبگو چراغارو خاموش کنن منو آسا زیپان -

 مینگو که ما قراره برقص یفقط لطفا به کس

 :ذوق گفت با

 ..باشه خان داداش -
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رفتم دستمو  شیومنم به سمت آسا..حالت دو ازم دور شد به و

 :کتم زدمو گفتم یبه لبه 

 انجام شد تیبا موفق اتیعمل -

با خاموش ...رقص زل زد ستیگفتو با خباثت تمام به پ یولیا

ترقه ها و  لیشدن برقا مثل جت از جاش بلند شد وبعد از تحو

 ...مثل جت از کنارم گذشت لیوسا ریسا

بلند شد و ترقه ها  تیجمع غیج یبود که صدا نگذشته یکم

ها  خوردنزنبورکیم نیبا مهارت تمام به زم یگریبعد از د یکی

 ید! بر خورد کرده بود نیهم به هوا مرفتن من که فکم با زم

 :از پشت بلندگو گفت یج

 ... دیخواهشا برقا رو بزن -

محکم پرت شد تو بغلمو بعد روشن  یزیچ هی یکیاون تار تو

 ...چراغا شدن

جمله رو تکرار  هیو مدام ...بلند شد تیدست و سوت جمع یصدا

 :کردنیم

 االی االی االی االیعروس دومادو ببوس  -

 نشیخشمگ ینفسا...از خشم قرمز شده بود شیآسا صورت

 :آروم گفتم یلیخ...دادیقلقلکم م

 !مگه نه؟ یمنو بوس کن دیباالخره که با -

 :نازک کرد یچشم پشت
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 !حاال؟ یکه چ -

 ادیخب االن بوسو رد کن ب -

بوسه  نیبوسه شد دوم نیا...کردم کیبه صورتم نزد سرشو

 !کیامون؛کوتاه و ش

*** 

  دیخوشبخت ش -

شدم  رهیکه چشماش پر از ترس بود خ شیزدمو به آسا یلبخند

 یبهش گفته بود که به کل یمعلوم نبود مامانش از دم تاالر چ

 !متحول شده بود

 ریخ یکه دعا نیمخصوصا ا میشیخوشبخت م شاالیممنون ا -

 شما پشت سرمونه

 :بهرام به سمتم اومد و بغلم کرد آقا

 پسرم مواظب تک دخترم باش -

 :فشردمو گفتم دستشو

 راحت  التونیچشمم مواظبشم خ یمثل پلکا -

 شیاما آسا کردیم هیمثل ابر بهار گر...بغلش کرد شیآسا مامان

 یبرادرا نیو همچن زیو پانته و پان انیبا پاد...همچنان تو شک بود

 ...میوارد آپارتمانمون شد یکل یخداحافظ هیو بعد از  شیآسا

*** 
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دم در با لباس ...میکرد یط یآسا یطبقه رو با غر غر ها سه

 :و گفت نیزم یعروسش نشست رو

 !م؟یخونه آسانسور دار بخر شدینم...بابا مردم از پا درد یا -

 :ردمدر آو بمیاز تو ج دویکل

 دلم زیعز یکنیکم کم عادت م...  میدیرس گهید -

 ...گفتو بعد از باز شدن در رفت داخل یشیا

پاش به کنار ...اتاقمون رفت  یدو به سمت در اتاق کنار باحالت

از جاش بلند شد ...کایکردو با مخ رفت تو سرام ریگ یمبل ال

 :مقابلش قرار گرفتم

 !زم؟یچته عز -

 :ترس بهم نگاه کرد با

 !؟یبهم نداشته باش یامشب کار شهیم...یم یپن...یپن -

 :گرفتمو گفتم دستشو

 !نداشته باشم؟ کارتیمثال چ -

 ...امشب  گفتیمانم م..ما -

 :دیپام نشستو محکم به پاهام چسب یجلو

 یپن کنمینداشته باش خواهش م میتوروخدا کار...تورو خدا -

 ...ترسمیم

 :سرشو بغل کردم نشستمو

 ...زمیروم باش عزبابا آ یا -
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 ...و میوارد اتاق شد باهم

*** 

 :شیآسا

چشمامو با زور باز ...ستیهم ول کنم ن نجایدایبابا نور خورش یا

خواستم پاشم اما انگار ...مرور کردم شبوید یتک تک اتفاقا...کردم

تمام بدنم درد ...با چسب دوقلو رو تخت چسبونده بودتم یکی

 :چشماشو باز کرد یم تا پناز بس تو جام وول خورد...کردیم

 !؟یخوب!شده؟ یزیچ زمیعز -

 !خوبم؟ یگیاالن م یدخلمو آورد شبید نامرد

 فقط تمام تنم داغون خسته است سین یزینه چ -

 :گفت طونیش

 افتاده یمگه اتفاق!چرا؟ -

 اتفاقات هستن ی ایشواهد که گو -

 :جاش بلند شد از

 ...میما نوکر شواهد هم هست -

بزنم  غیج خواستیدلم م...رونیو از اتاق زد ب دیخند سرخوشانه

هم چشمامو  نیواسه هم...چون واقعا حسش نبود شدیاما نم

 ...دمیخواب کیو پ کیش یلیبستمو خ

*** 
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ضرب  هی...خوش وبش چند نفر کالفه چشمامو باز کردم یصدا با

 یلیحال من خ نیباا...تو جام نشستم که به غلط کردن افتادم

که  تیشلوار راه راه  زیبل هیحرفام به  نیسرسخت تر از ا

 یمشک یقرمز و شلوارش راه راها یراه راه ها شرتشیت

اتاق زدم  زا...موهام مثل چوب رو کله ام مونده بودن...داشت

 ...رونیب

با ...با مامان خودمو مامان خودش مشغول صحبت بود پندار

 :زدو گفت یمن لبخند دنید

 ابه به ساعت خواب خانوم خانوم -

 کیبا مامانش سالم عل... نازک کردم یپشت چشم براش

 :مامان به سمتم اومد و بغلم کرد...کردم

 !زم؟یعز یخوب -

 :گفتم بلند

 گشنمه -

 :اشاره کرد یناهار خور زیبه م پندار

جون  زمیتخم مرغ گذاشتم برو بخور عز سیسوس زیبرات رو م -

 یریبگ

 ...رو روشن کرد ونیزیبهم زد و تلو یچشمک

بود که  ۵ یساعت طرفا ...از عزا در آوردم یرفتمو دل زیسمت م هب

 ...میتنها شد یرفتن و باز منو پن نایمامان ا
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 کننیعشقم دلت خواست برو حموم موهات منو بد وسوسه م -

 ببرم  نشونیانگشتامو ب

 :بشر چقدر رو داشت نیا

اصال فردا از ته ...کننیموهام غلط کردن تو رو وسوسه م -

 ونزنمشیم

 :اوردیکم ن یگرد شد ول چشماش

 عشق کچل خودم یشیبعد اونوقت م -

 :وار به سمتش بردم دیتهد انگشتمو

چون اونوقت  ینش کیام بهتره بهم نزد یعصب یوقت یپن -

  شهیهضمم برات سخت م

 :گرفتو گفت انگشتمو

 هیهم خواستن تیچون عصب شهینم -

 ...به سمت حموم رفتم نویکوبوندم زم پامو

*** 

صبحا باهم ...گذرهیمشترکم با پندار م یماه از زندگ هی قشنگ

ساعت  یهم طرفا م،شبایگردیسرکار،بعد از ظهرا باهم بر م میریم

اتفاقا هرروز تکرار  نیو ا! خونه امون  کیپارک نزد میریم۳و۲

 ...شنیم

 ...خوادیاتفاق تازه م هیدلم  یپن -

 :دور شونه ام گره کرد دستشو
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 !زم؟یوقت شب عز نیا -

 وقت شب کال نیحاال نه ا -

 :نگام کرد مشکوک

 !مثال؟ -

 :جمع کردمو گفتم لبامو

 ...کنمیدر موردش فکر م -

 :داد هیبه شونه ام تک سرشو

 ...جونم شیآسا -

 بله -

 !م؟یبخرم بخور یبرم بستن -

 لویک ۸ماه  هیدر عرض  دیخریم یپارک بستن میومدیکه م هرشب

 !چاق شده بودم

 نه -

 چرا -

 چاق شدم از دست تو  -

 ...از رو شونه ام برداشتو مظلوم نگام کرد سرشو

 !برا خودمم نخرم؟ یحت -

 :زدم و گفتم یبازوش ضزبه ا به

 خب برو بخر گهیتوئه د تیپا داره حکا هیخروس  -

 :خنده اشو کنترل کرد...دیخندیغش م غش
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 پا داره نه خروس هیمعموال مرغ  زمیعز -

از جاش بلند شدو به سمت بوفه ...رش کردمنثا ییبرو بابا کالفه

 ...پارک که درست رو به رومون قرار داشتو هنوز باز بود رفت ی

اومدو کنارم  مایدابل پر یبستن هیبعد با  قهیدق چند

که آب از لبو لوچه ام راه  خوردیم یانقدر با ولع بستن...نشست

ز دستش رو هوا ا ویبستن ارموینتونستم طاقت ب گهید...افتاده بود

 ...دمیقاپ

 :و مقابلش گرفتمو گفتم یچوب بستن...  کردیتعجب نگام م با

 ...زمیباعشق عز میتقد -

 :شدو گفت زونیلوچه اش آو لبو

 کنمیم یتالف -

 :از وسط شکوندمو گفتم چوبو

 ستین بیآرزو بر جوانان ع -

 ...میو به سمت خونه رفت میبه اتفاق بلند شد مکتین یرو از

تا در ...میرفتیبه سمت خونه نم شکستویم پام مکاش قل یا که

راست رفت سراغ لبام تا  هیچسبوندتم و  واریباز شد پندار به د

به  یآخر سر هم لگد محکم دادمیتند تند فحش م کردیولم م

 !دستش فرار کردم ریساق پاش زدمو از ز

*** 
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اتفاق  هیهر روز به  گذرهیماه م۸مشترکمون  یاز زندگ درست

 خوامیم دیاتفاق جد گمیهر بار هم که پندار م...کنمیمفکر  دیجد

 !مثال؟ گهیم

از مامان گرفته تا  کنمیهم راجبش مشورت م یهر ک با

 !دیخب بچه دار ش گنینامیپاد

 :و گفتم ایروز دلمو زدم به در هی

 ...خوادیاتفاق تازه م هیدلم  یپن -

 :دیو پرس دیکش پیاز تا دست

 !مثال؟ -

 :گفتم کردمینداشتم و سکوت م یکه جواب برعکس هربار نباریا

 بچه -

 :شل شد و گفت ششین

 چشمم یچشم به رو -

بعد  یچرخدارش بلند شدو از اتاق خارج شد کم یصندل یرو از

 :برگشت

 ...خونه میکردم پاشو که بر لیکاررو تعط زمیعز -

از اتاق باهم  وترهایگفتمو بعد از خاموش کردن کامپ یا باشه

 ..میخارج شد

*** 

 :گذشتیممیزندگ یاز استارت اون اتفاق تازه  یماه هی
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بابا امشب شب  دیخر میخانوم خوشگلم بر...آسا گلم -

 دست مانتو بخر هی میخان داداشته ها بر یخاستگار

 :کردمو گفتم میپلوپزو تنظ ی درجه

 یپن ستیهمه مانتو دارم در ضمن حالمم خوب ن نیخب ا -

 ...ندارم دیمر دیحوصله خر

 :باال داد شوابرو

مثل تو رمانا  یخواینکنه م! عشقم؟ هیخبر!ست؟یحالت خوب ن -

 !؟یکن زیمنو سووورپرا

 :زدمو گفتم یپوزخند

 ... نمک  یب یبرو بابا دلت خوشه تو هم مسخره  -

که تو غذا حروم  ویکم از اون نمک هیخب ! نمکم؟ یمن ب -

 ...؛ حروم من کن یکنیم

 یتازه سه ماه بود که آشپزآخه ... بهش رفتم  یغره ا چشم

 !اکثر هم غذام شور شور شور بود کردمویم

 :زنگ زد از کنار پندار رد شدم  تلفن

 !بله؟ -

 !زم؟یعز یسالم مادر خوب -

 .:بود مامان

 !بابا آرشا و آرتا چطورن؟! ؟یخوبم خوب -

 :از پشت تلفن گفت مامان
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 ریگ یبچه ام آرتام هم ه ستیآرشام که از صبح رو پاش بند ن -

مد نظر  ویبگو خب ک میگیبهش م...خوامیمنم زن م گهیداده م

 زهیسورپرا گهیم یدار

 :باال دادمو گفتم ابرومو

 !زه؟یسورپرا... اوهوع -

 !پندار خوبه؟...واال دونمینم -

 :رفتمو گفتم یچشم غره ا ومدیپندار که به سمتم م به

 خونهیتازه کََپِکَشم خوروس م...خوبه یلیخ -

 :و گفت دیدخن مامان

 کَپک نه کََپک زمیعز -

 گهینده د ریمامان گ -

 :تلفن گفت یبغلم کردو تو دهنه  پندار

دخترت که انگار  نیا...  یمادر زن اگه شما به فکر حال ما باش -

 نه انگار

 بلند داد زد دمیپشت با دست آزادم موهاشو گرفتمو کش از

 !دومادمو؟ یکنیم کارشیچ شیآسا -

 کنمیم هشیتنب یچیه -

 :و گفت دیخند

ما که از  یخونه  دییایزنگ زدم بگم برا ناهار ب...یکنیخوب م -

 نایا اریکاو یآقا یخونه  میاونور بر
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 ...مامان نه من تازه برنجمو گذاشتم یوا -

 گهید میخب اشکال نداره بر -

 :کریمتوجه شدم که پندار زده رو اسپ تازه

  مینورمال بخور یامروز غذا هیالاقل  گهید میبر شیآسا -

که تو پام بود پرت  ییخرگوش ییدمپا...دیغش غش خند و

 :درست خورد تو سرش ...کردم

 بردار کریاز رو اسپ یپن -

 من برم تا کباب نشدم... مادر زن فعال ...یزنیچشم بابا چرا م -

 بر داشت کریاز رو اسپ و

 :خنده گفتم با

 الله یبرسم فعال مام یمن برم به خدمت پن -

 ...گفتو قطع کردم یا شهبا

*** 

شلوار قرمز ...دمیشال قرمز پوش هیو  یمجلس یمشک یمانتو هی

و ممکن بود موقع  اوردیبودمبه شکمم فشار م دهیکه پوش یجذب

 !ادیغذا خوردن دکمه از جاش در ب

 یبرداشتم به همراه پن یمشک یکفش با مدل سوسمار فویک هی

 ...میرج شدبود خا دهیپوش یکه کت شلوار براق مشک

*** 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ٤٣٥ 

 دمویمامانوبابا رو در آغوش کش!دم در به استقبالمون اومدن همه

 !جانانه نثار امواته گردن آرتام و آرشام کردم یدو تا پس گردن

روده  اتیسر سفره آورد محتو ویتا ماه...بود دهیسفره رو چ مامان

بدبخت هل شد و با ...ام اومد تو دهنمو به کت پندار چنگ زدم

 ...رد شدنه نگام کردگ یچشما

تا به ... دمیباال بود دو یکه تو طبقه  ییسمت دسشو به

 !برگشت هیبه حالت اول یهمه چ دمیرس ییدسشو

 شیبود و با ن ستادهیآب زدم و به پندار که تو درگاه در ا صورتمو

 :گفت... گشاد بهم زل زده بود نگاه کردم 

 !...ش؟یآسا یخوب -

 :کردم زمزمه

معدم اسگل  اتیمحتو ی لهیمونده بود به وس منیهم... آره  -

 !شم شیروان پر

 :و گفت دیخند

 !ن؟ییپا میبر شهیمن گشنمه م -

 :زدم پس کله اش آروم

 !؟ینشد ریس -

 :تعجب نگام کرد با

 نخوردم یزیمن که چ -

 :نگاش کردم طونیش
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بانو رو هضم و  شیمن بود با چشماش آسا یپس عمه  -

 !کرد؟یگوارش م

 !دیافتادو خند شیتا دوزار دیل کشساعت طو دو

*** 

آ -و آرشام بله رو از پانته شرفتیپ یبه خوب یخاستگار مراسم

 میرفت یبا اصرار پن! آرتام هم گفت که عاشق آتش شده...گرفت

 یو تازه  زیانگ جانیو معلوم شد که اتفاق ه مارستانیب

منو پندار تو پوست خودمون ...باالخره شروع شده مونیزندگ

 ...میدینجگینم

*** 

آب تو دلم تکون بخوره  ذاشتیهمه جوره هوامو داشتو نم پندار

توجه به  یب!رهیکه نم رهیخب من حرف زور تو کََتم نم یول...

پندار کار خودمو  یدکتر و حرص و جوش خوردنا یها هیتوص

 ...یالک یطنتایش...کردمیم

 بعد یافتیاالن م نییپا ایجان ب شیآسا -

کندمو به  یبیشاخه س یدامه بده و از روبه حرفش ا نذاشتم

 :سمتش پرتاب کردم

 یمگه کور نییپا امیب خوامینم...ااااااایچقد غرغرو شد یاه پن -

 !نم؟یچیم بیدارم س ینیبینم

 :نگام کرد یاخم بامزه ا با
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 من برات بکنم نییپا ایخب ب -

 :دمیچ یا گهید بیس

 یشتریب بیس یطور نیا میباال باهم بکن ایخب تو هم ب -

 ...بخورم تونمیم

 :آتش به بحثمون خاتمه داد یصدا

 انقدر آقا پندارو حرص نده نییپا ایآسا ب -

 غیج نباریا...از درخت باال رفتم گهید کمینثارش کردمو  ییبابا برو

 :مامان رفت هوا

 ناییپا ارمتیبه زور ب امینکن ب یآسا کار -

 :مامان گفتمزدمو به  یکه تو دستم بود گاز گنده ا یبیس از

 نکن مادر بزرگ اهیشما خون خودتو س -

 :باز شد و گفت ششین

 ...قربون نوه ام بشم من -

 یبیس...خوردنیو آرشام رو تاپ نشسته بودنو آروم تاب م پاندا

با درخت داشت  یکم یکندمو محکم به طرف تاب که فاصله 

رفت هوا غش  ادشیدرست خورد تو سر آرتام فر...پرت کردم

 دمیهم چ گهید بیسه چهارتا س هی...دمیغش خند

 افتادهین یتا واسه نفس بابا اتفاق نییپا ایب یخانوم شیآسا -

 گهید

 ...ساکت شو قهیدو دق گهید امیدارم م یاه پن -
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باال ...شدم یکرده بود عصبان ریاز شاخه ها گ یکیشالم به  ی لبه

 دمیکش یکردمو با دو دستم شال و م کیتنه امو به درخت نزد

 ...و هوا معلق موندم نیزم نیتعادلم بهم خورد و ب هوی

 :نگران گفت آتش

 !؟یخوب -

 :نشه گفتم یباز هیضا نکهیا برا

 یخدا منو ننداز...یتاپ تاپ عباس...شمینم نیآره بابا بهتر از ا -

 ... یبنداز یخوایاگه م

از پشت بغلم کردو با هم پرت  یکینصفه موند چون  حرفم

 :نیرو زم میشد

 یغل پندار بندازب -

 :دیغش غش خند و

 شتویببند ن یپن -

 :گفت دویکش لپمو

 به چشم  یا -

 ...میهمه به اتفاق به داخل حرکت کرد...جام بلند شدم  از

خاله  یو دوستا یخودمو پن یکه با خونواده  شدی یهفته ا هی

 :میو اما خودش به باغ مامان اکرم اومده بود ایلع

 ...زمیعز یبد میم دیجون با ایخب لع -

 :چاقش داد کلیبه ه یتکون خاله
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 ...دوستان دیصبر کن کمیخب  -

 :رو مبل پهن کردمو گفتم خودمو

گردن کلفت  یلیکه باباش خ...که دانه کش است یمور ازاریم -

 است

 :به سمت بر گشت ایلع

بزرگ در گور  یتن فردوس!...شد؟ یبزرگ خواه یک...از دست تو -

 ...به لرزه در آمد

 :در آوردم شوادا

نوع  هیخاله جان ...بزرگ در گور به لرزه در آمد یتن فردوس -

و تو گفتار  یهستش که دست زبان ادب انهیبه اسم عام یزبان

 کنهیکوتاه م

 :چوندیبحث و پ ایخاله لع دوست

 جون ت بده ایخب لع -

 :قدم شد شیپ دیمروار نباریا

ممم ...تم در را باز کردمرف...آمد رونیبابا از ب...تق تق تق بر در زد -

 !اش؟ هیبود بق یچ

 هیسرش بسته بودو  یباال یموهاشو خرگوش...جام بلند شدم از

 :لپشو کندمو گفتم...تنش کرده بود یسبز مغز پستها رهنیپ

 !؟یاهل مشاعره هم هست یکلک نگفته بود -

 :باال انداختو گفت ابروهاشو
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 !یبا تارزان نسبت دار یمگه شما گفته بود -

 :تعجب گفتم اب

 !؟ییییییگفت یچ -

 :داشدیافتاده اش پ یدندونا...دیغش خند غش

 ...یلیگفتم با تارزان فام -

 :دنیشروع کرد به دو و

 لمیفام یکنم من با ک تیحال رزنیواستا پ یوجودشو دار -

 :خوردیپندار حرص م مویدیدویم اطیهم تو ح دنبال

 زمیعزبه فکر بچه باش  یستیبه فکر خودت ن شیآسا -

 :گفت دیرو به مروار...نثارش کردم یبلند یبابا برو

 ین یسر ن ییبال ییزندا نیشو تا ا میتو تسل ییمروا دا -

 ...اوردهین

 ...نثارش کرد ییهم برو بابا دیمروار

 :مامان اکرم بلند شد یبه نفس نفس افتاده بودم که صدا گهید

 ...بچه ها شام حاضره -

 بایمامان اکرم قرمه سبز...ر پر بودسرراست سه تا بشقاب پ شامم

 ! ترش بود یلیرب نارنج درست کرده بود که خ

*** 

چاق شدم ...هشت ماه رو شاخمه کیآخرمه ش یماها بایتقر

 شهیبار ش نیسونو و معلوم شد ا میرفت شیچند وقت پ...خفن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ٤٤١ 

ناراحت شدم اما بعد که پندار گفت  یلیاولش خ!...دختـره

 !شل شد شمین ین یانتخاب اسم با مامانه ن

دادن  ریبهم گ یکل نایمامان ا! سورنا میشده بود اسمشو بذار قرار

 یذاریمگه بچه ات پسره که اسم پسرونه م! ؟ هیچه اسم نیکه ا

 ! براش؟

دوس داشتم :تنه مقابل همه غر غراشون واستادمو گفتم هی منم

 ...اسمشو سورنا بذارم

 یاتاقش صورت زیهمه چ...میکنار اتاقمونو اتاق سورنا کرد اتاق

پس  لویچقدر غر زدم به جون پندار تا بره وسا دونهیخدا م...بود

 !میکن ییمویل سویبده و سرو

 یلیآخه اونوخت خ!میبرداشت یصورت ییمویتختو کمدو ل البته

 !شدیزرد اندر زرد م

سورنا  یسه بار کمدا یشرکت روز ذاشتیپاشو م یروز که پن هر

گرفته بودمو  ادیکردن لباسو تازه  از مامان تا...دمیچیرو م

 ییخاله باز هیبعض وقتا هم ...کردمیسرمو گرم م ینطوریا

 !نیو بب ایکه ب کردمیم

*** 

 مانیبه درد زا یاله:رو بفهمم ایمیقد یناینفر یمعن تونمیم تازه

 !یگرفتار ش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ٤٤٢ 

تو  نگیجامپ یاز سر شب انگار تخته ... درد داشت یلیخ المصب

بلند زدم و  غیج هی...طاقتم تموم شد هگید...گذاشتن کممیش

 !پندارو صدا کردم

بودو االن ساعت چهار صبح  دهیخواب کیتازه ساعت  بدبخت

 :بود

 !جانم ؟ -

 :گفتم دهیبر دهیبر

 !موتم...به ...رو -

 :گرد شده بهم زل زد یچشما با

 !؟یچ -

 :به زور گفتم باز

 !راه انداختن نگیجامپ کممیتو ش -

 :گفتم غیبا ج...شد شتریب تعجبش

 !کشتمیسورنا داره م -

 :از جاش بلند شد و گفت عیسر

 !یگفتیخب زود تر م -

بعد از عوض کردن لباسش ...از مانتو هامو در آورد و تنم کرد یکی

 میبود از خونه رفت ییدستشو پشت کمرم گذاشتو با هر بدبخت

 ...رونیب
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عمل تخت چرخدار به سمت اتاق  هیبا  دمیتا رس مارستانیب تو

 !مطلق یاهیس یبه کل گهیبردنم و د

*** 

 !الو؟ -

 دنیصورت پندار مقابل صورتم بود با د!آروم باز کردم چشمامو

 :کاشتو گفت میشونیرو پ یبازم بوسه ا یچشما

 !؟ یخوب -

مامان باال سرم بود و به روم لبخند ...دور و برمو نگاه کردم جیگ

 ...زدیم

 :وارد شد یپرستار

 !؟یدرد ندار -

 :زور گفتم هب

 ...یلینه خ -

 :زدو سرم تو دستمو چک کرد یلبخند

 !؟ینیبب ارمیدختر گلتو ب -

 ...رونیاز در زد ب یدادم اون هم با خوشحال+سر جواب با

به پندار  یعصبان...کپ پندار بود... بچه نق نقو  هیرو آوردن  بچه

 :نگاه کردم

 !شکل توئه؟ نیچرا ا -

 :دماغ سورنا اشاره کرد به
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 !مماخش به ننه اش رفته -

 :براش نازک کردم یچشم پشت

 ...خودت یاون هم ارزون -

 شهیهم کمیکردن ش ریکرد تا بهم طرز س رونیهمه رو ب پرستاره

 !بده ادیبچه رو  یگرسنه 

*** 

 :سال بعد سه

 !کنمیم یدارم چه غلط نمیبب نیبش قیدق هیسورنا  -

شت گوشم موهامو کالفه پ...رفت رونیآشپزخونه ب یتو از

 :فرستادم

ِد االن من از کجا بفهمم ...آرد به مقدار الزم...سه عدد تخم مرغ  -

 !مقدار الزم آرد چقده؟

امروز ...نشستم یناهار خور زیم یصندل یبستمو رو ویآشپز کتاب

از جام پاشدمو ظرف و ...نکردم یکار چیو من هنوز ه نهیولن تا

 :گذاشتم نکیتو س

 ! ؟ییسورن کجا -

 :ومدین یجواب

 !؟ییوروجک کجا -

 :تو اتاقش خواستم از در خارج بشم که رفتم

 ...ماما -
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تو دستش  شوییخرما یاز موها یکم... سمتش برگشتم  به

 :موها رو گذاشت کف دستم...ومدیگرفته بودو با ذوق به طرفم م

 !ه؟یچ نایا -

 :زدو گفت ینیریش لبخند

 موووو -

 :کردمو گفتم یاخم...سرشو تکون داد و

 ...تکرار نشهاا گهید -

 :گفت دویخند

 چشم -

 یلیآرومش خ یبر خالف چهره ...داده بود ادیآتش بهش  چشمو

و  یدست سارافن صورت هیدختر شرورمو بغل کردمو ...شرور بود

از در  مویخودمم حاضر شد... تنش کردم  یسرخاب یسارافون ریز

 ...میخارج شد

بزرگ تو  یها یچوب آب نبات دنیبا د... شلوغ بود  یلیخ یقناد

 .چشمام چلچراغ ظاهر شد

 :به سمت آبنباتا اشاره کردو گفت سورنا

 موخوام نایماما از -

به سمت ...خلوت شد یکم یربع قناد هیبعد از ...گفتم یا باشه

قلب بزرگ  هیشکل  کهیبزرگ کیک...رفتم یقناد یخچالی نیتریو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا ramika  –حساس خانوم خشن  يآقا

wWw.98iA.Com ٤٤٦ 

ن به سمت مسئول او...بود توجهمو به سمت خودش جلب کرد

 :رفتمو گفتم خچالی

 ...دیبرام حساب کن کویاون ک شهیم -

 :دستکشاشو از دستش در آوردو گفت مرد

 ...شرمنده قبال فروخته شده -

که شکل  یکیک...زدم دید کارویک ی هیکردم و بق ییزور تشکر

با ذوق به سمت مسئول اون ...زدیسوسک بود بهم چشمک م

بود و مشغول  تادهسیا خچالیپشت  رمردیپ هی...رفتم خچالی

 :مرتب کردن جعبه ها بود

 آقا دیببخش -

 :به سمتم برگشت دویاز کار کش دست

 !؟ییبفرما -

 !د؟یبرام حساب کن شهیرو م هیسوسک کیاون ک -

 یسوسکه کارتون...آورد رونیب خچالی یاز تو کویگفتو ک یچشم

 !کردیم ییدستاش خود نما یتو یبودو قلب قرمز

خودمو سورنا به سمت خونه  یته آبنبات براالب کویک دیاز خر بعد

 ...میبه راه افتاد نایمامان ا ی

*** 

 !ه؟یک -

 :بلند گفت سورنا
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 جون منم زیعز -

 :گفت دویخند مامان

 قربونت برم من  -

 ...در و زد بعد

ولن  یبا عجله به سمت اتاق سابقم رفتم چون کادو میشد داخل

 !پندار اونجا بود

 !گرفتنش جون کندم یبرا شیهفته پ هیسوسک مرده که از  هی

بعد از برداشتنش از ...قرار داشت یقرمز یجعبه  یتو سوسک

 ...کردمو به سمت خونه به راه افتادم یخدافظ عیمامان سر

باشه واسه  دهیخاموش بود حدس زدم ممکنه پندار خواب چراغا

 کویمبل گذاشتمو ک یهم سورنا که تو بغلم خواب بود رو  نیهم

 !زیپندار رو م یکادو به اتفاق

اما پندار تو تاق نبود ...سمت اتاق رفتم تا لباسامو عوض کنم به

 :صداش از تو حموم بلند شد...صداش زدم

 !جانم؟ -

بود عوض  یمشک زیر یکه به رنگ قرمز با قلبا یشرتیبا ت لباسمو

کله ام بستمو منتظر پندار رو  یموهامو هم با کش تو قله ...کردم

 ...تخت نشستم
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چهار ...سه ساعت گذشت...دو ساعت گذشت...ساعت گذشت هی

کالفه از جام پاشدمو به سمت حموم رفتم محکم به در ...ساعت

 :بلند شد یپن یصدا...دمیکوب

 اومدم بابا  -

که پندار از حموم ...هال به اتاقش انتقال کردم یرو از تو سورنا

بلند  یبه سرعت از اتاق سورنا خارج شدمو با صدا...خارج شد

 :گفتم عیسر

 عشقمممم نیَوِلن تا یَهپ -

 :و دستشو دور کمرم حلقه کرد دیخند

 تووو نیَوِلن تا یَهپ -

 ...تنش بود یشلوار مشک هیقرمز با  شرتیت هی

 :و کادوش گفت کیک دنیبا د... میرفت ییرایسمت پذ به

 او الال  -

 :از جعبه دراره که گفتم کویک خواست

 کنم داریا سورنا رو بت یزنینم کیدست به ک -

 :گفت دویخند

 چشم -

دور هم ...خوش به سمت اتاق سورنا رفتمو صداش کردم سر

 یلیخ کیک یعکس رو دنیپندار بعد از د ی افهیق...میخورد کیک
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با ذوق ...تشکر کرد یکادوش عاد دنیاما با د...خنده دار بود

 :گفتم

 منه ینوبت کادو...هم باشه ینوبت -

منم پشت ...ختو به سمت حموم به راه افتادباال اندا ییابرو

 ...سورنا هم پشت سر من...سرش

 هی...زدم یفیخف غیمقابلم ج یصحنه  دنیحمومو باز کرد با د در

حموم  یها یکاش یرو ویالو  یعالمه سوسک که به شکل آ

 ...کردنیم ییخودنما

 :و گفت دیلبشو با نمک گز سورنا

 ثیکف یبابا -

 ...میدیخند

که نه تنها من بلکه پندار هم با همه  دمیرس نیقی نیمن به ا و

 ...متفاوته

 انیپا

۱۰/۱۲/۱۳۹۳ 

 ۱۷:۳۶ ساعت

 

 

 

   ۹۳سفندا  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا
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  ۹۴ آبان: انتشار در سایت نودهشتیا 
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