
 پروانه  یرد پا

1 
 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   



 پروانه  یرد پا

2 
 

 
 

 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
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 پروانه  یرد پا نام رمان:

   یشاهیعل هیمرض  :سندهینو

 یعاشقانه، طنز، فانتز  :ژانر

 یاش به طنز  ی. زندگشدیخالصه م  شیهایو خرابکار  یدر پ  یپ یهای دخترک در سوت یزندگ :خالصه
  رییاش را تغ  یخانواده، زندگ یاصرار ها انیم نیشود. حال ا ینم ریس  دنشیاز شن یماند که کس یم
 دهد. یم

غم  ایرا در سر دارد؟ آ یدی. چه دردسر جدرسدی سرنوشت دخترک سر خوشمان به بانک م سرانجام
 اندازد؟  یدر بانک به راه م یدیجد یرا قلقلک دهد؟ چه بلبشو اشی زندگ  تواندیهم م

  :مقدمه

. تو میهاپدر و مادر به ناخواسته یهااصرار  انیام. در مسر خوشانه یزندگ انیدر م بود، انی تو در م یپا
 .یشد امی وارد زندگ

 اما...  .یمن راه آمد یهاطنت یش یپاهم

http://www.romankade.com/
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ها، اصال مگر پروانه رد پا دارد؟ قابل   نیاز ا ی. جدایرفتنت مثل پروانه بر قلبم رد پا به جا گذاشت  با
 است؟ دید

راحت. بر   التی. خشودی نم دهیاگر هست د  ای  ست،ین  ایبر قلبم مثل پروانه بنشست.   تیرد پا پس
 قلبم مفقود االثر شد. 

... 

رمان  هیهاتون  به درخواست  یسر  نیا ن؟یسالمت ن؟یخوش   ن؟ی. خوبیشگیهم ی! سالم همراهااهم
ازش خوشتون اومد و  یلیکه خ یمثل رمان قلب ساعت دوارمیسراسر خودم. ام یهای نوشتم با سوت 

  هم موفق شه. نیا رتون،ینظی ب یهای با انرژ   نیلبم آورد یخنده رو

 ! خودم هست. هن صی کار شخص شخ عیجم یدختر داستان با اجازه  یکارها یهمه آقا

انر رمان نوشته ژ یتو  دیبگم. اگه دقت داشته باش  زیعز  یخدمت خواننده ها د یدو تا نکته رو با فقط
چون با   ستیکه اتفاقاتش درک نشه هم مهم ن یژانر  ه؟یچه جور ژانر ی. ژانر فانتز یشده؛ فانتز 

 خوششون ست،ی که با عقلشون جور ن یکنن از رمان  یکه فکر م  یی. پس کساستین  یکی  تیواقع
. اما ممکنه  یع یکامال طب ستین  نایو ا یرمان خون آشام  نیاالن نخونن. البته بگم ا نی هم اد،ینم

و   نبوده که خونده  یکامال طنزه، کس ی! ولنیاول گفتم بفهم نیهم یجاها قابل درک نباشه برا یبعض
رو   رماننوشته شده که ته  یرمان من جور   نکهی. مورد بعد اادی خوشتون ب دوارمیغش نکرده باشه. ام

آخرش   نیکنم، ابتدا نر یم  شنهادیپ  دیشبهتر با ماجراها اخت ب نکهیا ی. برادیبد صیتشخ  دیتون  ینم
  شنهادمی پ نیاز ا دی. فقط مطمئن باشدیکار به فنا داد نیرمانم رو با ا  تیچون کل جذاب نیو بخون 

  !نگیت یفا .دیش ینم مونیپش

 *** 

کتاب  یکالس سر تو  خل مشنگم که در یها. دوست دمیو جفت پا به هوا پر دم یاز ته دل کش یغیج
از جا   دهیبا حرکتم ترس کردن،ی ننوشته شون رو کامل م یهافرو برده بودن و مثل بال نسبت خر، مشق 

هام نقش بست و چند بار  لب ی رو  یینگاهم کردن. لبخند دندون نما رهیها خو مثل منگول  دنیپر
 د: از ته کالس بلند ش نایمب  غیتند_تند پلک زدم که ج 
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 دهیسر کتاب تا اون سرش کش  نیدستم خط خورد خودکار از ا ؟یمرض دار  ، یر یجز جگر بگ  ی_ اله
 شد.

و به   دهیکش  نشی با خودکار به صورت کج و ماوج از باال تا پا یرو که خط قرمز   شیاض یکتاب ر بعد
از همون دور نشونم داد. دوباره لبخند   در آورده بود، یکتاب رو به حالت زشت  نیخاطر فشار، پا

بود که   یاش حاصل ناگت که ته مونده یشدم. سس قرمز  میزی زدم و مشغول به کرم ر  ییدندون نما
  دیامروز خورش یکردم. هوا سرد بود ول یو قرمز رنگ معلم خال  یفلز  یصندل ینوش جان کردم رو رو 

خودمون. ته   پیبودن جز اک  رونی همه ب مونن، یکالس نم یوت ما هم یآمازون  یهابچه در اومده و
  یصندل  یبا دقت رو یجور  .کنمیم  دیبود رو قشنگ و با دقت، تاک یکم  یل یکه مقدار خ سس یمونده

بودم.   ایدانشمند دن نیاالن بزرگتر ذاشتمی شکافتن اتم وقت م یپخشش کردم که اگه با اون دقت رو
ام رو راست کردم و با لبخند  کمر خم شده حی اتمام زنگ تفر یا صدانبودم؟ بودم، حرف هم نباشه. ب

 کنار گوشم به سمتش برگشتم.   انایک یشدم. با صدا رهی خ  یبه صندل یمرموز 

 ؟یکرد ی هورا! چه غلط ی_ هو

  ی. بعد مدتدیها به صورتش کوبگرد شد و مثل ننه مرده  شیبادوم یهاچشم ،ی سس یصندل  دنید با 
قفل نگاهم  نگاهش صدا،ی اومدن حرف از دهنش، اما ب رونی ب یهاش به هواباز و بسته شدن لب 

 یهاچشم یتو طنتی بلند تر از من بود سر بلند کردم و نگاهش کردم. برق ش  یلیشد. چون قدش خ 
 . دیبه بازوم کوب  یبه خنده باز و مشت شیورت ص یهالب  روشنش، مشخص شد. کم_کم یاهقهو

 .یلعنت  یخوب  یلیخ  هورا! یی_ وا

  یها از صندلها به کالس مثل خطاکار از بچه یکیلبم نشوندم. با ورود  یرو یامهی نصف و ن لبخند
 یتو یچتر   یبا اون موها  شیخرگوش یهاکالسمون بود. دندون ی. سوگند دختر سنجاب میفاصله گرفت
  طونیشد. ش یثبت م  یذهن به راحت یصورتش بود که تو یمورد با نمک  نیشده، اول ختهی صورتش ر

 باال انداخت و مشکوک گفت:  ییابرو

 هورا؟!  یکار کرد ی_ باز چ 

شدم. اما طبق معمول لبخند  یبالها سر مِن، حرص یهمه  دنیفهمیم  یراحت نیبه ا نکهیا از
 زدم و گفتم:  یامسخره 
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 نکردم. یر _ جون جدت کا 

 بلند شد:  غوشیج غ،یج ینشست. صدا شیشونیپ یرو یرو جمع کرد و کم_کم اخم دماغش

 !؟ یدر یح  یرو صندل  یختیسس ر هورا! یی_ وا

 گفت:  عیکش اومد که به سمتم اومد و سر شتریب لبخندم

 گند سس برداشته.  یکالس رو بو نی بزن   کمی ن؟یندار یچی ه عطر_مطر، _ خنگ!

ادکلن خوش بوش   یشه یش  شیمخف یهاپ ی و از ز دیدو  فشیبه سمت ک  لهیپر از وس شهیهم  یانایک
رو کش   شهیهاش ش دست  نیهوا زد که به سمتش پرواز کردم. از ب  یتو سی پ  نیرو در آورد. چند

ها  اعتراضش قدم زنان دور تا دور کالس رو عطر بارون کردم. با ورود بچه یرفتم و بدون توجه به صدا
االن  نیهمشون هم ادیجا گرفتم. خوشم م شدیسوم از آخر محسوب م زیسر جام که م عیکالس سر به
من زوم   یرو افشونیفوران کنه. بعد قشنگ بو کردن کالس و جمع شدن ق  شونیا یحس بو دیبا

 کردن.

به شکم محترمه بکشن،   یسرشون دست ریرفته بودن خ دهیخودمون بود و با سپ   پیکه جزو اک ایمح
 گفتن: 

 _ هورا؟!

  گفتیم  یک یاشون بلند شد. هم همه یذوق زده یگذاشتم که صدا زیم یسرم رو رو هیحالت گر به
  یها تا زمان حرف   نیا م؟یکن شترشیب  یندار  گهید گفتی م ییفدات، صدا گفتی م یک ی دمت گرم!

و سرش رو مثل بوقلمون وارد   دیکش  رونی در ب یادامه داشت که فاطمه )دربون کالس( خودش رو از ال
 بلندش کالس رو برداشت.  غی بدنش وارد کالس شد و بعد هم ج کرد. پشت بند،  کالس

 اومد. یدر ی_ ح

. اما لبخند  میشد خیس مونی صندل  یحرف گوش کن رو یو مثل بچه ها دیها خوابهمه هم یهمه
  یها کالس رو برداشت. با صدابچه زیر یخنده  یو کم_کم صدا دیپاچ یدر ی لبمون با ورود ح یرو

پشت   یکردم کم یرفتم و سع عیضا یهابه بچه  یا. چشم غرهمیدیاز جامون پر خیس  یکی  یبرپا
 یجلو یفر زده یموها یرو زی که نوکش ت شی رزنیپ یبا اون روسر   یدر یشم. ح  می( قامیمحدثه )جلو
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  انی جر دیپرس  یسیبه کالس کرد و انگل  ی. چپ_چپ نگاه ردکی سرش نشسته بود و مثل عقابش م
 و گفت:  دیها )فاطمه( از جا پربحث  یطبق معمول جمع کننده  ه؟یچ

 . بچه ها ذوق دارن.میداد یامتحان خوب  یلیامروز خ  خانم! یچ ی_ ه

  یها نشستن و من هم طبق معمول روزد و به سمت ته کالس روونه شد. بچه  یامسخره  لبخند
  زی و از م دمی . از جام پردمیکش یغی که از پشت سرم بلند شد، ج ی ترسناک یپرت شدم. با صدا میصندل

 دید ینشه، چه بد تو دهید خوادی م یآدم وقت نیدید  ییرو به رو  شدم. آ یدر یکه با ح خارج شدم
. تازه  دمی کنج لبم، عقب کش  یلبخند  مچهیانداختم و با ن  نی مظلوم پا شهیمثل هم سرم رو  ره؟یم

شده بود. دهن خودم که  میتقس میفرود من به دو ن  ی از ضربه  شیافتاد که پشت یمکت ینگاهم به ن
 نبود. آب دهنم رو با صدا قورت دادم که به سمتم برگشت.  قابل جمع کردن یدر یح  یبرا چ،یه

 برو با همون سر کن فعال.  ! آروم بابا!ن؟یها شد ی_ چرا شما امسال مثل آمازون 

که کال حواسش پرت شده بود   یدر ی. حمیدیباهم خند زی_ر زی( جا خوش کردم و رمی)بغل دست نایت  کنار
و سرم رو به    دمیهام رو بهم ساخنده. دندون ریزد ز یها پقه از بچ یکینشست که  یصندل یرو

خودش رو جمع کنه،    تونستی وقت نم چیکه ه ییانایک یحواله یاسمت صدا چرخوندم. چشم غره
 . کردم

  زی م ریشدن من ز میکالس و قا ه یاول یهادن یاش رو خورد. بعد پرسبد نگاهش کرد که خنده یدر یح
  یکاربن  یآب یمانتو دنیبرد قدم صاف کرد. با د تیتخته وا یبلند شد و پانشدن، از جاش  دهید یبرا

. انمخواهر  نیزدم. نگاهم رو دور کالس چرخوندم. قربون همه، نپاچ یز ی آم طنتی لبخند ش ش،یسس
 !دادهایصدا م یعنی. دادی خر م یو صدا فشیک یکلش و کرده بود تو یکی. دیخندی م زی م ریز  یکی

بلند   حی زنگ تفر یلبم جا خوش کرده بود نگاهم قفل ساعت بود که صدا یکه گوشه یلبخند ژکوند با
ها  بچه یعن یخنده.  ریز میو با شدت زد میدیرفت. از جامون پر  رونی که از کالس ب یدر یشد. ح

 یدارم خنده ها فیتشر زی م ریهم ز شهیو هم  زمی م  زهیخودشون رو کشتن که نخندن. من که ر
طبقه   های . کالس ما دوازدهم میرفت  اطیح یها، توهمراه بچه یلبخند مچهی رو کردم. با ن صدامی ب

. میرفتنشون رو هم دار ییآمار دسشو شهیکه هم یجور  ها!معلم یخانه همکف بود و کنار دست شور
.  میدادیرو هول م گهیهمد نهیآ یخودمون تو دنید  یو برا میستادیراهرو وا  بزرگ ینه یآ یجلو

رژ لب    ایتا پس کلم افتاده. مح یجلوشون و شروع کردم به درست کردن مقنعه   دمیپر یآخرش عصب
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قد بلند رو سپر خودش کرد. اون ور   یانای خارج کرد و ک انهیمخف  بشی رو از ج به قرمز لیما یاقهوه
  یمال ماس. بعد ترسهی هم که چقدر م ای ام محبودن. بچه ستادهیچغندر وا نی و ناظم ع  ری راهرو مد

مدرسه  یخراب شده  یوارهای. نگاهم قفل دمیشد اطیو وارد ح میاومد نیها پا هاش از پلهکردن
 شد.

 ! ارمی باال ب خوامی م نمیبی رنگ و م نیا یعنی_ 

 شونم و گفت:  یزد رو دهیسپ

 .می_ دادا ما هم حس تو رو دار

 یهابه کنار باغچه نیا کنه؟ی م  کمرنگ یو آب یاسی  ونیدرم یک ی رو  هاواری د یکدوم عقل کل آخه
  بیشد ترک  نمیننه ا یی... ایعنیو سبز بودن.   ینارنج ونیدرم یکیشده  دهیهم چ یباال فی_ردفیرد

.  نقاششگفت به  نیآفر  دیبا یعنیکردن.  ست اطیکنار ح  یهاها رو با جدول باغچه فیرد رنگ ؟یرنگ
بستن   لیدخ  یقلقله که انگار به اون اتاقک دو_سه متر  ت یجمع  دنی. با دمیبه سمت بوفه حرکت کرد

آفتاب  دیهام کردم تا نور شد چشم بونیچهار زانو لنگر انداختم. دستم رو سا اطی کردم و وسط ح یپوف
 صورتم بود، کمتر ابراز وجود کنه. یتو قایکه دق

تنبل هم مثل خودم همون وسط ولو   یده یو سپ  نایبه سمت بوفه حرکت کردن. مب انایو ک  ایو مح  سارا
درحال   اط،ی وسط ح یهاست یبال ی سر وال یپرت کردن تو زهیسنگ ر  قهیشدن. بعد چند دق

 رو پرت کرد بغلم و گفت:  یک ی ای شد. مح دایسر و کلشون پ یفی ق یبستن  یبا کل هابچه  ،یباز 

 بود.  هاشی_ بخور آب نشه که آخر 

بود. بعد خارج   ستادهیسرمون وا یتکون دادم و از بسته خارجش کردم. سارا غر_غر کنان باال یسر 
 آواز زد:  ریز  از کاور شی کردن بستن

 ! ایب  ا،ی. ب اهیکالغ دم س یی_ آ

. سرم رو  م یدیسرمون از جا پر یباال  یکالغ غار_غار  یحرف از دهنش خارج نشده بود که با صدا هنوز
رو خوندم و   هیتا ته قض  رفتیکه داشت به سمت سارا م  یعیما دنیبه سمت آسمون گرفتم و با د

 رو به سمتمون گرفت و گفت:   زیشده از فضوالت کالغ عز فیکث  ی. سارا بستن دمی پاچ  نیزم  یدوباره رو
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 !یکرد... دست شور  زیچ ی_جدیها کالغه جد_ بچه 

 در اومدم. خنده و به حالت دراز کش  ریزدم ز  یحرفش دوباره پق با

 کالغه(  یداستان خودم و دوستامه، حت سمینوی که م ییمسئله ها نیا ی)آقا جد

. سرجام پالس شدم و منتظر اومدن میو کوفته، از شکم درد خنده به سمت کالس روونه شد خسته
. دستم رو مینشست هایابچه مدرسه   نیو دوباره ع میطبق معمول بلند شد. با ورودش که اتیمعلم ادب

 شدم. رهی شدن گونه با چشمم، بهش خ کیباز در اثر نزد مهین یهاام و با چشمچونه ر یزدم ز

 و گفت:  دیبافته شدم کش یموها یرو یها دست. مثل معلم مهربون ستادیوا  کنارم یمدت بعد

 ! زم؟ی عز ی _ خواب

 تکون دادم و گفتم:  یسرکالس، سر  یناگهان یهاپرت از چرت  حواس

 _ بله خانوم!

 هوا. یسرجام نشستم که کل کالس رفت رو خیکه از دهنم خارج شد س یحرف با

 خانوم!  دارمیب  داریاشتباه شد. ب زه،ی_ ام چ

 زد و گفت:  یلبخند

 !یدرسته. خواب بود ادی که به ذهنت م  یز ی چ نیاول شهی_ هم

شانس ما، آخه کله شق، بله خانوم   نمیشدم. ا رهیقورت دادم و به وسط کالس رفتنش خ  دهنم رو آب
سرم که جفت پا سمتم  یمشتم رو باال آوردم بکوبم تو ؟یآورد رونی حلقت ب ینه یو از کدوم گز

  یوزدم و سرم رو ت یحالت ممکن لبخند نیترع یو ضا ن یترباال انداخت. با مسخره  ییابرو و دیچرخ
  لیکنار شوفاژ نشسته بود. وسا ییجلو ز یکردم که م  ییاینگاه به مح  یچشم ری کتاب فرو کردم. ز

که من   گهید  یزهای چ یل یالکم آورده. و خ گهید نیفر مژه، الک. فرض کن مل،ی: رژ، ر ل یاز قب شش؛یآرا
. البته  یشیآرا لوازم هان یا ترسنیمدرسه م ارنیم ی. ملت گوششمی از گفتن خسته م فشی ک یبه جا

و از   دمی کش ی ها آزاد کردن. نکردن؟ پوفمدرسه  شتریرو ب  ی و اگر نه گوش ست،ین یما عاد یمدرسه
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صورتم افتاد. چشم غره رفتم. از   یلحظه از کج شدن دستش، تو  هی یکه نصفش برا ایمح ینه یآ یتو
 که من بشنوم گفت:  یو طور  شی صندل به دیالمصب. چسب رهی رو هم نم

 کالس تمومه.  گهیربع د هی_ جون تو 

 مثال خودم رو با اتود مشغول نشون دادم.   و دمیهم جلو کش من

 .یکنی م دیهم تجد نهی _ خو خنگ تو که دم آ

تا آسمون با    نی. آخ من زمخندهی داره م دیفهم  شدیاش مشونه زیر یاز تکون ها ینگفت ول  یز یچ
 ارم. سر به هوا مشکالت د نیا

 بلند شد.  ایمح  غی که ج زمی م یرو ل یتازه شروع کردم به جمع کردن وسا  اتیتموم شدن کالس ادب بعد

 نه؟! ای میمونی جا م  نی . ببمیامروز و قراره با اتوبوس بر هی. گهیبدو د _ عه هورا،

 گفتم:  و دمیکش رونی رو حد المکان از حلقومم ب زبونم

 .رنی جا نم چیه اهیسوار بر کره خر س یهاراحت شاهزاده  التی_ خ

و چادرم   دمیام رو جلو کشمقنعه  یمن، با اکراه کم  لیو جمع کردن وسا ایاز طرف مح دیتهد یکل بعد
 نیدادن ا ری چادر باشه، نه! انقدر که بهم گ نکهینه ا من! مشکل نیهام انداختم. بزرگترشونه  یرو رو

کالس   یتو یدم کسیلب زمزمه کردم. به جلوم که نگاه انداختم و د ری ز یالیخیو ب  دمیکش  یشدم. پوف
که  ی. به هر زور و زحمتدمیدو  انی! گوایمح ا،یها محو پشت سر بچه  دمیکش  یفی خف غی نمونده، ج

. از میرد شد به صورت کامال له شده، با دخالت همه جا نه دست! تی اون جمع  نی بود خودمون رو از ب
پسر دم مدرسه،   تیمع. بدون توجه به اون همه جمیکه در اومد نگیمدرسه و پارک یخروج یراهرو

رو به   ستگاهی( رو به سمت ابشیتو ج  ذارهیم دمیزبون د یبگم ب خواستمی )م  زبون باز یای دست مح
 کرد و گفت:  یماخ  ای. محدمیمدرسه کش یرو

 خت؟ یری زرات م یموندی م هی_ دو ثان

 کردم و گفتم:  ینچ نچ

 .یدی نخ م  یدار  شتریپسرا دنبالتن؟ تو که ب ادی. خر وضع خوشت مختیری غرورم م  !ری _ نو خ
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و وسط  . با سرعت بغلم پرت شددمیکش کرد،یبرگشته بود عقب رو نگاه م  بای و که تقر دستش 
هر_هر  ابونیاز اون سر خ  ستگاه یا یتو ،ی. پسرهامیآورد دیپد صحنه مثبت سن شما ابونیخ

( رو همراه خودم بردم. از وسط  ای)مح دهیاشون کردم و لخ_خ کنان، ور پرحواله یا. چشم غرهدنیخند
 ها گفتم: امانو مثل م یرو چسبوندم به صندل  ای با اخم رد شدم. مح تی اون جمع

 ! ؟ی. فهمستیخور ی _ از جات جم نم

تکون دادن و خسته   یبودن. با خنده سر  ستادهیهم که حاال کنارمون وا انایتکون داد، سارا و ک یسر 
ممکنه   نکهیبدون توجه به ا  یآر ت  یب یهاپرت کردن. از نرده  ای کنار مح یصندل   یخودشون رو رو

  رشدن دستم از هپروت د دهی شدم که با کش زونیکلمه آو یواقع یرد شه به معنا  یز یچ ین یماش
 اومدم.

 . یبابا  ،یبودمت باهاش رفته بود دهیاگه نکش ؟ینیبی رو نم   یگندگ نیبه ا  یآر ت یب  خر! ی_ هورا

. شدنی دخترها و پسرها بود که سوار م لیاتوبوس مورد نظر س دنیرو هول دادم و با د  ایدستم مح با
. پسرها  می ستادی_زنونه با فاصله وامردونه یهالهیم نی ب میدیکه باز طبق معمول آخر رس ییاز اونجا

 کردم و گفتم:  ا یرو به مح عیهم که پشت سرمون بودن. سر

 و تو.  دونمی اون ور من م یبرگرد  د،یچشم سف نی_ بب 

رو   فمینشست. من هم که از خدا خواسته ک عیکشف کرد سر  یرو به رومون رو خال یکه صندل  سارا
که از پشت سرمون بلند شد گوش   یبم ی. با صداکنهی وجودم درد م یهمه !ییبغلش پرت کردم. آ

 کردم.  زیت

 مکرمه. لهی_ اهم، وک

 در اومد که گفت:  گهید یکی  یآخ طرف حرفش قطع شد. صدا یصدا با

 دادا.   یتر  نیسنگ ی_ نخون 

 دادم و گفتم:  هیسارا تک ی جلو یلهیگوش سپردن بهشون به م الی خیب

 . یمحترم سر و کار نداشته باش یهابه بعد با کالغ  نی از ا ری بگ ادی _ سارا؟!
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بلند شد. از   غمینوش جان کردم. انقدر محکم بود که ج ایاز طرف مح یااومد جواب بده سقلمه تا
 پسره بلند شد:  یپشت سرم صدا

 گوشم پاره شد!  یی_ آ

 و گفتم:  دمیکش هم  یهام رو توبرگشتم سمتش، اخم  یعصب

 ! یی_ بدوزش عمو

بز زل زد    نیخر هم ع یایگرفت. مح ایکه دستش بود رو به سمت مح یاباال انداخت و ورقه ییابرو
 و گفت:   اوردی بهش. آخرش پسره طاقت ن

 .گهید رشی_ بگ

 دوست خلم.  نیاز ا رهیگی که حرصم م ییوا

 . خوامی من نم_ 

خنگ؟! کم   کنهی تعارف م  ین یریگوشت دستم فرو کردم. مگه داره ش یبلندم رو تو یهاناخون  یحرص
 . ایسر پسره دستش درازتر شد، سمت مح یمونده بگه ممنون. با اشاره 

 هات. _ بده دوست 

و چشم چرخوندم.   دمیکش یگرفت. پوف  ییپرو تیبا نها   ایشد که مح  لیتکم تمیظرف یوقت گهید
 طلبکار دست دراز کردم و گفتم: 

 ! ای_ بده مح

 بگه که بلند تر گفتم: یز ی لب باز کرد چ دیترد با

 بده!  یعنیبده،  گمی_ م

  یرو  ختمیری طور که مرو داد دستم. بدون نگاه جرش دادم، برگشتم سمت پسره و همون  شماره
 هاش و گفتم: چشم یسرش زل زدم تو

 .یپشت پهن کرد نی که بساطش رو ا یعروساون  ینی ریش نمی_ ا



 پروانه  یرد پا

12 
 

 چشم غره بهم رفت و رو به دوستش گفت:  شعوریب

 بده ممد.  گهید یکی_ 

  لکسیر ی ل یبکنم. خ شهیاش تک_تک موهاش رو از رکله یهمه آدم نرم باال ن یتا وسط ا دمیگز لب
چهارم   یکرد که دفعه  دایانقدر ادامه پ یباز  نیاز نو. ا یگرفت. روز از نو، روز  ای شماره رو طرف مح

  یای شماره جور واجور سمتش گرفت. مح  یانواع اقسام اپ ها به همراه کل یدیرو پر از آ   یکامل یورقه
هام )به قول مامانم،  لیدستش و با همون ب یرو دمی. محکم کوب رهی خر هم دوباره دست دراز کرد بگ
کرد و از درد   یشد. آخ جادیا  انگشتش یرو  یرگکه خراش بز دمیناخون منظورمه( از دستش کش

 فرو رفت.  اشقهی یسرش که انگار تو  یتو دم یشده رو کوب زیهاش رو بست. کاغذ رچشم

 ها!  یدی به دختر جماعت شماره م   نمیبی_ دفعه آخرت باشه، م

اومدم   نیپا ها. از در خانوم میشد ادهی و پ میدیمورد نظر رس ستگاهیاون موقع که دهن باز کنه به ا از
اتوبوس بودم که  یراه ابتدا یو تو   چرخوندمیدستم م یانداخته کارت مورد نظر رو تو نیو سر پا 

و از کنارش    فتمبهش ر یاسر باال آوردم. خود خر وضعش بود. چشم غره یگرومب. با برخوردم به کس
  نیزم یرو حوالش کردم که با مخ  یلنگ ر یپاش و ز یپام رو دراز کردم جلو اوردی رد شدم. دلم طاقت ن

  ی. چطور میاهیهمسا ادیفقط خوشم م یعنیدستگاه قرار دادم.  یزدم و کارت رو رو ی. پوزخنددیپالس
ما بود که   یبرا نشی زرگترسه تا شهرک وجود داشت. ب  ابون ی خ نیا یتو دم؟یخر وضع رو ند  نیمن ا

هم همون جا بودن   دهیند ر یخ ی اون پسرها. از قضا می اون شهرک بود یبا هم تو انایمن و سارا و ک 
براش تکون دادم.  یخداحافظ  یبه معنا یبود. راهش رو کج کرد بره. دست یشهرک بغل ای اما خوب مح

هم  ی رد شدم. تازه کل یمجلسو  ک یش ی لیپسره کنار جدول خ یدهیپالس یبدون توجه به جنازه
 . یپسره هم که خال  یجا رن،ی م یقبر بندر  یکه االن دارن تو یاجدادش رو آباد کردم. جور 

ها  ام رو مثل حاج خانوم زنگ دو_سه بار پشت سر هم فشار دادم. مقنعه یو کوفته دستم رو رو خسته
پخش شد. در  امانی خونه ب  یزنگ تو یصدا ندن. پشت بندش یاتازه  ریتا گ  دمیسرم کش  یجلو

  تلنگم و پش هیزدم و  ییگشت. لبخند دندون نما انینما   یبا ضرب باز و چهره ماماِن حرص یاهوهق
هام با سرعت برق و باد  قرار دادم تا با پا، کفشم رو از پاشنه خارج کنم. بعد در آوردن کفش  یکیاون 

 شدم. دهیبه سمت اتاقم حرکت کردم که مثل کش تنبون از پشت کش

 هات رو بشور بعد برو اتاق. ابجور ،یی_ اول دستشو
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 هیچه حکمت  نیبه بابا که وسط حال خوابش برده و خر و پفش بلند بود، کردم. ا یکنان نگاه  ناله
 ها زود تر از من خونه است؟ ما دوشنبه  یبابا

ام بو برنج پخته یهابه جوراب یآب  یواقع یبود رفتم و به معنا یکه کنار در ورود ییسمت دستشو به
درشت   یهابا گل  یمشک یاتاق رفتم. کوله یازش خارج شدم و بدون توجه به مامان تو عیزدم. سر
سمت   کردمشلوار رو پرت  و همراه مانتو، دمیام کشبه مقنعه  یسمت راست پرت کردم. دست قرمزم رو

 فس تازه کنم.کردم ن  یتخت ولو شدم و سع یاشون روهمه الی خیتخت افتاد. ب یچپ که رو

لبخند    دنشیمامان اومد. سر چرخوندم و با د یقدم ها یکه صدا دمیدو تا نفس راحت کش تازه
 لبم نشوندم. یتازه رو یحاصل از دعوا یامسخره 

 ؟یکارها کرد ی_ چ

  یمنجالب فرو رفتم. ول یکه به قول شما تو امی کار کردم؟ طبق معمول من همون یزدم. چ  یپوزخند
 ! ستمین  میخونه خود واقع ی من تو نجاست،یترسه. مشکل ا یکه پسر جماعت ازم م امیاالن اون

 بکنم مامان؟ خونه، مدرسه، خونه!  خوامی م کاری_ چ

 زد و گفت:  یلبخند

 . نهی_ حتما هم 

 دلم شروع کردم غر زدن. یبه سقف رفتم و تو یاغره چشم

 سر برو بانک. هیبلند شو ناهارت و بخور. بعد از ظهر هم  _ بلند شو هورا!

افکارم غوطه ور شدم. مثل   یمامان رو دک کرده باشم. تو یواقع یگفتم تا به معنا یلب  ریز یباشه 
  رتمکا یتبلت دادن دستم، س هیندارم. چرا؟ چون سال هفتمم  یشخص یهام گوشهمسن و سال 

شدم. چه  انوس یاق هیکه تازه وارد  یانداختن توش. مثل وکالت نامه نت هم زدن باالش و من دختر 
  امبریبودم؟ نبودم، به موال من دختر پ  امبریچپ و راست نرم؟ مگه دختر پ نکهیازم دارن؟ ا یتظار ان

ست دارم، به رو دو نمیاومدم؟ من د ای به دن یمذهب یخانواده هی یمنه که تو ری نبودم. مگه تقص
 مهربونم باور دارم. اما...  یوجود تک خدا
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و   چرخهی خونه و کانون گرم خانواده با چادر م  یدختر که تو هیشد االن من،  ادشونیز یهااصرار 
! دونمی. مکنمی م  یاحترامی دارم ب ره،یگی که در مرض افتادنه. خودم از خودم حرصم م  یبا شال  رونیب

که سر  هیچ  من ریبا پسر حرف بزنه گناه داره؟ تقص یخانواده امون هرک یکه تو هیمن چ  ریاما تقص
 پاره باشم؟ شی آت رونیو ب  یخانواده دختر آروم و خجالت  نیباعث شده ب هاشونی ر ی سخت گ

شدم و    یبزرگ مجاز  یایعمرم وارد دن یبار تو نیاول  یبرا یکه سال هفتم وقت امی من همون آره
  چرخهیول شه م انوسیاق یهم تو یولم کردن. ماه امبرمیمن دختر پ  نکهیوان اگرام به عن یخانواده 

هم   مندارم. مامان خانو یشد که تا االن گوش نی. من هم کردم و اکنهی دلش خواست م یو هر غلط 
اون   یکنی رو چک م   مونیاشتراک یحاال که گوش نیمثل هم ینشستی که بابا م  رهی کتشون نم یتو

 .یکردیموقع هم م

 شم؟ی چک شه. مگه االن ناراحت نم  شیاگه گوش شهیهورا پرخاشگره و ناراحت م ه؟یچ لشونیدل و
  نیتخت در اومدم. سرم رو ب  ی خب. به حالت نشسته رو کردی مگه؟ اون موقع هم نم کنهی توجه م
 از تناقض خودم.  ادی. بدم مدمیکش یهام گرفتم و آه دست

 یدختر شاد و خندون اما تو هی ی مجاز  یفضا ی. توستی خوشحال و شاد تر از من ن  رونی ب نکهیا از
  نیکه ب ی دختر منم، من  نیصحبت کنه. آره ا تونهی که نم ی. طور یدختر آروم، خجالت  یجمع خانوادگ 

 که امی هم همون رونیدعوا کنم و شاخ و شونه بشکم اما ب لی فام یجرئت ندارم با پسرها لیفام
مدرسه با  یجلو ابونیخ ینگاه من تو میکه پسره به خاطر ن امی . همونبرنی پسرها ازم حساب م 

بود، اما من   یصحنه باحال ییلبم نشست. خدا یاز اون صحنه رو ی. لبخنددی رقصی م یآهنگ بندر 
مزخرف. ملت هم نشسته بودن واسش دست   یدم پسرهش  رینگاهش کنم؟ مگه از جونم س نمیبش

 .زدنیم

تختم گذاشتم و بلند شدم. طبق معمول هورا.  یهام رو رواخطار آروم مامان از حال، دست  یصدا با
 .یشد یهمون دختر معمول 

 برداشتم و شروع به خوندن کردم.  یپاتخت یبه اتاق رفتم. رمانم رو از رو و تنها بعد خوردن ناهار تک

 *** 

 یهست. برا یشاد و خوشحال  یهورا به معنا ه؟ی هورا به چه معن نیدیها پرس  ی(بچه ها بعض 
اومدم مامانم دوست داشت اسمم رو   ای به دن یبود. من وقت نیا شیکیداشتم که  لیانتخابش دو دل
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 یاشون شدم. آخر هم دعوا شد همه عاشق اسم ه یعنیدخت.  رانی هورا بذاره، عمم محدثه، بابام ا
اومدم   ای که روز تولد حضرت فاطمه به دن نیحضرت فاطمه رو به خاطر ا یرو به اضافه اسام هااسم 

خودمم  تش یبود که دختر رمان که شخص نیام ا گهید  لیدل هیدر اومد.  هیقرآن و مرض یگذاشتن ال
از رمانم لذت   دوارمی. امهیبهش شب یعن و هورا با توجه به م رسهی شاد و خوشحال به نظر م   یلیخ

 . منتظر نظرات ارزشمندتونم)نیببر

 _ هورا!

 گفتم.  یآروم یبلند کردم و بله  سر

رو حساب کنم. برو    دمیکه ازش خر  ییها زی _مزیپول چ یروز یخانم ف یبرم برا دیبا _ بلند شو دختر!
 . ایپول بکش و ب کمی

و ازتون گرفتن؟ خب بابا بزن کارت   ی. آخه مگه گوشدمیبلندم کش یموها نی _غر کنان دستم رو ب غر
اون جون   نمیپول گرفتن از اون عابر خر. صبر کن بب ینکن، برا شهیش یبه کارت کن جون ما رو هم تو

رو   اهمراه ر یآب ی. بلوز پسرونه گمی رو دارم چپه م ینبود که خون بود. نچ_نچ از حرص همه چ
الخ  کهی ت هیسرم صاف کردم.   ینم رو پا کردم و شال به رنگ مانتو رو روچسبو ی. شلوار ل دمیپوش

 فیک یرو دور شکمم گره زدم. بعد سر کردن، کارت رو از تو  یانداختم و چادر قجر  رونی موهام رو ب
 زوم شد.  ومشده ر داریتازه از خواب ب  یقرمز بابا یهامامان برداشتم. وارد حال شدم که چشم

 بابا؟  یر ی_ کجا م 

 عسل بابا زدم و آروم گفتم:  یاله یبه پ  یلبخند

 _ طبق معمول بانک. 

 تکون داد و گفت:  یسر 

 _ مواظب خودت باش. 

همه راه رو؟   نیا رهی م  یکارت همراهمه از خونه خارج شدم. ک نکهیا دیزمزمه کردم و بعد تاک یاباشه 
 خدا!   یدنبال بانک؟ ه ابونیتا اون سر خ رونیاالن من از شهرک برم ب 
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سر و وضع   دنیرو در رو شدم. از د  دیآخر شهرک بودم که باز با اون پسر چشم سف یها_دم دم
 کردم و آروم گفتم:  یاباال انداخت و رو گرفت. تک خنده  ییابرو دمیجد

 ؟یکشی . نکنه خجالت م رهیگی رو م یاز ک  ی_ ک

کردم   ی_هن کنان طرو هن  ییسر باال ابونی جواب نموندم و با سرعت از شهرک خارج شدم. خ منتظر
 و باالخره چشممون به جمال بانک روشن شد. 

فرستادم. بعد وارد کردن رمز و   یحلقوم اون موجود فلز   یعابر بانک باال رفتم و کارت رو تو یهاپله از
طور که بلند شد. همون یخرچ خروچ  یتا بهم بده که صداانجام کارها مبلغ پنجاه هزار ناموت رو زدم  

 .باشد ی م ناموفق  اتیصفحه نوشت عمل یرو کردم؛ی گرد شده، سرگردون نگاه م یهابا چشم

 در آوردم و گفتم:  یزبون 

 پول توشه. ی. کارتم و بده دادا کلیمعلومه مرد یکه تو داد یخر  ی _ نه بابا، با اون صدا

 از پشت سرم بلند شد:  یپسر  یصدا

 .میبرو ماهم کار دار ای! ب ی_ آج

 سمتش و گفتم: برگشتم

 کنم ها.  یدارم کار م ین یبی_ عه! م

 برگشتم سمت دستگاه و گفتم:  یانداخت. حرص  نیرفت و سر پا یاغره چشم

 .کنمی نفلت م  زنم،یم ای یدی کارتم و م  یکنی االن درت و وا م نیهم ای دستگاه بز! نی_ بب 

 من و دستگاه نفهم افتاد.  یوسط مکالمه ت،ی اون پسره مثل پاراز یدوباره صدا و

 برو کار دارم. ای ب ؟ یزنیحرف م  ی_ خر جان با ک

 اش انداختم و گفتم: تازه سبز شده  لی بی و س شی به ر ینگاه

 . اری من در ن یبرا یشور باز  اریخ ده،یتازه به دوران رس نی_ بب 
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 زد و گفت:   یاز خودم نداشت. پوزخند یدست کم ارویکه  نیا مثل

 در آورد. شهینم یباز   ینیری ش  اری _ آخه خ

 گفتم: گشتم،ی طور که به سمت دستگاه بر م لب همون  ریز

عامو؟ رو مخم رژه نرو که عصاب مصاب  یدیآب نمک خواب یچقدر تو شبی. ددمیخند اهی_اهی_ 
 .یخدی

  یا گهید یگفتم و با لگد ضربه یعابر بانک. با سوزش کف دستم آخ یبه اصطالح کله  یزدم تو محکم
حوالش کردم. به عقب برگشتم و بدون توجه پسره وارد بانک شدم. کارت و خورده االنم داره هضم  

 که.  ادینم ش یپ  یمشکل کنه،یم

باجه به سمت اتاق   فرما شدم و بازه. بدون توجه به اون همه فیرو شکر که سر وقت تشر خدا 
 یانداختم و وارد شدم که صدا نیبز سرم رو پا راه افتادم. طبق معمول مثل دور از جون  تیریمد

 از پشت سرم بلند شد:  یخانوم

 ؟ یر یخبر بده. کجا م  هی_خانوم محترم! 

 اش کردم و گفتم: حواله  یهی عاقل اندر سف نگاه

برو   ،ی بخون  یتونی حاال اگه نم ت،ی رینوشته مد  نیبب الحمدهلل؟ باال رو یسواد دار  جان!  تیقزم  نی_ بب 
 که من اصال اعصاب ندارم.  ییکالس اول رو دوباره پاس کن عمو

 از پشتم بلند شد:  ییبگه، صدا یز یقرمز شده از خشم دهن باز کنه چ یافه یاومد با اون ق تا

 .نی . بفرماکنمی م  یدگی_ خانوم افشار! من رس 

جلو روم   سن داره ها(  یو اند یسمت صدا برگشتم و دست به کمر محو پسر کم سن و سال )س  به
 شدم. چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: 

 ا؟ ی_ درست اومدم آ

 و گفت:  دیرو درهم کش  هاشاخم
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 جواب بدم؟!  دیبا ن،ی _ مثل خودتون که جواب اون خانوم رو داد

 لب گفتم:  ریزبون لبم رو تر کردم و ز با

 چه رو مخه!  اروی_ 

 روش زد و گفت:  یجلو  یچوب زیبه م یاضربه 

 _ امرتون!

. دوباره دست به کمر زدم و طبق معمول با اون چادر عقب  کنمی م یچه غلط نجایافتاد ا ادمی تازه
 گفتم:  نهیپس زم  غیرفته، همراه با ج

 رت من رو خورد. مشکله داره. کا یلی_ دستگاهتون خ

سر   پیپا انداخت. تازه نگاهم به ت یداد و پا رو هیتک زیهاش نشست. به م لب یرو یامسخره  لبخند
 صورتم تکون داد.  یجلو ی. دستستین  شتریب _دوک یو  یته ته س نیافتاد. آقا ا شیتا پا مشک

 _ خب نوش جونش، گشنش بوده. 

 .دمی کش یغ یج  ندوزمی. دو_سه بار پلک زدم و بعد باال اومدن وگهیم یداره چ  دمیکه نفهم  اول

 پول بکشم... خواستمیمن االن م ؟یچ یعنی_ 

 تمام گفت:  یوسط حرفم و با خونسرد دیپر

 خانوم محترم! انی ما کش نم ی_ پول ها

کش. طبق   . نفسشهینم گهی... دو... سه... نه، دکیبه شمارش کردم.  لب شروع ریبستم و ز چشم
 گفتم:  کی نزد یطلبکار از همون فاصله  .دمیکوب زشی م  یمول به سمتش رفتم و با کف دست رومع

 .نمی کارتم رو بده بب عی_ زود، تند، سر

 کرد و گفت:  یاخم

 ن؟ی نکن یخراب کار  میری جلوتون رو بگ دی_ چند سالتونه؟ هنوز هم با
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امون به زور سه_چهار  سر بلند کنم. فاصله  یمجبور شدم کم دنشید یکه برا ستادیصاف وا  جلوم
 یرو دور زد. جلو زی تمام م یبا من داشته باشه با خونسرد   یبرخورد نکهیسانت شده بود. بدون ا

کرد به   یو سع  دیبه موهاش کش  یرفت. دست وارید  یقاب گرفته، نصب شده رو کیکوچ ینهیآ
که  یسرخ از خشم و قلب   یا چهره من بودم که ب زی ور م نیبرشون گردونه. و ا  یعیب حالت ط

. االنه که  شمی نگم منفجر م یچی. نه بابا هدیکوبیگرومب_گرومب از حرص خودش رو به قفسه ام م
 آرومش بلند شد:  یصدا  زی م یتپش قلب سکته کنم. تا دست دراز کردم بکوبم رو نیبا ا

 هوم؟ . نیایشد ب مد یقهوه ا  یبای رنگ ز  نیبر یخوای . مهینظر هی گمی_ م

اندازه   نکهی ما رو کم کنه. بعد ا یشد رو  دایپ یک یرو بستم و بهم فشار دادم. خب الحمداهلل  هامچشم
شدم. آروِم آروم بود.   رهی خ شی مشک یهاهام رو باز کردم و به چشمسر سوزن آروم شدم، چشم ی

 .مری دستش و کم_کم به فنا م یرو افتمی اصال انگار نه انگار من دارم از حرص م

 . ستین ی اصال شک یمخ  یرو  یلیخ  نکهیدر ا پسره! نی_ بب 

 .دی وسط حرفم پر به بغل  شد و جفت پا دست

 . ستین  یبه شما رفتم هم شک نکهی_ در ا

. دستش رو به سمت در دراز کرد  ستادیتر از من واعقب   یرو دور زد و کم  زینگاهم کرد. دوباره م یجد
 و گفت: 

 ... یشما ندارم. لطفا فردا با کارت مل یهایبچه باز  یبرا ی_ من وقت

 کنج لبش گفت:  یکرد و با لبخند مرموز  یمکث

 .نی ای_ همراه بزرگترتون ب 

چقدر من حرص خوردم. حس   ییخر، آ یپسره ییاز کنارش رد شدم. آ ینگاه  میو بدون ن دمیگز لب
 یکه من تو نهیوجود نداره. فرض بر ا ارویشد! ولش کن هورا آروم باش، اصال  دیموهام سف  کنمیم

و پا کوبان از بانک خارج شدم. خدا رو شکر؛ االن  دمیکش یو االنم تموم شد. پوف  دمشیخواب د
 .کنهی مامان کچلم م
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که  یدست  دم،یکش یغیج  ترمز زد. یرو ن کنار پامهمزما ی نیسرم مرتب کردم که ماش  یرو رو چادر
 چشمم رفت.  یتو شد و  دهیکش سرم بود تا چادر رو صاف کنم یرو

زمان گور به   یزود یشد. اصالً اله   داتیپ یبه حق پنج تن. از کدوم گور به گور  یش  لی ! زلیی_ آ
 مملکت رو بدون نوبت شفا بده.  انیالیگودز یهمه  یزود  ایبرسه. خدا  تیگور

که  ی روم دوختم. به خاطر آب یچشمم بودم نگاهم رو به پسر خندون جلو دنیکه درحال مال طورهمون
  زیر یروش و با چشم ها دمی تار شد. پشت دستم رو کش دمیبود، د یمثل رودخونه از چشمم جار 

  نم؟یبی م یوان کردم و اون و رنگر ی من آب  ای هیهاش آبچشم غ،ی شده نگاهش کردم. واو چه خفن. ج
باشه. دست به کمر شدم و از   یآب ؟ی. خب که چهیآب یخم شدم. نه، جد  یو کم دمیدماغم رو باال کش

 (غ یمخم استفاده کردم. )ج  یرو شهیسالح هم

 !؟ی ن یبی رو نم  یبزرگ نیمن به ا _ علف بدبخت!

 باال انداخت و گفت:  ییابرو طنتی ش با

  کروسکوپیم یدست به دامن نداشته دنتید یبرا دی. شایدار  فیتشر زی _ نه متاسفانه. هنوز ر
 شدم.

 یکردم. از درد کشی نثار الست یخوش بر و روش لگد نی به ماش توجهی و ب دمی رو بهم سا  هامدندون
بزغاله  نگاهش کردم.  یو حرص  دمیکش یغ یدوباره ج نی ماش یبلند شده ریو آژ دیچی پام پ که سراسر

 .دیخندی خر م نیهنوز هم ع

 . یآب بخند ی_ رو

 کرد و گفت:  ینچ

 .شهی نم میزیدارم. چ ادی_ متاسفانه من نفس ز 

 دراز کرد و گفت:  دست

 . در خدمت باشم!نیرفتی م نی_ داشت
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هوا  یتو یطور که راهم رو به سمت خونه کج کرده بودم. دستحوالش کردم، همون  یاغره چشم
 تکون دادم و گفتم: 

 .کنمی _ خدمتکار خواستم خبرت م 

شده از  دهیکش یهابه لب  ی. نگاهدمیپاشنه چرخ  یدو_سه قدم که رفتم رو اوردیهم دلم طاقت ن باز
 از همون فاصله داد زدم: کردم. سر باال کردم و دشیتمام سف یهاخنده و دندون 

 _ در ضمن... 

رو دوست،   های که نگران اون فک بدبخت شدم. کالً من چشم آب یکش اومد. جور  شتریب  لبخندش
 گفتم:  یشده، حرص  ادیز هایمخ بودن بعض رو  تیکه امروز ظرف ییاما از اونجا

 _ خوشگله!

نگاهم   رهیخ  کرد،ی م ییخودنماتوشون بد  طنتی که برق ش ییهاباعث شد کنجکاوانه، با چشم مکثم
 زدم و گفتم:   یکنه. منم از سر شوق حرفم لبخند کش دار 

 پشگِل! هیشب افتی_ ق

کردم و دوباره به راهم  یابه فنا رفت با حرفم. تک خنده یعن یلبش جمع شد.  یکم َکَمک از رو خنده
 . پی. چغندر خوش ت یبا من بحث کن یبعد یسر  یتا تو باش  اهی_اهیادامه دادم. 

 *** 

  یعصب یافهیزنگ نگه داشته بودم. ق یمامان از اون سر خونه رو یهاغ یرو بدون توجه به ج دستم
تند_تند   رفتم،ی طور که به سمت اتاق م هام رو پرت کردم و همون شد، لنگه کفش  انیمامان که نما

 گفتم: 

 _ دستگاه کارت و خورد.

 گرد شده گفت:  یبابا با چشم ها هوی

 _ مگه گشنش بود؟
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اسکول اون بانک   ریمد یادآور یسرم و با  یتو دمی. با دست راستم محکم کوبدمیکش یق یعم  نفس
 گفتم: 

 . نشیری بگ نی بر یبعله. فردا با کارت مل دیها شابزرگتر  ی_ با اجازه 

سرم   ریبه درس خوندن کردم. خ  اتاق و شروع یتو دمیمامان نکردم. چپ  یهابه حرف  یتوجه گهید
 .رنی فردا معلم هامون قراره انتقام )امتحان( بگ

 *** 

 و گفت:  دی کش  یغیاز اون ته مها ج  دنمیبا د انایرو باال رفتم. ک سی مسخره بلند سرو ی_سه تا پله دو

 شده؟!  یچ  ی_ هورا اگه گفت

 گفتم:  یدار یو تو عالم خواب و ب دمیکش یآه

 ر برسم. _ بابا بذا

 شروع کرد:  میبه من و اعصاب خط خط توجهی ب

 . دمیو د  داریب  روزی_ د

 گفتم:  کردم،یرد شدن و کنار پنجره نشستن له م  یاش رو برادراز شده یکه پا طورهمون

  یدید یدار یعالم ب یشده مگه؟ تو تو یباشه چ   ری. حاال خدمیخواب د شبی_ خوشبختم! من هم د
 جون برادر نداشتت بذار بخوابم.  انایخواب. ک یمن تو

 بلند شد:   شیحرص  یقرار دادم که صدا ییجلو ی  یصندل   یرو رو سرم

 ...یهاش رو پاره پوره کردورقه یزد  روزیاون پسره که د ه؟ یچ یدار یب ه؟یخواب چ ؟ی گیم ی_ خنگه چ

 شدم و بدون پلک زدن نگاهش کردم.  خیس

و اگر نه حسابش رو   میشی م لی تعط میو ن ک یعت امروز سا ییکرده؟ آ تتونی شده؟ اومده اذ ی_ چ
 چغندر.  ی. برغاله دمیرسیم
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 داد زدم:  دهیکش

 _ گوساله!

زدم و دوباره به   یاگرد شده نگاهم کرد. لبخند مسخره  یهاراننده مون برگشت عقب و با چشم  هوی
 خنده و گفت:  ریزد ز یشدم. پق  رهی خ  انایک

 .دمشیفروشگاه د ینکرده، تو تی اذ ری نفس بکش. نه خ هی_ خواهر 

 و گفتم: یبه صندل   دمیسرم رو کوب هیحالت گر به

 اون آهنگ ماکان افتادم. ادیوضع گفتنت  نیالمصب با ا ن؟یا دهی_ آخه چرا شما ها انقدر پسر ند

 اومدم لب باز کنم درجا گفت:  تا

 باز اون پنجره رو...  ذاشتمی نم ی. کاشک متدید یشاد بود دمت،ید یرفت یم دمت،ید ی_ خواب بود

 پس کلش و گفتم:  دمیکوب  محکم

 .خورهی گفتم، تو ام که آهنگ خوندنت به درد عمت م  یز یچ هی. تی ببند قزم یی_ آ

 رو بستم که دوباره صداش بلند شد:  هامچشم

 شد. نی حس  ری عاشق ام ایبگم؟ مح یز یچ هی _ هورا!

 رو به هوا برد. انای ک  غیسمتش که دماغم به دماغش خورد و ج   دیجن سرم چرخ مثل

 ببوسدم.  ی قبل شوورم کس  خوامی من نم هورا! ی_ هو

 . دمیسرم کوب  ی تو زار دو دستم رو بردم باال و محکم  افهیق با

 . باشه؟ینوبت شفا بد یقول بده ب  ای_ خدا

 زدم.  یچرت  دنیهام رو بستم و تا رسنکردم. چشم انایک تی قزم  یبه حرفا یتوجه گهید

 *** 
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رد شدم که  مونن یزم  یپالس رو  پیباز از وسط اک مهین  یکالس رو با شدت باز کردم و با چشمها در
مانتو شلوارم رو   یحد ممکن باز و دستم از رو نیهام تا آخر. چشمدیکش  یخر  هیشلوارم و  ژیو

 هخنده و من ک ریبود. همشون زدن ز رهی دوختم که خندون بهم خ یشعور یب ینا ی . چشم به مبدیچسب
  زمی و به سمت م دمیاومدم رو باال کش نیبودم. شلوار نصفه پا یمانتوم راض  یبار از بلند  نیاول یبرا

 حال بلند_بلند گفتم:   ن یحرکت کردم. در ع

 شل ! یشعورای_ ب

 با خنده گفت:  سارا

 م؟ یکرد دارتینحو ب  نی _ بده از خواب به بهتر

 هوا تکون دادم و گفتم:  یتو یدست

 که... کنمیم یکار  هی. اصال کنمی م دارتیب  یچه جور  نی بب ،ی بار تو بخواب  هی_ بذار 

گذاشتم و دوباره به   زی م ی. سرم رو رودمیپاچ مکتین یو رو  دمیکش یبکنم؟ پوف خوامی م یغلط چه
 خواب فرو رفتم.

شکم طرف برخورد نمود. با   یکه محکم پس کلم خورد، دستم رو دراز کردم که محکم تو یاضربه با
 کالس گفتم:  بیسکوت عج  یباز در اثر خواب تو یدهن

گوش   رو نشیری درس ش نمی بخوابم. به خدا حال ندارم بش ومدهی خر ن ییکفا نیتا ا نی_ بچه ها بذار
 بدم. 

که پام   دمی شد از جا پر جادی ا زمیم  یکه رو یبلند یا صدا. بدمیبازم رو بستم و خواب مهیدهن ن  دوباره
که مثل ژله )چاقه   ییتا آخر باز شدم رو به کفا یهارو به هوا برد. چشم غمیکرد و ج ر یاش گ لهیبه م

ها حال ندارم  امام زاده ثراک ایدوختم.  کرد،ی نگاهم م یبود و با چهره پر خشم  ستادهیطرف( مقابلم وا
 درشتش رو بهم دوخت و گفت:  یهانام ببرم فقط کمک! چشم

 خانم؟  نیشد  داری_ ب

  فشیدرحال گاز زدن ک زی م ریکه ز  ییانایدهنم رو با صدا قورت دادم و به دور و اطراف نگاه کردم. ک آب
که بدون توجه در حال    یینایتا نپوکه. مب  دادی غرق در رژ لبش رو فشار م یهاکه لب  ییایبود. مح
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رفت که من   یالحظه برگشت سمتش و چنان چشم غره ه ی یی. کفازدی بود. المصب قهقهه م دنیخند
 کردم، چه برسه به اون بدبخت.  سیخودم و خ 

 . یسر کالس من نخواب  یبعد یتا سر   یخور ی خنک م یاز کالس هوا رونی _ امروز ب

 فکر کردم. درجا گفتم:  یحدقه چرخوندم و کم یهام رو توچشم ناخودآگاه

قدرت مکشم رو فعال   یبخورمش؟ مثال دهنم رو باز کنم و ه یچه جور  ه؟ی_ خانم هوا مگه خوردن 
 ن؟ یشما پاسخگو شه؟یگاز معدم فعال نم ایهوا بخورم آ یادیکنم؟ بعد اگه ز

 دراز کرد.  رونی در مرز انفجار، دستش رو به سمت ب  ییو کفا دیاز خنده پوک کالس

 . ندازمتی خودم م ینر  رونی _ ب

خارج شدم و همون   مکتیسرم رو خاروندم. از ن یکم یشی و نما دمیام کشآشفته  یموها یرو ال دستم
 در حد زمزمه گفتم:  کردم،یطور که مقنعه رو سرم م

  ی بره کل یکه کرد ییکارا یبو نکهیا یبرا ییدستشو یر یم یوقت دونم،ی _ حاال خجالت نکش من م
 . میگندش خفه ش یممکنه از بو  که یکنی ها نمبه کالس ما بدبخت  ی. اصال هم توجه یزنیم یاسپر 

نتونست مثل   گهی. ددیهام رو شنحرف  اول بود، زیکه م آورنده( دیپد ی)اسم دوستمه به معنا فاطره
. در کالس رو باز  دیکنار دستش پاچ واریاز خنده به د یواقع  یخانوم وارانه رفتار کنه. به معنا شهیهم

خوش اخالقمون با    یلب فکر کردم االن ناظم بس ریز رفتم،ی م اطی طور که به سمت حکردم و همون 
خ بعد هم من ک گه،یهاش د طنتی و ش رستانهیتا من رو بخوره. بابا دب  ادیاون خط کش درازش م

.  زنیبر دیمن بمونن، در هر صورت با شیپ ادیاگه ز کشنی خجالت م هااصال کخ زه؟ی بر  یک زمینر
 . میباهم بخون  نیایب

! در هر دونمی چم زهیری از گوش فلک م زهیری. از آسمون مزهیری هورا داره م یهاکخ  زه،یریم داره
 . زهیری صورت داره م

ور به اون ور رفتم و با موجوداتش  نیتارزان از ا نیها عدرخت  نیب  اط،یح  یوارهایپشت د انقدر
  اطیدرخت ح  نی بزرگتر ریحرف زدم که زنگ خورد. دوستان گرامم حمله ور به سمتم حرکت کردن و ز

 گفت:  یبا تک خنده ا ای. مح میلنگر انداخت
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 خوش گذشت؟ یهوا خور  ؟یآج یطور  ی_ چ

 گفتم:  ای به جفتشون رو به مح یاخنده. با چشم غره  ری زدن ز یپق  ایبا حرف مح  انای و ک سارا

 بود.  اروی_ بهتر از نشستن سر کالس اون 

 با خنده گفت:   نایمب

 شکمش. یتو  یدیکه با دست محکم کوب یا_ فقط لحظه 

 گرد شده سرم رو جلوتر بردم و گفتم:  یهاچشم با

 از شماها نبود؟  یکیمگه اون  ؟یجد یی_ وا

 جمع شدم رو بغل کردم.   یو پاها دمی خنده. لب برچ  ریحرف، همشون زدن ز بدون

 ن؟ی زی قراره بر ی. چه کرممی معلممون؛ راد پسنده( دار یلیزنگ داف پسند )فام نیها ا: بچه انا یک

 گفتم:  نیبدون گرفتن نگاهم از زم  یحرص

 رو ندارم؟  یز ی کرم ر چیه یزهی_ اوالً کخ نگو کرم. بعدش هم من االن انگ

 کرم؟  یگ یکخ، حاال خودت م یکالس انداخت یهابچه یدهن همه ی: خواهر تو توا یمح

 آره تکون دادم و گفتم:  یبه معنا یسر 

 .نی بحرف یمشهد یبایز یبا لهجه دیتا آخرش هم با  نیدار یدوست مشهد ه؟ی_ ها مشکلش چ 

 خنده و گفت:   ری زد ز یپق دارمونید  نی اول یادآور یبا  ایمح

منم  ؟یبرداشت گفت سرکن دار  دی شهرک من رو د یبار که تو نیاول  ی. هورا برانین یبب نینبود یی_ وا
چرخوند تا مثال بگه  یدستش چرخش  ی کی. اونم دستش رو مقابل اون دمی! پرسهیچ دونستمی که نم

 تراشه. 

انقدر سر خوش شدن؟  چرا کنمی . اصال درکشون نمدنیها خند_چپ نگاهش کردم که باز بچه چپ
 هوا و با شوق گفت:  دی تر پرجذاب یاخاطره ی ادآور یدوباره با  ایمح
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 سرش اومد.  ییبال هی ییدستشو یتو نکه یشب رفت خونشون مثل ا  یوقت یی_ وا

تموم کنه،   خوادی م  یرو ک من یدست شور  یمسئله نی. ادم یکوب  میشونیو با دست به پ  دمیکش یپوف
 .دونمی نم

 سرم و همزمان گفتن:  ختنیاز همون فاصله ر هابچه 

 _ بگو!

 و گفتم:   دمیبه موهام کش یرنگ، دست یاسورمه یمقنعه ریز از

 دم؟ یبا مخ پاچ دست شور خانه یبگم؟ که تو ی_ چ

 جلوشون گرفتم و گفتم:  باز شده به خنده اشون دستم رو یهالب  دنید با

برگشتم خونه. درجا رفتم  میبود  رونی تا دم اذون ب ایمح  با نکهی. بعد اکنمینم  فیتعر دنی_ بخند
 .نی زم یپام سر خورد با مخ پرت شدم رو شدم،یداشتم بلند م یوقت ،ییدستشو

رفتم و  یاهاشون بلند شد. چشم غره گفتن  شیا یبعد صدا  یول  نیزم یرو دنیکه با خنده پاچ اول
 ادامه دادم: 

پشت سرم   دمیشده که د یچ  نمیتوالت و شکست. منم برگشتم بب  ی_ پام از پشت خورد به کاسه
که  دینماز کش  یو خالصه بابام رو تو ییدستشو یتو دیخون درست شده. مامانم هم پر یاچهیدر
جوون افتاد به جونم و پام رو شست و شو داد.  یپسره کیهم که  مارستانیب  ی. تومارستانی ب میبر
کردم   غ ی_جغی گفت نه. آخرش انقدر ج یدرد نداره؟ اونم ه یزنی م هیبهش اصرار کردم که بخ یکل

اگه درد  دمیبهم گفت: »قول م  ینداره.« حت یدرد داره، بعد حس شیحسی گفت: »فقط آمپول ب
 .« یداشت تو اسم من رو عوض کن

 وسط حرفم و گفت:   دیپر دهیسپ

 _ و دردت گرفت؟ 

 به فکر فرو رفتم و گفتم:   دوباره
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خب بعدش کم_کم    یول زدمی م غی شکم داداشم جمع شده بودم و ج  ی_ آمپولش درد داشت. منم تو
شد که  نیاثر نکرده بود و ا یحسی جا ب  هیحس نکردم. فقط...  هیبخ  یبرا یاثر کرد و درد  یحسی ب

  ادمیوندم. آخرش هم از درد رقص  یبندر  یدور  هی غمیرو با ج  مارستانیپام و منم ب یسوزن رفت تو
 الدنگ رو عوض کنم.  یرفت اسم پسره

 من هم مال خودمه.)  ی دهیبر  یو پا یی دست شو نیا یماجرا قتای(حق

و منم که  م یداشت ینیزنگ د نیشدم. ا رهی. سر بلند کردم و به آسمون صاف خ دنیدوباره خند هابچه 
. هنوز زنگ  میگرفت شی . دوباره راه کالس رو در پستین  یز ی چپ بودم. پس حس کرم ر یدنده یرو

  دورخورد و   واریکه به د دیدر رو شاپاالق کوب انایکالس نبود. طبق معمول ک یتو ینخورده و کس 
 زدم و وارد شدم. یگفتنش پوزخند صورتش فرود اومد. با آخ  یبرگردون تو

 بلند شد. به سمتش برگشتم و گفتم:   ایمح غیج یصدا فتم،ری م مکتمیکه به سمت ن طورهمون

 _ چه مرگته؟

 اشاره زد و گفت:  وتریکامپ  زیدست به کنار م با

 _ سوکس، هورا! 

ها بچه یبه سوکس نگاه کنم. همه ای جلو رفتم تا به قول مح  یها کمرو از سرم کندم و مثل بچه مقنعه
المصب  خوره؟ ی که م خورهی . نمستادمیجام وا سر بسی اما من طبق معمول  فرار کردن دنشیبا د

. شنی مهاش مهمون ما ها باشه سوسککالسمون کنار توالت معلم یوقت گهید  نهیبزرگ هم بود. هم
افتاد دنبالم.  ده،یپام رو دراز کردم، بذارم روش که برگشت سمتم و انگار که اصال و ابدا ازم نترس

 ها راه افتادم.و پشت سر بچه  دمیکش  یغیج  دهیترس

  عیضا  ینطور یکه مثل من اعتماد به سقف داره رو ا یبشر   یبن چیه ایخدا !ایسوسکه ن ،ی_ هو
 مگردان.

 گفت:  عیبرم گردوند و سر رفت، ی ت در م من بود و داش یکه جلو دهیسپ

. برو اون ور.  خورهیهم ممن  ادیکه سوسکه عاشقت شده، پشت سرت م  ای! دنبال من نیحاج  نی_ بب 
 چخده!
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به   توجهی و ب  دمیکش یغیدو_سه سانت با سوسکه فاصله داشتم. ج بایخاطر برگردونده شدنم تقر به
  دنمیپر یی هویاش رو به خاطر گفت و کمر خم شده ی. آخ دهیخودم رو پرت کردم بغل سپ زیهمه چ

  ،حاال همه از دور خارج شدن جهش زد. زی م یرو کلمه پرتم کرد و خودش یواقع یصاف کرد. به معنا
  یسوسک که ول کن ماجرا هم نبود. آب دهنم رو با صدا قورت دادم و رو هی موندم و  من هیفقط 

 تا عقب برم.   دمیکشخودم رو   نیزم

. خب؟ حاال  ترسمی ازتون م یبس دمیشدم و فهم  عی. من سر تو ضامیباش یمنطق ایسوسکه ب  نیب _ ب
 برو.  نجایآدم از ا یبچه  نیع  ایاعتراف کردم، ب یدیکه د

 و گفتم:  دمیکش یغ یج واریمن به د دنیشدنش و چسب  کینزد شتریب با

من   کنن،یها از پسر جماعت فرار مصحنه   جورن یا ی. ملت توگهید نمتیگمشو نب ایب  ؟ی_ زبون نفهم
 بدبخت از سوسک. 

. با باز شدن  دنیخندی م بودن و غش_غش ستادهیوا یز ی م یها هر کدوم روبچه   تیموقع نیا یتو
معروفم هم کوتاه تر   زهی که به خاله ر یدر کالس نگاهم قفل ناظم خوش اخالقمون شد. قدش از من

سوسکه رفت و باعث شد با   کیکه پاش نزد سمتم اومد تی کش معروف با عصبانبود. با همون خط 
رفتم اون   یبغل   زیاز م  یو فلنگ دمی ندونستم، از جام پر زی. نشستن رو جا ادیبه سمتم ب  یشتر یبسرعت 

حرکت    نیاول یمونده بود که تازه متوجه سوسک شد. تو ی. )انگار مسابقه است( حاال ناظم نیال
که  یاگوش فلک رو هم پر کرد. از صحنه غشیج ید صداحد ممکن باز و بع  نیهاش تا آخرچشم

جلوش    تونستنی و نم برنیکه همه ازش حساب م ی . ناظمرمی خندم رو بگ  یجلو نتونستم دمید
ام کنه. فکر کنم سوکسه جمع  یک یننه  یی. آکنهی غش م یمتوال یهاغ ی لبخند بزنن، حاال داره از ج

گوش فلک پاره کنش اعصاب جناب سوسک رو   غیج  دیشا  ای ومد،یخودش هم از ناظممون خوشش ن 
و   دمی سرم کوب یتو یدو دست سمت من اومد. و یجاده خاک  یبا سرعت زد تو هک ختیهم بهم ر

 که ناظممون بود.  یاون ور  دمیام بند اومد. دوباره دووخنده

حاال چون   ینداره. من دوست ندارم ول  یطرفه عاقبت خوب هیبه خدا عشق سوسکه!  نی_ بب 
 ...یبه من دار  یوافر  یعالقه  نمیبیم

 گفت:  یسرم، سمت ناظم مهربونه برگشتم. عصب  یتو  یشدن دست دهیکوب  با

 بکشش.  اتیچرند نیا ی_ جا
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 کردم و گفتم:  یاخم

 _ خانوم! من؟ من؟ نه من؟ شما که هر روز با اون خط کش... 

 دستش زدم و ادامه دادم: یبه خط کش تو یااشاره 

 . نیحاال سوسکه رو هم بکش ن،یکشی ما رو م ن،یزنی _ م

طور که مثل بال نسبت خر لگد و همون دمیکش یغیمچ پام، ج  یشلوار رو  ریاز ز ی ز ی حس راه رفت چ با
ده   یغیمن ج غی . ناظممون از حس جیبغل، بغل  دمی. پرافتهی پامه ب  یرو  یوسکتا اگه س پروندمیم
  یغیج میس ما دوتا از هم بتر یکم نگاهش کردم. حاال انگار  یکه درجا از همون فاصله  دیکش یشتر یر

 ! دونمشی . من به شخصه قرمز معی بس فج ی. اصال وضع میو از هم فاصله گرفت دمیکش

رفت.   رونیاز در ب یاکردن جناب سوسک، ناظم گل و اصالً نترسمون با چشم غره ری ختم به خ بعد
  یم لیتشک   پیها وارد کالس شدن. طبق معمول کالس ما از دو اک پشت بندش زنگ خورد و بچه 

معلم   زی م یرو  پیاک  یکیعضو اون  نی. نازن یخودی ب ،یهم نخود هی. بقی گر ید پیشد. ما و اک 
افتادن. خوش   یآهن  زیبه جون م با خودکار و دست یینگر انداخت. دوتا هم کنارش ل  ایحنشست و م 

 خروسه( از اون دور مورا شروع به خوندن کرد: هی صدامون )صداش شب

 . یآشت  یآشت زمیبسه برگرد کنارم. عز ؟یتنهام گذاشت یچرا رفت  ؟ی_ بگو مگه دوسم نداشت

در وا شد و همه  هویدادم که  ی . منم طبق معمول اون وسط داشتم قر ممیکف حس حال بود یتو
 رفتمی م زیبه سمت م زی خ نهیاشون. من به شخصه مثل زمان جنگ سلونه یتو دنیمثل مورچه پالس

 و گفت:  دیرنگ کوب   دینشم. ناظم گلمون بود. با خط کش به در سف دهیتا د

 مطرب خونه اس؟ نجای_ مگه ا

داف پسند )راد پسند(   یمواجه شد. با ورود نصفه دشیشد یخنده که با چشم غره ر یزد ز  یپق  نایمب
ما سمت    پی و اون وارد شد. کالً اک رفت رونیب  ارم،یاسمش رو ب خوادی که دلم نم یبه کالس ناظم 

. البته دته کالً مال ما بو یبود ول یهم قاط یچپ کالس رو اشغال کرده بود. حاال دو_سه تا نخود
  نیب  ستی از درس بارم ن یچیکنارشون ه دمیبار د هیکه  نهیزنن ا یکالس زر م  یتو یادیکه ز  ستین

داده  لیکوچولو رو تشک پیاک هی باً یرفتم.خودشون تقر نشستنی که وسط م پمونیاک یهابچه زرنگ 
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پسند طبق   فاز ما باشن. دا یشد تا جزو  لیدل نیهم  و ستنیز  یاوقات با ما م شتریاما ب بودن،
 معمول کتاب و باز کرد و شروع به درس دادن کرد  

پهلوم فرو    یاز پشت تو یچونه زدم تا غرق افکار شم که دست ریکتاب رو باز کردم و کوفته، دست ز یال
رو بهم   شی بلوتوث  یهندزفر  زیم  ری باال انداخت و از ز ییابرو نایگفتم و به عقب برگشتم. م یرفت. آخ

گوشم  یتو محسوسبود. مقنعه رو سرم کردم و نا  یخفن یهیپا نای من فدات. اصال م غیج ییاد. واد
بلند آهنگ تتلو پخش شد. از شدت حجم صدا دستم رو محکم به گوشم  یگذاشتم که قشنگ با صدا

بهم کرد و با    ینظرمون داشتن بلند شد. معلم چپ_چپ نگاه ریکه ز پیاک یبچه ها یخنده   دم،یکوب
 چشم غره گفت: 

 کتاب باشه هورا! ی_ سرت تو

زدم تا صدا رو کمتر کنه.   نایبه م یکردم. با پام لگد می قا میگفتم، سرم رو پشت جلو یلب  ریز چشم
.  دمیتتلو رس یبای الزم غرق آهنگ شدم و کالً از کالس  درس به  آهنگ  ز زانیبعد کم شدن صدا به م 

 رفتم و گفتم:   نایبه ت یاپهلوم چشم غره  یتو  یبا فرو رفتن دست

 _ زارت چته؟

 آهنگ بودم. یمعلم اشاره زد اما خوشبختانه که نه بدبختانه من هنوز تو  زیچشم به سمت م  با

 ... السیدادا؟ چرا چشم، چشم دو ابرو صورتش گ  یگیم ی_ چ

 از پشت سر بلند شد:  یکی یشدم که صدا خیس خونمی و م دارم، آهنگ ر ی اشتباه نکهیحس ا با

 بخون.  گن،یراد پسند م یعنی_ هورا! خانوم داف... اهم 

 گفتم:  ییکردم و با لبخند دندون نما یآهان

 _ کجا رو بخونم؟ 

آروم   یبود، استرس هم بهم وارد شد، اونم که خدازاد ادینمه ز هیآهنگ  یلب زد اما صدا یز یچ هی
که با   دمیگوشم کوب  یتو . هول شده دستم روگهیم یتا نفهمم چ  یلیدل شد هان یو ا زنهی حرف م

 گرد شده نگاهم کرد. یهاچشم
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 ؟ یکرد دایمزمن پ یر ی _ چته دختر؟ خود درگ

 از گوشم گفتم:  یو بعد موفق شدِن کندن هندزفر   دمیکش یپوف

 صورتمه.  یرو یز یچ هینه، خانم! حس کردم _ 

 حوالم کرد و گفت:    یفی عاقل اندر سه نگاه

 و تو بخون  ی_ بند بعد

خنده به لب رفتم. خب المصب کمش کن که من  ینایبه م یاخوندن، برگشتم عقب و چشم غره بعد
استفاده رو ببرم. با   تی گوشم نذاشتم تا از اهنگ تتلو نها یرو تو یهندزفر  گهینشم. د عی ضا ینجور یا

 مدماغ یدستم رو جلو گرفت، یاز فاضالب معده دوستان نشات م شهیهم با یکه تقر یگند یحس بو
 : دمیصورتم، غر یجلو یمقنعه  ریگرفتم و پوف کشان از ز

 . نیریچفت و بست خودتون رو بگ  یجلو  زحمتی ها! ب_ بچه 

بکشم که باز   یاومدم نفس  یخوب شد. مثل ماه یتنفس کم یرفت تازه هوا برا ابرا یرو که کالس
بهره رو ببرم.    تیادکلنم نها یفرو کردم تا از بو امقهی یسرم رو تو  یاز نو. عصب  یدوباره روز از نو روز 

به  یاره. چشم غمیو دوست داشت زی عز  پیطرف اک  یعنی سمت چپ،  میکالس برگشت یهابچه یهمه
 خندونشون رفتم و گفتم:  یهاچشم

 نشه. هیهاش تجزباد   یفعال الک  ن،یبذار یز یچ  هیروش  نیبندی . نمگهید نیببند درد! ی_ ا

و همون طور که پوست   دیکش  رونی ب  فشیک یاز ته مه ها یپرتقال نایدوباره کالس منفجر شد. م و
 گفت:  گرفتیم

 ژنینوع اکس هی. میکالس کم کن یتا از بو نیبا ناخن فشارش بد  دمیپوست م کهیت هی نی ای_ ب
 . االن شهی محسوب م

  یچشمم. آخ یتو دیدماغم شروع کردم به فشار دادنش که پاش  یو جلو دمیرو از دستش قاپ پوست
 گفتم و چشم بستم. داف پسند با حرص گفت: 

 . رونیهمه ب فیرد نیا یها_ بچه 
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 ما اشاره کرد و ادامه داد: پی اک فیدست به رد با

 برسم. سمی _ تا من راحت، به تدر

 . دیام، پاشتازه از شر، شر_شر آب راحت شده  یهاچشم  یتو خنده که آب پرتقال دوباره  ریزدم ز یپق

 ن؟یکردی م  سی_ خانم! مگه تا االن ناراحت، تدر

 یها. ماشاهلل هزار اهلل و اکبر دوست دیرفت و مثل بالنسبت گرگ زوزه کش زی م ری ز با سرعت دهیسپ
 یعنی( واسه خودشون. نیمونه نخون یوقت م هی ونهیهمون ح  مونی)دوستان م  موننیپا م هیمن 

  یبس ینبود. آخرش هم به خاطر بوها زادانهی که براشون به کار بردم آدم ییمثاال یعاشقشونم ها همه 
  یداد و باعث ضد حال همشون شد. آخ جون برا فیبه اون رد ی منف هیلذت بخش کالس داف پسند 

هست همش باد   وونهیالمصب به اون ح ینبودم. ول  فی اون رد یمن تو کنم،ی بار دارم ذوق م  نیاول
تو همه  یانه، نه. اصال گفته برو من ج  .یبه اون گفته زک ست، ین ادمی. االن اسمش کنهی م یمعده خال
 .کنمی رو خفه م

بروبچز   ایرشته ها   هیصفحه قرآن قرار داره. مخصوص بق  کیهر درس  لیو اوا باشه ی م ی(رشته انسان 
 کوچکتر.( 

 *** 

 اش کردم و وارد شدم.حواله ییدر رو فشار دادم که داداشم بازش کرد. لبخند دندون نما زنگ

 ؟ یآباج  یطور  ی_ چ

 گفتم:  رفتمی که به سمت اتاق م مونطوره

 و خسته. دهی_ له

کردم و جوابش رو دادم. وارد اتاق شدم، از   یانگاه خسته میداد. ن یآشپزخونه سالم یاز تو مامان
تخت، رفتم. پشت در کمد   ری از ز و شلوارش ری تحر زیم یاز رو  م،یخرس   یهمون اول به دنبال بلوز صورت

  دیپره، با یم اقات  یتو ییهویداداشمون  نیاستقرار کردم و مانتوم رو از تنم خارج کردم. بس که ا
اتاق   یتو هوی وقت به فنا نرم. دستم به سمت شلوار رفت که  هیتا  ستمیوا واریپشت در و د

 تون خونه رو به لرزه انداخت. چهار س غمیو همزمان ج   دمیشکمم کش یتا باال  عی شلوارم رو سر اومد.
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شه. برو    داتیپ هوی کنمی ت معجق_وجق  یاز اومدن ها یادیتا دارم  نکهی_ گفتن حالل زاده، نه ا
 لباس عوض کنم. رونیب

. انگار نه  دمیاز پشت کمد به وسط اتاق کش یسرم رو کم  رفتی م رونیکه با خنده از اتاق ب  طورهمون
هام رو به سرعت  از رفتنش، لباس  المیندارم که. با راحت شدن خ  یجان   تیاتاق منه، امن نجایانگار ا

 گفتم:  غیدور تا دور خونه رو دنبالش کردم و با ج .دمیپر  رونیکردم و ب  ضیتعو

 چه وضعشه؟ نیا ست؟یتنم ن یچی ه هوی یگی _ آخه نم 

و من حرص  زدی اون قهقهه م ما بود. یباز  یشروع تام و جر  نیو الفرار و ا  دیمبل پر یرو از
  واریامون که کنار دو سه ساله  ستی . داداش بکردی . مامان هم که فقط از آشپزخونه نظاره مخوردمیم

به   کردهاش دراز شد و شروع . تا اومدم بزنمش، دست دمیسمتش پر قرار گرفت و نتونست فرار کنه،
فرش پهن   ی. از شدت خنده رودی چیپی م خونه یمن بود که تو یهاقهقهه  یقلقلک دادنم. حاال صدا 

 با تته_پته گفتم: پروندم،یطور که لگد مشدم و همون 

 هر هر.  ییدارم... بذار برم... وا ییولم کن. داداش دشو یی... خرچ، خرچ نکن... آیی_ آ

به  که کلم دمیاز جا پر کشم،یم  لی خونه رو به س ستمیوا گهید یهیاگه دو صدم ثان  نکهیحس ا با
  نی . بدون توجه به درد سرم با باالترمینگاه کرد رهیو به هم خ میگفت  یآخ مونیسرش خورد. دوتا

 شدم.  دهیکوب وار ید یتو دهیکه دوباره کوب ییسرعت، دور برگردون زدم برم دستشو

 رو گذاشت وسط خونه؟  وارید نیا یخبر ی ! کدوم بیی_ آ

 گفت: داداش محترممون با خنده  ای یعل  ریام

  یمخت و شکمت جا به جا شده رفت یدیخونه است. تو از بس خند یگوشه  وارید اطی_ محض احت 
 برو که من امروز غذا درست کردم خفن.   ی. برو آبجوارید یتو

خونه بود رفتم. بعد از اتمام کارم همون   یورود یراهرو  یکه تو ییبه سر ناالن، سمت دستشو دست
 وسط حال خودم رو پرت کردم.  نی زم یدر رو بستم و رو دادمیطور که گردنم رو ماساژ م

 خونه من گشنمه.  یاهال یی_ آ
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  دهیاز اندازه له شیتا بلند شم، اما متاسفانه ب دیروم پهن کرد و دستم رو کش ی سفره رو جلو یرعل یام
 کش اومدم.  نیزم  یبرنج رو یسه یل کشد که مث  نیبودم و ا

 ؟یکشی برنج م  سه ینکن، مگه ک یی_ آ

 نگاهم کرد و گفت:  یچپ چپ

 .یندار  یفرق چندان کنمی_ االن که فکرش رو م 

  ی. مویروان  یمارهایب نی. قشنگ کپ ادمیکش یدورم رو کم  یآشفته  یو موها دمیکش یحرص   غیج
به قول  یهاپلشت( البته ناخن  یناخن دراز به و به و به.) برگرفته از ترانه حسن ،یگندم یبلند، رو
مامان جرئت نداره غذا رو دست من بسپره، چون ازم  نکهیمثبت داره. ا یجنبه  ی مانندم کم لیمامان ب

سفره نگاهم قفل  یرو زی! بعد قرار گرفتن همه چمینی. بعله ما اشهیم ادیخونه   کروبیبه عنوان م
چشم   یجلو  یرعلیکه دست ام کردمی نگاه م رهیخ  یقد نعلبک  یاملت شد. بدون پلک زدن با چشم ها

 هام تکون خورد. 

 املت داداش پز همراه با...  نی_ بب 

پام برش داشتم  یبست. با سرعت از رو  لیبغلم پرت کرد که از سرماش وجودم قند زده خیدلستر  هی
وسط   به جفتمون، دلستر رو یان و اون هم با چشم غرهآخرش هم افتاد بغل ماما  ،یپرت کردم بغل

 کرد. لیحرفش رو تکم  یگذاشت و داداشمون ادامه  سفره

 دل خنک کننده. ی_ دلسترها

 ها کردم. نا خودآگاه گفتم: باز نگاه املت  یدهن با

 صلوات! م،یری _ نم

 خنده و گفت:  ری زد ز  یپق یرعل یام

 بلندتر.  زی_ صلوات دوم ن 

 . دوباره گفت: فرستادی داشت صلوات م یهم واقعن مامانم

 داد بزن. ز ی رو ن ی_ صلوات سوم
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هام چشم  یرو بلند کردم و با دقت جلو دستش یپ یشده تو  ختهیبهش رفتم. املت ر یاغره چشم
سفره گذاشتمش و   ی نداره. نامطمئن رو یفرق  یعیگرفتم. به ظاهر که رنگش با املت طب 

کردم اما   دنی_چپ بهش نگاه و لقمه رو وارد دهنم کردم. آروم_آروم شروع به جو. چپگرفتم یالقمه
. دست  ارنی دهنم با سرعت به سمت ابتداش هجوم ب اتیاملت باعث شد محتو یمتاسفانه تلخ

 یجمع شده یافه یق دنیکه مامان هم با د یی. از اونجادمیدهن گرفتم و با سرعت از جام پر یجلو
دست پسم زد.   با یرعلیراهم رو به سمت آشپزخونه کج کردم که ام  رفت،ی م ییمن به سمت دستشو

که کنار   یاگهید ی. دوباره دور برگردون زدم و وارد راهروکردی داشت بد م  رو  حالم اتی محتو یتلخ
دستشور حموم تف کردم.   یتو دهنم بود رو یتو یاتاق ها قرار داشت و حموم درش بود شدم. هرچ

نه! فقط  ییو به عقب رفتم. وا دم یکش یغ یقرمز رنگ، ج یاملت ها ریاز ز ی بزرگ   زیبا راه افتادن چ
  لرزونم،یم غمیموجود چندش خونه رو با ج  نیا دنیبا د یع ی. من در حالت طبمیمارمولک و کم داشت

رو حدس   شیچندش زانیم شد،ی بدنش م یمن هم رو  یتف یهاحاال با قرار گرفتن املت 
 زدم.  رونی رنگ رو پرت کردم هوا و از حموم ب یآب یهایی دمپا زد؟!

 _ مامان!

 )فرا بنفشه( داد زدم:  یبادمجون  غیج  با

 _ مارمولک! 

کرد و به سمت حموم راه افتاد. تا پاش رو گذاشت   یخارج شده با حرفم اخم ییتازه از دستشو مامانِ 
اومد.   رونی ب  رفت،یقوم مغول هم راه م نیدرازش که ع یهابره داخل حموم مارمولکه با اون لنگ

اول  هو به سمت من ک  دیاز منم بدتر بود( کش یعنی ) یزرد و صورت  یغیحاال مامان من بود که ج
و به   دمیکش یاگهید غی مارمولکه پشت سر مامانم، ج دنید. با دیبودم دو ستادهیوا  یدو متر  یراهرو

 گفت:  رونیتارزان از سر و کول داداش مات موندم باال رفتم. ح  نیسمت حال پا تند کردم. ع

 هورا؟! چتونه؟ هی_ چ

که   دیپرس یها رو از ماماناش انداخت و همون سوالشونه یکلش بود رو با زور رو یکه رو یمن یپا
 . رفتی و به من چشم غره م ستادهی وا وار ید کنار یبه تازگ

 کرده، اون هم االن سرگردانه. یمارمولکه خال یها رو رواملت  یهورا همه  یچ ی_ ه
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 و گفتم:  دمیکوب یرعل یام یبه بازو یمشت

 _ برو بکشش. 

از کجا در   دونمی انداخت و به سمت آشپزخونه رفت. مگس کش رو از نم نیکولش پا  یرو از رو من
تا شاهد له شدن مارمولک   واریبه د دمیراهرو قدم برداشت. پشت سرش چسب  یبه سو  شیآورد و پ 

به سمتم برگشت و چندشانه نگاهم کرد.  یکم واریچندش، کنار د یاون موجود بس دنیباشم. با د
 بشه.  ستیدم و با چشم به مارمولک اشاره کردم تا زودتر سر به ننثارش کر ییدندون نما ندلبخ

 زدم:  غیاز شدت آروم بودن کارهاش ج  هویکش رو با ترس و لرز جلو برد که  مگس

 ...یکنی _ چرا استخاره م 

هاش رو دراز کرد. حاال نوبت اون بود. مگس کش  به سمت داداشم لنگ  اریمارمولکه هش غم،یج  با
به مارمولکه از نوع فرار کردن داداشم با اون   توجهی. ب دیدو ا پرت کرد و سمتمهو رنگ رو به  یآب

 شدم.  نیاز خنده پخش زم شدیم دهیچ یبلندش که در اثر ترس بهم پ  یهالنگ

اعالم  نشده، افتیراهرو مفقود االثر و هنوز  یتو یهاآخرش هم مارمولکه پشت جعبه نکهیا خالصه
در حال آباد   کردم،ی نگاه م یرعلیطور که وسط حال زانو به بغل چپ_چپ به ام. همون کنمشیم

 یتو یزد و از اون دلسترها  ییبودم. لبخند دندون نما شد،یکردن اجدادش که اجداد خودم هم م
 زد و گفت:  یاخودش برداشت. اشاره  یبرا یک ی یقوط

 _ باز کنم برات؟  

بده باال بردم و پشت سر هم چند تا   ستیا خواد،ی که م  سیهام رو مثل پلدست  جفت
  دنیاهرم همانا و پاش دنی. کشدیرو کش  یباال انداخت و اهرم قوط یادادم. شونه لشیتحو »نه«

صورتش مثل   یدلستر تو ختنیشوک کارش بود با ر یصورتش همانا. مامان که تو یدلستر تو ییهوی
که داداش گرامم اول سر دلستر رو   یی برگشت. از اونجا هیو دوباره به حالت اول  دیلرزلحظه  هی دیب

من گرفتش. از   یجهت داد و از اون حرکت مامان، رو رییخودش گرفت و بعد به سمت مامان تغ یرو
دلستر رو به سمت سقف  دهی من ترس غی ج ی. از اون طرف با صدادمیکش غ ی ج  یو بس دمیجام پر

  یصورت کف نی ب رونمیاشت تا گاز دلستر تموم و آتش بس اعالم شد. نگاه حد نگهگرفت و انقدر 
که از   یخودم و سقف یدلستر  یهالباس  س،ی خ  یداداشم از گاز دلستر، مامان هنوز در شوک با لباس
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  یوضع لوچ خودم عصب نیا دنیاز د نکهیگرفتم. با ا د،یچکی دلستر بر سفره م ییمویل یهاروش قطره 
پخش شدم.   نیزم  یخنده و رو ری زدم ز یاومده بود، پق ش ی که پ یاوضاع خنده دار  دنید بابودم اما 

 و گفتم:  دم یگرد شده از جام پر یهاهمانا. با چشم یدلستر  یهامبل  دنیپخش شدن من همانا و د

 شده.  یختیر نی . فقط بابا بفهمه مبال ای! بدبخت شدیی_ وا

  دیسف یها. مبل دیلکه_لکه شده چرخ یهابا حرف من سر مامان و داداشم به سمت مبل  همزمان
شده. نوبت مامان بود که از جا بپره و با سرعت    یدلستر طراح یبای ز یروس که حاال با خال_خال ها

 ببره. راهم  نی ها رو از ببه جونش تا لک  افتهی سمت مبل و ب ادیب  یسمت آشپزخونه بره تا با فوم کف
که شتر با بارش   ییکشو یخالص شم. از تو میچسبونک ی اتاق تا از شر لباس ها یرو کج کردم رفتم تو

و   دمیکش رون ی پر رنگش ب یبود رو با شلوار طرح ل  یکه وسطش گل بنفش یاسی بلند  نیآست شدیگم م
 رفتم و بلند داد زدم:  سی خ یتنم کردم. به سمت سفره

 ! ؟یِ چه وضع اسفناک نی _ من ناهار نِخرَدم. ا

ندادن.  یجواب  دونستن،یها هم که مگفته باشم. اون  یز یچ خواستمی دنبال جواب نبودم، فقط م به
آشپزخونه تا   یدلستر رفت تو  یپر شده بود، با قوط  ش یخراب کار یهاداداشم که امروز چوب خط 

 ها خالص شده به سمتم برگشت و گفت: ه به سر و روش بکشه. مامان تازه از شر لک یدست

 _ هورا! خوب شد؟! 

دلستر چه  دونمی)چم شیارنگ زرد _قهوه  یرو از سفره گرفتم و به مبل ها دوختم. هنوز هم کم نگاهم
  دیبنفش_سف یگل گل یمونده، اما خب بهتر از قبل بود. از چهار طرف سفره   یمبل باق ی( روه؟یرنگ

سوم بدون نگاه کردن به  ی. به سمت بالکن پا تند کردم و از طبقه زهینر نیزم  یگرفتم تا دلسترها رو
هام سفره رو  انگشت  دهیبلند شد. ترس یداد یصدا هویکه   زهیدو طرف سفره رو ول کردم تا بر نیپا

از دلستر و   س یخ یهابا لباس  یشد. مرد دهیکش نیو سرم به حالت ناخودآگاه به سمت پاول کرد 
باال رو به   یطبقههاش چشم نیخشمگ  کرد،ی م ییسرش خودنما یکه ولش کرده بودم و رو یاسفره 

سرم رو کنار   ع یکنم. سر یر یجلو گ دنمیتا از خند دمی. لب گزکردی دنبال قاتل که من باشم، کند و کاو م 
بهم   یدراز بالکن فاصله گرفتم و وارد خونه شدم. مامان مشکوک نگاه یو با سرعت از راهرو دمیکش

 انداخت و گفت: 

 ؟یداد زد ی_ تو اون جور 
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 دور خونه چرخوندم و گفتم:  چشم

 درصد.  هی_ من؟ نه! مامان فکر کن 

 . کردی م یزپرسطور وسط حال باشده، فوم پر کف به دست، همون  زیر یهاچشم با

 بود؟  یچ ی_ پس صدا

صورت مامان    یقطرات دلستر رو  یتکون دادم که ته مونده دونم،ی نم یرو به معنا  سمیخ یهادست
قرمز اعالم شد به سمت اتاق پا تند کردم. خوب حاال   تیوضع  یزدم و وقت  یی. لبخند دندون نمادیپاش

هوا  بادچون سفره هم قربونش بشم به  رم،ی حال که به فنا م یهام رو کجا بشورم؟ برگردم تودست
 میو فانتز کیکوچ یآفتابه  یکه رو گشتی م یام به دنبال راه حلتا دور اتاق شلخته   دور یرفت. نگاه 

گلدون  یموند. آخ جون آب. به سمتش پا تند کردم و آفتابه رو رو رهی هام خ، کنار گلدون  ز یم یرو
هم بشورم. با راحت   رو  یکیگرفتم و بعد شستن جا به جا کردم تا اون  رشیز  کردم، دستم رو میتنظ

کردم.   افتشی  یجا لحاف  یگشتم که تو یدستمال کاغذ یهام، با نگاه دنبال جعبه از دست  المیشدن خ
هام رو خشک کردم. از همون جا دستمال گلوله شده رو به سمت  کندم و دست  یاز توش دستمال

که طبق معمول هدف  هکه اون ور اتاق کنار تخت قرار داشت پرت کردم. البت میسطل آشغال صورت
سرم   ر ی لنگر انداختم تا خ رمیتحر  زی م یگفتم و رو یاعالم نشد و پشت تخت افتاد. وله له ا  قیدق

 هام بکشم. کتاب یبه سر و رو یدست

اپن کش رفتم و با   یرو از رو یرفتم. گوش رونی و ب دمیپر یصندل  یخونه، از رو  یزنگ گوش یصدا با
 جواب دادم:  عی سر انای شماره  ک دنید

 _ بله؟

 و گفت:  دیکش یپوف

 ؟یدیآدم جواب نم  نی _ بله و بال. تو چرا ع  

 دادم و گفتم:  چیصورتم بود رو پ  یکه جلو ییمو طره

 حاال چته؟ !یشنف ی آدم نم نیتو ع گه،یآدم بود د نی_ ع

 .پوسمی م مدار  رونیب  میهورا، بپر بر گمی_ م
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اپن گذاشتم. رو به مامان که  یهام رو قائم روبه جلو خم شدم، دست  کمی تموم شدن حرفش  با
 گفتم:  دهیهم بود، تند_تند پلک زدم و کش  من یو حواسش پ کردی داشت غذا درست م 

 _ مامان!

تلفن رو قطع کردم و   عیپشت خطه. سر ارویباعث شد تازه بفهمم عه   انایک  یخفه شو غی ج یصدا
 ادامه دادم: 

 .یبوس با ؟ی ندار  یخوب؟ کار  گه،ی د رونی برم ب  انای _ با ک

 داد مامان بلند شد.  یبرگردون زدم سمت اتاق که صدا دور

 چه وضع اجازه گرفتن بود؟  نی_ ا

ار  مردونه بود تا مانتو رو تنم کردم. شلو رهنی پ هیهم شب شتریکه ب میتونیز یگفتم و مانتو  یالی خیب
سر کردم.   زادی آدم  نیرو ع می کش رفتم و در آخر شال مشک  یجا لباس یرو از رو  یسنگشور مشک

.  کنممامان سرم  یدست گرفتم تا جلو یرو برداشتم و تن کردم. چادرم هم تو میکاپشن مدل سرباز
  یبرا  ستادمیدر وا ی. جلورونیمونده تا مامان قشنگ بندازدم ب  نیچون هم م،یکنی هم نم شیآرا

نازک   یکنم. پشت چشم میمتر باز کردم تا بتونم حالتش رو درست تنظ کیچادر سر کردن دهنم رو 
 . دمیپر رونیب  یکردم و با خداحافظ 

  دنشیکوله دار. با د شهیهم یانای بغل ک  میندازیرو هم م هیبق م،یری حاال تا دم شهرک با چادر م  خوب
رنگش    یمشک یکوله دنیکردم. با د یها رو ط پله یشتر ی تکون دادم و با سرعت ب یدم مجتمع دست

بغلش   چادرم و در آوردم و   عیشد، سر یشهرک که ط  ینیگرفت. سر پا  یشتر یلبخندم عمق ب 
 انداختم. با اخم گرفت و گفت: 

 ؟ یکنیسر م  ینطور یچرا ا ی! تو که انقدر با چادر مشکل دار فهممی _ من نم

 گفتم:  کارم هیتوج ینگاهش کردم و با تکون دادن دست برا هیاندر سف عاقل

خب مشنگ اگه اجازه   رون؟ی برم ب  یدزدک ینطور یا اد یخوشم م  یل ی_ به نظر توئه کله شق، من خ
 . آوردمی در نم  یباز  سی که دزد و پل دادنیم

 ادامه دادم: نیغمگ
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 چه کنم؟  یبه خاطر کارم ول امشرمنده یل ی_ جون تو خودمم خ

 گفت:  نداختی اش رو دوباره پشتش م طور که کوله حوالم کرد و همون یاسقلمه

 . یناراحت میدی_ باشه بابا! فهم

 یابه من چه اصال. شونه  ا؟ینگرفت آ ا؟ی مامان گرفتش آ  یعن یکارت افتادم.  ادی بانک از دور،  دنید با
 با اخم گفت:  انایسرم گذاشتم. ک یباال انداختم و کاله کاپشن رو رو

 !هاومدهیمتر برف ن  می_ هورا؟! ن

 و گفتم:  دمیرو باال کش دماغم

 سرما بخورم. من اد،یوقت سوز ن  هیدر رو ببندن تا  گم،یمن رو ببرن جهنم هم م نی . ببادی_ سوز م

 اتوبوس گفت:  ستگاهینثارم کرد و با اشاره به ا یاوونهید

 . هوم؟ میبخور یپارک ملت بستن میبر  ای_ ب

 و گفتم:   دمیهام رو بهم کوبکه کالهم افتاد. دست دمیباال پر کمی

 ؟ی_ متر 

هم  ف یک یمن حت  نکهیو خوشحال از ا انایآره تکون داد. با ذوق بدون توجه به ک یبه معنا یسر 
رد شدم. با بوق بلند   ابونیاز خ حساب کنه، انایلذت بخش رو ک  یهای و قرار پول اون بستن اوردمین

  غیج ی من هم با صدا غیهوا. حاال ج دمیزه به خودم اومدم و دوباره ده متر پرتا ینی ماش یباال
. دمیدو ابونی خ یترمز بزنه به سمت باال نی ماش نکهیشد. قبل از ا ختهیدرهم آم نیماش یهاکیالست

اسکوال   نی بهم چرا دارم ع خورهی باشه در هر صورت م  ادیز  نهیبگه اگه سرعت ماش ستیهم ن یکی
رو باال آوردم   امهاز لنگ  یک یسر جام استپ زدم. دستم رو گرفتم به سرم و  کنم؟ی فرار م ابونی وسط خ

و با   دمیکش یغ یبهم زد. ج یآروم یبود که ضربه  ادیز ن ی. مثالًها. انقدر سرعت ماشرمیتا مثال نم 
  یطور که روردم؟ هموناالن م دمیشا  ایمن زندم؟ نمردم؟  نیخوردم. ه نیزم بسته آروم یهاچشم

 داد زدم:  دادمی هام رو بهم فشار مبودم و چشم دهیدراز کش نیزم

 عطر تو رو داره. یجاده چه همواره، هوا چه قدر بو  شتیپ ام ی _ خدا جونم! دارم م
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رنگ، تند_تند  یدوتا چشم آب دنیچشم باز کردم. با د عیصورتم، سر یکه خورد تو  یاضربه با
 زدم و گفتم:  پلک

 !گرهیچه ج لیفدات، عزرائ ای_ واو! خدا

شد.  انی نما دمشیبانک د یکه اون روز جلو یااون پسره بزغاله  یعقب رفتن صورت طرف، چهره  با
 به ابروم دادم و گفتم:  ینیچ

 ! ه؟یلیچه عزرائ  نی _ نه خدا! غلط کردم. ا

 و گفت:   دیخند پسره

 .شهی خدا حس م  یخدا و نه بو شی پ یر یم یر دختره، نه دا نی_ بب 

 تند عطرش گفتم:  یرو جمع کردم و با حس بو دماغم

 . چغندر!شهی خدا حس م یبو ،یر یاز من فاصله بگ ی_ اگه کم

نگاهم  رهی کج کرد تا راحت تر بخنده. از کنارم بلند شد و دست به بغل  از اون باال خ یرو کم   سرش
 . دستم رو تکون دادم و گفتم: قی نفس عم هی شی آب یهانگاه به چشم هیکرد. 

 .شهی خدا حس نم ی_ دورشو! با وجود تو بو

اش  جا موندهعطر  یعقب تر رفت. تازه داشتم از بو یو کم  دیخوش فرمش کش یموها نیب یدست
 شد. دایماده خر پ  یانایک یکه سر و کله بردمی لذت م

 ؟ یزنده ا ؟ یشده؟ خوب  یهورا چ غ،ی _ ج

 سرم رو کج کردم و گفتم:  یکم

 حرفه؟ی _ به نظرت روحم داره باهات م 

 و بلند شد:  دیبه زانوش کش ینوع فعلم دست دنیشن  با

 . ی_ نه خودت
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 از پشت سر بلند شد:  یکی یصدا

 . یبلند شو راه و بست ستین تی زی_ اگه چ

 بلند شد:  گهید یکی یصدا

 نشده باشه. تیزی وقت چ هی مارستانی _ نه دخترم برو ب

 لمیدهنم باز موند. وا مگه ف تی جمع دنیبه عقب چرخوندم و با د شتریبود رو ب   نیزم  یکه رو سرم
 ه حالت نشسته در اومدم. کنار گوشم زمزمه کرد: ب  انایچخده. با کمک ک   گهید نی! بر؟یینمایس

 ؟ یسالم یول  نی زم یآروم خورد ست؟ین تی زی_ چ

 بود اومد سمتم و گفت:  دهیکش یرو به کنار   نشیزمزمه کردم و بلند شدم. پسره که ماش ی«ا»آره

 _ خانوم کوچولو! زنده...

 بهش رفتم و داد زدم:  یاغره چشم

 _ خانوم کوچولو، ننه بزرگته! 

 زد و گفت:  یلبخند

 نشه. تی زی چ هیفردا  مارستان،یب  میسوار شو بر ای_ ب

 . دیتا رستنگاه موهام باال پر ابروهام 

 ؟یمن رو بدزد یخوای _ برو گمشو، از کجا معلوم نم

 زد و گفت:  یاقهقهه 

 تو رو بدزدم؟! دیبا ی چ ی_ آخه جوجه، برا

 و گفتم: باال انداختم  یاشونه

 . ی_ کخ دار 
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 سرش رو کج کرد و گفت:  یکم زد، یامسخره  لبخند

سالم ما رو   یدیخدا رو د ی. راستیومدی. خودت ن مارستانی_ در هر صورت من آماده بودم ببرمت ب
 هم برسون.

با اون   نینظاره گرد رفتن ماش  زونیآو یرنگش شد. با لب و لوچه دیسف یزد و سوار پورشه  یچشمک
 بودم. سقف بازش 

 خدا، خدا. ی. اشنی م یسوار چ  ایتو روخدا. ک نی! بب انای_ ک

 خنده و گفت:  ریزد ز  یهام پقبا حرف   انایک

 .واریبه د دیپسره اون ور از خنده پاچ  ،یخوندیآهنگ م یداشت نیزم یافتاد یهورا! وقت یی_ وا

خونه   تا  میرو بست. دست به کمر دوباره برگشت ششیبهش رفتم که ن یاکردم و چشم غره یاخم
 . روزم کوفتم شد. میبر

  نیسرم کردم و با آخر عیچادرم رو در آوردم. سر انایک فی ک یو از تو ستادمیمجتمع ا یکوبان جلو پا
خونه شدم. فقط خدا رو شکر   یراه  ده،یبار خوب هم شن ک یاز صد بار گفته و صد و  ش یکه ب  یخوب

. خب ابونیخ  یتو دمیدفعه پر ه یکرد. چرا؟ چون  ینه خود مامان زنده_زنده دفنم م ام و اگرکه زنده
 هی نیدختر خوشگل موشگل مثل من و ع  هیآروم برونه تا اگه  ابونیخ یتو  دیبه من چه، راننده با

قدم گذاشت و اونجا رو منور کرد، بهش نزنه. پرو هم اون  ابونیبه خ  یعنیاهم،  دیخانوم با وقار پر
 که. نیدون یاس مراننده 

رو به مامان   یکس دنیبه حال شتافتم با ند یورود یگفتم و از راهرو یکه باز شد وارد شدم، سالم در
 گفتم: 

 _ دادا و بابا کوشن؟ 

کمرنگش با نور زرد مسطح   یارتباط با خدا، همراه اون جلد آب کیکه به سمت کتاب کوچ طورهمون
 رفت گفت:  یکاناپه م  یبهش، باز رو

 داداشت هم سر کار.  ت،ی _ بابات که مامور
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کرم   یهاکاناپه یرو هامخودم و مامان بدون عوض کردن لباس  ییگفتم و خوشحال از تنها یآهان
ال شکل بود، خودم رو به  یدو کاناپه نیب  زیم یکه رو ونیزی برداشتن کنترل تلو ی. برادمیرنگ چپ

  یمامان، برش داشتم. بهش چ یهاو با هزار اهن و اوهن و در کنار چشم غره  دمیطور کامل کش 
قراره پخش کنه،   یچرت یهاچه برنامه ونیزیشب تلو می ن یبب میگردی که م یهمون قسمت یتو گن؟یم

 میتا مثل مرغ سر شب بخواب   ستی. حاال که بابا ن گشتمی م یمناسب نصفه شب  یدنبال برنامه 
 یشبکه یهابرنامه  نیشبح ب یکلمه  دنی. با دنمیبب   لمیلنگر بندازم و ف ونیزیتلو یجلو تونم،یم

  لمیف نمتیبی ساعت دوازده شب م  ولیکوکش کردم. ا  عیو موضوع، سر هیبدون توجه به بق  شینما
 جونم.

از   م،یکه امسال کنکور دار  ستیو به اتاق رفتم. ن  دمیمورد پسندم از جا پر لمیاز ف المی راحت شدن خ با
 . میدرس بخون ی!( بهتره کم گه؟یبود د  نی)هم شهیازم گرم نم  یآب  دونمیکه خودمم م  ییاونجا

.  دمیاز جا پر د،یکشی ( م خونه یداشت هوار )چه با هورا م  شتریمامان که ب یهورا گفتن ها  یصدا با
  یهورا نیو چراغ مطالعه ام رو خاموش کردم. با چندم  دم یهام کشبه چشم یدست  شب شد؟ یعه ک

 و گفتم:   دمیمامان به سمت حال دو یاپ یپ

 _ بله؟!

 بود، گفت:  یز ی آشپزخونه به دنبال چ یکشوها یکه سرش تو  طورهمون

 !گمیهورا؟ ظهر و م  ی_ سفره رو تو جمع کرد 

 گرد آب دهنم رو قورت دادم و گفتم:  یهاچشم با

 داداش جمع کرده.  دیدرصد! شا  هی_ من؟ نه. فکر کن 

 آورد و گفت:  رونی کشو ب یجمع شده سرش رو از تو یافه یق با

 سفره؟  نی_ پس کو ا

 و داد زدم:  دمی از جا پر یاام رو خاروندم. با کشف کلمهباال انداختم و چونه یاشونه

 خرزو.(  گهیبابام بهش م  _ خرزو خان! )جناب جن،
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 بهم انداخت و گفت:   یچپ نگاه چپ

 _ نه بابا!

 اه،یگفت و دوباره به گشت و گذار مشغول شد.  «یدونمی انگار خودش هم مطمئن نباشه، »نم بعد
که بعد از اون   ییهااز انبار مامان، مرغ  دیجد یاننه. بعد کشف سفره  ولی. افتاد گردن خرزو خان، ااهی

  نی زم یرو  نو مثل کدو قلقله ز  دمیبه شکمم کش  ی. دستمیپز درست کرده بود رو خورداملت داداش 
 خوردم.  یقل

 _ آخ ننه، چه گشنم بود.

 گفت:  عیگفت. بلند شدم سفره رو جمع کنم که سر یجون نوش

 گم نشه. یکی نیا گهید نی_ نه، نه. تو بش

 رو من گم کردم؟  ی_ وا مامان جان مگه قبل

 باال انداخت و گفت:  یا شونه

 . یکرده باش یکیها دست به با همون خرزو خان  ستین  دی_ بع

ول   یمجاز  یفضا ی. تودمیکاناپه پر یجهش رو هیممنون«، به  یل یو با »خ دمیدماغم رو باال کش  آب
 خواب اومد. یبرا زی _مزیاتاق با چند تا چ یکه مامان از تو میدیچرخ یم

 . یبخواب فردا مدرسه دار   ری_ بلند شو هورا! بلند شو بگ

 و سر به اعتراض بلند کردم.   دمیکش یپوف

 ؟ ی_ مامان! بابا رفت تو شروع کرد

هورا اگه تا دو  یعنیموند. بله بله، گرفتم.  رهی بهم خ هی درشت دو ثان  یهاکرد و با اون چشم یاخم
  یمامان رو بس یدونم با اون آبا و اجدادت. اصال من زبون چشم ها یمن م ینخواب گهید قهیدق

 نمه بد اخالقه. هیخوش صحبته فقط   ی. المصب بسکنمی خوب درک م
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 هیو به سقف زل زدم. من  دمی رو روم کش  میقرمز مخمل ی. پتودمیپالس یر یلحاف ز  یمامان رو کنار
دارم   دمیبخواب مامان فهم ریبگ یبا صدا  اد؟ینم  ادمیشب داشتم. نداشتم؟ داشتم ها پس چرا  یکار 

پتو   یسرماسرم گذاشتم و با لذت از   ری . دست زدمیو به پهلو چرخ دمی. لب گززنمی بلند_ بلند حرف م 
 هام بسته شد. خونه چشم یو گرما

 *** 

 و گفتم:  دمیفرا بنفش مامان از جا پر غیج  با

 ه؟یک ه؟ی! چ_ هان

 دستم رو گرفت و من رو بغلش پرت کرد. مامان

 چرا روشن شد؟  ونیزی_ هورا! تلو

 یملحفه ری که انگار ز یز یچ دنیدوختم. با د زونیمامان به تلو یبازوها  نیچشمم رو از ب هی متعجب،
.  دیکه چهار ستون خونه لرز دمیکش یاگهید غی خونه سرگردون بود، همراه مامان ج یرنگ تو دیسف

کردم و   از حد ممکن ب نیهام رو تا آخربه خودم دادم، از بغل مامان خارج شدم. دوباره دست  یتکون 
  یغیو ج یورود  یاز راهرو کیخش_خش پالست یبغلم فشردم. با صدا یگردالوم رو تو بای مامان تقر

 افتادم.  هیبه گر دیکش لمیف یکه طرف تو

 غلط کردم گم شدن سفره رو انداختم گردن خرزوخان. مامان کار من بود!  ننه حاللم کن، یی_ آ

  زونیکه برق تلو یمشک یمامان من رو از خودش جدا کرد با چشم ها ری_واگریهاگ نیا یتو حاال
 گفت:  یکرد، عصب یترسناکشون م

 دختر؟  یکرد کارشی چ ؟ی_ سفره رو خورد

 و گفتم:  دمیخودم رو عقب کش یکم

 . نیزم  یافتاد رو یعنی...  یکله  ی_ به خدا از دستم ول شد افتاد رو

 سرش رو کج کرد و گفت:  یکم

 هورا؟!  یبه آب داد ی_ چه دسته گل
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 و گفتم:  حرکت، بغلش رو ترک کردم هیمامان به  یچشم ها دنیاز د خسته

  تیدست آب قزمرو   ی_ مامان جان! من دسته گلم کجا بود؟ اصالً مگه من دسته گل به اون خوشگل
 دم؟ یم

 داد زدم:  دهیکش ون،یزیتلو تی شخص یبعد  غیج  یاسمم رو صدا زد و من هم با صدا یحرص

 _ جانم؟! 

  یو از پشت رو دمیکش  یخفن غی جلوم ج  یدراز  زیچ دنیعقب برگشتم چراغ رو روشن کنم که با د به
 افتادم.  نیزم

 ننه!  یی_ آ

  یها غیج  زونیخودم جمع شدم. شروع کردم همزمان با تلو  یوارانه تو نیرو بستم و جن هامچشم
 . دنیبلند_ بلند کش

 شهیهم نی دعوا بب  ی! چرا اومدغی . جمیبا هم دوست باش  ای من و نخور جون عمت. خرزو خان ب یی_ آ
 . غیج  ییباش و من رو نخور. آ یخوب  یبچه ایصلح اول به از جنگ آخر. خوب؟! ب  گنیم

رفتم و محکم با    برهی و یرو کی ستریام، ه یاپ یپ یهاو تکون خوردن چراغ   ییهوی روشن شدن  با 
  ینگاه به مامان دهیو ترس دمی. با داد مامان کنار گوشم، از جا پردمیطرف کوب یکله  یتو دست آزادم

 دوختم که سرش رو گرفته بود.

 ؟ یزنی خنگ چرا م ی_ آخه دختره 

 زدم و گفتم:  یا دهیترس  لبخند

 . میبستی صلح م مانی پ  می! پس جنه کو؟ داشت؟ییتو ی_ عه مام

 نگاهم کرد. ره یقرمز خ  یرو ماساژ داد و با چشم ها  سرش

 _ بچه جان...

 وسط حرفش و گفتم:  دمیپر
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 .امیگل میمر یبچه ستم،ین _ بچه جان

 اشاره زد.  یورود یراهرو یجلو شنی ام کرد و به دست به پارتحواله یاغره چشم

 .یبستی صلح م  مانیباهاش پ یکه داشت  یِ اون جناب جن نی_ ا

تر اخه؟   عی ضا نیحرکت کردم. از ا  ونیزیرو به سمت سقف گرفتم و به صورت خودکار سمت تلو سرم
خاموشش کنم. با   عیکردم سر یها سعبردم و با دکمه رشیدستم رو ز ره،یچشم باز به صفحه خ هیبا 

خودش رو به قفسه ام   محابای که ب  دمیکش یبه قلب  و دست دمیکش یاخاموش شدنش نفس آسوده
رو   بی غر بیعج  یزهای چ وقتچ یبود، ه  زیچ کیشب گرفتم تنها  نیکه از ا ی. آخ درسدیکوبیم

پس   نم،یبب لمی ا فرو کوک کردم ت زون ی. من مثالً امشب تلوادی بال سرم م نیگردن خرزوخان نندازم که ا
 ناقص رو رد کردم که. یروشن شد. اوف سکته  نیهم یواسه

. آخرش هم با برق روشن و در آغوش  دمیلحاف افتاده زدم و کنارش دراز کش   یبه مامان رو یلبخند
 .نمیترسناک بب  لمیف گهی. تا من باشم دمیهم بخواب فرو رفت

 ( ست ین یواقع یاگهید زیهورا چ یاز رفتار ها  یبه بعد جز بعض  نجای)بچه ها از ا

 *پس از کنکور* 

 پام به سمت مامان هل دادم.  یعرق کرده ام و مشت کردم. لب تاب رو از رو یها دست

 کنم. یرو زرد اعالم م  تیتونم. وضع  یمن نم نیخودت بب   ای_ ب

 شده، گفت:  زیر یمبل به سمتم برگشت. با چشم ها  یاز رو هوی

 که قشنگ به حسابت برسه. ادی من نگاه نکنم. بگم بابات ب ید زد_ هورا اگه گن

( دستم به تنبونت بدتر شد که. دست هام رو به گمیکه م دمی)د درحال ساخت یامام زاده ها ای
 صورتش تکون دادم.  یسرعت باال آوردم، تند_تند جلو

 . نمیبی خودم م  ای. بخوادی _ نه استغفراهلل، نم

اطالعات رو وارد  یشدم. همه  تی پاش کش رفتم و با سرعت وارد سا یرو از رو میتاب نوک مداد لب
 و گفتم:  دمیکش یغ یج هویکردم و چشم هام رو بستم. 
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  نیریحاال عزا بگ  ی. آرمیاولش رو بخون من تا ته م ه یآ خونن؟ی م یرو چجور  اسی هی_ مامان! آ
 ... نیصورتتون و زار بزن یجلو  نیر هاتون رو بکش. چادرهی به فنا م گهید یق یهورا تا دقا

 دست محکم پس کلم زد و گفت:  با

  یم استیبه   لیمن خودم تبد گهید قهی کار؟ تا دو دق یچ یخوای رو م  اسی هی. آیچندم شد نی_ بب 
 کنم.

 لب گفتم:  ری زدم و ز یبسته لبخند مسخره ا یچشم ها با

 .کنهیم  انیهمه محبت که داره قل نیاز ا ی_ مرس

پشت   یاون سه تا عدد سه رقم  دنیشدم. با د رهی هام رو به زور باز کردم و به رتبه ام خاز چشم  یکی
نمودم. مامان رو با دو تا دستم   تیمبل هدا یو لب تاب رو به گوشه  دمیسر هم ده متر از جام پر

 . دمیبلند کش یبس  غی بغل کردم و کنار گوشش ج

 .شهی . دخترت روانشناس موهویشد.  یمان! رتبه ام سه رقم_ ما

افتاد، محکم   یبه جونم م یینبودم با دمپا یت یموقع نیهمچ یاگه تو نکهیبدون توجه ا یخوشحال با
 بغلم کرد و گفت: 

 خل خودم.   نیچقدر خوشحال شدم. آفر زم،ی_ دختر عز

حواس سرم رو به دور و بر   یبا من بود؟ بمامان جدا شدم و با فاصله، صورتم رو جمع کردم. خل و  از
 کنم.  دایچرخوندم تا دختر خل مامان رو پ 

 . نمیبی_ من دختر خلت رو نم 

 و گفت:  دیبه بازو هام کش ی_تند پلک زد و بدون توجه به حرفم دستتند

 .میبلند شو کار کن  یدار  ی_ بلند شو. االن که انرژ 

کار کنم؟   نمیعشق و حال. من بش  رنی م  ارنیم  یخوب یمتر باز شد. جان؟! ملت کنکور رتبه  هی دهنم
 گفتم:  غی و با ج دمیبلندم رو کش یموها
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 خوشگلم.  یمام یبرم َدَدر. گودبا خوامی من م ؟یچ ی عنیمامان!  یی_ وا

هام رو  لباس  عی . سردمیاتاق چپ یو تو دمیمامان بلند شه با سرعت از جام پر یصدا نکهیاز ا قبل
رو از   یرفتم. گوش  رونیو ب  دمیلب هام کش یرنگ رو رو  یبده. رژ کالباس یر یتا مامان نتونه گ دمیپوش

 ده؟ی جواب نم نیارو گرفتم. بوق، بوق، بوق. تشکر !چرا  انایک یبرداشتم و شماره   ونیزیتلو ز یم یرو
بهم رفت.   یآشپزخونه چشم غره ا  ی . مامان از تودمیکش ی از سر خوشحال یغیبا قطع شدن بوق ها، ج

که بلند شد،    انایهق_هق ک یهم قرار دادم. صدا یدادم و پاهام رو رو هیتک زیکنار م واریتوجه به د یب
 متعجب اسمش رو صدا کردم. 

 !انا؟ی_ ک

 گفت که ادامه دادم: یهوم

 ؟ یکرد نیمز یکنکورت رو به چه رنگ ؟یخواهر  شدهی _ چ

 کرد و گفت:  یبلند ی خنده

 ؟ ی. تو چغی کردمش! ج  یصورت _

 بده.   لوی_کلویصبر بفرست فقط، ک  ایمن افتادن آخه؟ خدا ریگ  اینفس کش. ک ییه

خونه موندم   یانقدر تو رونیب می بر یپ یسر و کله زدن باهات رو ندارم. زنگ بزن اک یحوصله  انای_ ک
 کنم کپک زدم.  یدرس خوندم، حس م 

پلنگ   نیو ع دمیکش رفتم. لباس هام رو پوش  ز یم یمامان رو از رو یگفت و قطع کرد. گوش یا باشه
زدم و دستم   یمامان برگشت سمتم. لبخند گوش تا گوش  هویاز کنار اپن آروم_آروم رد شدم که  یصورت 

به   رو  خودمپرش   هی. با دمیدر که رس یها کیآروم برو. نزد نهیتکون دادم. هم  ی_بایرو به عالمت با
رو پا   میمشک یها ی . کتونستی نداد چادر سرم ن  ریدر رسوندم و فلنگ و بستم. اوف خدا رو شکر گ

نهم به  یکردم و به سمت آسانسور قدم برداشتم. دکمه اش رو فشار دادم و منتظر موندم تا از طبقه 
  یو جلو دمی پر داخلشآسانسور به  دنینهم. با رس ایهشتمه  ای شهیکنم چرا هم یسوم برسه. درک نم

و. آخ چرا خواد برم کوه، شکار آه ی. حاال من دلم مدمیچرکم کش  یبه شال صورت یدست نهیآ
  ستادنیالحمداهلل زد به سرم. با وا گم؟ی هات از دست من دوره؟ صبر کن چرا من چرت و پرت م دست

 . دمیو با سرعت سمت در پر دم یکش یغ یآسانسور ج
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ناکام هورا عشق آسانسور آخرش هم همون  زننی. بعد م رمی آسانسور بم یهم مونده تو نیهم 
زدم   یباز شد. خوشحال لبخند هویبه در زدم که   ینه! ضربه ا غی خبر زد کشتش. ج یآسانسور از خدا ب 

از ژله  یکه گرومب. با شدت به حجم  رونی ب دمیانداختم، پر  نیبز سرم رو پا نی توجه ع یو ب
شکم طرف خوردم. آب دهنم رو با صدا قورت دادم و   تو ست،یاستخر ژله که ن ن ی. اشتباه نکنخوردمبر

  د،یبلندش کش یها شی به ر ی. دستییخوش بر و رو  یچه جذاب، چه حاج  اهیسرم رو بلند کردم. 
  رتیح  یکنارم زد، به سرعت وارد آسانسور شد و من رو تو انیعباش رو جمع کرد و استغفرهلل گو

.  گهیاله زنک بود؟ داداش فرض کن دخترت بوده دخ یچرا مثل ننه بزرگ ها  اروی نی. االن ااشتگذ
ذوق کنه پرتم کرد کنار. البته که چقدر چغندر بود. غر   نکهیا یشد، به جا  بتی بغل از من نص هیحاال 

 .ادین بیهم پا انایها لنگر انداختم تا ک یصندل  یرفتم و رو نیغرکنان از پله ها با سرعت پا 

 ی. فقط من موندم اگه جا واسه رنی شاپ م   یکاف لشگر دارن هی نیع اده،ی. نه نفر آدم پنیکن  فرض
نفر   نیها. من که اول هی. فکر خوب م یاون وسط نقل ش میتون  یمثال م م؟یکن ینشستن نبود ما چه غلط

 رفتم به عقب برگشتم و با چپه راه رفتن گفتم:  یراه م

 م؟یما رو نداشت چه کن یکوچولو تی جمع تی ظرف شاپی _ بچه ها! اگه کاف

 رو به عهده داشت، گفت:   تیبود و حکم پدر جمع یکل یکه قد بلند و ه  سارا

 بابا خودت رو ناراحت نکن.  یدخ  نی_ بب 

و   انایبلند ک  غیمن به سمت جلو همانا و ج  ییهوی . جهش دمیخیو به عقب چ  زدم ییدندون نما لبخند
بغلش بلند کردم و باال رو نگاه   یسرم رو از رو  ؟شدیهمانا. عه! چه جذاب. چ  یآغوش یفرو رفتن تو

عقب  هب  یبه خودم دادم و قدم یتو؟ چقدر درازه؟ با صداش تکون  یبود یکردم. واو درخت سرو ک
 برداشتم.

 کوچولو؟   ی_ راحت

به قول مامان دو_سه بار تند   ن؟یبازم ا  نیدوختم. ه شی مشک یکردم و نگاهم رو به چشم ها یاخم
 ( رو فعال کردم و گفتم: گمی تند بادبزن هام )پلک هام رو م 

 . دیچشم سف نی_ بب 

 گفتم:  عی. آب دهنم رو قورت دادم و سردم یبه شالم کش یابروهاش، دست دنیباال پر با
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 ؟یراحت شد  یکارتم رو خورد ؟یکن ی چه م نجایبود. تو ا ی_منظور چشم مشک 

 گفت:  ی ه یداد و با نگاه عاقل اندرسف  به گردنش  یتاب

 ؟ یکنی بلغور م  یچ یمعذرت خواه یجا ؟یآورد ری _ برو بابا دختر جون. وقت گ

نشونت بدم   یمن گفت بلغور؟ بلغور  یبایز یگفت؟ به در و گوهر ها یچ نی! نفس کش. االن اغیج
 . یایسمتم ب یکه سال تا سال جرئت نکن 

 . افتاد؟یفالن  یکی ،یتو فالن بود  یکی چندِش چغندر.  یپسره  نی_ بب 

  یمشک یِ ورن  یفانتز  هیکه  ایمح فیرو باال انداخت و لب هاش رو به حالت نچ غنچه کرد. ک  سرش
هست. دستم رو  نمیچه سنگ ایمح  یقربونم بر  یسفت بود رو از دستش کش رفتم. ا یرنگ اما بس 

 همزمان بلند گفتم:  محکم پس کلش کوبوندم. فیبلند کردم و با ک

  نیخودم آست نمیبب ی. دفعه بعدی کن  یادب یبه من ب یکه به خوا  دهی_ تو هنوز وجودت به اثبات نرس 
 به جونت.  افتمی م زنمی باال م

  تِ یاز کنارش گذشتم. قزم ینگاه م یرو کنار بردم و بدون ن فیاز دهنش خارج شد. ک  یآخ بلند یصدا
 بر وفق مراده؟ یزندگ شهی هم  ایهم ترس به وجودم ننداخت اما آ یدادش ذره ا یرو مخ! صدا

 کوچولو! ی دیکارت و م _ تقاص

 *** 

  یخودم انواع اقسام جاها رفته بودم. به معن  یگذشت و من برا یکافه رفتن ما م یاز ماجرا یروز  دو
 میبر میخوای بابا م  یدو روز متر کردم و حاال طبق خواسته  نیهم یتهران و با دوستان تو یواقع
 مشکل برخوردم.  هیدور و اطراف گردش. فقط به  نیهم

 کنم*  تی دایگردم تا پ یرا دنبالت م ای*دن

من به   نینخوردم. عاشق، پاشق، قاشق هم نشدم. اشتباه نکن یو کشک  یو مشق ی! شکست عشق اهم
که با  پهی فرض کنم. پر کل دیبا  دهیخر خرم رو جو فتهی مانم بگردم که اگه دست ما ی م یدنبال فلش
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  نیرو بزنم. و باز هم ذهن منحرفتون رو جمع کن ی همه چ دیق  دیتوسط مادر گرام با دنشونید
 ! ستیگرده ابدا ن یذهن شما م  یکه تو یز یهاست. چ لمیف یعشقوالنه  یها سسکان 

بردم تا    نیغاز سرم رو پا نیفرش رو به دست گرفتم. بلندش کردم و ع یخم شدم و گوشه   دوباره
 بابا!  یالمصب؟ ا  نیکنم. کوش ا یفرش نرفته باشه. من درک نم  ریمثال ز

  فیفرش رو ول کردم و ک دانهیهورا؟« نا ام ی: »کجا موندزدی حال داد م یبابا که بلند از تو یصدا با
  رفتم.  رونیو ب  دمیعشقم کش افتنیاز ن  یتخت کش رفتم. آه یکوچولم رو از رو

 سه ساعته؟ یکنی م کاری_ چ

 لب به بابا گفتم و به سمت در روونه شدم.  ری ز یا کار«چی»ه

 *** 

جاده   ی. بعد کلدمیپر رونی حرکت ب  هیرو باز کردم و با  نیمکان رو به روم ذوق زده در ماش  دنید با
  یرو رو میآفتاب نکیو خلوت بود. ع  یکه فوق العاده فانتز  میدیرس  ییرد کردن به روستا  یچی مارپ

کنن   یولم نم مامان مواجه شدم. نگا! یکردم که با چشم غره  تیاومده از شالم هدا رونیب یموها
باال انداختم و پا به کوچه پس کوچه  یآخه؟ شونه ا نهی من رو بب خوادی م یک  یخلوت  نیها. جا به ا

  د،یوز یوضع گرما م نیا یکه تو  یباد خنک یم خوب بودن آب و هوا و حتمقابلم گذاشتم. با تما یها
 یکوچه  یکناره  زا یکردم. رودخونه ا  یحسم رو ابدا درک نم نیبه منطقه نداشتم و ا  یحس خوب

. مامان با سبد سبز رنگ  دیبخش یم  امیروح نا آرومم رو الت یآب کم  انیجر یروونه بود و صدا  کیبار
قرارش داد. کمر خم شده اش رو صاف کرد و با   نیزم  یرو  یقیبر، کنارم قرار گرفت و با آه عم  رونیب

 نفس_نفس اشاره به سبد کرد. 

 ... هورا؟! شی اری_ م

حرکت بلندش کردم و هن_هن   هی رو از کنار جمع کردم. با  دشیسف یتکون دادم و دو دسته ها یسر 
در   یکم بود ول یل یجنگل بود تا روستا. خونه هاش خ هیشب   شتریب  نجایاال راه افتادم. اکنان به سمت ب

خبر بر راحت گم شدن   نیکوچه بود و ا هی یهر خونه تو  دیداشت. شا یادیعوض کوچه پس کوچه ز
اخم  به عقب برداشتم. عه مامان کو؟ یق یگذاشتم و با نفس عم نیزم یداد. خسته سبد رو رو یمن م

. چرا االن فکر کردم گم  شهی درجا درست م یکن یم یهورا که هر فکر  یر ی. بمدمیدرهم کش هام رو
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 وچهک  ی. به سمت انتهادمیممتد مامان از جا پر غیج  یکه با صدا دمیکش  یحرص  یپوف  شم؟یم
که از شدت سرعت افتاد، نکردم. کش موهام هم باز شد و آبشار   نکمیبه شال و ع  ی. توجهدمیدوو

به دست آوردن  یکردم. دهنم برا تشونی. با دست به پشت گوش هداختی موهام رو شونه هام ر
  گردچشم هام  گهیدو مرد د نیبابا ب دنیبا د دمی. دم کوچه که رسشدیتند_تند باز و بسته م ژنیاکس

شکم بابا   یدستش که رو  یتو یسرم رو جلو بردم و با دقت به چاقو  یچه خبره؟ کم  نجایشد. جانم؟ ا
 گذاشتم که ضربانش حداقل صد رو رد کرده بود. یقلب  یو دستم رو رو دمیکش ینی بود نگاه کردم. ه

 

 به سمت پسر حرکت کردم.  غیو با ج   دمیصحنه، از جام پر  نیا دنیحرص از د با

 ؟ یکنیم ی چه غلط یدار  ی_ هو

  یبابا فشار داد. وا ی هیسمت کل  شتریزد و چاقو رو ب یتعجب نگاهش رو به من دوخت. پوزخند  با
هم چاقو بهش بخوره که  یکیاز دست داده. اگه اون  تی مامور یاش رو تو هیکل هیخاک عالم بابا قبال 

 زدم.   اشبه پ یو بدون فکر به سمت پسر پا تند کردم. لگد دمیبه پاهام بخش ی. جون میشی بدبخت م

 بندازش اون ور.  ؟یکش ی. چرا چاقو ممینی. بنال بب شعوریب یخوای م ی_ چ

  نیپرتم کرد. با ضربه به زم یبه کنار  یحواله اش کردم که عصب  یحرکت نکردن چاقو دوباره لگد با
  یها فشار دادم و ب زهیسنگر یام رو رو شده  یخاک یبرخورد کردم و آه از نهادم برخواست. دست ها

  دهیکش پشتکنم که بره اون ور موهام از  یغلط هیتوجه به دردش از جا بلند شدم. تا اومدم از پشت 
پسر   یکیاز دهنم خارج شد و نگاه دردمندم قفل اون  یپرت شدم. آخ  نیشد و دوباره با ضرب به زم

لب هاش نشست و با   یرو یندشدم. لبخ رهی مهربون بابا خ یکج و به چشم ها  نیزم  یشد. گردنم رو
 لب زد:  شیعسل یاون چشم ها

 _ ناراحت نباش. دخترم!

  یبلند تر مامان چشم از اون صحنه  غی آخ بلند بابا و ج یشد. با صدا  ریاز چشمم سراز یاشک قطره
هام رو دراز کردم  بلند شدم و به سمت پسر حمله ور شدم. دست  نی زم یدردناک گرفتم. با ضرب از رو

به  هم  یاکه با دست پسم زد و با چاقوش ضربه   یی. تا اونجادمینستم مشت به صورتش کوب تو و تا
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دادم.  رونیب  یگلوم  رو به سخت ی و نفس حبس شده تو  دمیاز ته دل کش یغیمن وارد کرد. ج  یپهلو
 شدم.   رهیباز به در رفتنشون خ مهی ن یپهلوم گذاشتم و با چشم ها یرو رو دست

 *** 

  یو بو دیسف  یها واریدوختم. د رو به دور و برم رونمی دور و اطراف چشم باز کردم. نگاه ح یصداها با
 یآدم باال لیا هی ننیب یم  شنیم  داریداد. چه جذاب! ملت ب یم مارستانی تند الکل نشون از ب

زنه. دستم رو از حالت صاف در آوردم و با کف دست به تخت    یما مرغ هم پر نم یبرا اشونهکله
در  دهیدوباره به حالت دراز کش  دیچ یشکمم پ  یکه تو  یدیوارد کردم تا بلند شم. با درد شد یفشار 

  شیپ یاتفاقات چند یادآور یاومدم. لبم رو از شدت درد گاز گرفتم و چشم هام رو با ضرب بستم. با 
که  یا هیناح ی. دست چپم رو رودم یپر نیبه سرعت چشم باز کردم و بدون توجه به دردم از تخت پا 

چشم هاش   دنمیبا د شدیدر رد م یکه از جلو یکرد قرار دادم و از اتاق خارج شدم. پرستار  یدرد م
 گرد شد و گفت: 

 ؟ی کجا اومد زمی _ عه عز

 لرزونم رو به چشم هاش دوختم. یتوجه به سوالش چشم ها بدون

 _ بابام؟! 

 پدرته. درسته؟ یفاضل یکرد و گفت: آقا  یاخم

انداخت و من رو جون به لب کرد. اما همون  نی آره تکون دادم. سرش رو پا یبه معنا  ی_تند سر تند
 .دی رو گفت که نبا یز یچ

 . زمیفوت کردن. متاسفم عز روزید شونی_ ا

که  دی. نفهم دیدور سرم چرخ  ا یکه دن  دیتموم شدن حرفش با سرعت برق از کنارم رد شد و نفهم با
چه   دیلرز یهم م هیثان  کی یم تار شد. تنم از نبود بابا براچشم شیرفت و راهرو پ یاهیهام سچشم

 !ست ی. نستین گهید دونمی که م یبرسه به االن

بابا.    نمتیخوابم بب  یفرو رفتم. کاش بشه تو یخبر  یب یا ی باز هم در دن پرت شدم و  نیضربه به زم با
 کاش! 
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 *** 

اتفاقات   یزده بودم که فقط به تمام  رتیزانو زدم. انقدر ح  دیسف یرنگ با نوشته ها اهیقبر س  کنار
شدم؟   م یتیمن انقدر  یک شده؟ی دور و اطراف نداشتم. اصال چ یاز فضا یکردم. درک ینگاه م رهیخ

 شروع به نوازش قبر سرد کردم.  ینوشته ها حرکت کرد و به آروم یگود یدستم رو

 بود مرا  یگه  هیقامت تو تک پدرم

 بود مرا  یبه ره ی چراغ چو  تیها گفته

 سخنت لطف و صفا ،یهمه شاد  تیها خنده

 بود مرا  ینامه تو چون شبح  یزندگ

 کنارم ولو شد و آروم_آروم گفت:  یتمام مشک یو لباس ها یاشک یبا چشم ها مامان

نبودنش رو به جا گذاشت. دلش به   نیغم سنگ ی_ چه سبک، چه آروم و چه مظلومانه رفت. چجور 
نگاهش آرام بخش دلمون بود. اما افسوس    یخندون و گرم یو چهره  انیپا یمهرش ب  ا،ی وسعت در

 وجود پر مهر و مظلومش رو ربود.  ریکه دست تقد

 هیکن. گر هیگفت: هورا! مامان گر د،یبار یکه از چشم هاش م یسمتم برگشت با گوله_گوله اشک به
 دلم. زی زع یش  یکن خال 

کنه. به سرعت به سمتش    یجمله از طرف مامان بود تا خودش رو خال نیدل پر دردم منتظر هم انگار
رو برداشت.   یجفتمون قبرستون خال   یزار زدن ها یآغوشش پرت کردم. صدا یبرگشتم و خودم رو تو 

ر با من و مامان  و گهواره وا مانهیتیباد  یاز برگ شده بودن با هوهو یعار  یکه به تازگ  ییدرخت ها
  یممکن بود. سرم رو ال حالت  نیسخت تر نیبدتر. محو شده بود و ا  یرعلی. امکردنی م یهمدرد

 چادر مامان فرو کردم و با هق_هق گفتم: 

 شعر بخونم؟ هیفهمه   ی_ مامان! بابا م

 مامان! بخون دختر دل نازکم. زی : آره عزمامان

 رنگ گفتم:  یو با نگاه به آسمون خاکستر  دمیکش یآه
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 . یزبرم، همسفر جان من  ی_ گرچه دور 

 . یمن  بانیگر  دهیو در د  یاشک قطره

شده   ی. صورت توپرم الغر و استخونستادمیاتاقم وا ی نه یآ یاز خون جلو یمثل گودال ییهاچشم با
بود   یبدنم عزادار پدر  ی. تک_تک اجزاکردیجلوه م شهی از هم  تری رنگم، مشک  یمشک یهابود. چشم

دوست داشت،   یل یکه ترکمون کرد. داداش مهربون عشق بابا شکسته شده بود. اون بابام رو خ
اما من  کردی م تی اوقات اذ ینکن. خودش هم بعض  تیگفت بابا رو اذ  ی من م شیپ شهیهم

و بابا رو فوق العاده دوست داره. حاال که بابا رفته داداشم اون مهربون   ستی از ته دل ن دونستمیم
خون شده. از مامان نگم که الم تا کام حرف    شیک یچشمش اشک،  هی. از من هم بدتره، ستیسابق ن

که   امیداد هیدلتنگ  دیخونه خرابه و من شد  تیکنه. وضع یم هیو گر واریزنه. فقط زل زده به د ینم
  یدادن ناراحتش م ریام که پدرانه نگرانم بود و من به حساب گ ییها. دلتنگ وقت دیکش یبابا م 

  زیعز هی دی بگم چشم. چرا ما با ،ی بگ  یهرچ دمینکنم. قول م تتیاذ گهید دمیکردم. بابا برگرد! قول م
  دیپنجره ولو شدم. کم_کم با یتخت گوشه  یو رو دمیکش یآه م؟یتا قدرش رو بدون  میرو از دست بد

باشه که  یدانشگاه یخوام دخترم تو ی نم یبابا که بگ   ییثبت نام دانشگاه اقدام کنم. آخ کجا یبرا
برم   یاصرار کن  ییکه توش پسر هست؟ کجا  ی برم دانشگاه ینذار  یی پسر هم توِش؟ کجا

 مثل الزهرا که فقط دخترن؟  ییهادانشگاه

تخت به حالت دراز کش در   یو رو سرم به عقب چپه شدم  یرو گره کردم. با گذاشتن رو هامدست
اصال امسال دانشگاه نرم.   ده؟یخرج ما رو م  یک  ستیشدم. حاال که بابا ن  رهیخ  دیاومدم. به سقف سف

به  هو دوبار دمیولو شده از تختم کش یبه موها یحال داره دوباره کنکور بده؟ دست یک شهی نه نم
  یم یدانشگاه هیثبت نام به  یبرا  دیودتر باحالت نشسته در اومدم. کالفه بودم و سر درگم. هرچه ز

  یبد بود و حال داداشم بدتر. با اون چندرغاز پول  یلیشد به مامان بگم. حال اون خ  یرفتم اما روم نم
بنده خدا خرج خودش رو   نکنه اما او یافته. داداشم کار م یکارمون راه نم  دنیکه از اداره به ما م

 بده.

  یهرچ ؟ی کن دم ینا ام یخوا یم  یتا ک  ای هام رو بستم. خداادم و چشم رو حائل سرم قرار د هامدست
  گهیتو رو خدا بس کن! د ای خدا ؟یِ کردن شیچه جور آزما نی. اشهی خونم بدتر م یدعا م شتریب

 .کشمی نم
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  ی! جور دیبرم. با  دیهم باشه قبول فقط با یدنبال کار. کارگر  رونی هورا. بلند شو برو ب شهی نم  ینجور یا
من   ایهم شکستم. اما آ یلیبلند شد. شکستم، خ رشیج  ری ج  یکه صدا دمیتخت پر یبا سرعت از رو

لباس   یدستم به سمت کمد لباس رفت و هرچ شه؟یدرست م یهمه چ  رمیگوشه آبغوره بگ هی نمیبش
 یو مانتو دمیکش یوقت؟! پوف چیه  دمینخر ی. چرا من لباس مشکختمیر  رونیداخلش بود رو ب 

رنگم رو هم کش رفتم و سر جمع   یبرداشتم. شال و شلوار سنگشور مشک  نی زم یرو از رو میاسرمه
 رفتم.  رونیب  دهیپوش

نگاهم کرد. لبخند   رهیچشم از سقف گرفت و بدون حرف خ  دنمیکاناپه نشسته بود با د یکه رو مامان
که بغض لقب   یچرخوندن سنگ هام رو از فاصله دادم و با چشم زدم و بغضم رو فرو خوردم. لب   یتلخ

 کردم. رونی گرفته بود رو از گلوم ب

 گردم.  یبرم ی. زودرونیبرم ب  کمی_ من 

تمام   یها ی باال انداختم و با آه به سمت در حرکت کردم. کتون ینگفت. نه آره و نه، نه. شونه ا یز یچ
 در آوردم و با سرعت از خونه خارج شدم. یرو از داخل جاکفش امی مشک

... 

رنگ و رو رفته که نشون  ی. نگاه از مجله هاستادمیوا یفروش  زیبه قول بچه ها همه چ یدکه  یجلو
قرار داشت، دوختم.   یا ی آهن زیم  یامروز که رو یداد گرفتم و به روزنامه ها یم  شی از آفتاب خوردگ

پول رو   ارداخل کانکس تکون دادم. با دستش مقد یچشم فروشنده  یرو برداشتم و جلو های ازمندین
به داخل  یاون اتاقک فلز  یرو خارج کردم و از پنجره   ازیپول کوچکم مقدار مورد ن  فینشونم داد. از ک

 یم یسواد یکیگرفتم.  شیها، راه خونه رو در پ یکردم. بدون گرفتن نگاه از تک_تک آگه تیهدا
  نهیکنم تنها راه ا فکرخورد.  یبه درد مِن دختر نم  یلیخ ی ک یخواست که با سن کم هنوز نداشتمش و 

 دار ها بگم دنبال کارم.  هیبچه ما نیا یدر خونه  یکه برم جلو

. چشم از  دیچسب  یبرخورد کردم که همزمان روزنامه از دستم افتادم و سرم به کس یضربه به شخص  با
رو به روم نگاه  یو به پسر چشم مشک دمیمحکم بستم. به خودم که اومدم عقب کش یضربه 

بانک رو مالقات کنم. بدون توجه به  زی عامل عز ریاالن مد نیهم دیانداختم. چه خنده دار که من با
بردارم که زودتر دستش دراز شد و برش داشت.   نیزم یاخموش خم شدم تا روزنامه رو از رو  یچهره 
 پر جذبه گفت:  یروزنامه کرد و با همون تن صدا یخم آلود حواله  ا ینگاه
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 ؟ یگرد ی_ دنبال کار م

 شناسه.  یابول بشر رو نداشتم. اما باز هم چفت و بست دهنم زمان نم  نیکل_کل با ا ی حوصله

 باهاش موشک درست کنم.   دمی_ نه خر

تنم کرد و   یلباس ها یحواله  ی دو_سه بار نگاه مهربون  نینکرد. برعکس ا یکالمم توجه  ی کهیت به
 گفت: 

 هاتون فوت کرده؟  لیاز فام ی_ کس

رو    یکیمخ رفتن با تو  یبفهمونم من حال رو  ی. به چه زبوناروی یپرسه ا ی. چقدر سوال متیقزم چه
 گفتم:  یو عصب دمیبه شالم کش یندارم. دست

 کنم به شما مربوط باشه. درسته؟  ی_ فکر نم

 هام گفت: آره تکون داد و با نگاه به چشم یبه معنا یسر 

که نتونستم بهت   یزن  یهات، چرا االن انقدر معصوم م یبعد اون همه اعصاب خورد کن  دونمی_ نم
 .یدار  اجیخوام بزنم احت یکه م یکنم به حرف  ینگم. حس م

 لب گفتم:  ریز

 ده بود که اون هم به لطف من شد. _ الحمداهلل ذهن خوان نش

 بچه جان!  نی_ بب 

 به سمتش خم شدم و گفتم:  شتر یب نمونی کم ب  یو بدون توجه به فاصله   دمیکش یپوف

 مادر بزرگمم. ی. دختر مامان و بابا و نوه ستمیجان ن  ی_ اوال که بچه 

 کرد و گفت:  یخنده ا تک

 تعجب داشت. خب؟  یبودی _ نم

 توجه به عزادار بودنم ...  یب  نمیش یبچه جان که م  یبهم گفت یبعد یدفعه  نمی . نبای_ ثان
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. در دهنم و دمیکردم و دارم براش ماجرا ها رو شرح م  یاحساس راحت شهی مثل هم نکهیحس ا با
حس کردم   ی واقع یهاش نشست که به معنالب  یرو یبرگشتم. لبخند مهربون   هیبستم و به حالت اول

 زنه.  یم  رونیمنم داره ب یباور بودن شاخ ها  رقابلیبه همون حد غ

 ؟ یار ی ب یچا ؟یقهوه درست کن  یتون  ی_ م

 گردنم رو به سمت جلو خم کردم و گفتم:  ناخودآگاه

 _ بله؟

 رو بهم گفت:  یچونه اش رو با دست خاروند و با نگاه کالفه ا ریز

 که... هیچ  یدون ی م کنن؟ یم  کاری _ بابا کافه دارا چ

 رو بهتر بفهمه. تمیکردم تا حس اعصبان  یبا حرف زدن لب و دهنم رو کج م همزمان

 ؟ ی. که چدمی_ هه. هه. هه! مسخره خند

. دیچ یمانتو محصور شده بود، پ ریاش دور بازوم که ز  دهیکش  یبه سمتم دراز شد و انگشت ها دستش
رو به   ادهی د، شد. با فشار از وسط پدستم نشسته بو یحرف و متعجب نگاهم قفل دستش که رو  یب

 بانک کشوندم و در همون حال گفت:  یسمت در ورود

کارهات   یتو  خوامی . نم یدار  ازیبرات افتاده که به کار ن   یاتفاق هیکنم  ی_ بذار درست بگم. حس م
 .میدار یکس نی به همچ  ازی. نرفته مونیآبدارچ  نکهی ا یسرک بکشم اما برا

به نفعم   یلیکار کنم خ  نجایدادم. اگه ا یهاش گوش م افتاده به حرف  نیپا  یحرف با سر  بدون
  مشکل ،یکار ساده ا  نیهمچ یبانک هست و از اون طرف فکر نکنم تو کی. چون خونمون نزدشهیم

 گفتم:  یقی هاش دوختم. لب تر کردم و با نفس عمباال آوردم و به چشم  یسرم رو به آروم داشته باشم.

رو   لمیخرج تحص تونمی ذره حقوق نم هیگردم چون با اون  یپدرم رو از دست دادم. دنبال کار م_ 
 بپردازم. 

 احساس زمزمه کرد.  یباال انداخت و ب  ییابرو

 کرد. دیبا   ی_ متاسفم اما زندگ
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در دوختم. تا حاال   یبزرگ جلو  یزدم و بدون کج کردن سرم نگاهم رو به گلدون شمعدون  یپوزخند
رو حس کرده؟   یپول یزنه؟ اصال تا حاال درد ب یرو از دست داده که انقدر راحت حرف م زشیعز

 شدم و گفتم: رهی خ یابر  مهیسردرگم به آسمون ن

 گل سرخ.  کیکرد؛ گاه با   دیبا ی_ زندگ 

 گ. دل تن کیبا  گاه

 باران.  نیدر پس ا دیرو دیبا گاه

 . انیپا یدر غم ب  دیخند دیبا گاه

 برام تکون داد و گفت:  یلبش سر   یرو  یلبخند مچهی ن با

 . دیلیدونستم در مورد کار بگم. هر طور ما فهی بود! در هر صورت من وظ  بای_ ز

  ای. هست؟ الحمداهلل! خداستی که ن  یشدم. کار سخت  رهیو درون بانک خ  یا شهیبه در ش رونی ب از
 م؟ یدیکرمت و شکر از کجا به کجا رس

 ازه؟ ین یکار کنم به چه مدارک نکهیا ی_ برا

 *** 

  یخونه رو بر م امی اپ یپ یزنگ ها یکه صدا ییوقت ها یدر انداختم و دلتنگ شدم برا یرو تو دیکل
 یپاشنه  کی یراهام، خم شدم و انگشت اشاره و وسطم رو هرکدوم ب داشت. با در آوردن کفش

هام  شدم که لنگ کفش   ییکفش استفاده کردم و با بلند کردنشون وارد شدم. باز هم دلتنگ وقت ها
از سرم جداش کردم که موهام همزمان   یشال رو به دست گرفتم و با کشش یو پال بود. گوشه  خشپ

عالئم به خودم  هم  نیکه بدتر شد. ا دمیام رو روشون کشخشک شده یشد. دست ها خیبا حرکتم س
  دینگاهم کرد. با رهی کاناپه صاف نشست و خ یرو یکم  دنمیچند وقت. مامان با د نیا یتو دنینرس

 داد اما... یگفتم، هر چند اجازه نم  یم  شبه

برجسته اش مشخص   یکه رگ ها ییکاناپه نشستم. دست ها یسمتش حرکت کردم و آروم رو به
 صداش زدم.  یدو دستم گرفتم و به آروم  نی رو ب شدیم
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 _ مامان؟!

 و گفتم:  دمیکش یزمزمه کرد. آه  «یهاش »جانمچشم سی خ ی الهی دو پ با

 ام.کردم و منتظر اجازه  دا ی_ دنبال کار بودم . پ

رفته.  نی چند وقت تعجب کرده حسش از ب نیهم انقدر ا دیدونست. اما شا  ینکرد. انگار م تعجب
 باز کرد و دلخور گفت: لب از لب   شه؟یم

 ؟ یکن  یتوئه لجباز قبول م _ االن من بگم نه،

کش   یچند وقت که اصال چهره اش رو نیبرعکس ا ی تلخ  ینه تکون دادم. لبخند یبه معنا یسر 
انداخت و با قورت دادن آب دهنش به دست  نینازکش رو نداشت، زد. سر پا یاومدن لب ها

 .دیدر آغوشم کش یش کرد و با دلتنگشد. دستم رو با شصت نواز   رهیهامون خ

. سخته!  شمی بدتر م نمیبی م نطوریبه درس هات برس. تو رو که ا نکن.  تی اذ ی_ برو هورا. برو ول
 شاد شه.  یکه مامانت کم  یقبل ی. اما بشو هورا دونمیم

شونه خم کردم تا با   ی. سرم رو رودیپلکم چک  یاز گوشه  یدرشتم بسته شد و قطره اشک یهاچشم
بازو و سرم نشست. خودش قطره اشکم رو پاک کرد و با    نیببرمش که دست مامان ب نیلباس از ب 

که غم   یبشم. همون یمیقد یهورا دیبشه. با دیکاناپه بلند شد. با یاز رو می شونیبه پ یبوسه ا
 دل تنگم! هم یلی. خستین گهیام که د ییدلش پنهون بود. دل تنگ بابا  یتو اما اشتد

 از من... رونیمانده در گلو را بکشد ب یحرف ها  نیا دیایب  یکی»

 ست« ین  یخفگ  یبرا  یخوب  حی بغض، توج شهیهم

چشم   یحالت ممکن تو  نیترآب دهنم رو قورت دادم. با مظلوم ،ی رعلی ام یبرزخ یهاچشم دنید با
 و گفتم:  هاش زل زدم

.  گهید هیآها آبدار خونگ ز،یهست. چ زمیبغل هست در ضمن چ  نیخوبه. هم  یلیخ  یداداش نی_ بب 
 . ستین  یخرش، کار خاص یرایقهوه دادن به مد هی ه؟یچ
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وجه   چیو به ه ستیول کن ماجرا ن شونیها. االن هم ارفتم  یبا مامان کلنجار م  داشتم یرعلی ام قبل
 رفت سرتقانه گفت:  یبلند شد و همون طور که به سمت اتاق م  نیزم  ی. از روشهی به رفتنم نم یراض

 . یر یجا نم   چیکه گفتم هورا خانوم. شما ه نی_ هم

  یکردم و با سرعت رو لیموهام فرو بردم. فرق راستم رو به چپ ما یو دستم رو ال  دمیکش یپوف
 یه بلند شدم. هوراگفتم و دوبار ی که به سرم وارد شد، آخ یمحکم  یکاناپه دراز کش شدم. با ضربه 

خوره. مامان که با حرص   یم  زشیبه م و سرت یشی کاناپه جا نم یقد رو ن یخنگ معلومه که با ا
 کش اومده گفت:  یمن لبخند زدن هاش راه افتاده بود دوباره با لب یخوردن ها

 من هم نظرم برگرده. دیکن که شا ی. خودت داداشت رو راضاد ی ازم بر نم ی_ من کار 

کنار حال و اتاق ها رو دور زدم و با شدت خودم   واریکاناپه بلند شدم. د یو از رو دم یکش یف یخف   غیج
 قهیدر اومد و متعجب بهم نگاه کرد. بعد دو دق زی خ میبه حالت ن  دهیکردم. ترس یرعل ی رو وارد اتاق ام

 گره خورده، گفت:  ییبا ابروها

 هورا. شهی _ نظرم عوض نم

 فرش دست باف اتاق لنگر انداختم و گفتم:  یزانو رو  چهار

 من هم بکارم؟  یذار ی چرا نم ؟یکنی مگه خودت کار نم نی_ بب 

 جلو اومده گفت:  یفوق گرد و سر  ییهاچشم با

 ؟ یکن  کاری_ چ

 سر برگردوندم. چشم هام رو با دست مالش دادم و درجا گفتم: ینچ با

 بکارم.  شهی . مخففش مگهی_ بابا کار کنم د

 گفت و با تند_تند پلک زدن گفت:  یآهان

 . اصرار نکن به جاش برو به درس و مشقت برس. شهی _ نم

 . دمیباال رفته توپ ییبا دست ها کالفه
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خرج من و  یخوای م یچجور  یکار کرد یل یخ ی. تو خرج خودت رو بدگمیرو م   نی_ خب منم هم
 ؟یرو هم بد لمیتحص

 بخنده. نکهیکرد تا ا یام مداشت مسخره  شتری . بدنشیخنده. مسخره بود خند  ری زد ز یپق

. در  یدانشگاه تهران ثبت نام کن ی تون  یراحت م  یلیخ یکه تو آورد ی_ آخه خواهر من با اون رتبه ا
 هات هست. فقط خرج کتاب  رنیگ  یضمن پول نم

  یکنارش رو  یو عصب دمیر از جا پرزمزمه کردم. ده مت « یکج و ماوج از اطالعات کمم »آهان یدهن با
 تونستم با مشت به شکمش زدم که آخش بلند شد. یتخت نشستم. تا م

 !یی. آرهیگ ینکن دختر دردم م  ؟یکنی م کاری هورا چ یی_ آ

 درهم و چشم غره گفتم:  ییدستش گره دست هام رو باز کرد و از خودش دور کرد. با اخم ها  با

  ی. من مرمی اول حقوق بگ نیها هم عالقه ندارم که هم نیو ا یلم به مع یدونی ندارم. م ی_ من کار 
 . یبا نیکنم. هم یخوام کار کنم و کار هم م

نکردم.   یتوجه نی بگه پا کوبان از اتاق خارج شدم و به هورا گفتن هاش کمتر  یز یخواست چ تا
گذاشتم تا فردا برم بدمشون و شروع به کار   رمی تحر زیم یکمد برداشتم. رو یرو از تو  ازی مدارک مورد ن

 یبارم هست و قراره پول بازو نیکه اول نهیا یبرا شترشی ب  یذره ذوق و شوق هم دارم ها ول هیکنم. 
به  ینشده. دست ریبرم تا د دیثبت نام با یاوف دانشگاه هم برا خودم رو بخورم. )اون زور بازو نبود؟(

شاد بودن   یو ادعا یرم رو خاروندم. سخته پدر از دست بدو با دست س دمیام کشآشفته  یموها
دست به کار    دیپس با نمیبب نیمامان رو غمگ تونمی مامان ازم خواست؟ نم یکنم وقت کاری . اما چیبکن 

 . میآغاز کن یآشپز  هیاز  شهیشم. از کجا شروع کنم؟ م

سرم محکم بستم. از اتاق خارج شدم و به   یباال یا ی رنگم رو با کش صورت  ییبلند و خرما یموها
  ریتا نزنم ز  دمیشدم. لب گز  رهیخوند، خ یکرد و قرآن م  یم هیگر نی زم یرو دی که با چادر سف یمامان

 پزخونهبلند گرومب_ گرومب کنان وارد آش  یی. با صدادمیرو ند یصحنه ا نی ادعا کردم همچ ه،یگر
 شدم.

 . نی شب تجربه کن کی ر فصل رو در قراره طعم چها ی_ شام امشب با من. همگ
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.  دمیهام رو جوشد. چشم چرخوندم و لب  بلند یرعلی ام یبلند »خدا رحم کنه«  یاتاق صدا یتو از
 بله، بله منم دوستون دارم. مامان با لبخند گفت: 

 . اتفاقا من حال نداشتم. زمی _ درست کن عز

رنگ    یصورت  ی تابهیفرو بردم. ماه تن یسر در کاب تابه یتکون دادم و به دنبال ماه  یلبخند سر  با
گاز، روغن    ری ز نتیگاز گذاشتم. از داخل کاب  یمخصوص خودم رو برداشتم و بدون نگاه به داخلش رو

  ین یزم بی. شعله رو متوسط کردم و به سمت سبد سختمی ر تابهیماه یرو کش رفتم و تو  یسرخ کردن
  یز یچ دنیرفتم. با د تابهیسر ماه یرفتم. دو_ سه عدد گنده بک رو پوست گرفتم و بعد خالل باال

رو صدا زنان   و اسمم  دی. مامان از جاش پردمیاز ته دل کش یغیداخلش دهنم رو تا آخر باز کردم و ج 
اون بال   که در حال جلز و ولز با تابهیسوسک داخل ماه دنیبه سمت آشپزخونه اومد. اون هم با د

 انداخته رفت.  نیبه من سر پا یکرد. چشم غره ا یدراز رو به هوا بود، اخم  یگنده و لنگ ها یها

 نگاه بنداز.  هیالمصب ها رو  نی_ صد دفعه گفتم ته ا

اون همه  فیزمزمه کردم. ح « یدی»ببخش ری آروم و سر به ز یهام رو بهم فشردم و مثل دختر  لب
هورا؟ با   هی باحال چ  ییبدبخت سوسکه چقدر باحال سرخ شد. ا یبودم. اخ ختهی روغن نصفش رو ر

 شد و گفت:  رهی به سمتش برگشتم. از پشت اپن بهم خ ی رعلینچ_نچ ام یصدا

اصال اون  ؟ یقراره کار هم کن تیآشپز نیو با ا  م؟ی_ با خوردن سوسک قرار بود چهار فصل رو تجربه کن
 ؟ یباش  داشته یز یچ یتجربه ا هیبانک نگفته  سی رئ

 گفتم:  یباال انداختم و عصب یا شونه

 بانک ساده است.  هیرستوران کار کنم؟ همش  ی_ مگه قراره تو

 گفتم:  شدم،ی رو از پشت درهم قالب کردم. همون طور که از آشپزخونه خارج م  هامدست 

 نزدم. یا گهیبرم تا گند دگرام با اجازه بنده  ی_ خب خانواده 

 *** 

رو به رو شدم که منتظر من کنار    یمسخره است که بعد صبحانه خوردن و حاضر شدن با مامان  یلیخ
کارم رو درست کنم.   یمزخرفه که با مامان برم کارها  یلیخ  ؟یچ یعنیبود. خب االن  ستادهیدر وا
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به مامان نگاه   رهی . من سمت چپ آسانسور چپ_چپ و خامی انگار دبستان  ست؟یمسخره ن ییخدا
  یم ریی آسانسور که با سرعت تغ یطبقه ها  یخدا کالفه از دست من به شماره  یکردم. اون بنده یم

 گفت:  یو عصب  اوردی بود. آخرش هم طاقت ن رهی کرد، خ

 . اومدمیثبت نام دانشگاهت م   یبرا  دیهورا؟ با هی_ چ

 گفتم:  یکجک  یختم و با نگاه ابروم رو باال اندا یتا هی

 .میاومدم با هم بر  یمن برم سر کار و بعدش م ی صبر کن یتونستی _ م

 لب گفت:  ریکرد و ز ینچ نچ

 .ی_ من نگرانم خسته ش 

از   زونیآو یبا لب و لوچه ا ؟یگی . چرا دروغ مگهید نمیمحل کارت رو بب  خوامی . بگو م یمرس یهع
 شدم.  دهیزشت، پشت سر مامان کش  یخارج و مثل جوجه اردک یاون اتاقک دو_سه متر 

… 

به   یکنارم قرار گرفت. نگاه ،یطوالن  ییکه مامان هم هن_هن کنان از سرباال  ستادمیبانک وا یجلو
 یوارد شد. آه یبلند یتازه کرد و با قدم ها یدور تا دور اون ساختمون دو طبقه انداخت. نفس

  بابپرم وسطش نفله شم.  ییهویکه باز بود، بسته نشه و من   یقو پشت سرش رفتم تا در بر دمیکش
 ی. تنها صدادیچی سکوت بانک پ یتو نیگرومب کفش هام با زم یدر زدم صدا نی که از ب یپرش 

  ارویکه جفت من شده بودن، قابل گفتن بود. از اون  ییکرد و چشم ها یکه شماره اعالم م  یخانوم
 گهی د یزدن و بعض  یسر پا و با ورقه خودشون رو باد م یضکه بع ییباجه گرفته تا آدم ها یها
 یدر ها  نیاز ب  ینگاه مشک هی ی نیهمه نگاه، سنگ نیا  نی. بکردنی به من چپ_چپ نگاه م سته،نش
  هایا ایباال گرفتم و آب دهنم رو با صدا قورت دادم.  ی. سرم رو کم بود نیاز همه سنگ شتریب  تیریمد

  ییهوی اسپرت  یهابا کفش  یچادر  یدختر  نیزدم. فرض کن  یچه گند یروز اول  نیالجن! کمک کن، بب 
  یپهلوم کرد و عصب  یحواله  یگرومبش همه جا رو برداره. مامان سقلمه ا یبانک و صدا  یبپره تو

 .دیغر

 .ی_ آبروم رو برد
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  نیشکمم گرفتم. کلم رو ع یچادر رو با دوتا دست بهم رسوندم و جلو یزدم و گوشه ها _تند پلکتند
راه   یچشم مشک ارویام فرو بردم و مثال ها مثال خجول پشت سر مامان به سمت همون  قهی یغاز تو

. االن چغندر  ی! چه لفظ ادبه پسره یتکون داد. زک یباال انداخت و سر  ییمامان ابرو دنیافتادم. با د
من؟  یواسه  ی. حاال االن انقدر آدم شدیکن یم دیکرم تول شتریاز کرم هم ب دونمی من که م ؟یکه چ

  نی لپم رفت ب هویکه  دمیآدامس داخل دهنم رو جو تی بهش رفتم و با عصبان ی! چشم غره اتیقزم
. همه  گهیغلغله شد و طبق معمول نگم د  بای تقراندازه بانک   نیآخ بلندم دوباره طن  یدو دندونم. صدا

به داخل اتاق    یچادر خاروندم و پشت سر مامان عصب ینگاه ها به سمتم برگشت. سرم رو از رو ی
. اصال من  شهیبود و از نصف به بعد ش  یکه دور و اطرافش چوب  یدونم چند متر  ینم یشتافتم. اتاقک 

قابل افتخار   مینگاه کن دید نیکنن. از ا ینگاهم م بس که خفنم همه رمی ام هرجا م یگل  یلیدختر خ 
 ست؟ یهم هست. ن

 الدنگ نشست. پسره گفت:  یاون پسره  زی م یچرم جلو یها  یصندل  یرو مامان

 خانم... نی_ خوش اومد

 جمله اش رو کامل کرد.  عیسر مامان

 ! ی_ فاضل

شونه اش   یخم شده رو ینگاهم با سر  ینیزد که چشم هام تا آخر باز شد. از سنگ یامردونه  لبخند
 نگاهم کرد و گفت: 

 ؟ یخانم فاضل نین یبش نیخوای _ شما نم

  یدرهم گره زد و کم  زی م یباال انداختم و کنار مامان جا خوش کردم. پسره دست هاش رو رو یا شونه
 من. یهاگاهش جفت چشمبه جلو خم شد. سرش رو به سمت مامان بود اما ن

 شعبه از بانک »...«  نی عامل ا ری_ من هم پاشا سعادت هستم. مد

.  ادیخفن بهش م   یشیپ ی! آر یشی . دور شو پشی پ ش،ی پ  ؟یشیداره. پاشا؟ پ   یچه اسم زاقارت  اوپس
 ادامه داد.  یشیبهتره بگم همون پ ای یتکون داد. پسر چشم مشک یمامان آروم سر 
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  یو کم یچا کارکنان قهوه، یآشپزخونه برا یاوقات ته راهرو تو یکه بعض میداشت رو  یکی _ راستش ما 
اومده از تهران رفتند   ش یپ یدخترشون مشکل  یخب االن متاسفانه چون برا .اوردیخرت و پرت م
 که هم کار... ام... کار... میداشت  ازین  یما به کس  نی هم یشهرستان. برا

 حرفش و گفتم:   وسط دمیحرص پر با

 !ی. آبدارچ نی_ راحت باش

با سمت   یانداختم. مشکل  نی زدم و سر پا یحرفم بلند کرد. پوزخند دیزد و دست به تا  یزورک   لبخند
رو هم به زور بهم    نینداشته باشم و سنم کم باشه هم یسواد دانشگاه یشغل نداشتم. باالخره وقت

 است.  شعورهیب  یشیپ  نیا ی. مشکل من کار کردن برادنیم

دوباره    یو با لبخند زورک  دیکوب زشیم یرو بایمدارک رو تقر دیرس  یبه نظر م  یعصب یکه کم مامان
 شد.  یو مشغول بررس دیخودش کش یپوکر مدارک من رو جلو ن،ی. پاشا هم از جو سنگدیعقب کش

 ن؟ ی_ امسال قراره دانشگاه بر

 آره تکون دادم. یبه معنا  ینگاه بهش سر  بدون

 ن؟ یایاوضاع سر کار ب نیبا ا نیونتی _ م

 کار قبلم رو تکرار کردم.  دوباره

 . نیهست ی_ پس در شرف نوزده سالگ

 سر تکون دادم. بایز یمثل بز   پارکت شده، نی به زم یچشم غره ا با

 شما زبونتون مشکل داره؟  دی_ ببخش

  نجایاگه مامانم ا شعور یب یشی نگاهش کردم. آخه پ ی عصب زیر ییسر باال آوردم و با چشم ها درجا
  ایمن  یچشم ها یدونم تو ی. نمموندی سرت نم ی رو یدرست حساب  یمو  هی ینبود که جنابعال 

 نگفت.  ی ز یچ گهیانداخت و د ن ی که با خنده سر پا دی د یمامان متعجب چ

 دم یبار آن را نوش کیبود که  یداشتنت نسکافه ا »دوست
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 برد« یخوابم نم  گریکه دحاال سال هاست  و

دانشگاه تهران وسط  یجلو  شعور،یب یش یو خسته از سر و کله زدن با اون پ  یرو ادهیپ  یکل بعد
قابل   ر ی رد شدم و نگاه به اون در باحال غ  نجایا یچقدره از جلو نا،ی. واو مامانم امیستادیانقالب وا

  شیپ ت وق  یل یوارد شدم. مامان که خ یانداختم. آب دهنم رو قورت دادم و با بسم الله فشی توص
پوش لبخند    یبه حال خود رها نمود. به نگهبان آب  نجای بدون توجه به من رفته بود داخل و بنده رو ا

  اسکول دم در نشسته بود با مستخدم یانایافتادم. ک رستان ی روز دب  نیآخر ادی زدم و   ییدندون نما
  میکه بر دمش یکشی من م ی. هر چکردی م یهم بود خداحافظ  ییو ناشنوا ریپ  بای مدرسه که مرد تقر

زد تا طرف    یبلند_بلند داد م یکنم.« بعدش هم ه یهم خداحافظ نیبا ا خوامی گفت:» نه من م  یم
خدا   یبنده   رمردیکه پ یرو. جور  چارهیب  رمردی. آخرش هم من رو کچل کرد هم اون پگهی م یبفهمه چ
پوش با سالم و   ی! نگهبان آبمااز دوست  نمیانداخت. بعله ا رونی رو از مدرسه ب  انای داد ک یبا داد و ب

 ینظاره گر ساختمون ها ی چپک  ییورود داد. گردنم رو کج کردم و با نما یبهم اجازه  یسر تکون دادن
با داد وارد    یکی روز  هی شهیم یمثال چ ،ی. آخ یاستاد کچل کن  میننه، بر غی دانشگاه بودم. ج یبلند باال
  میباهم مزدوج ش پهیاونجا من و اون استاد خوشت عد. بپهیخوشت  یاستاد جوونه اومده بس هیشه بگه 

 یو به حالت آماده برا دمیبره. آدامس داخل دهنم رو با حرص جو شی پ یو خوش  یبه خوب یو زندگ 
 گه رمانه؟خنگ م یبادکنک درست کردن، درش آوردم. آخه دختره 

 یکه خواستم بادش کنم با ضربه   نی. همژیباد کردن آدامس باز کردم و و یگفتم و دهنم رو برا یشیا
که  یگرد شده به پسر  یمحدود به رو به روم پرت شد. سر باال آوردم و با چشم ها یو سرعت  عیفج

خوره به اون بخت بر گشته. هنوز کامل   ی! االن ماعیبود چشم دوختم.  ستادهیچند متر جلوتر وا
چفت من شد. لبخند   نشیخشمگ یافکارم رو بازگو نکرده بودم که داد پسره بلند شد و چشم ها

با مامانش اومده مدرسه( خودم رو به پسره   ی)بچه دبستان  یزدم و با چند پرش خرگوش  ییدندون نما
. نمیخوش حالتش. عه صبر کن بب  یهابود به مو دهی چسب میبادکنک ی! آدامس صورت یرسوندم. اخ 

! نی. هدمی و کجا د تی قزم نیشونه کج کردم و فکر کردم ا یزنه. سرم رو رو یآشنا م  خدهیپسره  نیا
! ته ی بدبخت آوردم. اخ  نی مزخرفه است. چقدر من بال سر ا یهمون چشم آب نیاومد. ا ادمی

 .هاه یاخ نی احساساتم هم
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خوش رنگ و خوش حالتش   یموها نیباال انداختم و دست دراز کردم تا آدامس رو از ب یا شونه
با کش اومدن آدامس و موهاش، داد طرف هم   دمیموهاش کش یکه آدامس رو از رو نیبردارم. هم 

 نگاهم رو بهش دوختم و با چند پلک زدن گفتم:  یگربه شرک   به هوا رفت.

بکش   غی ج  هیاومد فقط  شیپ یاگه مشکل یا قهیدق  کیناراحت نباش. با ضمانت  ییعمو ی_ اخ
 خب؟ 

راه انداخته بودن، فقط    سیاستقالل پرسپول  یقرمز رنگش، باز  یکه رگه ها شیعصب   یآب یچشم ها با
 سرش برداشت.  یکرد و دست هام رو از رو یکرد. دندون قروچه ا ینگاهم م

 به موهام. اه، اه. ی_ ولم کن. گند زد

 گفتم:  یآسمان یبا یز نگاه به پرندگان با

 گم داداچ... یدونم! م ی_ اهم منظورت همون به، به. من م

 انداخت.  نیبهم رفت و سرش رو پا یغره ا چشم

 ! ای_ پا

خورم؟    یبر م   بیو غر  بیعج یخب االن چرا من همش امروز به اسم ها ا؟ی حضرت ابولهول. پا ای
 ... اسغفراهلل! یبگم پ نی. به ایشیمثال به اون پاشا گفتم پ

 کش اومده از چندش بودن حرفم، چپ_چپ نگاهش کردم.  یلب و دهن  با

 بگم؟  ی_ اگه بخوام اسمت رو مخفف کنم چ

انداختم تا سر   نیموهاش فرو کرد که آدامسه کال پخش شد. سرم رو پا  نیانگشت هاش رو ب یحرص
 آورد و مشت کرد.  نیمن رو نزنه. دستش رو پا دنیخند

 به مخفف کردن داشته باشه.  ازی ن یاسم چهار حرف  هیکنم   ی_ فکر نم

 ذهنم رو به زبون آوردم.  یکردم و حرف تو ینچ نچ

 .هیر خوبکه گفتم فک ینیهم  نیپسرم. بب گهی_ نه د
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 باال رفته گفت:  ییبست و با صدا چشم

 برو بچه جان! ای_ اصال غلط کردم اسمم رو گفتم. ب 

 دست چپ، چونه م رو خاروندم و گفتم:  با

 .ستمیجان ن یبچه  زهی_ ام. چ

 سر تکون دادن ادامه دادم. با

  ی. به جان ربط یعل یبچه  شمی م  ،یمثال اسم بابام عل ای. میمر یبچه  شمی. ممهی_ اسم مامانم مر
 نداشت. 

باال گرفت و با نگاه به آسمون  یهام رو بهم فشردم و به همون روال سر تکون دادم. سرش رو کم لب
! بچه  ستی ن یحرص خورد؟ نه بابا حتما گشنش بوده. مشکل   یلیبه نظرتون خ   یاز کنارم گذشت. اخ

شن. بعله، بعله من بچه   ریگرسنگان رو حرص بدم س ی هیشد. برم بق   راحت المیکردم االن خ ری رو س
خونه هم اگه دست به   یام که تو یانقدر دختر گل یبذارن. مگه نه؟ حت ر یاسمم رو خ دیام با یگل ی
 . مینی بب یدرب یباز  مین یبش  دی. بعد اونجا باشهی و قرمز م یبه آب ل یبزنم تبد  دیسف اهیس

 *** 

آخ   غی. جمیبه سمت خونه حرکت کرد هیاول یو خندان بعد از تموم شدن ثبت نام و کارها خوشحال
شده   دیزدم ازم نا ام یکه م یژکوند   ی. مامان کال به خاطر اون لبخند هارمیاز فردا سرکار م  هیجونم

  لب ریو ز  دیکش یق یبه خونه نفس عم دنی. با رسدیگز  یلب م یکرد و ه  یبود. چپ_چپ نگاهم م
 : گفت 

 ! ی_ آبروم و برد

 بهم زد.  یرنگ که سقلمه ا دیتوجه به حرف مامان زل زدم به سقف سف بدون

 .یزنده ا  نمیبب اری در ب یز یچ  یاوهون ،یاهن  هیزنم.  یحرف نم   واری_ با توام هورا! با د

 به مامان گفتم:  رهیخ زونیآو یلب و لوچه ا با

 ام که اهم_اهم کنم؟  ی_ مگه سر دسشور 
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به ما گفت بچه ها   یخدا کچل شد بس که ه یمعلم کالس هشتمم افتادم. بنده  ادی نیح  نیهم در
اهم_اهم.   یه نینشست ییآخرش هم برداشت گفت مگه سر دستشو اهی اهیقانون ُاهمه نه ِاهم.  نیا

 دی. مامان که دمیدیدآخ دلم چقدر سر کالسش خن اع،ی! رونیب  نیبر نیدار یی. دستشونیخستم کرد
باغ مردم   یام بدون اجازه تو  یگل ی)مگه دزدم؟ من بچه  ستمیباغ و اون باغ ن  نیا یاصال تو ماشاهلل 

رنگم رو    یمشک  یها یام( از کنارم گذشت و وارد خونه شد. کتون یدختر  نی . بعله بنده همچرمینم
افتادم.  لی فام  یااز دختر ه یکی  ادیو   کاناپه خودم رو ولو کردم یکنار خونه در آوردم و وارد شدم. رو

مشترک   یگوش  دهیدر چه حاله. همون طور دراز کش  نمیبخونه. بزنگم بب  یخواست پرستار  یفکر کنم م
 نهیمشترکه ا یکه گوش  ستیوارم )ن الیع  نی. بعد گشتن در مخاطبدمیکش رونی شلوارم ب بیرو از ج

افراده(  هیو بق مخانو دهیکه نصفش خانوم فالن، خانومه فالنه. نصفش مش رجب که از قضا سپ
و در حال شمردن گوسفند بودم که  دمیکش یرو کنار گوشم گذاشتم. بوق، بوق بوق. بوق! پوف یگوش
 کنار گوشم بلند شد.  غش یج یصدا

 ! شعور؟یب یتو تهرون یی! کجاغی _ ج

 شکل دادم.  رییشم رو مالش دادم و به حالت نشسته تغ ده متر باز شده گو یدهن با

 برگشتم. رونیخونه ام تازه از ب  ختتیر  یب  ی_ جون اون صدا

 _ اه_اه با اون لهجه اش. 

 دادم. نیچ  ینیگرد کردم و ب  چشم

 لهجه دارم؟  یمنه تهران ی. کجاشعوری_ لهجه خودت رو مخه ب

  نمیلهجه است. زر نزن بب  هیخودش  یکش  یکه انقدر کلماتت رو م نیپر ُکخ. هم ی_ گمشو دختره 
 ؟یاصال رشته مشته قبول شد ؟یکجا رفت  ؟یرفت یچ یبرا   ؟یرفت یرشته ا یخوام بحرفم. چ یمن م
 بگ...

 وسط حرفش و بلند_بلند داد زدم.  دمیپر

کنکور رو آوردم.   یرقم آقا انقدر غار_غار نکن. بعله رتبه سه  ارم؟یکه رشته مشته ب یپز  ی_ مگه آش م
به نام هورا( در ضمن    ینیموجود زم یدلت و دماغت و ناکجا آبادت بسوزه. بالب_ بالب الب. ) صدا

  فیمن ح دمیخواستم برم ها بعد د  یم یعنیکله کچلم نرفتم.   ریرشته هم برفتم معلم شم که خ
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 میرفت میکه نشست نهیحاال پسر اسکول که دانش آموزشم شن. ا  ایاون همه دختر  نیب شمیم
تا بتونم مطب بزنم. کمتر حکم بوق رو   رمیبگ  دیبا سانسیحداقل ل  رایو االن بدبختم. ز یروانشناس 

که تا  نهیا داره  پلمیحکم د یروانشناس  یتو سانسیو ل ستمین  یکه به مطب هم راض ییدارم. از اونجا
 . شاهللیا میخون  ی فوق دکترا م

  غشیج ی. صداوستی دوست گرام به نام رها به رهاشدگان پ نیسکوت که فکرکنم ا هیچند ثان بعد
 بلند شد. 

. قراره  دم یلیهنوز نتحص یعنی.  لمیتحص یقبول گشتم. االن هم مشهد م ی_ الفاتحه. منم پرستار 
 . لمیبتحص

 به سرم گرفتم.   یکردم و دست یاخم

 رفت.  ادمی می. ببند کال زبان مادربتیغر بی_ با اون زبان عج

دوختم که داشت کشک و  یحرف زدن بنده و زر زدن اوشون نگاه به مامان   یبعد کل نکهیا خالصه
  یشدم. جانم؟ از ک  رهی خ ونزیسس ما ی شهیچونه ام زدم و به ش  ری کرد. دست ز  یبادمجون درست م

قاشق از سس ها   هیمامان  ی. وقتب یجل العجا  زن؟یر یم  ونزیکشک و بادمجون سس ما یتا حاال تو
اون مثال کشک و بادمجون ها؟   یتو  ختیاالن ر یعنیگرد شده بهش زل زدم.   یبا چشم ها اشتبرد

 عیزده که سر یمتوجه شد چه گند بایز یاون غذا ی افهی و ق خت ی استغفرهلل. فکر کنم خود مامان با ر
 رفت.  ییظرف شو نکیبا قاشق برشون داشت و به سمت س 

 یکشک تو یجا  ونزیکه سس ما گمینم  یشکی. من هم به هدیند  یشکیت باش مامان جانم. ه_ راح 
 .ی ختیر  ییغذا نیهمچ

  یاپیزنگ پ یحرفم ارزشمند بود. با صدا یل یخ  دمیداد. بعله منم فهم لمیتحو  ییکرد و برو بابا یاخم
 و در رو با کله باز کردم.  دمیداد از جا پر  یم میفضا  یبای اون برادر ز دنیکه خبر از رس 

 .میری به خاک م میکشک و بادمجون. دار یتو  ختهیر  ونزیمامان سس ما ی! داداشغی _ ج

 به من بود.  رهیباال رفته خ   یتا ابرو هیداد و با  نیچ  ینیب

 انا؟ یداخل اح امیب  ن؟یفرما  ی _ اجازه م
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. اصال انگار نه انگار من  یفر فر  یدر کنار رفتم. مو پخ پخو  یاز جلو یرو بستم با لبخند مسخره ا دهنم
رو    شینیس  یکی  زهیر یخانواده من رو دوست دارن. اصال داره م نیبلغور کردم ها. چقدر ا یز یچ هی

کنم.   زیتم  ستمالبا د نمی. بشوارمیپاچه من نگران در و د یجمع کنه. فقط انقدر که محبت م  رهیبگ
 هان؟

از   شی. خدا یروز کار  نیاول یبه سو  شی قرآن رد شدم و پ ریمتالطم از ز یا قلب آسوده ام یال یخ  با
. اصال  رمیشد. اما از درون نگم. آخ نگم که دارم به فنا م ی نم  افتیآروم تر و سرخوش تر از من  رونیب

دو حس    نی. استین  ندیحس ترس که خوشا  هیدلت، کنارش با  ریزنه ز یکه م یحس خوش  هیانگار 
مخ،  یرو  ییاز اون سر باال یرو ادهی ذارن خوش باشم. بعد پ یمتضاد کنار هم جمع شدن و ابدا نم

بز وارد   نیانداخته ع  نیسر پا یق یبه سر درش انداختم و با نفس عم ی. نگاهستادمیبانک وا یجلو
همانا. محکم   یبغل شخص  یهمانا و با سر فرود اومدن من تو یباز شدن در برق نکهیشدم. خالصه ا

  هیاسکول با  هیشب  یا افهیگند زدم رفت. با ق  یاول کار  نی . اوپس هم دمیلب گز دهیچشم بستم و ترس
از   . پلک زنان زل زدم به بشر رو به روم که دهنم ده متر باز موند.دمیمزخرف عقب کش یلبخند بس

صورتش تکون   یکنان جلو یبا یزدم. دستم رو باال آوردم و با  ییشک خارج شدم و لبخند دندون نما
 دادم.

 ... جون. احوال شما؟ ی_ عه سالم پ

 : د یلب غر ریبهم رفت و ز یغره ا چشم

 ؟ یکن یم  کاری چ نجای_ تو ا

خودم رو جلو    یلب هام رو غنچه کردم و دست هام رو از پشت بهم قالب نمودم. کم ناخودآگاه
 و گفتم:  دمیکش

 جون استخدامم کرده.  یشیپ  سیرئ _ واال 

 به من گفت:   رهیانداخت و دوباره خ تیریبه در مد ن یخشمگ یجمع شده، نگاه یا ینی ب با

 _ منظورت پاشاست؟ 

حوالم   یکشم سر تکون دادم. چپ چپ  یپ یو پ  یشیو با همون لبخند جذاب پ  دمیبه سرم کش یدست
 رفت، گفت:  ی م  تیری کرد و همون طور که به سمت در مد



 پروانه  یرد پا

76 
 

 ! ایدنبالم ب  _

بلغور جان. اه_اه بدم  شدیازت کم نم یز ی. چ اهایلطفا دنبالم ب یبگ  یتونست ی . مشعوری. چه ببسی
کردن،   یبانک بود و نگاهم م یکه تو یمزخرف. بدون نگاه به تک و توک آدم یابول بشرا نیاز ا ادیم

  دیبفرما ی صدا دنیدر زدم و بعد شن زونیآو یکج کردم. با لب و لوچه ا تیر یراهم رو به سمت مد
 جون، وارد شدم. یشیهمون پ

 بلند شد.  ایپا یانداخته بودم که صدا نینمونه پا یدختر  نیرو ع سرم

 مخ... یخانم رو نی_ بب 

 شده ام گفتم:  دی کل یدندون ها ینگاهش کردم و از ال یعصب

 _ هورا هستم.

 ده و گفت: خن  ری زد ز یپق

 _ هورا؟!

بلند هوراش سر باال آوردم و نگاهش کردم. لبخند   یسر تکون دادم. با صدا یازش گرفتم و عصب چشم
 زد و گفت:  یمسخره ا

 . دمیکش یو هورا م غی _ با تو نبودم که. داشتم دست و ج

بشر اصال تخته نداره که بخوام بگم چند تاش   نیشده، چپ_چپ نگاهش کردم. ا زی ر ییچشم ها با
 اون بشر هم گوش سپردم.  یبه زر زدن ها واری و با نگاه به در و د دمی کش  ی. پوفادهیکم و ز

 نیمن ا نکهیحاال ا ؟یعامل داره. من و پسر عموم پاشا. گرفت  ریبانک دوتا مد ن یخانم هورا. ا نی_ بب 
زحمت حواست و جمع   یبماند. اما ب  یاستخدام شد نجایتو ا دمیمدت سرم گرم دانشگاه بود و نفهم

 ممنوعه. نجایا طنتی کن ش

 .شی چ ش،یمسخره. اه، ا  یپسره  کردم؟ی الب. من بودم االن داشتم اسمم رو مسخره م بالب

 آقا. نیا یعامل داره؟ چجور  ری بانک دو تا مد نی ا ی_ خب بعد چجور 
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 دست به پاشا اشاره کردم و ادامه دادم. با

 به شما من رو استخدام کردن؟ ی_ بدون گفتن حرف 

 قالب کرد و گفت:  زیم یدست هاش رو رو  پاشا

 شم کمکت کردم.  مونینکن پش ی. کار ومدهیها بهت ن یفضول نیا گهی_ د

 اسکوال گفتم:  نیاز سر و کله زدن با ا یتر کردم و عصب  لب

 .اومدی بهم م یلی ش کردم. خپرو روزی_ اتفاقا د

 لب زمزمه کردم و گفتم:  ری ز یکردن. الحمدالله ینگاهم م  رهیبز خ  نیع  دوتاشون

 اومد.  ی. پرو کردم بهم مگمیرو م  ی_ فضول

 هر_هر کنان گفت:  پاشا

 به خدا.  ی. تک ی_ آخ

 زدم که ادامه داد:  ییدندون نما لبخند

 .یبستمت به گار  یم ی_ جفت بود

.  یشیپ یجمع شده دنبال جواب مناسب گشتم. پسره   یو با صورت  دمی. لب گزدیماسلبم  یرو  لبخند
 بهش رفتم و گفتم:  یچشم غره ا ی! حرصشیجواب ندارم که. ا

 تونم کارم رو شروع کنم؟  ی_ کجا م 

 اشاره زد و گفت:  رونی دست به ب با

 راهرو سمت چپ، آبدار خونه.  ی_ انتها

 بلند شد.  ایپا یتکون دادم و به سمت در حرکت کردم که صدا یجمع شده سر  یلب و دهن  با

 ن؟یبر  می_ بهتون اجازه داد
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 گرد شده برگشتم سمتش و گفتم: ییچشم ها با

 _ بله؟!

 گفت:  یو با لبخند ژکوند دی به گردنش کش یدست

معک از س هی. در ضمن اگه گوش هاتون مشکل داره نیریم نی_ گفتم اجازه صادر نشد که دار
 . نیروبه رو بخر یداروخونه 

 یم گهید ه ی. به خدا تا سه ثانرهیمن رو بگ یکی رم.  یکنم. دارم به قهقرا م یمامان! االن سکته م غیج
پاشا   دمی صبر کردم د گهید کمی نزدن.  یزر  چیگذشت ه قهیدق ک یجوم.  یپرم روشون خر خره م 

 و گفتم:  دمیکش  یحرص ی فرو برده. پوف یهم سر در گوش ایجلو روشه پا یسرش گرم ورقه ها

 ستادم؟یوا نجایچرا من ا ن؟یدار یکار  دی_ ببخش

 بلند کرد و گفت:  شی سر از گوش ایپا

 . نیستادیوا نجایچرا ا نمیکه بب ستی دست من ن  یجنابعال یپاها ی_ واال اجازه 

شتافه.  ی داره به قهقرا م تا نخنده. اما از تکون خوردن شونه هاش مشخص بود  دیلب گز پاشا
باال رفته از   ییتکون دادم و با ابرو ی. زبونم رو داخل لپم فرو کردم و دست مشت کردم. سر شعورایب

  و پا کوبان به سمت ته راهرو حرکت کردم. دمیاتاق خارج شدم. در و محکم به هم کوب

سمت چپ کنار   یکه گاز  یشش متر   یآشپزخونه شدم و نگاهم قفل اون اتاقک کوچک شد. اتاق وارد
برق وصل    زی به پر  مشیاپن کنار گاز قرار داشت و س  یرو یرنگ  دیساز سف  یکوچک بود. چا یپنجره 
  یکوچک برا یو صندل زیم هی هم وسط اپن قرار داشت. سمت راست هم   ییظرفشو نکیبود. س

 تشونی و به داخل هدا دمیاومده از شالم کش رونیب   یموها نیجب دستم رو بنشستن بود. متع
رنگ  یقهوه ا  یو صندل  زی. به مبیجل العجا که. کهیکوچ  یل یبکارم؟ خ یاتاقک نیهمچ یتو کردم.

  ین یب نم؟یرو بش نیشدم. االن ا رهیچرکش خ  بایتقر یو پارچه  ی جلو رفتم و به صندل یشدم. کم   رهیخ
 لب گفتم: ری زدادم و  نیچ

 که. فهی _ کث
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که حکم آشپزخونه رو داشت، چرخوندم. در آخر قفل   یو نگاهم رو دور تا دور اتاق دم یکش یحرص  یپوف
  یرو برداشتم رو یک یباال انداختم و   یی. ابروستادیپنجره بود، وا یطاقچه   یکه رو ییروزنامه ها

  کاری چ قایدقزل زدم. خب االن من   واریبه در و د یانداختم. روش نشستم و با لبخند مسخره ا یصندل
کردن. باالخره  یکم کمکت م  هیانداختن ها   کهیاون ت ی خواستن به جا یکار نکن هورا! م چیکنم؟ ه

  یگوش یشوور نکن  یداده بود تا وقت  ریبرم غول مامان که گ دی. اوپس باگهیدارم د  ییبه راهنما  ازین
رو گفتم باز هم  نیا ؟نداشته باشم یمگه قرن بوقه که گوش ؟یچ یعنیرو بشکنم. آخه  ستین یخبر 

آزادم  یکردم و خانواده هم بدون چشم داشت یداد بچگ یکه نشون م یخاطرات  یغرق شدم تو
  مکارتیس هیتوش  دنیکالس هفتم بودم برام تبلت خر یداره وقت  یگذاشتن. به من چه ربط

دست   ؟یر  یم ور و اون ور ن نیا یهم باش  امبریپسر پ یی. خدایبا یدن و باهم دا نترنتیانداختن. ا
آشنام کردن و ولم کردن به  گهید یای دن هیبا  یی هوی یبودم که وقت  یمگه من ک ؟یکن یاز پا خطا نم

مسئله شد   نیپا نذارم؟ هه! هم ری نرم و قانون و عرف خانواده رو ز ییامون خدا بعد انتظار داشتن جا
مخالف بود و بابا رو هم   همهمامان خانوم اول از  اوردمی خودم رو م یبرا یاسم گوش یتا وقت یلیدل

هجده سالمه معلومه که  گهیمخالف کرد. لب به دندون گرفتم و شروع به کندن پوستش کردم. االن د
کنم   یمن دارم کار م نکهیاکنم. با فکر  ی. اصال پول ندن هم خودم دارم کار مرهی تونه جلوم رو بگ ینم

بابا؟   یهام پر از اشک شد. چرا رفت چشمخودم،  یمسخره  یتا به خرج خونه کمک کنم نه خرج ها
 یبود دهیدانشگاه رفتنش هم برنامه چ  یرو یکه حت یتک دختر  م؟یش  ینطور یکه حاال ما ا یچرا رفت

قدم  یکنه. با صدا  یکار م  مشت اسکولش هی یحاال داره برا وفتهیپسر جماعت ن نیوقت ب هیتا 
از جام بلند شدم. نگاهم رو به   عیو سر دمیبه چشم هام کش یکه از پشت سرم اومد، دست ییها

 که مقابلم بود، دوختم.  ییکفش ها

 ... اینم یز ی_ چرا چ

ام فرو بردم. چند قدم جلوتر برداشت و مقابلم   قهیسر در   شتریسکوتش آب دهنم رو قورت دادم و ب با
  ادی رفتم. اصال خوشم نم  نیپا شتری و ب دمیشد. لب گز رهی به چهره ام خ ری خم شد و از ز  ی. کمستادیوا

پسر چرا   نیخودش بود. ا یپاشا بود. لباس ها هم لباس ها ی. صدا، صدانهی اشک هام رو بب  یپسر 
به  یچونه ام نشست که با ضرب پسش زدم و قدم ریدستش ز کنجکاوه؟ میانقدر در مورد من و زندگ

حد و  یرو دوست داشتم ول   تینه. آزاد  ای نهیبرام مهم نبود اشک هام رو بب گهیعقب برداشتم. د
به چشم   مبشه. چش کمی حق نداره نزد  یپسر  چیه یعن یحدود خودم رو داشتم. و حد و حدود من 

 گفتم:  یمتعجبش دوختم و عصب  یها
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 ؟ یزن یبه من دست م  یحق_ به چه 

 داد زدم:  بایبزنه که تقر یباز کرد حرف  لب

 ؟ یاستخدام کرد نجایمن رو ا یچ ی_ برا

بهش برخورد که چند قدم به عقب برگشت. بدون نگاه به پشت سرش دست دراز کرد و در رو   انگار
 باال انداخت و گفت:  ییدر گردش بود. ابرو  بشی در و نگاه عج نیب دمی ترس  یبست. چشم ها

بود که   یتی مظلوم یکه کمکت کردم فقط و فقط برا نیمن بلند نکن دختر جون. ا ی_ صدات رو برا
بد   نکهیبود. مثل ا بت ی برام عج یکه سرم آورد  ییو بالها  طنتی . بعد اون همه شدمیهات دچشم یتو

 ز،االن هم راه باز جاده درا .یدار  اجیحس کردم به کمک احت  نکهیا یکردم کمکت کردم. فقط برا
 بفرما بهتر از تو هم هستن. یناراحت 

 زدم.  یدهنم رو قورت دادم و پوزخند آب

 . نیکن یم رون یب نیدار ساعت هم نشده هی_ پس هنوز 

 داشتم، ادامه دادم: یبر م زیم ی رو از رو فمی زدم و همون طور که ک یلبخند

 . ممنون از شما! ستین  ی_ مشکل

 رو گرفت. فمی نشست که ک رهیدستگ یکنارش عبور کردم. دستم رو از

 . یبر   یتون یم  یناراحت گمیکنم. دارم م ینم  رونتی _ من ب

 گفتم:  یق یبستم و بعد نفس عم چشم

 قا؟ یدق هی_ کار من چ 

 رو ول کرد و نگاهش رو به سقف دوخت. در همون حال لب باز کرد و گفت:  فمیک

. کار  یچاشن هیاوقات با  یبره. حاال گاه ی م یو کارکنان چا  سیرئ  یکه برا یرو دار   ی_ فقط حکم کس
 .یبر  یتون  یم هیسخت

 و گفتم:  دمیبه گردنم کش یدست
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 ؟ یکن ی_ چرا؟ چرا کمکم م

باز شد.   شی مشک یچشم ها هوی کردم که  یو چشم هاش رو بست. متعجب نگاهش م دیکش یپوف
 باز شده از تعجب بهش زل زدم. ییدر نشست. با چشم ها یدستش از کنار گوشم رد شد و رو

فکر   ین یب  یم ادیعاشقانه ز لمی ف ینکن  ؟یدلم برات سوخت. گرفت گمیدختر؟ دارم م ی_ تو خل وضع
 ه؟ یخبر یکرد

 قالب دستش خالص شدم.  ری خم شدن از ز ی زدم و با کم   یپوزخند

 !وونهیآره فکر کردم. د ابه ی که آدم کم ستی_ ن

 گفت:  رفت،  یم رونی و باز کرد و همون طور که ب در

 خام برت نداره کوچولو!  الی_ در هر صورت خ 

کنه   یفکر م  یا زهی . با چه انگیسمیساد ی وونهیدستم رو کنار گوشم قرار دادم و زبون در آوردم. د دو
  یم یزندگ یو خوش  یدوستمش و تا آخر عمر کنار هم به خوب یدرصد عاشقم بشه من هم م هیاگه 

دست   از یعصب  ؟یکن  یبلغور م یسرت هورا! چ یخاک تو یینوه... وا  نیهمچن  م،یاری. بچه هم ممیکن
قرار   ری ش ری رو برداشتم و ز نکیبا در قرمز رنگ کنار س یا  شهیساز رفتم. پارچ ش یخودم به سمت چا

تونم سر کنم؟ قطعا نه! حاال من چه  یم یسمیساد یدادم تا پر آب بشه. اصال مگه من با اون پسره 
 . دمیکنم؟ دست بلند کردم و با ضربه به سرم کوب  یدادم دارم بهش فکر م  یر یگ

 _ ببند هورا! ببند فقط. 

هست... که مدام دوستت دارم... که مدام دلتنگ  الت ی خ یها ینفر... پشت شلوغ  کی شهی»هم
 « یخبر  یتوست... و مدام ب 

  یپوکر تو یاافهی برش داشتم. با ق  ری ش ری زد، از ز یم رونیکه از پارچ ب یشر_شر آب و فشار  یصدا با
 یو چا ختمیر  شیقور یکنار اپن دو_سه قاشق تو یکردم. از کارتن چا شیساز خال یپارچ بزرگ چا

 نیا بهدادم. از بس   هیو به اپن تک  دمیبه چشم هام کش ی. دستادی ساز رو به برق زدم تا جوش ب
و دست   دمی کش یرو به همراه داره. پوف یدرد هیفکر بهش هم  یفکر کردم سردرد گرفتم. حت وونهید

آشنا    چکسیببرم؟ خب من با ه  یچا زیکارکنان عز یبرا دی. االن من باشدم در ی رهی خ نهیبه س
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از اون خل و   یکی برو به  ادی آب جوش ب نیزشته. تا ا ی ل یزشته هورا خ ست؟ی زشت ن خدهینشدم. 
رفتم و به  رونیاز اپن گرفتم. از آشپزخونه ب  هیباال انداختم و تک  یچل ها بگو ببره آشنات کنه. شونه ا

  هیکه گرومب، در با  و باز کردم دمی کش  نیرو پا رهیپا تند کردم. بدون در زدن دستگ تی ریسمت مد
و دو دندون   یکه س یدباز شده و لبخن یهورا. با لب و دهن یبدبخت بر خورد کرد. اوپس گند زد

 تش تکون دادم.صور یشدم. دست هام رو باال آوردم و جلو رهی خ ایداد به پا یرو نشون م  دمیسف

 . خب؟ رهیم ادتی یش یبزرگ م یمحکم زدم ول  یادیذره ز هی. دی_ اوف! ببخش

بهم رفت و از اتاق خارج شد. نگاهم قفل   یداد چشم غره ا یطور که دماغش رو ماساژ م  همون
 باال انداختم و گفتم:  یام شده بود. شونه ا رهی شد که متعجب خ ییپاشا

 . ستادیدر وا یجلو دی نبا نیدون یمن نبود خودتون که م ری _ تقص

 برام تکون داد و گفت:   یسر  هیاندر سف عاقل

 .نی در بزن  نیشی وارد اتاق م شهیاگه زحمتتون نم یعنیها. زحمت   ی_ ب

 گفتم:  یتکون دادم و با لبخند مسخره ا یسر 

 زنم.  یدر م شهی زحمت نم   دمی_ چشم هر وقت د

 داد. هیتک زشی روم به م  ینثارم کرد و جلو ییسمتم قدم برداشت. پروجاش بلند شد و به   از

 خانم.   دی_ بفرما

 پرو رو نوش جان کردم، گفتم:  یکلمه  میحاضر جواب یکه فقط برا نیاز ا متعجب

 بگم؟  ی_ جد

 آره تکون داد که ادامه دادم.  یبه معنا یسر 

 ببرم.  یز ی چ هیبراشون   ییکه بدون آشنا شهینم  یطور  نیا ن؟یبا کارکنان آشنام کن شهی_ م

 و گفت:  د یابروش باال پر یتا هی

 طور...  نی_ که ا
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 به سمت در دراز کرد و گفت:  دست

 ! ای_ دنبالم ب 

کرد و در شرف   ریبه پام گ  یز یکه چ میسرش از اتاق خارج شدم. هنوز از راهرو خارج نشده بود پشت
از  یر ی جلوگ یمتم برگشت. دست هاش برازدم و که پاشا به س  یفی خف غ یافتادن بودم. ج

تا ته باز، دلم  یگرد شده و دهن ییشدم. با چشم ها  دهیدورم حلقه شد که به سمتش کش افتادن،
 شهیهم د؟یدرخش یانقدر چشم هاش م شهیآرومش زل زدم. هم یمشک ی. به چشم هاختیر یهر 

  ریچشم هاش غرق شدم که لب هاش باز شد و زد ز  یمشک  یدونم؟ تو یانقدر مهربونه و من نم 
.  دیخند یداشت م  یازم فاصله گرفت. جد ی خنده. دست هاش رو از دورم باز کرد که صاف شدم، کم

و    الیخیب  نیهورا؟ ا یگیم هیچ  نای... استغفراهلل ارنیگ  یقرار م کیمانت صحنه ر ی! ملت توشعوریب
. دلخور از  دمیبه شالم کش  یو دست  دمیفه. لب برچشتا  یحق م داریداره از شدت خنده به د نی بب

 کنارش رد شدم و همزمان زمزمه کردم: 

 صلوات.  یر ی _ نم

 زد و کنارم قرار گرفت.  یلبخند

 برت نداره کوچولو. یخام عاشق  الی_ گفتم که... خ

پوست لبم رو با دندون کندم   .میکارکن ها شد کیباجه ها نزد زی بارش کنم از پشت م یچ هیاومدم  تا
شلوغ نشده بود که بگم باعث اختالل در کار   یلب بارش کردم. هنوز بانک اونقدر  ری ز یو فحش

  ردم نی! چه مسخره. از شش تا باجه چهار تاش مرد بودن و دو تاش خانوم. اولاعی. شهیمهمشون م
همون   بای. اون مرد هم تقریدکردم و بع  یخشک یسن داشت. سالم و احوال پرس یچهل و اند بایتقر

  کل یزده به سرت؟ مرده ه یهورا! جد یوا تفاوت که کچل بود بچم. نیزد. با ا ی رو م  یسن و سال قبل 
فوران کرده اشکم نجوشه. دو   یتا چشمه  دمیکش  یقیباز بابا؟ نفس عم یبابات رو داره بعد بچم؟ وا

و    ستیحدود ب  یکیبودن.   اید پاشا و پامثل خو ییجورا  هیزدن.  یجوون م یاد ی ز یکم  یتا مرد بعد
باال انداختم و براشون سر تکون   یی. ابرویو خورده ا یاش هم حدودا س گهید  یک یزد  یها م نینه ا

داشتن. با لبخند   یولمعم یا افهیهم هم سن همون پسرها بودن. هر دو هم ق گه یدادم. دو تا دختر د
 دادم که پاشا رو بهشون گفت:  یسالم

 . ی. هورا خانم فاضل دنیکار آقا رحمت رو انجام م شونی_ ا
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 بهم گفت:  ی کج کرد و با نگاه سر

 ست؟ ین  یمشکل گهید ؟ی_ آشنا شد

ذره هم  هی  یعن یکه کرد  یبا اون کار  شعوریب ینه تکون دادم. پسره  یبه معنا  ینگاه بهش سر  بدون
 نکرد؟ در هر صورت بهم برخورد. چغندر!  نی. توهگهیکرد د  نیارزش نداشتم؟ توه

 گدار به آب زدم«  یبود که ب یشدن تاوان لحظه ا »غرق

 *** 

که دانشگاه   ییخل و چل عادت کردم. و حاال ساعت ها  سیها و روز ها گذشت تا به اون دو تا رئ  روز
 ی. مانتونمیرو نب  شونیک ی ختیر یب یافه یق شمی. البته من که خوشحال م رمی رو سر کار نم  رمیم

 یو مقنعه   اررو تن کردم. شلو شدی تنگ م  یکمر هم کم  یاومد و از کناره ها یرنگم که تا زانو م  یخاک
 یا یبرداشتم. خداروشکر گوش رو دیسف یبا شکلک ها ی مشک یو کوله  دمیرنگم رو هم پوش یمشک

و هفت صد مرتبه شکر کنم که خدا ر  دیبا  یعنیراحِت راحت شدم.  گهیخودم جور کردم و د یواسه 
 اومد.  نیپا طونی مامان خانم از خر ش

کند.   یاومد کلم رو م یم رونیتار موم ب هی یمامان هم عادت کرد ول گهید یعنی. کردمی سرم نم چادر
مخم  یاوقات واقعا رو یکه بعض زیمامان عز یها یر ی خوب بود جز سخت گ  زیهمه چ نکهیخالصه ا

منتظر   ساتوبو ستگاهیا یزدم. تو رونیقرآن رد شدن، از خونه ب  ریاز ز و یرفت. با خداحافظ یرژه م
چه وضع   نی( تا مترو برم. ااده ی)پ ازدهیبا خط  ومدی کچلم اگه زود ن یکله   ری بودم تا خ ستادهیوا
  .میبا استاد خل و خوشگل جوونمون تصادف کن یروز اول دانشگاه میهم ندار نی ماش هی ه؟یطی خ

 .گنیم ن یبه ا یفانتز  االتی. نچ_نچ خمیهمون عاشق ش  یعن یبعدشم قاشق 

حاال حاال ها قصد اومدن نداره. شونه  نیانداختم. پوف ا یچپم رو باال آوردم و به ساعتم نگاه دست
  یآخه من نم یچ  یعنیبه سمت محل مورد نظر حرکت کردم.  ابونیخ یباال انداختم و از کناره  یا

با اون  نکهی ا یاگه به جا شهیم یچ  اد؟یزودتر ب یاگه اندک رهیم  یاتوبوس م یراننده   اروی نیفهمم ا
از فکر و   ی بوق یزحمت؟! با صدا یب  یرسون  یمدد م ایاوف خدا همکارش کمتر حرف بزنه؟ یها اروی

  نیماش دنیو به عقب برگشتم. با د دمیکش  یفی خف غی. ج دمیدعوا با خدا خارج شدم و ده متر باال پر
کردم   یهم بود، اخم یدود شهیبرم ش نی ماش یکه ماشاهلل قربون قد و قواره  یرنگ   یمشک یمدل باال
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لب زمزمه کردم.  ریز  یشعور یاش کردم. لبم رو مسخره کش دادم و ب شهیو دست به بغل  نگاه به ش
 داخلش مزاحمه پس نچ_نچ.  یارویاما  هاشمی م  گریج نی بره گمشه من سوار ا

از جدول به سمت   یزد. لب هام رو بهم فشردم و با پرش  گهید یراهم رو از سر گرفتم که بوق  دوباره
که   ییاومد. چشم بستم، تا جا ن یاش پا  شهی. دست به بغل  سرم رو جلو بردم که شدمیپر نیماش

  یدادم که انگشت اشاره اش رو یم لیتحو یگرفتم همه رو رگبار  ادیجا داشتم و از بدو تولد فحش 
  نکهیشد. با خاطر ا دهیزد و سرم به سرعت عقب کش رونی لبم نشست. خودکار چشم هام از حدقه ب

در خورد. از   یباال ی رهیمحکم به دستگ دمش،یعقب کش هویرفته بود و  نی سرم داخل ماش یکم
طرف بلند شد که بهش نگاه   یگفتم. خنده   یدوباره چشم بستم و آخ دیچی سرم پ یکه تو یدرد

کردم. همون طور که سرم رو   یاخم د،یخند یکه دهن باز کرده بود و از بلند_بلند م ایپا دنیکردم. با د
 لب هاش گفت:  یرو  یحواله اش کردم. به سمتم برگشت و با لبخند مهربون یشعور یب  دمیمال یم

  یمن و م نش؟یماش  یتو یار ی سرت و م هویچرا  یاعتماد ندار  یبه کس یقت_ آخه خانوم کوچولو و 
 جلوت و...  رهیدستمال بگ هیتونست راحت   یبود م یا گهیکس د یشناس

  دهیدر آورد. ترس پخ_پخ یگلوش گذاشت و با تکون دادنش صدا یرو به حالت چاقو جلو دستش
 و چپ_چپ نگاهش کردم.  دمیعقب کش

 ندا بده خب. هی شعوری_ ب

 زد و گفت:  ییدندون نما لبخند

 داد بزنم بگم هو هو هورا منم منم؟ یخوا یندا بدم؟ م  ی_ چه جور 

  یراهم رو گرفتم تا برم. دوباره بوق یا گهیگفتم و بدون گفتن حرف د ینه ا زونیآو یلب و لوچه ا با
 برگشتم و داد زدم:   یزد که عصب

 _ ها؟

 کنارم نگه داشت و گفت: رو   نیگرد شده ماش یچشم ها با

 برسونمت.  ایدانشگاه ب رمیحاال که من هم م . آروم!یی_ آروم باش بابا

 گفتم: یپدر دختر  یبایاثر قرار گرفتن در جو ز در
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 . رمیاز جانش. خودم م  زتر ی خوام پدر عز  ی_ نم

. دیخوش فرمش کش یو لب ها دیسف یسر داد و نگاه من رو به سمت دندون ها یآروم  ی خنده
کن اون چشم هات رو. آب دهنم رو با صدا قورت   شی درو ؟یچ یعنیسرت هورا.  ی! خاک توغیج

 .دیبه سمتم چرخ  یداده، کم هیتک  نی خنده اش با دست به فرمون ماش یدادم که با ته مونده 

  رتیشده توهم د رشیهم د ییسوار شو که بابا ایدخترم. حاال ب گمی_ چرا پدرش؟ من دارم به تو م
 .شهیم

رو   نیشد. در ماش ادهی پ نیکرد و از ماش یگفتم. نچ  یبه بغل  سر باال انداختم و سرتق نه ا دست
  یخوبش بودم که دستم رو تو پ یگرد شده نظاره گر ت  یبست و به سمتم قدم برداشت. با چشم ها

شد که قفل هم بودن.  ییدست ها بسته به رونمی. نگاه حدیکش نیدستش گرفت و به سمت ماش 
بود. در    یو پدر  یمردونه اش مثل دخ  یمن در مقابل دست ها کیو کوچ د یسف  یها دستواقعا 

در رو بست و   یمِن متعجب وارد کرد. با لبخند مهربون یبه شونه  یرو برام باز کرد و فشار   نیماش
دست راستم  یدست هاش گرم بود رو تو یرو دور زد تا سوار شه. دست چپم که هنوز از گرما  نیماش

 دستم و گرفت؟   یشدم. جد رهی و متعجب بهش خ دمقرار دا

دستمه.  یعطرش رو یگرفتم. واو بو مینیب  یهمون دست رو باال آوردم و جلو یفکر  چیه بدون
از شدت   ده؟یکرده که انقدر بو م   ی خودش خال ی. مگه چقدر عطر رودهیهم م ی خوب یالمصب چه بو

که کنج لبم نشسته بود به  یلبخند مچهیخونم، دست هام عرق کرد. با ن  نیباال رفتن آدرنالو   جانیه
  یرو با دست بست و به سمتم برگشت. لبخند  نیشدم. در ماش  رهیسوار شدنش خ  یمردونه  ستژ

مهربون نشده؟ چرا انقدر   یاد ی. امروز زبیرو به حرکت در آورد. جل العجا  نیحواله ام کرد و ماش
سر کاره؟ با اون اخالق مزخرفش چرا   ختیر  یب یچشم آب ایهمون پا نی. ادهی م لمیژکوند تحولبخند  

 خارج شدم.  الی مهربون شد؟ صداش که بلند شد از فکر و خ نقدرا

. ابونیخ  یمالقاتمون رو؟ تو نی اول ستی ن ادتی. شهی اخالقم خوب م یادیاز سر کار ز  رونی _ من ب
 .دهیحرص دادنت بد حال م ی نداشتم ها ول یقصد

هم قرار گرفته   یرو کهی _تکهی لخت خوش حالتش ت یشدم. موها  رهیرخ جذابش خ  میحرف به ن بدون
وجودم   یتو  یکج و راست کردن، کرم  یصافش برا  ینی. ب شونیزی داد با دست بهم بر یبود و جون م

م رو با دست راست  ! لب هاشم بگم؟ زشته بده! دست چپیانداخت. چشم هاش هم که آب انی به جر
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تر   نیکه سنگ اریکله ات هورا خاک رس کمه، ماسه هم ب یدوختم. خاک تو ابونیفشردم و نگاه به خ
دختر؟   گهید هیحالت چ نیا ؟ی زن  یزر م یفرق سرت چ  یبخوره تو واناتیبشه. نه اصال فضوالت ح

 ایدادم که پا  رونیو بازمش رو با صدا ب  دمیکش یق یپوف. نفس عم نه،ی! همنیخودت و جمع کن. آفر 
 لب زمزمه کردم:  ری رو به خنده انداخت. چشم بستم و بدون توجه بهش ز

 انجام شد.  تیبا موفق   اتی _ عمل

 *** 

سمتم برگشت. بدون نگاه بهش زل زدم به  به فرمون، هیترمز زد و با تک  یدم دانشگاه رو دنیرس  با 
اومد تا چشم هام رو   نی درازشون پا یکاو با اون گردن هاکنج  ی. مثل جوجه هادمیکش یانگشت ها

رفت.   ره ی. سر بر گردوندم و دستم به سمت دستگدمی جبران کارم لب گز یزدم و برا ی. لبخندنهی بب
 آرومش که بلند شد به سمتش برگشتم اما نگاهش نکردم. نتونستم! یصدا

 _ دستم درد نکنه. 

 روم گفتم: کنج لبم نشست. لب باز کردم و آ  یلبخند

 به زحمت نبودم.  ی_ دستت درد نکنه. راض

سردم  یچونه ام نشست. سرم رو باال آورد و با نگاه به چشم ها  ری_چپ نگاهم کرد و دستش زچپ
 گفت: 

دخترا رو   هیبق  یخوا  ی. اصال مشتریمسافر ب هیکه راهم بود  ستین  ی_ حاال انقدرهم الزم نبود. زحمت
 . هوم؟ میهم بار بزن

رو گرفتم و با   فمیک یخارج شدم. دسته  نیاز ماش یا گهی نه تکون دادم و با ممنون د یبه معنا یسر 
که پر از دانشجو بود حرکت کردم.  یبه سمت در ورود ی قیدوشم انداختم. با نفس عم  یحرکت رو هی

کرده بود. از  ندشون گوش فلک رو پربگو بخ یاول کار  نیها کنار هم جمع شده بودن و هم یبعض
  یلبم نشست. خودم هم بهتر از هرکس یرو  یها لبخند  یباز  وونهید نیخودمون و ا  پیاک  یادآور ی
ندارم رو بخورم. با سال  یدوست نکهیا یگوشه و غصه  هی نمیکه بش ستمین   یدونستم خجالت یم

  نجایتونم مجذوب کنم. فعال که ا  یخودم رو خوب م  یاما همسن ها امیها خب جور در نم ییباال
که وجود داشت   ییتابلو ها ی. از رومیفرما یکالس ابراز وجود م  ی. تومیچند چند ستین شخصم
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کردم. با ضرب در رو باز کردم و پرش مانند وارد   دایکالسم رو پ ز،ی عز یها یسال اول  ییراهنما یبرا
موندن.  رهیقلب هاشون به من خ  یو دست رو دنیشک  یغیداخل کالس ج یکالس شدم که دخترا

 زدم و گفتم:  ییدندون نما دلبخن

خود را. هورا  یکنم معرف  یخدا شروع م  ادیبدبخت. با نام و  هیاز جان  زتری_ اهم سالم دوستان عز
 قدر بستونه. نیهم نینمد پرو نش گهیام هجده ساله از تهران. د یفاضل

کنارش گذشت و با اشاره بهم گفت   یصندل یزد دستش رو رو یتپل مپل م   ینگ یدختر که بگ هی
 رفتم، گفتم: یباال انداختم و همون طور که راهم رو م  ی. شونه ا نمی کنارش بش

 . نیابراز وجود کن یپ ی. اکستمی ن ی_دو تا دوست راضی کی_ به 

ردن. بدون حرف  ک یزدن سالم یتا دختر کنارش که معلوم بود قبل من داشتن باهم حرف م چند
 ولو شدم. یصندل  ینگاهشون کردم و با ضربه رو

 ننه ها.  کی_ عل

  ای با پا یکه از هم صحبت ینکرده و اگر نه با اعصاب خوشگل کیروم کل   یپسر  یرو شکر اول صبح  خدا
انگار   یعنی.  ومدیدونم چرا اما از رفتار مهربونش چندان خوشم ن ینمودم. نم  یم  یداشتم رو روش خال

کرد   درازمسخره. همون دختر تپله دستش رو به سمتم  یهااحساس  نیناراحت شدم. چمد از ا شتریب
 و گفت: 

 ام. خوشبختم زلزله.  نای_ من آ

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو

 مشخص شد؟  یزود نی_ به هم

تکون داد که به  یشده نگاهش کردم. با لبخند سر  زی ر یرو به دستش رسوندم و با چشم ها دستم
نشسته بود هم  زی م یدختر که رو نیزدن. اول یبرگشتم. صاف و ساده م یبعد  یسمت دختر ها

 دست داد و گفت: 

 ام. نی_ منم تال
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 و گفتم:  دمیبه موهام کش یمقنعه دست ری از ز خنگوالنه

 . نیکن  یصحبت م یزبان  یبه چ نیفهمم دار یابدا نم نیاسم هاتون هم بگ ی_ معن

 کرد و گفت:  یآروم  ی خنده

 . کیبالت ی ایدر یفنالند از بندر ها جی. کنار خلهیکشور استون تختیپا نی _ تال

  یچ نای! جل الخالق اسم ها. ادمینفهم  یچیتکون دادم. من که ه یباز و پلک زنان سر  یدهن با
 گفت:  یبا مزه ا یبرام تکون داد و با لهجه  یزد، سر  یم  یکه نسبتا چهره اش غرب  یدختر بعد گن؟یم

 بود.  یبود. اسمم هم فارس یبود و مادرم فرانسو  یرانی_ من رستا هستم. پدرم ا

دختر   ه یزمزمه کردم. خدا رو شکر  یقابل بستن از اون همه فعل بود، نبود. آهان  گهیکه د یدهن با
 نمونده تا از اسمش دهن گرام رو ببندم.  شتریب گهید

 هورا جان.  ازمی_ منم ن

 زادیآدم نیاسم ع هی ییگفتم که به خنده افتادن. نه خدا یهام رو بلند کردم و خدا رو شکر  دست
 شد.  افتی نشونیب

عده که  هی نی کنم اومدم خارج ب ی. من االن حس م یبگ یآدم نیداشتم اسم ع  ازی! واقعا ن ازی ن نی_ بب 
 تو؟  یبود یچ یچ ی... آیگن موندم. آ یم یخارج  یاسم ها

 سمت اون تپل برگشتم که با خنده گفت:  به

 . صاف و شفاف.نهیمثل آ یعنی هی! ترکمننای_ آ

تکون دادم و با نگاه به تخته هوشمند کالس به   یهمه حجم جذاب اسم که وارد مخم شد. سر  نیا از
لب بدون نگاه به  ری. زهیا گهید یایچشم دوختم. واقعا دانشگاه دنبودن،  یجلو که پلکان  یها زیم

 بچه ها گفتم: 

 !ن؟ی. نامزد مامزد که ندارتونی_ خوشبخت گشتم از آشنا

 سر تکون داد و گفت:  رستا
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 نامزد کردم.   زی_ من ن

کال  شن؟ی مزدوج نم یس یها معموال باال یواقعا جل الخالق و رد کردن. خارج   نایکردم. نه ا یاوهوم
حال   یرفت! ک میدیروزگار ترش  ی. ه زننی م بیباهاشون دوست شدم عج  دای که جد ییها اروی نیا

 داره بعد از ظهر بره سر کار؟ اوف. 

 *** 

و کالس هم از  رنی که دخترها براش بم مینداشت یاستاد جوون موون چیکه جونم بگه براتون ه خالصه
  یسوار بر خر مشک ییگونه گدا  چیکنه. به قول معروف پنجره وا نشد و ه داینجات پ  یدگ یترش  یبو

تر   هاز کله اش گند کمشیاومد که ش یچاق چغندر یاروی  کی. به جاش ومدیدخترها ن نیرنگ دنبال ا
  هیاز  یدانشگاه خبر  یبشر اول شکم بوده بعد سر در آورده. آره! خالصه که تو نیفکر کنم ا یعنیبود. 

.  نیدل ملتون و صابون نزن یزاده شدن. الک ختیری ب خی اشون از ب. همه ستیوشگل ن پسر خوشگل م
اصال درک   گهید دنشیزا شعوریدرس داد. ب  یاول کار  نیهم مونی استاد کله بوقلمون شعوریتازه ب 

  لمیتخت ولو شدن و خوردن و ف یرو  یِ در کردن خستگ یبرا  دیبا میالت یتعط یما خسته  کنهی نم
 قربون دستتون.  ستمیاصال پرو ن دونمیاستراحت اضافه بدن. خودم م دنمون،ید

به در   دمیکوب  یتا برسوندم. واگر نه کلم رو م دیمن رو ند ای کنم پا یدارم خدا رو از ته دل شکر م  یعنی
به کلش تا هم خودم راحت شم هم اون  کوفتمی رفت م   یمخم رژه م یرو ادیاگه ز ای یز یچ یوار یو د

اتوبوس   ستگاهیابه سمت  ابونیخ   یهستم. از کناره  یک ی دختر رمانت نیهمچ  هیبنده  یابول بشر. بل 
از پشت سرم بلند شد. تند_تند پلک زدم و در آخر دست هام مشت شد.   یبوق  یکه صدا رفتمیم
مرده  هیمن االن از  ییخدا یعنی. شهی م  داشیدرجا پ  ی و کن یهرک بتیکوفتت بشه هورا که غ یعنی

! آروم  هوراان. آروم باش با من لج ی. بس که همه چابهیکنم روحش پشت سرم نزول م بتیهم غ
  یافکار برا نیچند قدم جلوتره. با هم  نیهم ستگاهیا  نیباش و بدون توجه به راهت ادامه بده. بب

که  دمیکش  یفی خف  غیشد. ج دهیشت کشرفتم که دستم از پ یم ستگاهیخودم قدم زنون به سمتم ا
اش نشست. از   نهیآغوش طرف خفه شد. چشم هام رو با فشار بستم و کف دو دستم تخت س یتو

 سرم گذاشتم. یازش فاصله گرفتم و دستم رو رو یشوک که خارج شدم کم

 . ختیر  یاز تو نرم تره. سفته ب وارید شعوری! بیی_ آ
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روم زل زدم.    یما زوم بود به پسر جلو یمردم که رو نیتوجه به نگاه سنگ  یباال آوردم و ب سر
  ریراحت شدم، گ   تشیقزم یکنه؟ از شر اون پسر عمو یم  یجا چه غلط   نیالحمداهلل، تبارک اهلل. پاشا ا

 گفتم:  یو با نگاه به پرندگان آسمان دمیکش یخودش افتادم. پوف 

فرار کردم چه  وونتید یاالن از دست اون پسر خاله  نیمنه تو رو خدا. حوصلتون رو ندارم. ه یی_ وا
 تو افتادم؟ ریکردم که گ یگناه

 زد و گفت:  یپرسشگرم رو به چشم هاش دوختم. لبخند مسخره ا نگاه

 برت نداره...   الی_ خ

 وسط حرفش و ادامه دادم:  دمیپر یعصب

. خوب شد؟ بنال  یشیم نه تو عاشق من شمی _ داداش! دست از سر کچلم بردار نه من عاشق تو م
 . یکن یم  کاریچ  نجایا نمی بب

 و گفت:   دیخوش حالتش باال پر  یابرو یتا هی

 بچه گانه ات شناختمت.  فیبا اون ک شدمیکن. داشتم رد م تی _ ادبت و رعا

کردم. چپ_چپ نگاهش کردم   تی حرکت کوله رو از پشت سرم به جلو هدا هی_سه تا پلک زدم و با دو
  دهیسف ی. پر از تک شاخ هایگوگول نیبه ا فیاس؟ کبچم بچگونه یکجا شدم. رهی خ  فیو دوباره به ک

 ! ارم؟یاز فردا اون رو ب  هیمدلش هم دارم هلوگرام هی. تازه اناهیس  ی نهیپس زم یکه رو

 شونه ام انداختم و گفتم:  یطرفه رو کیرو با آرنج  فیحرف ک  بدون

 ؟ یشناخت فیک نی هم یباور کنم از رو دیاالن با  ؟یب که چ_ خ

  نیبود، روش هم تزئ  یکمون نی زد و آل استار پاش رنگ یکه از من بزرگتر هم م یدست به دختر  با
 شده بود، اشاره زدم. 

 اس من بودم حتما؟ من بود، چون بچه گونه  یپا نی_ االن ا

 و گفت:   دیرنگش کش  یمشک یموها نیب دست
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 بانک.  رمیمنم دارم م میبر  ایدختر. ب یپرس ی_ چقدر سوال م

و کچل   ختی ر یب یو بدون حرف پشت سرش راه افتادم. انقدر از دست اون استاد ها  دمیکش یپوف
  یجوره نداشتم. ول  چیرو ه تشیاتوبوس و اون جمع ی. حال و حوصله ارمیبودم که نه ن  یحرص
خواستم. زرت و   یم  ینطور یهم من ا دیراحت تر بود. شا ی لیخ  ایپاشا از اون پا نیتحمل ا ییخدا

. سوار شدم و در رو بستم. نا خودآگاه به سمتش برگشتم و به هیکنم، اثرات خستگ یم یادی زورت ز
! افکار  غی. جهی گریبه چسبدش، المصب بد ج  یدو دست دی زنش با  ییشدم. خدا  رهی رخ جذابش خ مین

کردم. تند_تند   دایمضمن پ یر یاوپس منم با خودم خود درگ رو جمع کن تا نزدم شتکت نکردم.  دتیپل
هوا  یزدم و تند دست هام رو تو یع یدادم که پاشا متعجب به سمتم برگشت. لبخند ضا تکونسر 

 تکون دادم.

 . خب؟ یدیند یچ ی و ه ستمین  نجایبرس. اصال فکر کن من ا ت ی تو به رانندگ زهی_ چ

  ابونیازم چشم گرفت و به خ یهیبا نگاه عاقل اندر سف  تکون داد و یمثل خودم سر  عیقدر ضا همون
پارچه   ن یهم ی. از رودمیبه گردنم کش یمقنعه دست ی و از رو  دمیکش یدوخت. پوف نیمملو از ماش 

 داد استرس گرفتم و عرق کردم. اما چرا؟  صیتشخ شدیهم م

 *** 

بردم.   زیکارکنان عز یبرا ینی ریش  شدستیبه همراه پ یچند وقت. چا  نیبه کار شدم، مثل ا مشغول
اون   یآماده کردم تا برا یبه همراه چا ینی ریش گهید شدستیپ هیجداگانه  یا  ینیس یبرگشتم و تو

  ییها ینیر یش  ستین ضی کارکنان شش نفر ان و اون ها دو نفر بعد تبع یچ یعن یدوتا کله پوک ببرم. 
صبر کن   م؟یقرن چند یهم هست مگه ما االن تو یبد ضی تبع ِض ی مقدار باشه؟ تبع هیبرم  یکه م

  ستین ادمی  نی. اصال امروز چند شنبه اس؟ نچ_نچ ولم کن میکدوم قرن یدونم تو ینم یمن حت نمی بب
 شمی برس. من م ضتیخوردم؟ شام و ول کن هورا به تبع ی! واقعا چغی خوردم. ج  یشام چ شبید

. چشم دور آشپزخونه گردوندم و در  شعوریب یها سی از حقوق کارکنان در مقابل رئ تگریزن حما نیاول
رسه اما   ی به نظر م یچهارطاق باز شد. اوف! تکرار  یبا در   نتیکاب یآخر نگاهم قفل فلفل قرمزه تو

 کردم.   دزدم و به سمتش پا تن یا ی طانیچه شود. لبخند ش  شیاونم از نوع خامه ا ینیری فلفل و ش

. نچ_نچ  دمیانگار دارم قتل انجام م  یخاک به سرم دستم چرا عرق کرده. جد یحس قاتل دارم؟ وا  چرا
  ای فهیدستم کث نکهیتوجه به ا یام رو بده؟ خل شدم رفت! ب  زهی جا  ادیم یک گنیگل به من م یبچه 
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قرمز   یکردم فلفل ها  یخم کردن سع یرو از پشت باز کردم و با کم   زی در فلفل پاش عز یحاال هرچ 
  یخامه ا ین یری برداشتم و از پشت ش ی. با انگشت شصت و اشاره ام مقدار ارمی تر بخوش رنگ رو جلو 

رو هم زدم    اتی. انگشتم رو هم داخلش کردم و محتوختمی زده از اون سوراخه ر  رونیب  یخامه ها یرو
به انگشت  ثی خب  یها. با نگاه  نیبودن انگشتمم اصال فکر نکن  زینشه. در مورد تم  دهیوقت د هیتا 

  ی هیاز خودم دورش کردم و با بق عی . سرهیافتاد فلفل ادمیزل زدم. به سمت دهنم بردم که  میخامه ا
و دستم رو شستم. فلفل پاش رو    دمیباال پر یها هم همون کار رو انجام دادم. خوشحال کم  ینی ریش

در  کردم و به سمت  میپشتم قا  عیسر ییپا یکه با صدا زمی ها بر یچا یهم تو گهید یبرداشم تا کم
چشم بستم و دوباره   یشد کف دستم. عصب  یبرگشتم. چون در فلفل پاش باز بود همش از پشت خال

زدم و    ییکرد. لبخند دندون نما یشدم که متعجب بهم نگاه م رهیخ  یبازش کردم. به پاشا ا عیسر
 تند_تند گفتم: 

 آوردم.  ی ها رو م ین یریداشتم ش ن؟ی_ شما چرا اومد

. به  یرفت؟ چه جذاب، چه پسر گل  یباال رفته از آشپزخونه خارج شد. جد  ییروزمزمه کرد و با اب  یآهان
رفت منم از دست رو شدن نجات داد. نفس حبس   دی راهش رو کش  ینمونه! بدون فضول گنیم نیا

 ها یچا یتو  یبرگشتم. در فلفل پاش رو برداشتم، کم ز ی شده ام رو با صدا خارج کردم و به سمت م
آب   ریم دوختم. به سمت ش  ی فلفل یبه دست ها ینگاه  و خشنود بعد درش رو بستم. ختمیهم ر

و دستم رو به مانتوم  دمیعقب کش دهیسبلند شد. تر رونی از ب ییرفتم بشورمش که دوباره صدا
  ق به سمت اتا یرو برداشتم و با لبخند ژکوند  ینیتا شک نکردن. س رونیبرم ب  هی قدر کاف  نی . همدمیمال
 حرکت کردم.  تیریمد

که   دیبفرما ی. صدادمی. به سمت راست بدنم کج شدم و با آرنج دو ضربه به در کوبدمیدر رس  یجلو
 زدم و گفتم.  ییو وارد شدم. لبخند دندون نما دمی کش نیرو پا رهیتگبلند شد با همون آرنج دس

 تون.  ییو چا ینی ریش نمی_ ا

کرد با   یپاشا ورق ها رو نگاه م  یجلو ییرای پذ یها زیم یزد و همون طور که رو  یلبخند مهربون ایپا
رو    ینیو س دم یپاشا لب هام رو جو یشده  زیر یدست به رو به روش اشاره کرد. با نگاه به چشم ها

 بلند شد.  ای اعتراض پا یورقه ها گذاشتم که صدا یرو

 پاشا بذار.  زیم ی. حواست کجاست دختر؟ برش دار رو یورقه ها گذاشت ی_ هورا! رو
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و   دمیکش یکنه اون ور. پوف یشوتم م یه اینشم پا  بشر  نیا کیخوام نزد ی من م یبابا، هرچ یا
 پاشا قرار دادم. کمر خم شدم رو راست کردم و گفتم:  زیم یرو رو  ینیس

 تونم برم؟  یم  ست؟ین  ی_ کار 

  دهیرفتم که دستم از پشت سر کش یآره تکون داد. به سمتم در برگشتم و داشتم م یبه معنا یسر  ایپا
 یکه تو  یشد تا دستم از پشت تاب بخوره. به خاطر درد لیدل  نیبود و هم اد ی کشش ز یرویشد. ن

دهنم نشست، انقدر محکم گرفت که چشم   یکه دست طرف رو دمیکش یفی خف   غیج  دیچیدستم پ
سرم رو تکون دادم تا ولم کنه   یکنن. کم یم  ییدارن آدم ربا نایخاک به سرم ا یهام هم بسته شد. وا

  یز ی. با حس چدمیکه تونستم کوب ییدست هام رو بلند کردم و به هرجا . آخرشدیاما محکم تر چسب 
بود تو   ییجا  نمیا زمی . آخه دست عزدمیدست هاش لب گز ریو از ز دمشیباالتر کش عیلب سر هیشب
دماغشه  نکهی. با حس ادیباالتر بردم که به دوتا سوراخ رس ؟یدار  کاریبه لب پسر مردم چ ؟یرفت

کج کردم تا گرد و غبار   یعطسه کرد. سرم رو کم  عیبهش که هم آخش بلند شد هم سر دمیمحکم کوب 
ول کن نبود که محکم تر گرفتم، منم دست رو    ارویصورت من نپاچه.  یرعد آسا تو یاون عطسه 

.  ستین  یبد یدادش بلند شد. )اخطار! جا یسر  نیکه ا ییجا هیبه  دمیبردم و محکم کوب   االترب
  اعی_اع یرو زدم به چشم هاش،  میفلفل  ی( اوپس فکر کنم دست هاد ی نکن  بیغر بی عج یفکرها
 حقته.

من هم به هوا رفت. چشم باز کردم و به آدم ربام که   غی پرت شدم و ج یشدت پسم زد که گوشه ا با
ش  بسته اش و تقال کردن ها یخنده، به چشم ها ریزدم ز  یجز پاشا نبود، چشم دوختم. پق یکس

  یجور  هیداشت  ینگاهم کردم. بدبخت از شدت سوزش چشم هاش دست روشون گذاشته بود و سع
بود. پاشا که کشف کرد  رهی به ما خ یهنگ کرده گوشه ا  ای پلک زدن سوزش رو کمتر کنه. پا دبا تند_تن

جلو اومده   یی با دست ها م،یرسونی نم یمدد چیه وبیمخ مع یای نه من در حال غش از خنده و نه پا
و تا   دمیکش یغیج  دیرس یچا یخنک شده   یقدم برداشت. دستش که به فنجون ها زی به سمت م

که   ستی . نختیچشم هاش ر یرو با دست رو یسر و صورتت احمق مقدار  یرو زی نر ماومدم بگ
ها هم   یدونست که چا یاما نم ختیهم ر نیصورت خوبه ا یشست و شو یکال برا یچا گنیم

از جانب پاشا فلنگ و بستم و از اتاق خارج شدم. با   گهید دنیداد کش هی. چشم بستم و قبل هیفلفل
  عیبه داخل بندازن، سر یداشتن نگاه یدر اتاق که کنجکاو سع  یجلو ممواجه شدن اون همه آد

 گفتم: 
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 . نیهاتون ببر ریمد یآب برا کمی زحمت   ی_ ب

! با  یبا یبرداشتم و با یصندل  ی. کوله ام رو از روکنارشون زدم و در رفتم عیبگن سر یز ی خواستن چ تا
کردم که از فردا نرم   یرفتم و فکر م  یبه سمت خونه م ابونیخ  یاز کناره   زونیآو یلب و لوچه ا

. دماغم رو باال  توق هیمن رو نکشه  غی! جشهینم  ره؟یاون انتقام نگ شهیکنه، مگه م یسرکار. بدبختم م
دستم رو به لب   نکهی. با فکر اهیافتاد هنوز فلفل ادمیبهش بکشم که  یو خواستم با دستم دست دمیکش

  یخوب  یهورا بچه  یکنه؟ ه یدرباره ام م ی. نچ_نچ االن چه فکر دمیلب گز دم،یو دهن طرف هم کش
 . امرزدتی خدا ب ،یبود

کردم که اول خودش من   یچه غلط  دیفهم  یوارد اتاق شدم. اگه مامان م یو با سالم خونه گشتم وارد
سواد نصف و  نی. با ایغلطا نکن   نیتا از ا  بخور ری پن نیبدبختم. حاال بش   یلیمن خ ییکشت. آ یرو م

 ی. میار کارد یسابقه  ای التی به تحص ازین یبر  ییهر جا ؟یکار کن یکدوم گور  یخوا  یات م مهین
با حالت   رون؟ یپرتم کردن ب ختمی کخ ر یبودم؟ بعد ادامه بد  یبانک آبدارچ یمن تو  یبگ  یبر  یخوا
پرت کردم و  نی زم یدست هام گرفتم. کوله ام رو رو ن یتخت نشستم و سرم رو ب یکردن رو هیگر

  یبه خرس رو  یدست یپکور  یهکور  یعوض کردم. مثل بچه ا میخونگ یلباس هام رو با لباس ها
کاناپه   یزدم و رو  رونیمامان از اتاق ب  یکار. با صدا یب   کار گهیاز فردا د یی. هدمیلباس بنفشم کش

 نگاه کردم.  ونیزیتلو  ریخوردم به تصاو یم یرو برداشتم و همون طور که چا  وانمیلنگر انداختم. ل

 روز دانشگاه چطور گذشت؟  نی _چه خبر هورا؟ اول

ر از چشم هام آوردم تا  ت  نیرو پا وانیل  یدهنم رو قورت دادم. کم اتیباال انداختم و محتو یا شونه
 .نمیمامان رو بب 

 _ خوب بود. 

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 ! ن؟ی_ هم

 با ما؟ یروزگار چه کرد ییآره تکون دادم. ه یبه معنا یحرف سر  بدون

 *** 
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 . دمیکلم کوب یرو و  دمیسرم کش ر یکنه بالشت رو از ز دارمیداشت از خواب ب یمامان که سع  یصدا با

 _ مامان! بذار بخوابم. به خدا بعد از ظهر کالس دارم. 

 و گفت:  دیسرم کش یرو از رو  بالشت

 _ برو سر کارت بچه جان.

  ی. در همون حال با صدارمیباز کردن چشم هام دستم رو دراز کردم تا بالشت رو از مامان بگ بدون
 خواب آلود گفتم: 

 مامان؟! یداد یر یامروز نرم. چه گ هی_ حاال 

 گفت:  رفت،یم رونی رو کنارم ولو کرد و همون طور که ب  تبالش

 خونه بخواب تا لنگ ظهر.   نیسر کار؟ بش  یبر  مینداره. مگه ما اجبار کرد ی_ به من ربط 

کنار تخت. هر چند   وارید نیبه هم دمیکوبی کلم رو م شدمی خدا رحم کرد رفت و اگر نه بلند م   شیآخ
. اصال  شدی م دهیکوب واریسرم ناخودآگاه به د دمیرو د  شعوریب  یانقدر خواب اون پاشا شبیکه د

 یکه تو یو لحظه ا ن یپا شمیدارم از پرتگاه پرت م دمی بار خواب د هینداشتم.  یخواب راحت شبید
بود. دو_سه بار هم انقدر سرم و کنار   یع یافتادم. اصال وضع فج نیپرت شدن بودن از تخت هم پا

 هیامروز سر کالس غش نکنم و  دوارمی. امدمیکوب واریکله به د دمیرو د ووالیبردم و خواب اون ه وارید
 بشه. میحال   ییزهایچ

 اون پرتگاه مزخرف رو هم بخونم. ری باشه بعدا تعب  ادمیبخوابم.  رمیکه مامانم رفت، بگ حاال

... 

دکمه ها رو فشار دادم تا   یشدم و بدون نگاه همه   یچپک هیبه حالت گر میزنگ گوش یصدا با
رفتم که  یداشتم به خواب م شن؟ی ! آخه چرا امروز همه مزاحم خوابم مشی صداش رو ببنده. آخ 

رو از پا   ی. گوش دمیبه شکم خواب ه یگر یو با صدا دمیکش یبلند شد. پوف  ینکره گوش یدوباره صدا
صدا   یتا قطع کنم. با ب  دمیصفحه اش کش یرو رو برداشتم و کنارم گذاشتم همزمان دستم یتخت

 شدنش آروم گفتم: 
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 ذارن آدم بخوابه.  ینم  ی_ لعنت

 شکمم نگه داشتم و با دهن باز خوابم برد.  ریدستم بود ز یرو که تو یگوش

 *** 

 باز شده به مامان زل زدم.  ییو با چشم ها دمی که به کمرم خورد ده متر از جا پر یضربه ا با

 ؟ یصبح  یمان کله  شده ما ی_ چ

 .دیکش غی ج یبلند یصدا با

 _ هورا!

 داد زد. شتریگفتم که ب  یکه به زور باز نگه داشته بودم جانم ییهاچشم با

 گه؟ یم یچ  ستی_ رئ 

 هوا تکون دادم و گفتم:  یتو دست

 ... شی ب ی( زر باشی و لقب ز استی... )منظور پا  ی_ اون پ

 و گفتم:  دمیده متر از جا پر  ندوزمیباال اومدن و با

 گفته؟ اخراجم کرد؟   یشده؟ چ ی! چغی _ ج

زدن مامان با صدا قورت   دینوع د نیکرد. آب دهنم رو از ا ینگاهم م رهی به بغل  بدون حرف خ دست
 دادم و گفتم: 

 ... رینبود پام بود، تقص  نمیبود. آست نمیآست  ری_ مامان! به جون خودم من نبودم دستم بود، تقص

بگم   یچ یی. آدمیبه پس سرم کش  یپس کلم خورد شعر خوندنم رو قطع کردم و دست که یضربه ا با
رو با    یکیو آزار منن. مامان به سمت مانتوهام رفت.  تی به اون دوتا عجوزه آخه؟ همش موجب اذ

  سمتم انداخت که کمد درآورد و بدون نگاه نیهم از پا  یبغلم پرت کرد. شلوار  سرعت از کمد خارج و
از اتاق هلم  رونیکردم که به سمت ب  یگوشه نگاه م هیمظلوم   یسرم خورد. مثل بچه ها یتو محکم

 گفت:  یداد و عصب
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 .رونیلباس هات رو بپوش و ب  عی_ برو دست و صورتت رو بشور بعد هم سر

پاشا رو کچل نکنم هورا  نیمن ا یعنیشدم.  یوارد دستشور   یو عصب دمیهام کشبه چشم یدست
شفتالو. با اون چشم   یبد. جن زده  یشیپ  رونی . آخه مردک بزغاله مامان از خونه پرتم کرد بستمین

دستم  یرو تو  میسرم انداختم. گوش ی هم رو یو شال  دمیاه. لباس هام رو تند_تند پوش ش،یمشک یها
دل باالش راهم رو کج کردم و به م  نی توجه به ماش یساختمون ب یگرفتم و از خونه خارج شدم. جلو

رو باال   غمیج یکنارم ترمز کرد که صدا یبد یبا صدا نشیشهرک حرکت کردم. ماش  ی سمتم در خروج
 در بلند گفتم:  یبرد. دست باال بردم و با اشاره به سرباز جلو

 جمعش کن.   ایمزاحمم شده. ب  یش یپ نیسربازه ا یعن ی! سربز، اهم وهوی_ 

تر ادب فکر   یب  یزدم. پسره  رونیرفت از مجتمع ب  یکه به سمت پاشا م  یتوجه به سرباز جوون یب
  غی _جغ یج ستاد، یکنار شهرک وا ستگاهیا یکه تازه جلو یاتوبوس  دنیدعوام کنه. با د مونمی کرده منم م

ن بردم و  رویدر ب  نی کنم. قبل سوار شدن سرم رو از ب یر ی کنان به سمتش رفتم تا از بستن درش جلوگ
آسوده وارد اتوبوس شدم و   یالیاومد، زبون در آوردم. با خ  یبه سمتم م  نیکه سوار ماش ییپاشا یبرا
.  اوردمی کارت اتوبوسم رو هم ن یافتاد من پول مول ندارم، حت ادمینشستم که تازه  یصندل یرو

کنم. خدا   تشدرس یگوش یصفحه   یاهیس یکردم تو یو سع  دمیکش زونمیبه شال نام یاوپس! دست
  تیبهم زل زده. قزم یپسر جوون  دمیدل راننده به رحم اومد. سر باال آوردم که د یدید هویبزرگه 

پول اتوبوس و برام   نی! من غلط بکنم اغی جا بکوبم پس کلش... ج نیبلند شم از هم گهیم طونهیش
به خودش لبخند   در کرلبم نشست. اونم که فک یاز تصوراتم رو ییکنه. لبخند دندون نما یحساب م

حواله اش کردم و    ییداد. بروبابا لمیتحو یسر تا اون سرش دهن باز کرد و لبخند مسخره ا نیزدم از ا
 . والتیا دمشیافتیخوابم شدم و دنبال پرتگاه گشتم. اهم   ریتعب  یوارد برنامه 

! غی کند. ج ی م دیهدشما را ت  یو بدبخت بتیعالمت آن است که مص دیستادیپرتگاه ا یلبه  دین یبب اگر
پاشا   نیا ریکه. اونم همش تقص  نستادمینکنم بعدش هم من پرت شدم وا دیچه غلطا من اون رو تهد

 یاست. بعد شعورهیب

من شنا بلدم   یاست. اوپس! مرس یپرتگاه در خواب عالمت غرق شدن در بدبخت یاز لبه  سقوط
 . شمیپاشا رو بدبخت نکنم خودم غرق نم نیمن تا ا یول  شم؟یبدبخت م ؟یجد  غی . جابمی نجات م

 پوکر زمزمه کردم:  ی افهیدر انتظار شماست. با ق  یار یپرتگاه: مشکالت بس خواب
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 _ جون عمت! 

رو خوب   یکه وگفت ینی. ها! ادیکن  اطیاحت  دی: در مورد تمام اقدامات جددی افت یپرتگاه م کی در
 ی هی. بق یشعور یکردم؟ بس که ب  یکه من اون غلط رو نم یگفت یم  روزید  یمرد ی. مثال م یوگفت
  رهی. کجاش خ شاهللیا رهی خ یخوابم بود. خب به سالمت  هیها شب نی هم خورد  یها به دردم نم ری تعب

 بگه؟!  یکی

بهش زدم که دوباره   ی به پسره کردم و چشمک یها بودم. نگاه نیا نایم یخونه  یها کینزد بایتقر
پول چه  یبرا  ین یب  یم ییتند_تند پلک زدم. خدا  یانداختم و عصب ن یسر پازد.  ییلبخند دندون نما

حرف ها رو نداره بزار دلش خوش شه. با   نیکردم؟ دوتا چشمک که ا یکنم؟ چه غلط یدارم م یغلط
  نیو از پله ها پا دمیبه ابروم کش ی. دستدیترمز اتوبوس بلند شدم که طرف هم درجا از جاش پر

 گفت:  یزدم. عصب ییو به راننده لبخند دندون نما ستادمیاتوبوس وا ی. جلودمیپر

 ؟ ی_ خانم کارت ندار 

 زاقارتش گفت:  یهم اومد و با صدا میکردم که ناج  ی نگاه به آسمون نچ با

 زنم.  ی_ من براشون کارت م 

چقدر  . بابا مگهی_الکیبدبخت پول داد الک  ی. ولشیریس  یاز دست راننده  ییرها گنیم نی! به اولیا
و   دمیافکار راهم و کش نیکه عذاب وجدان گرفتم. با هم دهینکش ونیلی. ده مگهیشد؟ هزار تومن د

 پسره بلند شد:  یرفتم که صدا

 _ خانوم کوچولو! صبر کن.

  لیگور یکنه؟ حاال درسته در مقابل تو یخانوم کوچولو صدام م   نهیب  یمن رو م یچه وضعشه هرک نیا
 !تی . قزمگهیاما پرو نشو د شمیم دهیکوچول د

 _ کوچول عمته!

 اشاره کرد که از کنارمون رد شد.  یبا دست به اتوبوس رونیباال انداخت و ح ییابرو

 _ من... اتوبوس... لبخند... چشمک...
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 همه زر زدن هاش گفتم:  نیاز ا یعصب

 یچشمک هم تو بود.  میپسر جان من قد ننه بزرگت سن دارم. اون لبخند واسه تصورات ذهن نی_ بب 
چشمک و لبخند بهت   یکن هرکس زیپسرم. ذهنت هم تم  یننه؟ با یندار  یچشمم خاک رفت. کار 

 زنه. ینم

هست   داریب  نایحرکت کردم. حاال م  یآپارتمان  یطور متعجب ولش کردم و به سمت خونه ها همون
 باشه.  داریخواست ب یبه درک م شم؟ی که من دارم چتر م

پاشا که همراه   دنیبه سرعت عقب برگشتم. با د ییپا یاه بودم که با صدا سمت ساختمون ها در ر به
 چی! چرا باال شهر ه غی به دور و اطراف چشم دوختم. ج شد،یم کیکنج لبش بهم نزد یلبخند مسخره ا

 وبیعمخم م شبینه واقعا از اتفاقات جذاب د دمیفکر کردم و د یزنه؟ کم  یمرغ هم پر نم  هیوقت 
 یکه تو میکن ی استاپ. تصور م قهی دق هیکه مرغ توش پر بزنه.  ستیباالشهر، روستا ن گمیشده. دارم م

کوه هم جلوت هست.   یبایز یجذاب که نما یها ییاون سرباال یسعادت آباد تهران تو یها ابونیخ
کمر   به  یمشک شرتیسو هیبا  یرنگ بدون شال و روسر   دیکه با کاله کپ سف  یاون همه خانوم نیب

  یم یرو ادهی رسونه، دارن پ ینخ که اون و سگش رو به وصال م هیتجمالت. همراه با  هیبسته و بق
خبر قد_قد    یمرغ از خدا ب هی هوی. میری پا فاکتور بگ ریتهران ز  یو نما ریدلپذ یکنن. حاال از اون هوا
مرغ، بال بال زنان با اون   هی. فرض کن! ابونی خ یتو یعنی... اهم یحسن  شی کنان اومد و اومد پ 

  زی عز  یکشه و اون نوک نارج یم یی ال نیاون تک و توک ماش  نیب  ابونیخ یکاکل قرمز رنگ داره تو 
کنه. صبر کن   یقو قو م یداده وا نموده و داره قوقول تی که خداوند متعال بهش قابل  ییرو هم تا جا

مرغه که  نهیع  شین مرغه چینه اک یقد قد م یکنه؟ حاال هرچ یقوقو م  یمگه مرغ قوقول  نم،یب
اون منطقه رو   یبای کنه و سکوت ز یگفتم؛ قد قد م یو داشتم م صداش مثل مرغ باشه؟ بچم ترنسه!

  نیاون ماش نی که از ترس مردن ب نجاست یسرش گذاشته. تازه بحث جذاب ماجرا ا یصلب کرده رو
  میتفکراتم بر نی! من و اغی . جزهیر  یم  ییزایچ هیهم گرفته و همچنان دنبال خودش  شیها دستشور

  یجلو ی! با تکون خوردن دستمی کن یم شیتزا یپ  ریپن ی عنی. میکش یسازمان ملل اونجا رو به گند م
 باال انداختم و ناخودآگاه گفتم:   ییخارج شدم و چشم به پاشا دوختم. ابرو  بامی صورتم از افکار ز

 د قد._ ق

 از حدقه در اومده حرفم رو تکرار کرد. ییچشم ها با
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 _ قد قد؟

 خنده. ری و هر هر زدم ز دمیها رو بهم کوب دست

 بشنوه. یی قد قد؟ بگو عمو یبگ یگرفت ادیتا حاال  یجون از ک یش یپ یی_ وا

اومدم با شدت پسش   .دیپارک شده بود، کش ابونیکه کنار خ نشیکرد و دستم رو به سمت ماش  یاخم
  یکردم و تو ی. آخنیماش یدود ی  شهیش یبزنم که همزمان دستم رو ول کرد و با مخ پرت شدم تو

مثل   قایدق  نکهیها مهم ا ستیافتادم. حاال کدومش مهم ن  یکارتون یها تیشخص  ادیهمون لحظه 
کنار سرم   شده و دهنم هم باز مونده. دست هامم جفتش  دمیکوب شهیبه ش یهمون ها سرم کجک 

داره که،  یبر نم   یجا هم دست از فضول  نیمتعجب و کنجکاوم هم یقرار داره و چشم ها شهیش یرو
  یشیپ نی ماش ی شهی. حاال خوبه با شنهی رو بب  نیافتضاح داخل ماش یدود شهیداره از اون ش یسع

بدون توجه   کندم و ازش جدا شدم. شهیدل از ش یبا لبخند ژکوند .اوردمین دیپد  هجدهصحنه مثبت 
و خانوم وارانه سوار شدم. دهن  دم یبه مانتوم کش یکرد دست یخنگول ها نگاهم م  نیکه ع ییبه پاشا

بود، سوار شد.   رهی عجق وجقم خ  یباز شده از تعجبش رو بست و از همون طرف که کنار در به کار ها
 روند.   شد،یم دایپ یمرغ دون نیا یکه تو یکافه ا  نیرو روشن کرد و به سمت اول   نیماش

... 

درصد.    هی نیگم باو فکر کن یدختر نمونه... چرند م  ه ی نیرو به روش نشسته بودم و ع ز،ی م پشت
کردم. سرم رو کج کردم و از   ی کافه رو مالحظه م یمسخره  یخم شده بودم و نما  زیم یرو یکم

  یخو بزار من دعواش کنم. مشکل  کنه؟ یدعوام نم ستی ن  بیشدم. عج  رهیهمون فاصله به پاشا خ
 نداره که.

 تر از جانم برسه؟ هن؟  زی عز کمیبه داد ش یمن گشنمه ک  نجا؟یا ی_ چرا من رو آورد

 صورتم قفل کرد.  یسرش رو دور تا دور گردوند و در آخر چشم هاش رو کالفه

 _ هورا؟!

 و گفتم:  دمیعقب کش یتوجه، کم یکارم نبود ب یکه بله تو من

 _ هن؟
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 پلک پشت سر هم زد و گفت:  دو

 عا... الیبهت گفتم خ ادتهی_ 

 و باز به جلو خم شدم.  دمیکوب  زی م یآروم رو یدست دو

. به جون جد و آبادت که جات  ابونیخ  یش یخنگول ننت. پ  ،یستی_ آقا! برادر من. خنگول من که ن
 فهمت کنم. یش یپ ای یفهمست  ری. ش ستمیمن عاشقت ن دنیگور دارن فحشت م یتو  یخال

 گفت که بلند گفتم:  یز یلب چ ری و ز  دمیکش یپوف

 . بلند بگو تا بفهمم. ادیننه صدات نم  نی_ بب 

 خم شد و اروم  گفت:  یبلند شد. کنارم قرار گرفت، کم   یصندل  یباال آورد و از رو سر

 _ دوست دارم! 

وسط سالن چشم گرد  زیراه استاپ کرد. با نگاه به م  نیرفت تا نگاهش کنم ب  یکه داشت م  سرم
. بال به دور! سرم رو برگردوندم و با  دمیگفت؟ من که نشن یگفت؟ آشنا نبودا چ یچ یکردم. هن؟ ا

 گفتم:  ش یمشک ینگاه به چشم ها

 _ وات ِد فاز؟! هن؟

 از عکس العملم گفت:  متعجب

 بگم. یفرانسو یترجمه   ای و؟یالو  یبگم احبکم؟ آ یخوا یصحبت کردم. م  ی_ فارس

 لحن ممکن  زمزمه کرد.  نیخم شد و با آروم تر  دوباره

 !ی_ تو از من گم شد

 م؟یمترجم دار گهیم یچ یخوام بفهمم؟ ا یم یفرانسو دمیو نفهم  شی حضرت عباس. من فارس ای

.  دمیبند کردم و کش  ییجا هیسر جاش که دستم و به  نهی اومد تا بش یرو راست کرد و داشت م کمرش
  رونی ب یسر برگردوندم و از نما عی که اومد، سر یخرچ یدست هاش به شلوارش و صدا  دنیبا چسب 
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. خدا یدیحاال هم شلوارش و کش  یدست به لبش زد روزیکچلت هورا. د یکله  یلذت بردم. خاک تو
 بگذرونه. دستم رو کنار چشمم قرار دادم و آروم گفتم:  ری رو بخ یدبع

 شد؟ برگردم؟ _ درست  

. به سمتش برگشتم و با نگاه به چشم دمیکش ینشست که نفس آسوده ا شی صندل  یحرف رو یب
 گفتم:  شی عصب یها

 ه؟ی شده؟ خبر  ی_ جانم چ

 _چپ نگاهم کرد و آروم گفت: چپ

 . شلوارم جر خورد دختر. گهید میرس ی_ هورا ما به هم م

. خرچ_خرچ. در  یشلوار تنگ نپوش یخواست  ی! مغیج  ییخم شدم. وا زیم یخنده و رو   ریزدم ز یپق
 بلند شد:   ییاروی هی یبودم که صدا  زیحال گاز زدن م

 د؟ یدار لیم ی_ چ

  یام هستم به رو ینکردم. تازه دختر گل  یو صاف شدم. من که کار  دم یکش بای ز  زیم از گاز زدن دست
. به سمت پاشا  ستیارم ن ب ی چیبارمه ه ن یکه اول ستی ابراز عالقه کرده. ن نجایا یک ی اوردم ی خودم ن

 که لباس مخصوص تنش بود گفتم:  یبرگشتم و با نگاه به پسر جوون

 د؟ یدار ی_ چ

آوردم دوباره به  یهم ازش سر در نم  یچ یکه ه  یعجق وجق یاسم ها دنیرو جلوم گذاشت. با د منو
 سمتش برگشتم.

هستن اصال.  یدونم چ یچرت و پرت ها عادت نداره. نم نیمن به ا یمعده   ؟یدار  یی_ داداش چا
 .میستیما اهل کالس گذاشتن هم ن ینی و بب رشی خ  اری ب ییچا هی

 و گفت:  دیبه روم پاش یشد. اون هم لبخند رهیگفت و به پاشا خ  یلبخند چشم  با

 . کی. به همراه دو تا کیچا هی_ منم 
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 شا گفتم: به پا  رهیباال انداختم و خ  یکه رفت، شونه ا  پسره

 نجا؟ یا می_ چرا اومد

 چشم هام و گفت:   یبه جلو خم شد. زل زد تو  یگذاشت و کم زی م یهاش رو رو دست

 از جانب توام. یباش. من گفتم دوست دارم و منتظر جواب  یجد تی زندگ یبار تو  هیهورا.  نی_ بب 

 دهنم رو قورت دادم و گفتم:  آب

 _ تو؟ من رو؟ 

کافه   هیبه سقف چوب یآره تکون داد. نگاه یبه معنا یکردم که سر انگشت اشاره به خودم اشاره  با
 انداختم و گفتم: 

 _ خب؟ 

 و گفت:  دیکوب  شی شونیدست به پ با

دادم. صبح هم اون  یکه تا شب داشتم شست و شوش م یچشمم رو سوزوند یزد  روزی_ دختر. د
.  یاز شرش فرار کردم. االن هم شلوارم و پاره کرد یبه جونم که آخرش هم با بدبخت یسرباز و انداخت 

کنم  ی هورا حس م  نیعاشق تو بشم. بب دیچرا من با دونمی حاال نم  ؟یکن  کاریقراره چ گهیواقعا د
 ؟ی فهم یعاشق شدم. م

 گفتم:  یآدم سر تکون دادم و جد یبچه  نیع

 _ اوهوم.

  دیکش زیبه م یکرد. دست نیباال و پا  یو دو جفت ابروش رو به آروم خوبه تکون داد یبه معنا یسر 
 و آروم گفت: 

 . میباهم نباش یخوام با مادرت صحبت کنم تا پنهان  یم  یدونم پدرت فوت کردن. ول ی_ م

 کج و کوله باز شده گفتم:  یدهن با
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  ،یمگول  یام گوگول  یمنم خرگوش یا یش یتو پ نی_ هن؟ آرام بران برادر. مگه من قبول کردم؟ بب 
 قبولونم. یکه نچ. من نم  نهیا یخور   ی. بعد تو من رو میپکور  یهکور 

 و گفت:   دیبا انگشت شصت به ابروش کش کالفه

که بخورتت نه   یکن  یبعدش هم شوور م  باش. خب؟ یجد  تی زندگ یبار تو هیبار هورا. فقط  هی_ 
 نگاهت کنه! 

کنه؟ هن؟  یم ابی آس یکنه؟ اصال چ  یبلغور م یچ گه؟ی م یمن چ  یچغندر جلو یالخالق. پسره  جل
 . آب دهنم و قورت دادم و گفتم: دیجفت ابروهام همزمان باال پر

بخوره؟ بعدشم   یچ یعنیبودن و رها کن.  یش یکن، پ ای _ نچ_نچ پاشا جمع کن بساطت و زشته! ح
  خورم؟ یمن نم  یفکر کرد

خنده؟    ینگاهش کردم. چرا م رهیخ  هیخنده. عاقل اندر سف  ریو زد ز دیجفت ابروهاش باال پر اونم
سردرگمم، سرش عقب رفت و خنده اش شدت گرفت.   ی  افهیزدم؟ نزدم، زدم؟ با نگاه به ق یحرف بد

 از خنده گفت:  یا هیدفعه صاف شد و با ته ما هی

 ندارم! یبخور من که مشکل  ای_ باشه ب 

پام گذاشتم و ناخن هام رو   یهورا برو به خاک! دست هام رو رو غیو بخورم؟ نکنه اون... ج  ی! چغیج
کنه؟ خاک عالم تو جفت کلت. فضوالت   یدرباره ام م  یننه االن چه فکر  ییگوشتم فشردم. وا  یتو
 دوخته بودم، آروم گفتم:  زیون طور که چشم به مسرت هورا! هم  یتو  زیرو بر  واناتیح

  یمنحرف م یلیخ  نیفکرته نبودا. بب  یکه تو یمنظور من اون ...زهینمه ذهنم چ هیپاشا من  نی_ بب 
 خب؟ .ستمیحرف ها ن  نیا یمن اصال بچه  یزن

رو   میشونیو پ  دمیشتافه. لب گز یحق م داریدوباره داره از شدت خنده به د  دمیباال آوردم که د سر
  یمنحرف نبود ها من خودم اعتراف کردم ذهن منحرف  زی اون چ تشیبچه ذهن د یگذاشتم. شا ز یم یرو

 آدرس افق و بده. یکیدارم، برو محو شو هورا. 

 زد و گفت:  یدستم، سر باال آوردم و نگاهش کردم. لبخند مهربون  یرو  یدست یگرما با 

 به جاش جواب من رو بده.   ستین . مهمگهیشد د زیچ هی_ 
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 حواله اش کردم.  ییباال انداختم و با دست برو بابا ییابرو

فکر کن؟ نوموخوام   یگیبرت نداره حاال م  یعاشق الیم الی خ ی_ برو بابا خل و چل. اون همه گفت
 سرعت، باورت ندارم. نیمن تو رو ندوس. به ا ؟یدوسم دار  یاصال. بعدش هم از کجا معلوم جد

 گرفت، اشاره زد.  یقرار م زیم  یخدمت رو شی که توسط پ یکیزمزمه کرد و به ک یا باشه

 . می_ بخور و پاشو بر

 کردم.  یرو خوردم و نچ یشکالت   کیاز ک  کهی چنگال ت با

 .شمی . دست مشمی_ پا نم 

هست؟ نچ   اروی نی! اصال االی خینگاهم کرد. منم که ب رهی بهم رفت و دست به بغل خ یغره ا چشم
.  رنیگ یسر قرار با پسر استرس م  نیری فهمم شما چرا م ی! نم استینطورینوداره. ا یوجود خارج نچ.

  نیهم ی ول  نیترش  ینم نی. نترسنیاری . تازه حرص طرف رو هم در بالیخیب  ا، یآج نیمثل من باش
که بنده  می ! دوباره بفرضکی. چه رمانتیکنه. آخ یآخرش شوورت از دستت فرار م بهم گفت هورا  انایک

 وانهیو با مگس کش افتادم به جونش و زدمش. اونم که از دست من کال د دمیشب شوورم و دعوا
به   ختررو اونجا بگذرونه. بس که خره د  یشد تا آخر عمر  ی بست و راه ابانیگشت، شبانه دل به دل ب

 . )ترک کرد( دیرو ترک یگل نیا

  یشیگران که رو دست پ یراحت از اون خرج  الیآوردم و با خاز عزا در  یدل  یوقت نکهیا خالصه
 آورد.  رونی ب یپول چرمش کارت   فیگذاشتم، از جا بلند شدم. ناچار دستش رو پشتش گذاشت و از ک

  نیحساب کن من با ا شهیم یبرو هرچ ری کارت من رو بگ نیا ایب یدوسش دار  ی _ هورا جون هرک
 نرم.   تیوضع

 چپم انداختم. یپا یبه بغل شدم و وزنم رو رو دست

 شن.  ضیخوام. خودت برو دخترا مستف   ی_ نم

 : د یشده اش غر دیکل یدندون ها یاز ال یعصب

 _ هورا!
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 از دستش کش رفتم. عیسر یلی حرکت خ هیباال انداختم و با  ییلبخند ابرو با

 _ رمز؟ 

که منو به دست  شخدمتیپ ی جلو کرد که با سرعت باد دور شدم. فیعدد پشت سر هم رد  چهار
 و گفتم:  ستادمیبود، وا ستادهیوا یگوشه ا

 ببرم.  یماغذ یکاغذ وان یل یتو  زیچند مدل بر هی بتیغر بیعج یها  زی م زی _ آقا از اون چ

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 !شهی_ اما نم

 صورتش تکون دادم.  یکردم و کارت پاشا رو جلو یاخم

  هی. اری خوبات ب  نویکنم. از اون قهوه خوشمزه ها، هات چاکلت، نسکافه و کاپوچ  ی_ دو برابر حساب م
 ببرم.   ین یس یهم بذار تو یشکالت  کی گنده ک کهیت

 گرد شده از تعجب گفت:  یچشم ها با

 که...  نیدون ینم  یز ی چ نی_ شما گفت

 گفتم:  رفتم، یباال انداختم و همون طور که به سمت صندوق م  یا شونه

 حساب کنم. شهی . چند مادیم  شی_ پ

گذاشت و بهم داد. منم با لبخند   یپکور  یهکور  یباکس کاغذ  هی یرو تو یهمه چ نکهیا خالصه
رو به ترک    دمیرو حساب کردم، خوشحال و شاد و خندان محل خر  یاون پول نجوم ییدندون نما

  یبچم حساب   دیفهم شدیرفته م ن ی پا ی شهیکافه پارک شده بود و از ش یپاشا جلو نیرسوندم. ماش 
  یصندل یرفته باکس رو رو نی پا  ی شهیرسوندم. از ش نیخودم رو به ماش   ،ی. با پرش ستکالفه ا

 شد.  دمیگذاشتم. با تعجب به سمتم برگشت و نگاهش قفل باکس خر

 چرا اون همه شد. گمی_ م
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پام گذاشتم و  یم و باکس رو روو رو بر گردوند. سوار شد   گفت «ییباال آورد و نچ نچ کنان »ه سر
چرا   دمی. من که نفهمدیکش یکرد و آه م یچپ_چپ نگاهم م یمشغول خوردن شدم. پاشا هر از گاه

عذاب وجدان، مشغول نوش جان کردن بودم. خالصه   یتوجه و بدون ذره ا یب  یکشه ول  یانقدر آه م
  یشنه اش بود ها. دم خونه روبچم گ  ی. آخدمیبه شکمم کش یهمه رو تموم کردم و دست دنیقبل رس 

 گذاشتم و گفتم:  یصندل ی. باکس رو رودمیپر رونی ب  نیترمز زد که شوت گاز از ماش

 پسرم. فعال. یش  ریس شاهللی. ای_ خوب بخور 

 زد که به سمتش برگشتم.  یرفتن بوق قبل

 . یکنم عشقم رو باور کن یم ی_ هورا! مطمئن باش کار 

 باال انداختم و با دست در رو بستم. از پنجره سرم رو داخل بردم و گفتم:  ییابرو

. شمی قربونت برن. من عاشق_ماشق اندر قاشق نم ابونیکوچه و خ یهاجان! سگ  یشی_ پ
 ؟ ی رفهمستیش

ملکوت اعال   داریبه د  یچپ کن  شاهللیگفت و با سرعت دور شد. خب به درک پسرم، ا ی مین یب یم
 . یوندیبپ

اول که همش بخور_بخور راه انداخته بود. حاال   تیقزم یبه سمت خونه حرکت کردم. پسره    کوبان پا
  یعاشقت م  گهیحاال م  ،یعاشق  ی ب  یگفت عاشق  یم یه  یزمان هی وونهیکنه. د یعاشقم م گهیهم م

 است.  عیضا گهیمضمن داره. نداره؟ داره د یر ی کنم. طرف خود درگ

 اومد. رونی در ب یخونه رو زدم که با سرعت باز شد و سر مامان از ال در

 رون؟ یگفت؟ پرتت کرد ب یچ  ستی_ رئ 

داخل  کفشم و در آوردم و در اثر غم و غصه در جا  ییهویدو تا پلک زدم.  زونیآو یالب و لوچه با
زدم   ییدندون نماهورا. لبخند  یدی سر مامان خورد. اوپس! طبق معمول گند یتو  که در محکم دمیپر

 .دمیسر مامان کش یرو یدلسوز دست یو مثل مادرها

  یپرتم نکرد یدختر گلم. من برم تا با اوردنگ  نیخب؟ آفر رهی م ادتی  یشی. بزرگ میمامان یی_ وا
 .رونیب
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. از همون ستین  ی! راحت شدم. کال امروز روز خوبشی زدم. اوخ میبه سمت اتاق ج با سرعت تمام و
پس   عارمی کار و ب یابتدا مشخص بود. خب من که حاضرم کالسمم که بعد از ظهره تا اون موقع هم ب

رو   تمتخت برداشتم و آروم به سمت حال حرکت کردم. دو دس یرو از رو می. گوشدیخر یبرم رم به سو
و احوال رو بسنجم. جلوش تا اوضاع   دمیاتاق ها و حال گذاشتم و آروم خودم رو کش نیب  وارید یرو

خل شهرک   یگروه خانوم ها  یتو ایدر حال قرآن خوندن بود   ای هاشی کار ی مامان طبق معمول موقع ب
از اون   ایبار هم برگشت بهم گفت ب  هیهاست. تازه  ینطور یا ی. آر دیچرخ  یگل شهرک م  یعنیاهم 

  شی عشق حرف حال مینشست. خالصه با مامان گرام نمیمن هم بب اریب  ین یب یکه م ییها یخارجک لمیف
مامان به   یمن از چشم غره ها  ،ییهوی  یفقط سر همون صحنه بغل ها ن؟یفهم  ی. ممیدید شهینم

 معمونروز داداش گرام هم به ج  هیکه  نجاستی. بحث جذاب ماجرا اوستمی پ  یمالقات ملکوت اعل
از   یکیکه وسط   ییکجاست؟ اونجا نیدون یشد. جذاب تر م  رهیو صحنه ها رو خ بای ز لمیو ف  وستیپ

و گفت:   دیاز جاش پر هویگفت،  یشدم و مامان استغفراهلل م یصحنه ها که من داشتم آب م
خودش    نیدونستم ا ی.« حاال من که مشمیمنحرف م  نجایا گهید قهیمن تا دو دق د،ی»خجالت بکش 

دکتر   یبای ز  یدئویو کی ه بابا! موزباال انداختم و گفتم: »ن یی. ابروارهیدر م منحرفه ها ادا اصول یسب
برو بچه جان تو در راه کج  ایب  دم؟یتتلو رو من گوش ی بای اون آهنگ نفت ز ا ی ده؟یو عمم د یساس
رو   دئویو ک یموزآهنگ و اون  خوامیو ول کرد و گفت: »منم م لمی.« و آنجا بود که مادر گرام ف یهست

فرق سرمون و   دمیکوب ی. دو دستمیو آنجا بود که من و برادر گرام راه چپ و راست رو ول کرد نم«ی بب
ما. تازه   میهست یخانواده ا  نیهمچ هی. بعله نهیرو بب  لمشیف  نیهم میکرد یراض  یجور  هیمامان رو 

خونم، بعد   ی کسا م ثی حدمورات بود مامانم برداشت گفت من  و اتیح یاز صحنه خفن ها یک یسر 
چشم  یشده بود اما ه  لمیف نی پر و پا قرص ا یداداش گرام که خودش از طرفدار ها نم؟یرو بب  نایا

زنن ها اما هنوزم   یاتاقش رفت. حاال انقدر غر م  یتو و نچ نچ کنان دیکرد هم از جاش پر ی م یپوش
  گنیطرف م   هی. از نینی ب یم ییخدا م؟ینی بب یار ی رو نم لمهیاون ف گهیگن د یاوقات م یبعض که هنوزه

. از مینیبب   اری گن ادامش رو ب یطرف م  هیخونم. از   یکسا م ثیگه من حد ینچ_نچ و مامان م
 سر خوردم. رونیبه سمت ب   واریو آروم از کنار د  دمیپر رونی خاطراتم ب

 جونم. عشق من. هورا فدات شه...   ی_ مامان

 سمتم برگشت و گفت:  به

 .زی برو. انقدر زبون نر یخوا  یهرجا م ای_ ب
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 یهوا فرستادم. از خونه خارج شدم و در حال انگشت تو  یبراش تو  یزدم و بوس ییدندون نما لبخند
. بوق. بوق! خب  میبر انایرو کنار گوشم قرار دادم تا با ک یراحت فرو رفتن پام، گوش  یکفش کردن برا

 .گمیبه بعد خودم م  نیالحمداهلل از ا

گرده. )  یبر نم  گهیخداست د بی نزد خدا رفته و چون مهمون حب  یاطالع ثانو  _ مشترک مورد نظر تا
 همون مرده است بود!( یادب

 رو گرفتم. بوق! هنوز بوق دوم بود که جواب داد. یلیل یو شماره    دمیکش یپوف

 _ بله؟

  کنم. کمرم رو راست کردم و به سمت آسانسور پرواز یچه غمناک بله گفت. بذار من شادش م  اوپس
 کردم. 

 کنه... هیبهت هد یظهر  یرو کله   شی مخمل یزنگ زده تا صدا یک  نیبب غی _ ج

 با هق_هق گفت:    وسط حرفم و دیپر

 _ هورا! پدر بزرگم فوت کرد.

 گرد شده، حرفش رو تکرار کردم.  یچشم ها با

 _ فوت کرد؟ 

به خودم گرفتم و شروع کردم به   ینیغمگ ی افهیاش که بلند شد، به خودم اومدم. ق هیگر یصدا
که.  دیهم پر نی. خب ادمیکش یواقعا؟( بعد قطع کردن، پوف  نیدار دنیشن یدادن. )حوصله   یدلدار 

 قرار بود چتر نجاتم رو سمت خونشون باز کنم. یکه صبح یینایخود همون م یپس بعد

 ه گفتم: بزن ی گونه زر  چیه نکهیرو گرفتم. تا جواب داد بدون ا نایشماره م عیسر

.  دمیفوق مهم فهم ،یل یخ  یلیخ ز ی چ هی نمتیبب دی)...( با ایبپر ب   نیآب دستته بذار رو زم نای! مغی _ ج
 رسونم.  یخودم رو م  عیمنم سر اینصف عمرت به فنا رفته. بپر ب  هیچ یاگه نفهم 

 زده اش بلند شد:  جانیه یام گرفت. صدادونستم! نقشه یم
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 افتم. یاالن راه م نی_ هم

  چکسیجذابم ه دیلبم نشست. معموال سر خر یرو یا ی طانی قطع کرد که لبخند ش یخداحافظ بدون
 شدی جوره نم  چیه شیرو هم جز قلقلک دادن حس فضول نایکه م نهی. اادی باهام ب شدی نم  یراض
چونه  یروش ها  یبه سو شیکنه. پ یام رو م کله ادیم  یچ ی. اگه بفهمه داره برااعی _اعیکرد.  یراض

آلوده  یو هوا  ابونیخ  یبه محل از شلوغ دنیمورد نظرم گشتم و تا رس  یآر ت یب  سوار ییهورا نزد
شدم و به دور و اطراف   ادهیقرار گذاشته بودم، پ نایکه با م یستگاهیا یلذت رو بردم. تو تی تهران نها

رسم. به   یم  ماون موقع به گردشنداره که... من از  ی. مشکلدهیچشم دوختم. خب الحمداهلل هنوز نرس
قرار   زشون ی م یرو  یچرخش  ری گ وهیبه نام آبم یبزرگ  لیکه وسا ابونیکنار خ یفروش  وهیسمت آبم

. به_به لب و لوچه ام آب افتاد. یا ی چه نارنج ،یچه قرمز   ،یسبز  یزایچه چ یداشت، پا تند کردم. آخ
و به   دمیلواشک ها ذوق کردم که ده متر به هوا پر  دنیانقدر از د ابونیآخ ننه اونا لواشکه؟ وسط خ

زد، چشم دوختم.  یجا هم چشمک م  نیکه از هم یرنگ   یمشک یی. به آلوچه هادمیسمتشون دو
خودمم  نی. ) آقا فحش ندزهیر یآلوچه هاش چقدر بزرگ بود. آخ آب دهنم داره م یها کهیالمصب ت

هنم رو با ذوق باز و بسته کردم و نگاه ستاره بارونم  کوچولو د یبچه ها نی( عزنه ی آب لب و لوچه ام آو
حفظ شان کنه جون عمش.   ایدونست بخنده،  یمن نم یرو به پسر فروشنده دوختم. طرف از کارها

باشه.   ختهی دور و ورش نر آب ی_جدیوقت جد هیتا  دمی دهنم کش یدستم رو باال آوردم و با شدت رو
  یدارم ها ول یمامان باحال  گنیداره. بعله همه م ینشت لب و دهنت گهیآخه سابقه دارم، مامان م

آلوچه دراز کردم و   ی. انگشت اشاره ام رو به سمت کاسه ستیاوقات اصال باحال ن  یبعض  ییخدا
 گفتم: 

 .ادی بکش ب لوی_ دو ک

 گرد کرد و حرفم رو تکرار کرد.  چشم

 لو؟ ی_ دو ک

 آره تکون دادم که گفت:  یبه معنا یسر 

هم  عشی. ماکهی . هسته هاش کوچنیترشه ها. اون گوشت آلبالو ها رو بب   یلیها خ  نیا نی_ بب 
 ها!  افتهی فشارت م  .ادی. سفته و کش مستیترشه، تازه شل و ول هم ن یو معلومه حساب هیمشک
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به   حب کارش پس کلش که صا دمیخم شدم. با دست محکم کوب  یزمزمه کردم و کم  ییبابا  برو 
آب دهنم رو با صدا   ه؟یچرا انقدر عصب  نیدرحال ساخت. ا یهمون امام زاده ها ایسمتم برگشت. 

در اومدم. با دست به آلوچه ها اشاره زدم و عدد دو رو نشون پسره   یزادیقورت دادم و به حالت آدم
جا کرد و بعد   یدار مق برداشت. زی م یاز کناره  یبار مصرف کیباال انداخت و ظرف  ی. شونه ادمدا

 وزن کردن، گفت: 

 _ هفتاد!

 به چشم هاش و گفتم:  دمیشده بود رو دوخت ی! چشم هام که قد نعلبک جان

هم لواشک   یام کل یچه گوگول نی به من بده. بب فیتخف  هی ای ب ه؟یچ ها. هفتاد  ستی_ آقا سر گردنه ن
 کنم. خب؟  یم فیتعر اریب  رونیجک روده ب   هیبرات  یخوشگل موشگل بد  فی دوست دارم. اگه تخف

چپم خم   یسرم رو به سمت شونه  ی! کمشعورینه تکون داد. ب یکرد و سر به معنا یآروم  ی خنده
که باز صاحب کار وا   دیکنم ها. بلند تر خند یم یلواشک هر غلط  یکردم و تند_تند پلک زدم. من برا

 تکون داد و گفت:  یپسره سر   مونده اش برگشت چپ_چپ نگاهمون کرد. 

 خواهر.   یببر  و رشیبده خ  _ شصت و نه

 خفنم در آوردم.  یپول صورت  فیک  یباال انداختم و کارتم رو از تو یا شونه

 _ نخواستم. همون هفتاد و بکش! 

 گفت:   دیکش رونی ب پول رو از حلقومم  یوقت خالصه

 . فیتخف ی_ حاال جک هم بگو برا

 زدم و گفتم:  ییدندون نما لبخند

 شهیکنن بچشون م یبزه اسکول ازدواج م هیخره منگول با  هی !یر ی سرت بم یبخوره تو  فتی_ تخف 
موجود خنگ تر از خودشون مثل دنگل که خربزه نام داره. هرهر! هزار  هی شه یم ؟یاگه گفت ؟یچ

ن بهت  رما هیتونستم  یم یکرد یحساب م  گانیهمون قدر جک گفتم. مثال را یداد فیتخف تومن
 .یبه خاک بر  یبخون  نمک یمعرف
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آلوچه  ولی خداحافظ باال آوردم. ا  یخوب جلوه دادن حرفم تکون دادم و دستم رو به معنا یبرا یسر 
 هیبه  خوردم که گرومب، یتو؟ فدا مدات برم من. قاشق رو در آوردم و داشتم م یبود یجونم. کوج 

  یودادم و آلوچه رو ت لشیتحو یخودمونه. لبخند گوش تا گوش ینایکه م نیعه! ا بدبخت خوردم.
 چشمش کردم. 

 .زم ی ! خوشمزه است ها. بخور عزییعمو نی_ بب 

 رو کج کرد و چندش وارانه صورتش جمع شد.   سرش

 ؟ ی_ اه_اه قاشق دهن

 جمع کردم و من بدتر از اون گفتم:   ینیب

 ... زی... چیکن  زیچ یفردا با شوورت بخوا ادی _ انقدر بدت م

 باال اومدم که گفت:   یآلوچه ها برم. با لبخند جذاب یتو  بود با سر کیکه نزد  دیکلم کوب  پس محکم

 زرت و بزن. اتیچرند نیا ی_ به جا

 و گفتم:  دمیمانتوش رو کش یام گوشه  گهیدستم آلوچه بود. با دست د هی یطور که تو همون

 . دیخر میبر ای . بزمیعز هی_ خبر چ

 د یکش یا یفوق العاده قر قوروت  غی . ج میبر یرو م فمونیتشر  ابونی خ یتو نکهیبدون توجه به ا  ،یعصب
 و گفت: 

 کنم.  یات و م_ هورا! به خدا کله

. عه! به_به دمیمغازه پرتاب نیگرز مانندش به سمت اول  از دستان ییرها یزدم و برا یکش  نایم  لبخند
خوب چپه اومدم ها. تند_تند با آلوچه هام  ولی. ایخوشگل موشگل یچه لباس ها نم؟یب  یم یدارم چ

شدم. دو تا پلک   رهی خ بشیغر بی عج یبه سمت چپ فروشگاه دراز حرکت کردم و به مدل لباس ها
مثل کارتون  کهن ی. با حس ادمید  ییجا هیخونه  یلباس رو تو نیزدم و منگوالنه فکر کردم من مثل ا

زدم و به فروشنده اش اشاره    یسرم روشن شد، بشکن یها باال یمیمد یمیها چراغ زرد اونم از اون قد
 کنارم اومد و گفت:  با لبخند ی. پسر جوون ادیزدم تا سمتم ب 
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 _ جانم؟ 

 کردم و با دست به لباس اشاره زدم.  یاخم

نشه.   ری. بذار بگم کجا مخت در گدمید ییجا  هینوع لباس رو  نیکنم ا یپسر جان من حس م نی_ بب 
 . بگو خب. بای تقر هیو مثل روسر هیسر داره. صورت  یحوله  هیمامانم 

 سرم به سمت پسره بود، اما به لباسه نگاه کردم و ادامه دادم. نکهیخنده »خب« گفت. با ا با

کنارش از خود حوله که  دیسف  یها نخ نیپاره پوره شده. ا هی_ حوله سر حموم مامانم چند وقت
لباس رو اگه بپوشم،   نیهست هنوز جدا نشده. حاال دقت کن ا کهیت  هیجدا شده فقط باالش  هیصورت 

چه وضع لباس درست   نیا ییمامانم. خدا یپاره  یهمون حوله   قایدق شهی حوله رو هم بپوشم م
 بزنم چپت کنم؟  نه؟کرد

  یداشت رگال لباس ها رو گاز م  عیجم  یبود و با اجازه  از شدت خنده پشتش رو به من کرده پسره
من حوله   ؟یچ  یعنی ییلباس ها حرکت کردم. خدا هی کردم و به سمت بق  ینچ نچ  یجد یل یزد. خ

 یتنم م یکه رو  هیزیکه از دورش در اومده حکم همون چ  ییاون نخ ها ست؟یمامانم رو بپوشم بهتر ن 
که گفتم از نخ و حوله هنوز  یلباس و اون قسمت  هیبق .شهیلباس محسوب م  یدر اصل بند ها ونهم

دو نشون   ری ت هیبا   ستین  یمدل جذابه. خوبه مشکل هیگردنم و خودش  یرو وفتهیم قایجدا نشده دق
. با  یالهم ع یلیکنم. خ یحاال من ازش به عنوان لباس استفاده م  می. استفاده رو از حوله بردمیزن یم
شده بود،  دهیداشت و کج بر ی رنگ  یمنگوله ها یکه کناره هاش هم کل یکج و ماوج زیشوم دنید

هات بود   اما المصب خفن  شدیناف نما محسوب م بای و برش داشتم. تقر دمی دست هام رو بهم کوب
  زیم ی. به سمت پسر صندوق دار رفتم و لباس رو روهیکاف یگرون نیبه ا یاز مغازه  نیها. هم

 گذاشتم. 

 شه؟ی_ چند م

 لباس کرد و گفت:  یرو کتی به ت ینگاه

 !ستی. صد و ب گهی_ روش نوشته د

خوب   یچونه زن  یگذاشتم. االن از روش ها زشیم یدهنم رو با صدا قورت دادم و آلوچه رو رو  آب
 . میکن یاستفاده م
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 مگه سر گردنه است؟ ست؟ی. صد و بیو ببر  رشی_ برادر من، شصت بده خ

 .دهیخم شدم و دوتا پلک زدم. جون شما بد جواب م زیم یرو یکرد که کم  ینچ نچ

 صد و ده. یکن  یاصرار م یلی_ حاال چون خ 

 عقب رفتم.  یکردم و کم ینچ

 . یببر  تی از جوون ری خ  شاهللیا نی_ نه؟ خب پس پنجاه بده پسر ننت. خب؟ آفر

 ام ادامه دادم: قهی یتو بای خم کردم و تقر  یرو کم سرم

 . شیغیت  غیت ی. با اون موهاشاهللیشه ا د یسف  اهیس  تی_ جوون 

 خب؟   نیاز رو نر دیدر خر شهیهم روش جواب نداد. نیا خب

 خره ها. یازت نم  یبعد کس  رمی م ؟یدی_ پنجاه نم

 اشاره زد. رونیکرد و با دست به سمت ب  ینچ

 .ست ی ن یاصال فروش  یچک و چونه بزن یل ی. خانوم خستین  ی_ مشکل

 زدم و گفتم:  هیتک  زی گرفتم. با آرنج به م ییمکش مرگما خت ی شعورات. ر یب  تی . قزمیچه عصب  اوپس

  رشیچهل بده خ میشد قیو رف میکرده. حاال که دعوا کرد ریجنمته که ما رو درگ  نیاصن هم _ آخ_آخ!
 . یو ببر 

بود، از پشت صداش بلند   شیدر گرام و لباس خدا تومنحوله ما سهیکه اون موقع در کنار مقا یپسر 
 شد.

 من از خنده دل در گرفتم. ستیول کن ن نیبده. ا فیتخف  هی ثمی_ م

 مظلوم به سمتش برگشتم و گفتم: یبچه ها نیع

به حق پنج   ی فدام ش ،یمظلوم ،یآروم  نی_ تهمت نزن بردار! دقت کن برادر نه ها بردار. من بچه به ا
 من از خنده چلوندمت؟  یبگ ادی معصوم و دوازده امام. دلت متن و چهارده 



 پروانه  یرد پا

116 
 

کنه،   هیدوم مغازه شتافت. فک کنم رفت خودش و تخل یو از شدت محو شدن به طبقه   دیخند  دوباره
 نه؟

  یام دارم روش ها یچه دختر گل نین یحتما. بب نشیقرار بد یت یرودرباس یراه ها جواب نداد تو نیا
 . دوباره خم شدم و گفتم: دمیم  ادیچونه زدن بهتون 

کرده.   یمعرف  می. بابا من رو دختر دایغلط نکنم شما ما رو نشناخت تشیفروشنده جان. اصل نی_ بب 
اومد؟   ادتیرفت. حاال  دیرو ده تومن ازت خر یصد تومن  زی شوم هی نجایهمون که هفته قبل اومد ا

 ها بده.گنده  فیبه ما هم از اون تخف نی بب

.  دمیکه بلغور کردم لب گز یو ده تومن یدرهم از عدد صد هزار تومن یا افهیآوردم و با ق نی رو پا سرم
پسره سر   یخنده  یبا صدا ده؟ی . نمدهیخوردم. حتما جواب م  یشام چ شبی د ستین  ادمیآقا من 

 .ذارهیم لون ینا یلباسه رو داره تو دمیباال آوردم که د

 فقط دست از سر کچلم بردار خب؟ رشیبگ گانی برو. اصال را ری بگ  ای_ ب

 گذاشتم و گفتم: ز یم یتومن در آوردم. رو ستیپولم ب   فیک یزدم و از تو ییدندون نما لبخند

  ر،یتومن رو هم بگ  ستیب  نیا رهیگ یم  تیداره گر دمیپسر بابات. خدا بده برکت حاال چون د نی_ آفر
 و ما رو به سالمت. ری تو رو به خ

بهتون بده و   ی ختی ر نیتا ا دیکچلش کن د،یکش رفتم و الفرار. بعله مثل من باش زیم  یرو از رو لونینا
 . یداستان هورا و چک و چونه زن نی. خرچ_خرچ ادیبر

 *** 

ول کردم و خسته و ناله کنان   یوارد خونه شدم. همه رو دم ورود د،یخر لونیپر از نا ییدست ها با
 ها دوخت.  لونیرو به نا رونش ی بود، نگاه ح رهیمبل پرت شدم. مامان که متعجب بهم خ  یرو

 چه خبره دختر؟  د؟یهمه خر نی_ ا

 کردم.  زونی مبل آو یام رو از رو گهیچشمم گذاشتم و دست د یرو رو  آرنجم

 گرفتم.  یبا پول کم یعنیکش... اهم  گانی_ نصفش رو را
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بهتر   یبابا بود چقدر همه چ یوقت نکهیها در گردش بود. با فکر ا لونیمن و نا  نینگاهش ب  عجبمت
 شدم و گفتم:  خیبود، س

 دن؟ یدر مورد بابا نفهم یز یها هنوز چ س یمامان. پل  ی_ راست

 مبل تک نفره نشست.  یو کنارم رو  دیکش یآه

 ی_ نه! چون بعد اون اتفاق آدم ها سوار موتور شدن و رفتن. منم با وجود تو و پدرت نتونستم کار 
 شکمت بهتر شده؟  یکنم. تو زخم رو

 زدم.   یتکون دادم و لبخند تلخ یسر 

 ندارم تا ازم محافظت کنه.  یکه بفهمم پدر  شده یادگار ی هیخوبه.   یلی_ آره مامان خ

اومدم و دو   نیمبل پا  یفرو خوردن بغضم، قورت دادم. از رو یرو برا دستش رو باز کرد. آب دهنم دو
 پاش گذاشتم و گفتم:  ی. سرم رو رودمیزانو به سمت مامان خز 

. اما ستمیخوشحالم. خودم و سرگرم کردم اما ن یکنی کنم خوشحالم. باور م  ی_ مامان من ادعا م
 .میگاه رو از دست داد  هیتک هی، عضو مهم هی دهیتو همه و همه نشون م ییسکوت خونه، تنها

 کرد رو فشردم و ادامه دادم.  یمقنعه حرکت م  یکه نوازش گونه رو دستش

 _ دلم تنگه مامان.

 *** 

که باهاش   ی نداره ها، نه پسر گوگول مگول یچی ه ییو کوفته از دانشگاه به خونه برگشتم. خدا خسته
  تمیقزم سی . امروز از بس حالم خراب بود از اون رئ ییکه عاشقت شه. ه یو نه استاد جوون  یکل بنداز 

گفت   تازهچشم و ابروم شده قبول کرد و  گرفتم. اونم خدا رو شکر چون به قول خودش قاشق یمرخص
بدون جواب من  وونهید یچشم مشک یدنبالت تا با مادرت هم آشنا شم. پسره  امی بمون من فردا م

در   دمیچرخی روح سرگردان م نی خونه ع  یتو عاریو ب کار ی امان. من که کال بم  شیپ ادیداره کم_کم م
ناراحت کننده نشه.  اربکنم تا باز دوباره سرم مشغول افک  دیبا یکار  هیآشپزخونه ترمز کردم.  یآخر تو

برداشتم و شستمش. بعد پوست گرفتن با پوست کن   نکیس یسبد گوشه یاز تو یای ن یزم بیس
پودر بهش   نگیبک  یقاشق غذاخور  هیو  ختمی ر یظرف  یآب خنک تو وانیل هی دم. اش کرحلقه_حلقه 
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رو داخل   زک نا یها ین یزم بی. سختمیهم نمک و دو قاشق سرکه هم ر گهیقاشق د هیاضافه کردم. 
  پسیچ هی یبه سو  شیظرف انداختم و پ یتو یها رو در آوردم. کل  خی یخ ی جا زیو از فر ختمیظرف ر

 دیها که با نی( خب انیدعا به جونم کن نی. برپسیدرست کردن چ هیطرز ته نمی. )ایخونگ یخور 
پاش   یرو یا. کنارش نشستم و ضربه مینمه با مادر گرام اختالط کن هیساعت بمونه. پس برم  کی

 زدم.

 ننه جون؟  ی_ چطور 

 گفت:  ونیزیگرفتن نگاه از تلو  بدون

  ؟ین یب ینم  نمیب  یم ونیزی_ تلو

به   یک ینگاه به من،  هیانداختم. عه برنامه اورست! مامان چپ_چپ  ونیز ی به صفحه تلو ینگاه
 کرد و گفت:  ونیزیتلو

 ستن؟ ین یکه عاشقشون ین یم ینیچ یها همون پسرا  نی_ ا

 گفتم:  ی و حرص   دمیکش یپوف

 !احی_اح یعاشقشونم.  ید ی! چه خوب فهمغی. بعدش هم جیامادر جان شکوه. کره یا_ کره 

 بهم رفت.  یهوا تکون داد و چشم غره ا یتو یدست

  ها. وونهی_ خب حاال. همون د

مگه  ییبرم. خدا بلند شم دمیم ح ی هم گفت زشته. پس ترج یز یچ شهیما. نم  یهم از مام نیا ییه
  یکیدارم. چشونه پسرهام مگه؟ آقا  فیتشر ی. مثال بنده خودم آرم یوت یک ،یپسر به اون گوگول ه؟یچ

  هویآهنگ بخونم بعد  میمخمل یصدا نیبا ا ابونیخ  یگوشه  نمیهام شده برم کره بش یاز فانتز 
مدت افتاده بودم  هیدارم ها.  یا  یذهن فرا فانتز  گنیعاشقم شن. نچ_نچ همه م انیپسران بنگتن ب 

ملت به   گنی. مکنمی مزدوجت م  ای یشی با من مزدوج م ایبگم   رمی و بگ گر یباز هیبرم ِخر   نکهیرو مد ا
هورا   ار. شعستیف ینکته ظر نیدونم ها ا یقهقرا رفتن منم جزو همون ها شدم. خوبه خودمم م

 دانستن بهتر از ندانستن است. بعله! ست؟یچ
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اصال  برادر گرامه. ینوع زنگ، زنگ زدن ها نی. ادمیخونه ده متر از جام پر یدر پ  یزنگ پ یصدا با 
  یخفن دوسش دارم. جور   یلیخ  یلعنت  یخودش رو نشون بده. ول یتونه درست حساب  یبشر نم  نیا

و   جیشه، پسرم گ داریتا ب  دمیکش غیعمرم رفتم باال سرش ج  یبار تو هی. زمیروش کخ بر ادیکه دلم نم
شد که مامانم  نی. بعدش اهیختیر نی. اهم بعله ادی. مظلوم نگاهم کرد دوباره پکدیمنگ از جاش پر

خواب بختک  یاز ترس توعه بختک، تو ایخواب سکته کرد.  یتو یدید هوینزن  غی ج گهیگفت د
 .میها گذشت نی ا ری که آقا ما از خ نهیروش، خفه شه. ا وفتهیب

 وارد خونه شد و گفت:  یلبخند ژکوند با

 _ به_به خانوم مشتحصل.

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو

 ؟ یچ ی_ هن؟ چ

 ولو کرد و گفت:  واریرو کنار د فشیک

 گرفتم.  ادیاز خودت  گهی. کلمه مخففه دلی مشتغل و درحال تحص یعنی_ مشتحصل. 

 و گفت:  دیپر ییهویاتاق تا لباس عوض کنه.  یکه رفت تو  کردم یآهان

 _ چه خبرا هورا خانوم؟ 

  زمزمه کردم که مامان دست به پاهاش گرفت و بلند شد. یا یچیه

  .امی بخرم ب عرق  شهیش هی هین یمن برم حس نیخور یتون و م یی_تا شما ها چا

گردن هامون مامان رو   یکه صدا ی. جور میبه سمت مامان برگشت  یرعلیگرد همراه ام یچشم ها با
 متعجب گفت:  یرعلی بزنه، ام یحرف نکهیترسوند. قبل از ا

 هیاز  نیمن فردا منحرف شدم. مجبور شد نیعرق بخرن ها. هورا بب  هینیحس رنی! استغفراهلل م نیه _
 ... ییجاها

که خداوند   ییمبل شدم. دهنم و تا جا یدهنش موند و من چپه رو یمامان حرف تو یپس گردن با
  خنده. ری متعال اجازه داده بود، باز کردم و زدم ز
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 عرق نعنا بخرم. استغفراهلل!   رمیدارم من. م یی_ چه بچه ها

 مامان تکون دادم.  یبرا  یخنده دست با 

 _ برو مامان جان. برو عرقت و بخر. 

 خنده.  ریز میزد  یدوباره پق و

  یسیمل سی پل چیهورا مرد اما ه  یکرد بابا یادآور یکه   زیدوست عز هیالزمه تشکر کنم از  نجای)اهم ا
  ی داستان زندگ نیآقا ا نکهیبازم تشکرات فراوان. و ا اعیدنبال ماجرا نرفت. بعله بنده فراموش کردم.  

هم  یعنیسر و کله هم... اهم  یمن بابام الحمداهلل زنده است. خوشحال و شاد خندان تو ست یمن ن
ها مال منه. با   یوتمنه فقط س هی زندگ   نیفکر نکن نکهیواسه ا نمیبعله. ا میکن یرو بوس و ماچ م  گهید

 ( عیاجازه جم

 *** 

هفته رو   میهمه زور زد نیما ا هیرحم  یب  نیا ایخدا ی. ول ری نگ یبشر  چیرو از ه یروز جمعه ا ایخدا
دندونم  ر ی بد ز  ییجورا هیگرفتم.  ی. البته من دوباره مرخصشهیشروع م گهید  یک ی یزرت  میتموم کرد

از اتاق خارج   نگو م جیجون. ناله کنان، نگاه از سقف اتاقم گرفتم و گ یشیرو مخ رفتن پ یاومده مزه 
 شدم.

و بده   تیو نَودارم. گوش  یکار  چی حس ه دمیننه من حوصلم سر رفته. انقدر دراز به دراز خواب  یی_ آ
 . تی از دوستام و بردارم از گوش یکی  یشماره 

  اروی نیا میو گشت رد تل شدم. آقا گشتماشاره زد. به سمتش رفتم و وا زیم یآشپزخونه به رو  یتو از
 سرم و باال آوردم و گفتم: رونینکردم. ح  دایرو پ

 ؟یتو بود. کوش؟ باز حذف کرد یگوش یتو  ی_ مامان؟ اکانت هان

 قابلمه ول کرد و گفت:  یرو تو ر یکفگ

 مگه مرض دارم؟  ری _ عه هورا؟! نخ

 لب گفتم:  ریباال انداختم و ز یا شونه
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پدر   نای. میکه فرستاد یراجعون نفرستاد  هیانا هلل و انا عل امی من پ یاز بچه ها به جا یکی  ی_ برا
کرد که تو   ی داشت مثال با من چت م  انای. کیکرد یسالمت یمن آرزو یبزرگش حالش خوب نبود و جا

 چه وضعشه؟ نی. آخه اگمیبهش م  شعوریب  شهیکه هم یکرد یکس یگلم و جانم حواله 

 ت: کرد و گف یا خنده

  کریاست ی بود. براش کل ویبه نام رها خره س یداشت یدوست  هی_ بده مگه؟ کارت و راحت کردم. تازه 
 فرستادم از خنده نابود شد.

مونده   یباز مامان با اکانت ها نمیو دنبال اکانتش گشتم تا بب دمیکوب میشونیبا دست به پ  محکم
وارد شدم که دهنم ده متر باز   عی کردنش سر دایبا پ  ؟یرسون   یممد م ایچه کرده. خدا شیگوش یتو

 زدم:   غیموند. ج

 _ مامان؟!

 داد و گفت:  هیخنده به اپن تک  با

 _ خوشگلن نه؟ 

در کاپوت باز کرده بود و مثال با    یدهنش رو اندازه  یک یدوختم.  بایز  یها کری عاجزم رو به است نگاه
فاکتور گرفتم. در   ش یشتر یوست و لب هازد. البته از پ یلبخند م   نیاون دو تا دندون داشت به دورب

 یها  ب تفاوت که طرف اون ل نیبا ا  یختیهمون ر کریاست هیرها مامان براش  یجواب خنده 
 کاناپه چپه شدم و گفتم:  یرو هیرو غنچه کرده، فرستاده بود. به حالت گر شیالیگودز

 نه؟  ای یرو از تل حذف کرد یچند وقت کس  نی_ مامان راستش و بگو ا

 اپن گذاشت.  یقرار داد و دست هاش رو مقابل هم رو شدستیپ یرو تو ر یکفگ

 حذفش کردم.  دمیبود پروفش جن بود. منم ترس یکی  روزی_ راستش د

الل شدم.  گهیحرف به مامان زل زدم. دوستان من د یاردک خنگ ها ب نیا نیع  قای اردک ها، دق نیع
 تکون دادم و لب هام رو تکون دادم. ی. سر دمیکش یهست بگم؟ دو تا پلک زدم و از ته دل آه یز یچ

 . ی_ مرس
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 زد و گفت:  یژکوند  لبخند

  ایمح  نیخوام بخرم. تو هم بب یها؟ مامانش گردو آورده م نیا ایمح یخونه  میبر یخوا  ی_ حاال م
 در چه حاله. 

  ه؟یطی چه وضع خ نیا ییپرت کردم. خدا یرو گوشه ا  یباشه تکون دادم و گوش یبه معنا یسر 
بزرگم بهش   یدرد ها نیملحق شم و از ا ای به مح عای تا سر دمیلباس دم دستم اومد رو پوش  یهرچ

تخت   یاز رو  رو  میرو هم مثل کش تنبون دنبال خودم بکشم. گوش  انایبذار ک رم ی بگم. حاال که دارم م
 و بهش زنگ زدم. رداشتمب

 . ی. بانایا ا یمح یشو خونه  دهی_ ننه حرف نزن فقط گم

  یل یپسر قطع کردن خ ی. مخصوصا رودهیم یبی حال عج ک یَ رو قطع کردم. جون شما   یشپالق گوش و
 ها.  دهیحال م

... 

 هیبه مامانش وارد خونه شدم.  یو با سالم دمیدستش رو کش  عی ها سر نیا ایمح  یورود به خونه  با
زد و نگاه از   ینبود. مامانش لبخند  یخاص  زیما عادت داره. چ یها یباز  وونهیمامانش به د  ییجورها

  ایمن ها. آقا ما با مح  یمامان برا یبای از نگاه ز میمن گرفت و شروع به تعارف مامان کرد. البته بگذر
پهلوش کردم   یحواله  یزنگ بلند شد. سقلمه ا یصدا هنک یتا ا میو زر زد میو زر زد مینشست یگوشه ا
 و گفتم: 

 گم شو( در رو باز کن.  یعنی یدعوت کردم. گوجو شو )به کره ا مونی_ برات م

خجالت زده وارد شد و سالم کرد.    انای . در رو باز کرد که کدیباال انداخت و متعجب از جاش پر ییابرو
وارد   هویدعوت کردم هم   مونیشده زشت نبود من هم م انقدر مودب  نیاوا خاک به سرم حاال که ا

. با  هوراکلت  یتو واناتی ِگل با فضوالت ح یذاشتم تعارف بزنن بعد. ا یحداقل م  غیخونه شدم؟ ج
 مامانش بلند شد.  یکه صدا میخونه ولو شد  یگوشه  انایو ک ایمح

 کن.  ییرایاز مهمون هامون پذ اری ب یز یچ  هیبلند شو برو   ای_ مح

 سمت مامان من برگشت و ادامه داد.  به
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 . ستیبلند ن  ی چیکنه ه  ی_ فردا شوهر م 

 گفت:  ط یو بدون توجه به مح یحرف تازه شد، حرص  نیهم که مثل من داغ دلش با ا ایمح

 کنم، شوور ...  ی_ مامان جان من شوور نم

خم   یخنده. از شدت دل درد کم  ری ز میزد یپق  یگیمرو   انای و من و ک دیو گفت که نبا یلب همون ریز
چشم غره   دمیوسط نفهم  نیزدم. فقط ا یدراز کش شدم و قهقهه م یعنی دم،ی . اما من که پاچمیشد
  یکه گنگ نگاهش م ای حرف و نزدم که. مامان مح نیبود؟ من ا یرفت چ یکه مامان به من م ییها

 هوا تکون داد و گفت:  یتو یکرد دست

 . اری ب یز ی چ هی_ انقدر جواب مامانت رو نده. برو 

  یچ نینکنن. ا کارتیخدا نگن چ  ایمح  ییکندم. آ نیام رو جمع کردم و به زور دل از گاز زدن زم خنده
 به سمت آشپزخونه روونه شدم و گفتم:   ؟یبود گفت

 ؟ یبود گفت یچ نی_ خنگه ا

 گفت:  خت، ی ر یم وانیل یتو ی از قور  یانگاه به من، همون طور که چ بدون

 ! ستیبلغور کردم. مهم ن  یچ دینفهم ی_ کس

 ادامه هم با قر کمرش ادامه داد: در

 و االن... دمیمن؟ تو رو د تمیک تمی_ چ

 و گفتم:  دمیکوب میشونیدست به پ با

 دوست ما رو شفا بده. خب؟   نینوبت ا یب  ای_ خدا

 توجه به حرفم گفت:  یب

 . نیکن ناهار بمون یمامانت و راض ایهورا! ب گمی_ م

 جمع شده گفتم: یا ی نیباال انداختم و با ب ییابرو
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 کنه. یمامان قبول نم یعنی شه،ی. نمهیشهرک بغل  نیما هم یدرصد. خوبه خونه  هی_ فکر کن 

 لب گفت:  ریداد و ز لمیتحو ییبروبابا

 _ با من. 

  نایتا حاال؟ واو مامانم ا  یحد ممکن باز شد. از ک   نیو چشم هام تا آخر د یابروهام باال پر جفت
 . دیو با ضربه به شکمم کوب دیچ  ین یس یها رو تو وانیگنگ نزنه. ل دوارمیام

 _ برو تعارف کن. 

 ازش گرفتم و آه کشان گفتم:  نگاه

 . خوبه من مهمونم.یی_ ه

 پشتم ضربه زد و گفت:  به

 _ برو غر نزن.

خواست بپره    یکه م ایکه برگشتم مح نیها وارد سالن شدم و شروع به تعارف کردم. هم یچا با
جهش به هوا  هیکارتون ها با   نیع ین یس یتو ییبه من خورد و تک چا یمامان، گرومب  یجلو

ملق   نینگاه کردم. بعد چند نوایحرف به ل یشتافت. آب دهنم رو با صدا قورت دادم، منتظر و ب 
 هیخم شدم و با   یزد، کم ایکه مح  یغیخورد. از شدت ج  ای سر مح یداغ، محکم تو یها یهمراه با چا

  یبود که کله  نجایاما جذاب ا دنی سمتش دو انیخدا گو  ایچشم باز نگاهش کردم. مامانم و مامانش 
گذشت و   ریشکست. خدا رو شکر به خ  وانیشد و نه ل یز ی انقدر پوک بود که نه سرش چ ایپوک مح 

دست به سر گرفته، رو به   ،یینشست و با لبخند دندون نما  نیزم یرو ای. محمی رفت  یبه قهقرا م هاگر ن
 مامان گفت: 

 . انایغذا با من و هورا و ک  دمیخونمون، قول م نی_ اهم خاله بمون 

 گفتم:  یو حرص  دمیش کوببا پام به پا عیسر

 ... یکش یبذار. چرا من رو م  هیات ما_ از ننه 
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  یک  یانداختم. طبق معمول هورا، تو گند نزن نی و سر پا دمیگفتم، لب گز یز ی چه چ نکهیحس ا با
کردم و سرم رو   یشد. اوف دهیبه آشپزخونه کش یکه دستم توسط فرد دمیام کش قهی یتو  یبزنه؟ آه

  انایکها.   نینیب  یبه سمت حال چرخوندم. خدا رو شکر هنوز زنده ام اما برم خونه که شما من رو نم 
 پس کلم زد و گفت:  محکم

درست   ی ز یچ هی نیفقط بش گهیکنه مامانت رو. منم هستم د یم یراض  ایسرت. مح  ی_ خاک تو
 .میکن

 خنده.   ریکش اومده وارد شد و زد ز  ییهم با لب ها ایمح

سرم درد  شعوریب  یلبو بود. ول نی. خرچ_خرچ ع ین یمامانت رو بب  ی افهیق ی... هورا نبودیی_ وا
 سوختم. گرفت، تازشم

  نیمبل نشسته و سر پا یچشم دوختم که رو یبه مامان  وارید یاز کناره  زونیآو یلب و لوچه ا با
 و خودم رو بغل کردم.  دمیهورا. مظلوم آب دماغم رو باال کش یانداخته بود. هن برو که به فنا رفت

 خب؟  نی نه؟ برام فاتحه بخون گهید نی ای _ بچه ها سر قبرم م

خندن   یدونم چرا م یاز خنده غش کرد. نم  ایبا خنده سر به معنا باشه تکون داد و همچنان مح   انایک
کردم و   ایمح یحواله  یشدن. سقلمه اها محو  شعوریب  نیبعد ا رهیگ یام م می بز داره گر نیها من ع

 گفتم: 

 .میدرست کن  اری ب یبسته ماکارون  هی_ 

 باشه تکون داد و گفت:  یبه معنا یسر 

 خوبه. یل یبلدم. خ یمن ماکارون  ولی_ ا

قرار داشت رفتم. برش   ییظرفشو نکیس یکه باال یلب گفتم و به سمت قابلمه ا ری ز یالحمدالله 
آشپزخونه  یسبد گوشه  یاز تو یاز یهم پ انا ی. کادی بذارم و جوش ب گاز  یداشتم و آب کردم تا رو 

 .میبرداشت و خالصه که شروع به درست کردن، کرد

 به هوا رفت.  غمیزدن کرد که ج هیبه ادو و شروع ختیر تابهیماه یشد، تو   زیها که ر ازیپ
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بعد رب و   ا یحاال سو  ایکنن،  یم  یبذار سرخ شه بعد. خنگول بعدش هم گوشت قاط وونهی! دغی _ ج
 . نیستیبلد ن  یچ یکنار ه نیای. انگول. بهیادو

 ها شروع به سر خاروندن کردم.  ازیپ دنیاز کنار گاز رد شد که با د  ییلبخند دندون نما با

 ه؟یتوئه چ نیکه ا ییبپرسم قرمز ها شهیم انای_ ک

 نه تکون داد و گفت:  یبه معنا یسر 

 . دونمیرو هم نم  هی. چختمیو همه رو ر یکردم که هولم کرد ی _ واال داشتم تست م

و با تمام قدرت از   ییهویکردم.  ک یسر تکون دادم و ظرف رو به سمت دماغم نزد یلبخند مسخره ا با
  یعنیبه فنا رفتم،  یل یکه خ ییاز اونجا مماخم رفت. یتو که همه اش دمیدست اون مشنگ ها بو کش

  ییایداد و به سمت مح یخال یکه جا انایو ظرف رو پرت کردم به سمت ک دم یکش  یغیسوختم، ج
 کرد. تند_تند شروع به عطسه کردم و بلند گفتم:  یم  زی ها رو ر یماکارون  ن، یزم یپرت شد که رو

 دماغم. ییکه فلفل قرمز بود. آ نی. ایر یبم  انای_ ک

! ننه قمر  شی. آخ ختمیر آب راه افتادم و شلپ_شلپ آب به سر و صورتم ریبسته به سمت ش چشم
سر   یایمانتوم چشم هام رو خشک کردم. به عقب برگشتم که با مح نی رو بستم و با آست  ریسوختم. ش

 حد ممکن باز کردم و گفتم:   نیآب مواجه شدم. چشم تا آخر سیخ  یانای و ک  یتا پا فلفل

 کله جفت خرتون.  یخاک تو ؟یدوش گرفت  یتو با لباس رفت انایک ؟یاومد یتو از عطار  ای ! محاعی_ 

 یهاکه دست ییو دنبالم افتادن. از اونجا دنیکش  یغیقرمز شده از خشم، ج یها  افهیبا ق شونیدوتا
 یکه برگشتم فرار کنم پام رفت تو  نیهم یدارن، پا به فرار گذاشتم. آقا جاتون خال یگرز مانند

لبه اش فشار آوردم به هوا پرت شد. چشم بستم و  یشده و چون رو  زیر یها  یماکارون  دستشیپ
شدم که   رهیخ  یچشم باز کردم و به مامان  ،یداد یبزنم. با صدا یقراره چه گند نمیمنتظر موندم بب 

از   گهیسرش پرت شد. اوف، خدا رو شکر د یها رو یشکست و ماکارون  نیزم یکنارش رو  دستش یپ
  زدم،سرم   ی! دو جفت دستم رو باال بردم و محکم رویی. ه زمی االن خودت رو مرده فرض کن عز نیهم

.  زهیها بر یمامان رو تکوندم تا ماکارون یبا دست مانتو انی گو دینشستم و ببخش  نیزم یچهار زانو رو
 آوردم و گفتم:  یحرکت به پاش فشار  هیبا 
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درسته؟ الحمداهلل همه رو   ستی ن یهم رنگ یاهیدرسته؟ باال تر از س زنمی که نم شتریگند ب نیاز ا_ 
 .میکن  یمامان. خودمون جمع م ی_بایتجربه کردم پس با

هل دادم  ی. بچه ها رو به گوشه ا میکرد رونشونیو ب مید یمال رهی و مامان خودم رو ش ایمامان مح  سر
 . ننیبش  نیزم  یتا رو

دهنتون تا   یتو نیبذار نیدار یز ی چ یپستونک  شهیش  نینیبش  یطور  نیخلم. هم یدخترا نی_ آفر
 !نی به_به بپزه. آفر  یمامان

ته   ییمشغول درست کردن غذا شدم. خدا الی خیبهم رفتن. ب یچشم غره ا وونشون،یخل و د جفت
که.   ستین یادیز  زیچ. نیهم شه،یکه انگار منفجر م  نهیگند من در آشپزخونه و غذا درست کردن ا

من با   یبار آشپز  کیکنم. خرچ_خرچ چون که  یآشپز  ذارهیمثال مامان نم  اده،یهام ز یکار  فیکث
 . مینیکنه. بعله، ما ا  یم یبرابر   یعروس هیو پاش  ختیو ر یف یکث

رو روش قرار دادم. خسته کنارشون ولو شدم و   یکردم و دم یقابلمه با سس قاط یها رو تو یماکارون 
 گفتم: 

 . یمامان  نیآب بد وانیل هیگلم،  ی_ دخترا

  نیزم یرو   دهیموش آب کش نی پر کرد. تا به خودم اومدم ع ریرو از ش  یآب وانیو ل دیدرجا پر ایمح
بود،  دهیبه صفر رس ای همه سرعت مح نیکه سرعت لود شدن ذهنم از ا  ییپالس شده بودم. از اونجا

و   ندمجذاب لباسم رو تکو  یل ینگاهش کردم. دوتا پلک زدم و آروم بلند شدم. خ رهیمنگول ها خ  نیع
دختره انگل. با لبخند سفره   رم؟یگ  یاپن برداشتم. فکر کرده انتقام نم یسفره رو از رو یبا لبخند ژکوند

 بردم.  رونی پهن کردم و سرم رو از در آشپزخونه ب  نیزم یرو رو

 ! نه ناهار حاضره.غیصبحونه... ج یعنی. شام... اهم زی عز ی_ خانوم ها

هم   ایرفتم. مح  خچالیباال انداختم و به سمت  یتوجه شونه ا یخنده که ب ریمن زدن ز یحواس  یب از
 گفتم:  توجه یبود. ب  رهینکردم کنار اپن بهم خ  یکار  نکهیمنگول از ا

 . میخور  یبز م نیع م ی. سر همه دارهیکی_ شام و ناهار و صبحونه 

 پس کلم زد. انایبرداشتم که ک  خچالی یرو از تو دوغ
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 ها.  ستی خاله ن ی_ هورا خونه 

 زدم و گفتم:  ییدندون نما لبخند

خب؟ کل   ین داشینفر که گور ننه اش هنوز پ هیمنن جز   یشهر داش  ی. کل پسرازمیعز نی_ بب 
  ایدن یمامانا یاگه وجود داشته باشه. همه  شاهللیا رهی شهر خواهرمن جز خوار شوورم که بم یدخترا

 ؟ یعمومن. گرفت ا یدن یخالمن. کل مردا

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 ؟ یچ ییجا مشکل دارم. عمه و دا هیخانوم معلم.  دی_ ببخش

 گفتم:  کردم و یآهان

خوام قانونش رو ور   یکه م  نهیندازن گردن عمه ها، ا یم شهیم یکه هرچ ییاز اونجا نی_ ها بب 
  رمیبه بچه داشم بگه عمته خودم م یچون فردا خودمم قراره عمه شم اگه کس  ؟یرفهمستی اندازم. ش

 همحاال م گهی نصف کرد گفتم عمو د شهیندارم. چون نم  لی دل ییدا یحاال برا ؟ی. گرگ فهمست زنمشیم
 . گاو فهمس... ستین

 وسط حرفم و گفت:  دیپر

 فهم شدم. گرگ و گاو و ول کن جون عم... ری _ همون ش

 زدم پس کلش و گفتم:  محکم

 قانون عمه رو ور اندازم.  خوامیاالن زر زدم م  نی_ هم

  عی. مظلوم سر سفره نشست. دوغ رو وسط سفره گذاشتم و سردیبه سرش کش یگفت و دست یآهان
 نشستم.

 سرفه با شما دوستان. من نو حال.  دنی_ چ

 گفتم:  عیسر ا،یورود مامانم و مامان مح با

 نکردن. یغلط چیدو تا بز ه نیو من درست کردم ها. ا ی_ ماکارون 
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پس   یاز دست مام رمی م یدادم. تهش م لشیتحو یلبخند الی خیبهم رفت که ب  یچشم غره ا مامان
شروع به خوردن  یپر شد و همه با خوش  ایببرم. بشقاب ها توسط مامان مح  ایبذار لذتم رو از دن

با دست شروع به باد   که جزو نقشه ام بود، یالک یبودن غذا زی از شدت ت دمیکه جوو ی. کممیکرد
 خودم کردم. نزد

 یکرد تو ینفله است. زد کل فلفل قرمزا رو خال انایک  ن یسوختم... کار هم یی غلط کردم... آ یی_ آ
 غذا... سوختم ننه. 

 که کنارم نشسته بود، زدم. ایبه مح یسقلمه ا ه،یبق رونی توجه به نگاه ح یب

 دوغ بده... جزغاله شدم.  وانیل هی_ 

س پام رو به پاش که دوغ رو از وسط سفره برداره. نامحسو شهیخم شد ش عیو سرگردون، سر متعجب
که به   یماکارون شدستیپ یشد تو یدادم. بدبخت داشت با سر چپه م ریفاصله گرفته بود گ نیاز زم

 یبد یو با حس بو دم یاز جام پر دهیاز عقب بلند شد. ترس یبی مه یزور خودش رو نگه داشت و صدا
 . دمیکه بلند شد، محکم پس کلش کوب

 بادبان هات رو بکش. .ای سرت مح ی_ خاک تو

شدم که  رهی خ  ییای به مح یطان ی خنده. با لبخند ش  ریشد، همه زدن ز دهیکه شن  یجذاب یصدا با
که. نچ_نچ  نهیدونم. مهم ا یخنده نم  ای. حاال قرمز شدنش از خجالت بود د یخند یخودش هم م
 !ن؟ ی ونخ  یم یعنی ن؟ید یمن گوش م  یبه حرف ها نی . شما چرا دارنیکن  ای زشته، بده، ح

 نیکه مشکل نداره ا شی بگم؟ خب علم ! زشتهغی... جیاز صدا میبا ما که دار یروزگار چه کرد ییه
پس! بچه مون باد معده اش  گم،یام همون رو م یمنم دختر گل جهی. در نتگنی دکترها فرت و فرت م

از پام گرفت و   یشگون یزدم که ن ای به مح  ی. لبخند ژکونددمیپوک  نای! هر_هر! مامانم ااعی _اعیآزاد شد. 
 گفت: 

 کنم.  یم ی. تالفزمی کنم عز یم ی_ تالف

 کرد.  دایخروج پ  ایمح یچشم ها یهام کش اومد و زبونم نا محسوس از دهن گرام به جلو لب

 شفتلم. زی بکن عز یکن  یم ی_ هر کار 
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  نینی نش نجایا نیدیکنم. )شما هم اگه نگوش یپل  میآهنگ تا ناهار موخور هیگفتم شفتل. بذار  اوپس
  تیآ یگوگل جان، تو نیپا بر هی  نیقسمت و بخون نیا  نکهیاس همش. قبل ا قهیدق هیکه.  نی بخون

  یبایز نداستا یبه ادامه  نیکرد  یپل ی. بعله! وقتارهیآهنگ شفتاله، خودش م نیسرچ کن  زمی اهلل عز
. آهنگ رو هر  نیری به دل نگ یول  رهی دونم اعتماد به عرشم داره سمت خدا م ی. خودم م نیمن بپرداز

 یبود. بچم بچه   یشاهیعل هیاسمش مرض ییبود ه سندهینو هی. نیافت یبنده ب ادی  نیکرد یوقت پل 
  عی. با اجازه جمدمدا لتونیدر و گوهر تحو یعنی... اهم دمیبود. بعله! چقدر زر ی... اهم درد گلیخل
حواله ام کرد.   یشد سمتم و چشم غره ا زی ت یآهنگ از گوش یصدا دنیادامه.( مامانم با شن میبر

  ابونیخ  نی )بلند تر عصریول ابونیکه لب هام خ نیجذاب بدون یخعل گمیم  یعن یجذاب ها،  یخعل
چشم هام پلک   طرفو از اون  بش ی ج یباشه( رو گذاشته تو خدهیگفتم اطالعات ممکنه  انهیخاور م
انداخت. منم    نی نگاه رو بهم انداخت و سرش رو پا نیآخر هیفل مامان هستش. عاقل اندر سف زنان ق

خنده.  ریآهنگ جذاب من آشنا بودن، زدن ز نیکه کامال با ا ایو مح  انایواسه خودم فاتحه خوندم. ک
که   ی! همونگهید نید یمگوش  نیدار یچ یمتن آهنگم بگم؟ اهم شفتاله، شفتاله، شفتاله نمد چ

  دنیهم با شن  ایقشنگه مودونم. مامان مح یلی. و در آخر شف شف، شف، شف. اهم خگهیخواننده م
بودم و خودم خبر    یدلقک نی. بنده همچدیخند یخورد، م یم  یمتن آهنگ همون طور که ماکارون

هار رو  براتون نا  همن خودمم نمشناسم. خالصه جونم بگ یچه کرد نی بب بیروزگار غر  یینداشتم؟ ه
رو جمع کردم و   می( و منم بدون شستن ظرف ها بار و بندل نه ی )فعل جذاب خلق شده از من میدیخورد

 یی. همون طور که سرباالمی اسکول خونه رو به ترک رسوند یانایزودتر از مامان خانوم، همراه ک
 گفتم:  م،یکرد یم یشهرک رو ط  یمسخره 

 .میزی بر یز یچ یسوسک  ،یکرم  ،یکخ هی  ایجون ننت ب انای_ ک

 نگاه کردن گفت:  بدون

 چه برسه به سوسک. شهیوجود توئه. من ازم بخار بلند نم  یتو نای_ ا

 و خندون گفتم:  دم یهام رو بهم قفل لب

 .مونی م یی_ مودونم. شما بچه مثبت ما

  یدرخت برگشتن سمت ما. م  یرو یکه گنجشک ها  دیکش  یخفن  غیسمتم و از حرص ج برگشت
خدا   شی کنان رفت پ  کی_جک یکرد و بعد قار_قار اهم نه ج یشکه هم برگشت نگاهگنج ن؟یفهم



 پروانه  یرد پا

131 
 

  غی شدم. ج  دهیکش تنبون از پشت کش  نیع رمینوبت کنه. تا اومدم دو تا پا قرض بگ یب یطلب شفا
 ی. صدادمیسر طرف کوب  یتو انایگرز مانند ک  یاز ترس که نه از دست ها کمو مح  دمیکش یخفن تر 

)اصال  زمهیعز یکه هم مدرسه ا نی عه! ا دمیبسته شدم و باز کردم که د یدادش که بلند شد چشم ها
 زدم و گفتم:  ی( لبخند مسخره اامی م یها قپ  ستین  زیعز

 چته؟ هیفاطمه. چ  ی_ ها! سالم

 زد تا فرار کنه، گفت:  یاش و پرت کرد و بغلم و همون طور که کنارم م  کوله

 دم بلوکتون بهم بده. ریبگ  ما رو فیک نی_ هورا ا

 شدم و گفتم:   رهیشه، رفت. چپ_چپ به جلوم خ  نیاومدم دو تا حرف بارش کنم سنگ تا

 و به ارث برده. مزخرف. از انسان بودن فقط دو حرف اولش ی_ مگه من بارکشم؟ دختره 

رفتنش   نینشست کرد. با پا  ن یزم یرو یعنیخنده و محو شد.  ری زد ز یحرفم پق دنیبا شن  انایک
  ینگاهشون به من. اخم هینگاهشون به کوله بود  هی گهیشد که اون ور د یپسر  پی نگاهم قفل اک

نمه  هیکه  شونیک یاشون شدم.   رهیخ  دنیکه انگار ارث بابام رو باال کش یصورتم نشست و جور  یرو
چشم به   هی و به  دیاش رو کش گهی از ترس زد و دست چند تا دوست د یزد، لبخند مسخره ا  یم آشنا

چند  هی ادمهیترسن.  یاتوبوس کال از من م یجذبه. از همون ماجرا ولیا اهی_اهیشدن.  بیهم زدن غ
بهش   وآورد  ری رو گ ایبار هم مح  هیحرف بزنه که چون من بودم نتونست.   ایخواست با مح  یم یبار 

  دهیهم که پرس ای! محگهیمن د یعنینره.  ای حرف بزنن و از قضا هورا هم با محگفت صبر کنه تا باهم  
ترسم« هن آخه من  یدوستت اعصاب معصاب نداره ازش م  نینمه ا هی زهیبود چرا؟ درجا گفت: »چ

ننه او او   یه  ننه ییه شم؟یم بی غ ای دم؟  ایکجام ترسناکه؟ شاخ دارم  نیقربونم بر ،یگل نیدختر به ا
  گمیکردم و م  لشیکابلو. که بنده آهنگ رو به ماما تبد الیخانوم کام  هیما از حاج  ی)برگرفته از آهنگ ه

 و رفتم که صداش بلند شد. یحرف پرت کردم بغل فاط یننه.( دم بلوک کوله رو ب

 .یخوام بهش بدم که نجاتم داد  ی _ دمت گرم هورا. دستت طال. کاله پسره رو کش رفتم نم

 لب گفتم:  ریهوا تکون دادم و ز یتو یدست

فرندت   یتا بو به همون هزار  ایحرف خر کن نیهفت صد تا از ا یدونم روز  ینم ی_ دادا فکر کرد
 !شیبا اون خط چشمت. ا ادینم  رتیکدوم طال نشد تو ام شوور پولدار گ  چی. آخرشم دست ه یگیم
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 قابل جمع شدن نبود. با تک خنده گفت:  گهیمن د  یکه از غر_غر ها انایک

 ؟ یندار  یبار  ی . کار دمیهورا! من برم خونه تا نپوک یی_ وا

 رفتم گفتم:  یهوا تکون دادم و همون طور که از پله ها باال م  یتو یدست

خوب   ی. شب خوابای. فدام شی. قربونم بر دنمیاز د ی. خوشنود گشت یبر  یتون   یندارم. م ی_ امر 
 خدافظ.  ؟یزن  یچقدر حرف م  گهی. گمشو دنمیستاره بچ نم،ی بب

راهرو، به عقب برگشتم.  یتو ادیپشت سرم داره م یکس  نکهیحواله ام کرد و رفت. با حس ا یشعور یب
  سانین یخوشگله  یبلوک خودمون، دهنم اندازه کاپوت آب  قایشهرک و دق یپاشا اون هم تو دنیبا د

 باز موند. 

 ...نجای_ تو... تو ا

 تکون داد و گفت:  یشدم. سر  رهی خندونش خ یو بستم و به چهره  دهنم

خونه که با مامان جان   نیایم  یک نمینداره که قبال آدرس و داشتم. اومدم لنگر انداختم بب  ی_ کار 
 بحرفم. 

 گرد کردم و تته پته کنان گفتم:  چشم

 ؟یهن... هن ننه. مگه تو... در خونه اومد ؟یچ یعن ی_ چه؟ جان عمت؟ 

 بز سر تکون داد.  نیع  هدوبار

 . نیایو منم موندم ب  نی _ اومدم خونه صحبت کنم که متاسفانه نبود

 دهنم و با صدا قورت دادم. آب

 تو؟  یایگذاشت ب یدم شهرک چه جور  ی_ نگهبان

 خم کرد و با لبخند ژکوند گفت:  سر

االن هم  مامانت آدرس بلوک و داد و با همون تونستم وارد شهرک شم پس ی_ اوال که اون سر 
 .یکه راه انداخت ییبا سرباز ها جور شدم بعد اون دعوا یاون سر  تونستم. دوما
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سمت آسانسور رفتم. پشت سرم راه افتاد و با لبخند وارد شد.   جمع شده، یو با صورت هیحالت گر به
 ننه کمک!  ییه

کردن   یاز هم عبور مکه تند_تند  یی جذابش انداختم و دوباره به شماره ها شعوریب ینگاه به چهره  هی
. خدا رو  می گذشتن انگار نه طبقه قراره بر یتند م گمیم یجور  هیتا به طبقه سوم برسن، دوختم. حاال 

و من   میبر یسر م  بهطبقه نهم رو زدم و خشنود گشتم که طبقه سوم  ویو نیا د یبار ق  نیاول یشکر برا
نمه  هیممکنه  نهیبگه من نکهیجذاب بدون ا ی. و اما اوشون خعلشمیخالص م بشر نیاز شر ا یزود

کردم که  ینگاهش رو دوخته بود بهم و مشغول کند و کاو بود. دهن باز کردم و اهم اد،ی خوشم ن
 لبخندش کش اومد.

کنم   یانقدر روشن خاموشت م یچراغ خونم باش  یپاشا! اگه تو با من باش  یعنی... اهم شی پ نی_ بب 
 . ایتا بسوز

اش بودم که با خنده به  رهیپشتم قرار گرفت که متعجب نگاهش کردم. بدون پلک زدن خ دستش
. همون طور که دستش پشت سرم  میسمت جلو هلم داد و قبل بسته شدن در، از آسانسور خارج شد

 بود، گفت: 

 کدومه؟ از اون موقع جواب حرفت هم بدم.  یطوالن  یراهرو نیا  نی_ اول خونتون از ب 

راهرو اشاره   یتو یخونه از هشت تا خونه  ن یشده از رفتارش دست دراز کردم و به آخر و مات گنگ
  یمند ان. ول  فیتشر سیهاست که همه هم از دم پل سی مل سی شهرک مال پل  هیزدم. بعله شهرک ما 

  یپونصد نفر  هیکنم شهرکمون  ی. فکر م ندیپوش یهمشون لباس نظام دمیبار کپ کردم د هیخودم 
مرد ها هم از  ی. همه رنیمسجد هم براش مراسم بگ یتو  ره،ی سردار بم هی نیداره. فرض کن  تی عجم
و دوستان که از مدرسه  نهیباشه. بعد من سی پل ن یهم سرباز و ماش یمخصوص بپوشن. کل فرمیونیدم 
  یجلو یباز موند. پاشا دست  زمی عز صدریغار عل یصحنه دهنمون اندازه  نیا دنیبا د میگشت یبر م

 صورتم تکون داد و به خونه اشاره زد.

 نه؟ ی_ هم

 آره تکون دادم که با نگاه به من ادامه داد.  یبه معنا یسر 

 درسته؟ ستی_ مامان خونه ن 
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 دستش رو از پشت سرم انداختم. یلب هام رو جمع کردم و با تکون  یعصب

 َنَودارم.  دی. منم کلومدهین  یعنی ستی. معلومه که نتیقزم یداد یم ی _ تو که نگهبان

به حق  نهی داد. چشمتون روز بد نب هیراه پله بود تک یمن به در کنار خونه که برا یر یاز پاچه گ خندون
  یتمام کاش نی زم یگاه محترم رو  منینشجون هم شپالق با    یشینمه باز بود و پ هیپنج تن آل عبا در 

خنده. جون  ری ز زدمچپه شد که بنده دهنم ده متر باز شد و   نیزم ی. به خاطر ضربه از پشت رودیپرت
افتاد و با   نیتفاوت که ا نیشد، با ا یو از خنده چپه م   نیزم  وفتادیبود! م سی بچه رئ  نیا نیشما ع 

راهرو رو به لرزه انداخت به   دنمیخنده داره. قشنگ که خند یل یخ  اعی_اعیضربه به پشت پرت شد. 
که   یلب هاش مثل ماه وشدم. چشم هاش رو بسته بود  رهی دردمندش خ یسمتش رفتم و به چهره 

 خنده ام گفتم: ی هیباال انداختم و با ته ما ییداد. ابرو یزنه، جون م  یآب له_له م یذره ا یبرا

 ؟یزنده ا  گهیافتادنه د هی  ؟یشو داداچ. من و مسخره کرد دهی_ برو گم

چشم هاش  نگی نزد فقط چشم هاش باز شد و بهم زل زد. آروم اسمم رو زمزمه کرد و بعد در یحرف 
 . دمیسرش کوب  یخم شدم روش و محکم تو هویشد.   ینم  نیچشم هام باز تر از ا یعنیبسته شد. 

 ؟یخوردن مرد نیزم هیفرق سرت به  ی. خاک توری نم یعنینده اهم   شیپ یشی . پی! انگل. روان غی _ ج
 که. یوفتاد یخوبه از پله ها ن 

نصفه از جاش بلند شد و   نیشکمش نشستم. آقا ا یو محکم رو  دمیکال مرده لب برچ  نکهیحس ا با
وباره بنگ از پشت افتاد.  تا ته باز شده اش و دوخت به من و د ی. چشم هادیاز سر درد کش یداد

شکم   یباشدم، چشم چرخوندم و با سرعت تمام از رو  دهید یکس نکهیاز ا دهیمثل خطاکار ها ترس 
بپر_بپر کنه.   نهینرم باشه تا زنش روش بش  دیبود؟ شکم مرد با یچ نیبلند شدم. نچ_نچ ا تشسف

 یحرفم شدم و دوباره محکم تو  الیخی ب ؟یبود زد ی چه حرف  نیسرت هورا ا یبعله؟! اوا خاک تو
 . دمیسرش کوب

 _ بلند شو! بلند شو! 

 شد.  رهیبهم خ  یزدم. چشم هاش و باز کرد و عصب  یبا حرفم، تند_تند به سرش ضربه م یمتوال

 .یاوردیکه سرم ن  ییچه بالها  ن یکنم بب یشوخ هیدرد هورا! خواستم  ی_ ا
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اش با   گهی دست د هیتش به شکمش بود، دس هیو با درد از جاش بلند شد.  دی به شکمش کش یدست
 هیصحنه گرفتم. خو چ نی. آب دهنم و با صدا قورت دادم و چشم از ادیمال یتمام درد پشت گرام رو م

 ماله؟  یرو م نگاه کنم که کجاش نمیبش

کردم   یکنه. تک سرفه ا یمامان متعجب به داخل راه و پله ها نگاه م دمیسمت راهرو رفتم که د به
برداشت.  رونیبه ب  یلبش نشوند و قدم یرو یم به سمت مامان برگشت. لبخند مسخره اکه پاشا ه

  گرفت ی. حقته! انتقامم و اون بشر دمیخند  زیبهم رفت که ر یاز درد لبش رو گاز گرفت و چشم غره ا
  یو من کل  یذار  یدر و باز م شهیکه هم  یطرف نامعلوم  دی! ببخشیقربونم بش  ی که در و باز گذاشت. ا

 . دمیفحشت م

 مزاحم شدم. هویمن  دیببخش  ن؟یخوب هست یسالم خانوم فاضل  :پاشا 

مزاحم   نیکه اومدن ا یخوب تی بره. تنها خاص یز یچ یحفظ آبرو نتونست بهم چشم غره ا یبرا مامان
ت کرد. باز و پاشا رو به داخل دعو  دی. مامان در و با کلد یما دعوام ننما  هیکه مامان هیبود نیداشت، ا

وارد  یدی آسوده خاطر با ببخش   یل یشدم. کفش هاش و از پا کند و خ  رهیخ  شیچپ_چپ به پرو 
 پرو. یشد. نچ_نچ پسره 

رو   یبرم دست شور  اقی مامان دادم، داخل شدم. تا اومدم با اشت لیکه تحو یدم در با لبخند جذاب  از
 آروم تشر زد.  یلیخ  یعنی. آروم ها دمیمامان از پشت کش رم یدر آغوش بگ 

 کن. یی رایبرو پذ ایب  ؟ییدست شو یبر  یخوا یاومده بعد تو م رتی_ مد

 داد زدم.  بلند

 _ پاشا... 

 کردم و اصالح کردم. یمامان اهم یچشم غره  با

پسرم   ن ی. آفریکن من برم دست شور  ییرایرسه؟ برو از خودت پذ یسعادت. صدا م یآقا ی_ هو
 راحت باش. 

 یتو دمی مامان رو مالحضه کنم. فقط با سرعت و بدون روشن کردن چراغ پر  یبای نگاه ز نستادمیوا
خودم رو    دیتو کجا با یکله  یمن جز تو  یگینم ؟ی. قربونت نشم من کجا بودزمیعز یدست شور 
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  یدست شور  نیها! البته فکر کنم آخر ستین یفکر بد ا؟یممکلت عا نیسر مسئول یکنم؟ تو  یخال
دست  دنیها فشار ند نیارزه نه؟ نچ_نچ ا یبه ثبت شدن اسمم در جهان م   یول  رهیگ یم  نامعمرم  

مگه  ییچراغ رو روشن کردم و خودم رو پرت کردم اون ور تا راحت کارم و کنم. ه هستش ها. یشور 
سوسک اندازه کف دست خورد.    هی یبای که نشستم چشمم به جمال ز نیهم وفته؟ یاتفاق ن هی شهیم

دهن گرام   دی! خب االن نباغی!( جشیباشن. ا یفرض کن سوسک ها اون قدر  ن؟ ی)مبالغه رو حال کرد
اگه   یول گهید دیبا  د؟ینبا ییبزنم؟ خدا غی که خداوند متعال بهم اجازه داده، باز کنم و ج ییرو تا جا

.  یشیهورا قشنگ کارتن خواب م نکهیو دوم ا  رهیم یش یپ نیا یآبرو شرف نداشتم جلو ک؛یبزنم، 
  نمیدرست نوشتم؟ هرجا سرچ کردم بب ییزاقارتش )خدا ی افهی پس در دهنم و گل گرفتم و منتظر به ق

  یم لنگی گورت و گم کن و اگر نه با ش  ایادب ب یچه نحسه ب شیشدم. ا رهی !( خ اوردین هیختیچه ر
طور که  همون. واریتم راه افتاد به سمت درو گف نیدلم ا  یافتم به جونت ها. با زبون خوش برو. تا تو

  یلیخ  ختی . رنی. آخه تو رو خدا فرض کندمینشسته بودم با ترس خودم و عقب کش یسر دست شور 
گرد شده از    یشد. با چشم ها زونیآو رشی قرمز رنگ از ز زی چ هیکه سوسکه باال رفت  نیهم !هیعیضا

به   نکهیبه ا  توجه. بدون دمیپر رونی ب  ییو از دست شو دمیباال کش مهی. شلوارم و نصف و ندمیجام پر
 زدم:   غیج  رم،ی خاک م

 . زهیر یقرمز از خودش م زیچ هیشده. داره  انهی_ مامان! سوسکه عادت ماه

 _نفس زنون خم شدم و همون طور ادامه دادم. نفس

 بهش بد...  یندار  ی_ نوار بهداشت

مبل چپه شده بود و از ته   یپاشا که رو یخنده  کبود شده از یچهره  دنیکه اومدم باال، با د نیهم
 گهیدهنم رو بستم و د د،یکش  یمامان جان که مثل اژدها نفس م ییلبو ی افهی و ق دیخند یدل م

 ادامه ندادم. 

 *** 

آخه؟ من بدبخت   یچ یعنی  قرار نده. یتیموقع  نیهمچ یگونه تو نیرو ا یبنده ا چیه ای! خداییه
تنم از نگاه مامان  یکارتون، موها یتو یمبل نشستم و مثل گربه ها یها رو ی بچه دبستان  نیا نیع
 دهنشو  شهیپوکه از خنده و با نگاه مامان صاف م یبار م  هی هیهرچند ثان  یشده. پاشا هم ه خیس
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شه.  داشی دور ور ها پ  نیا گهیفکر نکنم د اعی_اعی. دهیهم از مامان ترس  نیا ادیبنده. خوشم م   یرو م
 من برداشت و نگاهش رو به پاشا دوخت.  یدست از کراش زدن رو  زمونی آخرش مامان عز

 زد. خیتون  ییسعادت چا ی_ آقا

 به من انداخت و گفت:  ینگاه میخنده ن ی هیبا ته ما  پاشا

 مزاحم شدم. یامر  هی ی_ قربون دستتون. فقط برا

و گفت من چشم هام تا ته باز شد. همون طور که نگاهم به سمت رو به رو بود مثل سر حاج   نیا
لب   ری صحنه ترسناک ها دهنم رو کج و کوله کردم و ز نی مثل ا قایخانوم آنابل به سمتش برگشتم. دق

 زمزمه کردم. 

 . یمون ی_ مطمئن باش زنده نم 

باز شد.  یاسب آب یرفت و دهنش به اندازه . سرش عقب دینگاهم نکرد اما از خنده پوک  نکهیا با
دادم.  هیبه مبل تک دهیو ترس  دمی به سرم کش یبرد. دست  برهی و یهمچنان صداش من و مامان رو رو

صدا  ن یمثل ا قایزنه دق ی. المصب بد قهقهه مدمیاومدم صحنه ترسناک درست کنم، خودم ترس 
ن سوسک مشخص نشد ها. تا مامان و  ترسناک. ننه قمر کمک! آخرش هم عاقبت او لمیف یخشن ها

هم مظلوم نگاهم  ییدستشو یداشته که تو  ازی ن دیشا ؟ یعن یحرفن من برم بهش پد بدم   یم یشیپ
مامان  ی. با صداگهیم  یچ دمیفهم یرفت، من نم یچرا زل زده بود بهم و راه نم گمی! میکرد. آخ یم

 شد.  زیت  مگوش ها

 پسرم.  دی_ بفرما

 لبش رو تر کرد و با نگاه به من گفت:  پاشا

بگم... من به دخترتون   ی. راستش... چه جور امرزهیرفتن. خدا ب  ایاز دن  یدونم همسرتون به تازگ ی_ م
 عالقه مند شدم. 

قابل   یی دهنم ده متر باز شد؟! نه خدا یاز چ نیدونستم تعجب نکردم ها اما بگ یمن که م حاال
که من رو   یباز و انگشت اشاره ا یه تا مرز سکته رفت. با دهن مادر بند نکهی. استیحدس زدن ن 

 نشونه گرفته بود گفت: 
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بعد  د؟ی از دستش نفس راحت کش شهیکنه و نم  یهمه رو کچل م نکهیهورا؟ ا نی_ دختر من؟ هم 
 ن؟ی ... دو... دوسش دارنی هست سشیشما که رئ

توجه به ضربه ام   ی. بشدیباز م  دنیزدم که دهنش به سمت خند ییو با دست به پاشا دمیبرچ  لب
 . بلند_بلند گفتم: دم یکه از جام پر دیخند

 مامان جونم. دوما... یکرد میتیشخص ب ی_ اوال تشکر که تخر

بدنش   یکه مثل تام حس کردم تو  یسرش. جور  یتو  دمیخره و با ضربه کوب   یش یسمت پ برگشتم
 فرو رفت. 

و ببند پسره   شتیخنده. ن  ری ز یزن  یم  یپق شهیم یهرچ رکیس ی. مگه اومدیر ی درمون بگ ی_ درد ب
راحت گشت آبرو   التیخنده. خ  یحرکت ما م  نیمن سن داره و به کوچک تر یبابا  یبزغاله. اندازه  ی

 !شی شرف نداشتم رفت؟ ا

من رو نجات بده!   ادی ب یک ی یینشستم که خنده اش چهار ستون خونه رو لرزوند. آ نیزم  یرو  یحرص
ناز بود و حرف گوش کن.   دمید یشیپ  یتا حاال؟ واال من هرچ یچرا انقدر خر و زبون نفهمه؟ از ک نیا

 شده. اه_اه. دیتر ادب تول  یدست خدا در رفته ب  ری چرا از ز نیدونم ا ینم

که   ییبهم وارد کرد. از اونجا یمحکم و مثال نامحسوس یا پاش ضربه و ب دیکش یقینفس عم  مامان
 .دمیو از جا پر  دمیکش  زمیگاه عز منیبه نش یکننده ام دست عیمن کال ضا

 دردم گرفت.  ؟یزن یمامان! چرا م  یی_ آ

شده ام رو به سمت پاشا گرفتم    زی تکواندو کار( دست ت  یها اروی نیا ی)صدا یی حرکت هودا دا هی با
بلند من حک شد.   یاز ناخن ها ییبای سمت تا اون سمت صورتش نقش ز نی تا نخنده که صاف از ا

 . دمیبدبخت کش یش یاز سر درد پ یغ یاون چشم هام و بستم و ج یمن به جا

 . ادیبدتر سرت ب  شاهللیحقته ا  یدونم ول ی ننه. درد داره م یی_ آ

 . دمیموهاش کش یو دستم رو رو دمیگز لب

 . نیآفر رهی م ادتی یشی. بزرگ می برات بوس کنه خوب ش  یپسرم خب؟ برو بغل مامان ینکن هی_ گر
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رفت،    یهم از لبش کنار نم طیشرا ن ی که لبخند در هم تشیقزم ی افهی که چشمم رو باز کردم ق نیهم
 مبل نشستم و گفتم:  یچشمم اومد. خسته رو یجلو

 . امیکنم م تشیبه راه راست هدا کمیتونه نخنده. من برم  یبشر کال نم  نی! اغی _ ج

محرم نا محرم   یمامان با نگاهش من رو نخوره. بد جور رو نیاز ا شتریرو گرفتم تا ب رهنش ی پ ی کناره
 افتاد اتاقم افتضاح خرابه. ادمی که تازه  میراهرو بود یتو دمش،یحساس بود. به سمت اتاقم کش

 مال داداشمه. خب؟  یاتاق بغل  میبر  ای. بزهی_ اهم چ

بنده   یکه بزنمش در رو باز کرد. باز شدن در همانا و افتادن خشتک گل گل نیکرد و قبل از ا  ینچ نچ
سرش برداشتم و  یو با شدت به سمتش رفتم. شلوارم و از رو  دمیکش یغیصورتش همانا. ج  یرو

و تخت و    نیزم یخوره لباس ها رو از رو یکه علف رو تند_تند م  یبز  ن یاش ع افهیبدون نگاه به ق
 به سمتش برگشتم. یتخت و با لبخند مسخره ا ریجمع کردم. همه رو شوت کردم ز یی خالصه هرجا

  یکه هستم. دختر خوب ستمی بلند ن یها. آشپز  ادیمثال از من زن در نم  نی بب زهیچ  ؟ی_ هن! خوب
  یم یخندونم. خر از خدا چ یخندونمت که م  یکنم. نم یکنم که م ینم  تتیکه هستم اذ ستمین

 خواد...

 سرم و باال آوردم و تند گفتم:  گمیدارم چرت و پرت م نکهیحس ا با

از خدا دو   ستین  ازی پس ن یستیخدا رو شکر ن ؟یهست یست ی_ اوپس اون کور بود نه؟ خو تو که کور ن 
 پسرم. میش  کن خوشحال ی_بای خب؟ حاال با یبخوا نایچشم ب

 کرد و گفت:  یآروم  ی خنده

اما دل   ستمی . بعدش هم من کور نیکرد فیکه کال از خودت تعر ی_ اوال که اولش قرار بود مثال بد بگ
 شده.  نایکورم با تو ب 

من  نی بب ؟یرِ ی من رو بگ یبعد تو اومد رمی برم زن بگ  دیداداش؟ من خودم با یچ  یعنی! ی_ زک
 یدارم به بو تی حساس  یخواد ها ول یدلم م یعنیزنم؛  یها. الک نم ستیدختر ها ن  نیع  میچیه

تازه پسرا هم  ؟ ینیب  یندازم. م  یجات هم نم  یمزخرفش. بعدش هم از طال به طور کل متنفرم. بدل
 . ییعمو یبا یبا ؟یترسن. حاال گرفت یمازم 
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ام   دهیترس  یها اندک یتعجب و کم م یبه سمتم برداشت وجلوم ترمز کرد. با نگاه به چشم ها یقدم
 گفت: 

 خوام.   یرو بد جور م  ستیدختر ن هیشب   شیچیکه ه یدختر  نی_ من هم

که گرومب، سرم از   نمی تخت بش یهوا به پشت خودم رو پرت کردم تا رو ی و از تنگ دمیکش یآه
تخت گذاشت   یپاش رو رو هینگران  یشدم. پاشا  زیخ میکردم و ن  یشوفاژ خورد. آخ  یپشت به لبه 

کرد رو ماساژ داد و  یسرم که درد م یو دستش پشت کمرم نشست. بدون نگاه به من همون نقطه 
گفت، سر   یدیشالم نشوند. متعجب چشم گرد کردم که ببخش یرو یبوسه ا ،یآروم  دیشبا ببخ

 د شد. تخت بلن یو از رو  دیبه روم پاش یحرف نگاهش کردم. مهربون لبخند یچرخوندم و ب 

  یکشم خانوم کوچولو. من برم با مامان مشخص کنم ک  ی پا پس نم  یراحت نی _ در هر صورت به هم 
 . میخدمت برس

  رونیتکون داد. ح یبزنم، دستش کنار سرش قرار گرفت و به حالت خداحافظ  یزر  هیدهن باز کردم  تا
 عاشق غوطه ور شدم.  یافکارم از پاشا یتو یک  دمیو نفهم رهی خ شی خال یبه جا

 *** 

 و به سمت حال رفتم.   دمیبسته شدن در خونه از جام پر یصدا با

 گفت؟  ی_ مامان؟ چ

 گفت:  رهی خ  نیکه حالش بدتر از من شده بود، بدون نگاه بهم رو به زم مامان

 . شنی_ گفت دو شنبه شب مزاحم م 

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو

 ؟ یت تو االن ناراح  یعن ی شن؟ی_ مزاحم م

 به سمتم برگشت و گفت:  عیاز شوک خارج شد، سر انگار

خواد   یبلند شده اومده از من م ی نطور یا نیکه ا یکرد کار ی. چدیچشم سف ی_ راستش و بگو دختره 
 ؟ یخواستگار   نیایب
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 گفتم: یو دهنم و کش دادم و با حالت مسخره ا  لب

 .یدی ام شما نکشف  یعال دهی دختر ا شهی_ من هم

 انداخت و زمزمه کنان گفت:  نیسرش و پا  دوباره

بودت باز هم  دهیبار هم د نیاول ی که برا یکس ی. حتیکرد  یهمه رو دور خودت جمع م تی_ از بچگ
 . شدیبا تو بودن و وقت گذروندن باهات، تنگ م یدلش برا

گفت دو  شدیم  ییجورا هیخصلت داشتم  هیلبم نشست. من  یاز خاطرات رو ینیری ش  لبخند
  یبزنم و بپر_بپر کنم. حت  غیباشم که ج یبودم. مامان و بابام دوست نداشتن من دختر   یتیشخص

تونستم سوار شم، چون به اصطالح بزرگ شده   یهم سن و سال هام دوچرخه داشتن من نم یوقت
ما از مشهد  یکه وقت یذاشتن. جور  یتونستم که نه! نم یرو بدم، نم یتونستم جواب کس  یبودم. نم

کس رو بدم. اما خب   چیتونم جواب ه یخورن چون نم یگفت من رو م یتهران، داداشم م میاومد
فعال   یلی بودم که از درون خ  یدختر  دمیفهم میزبون در آوردم هوراتا! بعد پونزده سالگ شه؟یمگه م

خورد اما اگه مامان و بابام هم همراهم بودن   یکرد و سر همه رو م یم  طنتیکه ش مبود یبود. دختر 
و   تمیتونستم اون شخص یآشنا بودن، نم تمیبودم که از قبل با اخالق آروم و خجال یم یجمع  یتو ای

. حاال مامان و بابام  شمیتونم، انگار جلوشون الل م ی. همچنان نمستیرو کنم. دست خودم نبود و ن
سر   شنیم بی ا غکه مامان و بابا و بزرگ تر ه یامان از زمان  خصلتم اما خانواده نه! نیهستن با ا اآشن

مدرسه  یهم تو  نیمندم. به خاطر هم فیتشر یتیکنم از جاش. بعله من هم دو شخص یهمه رو م
مظلومم  یپشت اون چهره  دیکش  ینخش به من وصل بود اما تا کارم به دفتر م  هیآشوب ها  یهمه 

  یل یها خ ی ل یکنم و خ یل یو یلی. حاال چشم هام رو هم قنینازکمم فرض کن ی. تازه صداشدمیم میقا
آوردن مچم و گرفت که طبق معمول معصومانه گفتم: »وا   یبار سر گوش هیمظلوم با ناظم بحرفم. 

و   یمظلوم  نی. به ایگل نیو ادامه :»من دختر به ا   ییمظلوم نما یخانوم من؟« دو تا پلک برا
  یها الک  یمن رو الک یهرک نیخانوم مطمئن باش  اد؟یبهم م   قانون مند و منظم. اصال نقدری. ایگوگول

باور کرد. اما مگه ول کن  زیلو داده خودش آورده تا مثال بحث منحرف شه.« و اونجا بود که ناظم عز
  زیچ هیاما  گچخوام بگردم. آقا نگم رنگم شد  یم نی کن  یرو خال فایگفت ک  هو ی بود؟ اومد کالس و 

رو   ی. گوشمیدو تا کش گذاشته بود ینیش یکه م ریز نی ا قای دق یعنیها  مکتین  ری خفنات داشتم. ز
. اون هم جذاب تر  نهیکردم تا ناظم بب یخال زی م یجذاب دار و ندارم رو رو  یلیجاش گذاشتم و خ یتو

بود   دهیهمه پر رنگ نکهیبود؟ ا یجذاب تر چ   یلیخ  یلیقسمت خ  نی دون یگشت. اما م عیرفت و ضا
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خودمون رو    یما هم روش ها اع ی_اعیکنن.  دایپ  یچی و خدمتکار سمج نتونستن ه ریاما ناظم و مد
. مثال چه کنم طرف با  مین یواسه دو شنبه برنامه بچ ادی ب یک ی چرا من غرق خاطرات شدم؟  یی. آمیداشت

 به بازار رفتن دارم.  ازیفرار کنن برن؟ خب ن  نایمامانش ا

 *** 

 »دوشنبه« 

. فقط  دمی ورود نم یخفنات ساعت پنج بعد از ظهر هستش. در اتاق و بستم و به مامان اجازه  یخعل
شم   یم یبعد سالخ نکهیبرم. اصال هم به ا رونیخوام خودم رو درست کنم و بعد که اومدن درجا ب  یم

و با   اشتمکه گرفته بودم رو برد  یی رفتم، از روش زغال ها کمی توالت کوچ زیندارم. به سمت م یتوجه 
  هی. فقط رشیپشت پلک و ز یها! حت دمیقشنگ مال یعنی. دمیصورتم مال  یرو  سم،ینگاه به لبخند خب

خودم دادم و    لی تحو نهیآ یتو یکش  یشیزدم. لبخند پ یلب هام و رژ بس قرمز  یکه کردم رو یغلط
. مگه  دنتونی خر یفروشنده قربونتون بره پاهام تاول زد برا ییتختم شد. آ یرو  ینگاهم قفل لباس ها

  میبر یدر آبان به سر م  هی. بعله! خو چدمیشدن؟ آقا جونم بگه براتون لباس عمو نوروز خر یم دایپ
کنم. لباس رو تنم کردم و نگاه به خود جذابم   یمن از االن شروع به کار م  یول دهیهم ع گهیچهار ماه د

  نشیکه پا  یقرمز عمو نوروز  مام. لباس تعیبا اون رژ ضا  یکه کال مشک یورت . صدمیکردم که پوک
بلندم رو هم گوجه  یحالت دامن کوتاه داشت. شلوار گشاد و پاچه تنگ به رنگ همون لباسش. موها

  ای! امشب با مگس کش نرم اون دنقینفس عم  ییکاله مخصوص پنهون کردم. آ ریبستم و ز یا
 بلند شد:  یعل  ریما  یه در خورد نگاهم رو به قفل دوختم. صداکه ب یضربه ا با صلوات.

 ؟ یسابیم یچه کشک  ی_ خواهر جان باز دار 

 زدم و گفتم:  یجذاب  لبخند

 . اصال کشک ندارم. یچ یه یش ی_ جون پ

 سه ساعته؟  یکن یم ی_ پس چه غلط 

 و دو دندون متضاد با لب هام رو مشخص کنه.  یکش اومد تا س شتریب لبم

 . مزاحم نشو!گهید شمی_ دارم آماده م
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  یز یندارم که. شمس تبر بیها و اگر علم غ دمیپاهاش فهم یاز صدا یعنیگفت و رفت  یز یلب چ  ریز
دوختم و    نهینگاهم رو به آ نیآخر دهیزنگ خونه ترس ی . با صدانمیاز پشت در طرف و بب ستمیهم ن

  روهمون   ه؟یطبله چ اروی نیا دمیخوش آمد رو شن  یکه صدا نیدر اتاق حمله ور شدم. هم  به سمت
 یپنهون شدم و نگاهم رو به افراد ییرایاتاق ها و پذ نی ب  واریرفتم. پشت د رونیبرداشتم و از اتاق ب 

 یضربه  انهیهمانا. ناش  ییرای من به پذ دنیدوختم که تازه نشستن. آقا نشستنشون همانا و پر
 خوندم.   غویج  غیو ج یتو دماغ  یبه طبل زدم و با صدا یمحکم 

 من. دمیهم شب ع  یکیاالن  یک یدو روزم من.  یمن! سال روزمی ف ی_ حاج

  یها غیمعلوم بود مادر پاشاست ج که   ی. خانوم دنیاز جا پر عتیجذاب من کل جم  یصدا دنیشن  با
متعجب به من  گهیمرد د هیبغل شوهرش. پاشا و مامان و داداش گرام همراه با   دیو پر دیزرد، کش

در   نهمون طور که شعر م ن؟یبود. گرفت زونیبودن. البته خانومه از سر و کوله همون آقاهه آو  رهیخ
رفتم. تا    یعقب_عقب م  شتریبا پام ب یخوندم باسن گرام رو هم عقب داده بودم و ه  یو م میآورد

. حواسم پرت شد و  زدیافتاده بود و داشت گازش م نیزم یشد که رو یینگاهم قفل پاشا نکهیا
  یو با مماخ چپه شدم رو دمیاز سر درد کش  یغیداخل حال. ج یناهارخور  زی م یگرومب رفتم تو

شده از زغال  یو از جا بلند شدم که نگاهم قفل فرش مشک دمیدماغم رو باال کشمظلوم  یلی. خ نیمز
 دوختم. تی نگاهم رو به جمع عیزدم و سر یصورتم شد. لبخند مسخره ا

 _ حال شما چطوره؟ 

 فرش نشستم. زانو هام رو بغل کردم و گفتم:  یقسمت مشک یجلوتر رفتم و رو یطور هم کم  نیهم

 . نیدیکشم نشسته ام اما شما پاش یتو رو خدا. من خجالت م نیبفرما  حالتون خوبه.  دمی_ خو فهم

قشنگ   یعنینتونسته بود بلند شه.  نیزم  یبود که هنوز از رو  ییبه پاشا نیدیکه منظورم از پاش  البته
هستم.  رکی قشنگ دلقک س ختیر نیاالن با ا گهیدهنش رو گرفته بود تا قهقهه نزنه. بعله د یجلو

 با خانوم دلقک؟  یاز مراسم خواستگار  ن یحال شما چطوره خواننده ها؟ صدام رو دار

مبل نشست. اما پدرش هم مثل پاشا   یاز شوشوش جدا شد و با اکراه رو یظی پاشا با اخم غل مامان
 بهم کرد و گفت:  یخندون نگاه  یلیخ

 ؟ ی_ شما عروس خانوم
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 افته.  یتا پلک زدم تا بادبزن هام به کار ب دو

 ! بنده... ری _ نو خ

 با شعر خوندم:   دوباره

 دو روزم من.  یمن. سال روزمی ف ی_ حاج

 گرفت، گفت:  یکرد و همون طور که کنار همسرش جا م  یبلند ی خنده

 رو تور کرده. ی_ الحق پسرم خوب دختر 

 لب گفتم: ری پاشا کردم و ز یحواله   یچپ چپ

 ام؟! ی_ مگه بنده ماه

برام شلوار    یکیبگم.   تیتونم با قاطع یکه م عیفج یجور   یعنی عیفج یمامان چشم غره ا خالصه
 نی نشست و سرش رو پا یخنده اش گرفته بودها اما جد نکهی! داداش گرام هم با اارهیب  زیتم

 انداخت. پدر پاشا رو به من گفت: 

 _ هورا خانوم! درسته؟

 آره تکون دادم که ادامه داد: یبه معنا یسر 

 ما دخترم.  شیپ  ای_ ب

 نشستم. نیزم یمحکم تر رو دهیباال انداختم و ترس ییابرو

 خوبه. یول  میفاصله دار  کمی راحته. حاال   ی_ نه قربونتون من جام بس

 و رو به مامان گفت:  دیکش یباشه تکون داد. آه یبه معنا  یکرد و سر  یا خنده

 .امرزدشونیکنم. خدا ب یعرض م  تیتسل یفاضل ی_ بابت آقا

 نشست و گفت:  یعل  ری مبل کنار ام یرو ی با لبخند تلخ مامان

 رفتگان شما.   نی_ ممنونم. همچن
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 گفت:  عی باز شه پاشا سر یدهن کس  نکهیاز ا قبل

 سر اصل مطلب.   میبر شهی_ خب اگه م

 کرد و گفت:  یاز خودش خوش خنده تره، تک خنده ا  دمیکه تازه فهم پدرش

 هاش.  یپسر ما با تمام کم و کاست نیا ی پسر عجولم. خانوم فاضل  گهی_ بله! درست م

 وسط حرف و گفت:   دیپر  تشیقزم مامان

 ؟ یگیم  ینداره پسرم که چرا الک ی_ کم و کاست

 گفتم:  ال یخی و ب  دمیکش یپوف

 دونه اس اونم واسه نمونه ... ه یندارن. اصال  یبرابر اصل  ی_ درسته! پسر شما تک هستن و نمونه 

 لب ادامه دادم:  ریز

 . یشگاهیآزما ینمونه  ؛ی_ اونم چه نمونه ا

 یکه گفتن من و اون نمونه  ییبه جا   دنیشد. تا رس یخواستگار  یآقا بحث، بحث مسخره  خالصه
و مرتب بوداهه. پشت سرم    زی. خدا رو شکر، صد هزار مرتبه شکر اتاقم تممیبحرف  میبر یشگاهیآزما

 شد.  کمیزدم که با خنده نزد هی. دست به بغل  به در تک میراه افتاد و وارد اتاق شد

 .ی_ چه خانوم خوشگل 

 . دمیشدم، غر دی کل یدندون ها یال از

 _ درد!

 کرد و گفت:  یبلند ی خنده

 _ چه بداخالق هم هست خانوممون. 

 تر گفتم:  یهام رو بهم فشردم و عصب  لب

 اجازتون بله. ی_ ب
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رفت و بدون توجه به من متعجب رو به   رونیجذاب از کنارم رد شد. ب  یلیباال انداخت و خ ییابرو
 گفت:  زی عز یخانواده 

قبل دخترتون   هیچند ثان  نی. همزمیو برادر خانوم عز  ی_ خب مامان جان و پدر جان. خانوم فاضل
 جازتون بله!ا یگفت ب

 .دمیو محکم پس کلش کوب دمیپاشا بودن که از پشت پر ی رهی و داداشم با تعجب خ مامان

 گفتم؟  یدهنم؟ ک یتو یذار   یبزمجه چرا حرف م ی_ پسره 

 نیهم نهیبگه. چشمتون روز بد نب یز یداد به سمتم برگشت تا چ  یطور که سرش رو ماساژ م همون
و برگشتم با   دیکش یغ یسرم. ج یتو   دیاز بغل با مشت کوب یکی بزنم پس کلش،  گهید یکیکه اومدم 

و   دمیکش  یغیروشن شد. دوباره ج   زشی گوش طرف که چشمم به جمال مادر عز یتو دست بخابونم
 گفتم: 

  یکه بزنمتون؟ اشکال نداره خانوم خوب  نیخو چرا من رو زد  ن؟یسر پسرتون. شما بود ی_ اوا خاک تو
 من.  یکی شما  یکی می هم شد یخب؟ مساو  نی کن فراموش نی باش

  یترس چی انداختم. در آخر رو به پاشا بدون ه ینگاه رون ی ح ت یزدم و به جمع  ییدندون نما لبخند
 گفتم: 

 قبولم.  یترسم. پس نچ نم  ی_ من از ننت م

بچه  نیسر نرفتن ع  ها!  یکرد. الک تمیبرام اومد و با دست دوباره به اتاق هدا  ییو ابرو چشم
 ://(  یهی )عجب تشب  یخواد مامان گرام به زور ببرتشون دست شور  یکه دلشون نم  ییکوشولوها

 به ستون گرفتم و گفتم:  دست

 بحرف.   نیجا بش نی. بچه بد. خو هم میری! اصال کجا مامی _ من نم

لنگم رو که گرفت شپلق به سمت    ن؛یاز لنگ و دستم رو گرفت. فرض کن یکیده کرد و با خن ینچ نچ
شدم. خودمم خندم گرفته بود.  دهیافتادم و کشون_کشون به سمت اتاق کش  نیزم یچپ بدنم رو

ولو   نیزم  یداره؟ در اتاق رو پشت سرمون بست و کنارم رو یا یخواستگار  نی همچ یآخه کدوم انگل
 گفت: زد و  هیشد. به تخت تک
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 باش. اصوال من دوست دخت...  یبار جد هی ای هورا! ب نی_ بب 

 وسط حرفش و گفتم:  دمیپر

 خب؟!  ؟یگی_ گرل فرند خودمون و م

 ادامه داد: یگونه عکس العمل چیه بدون

چرت و پرت   نیخوام بگم نه! فقط تو رو دوست دارم و ا  یداشتم. نم ادیرو ز یگ یکه م ی_ حاال همون 
 دمیداشتم و به چند تاشون هم عالقه مند شده بودم اما د ادی. من دوست زستیطور ن نیها چون ا
 خورن.   یبه درد نم

 اتاق، دست به دعا برداشتم. دیلب رو به سقف سف  ریز

 . شاهللیکنه ا ادی_ خدا ز

 رو بهم دوخت. آروم گفت:   نشی به سمتم برگشت و نگاه سنگ  سرش

  یهورا؟ تو مثل مواد مخدر م  یدون یم یبودن ول زونیتو نبودن؟ همشون آو هیکدوم شب چی_ ه
 .شهیو زنده م رهیم یبه دست آوردنت م  ی. آدم واسه یمون

لنگش رو جمع کرد و آرنجش رو روش   هی. میشد یشی که به لطف پ میمواد مخدر نشده بود جانم؟
 قرار داد.

واقعا   یعنی ت یاومدم خواستگار یدوست دارم. وقت  یعنی بهت اعتراف کردم دوست دارم  ی_ پس وقت 
 خوام ازدواج کنم. یم

 گفتم:  یجد شهیباال انداختم و برعکس هم ییابرو

 ؟ینرفت  یقبل یاون چندتا یخواستگار   یعنی_ آها 

 داد و گفت: نه تکون  یبه معنا یسر 
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کردم.   یهم به زور درستش م شدم یموفق نم  یعنیکه رفتم موفق شدم.  یر یهر مس  یتو ی_ از بچگ
خب االن گفتم. تو در هر صورت قبول  یتعجب نکن. ول  ،ی کس یخواستگار  امیهست که م یبار  نیاول
 خودت که بهتره چه با اجبار.  یچه با خواسته  یکن یم

 سمتش برگشتم. گرد شده ییچشم ها با

 ازم؟  نیری اثر انگشت بگ یار یعاقد ب  ینصف شب  ی خوا یم  ؟یچ یعنی_ 

 زد و گفت:  یلبخند

 خودم... یمثال شب بدزمت ببرم خونه  ست؟یهم هست. ن یا گهیموارد د یول  هی_ فکر خوب 

 دهن گرازش و گرفتم.  یجلوش و جلو  دمیحرفش رو بگه پر یادامه  نکهیا قبل

با من   یخوا   یم یمزخرف. چه غلط شعوریب ؟یدزد یمن رو م  یچ  یعنیسر منحرفت.  ی_ خاک تو
 کشم. عه! یخودم رو م هینطوریاصال حاال که ا ؟یکن

 گرفت که آخم به هوا رفت. جدا شدن دستم برابر شد با بلند شدن قهقهه اش.  یرو گاز کوچک دستم

 کنه؟ زی خواد چ یبرتت خونه م یم ی. مگه هرکیدار  یز یهورا... چه ذهن پاک و تم  یی_ وا

 . دمیکش یحرص  یغ یج  یقد نعلبک ییسرعت تمام برگشتم سمتش و با چشم ها با

روحت. بعدش هم   ی! برغاله توشی حرفم کرده. ابچه هاست .اونا من نیکشم از دست ا  یم ی_ هرچ
 که؟  ستین زینه؟ اون چ گهید رهیپن  زیچ میمن دختر گل  ه؟یچ زیچ

خنده   نیپاچه؟ ب  ی. چرا مگمینم یحرف خنده دار   نیبابا من همچ یاز خنده. ا دیحرفم دوباره پوک  با
 گفت:  دهی_بردهیهاش بر

 که... گمیرو... م  یز ی_ نه بابا! اون... چ

 وسط حرفش و مضطرب گفتم:  دم یپر یخرگوش  یدختر کوشولو با موها هی نیع  دوباره

 . اه اصال منظورم اون نبود که.. ی عن ی؟؟  زهی_ همون چ
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لرزوند، نکردم.   یخونه رو م  یبود و قهقهه اش ستون ها دهیدراز کش نیزم یکه رو ییبه پاشا یتوجه 
  رهیخ  یقال یزانو هام گذاشتم و به گال ی. چونه ام رو روشکمم جمع کردم  یو پاهام رو تو دمیلب برچ 
  یم یداشت ودب  یچه حرف نیمنحرف ها هورا. چه مرگته؟ ا یببرن مرکز درمان  دیتو رو با یعنیشدم. 

 جهنم با اون آهنگات.   یبر  شاهللیتتلو ا ییه ؟یگفت

  کل یبلند شد و لباس هاش رو تکوند. در باز شد و ه ده،یپاش  یکه به در خورد پاشا یتقه ا یصدا با
 شد. انی مامان نما یتپل

 افتاده؟ ی_ پاشا جان! پسرم اتفاق

 زد و گفت:  یلبخند یشی! پسرمت تو لوزالمعده ام مامان. پیزک

 شم.  ری من پ  ذارهی. دخترتون نموفتادهین ی_ نه اتفاق 

 لب با حرص گفتم:  ریز

چه وضعشه؟ من در هر   نیا ؟یچ  یعنی! آقا شیکنم. ا ی اشون دلقک  خونه یبنده قراره تو گهی_ بله د
  میگم. مامان با ن یدر هر صورت من بله نم ر؟یبگم نخ شهیامل ها بگم بله؟ نم نیع دیصورت با

 به سمت من گفت:  ینگاه

 ؟ یقراره پسرمون ش  شد؟ی_ آخرش چ

 نیتازه عشق منم هست مثل ا گهید میخونه دار یدونه اش رو تو  هی! مامان پسر دوست. خو ایب
  بایز ییدارن؟ ندا فیروزگار مادران چرا انقدر پسر دوست تشر  ی. هعستیهم ن  یشگاهیآزما ینمونه 

من   ینیبب  ییبابا کجا ییکه باباها دختر دوست ان« ه یلیسرم گفت: »به همون دل یاز ته مه ها
  ابن؟یدنگل رو ب  یاون خالفکار ها  شنقل چرا نتونستن یها  سیخونه. اصال اون پل یندارم تو طرفدار

که هست. نتونستم   ستیمزخرفه. جنس خوب ن شیران یا زیکه. اصال همه چ  ستنین سی ماشاهلل پل
 هیها   سیهم پل لمیف یتو ه؟یها چ نیا ییها واقعا افتضاح ان. خدا لمیف ی تو یول  بگم بده خب.

 گم؟یم یداشته باشه که بنده. اهم چ خوبه توش بغل لم ی. فدنیبرنج ان که دور هم جمع ری ش مشت
  رونیکه کال منحرف شده بود ب یالیپاشا از فکر و خ  ی( با صدار یاستغفراهلل هورا زبونت رو بگاز. )گاز بگ 

 اومدم.

 دخترتون به من نه بگه؟ شهی_ بله مادرجون. قراره پسرتون شم. اصال مگه م
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در   یرفت. پشت سر دوتاشون شکل رونی ب  یکی با تبر  و مامان هم دنیمسخره خند ی لیمامان خ با
  واریپاشا دست به د ی. بابادنیمن رو د عیدر بودن و حرکت ضا یجلو تی جمع  هیآوردم که متاسفانه 

 یتودونه که  یم یرعل یندونه ام ی . هرکدیکرد و برادرمون پوک  ی. مامانش اخمدیخند زی _رزی گرفت و ر
تو   نین یب ی! م نیآدم ش کمیتا  نی ازدواج کن یپس از چهل سالگ دیفال ازدواج من نوشته بود شما با
ماه به همه گفت و   هیو تا  دی . حاال نگم اونجا هم برادر پوکشعوریرو خدا فاله هم من رو شناخته ب 

عقب برگشتن.  بهمنم. پاشا و مامان مشکوک   گهیهم بهم برخورد ها اما خب د  یبنده سوژه شدم. کل
 زدم و گفتم:  ییلبخند دندون نما

 خندن.   یمن م یبایز  ی افهینشده که. پدر جان هنوز به ق یز ی_ چ

. اصال  میهم دلقک گشت  شونیا  یپاشا به هوا رفت. بعله! برا یبلند بابا یخنده  یحرفم صدا نیا با
  ییبهتر از بانکه ها، استعدادمم استفاده موکونم. ه دن؟ینم گهید دنیپول هم م رک؟یمن چرا نرم س

  یمشک رت دختر گل با اون لباس ها و صو هی نیو من ع میرفت  رونیبهت فشار اومده. ب یادیهورا ز
 یگفتن که من به شخصه تو  کیو تبر میخورد ینیری اسکوالنه ش  یل یمبل نشستم. خالصه خ یرو

گفتم و به سمتش  یکه به پهلوم وارد شد. اوخ یا غرق بودم. با سقلمه ایپو  یو شبکه  ونیزیتلو
 زد و گفت:  یکنارم نشست؟ لبخند مسخره ا یبرگشتم. عه! پاشا ک

 .میبخون  یا غهیص هی میفردا بر گنیذره حساسه. م هی_ مامانت 

 و به سمت مامان برگشتم.  دمیکش یبنفش  غیج

 م؟ یاصال فردا عقد کن یخوا یم  ؟یچ یعنی_ مامان؟! 

 زد و گفت:   یکی ش  لبخند

 . ادیتونه خونمون ب  ی پسرمم راحت م  ینطور ی. اهی_ فکر خوب 

جمع، جز مامان خانومه پاشا، به هوا رفت. من   یکه خنده  دمیکوب  میشونیبا کف دست به پ محکم
عاشق   گهیبهم م اول ه؟ی. عه! مگه زورگمی. اصال آقا بله نمرهی م شیحرف نزنم فکر کنم اوضاع بهتر پ 

گم  یچرت و پرت م نه؟ینکرده؟ مگه ماش یآب_روغن قاط  ییعاشقتم. خدا گهی ها بعد اسکول م ینش
 لب گفتم:  ری . به سمت پاشا خم شدم و زنیولم کن

 .گهیرسم د یمن به حسابت م نی_ بب 
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 کرد.  یآروم و دختر کش ی خنده

 _ واقعا منتظرم. 

من تازه فوت   یصاف نشستم. آخه چرا فردا عقد؟ مگه بابا میصندل یو با حرص رو  دمیجوو لب
  لی خودش دل  نیمن تازه است ا یسه_چهار ماه گذشته. در هر صورت برا ؟یگیم  ینکرده؟ عه! هورا چ

گفت فردا   یدید هویترم  نیمن نداره. نگم سنگ یما که گوش شنوا به حرف ها یمام  ا؟یآ  ستین
 جون خم شدم و آروم گفتم: یش ی. واال! دوباره به سمت پنیکن یعروس 

 ؟ی_ اگه سر عقد بگم نه چ

 کردن، گفت:  یکه جهش م ییزد و با ابروها یلبخند سر تا سر  هیجذاب  یخعل

 _ شب! خونه!

خفه  شاهللیکه قهقهه زد. درد! ا دمیمبل چسب یازش فاصله گرفتم و به دسته  یکی ستری حرکت ه با
آب دهنش در گلو همانا. خنده اش قطع شد و   دنی. تموم شدن حرفم همانا و پریانقدر نخند یش

 قدردونستم ان یگرفته؟ اگه م تی تنفس کنه. اوا! خدا شوخ  ژنیاکس  یعاجزانه به سرفه افتاد تا ذره ا
مبل   یخواستم. حاال گناه داره خفه شه ها. دوتا پام رو رو یم گهید زیچ هی شهیدعام زود برآورده م

  ضی بودم. دستم رو بلند کردم و با تمام غ ستادهیمبل وا یقشنگ رو یعنیشدم.  کشیگذاشتم و نزد
به  یدست  گوالخن نی. ع زیم یکبود پرت شد تو یا افهی. سرفه اش بند اومد و با قدمیکتفش کوب نیب

 و گفتم:   دمیسرم کش

 اقعا؟ چقدر شل و وله. _ افتاد و

از دهنش خارج   ی. آخ دیبه پشتش کش یکوچولو دست یسرفه  هیمبل بلند شد و با  یاز رو ی آروم به 
خودت من   ه؟ یزدم و سرم رو براش کج کردم. خو چ ییشد و چپ_چپ نگاهم کرد. لبخند دندون نما 

 گفت:  شدیکرد و همون طور که بلند م یبامزه ا ی. پدرش خنده یکن  یم یرو حرص

عقد. ما   ی دفتر برا میریو بعد از اونجا م  میزن  یحرف ها رو م  یفردا باق شاهللی ا ی_ خب خانوم فاضل
 .میشیزودتر مزاحم م یساعت هی ه،ی

 افتاده گفت:  نیپا یبا سر  مامان
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 . دی_ مراحم 

  رونیبه من از خونه ب یم غره ابا چش انیخداحافظ گو  یعنیکنان، اهم.  ویم ویهم م یش یپ یمام
 من رو نخوره صلوات.  نیرفت. جل الجن ا

! غی . جیبه سر و روت بکش مثال فردا قراره عقد کن  یکچلت دست یکله   ریشو هورا. بلند شو خ بلند
رو   فیکث  یها شدستیبا تعجب رو به مامان که پ اد؟ی ب  ستیقرار ن  یز یچ یل یخب من عقد کنم فام

 کرد، گفتم:  یجمع م

 فردا؟  می_ مامان! مهمون دار

 آره تکون داد و گفت:  یبه معنا یسر 

 .انیخودمون هم ب یها ل یزنم چند تا از فام ی پاشا. زنگ م کینزد یها لی_ فام

تا خاله دارم. )   شیهامون انگار دو نفرن. بابا من ش  لیفام گهیم یجور  هیشد.   یهام قد نعلبک  چشم
! نیتا بچه داشته باشن. فرض کن واقعا دارم. بعد هرکدوم هم ده یت ول بده برک دیخدا با دونمیم

نفره   چندوارمون  الیع یخانواده  مین یبب میبشمر می خواست  یاسکوال م نیبار ع  هیخودم و مامانم 
دارم چهار تا هم عمه.  ییآ چهار جا کم آورد.( چهار تا هم دا یاست که کال ذهنمون هنگ کرد و ورقه 

 دونه عمو دارم. تند_تند پلک زدم و گفتم:  هیخو خدا رو شکر 

 ان؟ ی همه آدم قراره ب نیا ی_ خب چه جور 

  نیزم یو رو  دمیکش یغیمالجم خورد. ج یتو مامان  یمحو سقف بودم که صندل رو فرش  خنگوالنه
 نشستم.

 ؟ یزن ی! مامان چرا م یی_ آ

 گفت:  یعصب

دونه اش    هی ییدونه اش تهرانه. از اون همه دا هیاجاره؟ از اون همه خاله  یرو داد _ هورا! باال خونه
 ادن؟ ی که. اون چهارتا ز ستنیخانواده هم تهران ن هیبق ه؟ یادیز  زیهمراه دو تا پسر خاله. چ نجاستیا
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به   یماسک هیاتاق تا  یو رفتم تو دمیبه سرم کش یبلند شدم. دست نی زم یکردم و مظلوم از رو ینچ
  ریی تغ یعروس خوبه روز عروس   شگاه،یبرم آرا یاول کار  ن یهم ستی. خوب نرمی صورتم بزنم جال بگ

  تی و برداشتم و در آ می! گوشوالتیندارم. ا یصورتم و برداشتم غم یکنه. البته من که ابروهام و پشما
 زر زده؟  یخوبه معروف هم هست. چ توتهیبه دنبال ماسک صورت گشتم. آهان ب زی اهلل عز

صورتم. در  ی. برم مخلوط کنم بزنم رومیمرغ، نشاسته، زرد چوبه. خو خدا رو شکر همه رو دار تخم
 رفتم. ادامه مطلب رو هم بلند_بلند خوندم. یم  رونی که از اتاق ب  یحال

و   زی. پوست و تم چیکنه که ه یم  فی. پوست رو هم نرم و لطچیکنه که ه ی _ رنگ آدم رو باز م
و   دهیم رییاول قشنگ پوستتون رو تغ  یکنه. همون دفعه  یهم م یآبرسان چ،یکنه که ه  یم یپاکساز 

 کنه. یبه مرور زمان هم پوست رو روشن م

رو   ی! چه خوب خب من قربون پوست خوشگلم بشم بعد ماسک زدن. وارد آشپزخونه شدم. گوشعه
شروع به مخلوط کردن مواد، کردم. آماده که شد دوباره هلک و   یکاسه ا یاپن گذاشتم و تو  یرو

  یبه جال دادن خودم برسم. با چندش انگشت هام رو به ماده  نهیآ یهلک به سمت اتاق رفتم تا جلو
 نیکه هم  نیمثال با ا اد؟یبدم م  یچرا من از همه چ یی. ادمیصورتم مال  یآغشته کردم و رو یر ی خم

قشنگ به همه  نکهی. بعد اادیاما بدم م میکن یو به_به، چه_چه هم م میزی ر یغذا م یزرد چوبه رو تو
چ یه  ندهیربع آ  کیتخت ولو شدم. تا  یها شدم، رو ینیجوجه ماش  هیو شب  دمیمال میصورت یجا

 . ارمیخونه رو به لرزه در م نمیدلنش یخب با صدا ست؟ی نکنم مسخره ن یغلط

رفته   ی. حاال ال! ترک بعد. پارسال با هم دسته جمعومی. آها! پشت در وا کن مو ومیدر وا کن مو الی_ ل
کار   یتو مینگرفت:// ده ره، ره، ره.اصال بر یمامانم برام سوغات ی. ده ره، ره، ره! برگشتارتیز میبود
 . حاال دستا باال تاپ، تاپ، تاپ، تاپ. غاتیتبل

  یها. هن_هن کنان از رو هیهمه فشار جدا شدن از دوران مجرد نایا یداره ها. هع تمیالمصب ر اعی 
مان که ما رونیاومدم ب  ییسرم صورتم و بشورم. بعد شستن صورتم از دست شو ری تا خ دمیتخت پاش 

 گفت: 

 .میجا به جا کن  ری و بگ  زیسر م نجایا ایب قهیدق هی_ هورا 

 مامان بلند شد. غیاومدم برم که ج ز،یم  ییسمتش رفتم و بعد جا به جا به
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 _ هورا؟!

 باز شده از سر ترس، فاصله گرفتم و گفتم:  ییچشم ها با

  ی. چرا دعوام موکونختمی همون پاشا کخ نر یعنی یشی پ یهم رو گهینکردم. د یکار  چی_ بو خدا ه
 آخه؟

با سرعت تمام به سمت اتاق   ده یبا دست به صورتم اشاره زد. لب برچ رهیخنده اش بگ نکهیاز ا قبل
ننه! چرا من همچنان زرد   یی. وادیصورتم، رنگ از رخسارم پر  دنیترمز کردم که با د نهیآ یرفتم، جلو

صابون   باشدم.   ییو دوباره بدو_بدو کنان وارد دست شو دمیبه سرم کش یدارم؟ هان؟ دست فیتشر
 یتا رنگ زرد چوبه بره. دوباره تو دمیکش یتند_تند م یخت یر نی افتاده بودم به جون صورتم و هم

 کیَ صورتم بود،  یکه همچنان رو یرنگ  دنیبا د یعنی شدم.   رهیبه صورتم خ  ییدست شو ی نهیآ
 .د یکه چهار ستون خونه لرز دمیکش یخفن  غیج

 _ مامان!

  یبنفش تر  غی سرم خورد. همچنان ج یتو که در محکم یی دست شو یتو دی من پر غی ترس از ج با
 شد.  انی نما ییدر دست شو یو جلو  رونیب  دیهم از اتاقش پر یرعل یکه ام دمیکش

 _ چه خبره؟

 و گفتم: دمیلب برپ مظلوم

. مامان! شهیکه مامان با در بهم وارد کرد کبود م یم از ضربه ا! زردالو شدم. تازه سرمنی_ صورتم و بب
 .ستمیزنگ بزن بهشون بگو من فردا محضر برو ن

 *** 

  یفکر م  نی جذاب به ا یاتاق و خعل  یتو دمیصبح چپ یاز کله  نکهیندارم جز ا ینظر  چی! هیدال اهم
محضر؟   رهی روز عقدش با صورت زرد م  ی. آخه کدوم عروسشمیمنم عروس م شنیکنم، ملت عروس م

  کمیخواد   یم  یو سبز شده. اصال من شانس دارم ها! کس یمشک  یکه از خون مردگ  یا یشونیبا پ  ای
  هیبود. شما  توتهیب تی سرش سا ری باره بهش بدم؟ خ یم  یجور  نیرو که هم  ادمیز یشانس ها زا

که صورتم زرد شد تا ساعت نه_ده شب  روزیبه سر و روتون. از د نیزرد چوبه ها نزن   اروی  نیوقت از ا



 پروانه  یرد پا

155 
 

اگه شانس  یصورتم بره. اما المصب انگار حک شده. هع یبردم تا مثال زرد ی در حموم به سر م
باشه اسم بچم اگه دختر شد، بذارم   ادمیجون.  یذاشتن شمس  یکه اسمت هورا نبود. م یداشت
پتو شتافتم تا   ریزنگ در، به ز ی! با صدایخوره. هع ی. پسر شد شمس! تازه به اسم پاشا هم میشمس

رو   دیکردم ها اما متاسفانه مامان کل یاگه به من بود که در رو قفل م یعنی. نهیوقت پاشا من رو نب  هی
 .دیم رسپاشا به گوش یو بعدش صدا  یسالم احوال پرس ی! صدا؟یبرداشته. الزمه دوباره بگم هع

 زلزه اتون کجاست؟  نی_ مامان جان! ا

زلزله؟  یچ  یعنیالدنگ  یقرمز رنگم رفتم و جاش پاشا رو تصور کردم. پسره   یبه پتو یغره ا چشم
.  شهی م یقهوه ا ادی هم باشه. اه! اعصاب ندارم مطمئنم ب یشتر یر  شیپنچ_ش شاهلل یزلزله عمته. ا

  ااومد مسلم یکه به سمت اتاقم م ییقدم ها یصدااما از  دمیکه مامان بهشون زد رو نفهم یحرف 
 )مطمئنا پاشا هست( کنار تختم لنگر انداخت و صداش بلند شد. یکنه. کس میاومده راض دمیفهم

 _ هورا؟ هورا جان؟

. ختهیپتو عرق کردم کال اوضاعم بهم ر ری کنم. ز ینم هیگر  دی. اشتباه نکن دمیرو با صدا باال کش دماغم
 کرد و گفت:  یآروم  یخنده 

 ؟ی کن  یم هیگر یسر زردالو شدنت دار  یی_ خدا

 . دمیفرق سرش کوب  یپتو خارج شدم و با دست تو   ریسرعت از ز با

 ؟ یکن یدرمون. خاله ات زردالوعه. چرا من و مسخره م ی_ درد ب

بپره تو    یآب بخند یرو شاهللی خنده. طبق معمول ا ر یافتاد و زد ز نیصورتم از تخت پا  دنید با
تخت نشستم.  یو مظلوم رو دمیبه سرم کش یغلط کردم. دست شهیم شبی! نه مثل د غی گلوت... ج

 در آوردم. رشیشده بود، دست هام رو از ز دهیچی دورم پ چینون ساندو ن یهمون طور که پتو ع

 . امینشم نم  دیسف یپاشا. من تا وقت  نی_ بب 

 باال انداخت و گفت:  ییابرو

 _ قبول!
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  یز یچ نکهی بلند شد و قبل از ا نیزم یداره؟ از رو یحضرت نوح چه نقشه ا ای ؟ی راحت  نی به هم جانم؟
رو هم مثل شما   شدی. چدونمیگفت رو نم  یبگم، از اتاق خارج شد و به سمت حال قدم برداشت. چ

توجه  یاز کمدم خارج کرد و ب یآسمون  ین آبکت دام هی خبرم. فقط مامان خانوم وارد اتاق شد.  یب
 و منگ، گفت:  جیبه من گ

 .ادیچادر هم بنداز سرت عاقد داره م هیها رو بپوش.  نی_ ا

گرد شده ام از اتاق خارج شد. من  یبدون توجه به چشم ها زمی عز یمام اد؟یم  یعاقد کدوم گور  بله؟
  یعصب م؟یبگر  کمی ادی م ی. کنیبرام شعر بسرا  نیکجا ایصورت زرد! آه حافظا! آه سعد هیموندم و 

از   یخرچ یصدا  هیکه  دمی. انقدر ناجور پوش دمیاز جام بلند شدم و مثل برج زهرمار لباس هام رو پوش 
ثل  تخت بود رو م  یکه رو یدی. چادر سفگهیلباس در اومد. حاال از کجاش رو خبر ندارم فقط اومد د

که صداش بلند   ینفر  نیافتاده وارد حال شدم. اول ییسرم انداختم و با شونه ها یارواح سرگردان رو
 مشخص بود، گفت:  عیضا یداشت پنهون کنه اما خعل یکه سع یشد پدر پاشا بود. با تک خنده ا

 شد.   داشی_ به_به باالخره دختر ما پ

 گفتم:  یحرص

 امروز.  ی. زرد آلوروزی. عمو نوروز دنیاب کنرو انتخ   یکی کنم. بهتره  ی_ سالم عرض م

که پاشا هم  یمبل دو نفره ا ی بلند شد، چپ_چپ نگاهشون کردم و رو تی جمع  یخنده  یصدا
  ی! خالصه بعد کل شی. ادی خند  یم یبز بز قند نی بزغاله ع  ینشسته بود، لنگر انداختم. پسره 

کنم اومدن مهمون ها به خاطر صورت جذاب من لغو  یزنگ بلند شد. خدا رو شکر م یبگو_بخند صدا
کال   ؟یچ  یعنی نیما نشست. آقا! ا یرو به رو  یمبل تک نفره  یرو یشد و اول کار  واردشدن. عاقد 

چادر پنهان گشتم تا صورتم مشخص نشه. داماد که پاشا باشه، به خاطر   ریکه بنده باشم ز  یعروس 
 نهیآ هی که.  میهم ندار ییبایز  ی. سفره دهیکه زدم پس کلش، پف موهاش خواب  یصبح  یضربه 

! عقد بهتر از  شی. ارهیگ  یپام قرار م یاالن توسط مامان داره رو نیکه هم یو قرآن معدونش هی میدار
 ها. زادهی آدم نیع  می. چقدر من زندگشهینم نیا

باشه. هوم؟  زادیآدم  نیع زیچ هیشروع به قرآن خوندن کردم. حداقل   زی عاقد عز یزر زدن ها یصدا با
 که وارد پهلوم شد سرم و باال آوردم و متعجب گفتم:  یبا سقلمه ا
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 بخونم؟  نیذار یقرآن هم نم هی ه؟ی_ ها چ

 پاشا کنار گوشم بلند شد.  یبه هوا شتافت. صدا تی جمع  یمعمول خنده  طبق

 ؟ی ل یوک ایآ گهی_ عاقد م

 بهش رفتم. یچادر چشم غره ا ریبرگشتم و از ز سمتش به

 تونم بگم نه؟ یتو م ی_ به نظرت با وجود اون همه شب و خونه گفتن ها

 باال انداخت. به سمت عاقد برگشتم و گفتم: ییخنده ابرو با

نه گفت    شهیبشر نم نیراحت. البته با وجود ا  التیآره خ گمینکن. من م تی _ حاج آقا خودت و اذ
 بعله بنده هن هست.  نیهن! کنجکاو نش ؟یکنه آدم رو! پس چ یها. کچل م 

  کرد و گفت: یمردونه ا ی خنده

 و من برم.  نی_ پس آقا داماد هم بله بگه که امضا کن

بهش   یمزخرفمون مثل خودش سقلمه ا یگفت. قبل بله گفتن پسره  ییچرت و پرت ها هی دوباره
 زدم.

 ن هم همون بله است. بگو هن... بگو هن. هن. هن. هن._ نگو بله. بگو هن. ه

 زبون باز کنه بگه بله. ایدونست بخنده  ینم  بدبخت

 خارج گشت. یکلمه ا نیبه شکمش وارد کردم که همچ یضربه ا دوباره

 _ آخ بلهن. 

و   ی. راضدیاز خنده ترک دیشن یمتعجب برگشت سمتش، اما داداش گرام که حرف هامون رو م  عاقد
 سرشار از ذرات تعجب گفت:  ییمبل صاف شدم. عاقد با صدا یعقدم رو یخراب کار   نیاز آخر خشنود

 _ بله؟

 و گفت:  دیبه موهاش کش  یدست پاشا



 پروانه  یرد پا

158 
 

 _ منظورم همون بله بود حاج آقا. 

 گفتم:  دم،یخند یم  زی _رزی طور که ر همون

 صلوات. خرچ_خرچ  ینر  ای_ الل از دن

که به خنده افتاد.  دمیدفتر حاج آقا کش یقلب خوشگل تو هی. نینگران نباش  ادیبگه براتون ز جونم
 .ی! خداحافظ مجرد ی. هعمیبه عقد هم در اومد ی بعدش هم کامال رسم

 زدم و گفتم:  یخفن   غی رفتن عاقد مامان به سمتم اومد تا چادر رو از سرم برداره، ج بعد

 _ نه! نوموخوام. 

مبل بلندم   یبا کشش دست از رو یدستش گرفت. به آروم یکرد و دستم رو تو یآروم یخنده   پاشا
 کرد و رو به مامان گفت: 

 ن؟یبرم صورتش و پاک کنه، فقط گالب دار ی_ من م

 میبودم که ن  رهیخ  یی. متعجب به پاشاارهیآره تکون داد و رفت تا مثال گالب ب یبه معنا یسر  مامان
! نگاهم رو از صورت جذابش گرفتم و به دست هامون دوختم. شعوریکرد. ب  یهم به من نم ینگاه

  یکنم که با شصتش به آروم  یم  دارم نگاه دیقالب دست هامون رو دوست داشتم. فکر کنم فهم
زد اما با   یرو نوازش کرد. به سرعت سر باال آوردم که چشم تو چشمش شدم. لبخند جذاب  انگشتم

دوئل نگاه شده؟ گالب رو با تشکر از مامان  ینگاهش رو ازم گرفت. هع عای مامان سر یپا یصدا
 . چشم گرد کردم و آروم گفتم: میگرفت و کشون_کشون به سمت حموم رفت

 ! شب و خونه کم بود، حموم چرا؟ نی_ ه

 کرد و با اشاره به صورتم گفت:  یآروم  ی خنده

 _ واسه شما خانوم زردالو.

رو گوشه   شهیکه من نمدانم؟ متعجب پشت سرش داخل رفتم. شدونه  یم یچ نیآخه؟ ا یچ یعنی
و با دست    ختیدستش ر یخم شده رو ی شهیاز ش یدست شور گذاشت و درش رو باز کرد. کم  ی
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  یرو به صورتم م شی سرم کنار زد. بدون نگاه بهم همون طور که دست گالب یاش چادر رو از رو  گهید
 گفت:  د،یمال

من   ؟یگالب استفاده کن دیبعد استفاده از ماسک زرد چوبه با یوند یکه نم یهست  ی_ چجور دختر 
 دونم. یکه پسرم م

 یصورتم گفتم. خنده  یدستش رو دنیدهن کج و کوله شدم در اثر کش ن یاز ب یواقعن متعجب
 نگاهش رو به سر تا پام دوخت.  تی کرد و با رضا یمهربون

 _ آره!

و   دمیکش یغ یج زمیصورت تم  دن ی. با دنمیبب  نهیآ یتا خودم رو تو  ستادمیپاهام وا یپاشنه  یرو
 .دمی اسمش رو کش یحرص

 _ پاشا؟!

 کرد و گفت:  یبلند ی خنده

 _ جان پاشا؟ 

 و گفتم:  دمیهام رو بهم سا  دندون

 ظاهر شم؟ یختیکه من سر عقدم اون ر یگینم ی_ مرض دار 

 باال انداخت و گفت:  یا شونه

 مونده.  گهید زی سوپرا هیشد. خودت و ناراحت نکن  من دلم شاد نهی_ مهم ا

دوستان من واقعا از ماسک  یتنها گذاشت. )بل  زمیرو با صورت تم رونی حموم خارج شد و من ح از
هفته خونه  هیتا  شهیپاک م  یختیدونستم چه ر یکه نم  ییاز اونجا یزردچوبه استفاده کردم. ول

  خارجبهم خورد.( از حموم   یزد حال کیَ ! اعی. شهیبا گالب هم پاک م  دمیفهم روز یبودم. تازه د نینش
از مامان بودن تا برن. با   یپاشا رو به رو شدم. در حال خداحافظ ی دهیپاش یشدم که با خانواده 

 بار جلوشون ظاهر شدم. نیاول  یبرا یلبخند ژکوند

 _ سالم!
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مامانش لبخند نشست. پدرش با   یلب ها یبار رو  ن یاول یو مادر پاشا به سمتم برگشتن. برا پدر
 خنده گفت: 

. باالخره چشممون به جمالت روشن شد  دمتی_ به_به! عروس گلم من که دو بار اومدم هنوز ند
 خانوم. 

 زدم که ادامه داد:  ییدندون نما لبخند

 .ی_ ماشاهلل بزنم به تخته. چه خوشگل هم هست

بود، استفاده کرد.   ستادهیپاشا که کنارش وا تخته از سر یدستش باال رفت و به جا نیح  نیهم در
بچم تخته است.  یدونه کله  یخوبه باباش هم م یی. آدم یدهنم گرفتم و از خنده پوک یدستم رو جلو

 باباش با تعجب به سمت پاشا برگشت و گفت: 

 _ عه به سر تو زدم؟ 

 از خنده. مامان هم با خنده گفت:  دمی پوک گهیحرف د نیا با

 .میبود یشام رو در خدمتتون م میشد یسعادت. خوشحال م  یآقا  نیموند ی_ حاال م

 زد و گفت:  یلبخند پدرش

 . نی. فعال شما هم خسته اگهیوقت د هی انشاهلل میدی _ زحمت نم

 ی. دستم رو پشت کمرش گذاشتم و سعرهی و نم ستادهیبز وا  نیپاشا ع  دمیرفتن که د یم  رونی در ب از
 هلش بدم.  یکردم کم 

 ها.  یشیبابات رفت گم م ییعمو گهی_ برو د

 باال انداخت و گفت:  ییابرو سرتقانه

 _ مامانت شخصا دعوتم کرده شب در خدمتتون باشم. 

! تند_تند پلک زدم  غی مونه؟ ج یامشب پاشا م یعنیترجمه کنه لطفا! نه!  یکی شد؟یچ  یجانم؟ چ بله؟
 دادم. هیو به اپن تک
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 هیبخواب. خب؟  نی زم یتو رو نی کن زی خب اشکال نداره. اتاق داداشم رو با کمک هم تم یی_ هع
 . نیپا ی وقت داداشم رو نکش

 _چپ نگاهم کرد و گفت: چپ

 یخوابه؟ تو  یکه عقد کرده کجا م یداماد شب اول  زم؟ی عز  یت رو جا گذاشت_ هورا جان؟ چند تخته
 اتاق زنش. 

 کرد و من رو به سرفه انداخت.  ری بره، گ  نیسرش از گلوم پا ری رفت تا خ یکه داشت م  یدهن آب

 _ اهم_اهم. هن؟ 

 که به پشتم زد. دست باال آوردم و متعجب گفتم:  ییضربه ها با

 _ ها؟

 زدم و گفت:  ییدندون نما لبخند

 حرف زدم.   ی_ فارس

به  یرفته بودن، برگشتن داخل. مامان لبخند پاشا ین، باباخوش رفت ماما یو داداشم که برا  مامان
اومد با دست به   یهم همون طور که به سمتمون م  یرعلیکوک زد. ام فیک  یمن متعجب و پاشا
 کرد. تمونیسمت اتاق من هدا

من دلم  نمتونینب  نی که مجرد هست. بر نیدار فیتشر  ییجا هی. شما دو تا االن نمتونینب نی_ گمش
 خواد.  یم

 سمتش برگشتم و گفتم:  به

 مال خودت همش و تا ته بخور.  ای. بهیانگار آبنبات چوب یگیکه تو م  یجور  نی_ ا

  یبد زیو به جمله ام فکر کردم. چ دم یموهام کش نیب ی. دستدیپاش واریحرفم پاشا از خنده به د نیا با
بشر منحرفه. اه!   نیه. به من چه ذهن انن ییآ ؟یمثبت هجده داد ی! هورا باز تو سوتغیگفتم؟ ج

اتاق و در رو   یپرتمون کرد تو یبا اوردنگ  ست،یمنظور چ دیجذاب فهم   یلیهم که خودش خ یرعل یام
 بست. از پشت در گفت: 
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  یجلو گنیم ی. چغندرها چ ارمی. غذاتون هم آماده شه من ی بکن نیخواست  یهر غلط نی _ همون تو بکپ
 مجرد ها! 

 اشاره زدم و گفتم:  نیرفتم. با دست به زم یبودم و به پاشا چشم غره م ستادهیبه بغل وا دست

 تختم خب؟ ی. من روین ی ش یم  نیزم  ی_ چه خواب چه غذا. شما رو

پرتش   رونی کردم و به سمتش رفتم تا بلندش کنم و ب ی . اخم دیتخت پر یپرش رو هیکرد و با  ینچ
 یا یطان ی که بازوش رو گرفتم با لبخند ش  نی. همادیها! باز محساسم   نهیب یم  وونهید یکنم. پسره 

 یستبغل اش فرو رفتم. د یکردم و با کله تو یتخت انداخت. آخ یدستم رو گرفت و کنار خودش، رو
 و اومدم ازش جدا شم که دست هاش دورم حلقه شد.  دمیبه سرم کش

 شاهزاده خانوم؟  د یبر  یم فی_ کجا تشر

 گفتم:  ی باال آوردم و حرص  سر

 شجاع.  یآقا ی_ خونه 

 زد و گفت:   یجذاب  لبخند

 _ سالم من رو به خانوم کوچولو برسون.

دادم و اومدم از بغلش خارج شدم که محکم تر کمرم رو گرفت. به سمتش   لشیتحو ییبابا  برو
 برگشتم و کالفه گفتم: 

 _ ولم کن پاشا! 

چه  یکردم. لعنت زونیو دست هام دور گردنش آو دمیکش  یغیحرکت بلندم کرد. ج هیکرد و به  ینچ
و با دست    دیسبدست کمرم رو سفت چ هیپاهاش نشوندم، با  یکنه. رو یداره نشسته بلندم م یزور 

 صورتم کنار زد.  یاش موهام رو از جلو گهید

 و ولم کن؟  یچ یکردم. چ  داتی_ تازه پ 

ها   یچشم مشک یدوختم. لعنت شیمشک یدهنم رو با صدا قورت دادم و نگاهم رو به چشم ها آب
ا  مامان و باب نیب شهیسوخته ام ها. البته سر رنگ چشمم هم یچه جذابن. حاال خوبه خودمم قهوه ا
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شروع  ییبحث از جا نی. و ایگفت مشک  ی سوخته، بابا م یگفت قهوه ا یدعوا بوده. مامان م
. سرش جلو اومد که چشم هام ستادیموهام وا نیگرفتم. دستش ب یبنده عکس م  یهر سر  که شدیم

 زد و آروم گفت:  یموهام رو بوسه ا یرو محکم بستم. رو

 عاشقت شدم.  هو ی شدیدونم چ ی_ نم

 دادم رها کردم.  یبسته شدن، فشار م یکه برا ییلبم نشست و چشم ها ی رو یلبخند ناخودآگاه

 نوازش گر روح من بلند شد.  یصدا  دوباره

 تا من کارم و بکنم.  ین ی آروم و خانوم بش یطور  نی_ چه خوبه هم

کردم مژه هام به ابروهام  تا ته که حس   یجور  یعنیو چشم هام تا ته ها!  دیسرعت تمام آرامشم پر با
که چون از پشت سر بود، با پس    دمیپر نی حرکت از تخت پا هی. با سرعت پسش زدم و به دیچسب

که   شداز دهنم خارج  یاتاق خوردم. آخ بلند ی چهی اومده از قال رونی ب یها کی سرام یکلم محکم رو
 پاش گذاشت و گفت:  ی. سرم رو رودیتخت به کنارم پر یبا سرعت از رو

 رسه. یکنه؟ هورا؟! صدا م یدرد م یل یسرت خ  ؟ینشد؟ خوب تی زیدختر؟ چ ی_ چقدر عجول

 لب باز کردم و گفتم: ناالن

 .دهیتو جواب نم یها گنالیالحمداهلل س ای_ نه! اون دن

 کرد و گفت:  یآروم  ی خنده

 ؟ یکن  یحالت هم ول نم نیا ی_ تو

 . دمیسرش کوب یکم تو باز کردن چشم هام با دست مح  بدون

شکمش چادر    یروز عقدش با صورت زرد از زردچوبه تا جلو یدیو د ی. کدوم عروسیشی_ آخه پ
اتاق با در بسته  هی یتازه مهمون هم نباشه. بعدش هم تو نه؟یدو تا شمع و آ یجلو نهیبش ده،یکش

 و عروس از ترس داماد عجول از پشت با مخ آش ماش شه؟ رنی قرار بگ

 سر داد و گفت:  یبلند تر  خنده
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تا کارم   نی که بش  نیخودت و ذهن منحرفته قربونت بشم. منظور من از ا ریهورا. تقص ی_ فقط خودت 
 که ....  ستین  یو بکنم به قول خودت اون

فاصله رو   تی و از پاشا نها دمی. با سرعت از جام پر دیکه چهار ستون خونه لرز  دمیکش ی غیج  دوباره
 گرفتم.

 تکرار کن خب؟  یدادم ها. ه  میعظ  یسوت هیبار  هیبند پاشا. فقط ب یعنی_ 

چهار ستون خونه رو لرزوند. نشست نکنه خونمون.   گهی دور د هیبا خنده اش   نیکه قربونش بر اونم
 هوم؟ لبش رو با زبون تر کرد و گفت: 

وشگل  . منظورم اون نبود که خید یکه خودت فهم  ی. خو همونگهیجمله ام رو کامل کنم د ی_ نذاشت
 جذاب. منظورم ماچ بود.

پاهام گذاشتم  یسر خوردم. دستم رو رو واریو کنار د دمی بچه ها از دست ذهن خوشگلم، لب برچ مثل
 و گفتم: 

 گه؟ی د یندار  یکار  یعنی_ 

 چرا تکون داد و گفت:  یبه معنا یسر 

 دارم. ادی. کار که زگهی_ نشد د

. دوباره همون آش و همون کاسه با لرزش خونه از  دیفنر از جام پر  نیکه حرفش تموم شد ع نیهم
  یکنم. تا ک یقراره نقش دلقک رو باز  یمن تا ک  نمی خدا! بخند، بخند بب یپاشا. هع یخنده ها یصدا

 نداشته باشم؟  یروان  ی بشر آرامش روح نیقرار از دست ا

که بغلت کنم.   نهیباهات ا ادمیکار زداره؟  خیم نیزم ؟یپر   ی. چرا مزدلمی_ هورا جان. خانومم. عز
 یبرنامه هفتگ هی میکرد یعروس   یذهن تو چه کنم؟ ول ن یبوست کنم. باهات حرف بزنم. آخه من با ا

 .یبرات، شما هم خواب ندار  نمیچ یم

 یصاف شد که صدا یگشت دوباره جور  یبر م یعیصاف شدم که کم_کم داشت به حالت طب  سر
 گفت:  دنشیخند  نیو خنده اش رو بلند کرد. ب دیاستخون هام هم به گوش پاشا رس 
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 ه؟یدختر همسا  شی... برم پ یخوا  یزنم و ندارم؟ م  اری اخت ه؟ی_ خو... چ

 و گفتم:  دمیبرچ  لب

 ن؟ی_ که باهم آبنبات بخور 

عنکبوت    نیا! عه دیواقعا پاش   یعن یهمانا.  واریپاشا از خنده به د دنیشدن حرفم همانا و پاش  تموم
سالشه جز   شی ما ش ی هیهمسا یخو بچه  ییزنه. ه  یدلش و گرفته قهقهه م وار،یبه د دهیچسب

  ور نیخنده داره؟ من به داداشمم هم شی چ نمیتونن بخورن؟ صبر کن بب  یهم م یا گهید زیآبنبات چ 
باز   لیکرکود نیکه همچنان دهنش ع یی! سرم با سرعت به سمت پاشاغیگفتم اما اون فکر کرد... ج

 . دیبود، چرخ 

 کنم.  ینم  نیجونت و تضم  یبذار  رونی _ پاشا! نفس کش! اگه پات و از اتاق ب

 . دیاش آروم_آروم بند اومد و با ذوق دست هاش رو بهم کوب خنده

 _ جون! من که از خدامه.

روزگار   یخطرناک تر. هع   رونیخطرناک. بره ب   رونیه؟ نره بمن رو آخ یانداخت یچه آدم ریخدا! گ یا
زل   واریچهار زانو نشستم و بدون نگاه به پاشا به در و د  نیزم  یچپه شد؛ ظالم. آروم رو دیالزم. ببخش

من   یو یتر به پ  عیهرچه سر نی هست آدرس افق و داشته باشه؟ لطفا اگه دار یزدم. دوستان کس
بار از خونه دنبالش کردم خوردم تو   هیدرسته؟ خو من  دهیخورش سمت نور  دمی. شننیمراجعه کن

باز شدن قفل اتاق،   یپت! با صدا تیری که بن بست نباشه. با تشکر مد نیبد  ی. لطفا آدرسشهیش
 در و مشتاق گفتم: یجلو  دمیها پر یزندان  نیع

 خندون به آشپزخونه.  یش یپ ی_ آخ جون وقت غذاست. زندان 

 اشاره به داداش متعجبم گفتم:  با

. مخصوصا  شهیو اگر نه جفت پاهاتون قلم م  رونیاز خونه بره ب دیبشر نبا نی نره. ا ادتی_ دستبند 
 ها. هیهمسا یبره خونه  ینذار 

 گرد شده، متعجب به پاشا اشاره کرد و گفت:   یبا چشم ها یرعل یام
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 ه؟یهمسا یبره خونه   یچ ی_ برا

 رفتم، گفتم:  یکه به سمت آشپزخونه م کردم و همون طور ینچ نچ

 _ از خود آبنبات خورش بپرس!

خونه برگشت. همون   یپاشا تا هفت خونه اون ور تر مون هم رفت و انعکاسش تو یقهقهه  یصدا
 به شونه اش زد و گفت:  یدست  شد،یرد م دمیطور که از کنار داداش هنگ

 موقوف.  یداداش بحث مثبت شماست. فضول  یچ ی_ ه

 شدم و گفتم:  یچپک  دوباره

 . گهید یهمون بحث آبنبات عصر  دهیگل  تی دونم فضول ی_ م

  یذاره که از بس م   یزندم نم وفتهیب  شیزدم. دو هزار می که به سمت آشپزخونه ج دیباال پر ابروهاش
سفره   یرسوندن و کتلت ها رو رو  ی. پسرا هم دستمید یخندن. نچ_نچ! با کمک مامان سفره رو چ 

 هی یها کتلت و تو شهیعاشق پ   نینبود. ما هم ع یغذا خوردن بحث خاص ی. خدا رو شکر برا دنیچ
 الحمداهلل داره. یواقعا جا یعنی. مینخورد شدستیپ

  شتریشدن ب   رید یبرا سید  یهم از تو گهیرو با آرامش تمام تموم کردم. دو_سه تا د شدستمیپ
رو که به زور تمام خوردم و مامان غذا ها و   ش یکی المصب جا نداشتم.  ی برداشتم تا بخورم. ول 

 جمع کرد، نگاه پاشا روم قفل شد. اروم  گفت:  رو ی اضاف  یها شدستیپ

 . یشد ریدونم س یمن که م ؟یبخور  ی_ تا صبح قصد دار 

 باال انداختم و با دهن پر گفتم:  ییابرو

 نگاه دار! شتنیخو  ی_ تفکراتت رو برا

 داد و دست به بغل گفت:  هی. به مبل پشت سرش تکدیکرد و عقب کش یخنده ا تک

 !ی کن یم کاری چ مینی_ بب 
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از سه تا کتلت بخورم.   شتریترکم. آمار نداشتم ب یبه جون شما دارم م  ست؟ین ی راه فرار   چیبابا. ه یا
. ستمیخورن، ن  یچاق نشدن نم یکه عشق خوردنن و برا ییدختر ها نیاعتراف کنم اصال مثل ا دیبا

 ششمعدم ک ستیتونم بخورم. دست خودم ن ینم ادیمدلمه که به جز مواقع حرص خوردن، غذا ز
  یخب! بعدش برگشت به دکتره گفت:» آقا نی. بگهیبار ما رو با زور برد دکتر تغد  هیگرام  ینداره. مام
  یعنیمونه.  یبده فقط چاق شه. انقدر الغره مثل پوست استخون م یز یچ ه یدختر ما  نیدکتر به ا
. رونیاد بی م یکی تو از اون  رهی گوشش م  نیبخور از ا  گمیهم م یخودش. هرچ یبرا  هیتیچوب کبر

بهش.« قسمت جالب   نیبد ی ز یچ یبرنامه ا هیگوش کنه.  نیبگ یز یچ هیفهمه شما   ینم یچیه
  یشد و گفت:» خانوم محترم دخترت کامال رو رهیکجا بود؟ دکتره پوکر به مامان خ  نیدون یماجرا م 

کنم که چاق شه؟!« به سمت من برگشت و ادامه  یرو معرف ییبهش غذاها یالک  دیبا  یچ یفرمه. برا
 ینخور  یچ ی ها آرزوش رو دارن. دخترم ه یلیکه خ  یبارب  گنیم تی چوب کبر گن ینم شونیداد:» به ا

  یجور  هیها!  نیگی من رو م  یعن ی. اصال هم به مامانت توجه نکن!« هیعال یادامه بد  طور نیها هم
  یدکتر م یآقا گرفت داشتم به بغل کردن  یهوا و اگه مامان جلوم رو نم  دمیذوق کردم که ده متر پر 

  ییدست شو ه؟یواقع ایکنم چ ی آور  ادی دیهمش با هی بود:|خو چ یهم واقع نیشتافتم. )همچنان ا
مارمولک، افتادن سفره،   ،یمعلم، اتوبوس، سقف دلستر  یصندل  یسس رو  ،یکردن پرنده بر بستن

اما   هست ی شد هم واقع انهیکه عادت ماه یمن و مادر گرام، سوسک  دنیو ترس  ونیزیروشن شدن تلو
که   یو داد  غیتجربه کرده. البته بدون اون همه ج یاز خواننده هاست که در دست شور  یکی  یماجرا

. اسم ستی نداشته اش، براش مهم ن یما آبرو ین در رمان قرار دادم. اون بدبخت آبرو داره، هورام
هستن. با    یواقع  ایماجراها جز پاشا و پا شتریب  یول ادینم ادمی گهی. امم دهیرعلیداداشم هم واقعا ام

  رونیب یبرادهنم فرو بردم، با شدت معدم پسش زد و   ی رو که تو یبعد یپت!( لقمه  ت یری تشکر مد
مراجعه کردم.   یجلوش گرفتم. با سرعت تمام به دست شور  یمواد از دهنم، دست یهمه  ختنینر

غلط کردم!    یی. آمتمام خارج شد ی جهی دست شور تف کردم و بعد شستن دهنم با سرگ یهمه رو تو
  هیتک  واری. به دیگفتم من؟! هع یچ هیهمه خوردنه. باز  نیشب با پاشا بودن بهتر از ا هیفکر کنم 

به   یدست  دنمیشدم. مامان با د  یباز وارد حال م مهین یداده بودم و کشون_کشون با چشم ها
 و گفت:  دیصورتش کوب 

 ؟ ی_ هورا؟ مامان خوب

 داد و اروم  گفت:  هیبه سمتم پرواز کرد. دستش هاش دورم قرار گرفت. من رو به خودش تک   پاشا
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فرار از من حالت بد   یاز االن که باز برا نی. انیزم یفرار از من با کله خورد یبرا اتاق که ی_ اون از تو
  یخودمون. کار اشتباه  یخونه  رمیاصال من امشب م ؟ی کن  یم  نیندارم هورا چرا همچ تی شده. کار

 کردم اومدم. 

 یخر تو نی خوردم. حاال هم ع یاد یز  زیم  زیکلمه چ یواقع ینتونستم بگم. به معنا  یعنینگفتم.  یز یچ
  یحرکت من رو رو هیرو راحت کرد و به   الشونیهام موندم. پاشا با اشاره به مامان، خ یبچه باز 

اع. چه یقرار دادم.   نیدست هاش بلند کرد. دست هام رو دور گردنش حلقه کردم و سرم رو به پا 
سرت هورا. کدوم   یخاک تو یعنی .یخو از بس که ازش فاصله گرفت  دم؟ی! چرا نفهم دهیم یخوب  یبو

  زیسرت. از اون چ یتو زیهورا گل بر یهع گه؟یحرف ها رو به زنش م نیشب عقدش ا  یداماد بدبخت
اتاق شد و   وارد! شیدرسته؟ ا می بمال دیباشه با  یختنی. البته فکر نکنم رزیبر یکه خورد ییها یقهوه ا

خم شد تا بوسه   دیتخت نشست و موهام رو نوازش کرد. با ترد یتخت گذاشتم. لبه  یرو  یبه آروم
 شد و برگشت. چشم هام رو بهش دوختم و گفتم:  مونیبشونه که پش میشونیپ یرو یا

 !دی_ ببخش

 تخت بلند شد.  یلبش نشوند و از رو ناراحت نشدن من رو یبرا یمسخره ا لبخند

ذره بد   هیمسخرمون  یها ی. شوخیرو ببخشمن  دیکه. تو با ینکرد یدلم؟ کار  زی_ چرا ببخشمت عز
شلوارش رو با   یتکون داد تا بره که گوشه  ی. دستدنی وقت نشده و همه نخواب  ری بود. من برم تا د

 و گفت:   دیدست گرفتم. محکم شلوارش و چسب

 . یدوست دار  ی. دوباره پارش نکن جون هرکی_آی_ آ

 کردم و گفتم:  یآروم  ی خنده

 _ نرو! 

 اخت و گفت: باال اند ییابرو

 _ هان؟

 هام رو بستم و زمزمه کردم.  چشم

 _ کنارم بمون پاشا. 
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 موهام نشست که چشم هام رو باز کردم.  ینشسته. دستش ال دمیرفتن تخت فهم نیپا  با

شه و تو رو غم   ن یغمگ تی زندگ یی اصال. خدا شهیم اهیمونم. تو ناراحت نباش که آدم دلش س  ی_ م
 .یشی مسخره م یلیخ  رهیبگ

 دادم و پوکر گفتم:  نیچ  ینیب

سوزه و انقدر مظلوم   یآدم دلش به حالت م یبگ نکهیا یالدنگ. به جا یش ی_ خودت مسخره م
 ترم.  نیخوام بخور... امم من حرف نزنم سنگ یکه م یشیم

 کرد و گفت:  یآروم  ی خنده

 . ایدختر! دوست دار هی... منظورم خوراکزیم  زی_ کال چ

 . دمیسرش کوب یو با دست تو  دمیکش یخفن  غ ی . جدمیم پربهش رفتم و از جا یغره ا چشم

. به من چه که همه یشیم یخوردن ی شیمظلوم م یوقت گهیم شهیخو مامانم هم  ؟یچ یعن ی_ پاشا! 
 !شیبه خوردن ربط دارن؟ ا زیچ

  یرفت. متعجب دست از خنگول باز   میواریکرد و در همون حال به سمت کمد د یبلند تر  ی خنده
 و گفتم:  دمیهام کش

 ؟ یخواب   یم نیزم  ی_ رو

 آره تکون داد که گفتم: یبه معنا یسر 

 ...یعنی... کنار من... زهی_ امم. چ

 شدم.  هیتخل یحرکت بمب بارون  هیو به   دمیکش یپوف

 . یاگه دلت خواست بخواب یتون  ی_ م

 گفت:  ییسرعت به سمتم برگشت و با لبخند دندون نما با

 _ جون پاشا؟ 
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آره   یسر به معنا یذوق کرد؟! با حالت مسخره ا یختیر  نیکه ا یبدبخت چه کرد  نی_نچ هورا با انچ
. با ترس خودم  دیتخت پر یحرکت کنارم، رو هیرو بسته_نبسته ول کرد و به  یتکون دادم. در جا لحاف 

 بهش رفتم و گفتم:  یو بغل کردم. چشم غره ا  ارویو د دمیو کنار کش

 شدم. یگاه گرام پرس م منی نش ریرفتم که ز ی ! اگه کنار نم وونهی_ د

آزاد  ییجا  یکه تازه از باغ وحش ی آدم هی. متعجب مثل دیکرد و با ذوق تمام دراز کش یآروم  ی خنده
 شدم. رهی شده، بهش خ

 ند شو برو. بل ی. چون کنار تخت ی_ پاشا برق و خاموش نکرد

 قرار داد.  شی شونیپ  یکرد و ساعدش رو رو ینچ نچ

 خسته ام.  یلی خودت برو. من خ یدوست دار  ی_ جون هرک

نفره ام   هی . کل تخت دمیپر نیحرکت از تخت پا  هیپام رو کنارش قرار دادم و به  هیو   دمیکش یپوف
قرار گرفتم تا برق رو   یدر ورود یکه جلو  نیدونم. هم ی. کجا قراره بخوابم رو نم شعوریرو قرق کرده ب 

داداش  یها اراز شلو یک یبهم رفت و  ی. چشم غره ادمیکش  یغیجلوم که ج  دیخاموش کنم، مامان پر 
 گرام رو جلوم تکون داد.

 راحت.  الشیو بده پاشا بپوشه. فقط نو هست خ نیا ای . بینکش نصفه شب  غی _ ج

  پاشا بلند شد. یصدا

 داداش نداشتم.  یهم جا یرعل یبودنش. ام  زینداره تم  ی_ دستتون درد نکنه. فرق

برق رو خاموش کردم.    یگرم یمامان کردم و با خداحافظ  یناز اومدن هاش برا یحواله   ییبابا  برو
 گفت:  یآروم یل یخ یها، با صدا  ستیمامان ول کن ن

 _ هورا! حواست و جمع کن امش...

 گفتم:  یبلند یوسط حرفش و با صدا دمیپر

 _ مامان!
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 زد و گفت:   یگوش تا گوش لبخند

 . نیدادم. خوب بخواب یهشدار م دی_ در هر صورت با

 پاشا بلند شد.  یکه صدا امی براش تکون دادم و برگشتم ب یدست

 ؟یببند  یخوا ی_ درو نم 

شا کردم. آب دهنم و با صدا قورت دادم و در رو آروم بستم. دوباره اومدم  نگاه به پا هینگاه به در،  هی
 مرگم و بذارم که صداش اومد.  یبرم کپه 

 برادرت هست.  یز ی احتمال کرم ر ؟یکن  ی_ قفل نم

 بگذرونه. خداوندا خودت مرا حفظ کن. خب؟  ری قفل کردم. خدا به خ هیو   دمیکش یپوف

باال آوردم که   زیآم  تیرو هم موفق یکیتخت گذاشتم. اون  یروتارزان باال آوردم،   نیلنگم و ع هی
  ش یشونیکرد و با دست پ یپاشا خان برخوردم. آخ یدور کمرم حلقه شد و شپلق با کله به کله  یدست

 . دمیرو ماساژ داد. منم با دست آزادم چونه ام و مال

 چه وضعشه؟ نی_ هورا؟ ا

 اما پچ_پچ کنان گفتم: یحرص

دستت و دور کمرم   یچ یباال ها. برا  امیم یمرد عنکبوت  نیدارم ع ین یب یچه وضعشه؟ م ی_ چ
 خودته. ری خو؟ تقص یانداخت

 دستش تنگ شد.  یوجب جا بخوابم که دوباه حلقه  کیهمون  یغلت بخورم تو  اومدم

 حرف نزن.  گهیجات خوبه د ؟ی جا ش یخوا  ی کجا م یی_ خدا

 نگاهش کردم و گفتم: چپ  چپ

 باشه.   کسانی بدنت   هیبا بق   ذارهی. شکمت رفته تو نمیدار  یناهموار  یراحته؟ کل  شی_ چ

 کرد و گفت:  یآروم  ی خنده
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 ن... یتو دار  یرو فرمه دختر. ناهموار  کلممیپکه. ه کسی _ خب چون شکمم س

  یتو یکوب ی. تا م هیخوب یببنده. اصال عروسک کوک دی با  دیسرش که کال فهم  یتو  دمیدست کوب با
 گفت؟  یبود داشت م یچه حرف  نیا ییبنده. خو خدا یکلش دهنش و م 

 حرکت کنارش خودم رو جا کردم. هیصورتش پهن کردم و به  یداداشم و با دست رو شلوار

 پتو. تو لباست و عوض کن.  ری ز رمی_ من م

ض کردن لباس هاش شد. منم چشم هام و بستم تا مثال جاش بلند شد و کنار تخت مشغول به عو  از
! بعد عوض کردن لباس هاش، با تکون،  دیشه د ینم یز ی چ کیاتاق تار ی. هرچند که تونمینب  یز یچ

فهمم. دست هاش   ینم  میبه زور بخواب  نجایا دیبا یچ ی خودش رو کنارم جا کرد. خو مرض داره؟ برا
خورد. لبم و گاز گرفتم. با   حلقه شد و من و به سمت خودش برگردوند. چشمم که باال تنه اش دورم
 تشر زدم:  یآروم  یصدا

  ؟یرو خورد  رهنتی_ پاشا! پ 

 نمود و نچ_نچ کرد.  یز یر ی خنده

 .دمیشلوار پوش یخوابم راحتم. به خاطر جنابعال   یم ی_ کال وقت

 اومد و گفت:  نیشدم. سرش پا  ره ی بهش خ دهیه علف ندک یبز  نیع  قایبز! دق  نیگرد کردم و ع  چشم

 ؟یلباس هات و عوض نکرد  ی_ هورا؟ دقت کرد

 هیو به  دمی. به زور خودم رو باال کش گهیشدم. اوا راست م رهی بردم و به کت_دامنم خ  نیو پا سرم
  اروی نیا  حتی از من به شما نص ه؟یع یچه وضع فج نی . آخ ننه ادمیپر نیشکمش پا یحرکت از رو

ها! دردسر داره. اصال به من چه! بدون روشن کردن چراغ به   نینفره نخوابون هیتخت  یها رو رو
  یپوف  یعصب ابم؟ی ب یزادیآدم نی لباس ع  هی یلباس هام رفتم. خو االن من ازکدوم گور  یسمت کشو

بلوز گشاد و شلوار   هیبدم.  صیرو تشخ  نشیآدم تر نی جنس لباس، ع یکردم از رو یو سع دمیکش
. ارچشم هاش قرار داشت و انگار نه انگ یگشاد تر رو در آوردم و به سمت پاشا برگشتم. آرنجش رو

داره. خو خدا رو شکر! پشت در کمد پناه گرفتم و پشت بهش، شروع به   فی خواب تشر نکهیمثل ا
 . دمیکنارش دراز کشعوض کردن لباس هام کردم. تموم که شد به سمت تخت رفتم و آروم 
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 خو. شمیبابا! جا نم  ی_ ا

 بلند شد:  صداش

 . یشیجا م  ی _ اگه به پهلو بخواب

 سمتش برگشتم و متعجب گفتم:  به

 ؟یدار ی_ عه! مگه ب

 شدم سمتش.  زیت

 ؟ یدی_ من رو که ند

 نه تکون داد و گفت:  یبه معنا یسر  یجد

 چشم هامه ها.  یدستم رو  یدی_ خوبه د

متفاوت با مجرد   ی. اونم از پشت بغلم کرد و شب خوش دوستان! ولدمیکردم و به پهلو چرخ یاوهوم
لنگم   هی. مثال من خودم تهنا ها! تهنا که بخوابم نی! ذوق ننماشترهی. جون شما دردسرش ب دنهیخواب

دم و  جمع ش  یچ نیمزاحم که اومده اصال ع نی. اما اشهیم زونیلنگم از تخت آو هی. وارید یرو رهیم
 . گهیبخواب هورا زر نزن د ریتونم جم بخورم. بگ ینم

 *** 

که   دمیصورتم فرود اومد، چشم هام تا ته باز شد. از جا پر  یکه تو یکه بلند شد و دست یآخ یصدا با
 جذاب دوباره چپه شدم و خوابم برد.  یو خعل  دمیبه چشم هام کش یگرومب افتاد. دست یز یچ هی

 *** 

 خوند:  یکنار گوشم م یبلند یصدا

و   ،ین یسر به خاطر بسپار حس یباال  رانیرفته است. امروز در بازار ا  ایدن نی_ تهران در خارج کشور از ا
 شود. هورا؟ یپاسارگاد شرکت مادر، در استانبول برگذار م یتو هخامنش
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  م،یمتعجب فرو رفته در گوش  یو منگ به پاشا جیم بلند شدم و گداد تهش ده متر از جا  یصدا با
 یخمار از خواب هوم یکج شده، چشم ها یو با سر  دم یموهام کش نیب یشدم. منگول دست  رهیخ

 چشمم فرو کرد و بلند گفت:  یرو تو میزمزمه کردم. گوش

 ه؟ یمتن چرت چ  نی_ ا

 و پوکر به صفحه نگاه کردم.  رو به زور باز نگه داشتم شدیکه داشت بسته م ییها چشم

  دارمیسحر ب   یپاشا؟ کله  یسواد ندار  ییرفته است. خدا ا ی دن نی_ ها! نوشته تهران در خارج کشور از ا
 رو بخونم؟  نیا یکرد

 بسته گفتم:  یو با چشم ها دمیبه سرش کش  یدست

 جان ببر مامانت برات بخونه. فقط بذار من بخواب...   یشی_ پ

 . دیکنار گوشم کش  یبالشت چپه شم داد بلند  یرو نکهیاز ا قبل

 _ هورا؟!

 : دمیکش  یبلند تر  غ ی نگاهش کردم و ج رهی خ  یسرعت تمام چشم هام باز شد. حرص با

 درد! چته؟  ی_ ا

 زد و گفت:  ییدندون نما لبخند

امانت در آشپزخونه عزا گرفته. برادرت با انگشت هاش داره بچه  رو مشخص کنم. م قی_ بذار حقا
 بود. ت یگوش  ادداشتیدفترچه  یمتن هم تو نیشمره. ساعت دو بعد از ظهره. ا  یهامون رو م

 گفتم: منگوالنه

 _ ها؟

 تخت نشست و گفت:  ی. کنارم رودیموهاش کش یال یکرد و دست یپوف

 .یدیدهنم کوب  یرو تو حرکت جانانه پات  هیبه  شبیهورا. د نی_ بب 
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 هام گرد شد که ادامه داد:  چشم

. یدیجنازه خواب  نیو دوباره ع یسرت، با لگد از تخت پرتم کرد یتو دمی_ بعد که منم دستم رو کوب
ساعت   هی نیتا هم  دمیصبح خواب  یبنده هم تا صبح خوابم نبرد. تازه دم_دم ها  نیهم یبرا
.  میکرد یچه غلط شبیکنن د یمامان و برادر گرامت فکر م م،یدیخواب ادیکه ز نیا یبرا .شیپ

خفقان   یمنم حوصلم از فضا ؟یشمره. گرفت ینداشتت و م  یعزا گرفته، داداشت داره بچه ها  نتماما
متن عجق وجق رو به رو شدم.   نیکه با ا تی گوش ادداشتیآور، سر رفت. اومدم سر وقت دفترچه 

به کنار   نایو تو هخامنش، حاال ا ،ی نی ار تهران، به خاطر بسپار حسباز یامروز، تو ا؟یتهران رفت اون دن 
 کنه؟ یشرکت مادر وسطشون چه م

 به بازوش زدم و گفتم:  یماجرا مشت دنی. با فهم دمیرو از دستش قاپ  یو گوش  دیلنگ ابروم باال پر هی

 م؟یگوش یتو یکرد  ی_ عه! چرا فضول

 خنده گفت:  با

 ه؟یچ  نی_ جون پاشا بگو ا

 گفتم:  شدم،یو همون طور که از اتاق خارج م   دمیجام پر از

. زهینبودن غر یزدم محض خال یکلمه داشت. منم پشت سر هم م بوردش،یک دم یکه خر ی _ بابا گوش
 داد. لمیتحو  یمتن  نیهمچ نکهیتا ا

 گفتم:  ی. بدون توجه بهش وارد حال شدم و عصب دیخنده پوک  از

مادر من. مگه   آخه ؟یرفته؟ مال خودته ها چرا به من داد ی_ مامان! تازه کشف کردم ذهنم به ک
.  میبخواب می تون  یپاشا با هم نم  نیکرده؟ من و ا یغلط هی با شوورش تا لنگ ظهر بخوابه حتما  یهرک

 دهنمون بود. کچل شدم از دستش. یتو شبیلنگامون د

مشغول با انگشت هاش درحال شمارش، تکون دادم.   یرعل یام یخاک تو سرت برا یبه معنا یدست
  ؟ییخدا ی چ یعن یرفتم. خو  یم  ییو سمت دست شو دم یکوب یم نیگرومب_گرومب پاهام رو به زم 

  رهنهیپ نیچرا ا هام افتاد.که خانواده من دارن؟ نچ_نچ! تازه نگاهم به لباس  هیزیچه ذهن تم نیا
لباس رو مثال محض تنگ نبودن   نیا ن؟یزانوم رفته؟ ه  یشلوارم تا باال یباال رفته؟ چرا لنگه ها رانقد
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  ری تا ز رهنشی که ممکنه پ ی. جور رهی باال م یادیمن ز دنیاصال حواسم نبود با نوع خواب  یول  دمیپوش
  کی با سرعت ج ده؟یم یا یچه معن نی! اغیج نداشتش هم از بازوم سر بخوره و نی. آستادیگلوم باال ب 

  میمشغول در گوش یخارج شدم و به سمت اتاق پرواز کردم. رو به سمت پاشا ییاز دست شو یا هیثان
 کردم و گفتم: 

 _ پاشا؟ 

 گفتم: یکرد. عصب یباال گرفتن سرش، هوم بدون

 انا؟ یاح یدیاز من ند  یع یفج ی_ تو صحنه 

 چرا تکون داد و گفت:  یبه معنا یسر 

. یو داد نکرد غی اصال هم ج یتازه خواب بود لذت و بردم. تی هم صبح نها شبی_ اتفاقا هم د
 ...یاالن هم ج دوارمیام

  غی مرد ج  نی اونم به هوا رفت. امم فرض کن غیکه ج دمی روش و موهاش رو کش  دمیپر یجور  هی یعنی
 .گهید شهیم یبکشه چ

 ؟ یشد رهی دختر مردم خ به یندار  مگه خواهر_مادر شعوری_ ب

حال از خنده چپه شد که منم  نیکم کنه. با ا دنیموهاش گذاشته بود تا از شدت کش یرو رو دستش
شدم. به چشم  ری دست هاش اس ریو من ز  حرکت چپم کرد  هیکه بند اومد به  دنشیروش افتادم. خند

 باال رفته گفت:  ییهام زل زد و با ابرو ها

 خجالت بکشم؟   دی. بای. زن  منی. خانوم منیکشم. مال خودم ی_ نچ! خجالت نم

غر_غر   یکه صدا میدهنم و قورت دادم که در اتاق با صدا بسته شد. با سرعت از هم فاصله گرفت آب
 از پشت در بلند شد.  ی رعلیام یها

 . نهیکه بچه نب  نیکن یغلط  هی نیخوا یم نی! خو در و ببند نیری _ بم

 لب غر زدم:  ریبه پاشا رفتم. ز یرو گاز گرفتم و چشم غره ا لبم

 رون؟ ی برم ب  یی_ االن من با چه رو
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 باال انداخت و گفت:  یا شونه

 . یی_ با پر رو

حساس باشه    شتریب  ی. آدم هرچدم یکش نیآدم پا نیدست هام رو مشت کردم و لباسم رو ع یحرص
 چه خره.  ی. اه زندگشهیبدتر م

کرد رو به مامان  یقاشق غذاش رو تموم م  نی. پاشا همون طور که آخرمیکرد رو کوفت   ناهارمون
 گفت: 

 خوشمزه بود. یلی _ دستتون درد نکنه خ 

! چه دل و شی. اارمی انداختم تا باال ن نیداد و من سرم رو پا  لشیتحو یبا لبخند نوش جان مامان
 .. پاشا همچنان دوباره دهن مبارکش و باز کردییخدا دنیم یقلوه ا

 بگم... یز یچ هیخواستم  ی_ امم. راستش م

 .دمی کش یمتعجب سر باال آورد و من پوف یعل  ریگفت، ام  یجانم مامان

 . میریبگ  یتا انشاهلل آذر عروس یعروس   یسراغ کارها میماه بر  نیا نی_ اگه اجازه بد

شدم. جل الخالق. چرا انقدر زود؟ بدون   رهیخ  یجد یسرعت تمام سرم باال اومد و متعجب به پاشا با
 نگاه به من گفت: 

 . دی_ البته اگه شما موافق باش

 زد و رو به من گفت:  یلبخند مامان

  یعروس دنیچرا که نه. من آرزوم د نیآماده ش گهیماه د  هیتا  نی هست. اگه بتون لی_ هر طور هورا ما
 دو تاست.  نیا

خانواده؟ پاشا از جاش بلند شد و رو به من   نیخدا من چه کنم از دست ا یاز مامان ما. هع نمی! اایب
 گفت: 

 بازار.  می_ بدو بخور بر
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مونده   شترشیکه نصف ب یینگاه به غذا هیبود.  رهی گرد که مثل وزغ بهش خ یبس  یبا چشم ها بله؟
 هم به ساعت انداختم و گفتم:  گهینگاه د هیبود کردم. 

 لنگه ظهر که ساعت دو باشه بازه؟  ی_ به نظر تو کدوم بازار 

 اپن بذاره، گفت:  یگرفت تا رو یرو از مامان م  یخال یها شدستیطور که پ همون

 تخت.  التی_ من بازار سراغ دارم. خ

 یکشه م یباشم. به زور آدم و م یراض  دیه انگار منم باو مشغول به خوردن شدم. انگار ن  دمیکش یپوف
.  میسال بعد هم بچه دار ش هیحتما   م؟یریبگ  یعروس گهیماه د هی میعقد کرد روزی د نیبره. خو آقا هم

 نچ_نچ!

... 

 اپن قرار دادم و گفتم:  یرو رو  میتموم شده و خال شدستیپ

 ظرف بشو... ام یب خواستم یبشره و اگر نه من که م نیا  ری همش تقص ی_ مام

 رفت، گفت:   یوسط حرفم و همون طور که به سمت آشپزخونه م دیپر

 گردن پسرم ننداز.  ی. برو الکیشست  یم گهید یروزها ی_ تو اگه ظرف بشور بود

  رهیآقا اگه داشم زن بگ گه؟یپسرم، پسرم م یخوره مامان ه یداداش ما بوقه؟ بهش بر نم ای! آیهع
 نیواسه هم  اعی. از من گفتن بود! نایپا ارمیبهش بگه دخترم، دک و پوز اون دختره رو م یمامان ه

. به رهب یزنش از دست من جون سالم به در نم  دهیبچم فهم کار؟ی خوام چ یمن زن م  گهیداداشم م
 شدهیبگم پ  یتو و هرچ ادیم  یشیسمت اتاق پرواز کردم و در رو بستم. خو اگه نبندم که باز اون پ 

  ایکه پا یکی از اون  یچرا خبر  یرفته. راست  ایچشم مشک یشی. بس که اخالقش به همون پرهیمن
.  رمینم یگور  چیه یول بمی تو ج ادی بانک رفتن و زدم ها. حقوق م دیچه جذاب منم ق ست؟یباشه، ن

  یو شال  دیرنگش تن کردم. شلوار سف  دیسف شرتیجلو بازم رو به همراه ت یخرچ_خرچ. مانتو مدل ل
لوازم  هیخفنه تازه از    یلذت و بردم. المصب خعل تینها  میبه همون رنگ رو سرم کردم و از رژ کره ا

که رخ به رخ   دمیپر رونی ! با سرعت از اتاق بوتهیک یکشف کردم. بس هیکره ا ش یکه همه چ یشیآرا
 کرد و گفت:  و عقب رفتم. چپ_چپ نگاهم دمی کش ین یپاشا شدم. ه
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 ؟ یلباس بپوشم. چرا در و بست یدیم  یاگه اجاز  خوامی _ م

 کردم و گفتم:  یآهان

 تو.  یای_ که ن

هم که ِد بدو   یرعلیموندم. ام رهیخ  ونیزیمبل ولو شدم و به تلو یو وارد اتاق شد. منم رو دیکش یپوف
 سرکارش رفت. پاشا آماده از اتاق خارج شد و رو به من گفت: 

 !می_ برو بر

دستش قالب کرد و با نگاه بهم   نی. دستم رو بمیاز مامان، خارج شد یتکون دادم و با خداحافظ  یسر 
 گفت: 

ا همون هم من اومدن، ب نیها با ماش نیبابا ا شبیدم بانک. چون د ارهیرو ب  نمی گفتم ماش ای_ به پا
 رفتن.

 سر باال آوردم و گفتم:  ییهویتکون دادم.  یحرف سر  یب

 _ پاشا؟ 

 گفت که ادامه دادم: یجانم 

 ا؟ یخورن آ ینم   یی. کارکن ها چاامی _ االن من که بانک نم 

 کرد و گفت:  یخنده ا تک

 جات اومده. یا گهی_ کس د

 زد و گفت:  یکشدار از دهنم خارج شد. لبخند یگرد شده »بله« ا یچشم ها با

 ؟ یبه خودم بگو چرا کار کن یپول خواست  ی. هرچیا ی ب ستیالزم ن گهی_ د

شدن، دل و قلوه دادن زن و مرد در محل   دهیاز د یر یباال انداختم. معموال شوهرا واسه جلوگ یا شونه
 . دمی! چرا؟ دوباره پرس اعیخودشم.   شیمن که پ یذارن زن هاشون کار کنه. ول  یکار، نم 
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 چرا؟  ستین ای از پا ی_ خبر 

 باال انداخت و گفت:  یا شونه

عقد بعدش هم که کارش لغو شد و قبول کرد، مامانت زنگ زد گفت هورا   ادی_ اول که قرار نبود کال ب 
 کندتون.  یم  رونی ب یاوردنگ  که با  نیخانوم زردآلو شده لطفا مهمون دعوت نکن

برعکس شده، تو    ایبار خود مامان هم گفت: »دن هی. دنیجذبه! همه فهم ولیکردم. ا  یآروم  ی خنده
  گهیبار د ه ی://( هیمادر از من هم واقع دنیترس  نیترسم.« )همچنان ا یمن از تو م یاز من بترس دیبا

بده  ولکه انجام دادم سرزنشم کنه قبلش برداشت گفت: »اول ق یخواست مثال از کار زشت یهم م
سرش دل درد گرفتم. فکر کنم قرار بوده پسر شم نصف راه خدا  دمیتا بگم« انقدر خند ینش  یعصب
داد و به دست   لیبه پاشا تحو یاومد. لبخند رونی از داخل، ب ایپا میدیشده. دم بانک که رس مونیپش

 باال انداخت.  ییندش کش اومد و رو به من ابروشد. همچنان لبخ   رهیهامون خ

 گهیو د یما رو برد یپسر عمو نی. دل ایر ی گ ینم یخواهر جان شکوه؟ چه خبر؟ سراغ ی_ خوب 
 !شه؟یهات تنگ م یباز  وونهیدل ما واسه د یگی نم ؟یکرد ی_با یخودتم با بانک با

 باال انداخت و با پوزخند گفت:  ییابرو پاشا

 شه؟یدلت براش تنگ م یگیم ی شوهرش دار  ی_ جلو

 خم شد.   یبازوش  گذاشت و کم یکرد. دست رو یهم خنده ا ایپا

 _ من عذرخواهم.

 ادامه داد: هیچ لشی دل دمیفهم  یکه نم  یبه من با تمسخر  رو

بگم. مسلما مواظبت هست اما باز هم حواست   یز یچ  نیتونم همچ ی_ تا آق شوورتون هست نم 
 مده.که کرونا او یباشه سرما نخور 

 زدم و گفتم:  یلبخند

 توهم مواظب خودت...  نیباشه. ممنون! البته همچن یول دهی_ هنوز که به ما نرس

 دست تکون داد. ای و رو به پا دیکش  نیبه سرعت دستم رو به سمت ماش  پاشا
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 . یخودت اداره اش کن  دیبا یماه هی_ خوش بگذره پسر عمو. 

 به پاشا رفتم و گفتم:  یغره ا چشم

گفتم،  یرو م نیحرفم و بزنم؟ بدبخت گفت مواظب خودم باشم. منم داشتم هم  یشت_ چرا نذا
 قا؟ یدق هیمشکلت چ 

 تکون داد و در رو برام باز کرد.  یسر 

 نبود!   یچینکن! ه ری _ ذهنت رو درگ

  نیبشر. هم نیا یخب؟ اصال آقا من شرط دارم برا یچ  یعنی_چپ نگاهش کردم و سوار شدم. چپ
 و گفتم:  دمیشد، به سمتش چرخ نی که از اون در سوار ماش 

 _ پاشا؟ 

 . دمیکرد که با مشت به بازوش کوب یهوم

 بگم. بگو جانم!  یز ی جرئت ندارم چ گهیبگو جانم تا بگم. مامانمم بله م ن؟یا یختی ر نی_ چرا شما ها ا

 بهم کرد.  یهنگا میآورد، ن یرو از پارک در م  نی کرد و همون طور که ماش یآروم  ی خنده

 _ جان دلم؟ 

 آدم سرجام نشستم و گفتم:  نیع

 ام چقدره. هیمهر دمی صورتم بود، نفهم ی_ سر عقد انقدر حواسم پ

 سرعت نگاهم کرد و گفت:  به

 مگه؟ یر ی طالق بگ یخوا  یم  ؟یپرس ی_ چرا م

 و دوباره به سمتش برگشتم. دمیکردم. مظلوم لب برچ ینچ

 . دمیبله نم یشرط دارم و اگر نه سر عروس هیرو ولش. من  هیحاال مهر نی_ بب 

 کرد و گفت:  یخنده ا  دوباره
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 !ستی که مهم ن  ی. عروسیاالنش هم زنم  نی_ هم

 باال انداختم و گفتم:  یا شونه

 . رمی گ ی_ خو پس طالق م

 و سر به تاسف تکون داد. دیکش یپوف

 ه؟ی شرطت چ نمی_ بگو بب 

 پلک زدم. تند_تند  ،یلبخند گوش تا گوش  با

 آرزو دارم بگو خب.  ستیل هی نهی_ من

 بگه خب، ادامه دادم:  دیبا  نکهیتوجه به ا بدون

 . نمی. تازشم موخوام گروه خواننده مورد عالقمم ببیکره گرد یمن و ببر  دی_ ماه عسل با

 باال رفته، گفت:  یتا ابرو هی ییسمتم برگشت و با ابرو به

 نه؟ ایچشم دارن  ستیکه معلوم ن  یی_ همون پسرا

 یلباسش. چشم غره ا ی قهی یحس کردم رفت تو  یتو کلش که جد  دمیچنان با مشت کوب یعنی
 گفتم: یبهش رفتم و عصب

 !شی. ایمن نگو ها. به اون خوشگل  ی. به پسراشعوری _ عمت چشم نداره ب

 ت. اش رو هم به سرش گرف گهیدست فرمون رو نگه داشت، دست د هی تا نخنده. با  دیگز لب

  ری گ یالزم رو بکنم. ول یها یز ی برنامه ر دیمن با شهی. اوال االن نم زمی عز یز یچ  هی ی_ غلط کردم. ول
 کنم ببرمت! یو م میسع یند

 یز ی بعد برنامه ر نکهینزدم و با فکر ا یحرف گهید !یفرو رفتم. هع میصندل یو تو دمیلبرچ لب
خونه از دست من کچل   یکل اعضا  ییچپه شدم. خدا شونه اش  یدوباره از ذوق رو م،یریم  پاشا

اس کردم و در   یت  یاز ب لمیهم پر ف گیفلش شصت و چهار گ  هیاتاقم و که نگم.  واریشدن. در و د
و برادر گرام از شدت    یمدت مام هی. رمیپسرام م یمامان قربون صدقه  یجلو یبه طور جذاب  هخان
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! چقدر بال مال سرشون یکرده بودن. اخ دایمو پ زشیرحرص خوردن صورتشون پر جوش شده و  
. به وفتنیتونن سر پسرام کل ب  یبا من نم  دنیفهم زمیعز یخانواده  گهیصورت د   نیآوردم. به ا

  ت یموفق گنیم نیکنن. به ا یاس رو دنبال م یت  یها و اخبار ب  لمیآرامش اون ها هم ف  باعلت  نیهم
. وارد م ی. خرچ_خرچ! خو از مسائل متفرقه خارج شوافتنی ن زمیکه تا االن دوستان عز یر یچشم گ

 شد و گفت:   یمجتمع بزرگ نگیپارک

 مجتمع خفن که فقط لباس عروس و کت_شلوار داماد داره. هیهم  نی_ ا

 و گفتم:   دمیذوق دست هام رو بهم کوب با

کارتون   یپرنسس خرا تو  نیکه ا  ییاز هموناخواما.  یم  ای لباس پوف پوف نی. من از ا والتی! اغی _ ج
 پوشن.  یها م

 . سرش رو داخل آورد و گفت: دیپر رونی ب نی و از ماش دیکوب  شی شونیدست به پ با

اول خودت   هینظرت چ  ؟یبچه هم بزرگ کن  هیقراره  یوضع بچه بودنت چطور   نیدونم با ا ی_ من نم
 م؟یبزرگ کن   کمیرو 

 کردم و سرتق سرباال انداختم. ینچ

 باشم.  یخوام جوان ابد  ی_ ترک عادت موجب مرض است. من م

 تکون داد و گفت:  یسر  پوکر

 _ با بچه بودن؟! 

تا   می. دست تو دست هم به سمت آسانسور رفتدمیپر رونیب  نیدادم و از ماش  لشیتحو ییبابا  برو
 . میلباس ها رو مالحظه بنما

 *** 

 داد. هیپنجم تک یپاساژ طبقه  یگوشه  واریو ناالن به د دیکش شیشون یبه پ یدست خسته

خوب   یل یخ  هیاون لباس اول اول نی . ببشهینم  دایپ یزم ی _ هورا! خسته شدم. به جون خودت که عز
 بخر راحتمون کن.  میپف داشت. بر
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 کردم.  یباال انداختم و خندون نچ ییابرو

 یمتر  پنجاه هیخوام که تا  یم  یز یچ هیپف؟ من  یگ ی_ اون کجاش پف داشت؟ به اون دو ذره م
 دورم و پر کنه. 

 و گفت:   دیخوش حالتش کش یموها یال یدست

 رم؟ یبنده کنارت قرار بگ یمن. بعد چه جور  زی_ خو عز

 گفتم: یمسخره ا یدر حدقه چرخوندم و با خنده  چشم

 . گهید  یستینمی_ تو کنارم وا

 و با نگاه به سقف گفت:  دیکش یبا دهن باز نگاهم کرد. آه  ره،یخ  هیحرف چند ثان بدون

 _ خداوندا. غلط کردم زن گرفتم!

دستش   عی. سرمیبر یبعد یتا به سمت مغازه  دمیزدم و سمج دستش رو کش ییدندون نما لبخند
 . دمیوسط پاساژ کش یها یصندل یدور کمرم حلقه شد و به سو

و   ریروال ما کل جهان هم ز نیبگو. با ا  اطیخ هیبه  یخواست  یشما هرچ میریبعد م مینی بش کمی  ای_ ب
 شه.  ینم  دایلباس مورد عالقت پ م،یرو کن 

که خداروشکر   دمیاش و بوس قهیشق ادی. از ذوق زدمیزدم و بازوش رو سفت چسب ییدندون نما لبخند
 یرفت و همچنان دست بر کله، مات به مغازه بدبخت پاشا در اعماق خلسه فرو   ی. ول نهینبود بب  یکس

 !میکن یشوور خر م  نیچن نیا یاست. بل  رهیرو به رو خ 

بدوزه. به   اطیتا خ  دهی. پاشا گفت خودش هم کت و شلوارش رو مدیجا نرس چیبه ه  دیخر  نیا آخرِ 
  ریگ دهیدوخه_فعل جد یمامان خانومشون رو م یکه مسلما لباس ها اطیخ هیبه سمت  بی ترت نیا

 .میلطفا_ به راه افتاد دیند

 خوبه؟ اطهی خ  نیپاشا ا گمی_ م

 آره تکون داد. دوباره گفتم:  یبه معنا یسر 
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 م؟ یریکجا م ششیپ میرفت  نکهی_ بعد ا

  یهزمزمه کردم. آ یزدم و هوم  ییعاجزانه اسمم و صدا زد. لبخند دندون نما یل یسمتم برگشت و خ به
 دوخت.  ابونی و دوباره نگاهش رو به خ دیکش

  یا گهید  یرفتن به جا یکه واقعا نا یفهم یم ینگاه به ساعت بنداز  هی. یخستم کرد یل ی_ امروز خ
 رو ندارم. 

.  میرونیب م ی. از ساعت دو ونیواقعا؟ اخ 8:26شدم. هن؟   رهیخ  نیماش  یتال یجی به ساعت د متعجب
  ابونای ماشاهلل انقدر خ ی ها ول کهی کنم شب شده؟ خوبه هوا هم تار یهمچنان. چرا من حس نم  یاخ

. باال ختمترمز زد که نگاهم رو به درش اندا ی. دم خونه انهیب  ینم  یچراغ_مراغ داره آدم با روز تفاوت
  یآروم ی  . تهران پارس! با دست به بازوم، ضربههی. منطقه مناسبستیشهرم ن  نیپا  یول  ستیشهر ن

 زد.

 .شمیچپه م یشو هورا که دارم از خستگ ادهی_ پ

طبقه   هیشدم تا  رهی رفتم. خنگول به پاشا خ  یبا در سبز لجن یآپارتمان  یو به سمت خونه  دمیپر نیپا
 مهین یکوچه  یتو یخش دار زن  یبعد صدا  یسوم رو به صدا در آورد. کم یرو بزنه. زنگ طبقه  یا

 . دیچی پ  کیتار

 ه؟ ی_ ک

 و گفت:  ستادیاف_اف وا نیدورب یجلو  پاشا

 _ منم خانوم کهنه. پاشا سعادت! 

 هام گرد شد و متعجب گفتم:  چشم

 !تی ترب  یکهنه است؟ ب رهی چون پ یعنی ؟ی کن یم نی_ بله؟ پاشا؟ چرا به بنده خدا توه

  . سر خم شده اش رو به سمتم گردوند و انگشت اشاره اشدیصدا خند  یانداخت و ب ن یو پا سرش
 کرد و دوباره صاف شد.  یدماغش قرار گرفت. اهم یجلو

 .میمزاحم ش  قهیچند دق هینداره ما   ی_ اگه مشکل
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 . دیچ یگوشم پ یزمخت زن تو یصدا  دوباره

 . دیبفرما  ،ی_ نه آقا چه مشکل

. همون طور که هلک  میشد  رهیباز شد و ما هم با نگاه به پله ها آه کشان به هم خ یکی ت یبا صدا در
 گفتم:  م،یرفت یها دست به کمر کنار هم باال م رزنی پ  نیو هلک ع

 طرف کهنه است؟  ی_ جد

 گفت:  یآروم ینه تکون داد و با خنده  یبه معنا یسر 

 !شهیلیبچه جان. فام هی_ کهنه چ

 فتم: جمع شد و با چندش گ  صورتم

 به کار برده بدبخت. کهنه!  یا قهیرو انتخاب کرده عجب سل شونیلی_ جدش که فام

 شدنمون گفت:   کیکرد و با نزد یا گهید یخنده  تک

 .شنیباش! ناراحت م سی_ ه

بز. همه   نیبار ع هیخر،   نیبار ع هیعاشق خودمم ها!   یعنیو بستم و مثل بز سر تکون دادم.  دهنم
  بیندانستن ع ست،ین بیدانستن ع م؟یگو یدونم ها و من درجواب چه م  یخوبه خودم م گنیم

 ی! چیدونن. هع یها که کال خرن و نم یبعض دمیبز سر تکون م  نیع دونمیاست. خدا رو شکر من م
که دور کمرش   یآب  یهمراه گل ها د،یبا چادر سف یسال  انیرنگ باز شد و خانوم م  یدر قهوه ا گم؟یم
 شد. رو به پاشا سالم کرد و شروع به حال احوال نمود. انی بود، نما دهیچ یپ

 ؟یخانوم، آقا خوب هستن همگ ن؟ی_ سالم آقا! خوب هست 

 زد و گفت:   یلبخند پاش

 هستن. خانومم شونیرسونن. خانوم کهنه راستش ا ی_ سالم م

باال انداخت و با محبت فراوان دستم   ییبا دست به من اشاره زد که زنه سر به سمتم چرخوند. ابرو و
 رو در دستش فشرد.
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 به حق پنج تن.  نیآقا. خوشبخت بش نی_ به_به! چه خوب که ازدواج کرد

 زدم که پاشا ادامه داد. ییلبخند دندون نما منم

کنه.   ینم  داینوم ما لباس عروس مورد عالقه اش رو پ خا نی. امیری گ یوقتتون رو نم  ادی_ ممنون. ز
 گردن شما!  میبنداز میاومد

 گرفت.  ی شتر یعمق ب لبخندش

  دیرو بدوزم. بفرما شونیمثل ا یلباس عروس خانوم خوشگل شمی_ چه خوب. واقعا خوشحال م
 داخل لطفا. 

رفت، صداش   یدر م  یرو به رو کی طور که در و چهار طاق باز گذاشت و به سمت تک اتاق کوچ  همون
 سر انداخت و گفت:  یرو تو

 اومدم خدمتتون.  یخودم م نیزد  ی_ زنگ م

 کرد، همون طور جواب کهنه جان هم داد. تمیبه سمتم برگشت و با اشاره به داخل هدا   پاشا

 اره! ند ی. مشکلمی اومد م؛یراه بود ی_ تو

که اسم  کی اتاقک کوچ  هیاتاق که همون خانومه واردش شد و  هیانداختم.  ینقل یرو به خونه  نگاهم
 هی ایبابا! خدا ی. امینشست یقهوه ا یرنگ و رو رفته  یمبل ها ی. رودیکش  یم دکیآشپزخونه رو 

کنم   کمستضعف کم یدادم که به آدم ها یم هیبعد من قول شد؟یم یچ یداد  یبه ما پول م  ادینمه ز
 ! یهم که داد یکه. نچ_نچ. کرمت و شکر واسه همون یدینم  یول

 .ستادیمتر کنارم وا هیاومد و با  رونی از اتاق ب خانومه

 .رونیب  انیدوست دارن ب یاتاق هستن ه یشد خانوم جان! پسرام تو  رید دی_ ببخش

 گفتم:  ییمبل خم شدم و با لبخند دندون نما  یرو یکم

دوست دارم. البته بچه ها هم معموال زود باهام جور    یلیمن بچه خ  انیب نی _ عه واقعا؟ خب بذار
 .شنیم
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 زد و گفت:   یمهربون لبخند

دست  انیب گمیبعدش چشم م رم ی مورد نظر و بگ یها  زیاول سا نی دست و پا. بذار یتو انی _ حاال م
 بوستون.

مورد نظرش و   یها زیخدا خانوم کهنه! سا یزمزمه کردم و بلند شدم. خالصه بنده  یدیدار اریاخت
 گرفت و در آخر گفت: 

 مد نظرتونه؟ ی_ چه لباس

 .زدم یمنگوال لبخند گوش تا گوش نیع

 مد نظر ندارم.   یز یچ گهی! دنیپف دار. هم یلی_ راستش خ 

 کرد و گفت:  یآروم  ی خنده

 ! ؟یچی_ جنس پارچه؟ مدلش؟ ه

 تکون دادم.  نه یبه معنا یسر 

پف فراموش   گمی. فقط ساده باشه و پف دار. کال خوشگل باشه بازم میچیه  یشیپ  نی_ جون هم
 نشه لطفا!

 کج شد و رو به من گفت:  یبا خنده کم  پاشا

و   رنیمنم بگ زیسا شونیتا ا ،یر ی م  یاز ذوق م یبچه هاشون که دار   شیبرو پ   ای_ باشه خانومم. تو ب 
 . میبر

 گفتم:  متعجب

 و ندارن؟ زتی_ مگه سا

 کرد که خانوم کهنه گفت:  ینچ

 خانوم هستم. اطی_ من فقط خ 
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تونم خودمم بگم  یاالن م یعنی جذاب به سمت اتاقشون رفتم.   یخعل یدیکردم و با ببخش  یآهان
 یخواهر! تو منم گذاشتگردو در آورد، گفت: » هیچشم_چشم دو ابرو، دماغ و دهن  نی سنگ پا قزو

 بعله!  بت«ی ج یتو

اومد.   رونی پنگوئن چپ و راست کنان از اتاق به ب نیگردالو ع ز یچ هیکه به سمت در اتاق رفتم  نیهم
که معلوم بود از طرز راه  یتپل_مپل  ینشستم. به بچه  نیزم  یچشم تا ته باز کردم و با ذوق رو

تپلش   یپاها. اونم با ذوق چشم هاش بسته شد و ادیاشاره زدم بغلم ب ستادهی پا وا یرفتنش، تازه رو
سرش خودش و پرت کنه بغلم، دست هاش تا ته باز شد    ری خ  نکهی. قبل از ادیو گرومب، به سمتم کوب

ننه اش فکر موکونه من چه  هیگر  ری ز زنهی! بو خدا کار من نبود. االن مغیو با مخ فرش و بغل کرد. ج
حالت دادم.    رییزانو تغ  هار! دست هام و به سمتش دراز کردم و از دو زانو به چن یکردم با بچه اش. ه

 تند_تند حرف زدم. یتپلش و نوازش کردم و با لحن مسخره ا یلپ ها

  نیبره. خو بب   تیردوگ یکنه؟ ننت قربون اون چشا یو بغل م  نیزم ی. کدوم خر وتی _ آخه خنگول ک
  هی. ییگردو  ه؟یچ جهیکه. گرده گرده! در نت ین  یالمصب چشات بادوم یول گنی م یبچه! چشم بادوم

 کردم.  تی کار هیکنن من  یخو؟ اون وقت فکر م  هیگر ریز  یوقت نزن

بچه ذوق کرده   نکهیزد. خوشحال از ا یجذاب لبخند گوش تا گوش   یکه حرفم تموم شد خعل نیهم
لب هاش جمع شد، چونه اش چروک شد   نهیزدم. آقا چشتون روز بد نب   یمنم لبخند گوش تا گوش تر 

 هوا. ی ! خونه رفت روغی و ج

 و بچه رو چپه کردم.   دمیجام ده متر پر از

 کنن؟  یآروم م یختی ننه. بچه رو چه ر غی باش! ج سی. هییباش عمو سی_ ه

آدم بغلش کرد و شروع به تکون   ن ی. عدیسر_ته شده رو ازم قاپ ی و بچه دیبا سرعت از جاش پر  پاشا
 دادن کرد. آروم لب زد: 

واسه آروم کردن  یآخه کس  ش؟ی کنه؟ چرا سر و ته گرفت  یم  هیداره گر ینجور یبچه ا یکرد کاری_ چ
 ره؟یگ یبچه از لنگاش م 

  ی. ولیعجب جمله ا   اعیآدم نرم!  یبچه  هیسراغ  گهیبچه آدم د نینمودم ع ی و سع دمیبرچ  لب
 !شی! ای. ناناسیگوگول نیکرد ها؟! من به ا هیهنوزم کشف نکردم چرا گر
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لبم نشست.   یرو ی. ناخودآگاه لبخندادیشدم. چه بابا بودن بهش م  رهیانداخته به پاشا خ  نی پا سر
و قشنگ؟  انقدر خوب زیهمه چ شهیسراسر آرامش که از وجودش بهم منتقل شد. مگه م یلبخند

و   ومدهیکه اصال ن یگند ی ندهیبه آ  ینباشه. ولش هورا چرا دار  هیخنده ها گر نیپشت ا دوارمیام
پنهان غم مخور  یها ی؟ باشد اندر پرده باز  گفتیم یحضرت حافظ چ  ؟یکنی فکر م اد،یالحمداهلل ن 

 دخترم. به سمت کهنه جون برگشتم و آروم گفتم:

اومد بغلم کنه که متاسفانه چپه،  دینکردم ها پسرتون من و د شی خانوم کهنه. من کار دی_ ببخش
 رو با مخ بغل کرد. نیزم

 یگفت غلط کرد یمثال م ییداد. خدا لمیتحو «یادی م شینداره، پ  یکرد و »اشکال  یآروم  ی خنده
آروم   یخواست  یبچم و چپه م  یر یدرمون بگ یمثال درد ب ای ن؟یکه بخوره زم  یبغلش کن یخواست

از خونه خارج   یبغل پاشا آروم شد، با تشکر  ی! خالصه بچه که توگه ید گهی نداره م یمشکل  ؟یکن
شد. پاشا دستم رو  دیدستم کش  دم،یپر یم نی . همون طور که از پله ها ورجه_وورجه کنان پامیشد

 دستش گرفت و گفت:  یمحکم تو

 ؟ یر یم یپر   یخرگوش م  نیدختر. کجا ع  نمی_ صبر کن بب 

 داد. لمیتحو یلبخند مچهیزدم که خسته ن ییدندون نما لبخند

 اول خودت رو بزرگ کنم. دی با دمی_ االن واقعا فهم

 تکون دادم و گفتم:  ین پاشا سر بابا بود یبار غر نزدم. چشم غره نرفتم، خندون از انرژ   نیاول یبرا

 . چرا که نه، از خدامه!یش یم یخوب  ی_ بابا

 باال انداخت و با تعجب گفت:  ییابرو

امشب تو   یخوای به خاطر بغل کردنته؟ م شبه؟ید ری. تاثیزن  یمهربون م  یادیامروز ز  ؟ی_ هورا خودت 
 خونمون ها تعارف ندار...  ایب

شد و منتظر   یخارج م  ی. به خنده افتاد و همون طور که از در وروددمیبه بازوش کوب   یخنده مشت با
 بستن در بود، گفت:  یخارج شدن من برا

 !ی_ نه مطمئن شدم خودت
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 . اون هم سوار شد و رو به من گفت: میزدم و سوار شدم تا به سمت خونه بر  یلبخند

 بعد ببرمت خونه؟ میغذا بخور میبر یخوا ی_ م

 آره تکون دادم.  یمعنا به یسر 

 _ هوم.

  ارمیم ریگ یفست فود  هی. ستیغذا خوردن باز ن یجا برا چیاالن ه میکه ما وقت تلف کرد ینجور ی_ ا
 . خوبه؟ میپارک بخور یرو تو چیساندو

 سر تکون دادم و با ذوق گفتم:  دوباره

 به رگ نزدم.  چ یوقته ساندو یل ی_ خ

 راه انداخت.  رو به نیزد و ماش  ینگاه بهم لبخند بدون

 *** 

باال    ییبردم و صداش زدم. با ابرو رونیفسقل بره، سرم و از پنجره ب  یسمت فست فود نکهیاز ا قبل
 سرم انداختم.  یباال آورد که دوباره صدام رو تو هیچ یرفته به سمتم برگشتم. دست به معنا

 .ییبابا  ریبگ  ی_ نوشابه مکش

نمه سرد گشته ها.  هیبخره. آخ ننه امسال هوا  عیسرش سر ری کرد و برگشت بره خ یآروم  ی خنده
االن  یعنی ! اواخر آبانه؟ خو نیسرده چه برسه به زمستون. ه رونی ب  یختیر نیمثال هنوز اواخر آبانه ا

ت  افکار چر  یتوسه ماه!  غیج ده؟یاحتساب چند ماه بعد ع  نیبا ا م؟یبنما یما قراره اواخر آذر عروس 
 صورتم قرار گرفت.   یجلو  یپر  یو پرتم غرق بودم که دست ها

 .ینبند  لی. فقط سرده ها قندزمیعز نی_ بپر پا 

 شدم تن کردم.   یم ادهیبرداشتم و همون طور که پ  نیرو از پشت ماش شرتمیسو

 _ نو، خوبه!
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  یلیکه ق  ییبه همراه کوکا به سمتم گرفت. از دستش گرفتم و با چشم ها چیساندو  هیزد و  یلبخند
 زدم و با دهن پر رو به پاشا گفتم:   میبه ساندوچ  یخارج کردم. گاز بزرگ  یکم لونشیرفت از نا  یم یلیو

 ! ی_ دستت مغس

 گفت:  یرو با زبون تر کرد و با لبخند مهربون   لبش

 خوشگل. شهی_ خواهش م

 ر ادامه گفت: و د  دیو محکم کش لپم

 بعد.   مینیجا بش هی یکن یها. گفتم حداقل صبر م  یگرسنه ا یل ی_ خ

 قورت دادم.  یو به سخت دمیتر جوو عیکردم و لقمه ام رو سر ینچ

 .میتر نیسنگ میگاهمون قدرت راه رفتن نداره پسر جان. راه بر منینش مینی_ االن که بش

 یو از هوا  میخورد  یهامون رو م  چیگفت. کنار هم قدم زنان ساندو یباال انداخت و باشه ا یا شونه
دهنم فرو کردم   یرو هم به زور تو  چیلقمه ساندو  نیآخه؟! آخر هیا یچه خر باز  نی. امیدیلرز یسرد م
ا  پاش سمتبود دهنم نصفه باز موند. عاجز به   یبزرگ  یکردم ببندمش. المصب انقدر لقمه  یو سع

 یخنده. چشم غره ا  ریام زد ز افهی ق دنیبرگشتم و اهم اوهوم کنان با دست به دهنم اشاره کردم. با د
و در   تیگوش  یبهش رفتم. آخه خنگول من دهنم از باز موندن اونم با فشار، درد گرفته بعد جنابعال

  یه عصبطور ک نبارش کنم. همو  زیچ  یکل ستیآدم ن  نیدهنم ع ییخدا ؟یر ی ازم عکس بگ یآورد
کردم   یشد. دوباره اهم رهیخ  شیازم گرفت و خشنود به صفحه گوش  یعکس  کی بودم، چ  رهی بهش خ
رو   میدستش، دهن سس یبه سمتم برداشت و با دستمال تو  یگذاشت. قدم بشی ج یرو تو یکه گوش

با   وونهی. ددمیدهنم گذاشت و فشار داد که با چشم غره عقب کش یپاک کرد. انگشت اشاره اش و رو
غلط   ییبود دهنم رو بستم و لقمه رو قورت دادم. آ ی! به هر جون کندنشیآخه؟ ا فشی کث یدست ها

و عکس گرفته   دیکش رونی ب بشیرو از ج  شیغذا بخورم. پاشا با خنده گوش  یخت یر نیا گهیبکنم د
 ی هرو ازش گرفتم. با لب و لوچ   یو عقب بردم و با اخم گوش چشمم فرو کرد. سرم یشده رو تو

 ی. چشم هایباز، دهن دور تا دور سس  مهیدهن ن موندم. رهیکه ازم گرفته بود خ  یبه کلوزآپ  زونیآو
 یشیبودم. ا  نیدورب ی رهی منگول به تمام معنا خ هی نی ع دهیباال پر یو ابروها  یحرص  یدرشت شده 

 کرد و گفت:  ی. نچ نچدی کردم و اومدم عکس رو حذف کنم که ازم قاپ 
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 . ای و پاک کن ختمیر  یعکس زن ب  نمی _ نب

 حرکت سمتم برگشت، با دست به قلبش زد و ادامه داد: هی به

 _ عشق منه!

بهم   ادیکه ز  یبازم. مخصوصا به کس یکنم زود دلم رو م  ی احساس نگاهش کردم. اعتراف م یب گمینم
اگه  یبهم عشق بورزه، حت   ادیکه ز یناز و نوازشم کنه. کس ادیکه ز یه. مخصوصا به کستوجه کن

هم  ینشدم از حرفش. هر دختر  یجور  هی گمیخوره سمتش. دروغ نم یدشمنم باشه زود دلم قل م
که   ستیخوش حالتش پولدار ن   یکله  رینداره که داره. خ افهی. قشهیعالقه مند م نهی عشق رو بب نیا

. از همه مهم تر  رهیکه م رهی که هست. قربون صدقم نم ستیمهربون ن .دمینم یت یهست البته من اهم
 خوام؟  یم یشتر یب  زیدوسم نداره که داره. واقعا چ

 قدم برداشت و گفت:  کنارم

 خانومم!  ی فکر رفت ی_ تو

 کردم که با خنده خوند.  ینچ

 _ غمت نباشه من عاشقتم.

 سمتش برگشتم که با خنده و اشاره به خودش ادامه داد: هب

 . کمی_ حواست به عشقت باشه 

 گفتم که خنده اش شدت گرفت.  ییچشم و ابرو برو بابا با

 نباشه تو فقط بخند. با تو مجنونم.  تی _ کار

 و گفتم:   دمیبهش چسب شتریدستش قالب کردم. ب نیزدم و دستم رو ب یلبخند منم

 .میبودنمون استفاده کن از کنار هم ای_ ب

 دورم حلقه شد و گفت:  دستش

 نه؟ یا ری. غگهید میکن یکار رو م  نیهم می_ دار
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که به  دمیکش ی. آهرهی. داره مدمی کردم و سرم رو به شونه اش چسبوندم. دارم دلم و از دست م ینچ
 سمتم برگشت. 

 فکر ها.  یتو  یهورا؟ رفت شدهی_ چ

 انداختم. نی رو بهم فشار دادم و سر پا لبم

 خوام بگم...  یم یز یچ هی_ 

 آورد و مهربون گفت:  نیرو پا  سرش

 ؟ینداز  یم  نی. چرا سرت و پازدلمی_ خب بگو عز

که سراسر بدنم رو گرفت، لکنت زبونم، همه و همه  یقلبم، عرق دست هام، حس لذت بخش  لرزش
قورت دادم، لبم رو با زبون تر کردم و سر باال آوردم. زل زدم   داد؛ دلم و باختم! آب دهنم رو ینشون م

  تحرک  ه یو به  دمیکش یخوام بگم. آه  یم یبد زینگرانش. حتما فکر کرده چ یمشک یبه چشم ها
 گفتم: 

 _ نرو! 

. انقدر آروم که به رمی که نتونستم چشم ازش بگ یکرد. انقدر آروم و دوست داشتن یآروم  ی خنده
 !بی. لذت بخش و عج د یلرزهمون مقدار قلبم 

 که دختر.  یجون به لبم کرد ؟یبگ یخواست  یو م  نیهورا جانم. هم رمی نم یی_ من جا

آغوشش پرت کردم.  ینه تکون دادم. دست هام رو باز کردم و با شدت خودم رو تو یبه معنا یسر 
پلکم   یاز گوشه   یگوشم نجوا کرد. قطره اشک ریشونش قرار گرفت و ضربان تند قلبش ز یسرم رو

 خواست.  زی خاطره بر انگ ی هیگر هی! فقط دلم دونمیرو نم لشی. دلدیچک

 ؟یدی_ قول م

 سرم نشست.  یهاش آروم دورم حلقه شد و سرش رو  دست

 و قول بدم؟  ی_ چ
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 و گفتم:   دمیبهش چسب شتریب

دارم. فکر کنم دارم   بیحس عج  هیمن  ! پاشا من...یوقت نر  چی. هیوقت ترکم نکن  چی_ قول بده ه
 . شمیوابسته ات م

فقط بعد   دونمی آغوشش موندم رو نم یتو هیصورت نگرفت. چند ثان یحرکت چی. هومدی ن ییصدا
 من رو از خودش جدا کرد و با ذوق گفت:  هوی یمدت کوتاه 

 _ واقعا؟ 

کنده  نی شد و از زم  دهیچی حرکت دستش دورم پ هیزدم و به سر به آره تکون دادم. به   یتلخ  لبخند
 .دمیمار گردنش و چسب نیو ع  دمیکش  یفی خف غی شدم. ج

 ندا بده حداقل. هی ؟یکن یم  کاری چ وونهید یی_ آ

بته  نخود خلوته. ال یاندازه  کمی فقط خدا رو شکر  یعنیگذاشتم.  نیزم  یو رو دی دور با سرعت چرخ هی
 پارک اخه؟ دوباره محکم بغلم کرد و گفت:  ادیهوا م نیا  یتو یهم باشه ک  دیبا

دوست دارم هورا.  یلیخب... منم خ  یحرف رو ازت بشنوم. ول نیسرعت ا  نیبه ا شهی_ باورم نم
 ! یلیخ

 ادامه داد:  یا ی طانیازم فاصله گرفت و به چشم هام زل زد. با لبخند ش  کمی و

  یایتو. زنگ بزن مامانت بگو م یشد  ینیری _ امشب الزمه حتما بغلت کنم تا خوابم ببره بس که ش
 ما. یخونه 

کرد. همون طور که   یر ی رو در آورد و شروع به شماره گ  شیبزنم و اعتراض کنم، گوش  یاومدم حرف تا
 طرف بود رو به من گفت:  یتظار برداشتن گوش در ان

 زن... ی_ اصال چرا به تو بگم؟ خودم زنگ م 

.  ادیو قطع کرد و با ذوق به مادر گرام بنده اعالم کرد امشب دخترتونه ربوده شد و خونه نم حرفش
 ذوق داره.  ی ادیبشر االن ز نیکردم. ا ی! عجب غلطیهع

 «ی آذر ماه_عروس »اواخر
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 یپاشا برخورد. خواب آلود دست یکه کلم به کله   دمیکنار گوشم ده متر از جا پر  یمانند غیج  یصدا با
 لب گفتم:  ری بالشت و ز ی. دوباره چپه شدم رودیپر رونیاز دهنم ب ییو آ  دمیبه سرم کش

 _ زهر انار. 

م  دماغم رفت. چشم هام رو بهم فشار دادم و دستم رو محک یرفتم که موهام تو یبه خواب م داشتم
بالها رو   نیا  ی. آخه کدوم دوماد خر میخدا ملت شوور دارن ما هم سرخر دار یی. آدمیصورتم کوب  یرو

با   اونمشدم.   رهی منگول ها به پاشا خ نیروزگار. چشم باز کردم و ع ی! هعاره؟ی سر عروس بدبخت م
 من بود. کوفت. زهر خر، زهر مار!  ی رهی خ  ییلبخند دندون نما

  ی. حاال خوبه اتاق بغلدمیآدم نخواب نیع  یو زنگ زد یداد امی پ شبیز بس دپاشا؟ به خدا ا هی_ چ
 .یهم بود

 گفت:  الیخیباال انداخت و ب  ییابرو

 مسائل نبود.  نیاتاق تو بخوابم ا یتو زی اتاق داداش عز یکرد جا  ی_ مامانت قبول م

 گفتم:  غی حمله ور شدم سمتش و با ج  یحرص

گفت شماها   یمامان جان نم  ، یشد یو هر روز خونه ما پالس نم  یبود ی_ خب خره. اگه تو آدم م
 ،یدم اتاق من اومد یواشک یمن. بعدش هم انقدر  شی پ  یاومد یم جهی. در نتنیکن یم یچه غلط

 ؟یفهم شد یش ی. پیوقت در نر  هیو تا صبح برادرم بغلت کرد که  یافتاد ریگ

 رفت، گفت:  یم رونیبکرد و همون طور که  ینچ

 .شگاهیشو ببرمت آرا . زود حاضررمی کنارت بودن اجازه بگ یبرا  ستین ی از ین گهی_ از امشب د

  زهیر یدادم و دوباره چپه شدم. اصال عاشق عاشقانه هامونم ها. المصب داره م لشیتحو ییبابا  برو
تخت رو بدون نگاه  یرو یبالشت اضافه  یجمع کنه حروم نشه فقط! در باز شد که حرص  ادیب  یکی

 روزدم و آب دهنم   ییشدم. لبخند دندون نما خیس یچ ن یآخ مامان که بلند شد ع یپرت کردم. صدا
و همون طور که کشون_کشون با دهن کش اومده از کنارش   دمیپر نیتخت پا  یقورت دادم. از رو

 تند_تند گفتم: شدم،   یرد م

 برم.  شمیم _ اهم غلط کردم االن حاضر 
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کنم. همون  ی که پارت هام و حاللتون نم  نیباش دهیکرده باشم؟ نچ! د یمن کار   دید ی! اصال کسژیو و
. دمیزده، خط و نشون کش واریبه د هیخندون تک  یپاشا   یرفتم، برا  یم ییطور که به سمت دست شو

  یروش استفاده م نیبرم، همش از ا یحساب م شهیم  یعصب یدونه من از ننم وقت یپسره مغلول! م
  یم یو حواسش بهم بوده، باهاش صم ختهی ماه همراه بنده کخ ر هی نیا یالمصب انقدر تو یکنه. ول

. خالصه حاضر و آماده با لباس  دم یرا به مقصد نمد کجا َترک تی می شدم. البته بنده که از اول مرز صم
. جعبه لباس  دمیخونه رو به ترک رسون  شگاه،یظرف غذا، به سمت آرا هیبه همراه  میپفعروس پف 

. چپ_چپ به  هیکه خال نجای! ا اعیپام قرار دادم و خشنود در داشبورد رو باز کردم.  یعروسم رو رو
 شدم و گفتم:  رهیخندون خ   یپاشا

ذاره به عروس بده؟   ی نم یز یچ  هیداشبورد  یرمان عشقوالنه ها معموال داماده تو نیا ی_ پاشا؟ تو
 کوش االن؟

 سر داد و به سمتم برگشت.  یبلند ی خنده

 باشه؟ شیکی نیرمان ها بوده که ا  هیکردنت تا االن شب یعروس  یپاشا. تو کجا زدلی _ آخه عز

!  یتلخه، خعل یخعل  قتی. زارت! حقگهیراه نم  یب می بدبخت همچن دمیچونه ام زدم و د ریز دست
که   یسرم سوسک ریاومدم خ  شی . مثال چند روز پابمیدادن نجات ب یامروز رو از شر سوت  هی دوارمیام

  وستما ول یخونه  شهیزدم پاشا که هم غی رو با مگس کش بکشم اما متاسفانه نبود. ج  دمیدر اتاق د
  زیچ هیبودم به مگس کش گفتم مگس ک... اهم جا ش  دهیترس یادیکه ز یی. از اونجا ارهیاز اون ور ب 

بود   میسوت نی تر دیحق شتافت. جد داریکه پاشا در جا از خنده به د یم یعظ یسوت نمی. اگفتم گهید
 جمع کردم که پاشا با لبخند گفت:  ممیعظ  ی! لب هام رو از سوتگهید

 ؟ یکن  یم یخود خور   یدار  یختیر نیا یافتاد یچ ادی _ باز 

 گفتم:  یباال انداختم و حرص یا شونه

 ؟ ییداره خدا یا  گهید زیهم چ نیمن جز ا ی. زندگیهورا و سوسک یقصه ها ادی_ 

 به سمتش برگشتم و گفتم: دهیترس

 سوسک نداشته باشه.  ؟یکرد یمون رو قشنگ سم پاش _ پاشا؟ سوسک! خونه  
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 کرد و گفت:  یا خنده

 . درسته؟گهید رهی بم یزن  ی_ داشته باشه هم با مگس ک....://( م 

دادم، سر تکون دادم و صاف سرجام نشستم. اصال من    یکه از حرص بهم فشارشون م ییلب ها با
بزنه که   ی زر  هیسرش اون  ریبردم تا خ حرف بزنم؟ ببند هورا ببند. دستم رو به سمت ضبط  دیچرا با

و زدم ترک بعد.    دمیکوب میشونی اومد؟ با دست محکم به پ  نشیغمگ دونهی! آخه آهنگ کم بود یهع
!  اینداره. ب یا گهیبشر کار د نیپاشا هم که فقط بلده بخنده. اصال ا ه؟یعیچه وضع فج نیا ییخدا

آدم سر   یبچه  نیخاموشش کردم و ع  کال ه؟یچه وضع نحس نی. خداوندا! ایآهنگ مسخره باز  نمیا
 ذاشتم رو به پاشا گفتم:  یم فم ی ک یجام نشستم. فلش رو هم از جاش کندم و همون طور که تو

 . شهیآهنگات و درست کنم. چشم و گوش آدم باز مبرم  دی_ با

 _تند ابرو باال انداخت و گفت: تند

 یداد یترک بعد. گوش م  یزد یمن چشم و گوش هات باز شه نم نیماش  ی_ اگه قرار بود تو
. بعدش هم با اون  گهید یگوش داد یعن ی ؟یچ یعنی ترک بعد،  یزد ؟یتو چه کرد  یخوشگلم. ول

 . ستیمهم ن گهید زایچ نیا ید یتو م که یهمه سوت

 کردم   یآهان

 کرد و گفت:  یبلند ی خنده

 .میکن  ی_ حواسم و پرت نکن دختر. االن تصادف م

از  شگاهیدر راه آرا سنیناکام شم؟ بعد سر قبرم بنو ه؟ینزدم. خو چ  یزر  گهیسرجام نشستم و د صاف
 تفاوت است.  تی نها گهید ییحق شتافتن.؟! خدا داریفنا اندر د چپ کردن، به دیبس داماد خند

اش پشت   گهیفرمون قرار داد و دست د یترمز کرد و به سمتم برگشت. آرنجش رو رو شگاهیآر دم
 نشست.  میصندل

 که بخورمت.  یخوشگل نکن  ادی_ قول بده ز
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  یلباسم رو از رو یجعبه  عی. سردمیپر رونی ب  نیباز شروع کرد. تند_تند پلک زدم و از ماش  استغفراهلل
 در آوردم و گفتم:  یباز زبون ی شهیبرداشتم و در رو بستم. از پشت ش  یصندل

 ! یتون ی_ نم

دوم که کال  یزدم و با خنده پا به فرار گذاشتم. زنگ طبقه  یف ی خف غیکه ج رتمیدراز شد بگ  دستش
پاشا که هنوز هم  نیبدون نگاه به ماش ،یص عروس بود رو به صدا در آوردم و بعد معرفمخصو

خدا   ؟آخه میکن  یزمستون عروس  دیبود، به باال شتافتم. هوا سوز داره ها المصب. چرا ما با ستادهیوا
شنل خوشگل_موشگل هم بدوزه. انقدره نرمه!   هی دیبا دی بنده خدا خودش فهم  یرحم کرد خانوم کهنه 

که زشته. وارد سالن   شهینم  یپوشم. ول یفقط شنله رو م نیکه من رو ول کن  هیپکور یانقدره هکور 
 ایکارکن دادم.  تابه ده  یسالن، سالم یصاف از بزرگ  یشدم. با دهن  واریبزرگ و پر از عکس بر در و د

زدم و منگول   یپلک ست؟ین ادیخورده ز هیمن باشن.  یها همه برا  نیا ستمیحضرت نوح! مطمئن ن 
 جلو اومد و گفت:  شونیک یشدم.   رهیبودن، خ ستادهیکنار هم وا  یفیبه ده نفر که رد

 . یبه اتاق ته سالن برو گلم تا لباس هات رو عوض کن  یک یام. صاحب کار بچه ها. با  ی_ من فاط

  یره کچلم کنه، خط چشم لولو خور خوره اقرا  ه؟یزدن. خو چ غی ج یبه سو شی تکون دادم و پ  یسر 
هم بزنه. اوا   یطان ی من بکنه. تازه قهقهه ش یها غی صورتمم با تمام لذت از ج یهم برام بکشه. موها

همه از کمبود خوابه ها. همش   نایقتل گاه؟ جل الخالق زده به سرم. ا  یمگه اومد یزن یزر م یهورا چ
 خل وضعم.  یشیپ ؟ یگرده به ک  یهم بر م

 *** 

پنگوئن دست هام رو دورم گرفتم و چپ و راست کنان به سمت لباس   نی تموم شدن کارم ع بعد
که مثال الک گوگوالم خراب نشه. جون شما   نهیدست دورم گرفتن هم همش سر ا نیعروسم رفتم. ا

که   ییماخانو نی. المصب اشهیبخوره خراب م ییجا هیانقدر با من مشکل داره خشک هم که بشه به 
 یشده که چشمش رفته تو  یبچه ا  نیصافن؟ من هر وقت الک زدم ع یخت یزنن چه ر  یالک م

ها   چالغ نی ع  دیچرا با یگل نی! خالصه که االنم محض حفاظته و اگر نه من دختر به ااعی . شیشونیپ
خندن.  ی تر ادب ها از بدو ورودم همچنان دارن م یراه برم که کارکنان خر وضع بهم بخندن؟ اصال ب

و   دمیپوش ییاروی هی! لباس عروسم رو با کمک ی. هعستمی ن شی ب یبنده دلقک   شهیباورم م هدار گهید
  یک یزدم و تند_تند شروع به پلک زدن نمودم. گوگول یخفن  غیخودم ج  دنی. با ددمیخز نهیآ یبه جلو
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  رییتغ یبودم من؟ چقدر خوشمل گشتم. ابروهام که از اول خوشمل بودن. هر هر! فقط به رنگ قهوه ا
. خط  م یپنکه ازش استفاده کن یکردن. مژه هامم که قربونشون بشم بادبزن شده، قراره به جا دایپ

د و حاال بو یقلوه ا رهی . لب هامم که پاشا براش بمبشیج  یتو ذارهیچشمم که جاده تهران_شمال و م
  رییبود اصال تغ ی. صورتمم که از اول بلور دهیننما رییحرف ها رو نداره پس تغ  نیا یرژ کالباس هی

هم خوبه! اهم بنده از خودم    یل یو مدل باز که خ یشکالت  ینکرده. موهام هم همون طور قهوه ا
اما چخده اشون کردم نفس راحت   شگاهیآرا انیکه خواستن باهام ب یکنه؟ همراهان ینکنم ک فیتعر

  یعنیهستش.  ینگولیهم لباسم ج یدارم. کل  فیخوشگل تشر یخعل  نهیمن نکهیبکشم؟! خالصه ا
که   مینشده بود یکنه. بعله! کارکن شهردار  یو جارو م نیزم  یاز پشت هم رو هیپف پف   یکل قایدق

 یعنیدختر قاشق! اهم  هیرو تموم کنم بشم  یو مسخره باز  یخوام سوت  ی. خالصه امشب ممیشد
نبرده؟ با   ه،دلش و ببره که البته برد  یعنیخواد شوور خنگولش رو از راه به در کن... اهم   یعاشق که م

  یزدم و شنل نرمم رو هم تنم کردم. کالهش رو رو یغی دوباره ج دیچی سالن پ  یزنگ در که تو یصدا
بذاره. آب  ن یماش  یو تو ارهیرو به مسئول کنار دستم سپردم تا پشت سرمون ب  لمیسرم گذاشتم و وسا

هزار؟ خداوندا   یضربان قلبم رفت رو ییهوی. چرا دمیکش یق یدهنم رو با صدا قورت دادم و نفس عم
من االن از شدت لرزش   ییآ یعشقه ها ول  دونمیم ه؟یچه حس نیخوام بگم ا  یاسکوال نم نیمن ع

... باز من دارم زر  نمتی لرزه... نب یبود؟ ها! دست و دلم م یچ ثمیآخ ننه اون آهنگه مافتم.  یپاهام م
 دختره بلند شد:  یزنم. صدا یم

 ؟ یبر  یخوا  یسالن منتظره. نم  یآقا داماد تو زمی _ عز

. اوف! کالفه دستم رو باال  شمی! آروم نمشهی. نه نمدمیکش یق یهام رو بهم قالب کردم. نفس عم دست
 دختره بلند شد:  غیقلبم گذاشتم. چشم هام رو بستم که ج یآوردم و رو

 _ عروس غش کرد. کمک!

سالن پخش و بعد هم  یتو یبلند یقدم ها یصدا ؟یکن  یاومدم چشم باز کنم بگم چرا زر_زر م  هنوز
 دلرباش گفت:  ی. محکم بغلم کرد و کنار گوشم با نجواهادیچ یپ مین یب  ری عطر خوش پاشا ز

 تو؟ یشد  یخانوم خوشگلم چ زدلم؟ی _ هورا جان؟ عز

 ام رو پر از عطر خوشش کردم و آروم گفتم: هیر
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قلبم گذاشتم، چشمم و بستم  یسرم تپش قلب گرفتم. اومدم خودم و آروم کنم، دستم و رو  ری_ بابا خ 
 طرف فکر کرد مردم. 

سرم برداشت و با   یزمزمه کرد و از خودش جدام کرد. کاله شنل رو از رو یبا نگران یه اخدانکن اول
لبم نشست.   یرو  ینگرانش بستم و لبخند یدست هاش، صورتم رو قاب گرفت. چشم به چشم ها

موهام  یپر شد که دوباره محکم بغلم کرد. دستش نوازش گر ال یهمه خوشبخت نیچشم هام از ا
 قرار گرفت و  لب زد. کنارم  سرشنشست. 

 . باشه؟ شهیجهنم م  ایکه دن یکن  هیگر نمیات و مهربون من. نب هیگر نمی _ نب

بغض   یکه از رگه ها یینکنم و گند و بزنم. با صدا هیوقت گر هیرو بهم فشار دادم و چشم بستم تا  لبم
 زمزمه کردم.  د،یلرز یم

 _ پاشا؟ 

 دستش گرفت.  ی. ازم جدا شد و دست هام رو تودیکش یقیموهام رفت و نفس عم  نیب  سرش

 _ جان دلم؟ 

و   یسر باال آوردم و به کت مشک  شتریب  یرنگش زل زدم. کم   یمشک یانداختم. به کفش ها نی پا سر
 چنگ زدم. سرم و آروم گفتم:  دشیسف  راهنیپ

 دوست دارم.  یل ی... خیل ی_ خ

 از پشت سرمون بلند شد.  یکس یصدا

 .میهم برس هیکه به آتل میزود بر   بود. فقط ی _ عال

نگران و   یپاشا دنیبود. فکر غش کردن من از زبون کارکن، دو  یاتفاق زی. همه چمینکرد یباز  ما
 هیبود اما   یو همه اتفاق  افتادن دسته گل به هوا، بغل کردنم و اعتراف دوستت دارم من. همه 

 مون شد.  یعروس  لمیف یسکانس خوشگل برا

بهم   یق یبرداشت. نگاه عم  نی که قرمز رنگ بود رو از زم  نشیب  یبا گل ها دی شد. دسته گل سف خم
به خودش   یدست هام جا کرد و در آخر دستش پشت کمرم نشست. کم  نیانداخت. دست گل رو ب
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  ینی ریش ی قرص آرام بخش، به اندازه  یموهام نشوند. به اندازه  یرو یطوالن  یکرد و بوسه ا کمینزد
چهچه پرنده ها بود.  یمثل صدا بای. زیش یم داریبخش بودن کشش صبح که از خواب ب ذتو ل
 . دیچیگوشم پ یدوست دارمش« تو شتری»من ب ینجوا  یتر شد وقت ییایرو

 *** 

. بله_بله خودم  ستیآدم ن  هیشب می چی فهمم چرا ه یمن نم ییرفتنمونم فرق داره؟ خدا هیبگم آتل الزمه
به تور   یدست ی! آقا رک بگم؛ شلوار پاشا جر خورد. عصب اعی. نی بگ ستین  ازیدونم فرشتم ام اصال ن یم

 بهش نگاه کردم.  یو چپک دمی بلند لباس عروسم کش

 .میکن  یم یغلط هی هی آتل میبر نیبش سته؟یوسط راه وا دیعروس نبا یکن ی_ پاشا! فکر نم

 نگاهم کرد.  نیز پشت ماشباال آورد و ا  سر

 ام؟یشلوار ب  نیبا ا یختیکه هورا. چه ر  شهی_ نم

به سمتش رفتم و    یبشر؟ حرص نی فهمه ا یمگه م یزنم ول یم  خی. دارم دمیبه سرم کش یدست کالفه
  نی. خو اشهیم دهید نشیانگار از باال تا پا امیتونم ب ی نم  گهیم یجور  هیکتش رو دادم باال. خرچ! 

  شتخواست تنگ سفارش نده. با م ی. م ستین  یخاص  ز ی شده، چ دهیسر جر نیپشتش از اون سر تا ا
 گفتم:  یو حرص دمیبه کمرش کوب 

  برات در اونجاش و بزرگتر بدوزه؟  کمی  یکلت. چرا نگفت ی_ پاشا حقته بکوبم تو 

 کرد پشتش رو نگاه کنه. یکج شده سع یخم کرد و با گردن  یرو کم کمرش

همش   یدونم چرا تا اومدم خم شم تور لباس عروست و جمع کنم جر خورد. ول یاغونه. نمد یل ی_ خ
 لباسته ها؟  ریتقص

 خوندم:  یگفتم و عصب  ییبابا  برو

خوشگل   یخت یر نی_ من نبودم دستم بود، راستش از قصدم بود. خو خنگه مگه دست منه؟ لباسم ا
 بزرگتر بدوزه برات.  کمی  یبگ یخواست  یتره م
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که   یتک بوق یخنده. با صدا یداره هرت_هرت م نیدستش و گرفته به ماش ری واگ  ریهاگ نیتو ا حاال
 .لمبردارهیف اروی دمیکه د  دمیکش  یبه در طرف من. سرک  دیبلند شد، پاشا چسب نی از کنار ماش

 شده خانوم سعادت؟  یز ی_ چ

دراز   نیو دستم رو به پشت ماش دم یکش یزدم. آه یپاشا چفت اسمم نشست، لبخند یل یفام نکهیا از
 کردم. 

 _ بله! شلوار پاشا ج... 

 آدم گفتم:  نیبه کمرم خورد که ع دستش

 کم پاره شده.  هی_ 

 باال انداخت و گفت:  ییکنار دست پسره ابرو دختر

 _ خب خودشون کجان؟

کردم   یاخم نه؟یپسر مردم و بب زیخواد چ  یها. م ستادهی وا نجایا یچ  نیزنش ع نهیب یالمصب م یا
 و با چشم غره گفتم: 

 جان. نی _ خودشون هم

زر   گهیانداخت د نی پا سرش و   د،یبودم. بدبخت گرخ  رهی حالت بدم به دختره خ  ریی تغ نکهیا بدون
 داد تا نخنده، گفت:  یکه بهم فشار م   یینزد. پسره با لب ها

 شه. دایپ شونیا یبرا شاهللی. حاال امیلباس دار هیآتل یما تو  دی_ شما سوار ش

 تکون دادم و گفتم: یدست

 . میایما هم م نی_ بر

 . به سمت پاشا برگشتم و گفتم: ستادنیجلوتر وا یکم یتک بوق با

 . می_ برو سوار شو بر
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 کرد و آب دهنش رو قورت داد.  ینچ

 شلوار از طرف تو برم سمت در راننده؟  نیبا ا ی_ هورا؟ خجالت بکش. من چجور 

دادم. در و باز کردم و به  ی. پشت سرش با دست هلش مدمیو دستش رو کش   دمیبه سرم کوب  محکم
درارم ها مگه  یروز خواستم عاشقانه باز  هی ه؟یطی چه وضع خ نیا ییضرب پرتش کردم داخل. خدا هی
به در کنده  دهیرت. دسته گل کوچول چسبکه زا  دمیشدم و در رو بهم کوب نیسوار ماش یعصب شه؟یم

هزار. دست ها مشت   یکنم؟ ضربان قلب از حس حرص رو فیحالم و توص  ی. به نظرتون چه جور شد
از خنده. نفس   دهیبعد ترک یا  هیشده از شدت فشار. پاشا در شوک اما ثان دی شده و ناخن هام سف

رو زدم. بدون نگاه به پاشا دست    نیاشو دو تا پلک زدم. دست دراز کردم و استارت م دمیکش ی قیعم
 دادم. کونت

 کنم. ی_ فقط برو که االن سکته م

پاشا   زیکه سا یشلوار مشک هیخوشبختانه  یعنی. خوشبختانه ها، میدیرس هیما به آتل نیچن نی! ابعله
  چیخجالت تو کار ه  ادی. خوشم ممیشد. عکس هامون رو هم بدون دنگ و فنگ گرفت افتیهم بود 

تا به  میعکس رو انتخاب کرد  هیجو عشقوالنه برمون داشت. خالصه که  کمیفقط   ستیکدوممون ن
  یکلم جور  نهیبود؟ من  یخت یر یعروس داماد نصبش کنن. عکسه چ گاهیدراد و کنار جا یشاس صورت

و خط چشم جاده تهران_شمال   نیداد. چشم هامم پا یرخم رو نشون م می ه نبود ک نی رو به دورب
  ی ! عکس جذاباعیرخ من بود.  می . دست پاشا هم دور کمرم حلقه و نگاهش قفل ن نندهیچشم ب یتو

زده. ساعت طرف   خی ینما نداشت که، همه چ ییپشت سرمون. خدا یزده  خیاون استخر  اشد ب
خورد فقط تاالرش بود که اون هم به  ی. باغش که به درد نم میدیهفت بود که به باغ_تاالر رس یها

 نیها به ا ادی کرده بود. من که خوشم نم دایپ رییمادر گرام به زنانه_مردانه تغ یها یر ی علت سختگ
گفت   عورش یبا بر و بچز. اونم چه گفت؟ ب  یقاط میریبگ گهید یعروس هی دیگفتم با دهیند ر یخ  یشاپا
.  ختی! باز اعصاب و روانم بهم رشی الدنگ؟ ا ارهیقراره هوو سرم ب  یبعد! مگه چند سر  یسر  شاهللیا

ن  یا نیسرمون چپه شد. اشتباه نکن  یرو  یمشت نقل و نبات و برف شاد هی  میکه وارد شد نیهم
  یصندل ی رو شعوریب یانایک نیداره بوق بودن ها. ا یامکانات  نیباال کلمون که همچ یدست گاه ها

  یعن یکرد.  یخل وضع نقل پرت م  ی ای. از اون ور مح ختی ر یسرم م  یرو رو یبود برف شاد  ستادهیوا
. آخ ننه کلم درد میرفت گاهیبه سمت جا عیو سر دیکرد ها. پاشا دستم رو سفت چسب یقشنگ پرت م 

و   دی( خوابیل یل  یلی. مثال کسمی استم صداش و بنوخو یلحظه م هیها ) دنی کل کش یگرفت. صدا
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چپ_چپ به پاشا نگاه کردم. اونم   م؟یگفت یخوش آمد م  میرفت یم  دیهمه به ما زل زدن. اوا ما نبا
که کنار ما   ختیر یزن ب  یج  یرو از دست د کروفنی کرد و م یآروم یانگار متوجه شد. خنده 

 گمی ! ماعیهمون بلند گو از همه تشکر کرد و خوش آمد گفت،  یبود کش رفت. تو ستادهیوا
  ختیر  نیهامون تا حاال ا یعروس  ینه. واال ما تو  نیبگ یه  ستین زاد ی آدم نیع مونیچیه

بودن که مامان به سمتمون اومد. آروم   رهی منگول ها به ما خ نی. همه عمی نداشت یعروس_داماد
 گفت: 

 ن؟ی کرد یطور  نی_ چرا ا

 شد و گفت: خم   یکم پاشا

 . میگرفت یپناه م  دیکرد یسفت به سر و کلمون خورد که ولمون م ی_ واال مادر جان انقدر اون نقل ها

 آره تکون دادم و گفتم:  یبه معنا یسر 

 آدم زد. ن یکه ع هیحرف   نی_ اول

و   دیترک نمونیب  یز یچ هیزدم که بومب.   یینگاهم کرد. منم لبخند دندون نما یصاف شد و چپک   پاشا
 اومد.  کروفنی م یتو یبلند یصدا

 _ به افتخار عروس و دامادمون.

خمپاره منفجر نشده. همش  نی جهش پرت شدم اون ور. اشتباه نکن هیپاشا رو ول کردم و به  دست
. البته االن که میش نشده بودما که متوجه نیگذاشته بودن ب یبمب شاد هیبچه هاست.  نیسر ا ریز

  یرو  ت! سالن رفشیها فعالش کردن. ا شعوریاون ب ی تاالره ول یبایکانات زکنم از ام  یدارم نگاه م
! بدبخت موهاش پر  یروزگار. هع یبود. هع دهیرو چسب  یهوا از خنده. آخه پاشا هم از اون ور صندل

 . یبود از کاغذ رنگ 

 یمن، چغندرا رمی ازتون بگ یحال هیرفته بودن.  سهیرفتم که از خنده ر پمونیبه اک یغره ا چشم
بهشون   رغضبیوسط. همون طور که م دنی. پاشا به طرف مردونه رفت که دخترا من رو کشیر ی کبیا

  انبه عنو مشین یبا پاشا بب مینیشدم ها. بش دهیند مون،ی عروس لمیعاشق ف یعنی . دمیبودم، رقص   رهیخ
 طنز.  لمیف
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شد با خارج شدن  یشدنم مساو هادیشدم. پ  ادهی پ نیدر خونه، از ماش یجلو یرعل یام نی ماش دنید با
باز   یزده، با دست ها  نیبه ماش هیتک   یرعلیزدم و به سمت ام  ی. لبخند تلخنی اون ها از ماش

. من عاشق داداشم بودم، اون رمی اشک هام رو بگ ی . محکم بغلش کردم و نتونستم جلودمیدوو
مامانم   ایذاشت من  یگذشت اما نم یوقت ها م  یلیمهربون جهان بود. از خودش خ نیتر  ونمهرب

 یسر و کله  یتو میزد یخواهر_برادرها با داداشم م یل یبچه بودم مثل خ ی. منم وقتمیناراحت باش 
  یما. جور  شتر یشدن ب کینزد یبرا یل یفاصله شد دل نیو هم  میاز هم فاصله گرفت یدو سال هیهم، اما 

کردم   یکنه. لبم رو محکم گاز گرفتم و سع یچشم هام جمع م  یازش اشک تو هیثان هی ین دور که اال
سخت شده بود اما سرم رو   دنمیبدم. نفس کش نی گلوم رو با آب دهن پا  یفشرده شده  بیس
قرمز به    یشونش  فشردم و از ته دل زار زدم. من رو از خودش جدا کرد و با چشم ها یرو  شتریب

 گفت:  یدست هاش قاب کرد و با لبخند نیزل زد. سرم رو ب سمیخ یهاچشم 

 ؟ یکن  یم هیچرا گر مین یب  ی. هم رو میایتو م ام،ی. من ممیبغل نی که هم یر ی نم یی_ جا

 ام گفتم:  گرفته یو با صدا دمیدماغم رو باال کش  آب

 ؟ یکن  یم هینده خودت چرا گر ی_ جو الک 

گونه اش نشوندم و ازش فاصله گرفتم. مامان رو   یرو ینگفتم، بوسه ا  یز یبگه منم چ یز ی چ نتونست
رو هر روز بفهمه؟ دهنم   یچادر مشک نیا یبو یک گهیچادرش بردم. د یمحکم بغل کردم و سرم رو ال

د و یبه پشتم کش یهوا نره. دست  یرو  میگر یتا صدا دمیکش قیباز کردم و باهاش نفس عم  یرو کم 
 گفت: 

 نداره!  تینکن خوب  هیمامان. گر ینکن هورا هی_ گر

 جمله زمزمه کردم:  کی و  دیحرفش قطره اشکم چک با

 ! شهی_ دلم براتون تنگ م 

 و گفت:  دیکش یآه

 . نمتیبب ای _ زود_زود ب
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  گهیشد که کنارهم د یرعل یتکون دادم و ازش فاصله گرفتم. نگاهم قفل پاشا و ام ی_تند سر تند
خونه    یدر آپارتمان یلبم نشوندم و جلو یرو یبودن. لبخند رهیبودن و پچ پچ کنان به ما خ  ستادهیوا
. میشدوارد خونه   یو با دست تکون دادن میاز هم دل کند ی. باالخره با سخت ستادمیده طبقه وا ی

 رفتم، گفتم:   یهمون طور که تور لباس عروس رو بغلم جمع کرده بودم و به سمت آسانسور م

 نگ؟ یپارک یتو  یار یرو نم  نی_ ماش

آسانسور رو فشار داد که خدا رو شکر همکف بود. در رو باز کرد و بعد وارد شدنمون   یاز من دکمه  قبل
 گفت: 

 . شهینم  ری_ حاال د

دادم که  لشیتحو یا مهیزد. متقابال لبخند نصف و ن  یو بهم لبخندطبقه نه رو فشار داد  ی دکمه
 گفت: 

 کردم.  ی. بدجور حسودای_ خوب داداشت و بغل کرده بود

 زدم و گفتم:  یتلخ  لبخند

 دوسش دارم.  یل ی_ خ

 _چپ نگاهم کرد و با حرص گفت: چپ

سرم.   یبکوب توپتک   نیدونم رو ع یکه م یز یچ نیا ی ترکه تو ه  یداره از حرص م  نجای_ شوهرت ا
 خب؟ 

 ی. المصب حرص خوردنش بد مصب مرمیرو بگ  دنمیخند  یکردم جلو یهام رو بهم فشردم و سع لب
که  میرفتن، هل داد. با هم خارج شد رونیب  یبه من رفت و در آسانسور رو برا یچسبه. چشم غره ا

برام حرف زد   ادیکه ز نیدلم رخنه کرد. با ا یرنگ آپارتمان دو واحده ترس تو  دیدر سف دنیتازه با د
  یشونه اش م یترس نداره؟ در رو باز گذاشت و همون طور که کتش رو رو زه،یها اما هنوز خو چ 
 کرد.  ینداخت بهم نگاه

 داخل؟  یای _ چرا نم
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  نی. اشیخدا  دی! پاهام ترک شیاباال انداختم و با پشت پا به زور کفش ها رو خارج کردم.  یا شونه
نبودم، خونه ام    یعروس ها مستثن هی. منم از بقدمیعه؟ با سرعت به داخل خونه پر یط ی چه وضغ خ

.  وندمچرخ یصد و پنجاه متر   یشدنش رو نه! نگاهم رو دور تا دور خونه  ده یبودم اما چ دهیرو د
وجود   ی. کنار همون راه رو آشپزخونه اشدیختم م ییرایبه حال و پذ یدراز   یراه رو یورود یابتدا

چشم   دارن؟یاپن بدبخت رو بر م دایجد  یچ یعنیفهمم  ی. اصال نم خدهیسرش اپن  ری داشت که خ
  الها! سمت چپ ح هیشب عروس  یرفتم که خندم گرفت. مشکالت روان  دیسف ی ها نتیبه کاب یغره ا

کرم رنگ که با کاغذ   یرو به مبل هانگاهم   نی. آخرشدیبود که به اتاق ها ختم م گهید یراهرو هی
هم اون ور حال  یال مانند قهوه ا دست کاناپه هیباالش قرار گرفته ست بود، انداختم. البته  یوار ید

ها که   نی. خو اوختمقرار داشت. وارد راهرو شدم و نگاهم رو به چهار تا در رو به روم د واریکنار د
  ی! کسیو کنجکاو فقط سرم رو داخل بردم. دال  . به سمتش قدم برداشتمیکی همش بسته اس جز 

کمد  یسر به سمتم چرخوند و حوله اش رو از تو  دنمی. با دنجاستیپاشا ا نکهیمثل ا یهست؟ بل 
 کرد و گفت:  یبرداشت. تک خنده ا

 . گهی تو د ایخو ب   ؟یکن ینگاه م ی_ چرا اون جور 

 دهنم و قورت دادم و گفتم:  آب

 حموم؟  یر ی_ م

 آره تکون داد و با دست به سرش اشاره زد.  یبه معنا یسر 

 نرم؟ شهیم رهی گ یخارش م گهید قیموها که تا دقا نی_ به نظرت با ا

اتاق ها رو نگاه کردم. کال سه  هیزمزمه کردم. با سرعت از اتاق دور شدم و بق یکردم و راحت باش  ینچ
 یوار یبا کاغذ د وارشید هیاول  بود. اتاق  ییدو خواب هم دست شو نیخواب داشت و اون در ب

  واتاق  یکوچک گوشه   ری تحر زیم هیشدم.   رهیداخلش خ  لیشده بود. به وسا  یطراح دی_سف ییطال
که   کشینزد ی رنگ قرار داشت. پر بود از کتاب، کم دیسف  یخال واریبزرگ هم سمت د یکتاب خونه  هی

. همه هم از دم رمان!  دیجد یپر از کتاب ها نشیمنه و پا یباالش همه کتاب ها یطبقه  دمیشدم د
. ذوق  مخورد یز ی چ هیزمزمه کردم و عقب_عقب از اتاق خارج شدم که گرومبز به  «یاز تعجب »واو

 که پاشاعه به عقب برگشتم و گفتم:  نیزده از ا

 ... نی_ عه پاشا ا
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اش شدم.   رهی خ  با تعجب و دهن باز دم،یکه بسته شده بود و من ند یرنگ چوب دیدر سف  دنید با
منم  گه،یزدم؟ وله بابا بسته شده د  یچرا بسته شد؟ مثل اسکوال داشتم با در حرف م ؟یچ یعنی

  توششدم که پاشا  یحتما. در رو باز کردم و بدون نگاه به اتاق وسط وارد اتاق   دمیحواسم نبود نفهم 
و شنل رو از تنم   دمیش به پشت سرم ک یبود. از همون اول نگاهم قفل تخت دو نفره شد. کالفه دست

  یغیج دهیشکست. ترس  یز یچ هیخفنا پرتش کنم که شپالق   پی کل نیسرم اومدم مثل ا ری در آوردم. خ
افتاد بود،  که زیم یقفل گلدون گل کنار در، رو رونمی. نگاه حدمیتخت پر یو از کنار در به رو دمیکش

  دیمشامم نگاهم رو به تخت سف یگل تو  یاتاق باشه؟ با حس بو یتو دیبا یچ یشد. آخه گلدون برا
  نایا دمینمونده واسه آدم چرا من ند شده بود دوختم. اوا! حواس دهیرز پوش یرنگ که با گلبرگ ها

  غی و ج دمیشد که دوباره بنگ از جام پر دهیکوب واریسرم قشنگ. در حموم شترق به د یرو؟ خاک تو
به سمتم  دیچک یکه ازش آب م ییکه دور کمرش بسته بود با موها یه ازدم. پاشا با حول یا گهید

 زد، گفت:  یموج م یکه توش ذره_ذره نگران یی. دستم رو گرفت و با چشم هادیدو

 زم؟ یعز یتو هورا؟ خوب یشدی_ چ

 بز تند_تند سر تکون دادم. کالفه گفت:  نیبردم ع یدر شوک به سر م یکه بس  ییاونجا از

 شکستن از کجا بود؟  ی_ پس صدا

که برگشت نگاهم قفل بدن  نی اشاره ام رو به سمت گلدون پشت سرش دراز کردم. هم انگشت
. آب دهنم و قورت  شترهینمه ب هیخو االن   یها ول دمیخونه د یاش شد. حاال خوبه قبال هم تو دهیورز

 پام به سمتم برگشت و گفت:  ی. متعجب از صدادمیحموم دودادم و با سرعت به سمت 

 _ هورا؟ چت شده تو؟ 

. سهیحموم که خ یول  شیگفتم در رو بستم. آخ یم «یچ یباال انداختم و همون طور که »ه یا شونه
به در   یمتوال یضربه ها یباال گرفتمش که صدا زونیآو یشد! با لب و لوچه   سی لباس عروسم خ  ییا

 بلند شد. 

  یختیشد. بعدش هم تو چه ر سی بعد برو، اون خ   اری لباست و در ب رونیب  ایبابا! خانومم ب ی_ هورا؟ ا
 ؟ یار ی درش ب یخوا یم

 دور حموم چرخوندم و گفتم:  چشم
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 . دمیکه پوش ی_ خو همون جور 

 شد. دهیآه بلندش شن یصدا

 ؟ یدیمگه تنها پوش زمی _ آخه عز

 بلند گفتم. ی لب هام و غنچه کردم و نچ دوباره

 .رونیب  ای! خو حاال بنهی_ آهان هم

 بلند شد.  شیحرص  یکردم که صدا ی نچ دوباره

 سرت شوهرتم. ر ی. خنمی بب  رونی ب ای _ هورا ب

اومدم. سر   رونی لباسم خراب شد. در و باز کردم و بدون نگاه بهش ب گهیبرم د  دیبا ا؟یآ گهینم  راست
چشمم زل زده بود  ی. سرم رو با دست باال آورد و همون طور که توستادمیانداختم و جلوش وا نیپا

 گفت: 

 هورا. نه؟  یترس   ی_ تو از من م

  یو تکرار کرد. پوفبگم آره؟ دوباره سوالش ر ه؟ینگفتم. خو چ یچی و ه دمیدندونم کش یرو رو زبونم
 بچه آدم بگم نه! نیکردم ع  یو سع دمیکش

 پوف! چرا بترسم؟ یعنی... یچ ی_ نه بابا برا

 حرکت برم گردوند. هیباال انداخت و به  یا شونه

 . یترس  ی_ پس معلوم شد نم

افتاد. آب دهنم رو قورت دادم و    نیزم  یرو ژیشد و وِ  دهیلباس کش پیبزنم که ز  یزر  هیاومدم  هنوز
به چشم  ره یخ  نهیکه از آ ییمن بدون لباس در مقابل پاشا کنسول روبه رومون شد. نهینگاهم قفل آ

  یهزار بود. نفس_نفس م یزدم. ضربان قلبم به شدت رو رجهیهام بود خجالت زده داخل حموم ش 
و فرق کجش رو کج تر   دمیموهام کش نیب یمه آلود حموم حالم بدتر هم شد. دست یزدم و از هوا

آب نفسم بند اومد.   یرفتم. از شدت سرما رشی ز ییهوی کردم و  میسرد تنظ یکردم. دوش آب رو رو 
. رفتمگ یسر سر  یتونست من رو از حال منقلبم خارج کنه. دوش هیثان  کی یاما اون سرما هم فقط برا
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و بعدش هم دردسر به راه   جهیسرگ رم،ی حموم قرار بگ یتو   یدونستم اگه با نفس تنگ یخودم خوب م 
و در رو به   دمیکش ی. آهدمیکش  سمیبلند و خ  یبه موها یرو بستم و دست  ری ش عیدارم. پس سر

تخت نشسته و سرش رو   یرو  یبردم که نگاهم قفل پاشا  رونی در ب یباز کردم. سرم رو از ال  یآروم
حقشه شب   یپسر با اون همه مهربون نیهورا؟ ا یکن  یم کاریچ یدست هاش گرفته افتاد. دار  نیب

 یصدا  دهیداشته باشه؟ مسلما نه! انقدر ذهنش آشفته هست که نفهم یحالت  نیهمچ شی عروس
 اومده. لب باز کردم و آروم صداش زدم:  رونی ب سمیقطع شده و من سر خ  رآبیش

 _ پاشا؟ 

 پشت در پناه گرفتم و من_من کنان گفتم:  شتریسرعت به سمتم برگشت. ب با

 ؟یدور و براست بهم بد نی... حوله... حولم ازهی_ چ

رو از    یرنگ  یصورت یبرداشت. حوله  زی آره تکون داد و با سرعت به سمت کمد خ یبه معنا یسر 
داخل رفتم و حوله رو دورم   عیزدم و تشکر کردم. سر یپشت درش خارج کرد و به سمتم گرفت. لبخند

عقب  کمی  دهیصورتم قرار گرفت. ترس یلباس هام جلو. در رو باز کردم دوباره خارج شم که دمیچ یپ
 شدم.  رهی و متعجب به پاشا خ دمیکش

 .یخور   یسرما م رونی ب ای دست لباس برات برداشتم. بپوش بعد ب هی_ 

کردم و سرتق از حموم خارج شدم. لباس ها رو از دستش گرفتم و قبل از اعتراض به سمت   ینچ نچ
 کردم.  تشیدر هدا

 . امی درست کن منم بپوشم م یز یچ یقهوه ا ،ییچا هی_ تو برو 

بعدا   دی. حاال شادمیاز اون لباسا نخر نیرو روش بستم و به سمت کمدم رفتم. دلتون و صابون نزن  در
خوام   یکه م یپاشا رو به سمت   نیبپوشم که ا  یچ ستی اون ها ن ینه! خب وقتاالن  یول  دمیخر

رو همراه  میسرخ_آب  یناف نما نیآست میداخل کشو شد. ن دیجد ینگاهم قفل لباس ها ارم؟یب
و   دمیکش یفی خف   غیپاشا برام برداشته بود، افتاد. ج که ییها ریبرداشتم. نگاهم به لباس ز یل  وارکشل
قرار گرفتم و کرم   نهیآ یتنم کردم. جلو عی! دوباره برشون داشتم و سری. هعدمشیکشو کوب یتو

 نگتا قش دمیبه بدنم مال نی تخت نشستم و از لوس یمرطوب کننده معطرم رو به صورتم زدم. رو
  نیب یدست  ییو تامام. با لبخند دندون نما دمیلب هام کش یرو هم رو میخوش بو بگردم. رژ صورت
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کنه. خشنود از   یجذاب م شتریدختر و ب  سیخ یآبش بچکه. اشکال نداره مو کمیتا  دمیکش موهام
 اتاق خارج شدم. 

بلندم رو   یازموها  یا کهی شدم. ت ک یسمت آشپزخونه پا تند کردم و آروم_آروم از پشت به پاشا نزد به
متم برگشت.  شونه اش خم شد و با سرعت به س  یگوشش فرو کردم. گردنش به طور خودکار رو یتو

نگاهم کرد. آب  رهی کردم. قهوه جوش رو سرجاش گذاشت و کامل سمتم برگشت، خ یآروم  یخنده 
ام رو با   قهیانگار نه انگار. کنار شق  ی ول ارهیرو سرم در ب شی کردم تالف یو قورت دادم، فکر م نمده

بگم که دست  یز ی شده نگاهش کردم. دهن باز کردم چ زی ر یانگشت اشاره خاروندم و با چشم ها
چپه  نی زم  یو رو دمیکش یغی شکمم نشست و شروع به قلقلک دادن کرد. ج یهاش با سرعت رو

قل   نیزم یرفت، از شدت دل درد رو  یقهقهه ام تا هفت کوچه اون ور تر م  یصدا   یشب نصفهشدم. 
 باز گفتم:  یردم و با دهن خو

 ! هرهر نکن. آخ دلم.غی پاشا... ج ی_ آ

 نکهیکرد. با حس ا یهم زمزمه م  یکشدار  سیبار ه کی هیو هر چند ثان  دیخند یهمراه من م اونم
 گرفتم و با نفس_نفس گفتم:  شی مو یل شرتیتحمل ندارم، دست به ت گهید

 ... هرهر! یی... آی_ بس... کن... دشور 

مدلمه، دست  یشد. از بچگ ییشورو ازم جدا کرد و با خنده نظاره گر فرار من به سمت دست  دستش
سالم بود که  ازدهیده_ ادمی. رهی گ یم مینداشته باشم هم آخرش با قلقلک دادنم، دست شو ییشو
 یگال یار یدارم و اون همچنان ادامه داد که با آب ییقلقلکم داد. انقدر گفتم نکن دشو یکل یرعل یام

خارج شدم و لباسم رو صاف کردم.  ییخودم از دست شو ی هی. بعله! بعد تخلمیشلوارم رو به رو شد
نگاه پاشا قفل سرتا پام شد. سرم   چغندر چه وضع قلقلک دادنه؟ ی. پسره یچ  نیشکمم قرمز شده ع 

که از   نیا رضم یا دم؟ی. اوپس! چرا ناف نما پوش دمیشم رسخوش ترا یانداختم که به پاها نیرو پا 
خاروندم که نگاهش   ی بازوم گذاشتم و به آروم یاون لباس مزخرف ها هم بدتره. دست راستم و رو

به جلو   یمن برم محو شم. قدم  ! اصال غلط کردم،  ه؟یعی چه وضع فج  نیبابا ا ی قفل باال تنه ام شد. ا
به در و   یلبخند مسخره ا  ابردم و ب  زیم  رینشستم. پاهام رو ز یار خور ناه  زیم ی صندل یبرداشتم و رو

. فشار خونم گرفتم که هم حرارت  رمی گ ینفس م یکنم کم_کم دارم تنگ یشدم. حس م رهی خ وارید
پاشا   نیسنگ یها. کالفه از نگاه ها شهیعاشق پ یدست همه  یبدنم باالست هم ضربان قلبم زده رو
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ن بلند شد و پشت سرم قرار  ی زم یکردم. از رو تشونیو به باال هدا دمیموهام کش نیب  یروم، دست
 گفت:  یآروم ی. با صدادینفس کش قیموهام نشست و عم  نیگرفت. سرش ب

 _ هورا!

 گفتم: یگرفته ا یقلبم گذاشتم و با صدا یکم آوردم. دستم رو رو ژنی. اکسدمیکش یتر  قیعم  نفس

 انم؟ _ جا... ج 

  ی. سرم رو کم دهیحرکتم همش انجام م  نیدونه عاشق ا یسرم گذاشت. المصب م یاش و رو چونه
ام نشوند و عقب   قهیشق یرو  یاومد و قفل نگاهم شد. بوسه ا نی سرش پا قایخم کردم، اما دق

که پشتش به من بود  یمدت ی. به سمت قهوه جوش رفت و استکان ها رو از قهوه پر کرد. تودیکش
  یی. صداه یکه حس مزخرف نهیا ی . اگه عاشق دمیگردنم کش یگذاشتم و دستم رو رو زیم  یروآرنجم و 
نفس   ره،یضربان قلبت از دستت در م  یکه فرت  نی! همگهید نیبده؟« هم شی زد. »چ بیدرونم نه 

  یبا هر لمس تو  یز یچ هیو انگار   رنیگ  ی. دست و پاهات لرز مشهیم ابینا ژنی و اکس  یر ی گ یم یتنگ
  یل ی! خستی ها که بد ن  نیلبم نشست. خب ا یکه رو ی. حس کردم لبخند کمرنگ زهی ر یقلبت فرو م 

صاف شدم. فنجون داغ رو به   زیم یگذاشتن فنجون رو  یو با صدا  دمیهم خوب و لذت بخشه. لب گز
  ی. فقط مدونمی حرارت از منه رو نم  ای خونه گرم بود  یدست هام قرار دادم. هوا نی و ب دمیسمتم کش

. هر چند که االنش هم دست هام کم از آبشار نداره.  کنمی داغ رو بخورم عرق م یقهوه  نیا هدونم اگ
 مقدمه صداش بلند شد:  یب

 ؟ یدونست ی. میدی م  یخوب یبو یل ی_ خ

 کردم. ی_باز یانگشتم گرفتم و باز  یاز موهام رو ال یخنده کج کردم. تره ا یو دهنم رو برا لب

 . یدونی _ نه! فقط تو م

 توجه به حرفم ادامه داد: یب

 ؟ یکن  یم وونمید یدار  یدونستی _ م
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کالم! حرف فقط   یحرف! ب  یتابش قفل چشم هام بود. ب یباال آوردم و موهام رو ول کردم. نگاه ب  سر
که ازدواج به وجود اومد،   نهیهم یهر دو بهم. اصال برا  م،یداشت از یچشم هامون بود. ن یو فقط تو

 کامل شدن!  یتکامل آرامش زن و مرد! برا یبرا

شد از مزه    و کامم تلخ شیضرب خوردم که گلوم سوخت از داغ هیتوجه به داغ بودن،  یام رو ب قهوه
کج شده آب دهنم رو قورت دادم که پاشا رو به خنده   یو با لب و دهن  دمیاش. چهره ام رو درهم کش

 انداخت. 

 خوشگلم؟ ی_ خب مگه مجبور 

 پر کردم. با سرعت خوردم و به سمتش برگشتم.  ریاز ش  یآب وانی جام بلند شدم و ل از

 ؟ی_ چرا انقدر تلخ درست کرد

 ند و گفت: حدقه چرخو یرو تو نگاهش

 ؟ یخور   ی_ مگه قهوه ترک نم 

 درهم گفتم:  ی افهیکردم و با همون ق ینچ

.  اوردمیبا کالس قهوه خور رو در ن یدخترا نیا یعمرمم ادا یخورم. بابا من تو  یم نیری ش ی_ قهوه 
 ؟یزهرمار  نیا هی! چشیا

 کرد و گفت:  یتک خنده ا دوباره

 .ی جو عاشقانه رو خراب کن   ی. بعدشم خوب بلدیخورد یانگار چ  یزهرمار   یگیم یجور  هی_ 

خورد. فنجونش رو همراه فنجون من برداشت و کنارم   عی تکون دادم که اون هم قهوه اش رو سر یسر 
  نمیبابا! ا یشد . ا  کمی برگشتم و شروع به آب زدنشون کردم. نزد نکیقرار داد. به سمت س نکیس یرو

 ا تکون دادن سرم گفتم:ها. آب دهنم رو قورت دادم و ب ستیول کن ن

 صورتت ها.   یپاشم تو یفنجون آب رو م نی_ پاشا هم

 داد و گفت:  رونیگوشم نفسش رو ب  کنار
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 ست؟ یام. گرم ن قهی  یبنداز تو  خی_ اصال 

 بسته گفت:   یفنجون ها رو شستم و به عقب برگشتم. صورتش چفت صورتم شد و با چشم ها عیسر

 هورا؟ شهی_ م

 شدم. رهی بلندش خ یبسته اش و مژه ها یزدم و به چشم ها یلبخند

 ؟ یچ یعنی  دمیپوش  یجنابعال یلباس رو جلو نیا ی_ وقت

 چشم هاش باز شد و با ذوق گفت:  عیسر

 _ واقعا؟ 

به  ینداره. سر  یبهم هست. پس ترس  پاشا باشه حتما حواسش ی! اما خب وقتیلی. خ دمیترس یم
زدم و دست هام رو دور گردنش    یف یخف   غیدست هاش بلندم کرد. ج  یآره تکون دادم که رو یمعنا

 موهام نشوند و گفت:  یرو یحلقه کردم. بوسه ا

 من! یسازم برات هورا  یم ییای شب رو هی_ 

 *** 

پاشا شد.   یبسته  یخورد چشم باز کردم. نگاهم قفل چشم ها یکه به صورتم م ییحس نفس ها با
بسته اش رو نوازش   یپلک ها یپلک هاش بود. دست دراز کردم و رو  یبرا یبلندش حصار  یمژه ها

تا سرم   دمیخودم رو باالتر کش  یبازوش برداشتم و کم یلبم نشست. سرم رو از رو  یرو یکردم. لبخند
گرفته  ی. تکون خوردنم باعث شد دست هاش سفت دور کمرم حلقه بشه. صدارهیبالشت قرار بگ  یور

 اش از خواب بلند شد: 

 ! ایر  یجا نم جی_ ه

هاش باز شد. چشم بستم  صورتش فوت کردم که چشم  یهام به خنده باز شد. آروم نفسم رو تو لب
 بازوش  گذاشتم.  یو سرم رو رو

 .رمی منم نم ی. تو نر رمی _ نم
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 موهام نشست. خواب آلود زمزمه کرد:  یفشارم داد و سرش ال سفت

 .رمی ... نمی_ منم... تا تو باش

کنار آقا بمونم تا   دیاحتساب با نیبا ا یگرفت ول  یخوابم نم گهیخوابم پر شده بود. ابدا د  ساعت
  یتاالپ تلوپش رو یاز صدا یقلبش قرار گرفت. لبخند یرو   قایبخوابه. سرم رو کج و راست کردم تا دق

و   ینفس هات به نفس هاش بنده رو بشنو یدون یکه م یقلب کس یصدا هیلبم نشست. حس خوب 
مشغول گوش دادن بودم که  اقی. با اشت یتا ضربان قلب توهم قطع شه، لذت ببر  شهیقطع نم نکهیاز ا

 صداش بلند شد. 

 !تپهی تو م ی_ فقط برا

 شدم.  رهیبالشت کج کرده بود تا بتونه نگاهم کنه، خ یکه رو یرو چپه کردم و  به سر  سرم

 من ادامه داشته باشه. یبرا  ستیلحظه قطع شه ممکن ن  هیبتپه چون اگه  شهی_ پس بذار هم

دست  ر یحرکت جامون رو عوض کرد. حاال من ز هیو به هاش رو با آرامش باز و بسته کرد  چشم
 رو به چشم هام دوخت و گفت:   شیمشک یکردم. چشم ها یهاش قرار داشتم و نگاهش م

! آدما اومدن یکه تو هم بر  ستی ن نیبر ا لی. رفتن من دلیبزن یحرف   نیهمچ یبعد یدفعه  نمی _ نب
 که برن...

 زمزمه کردم.  یسیهلبش گذاشتم و آروم  یاشاره ام و جلو  انگشت

تا اون سر   ام، ی من باهات نم یتو رفت یوقت  ی. پس فکر نکنرنی _ آره! آدما اومدن که برن اما با هم م
 دنبالتم. ایدن

 و گفت:   دیبه روم پاش یابروهاش نشست اما لبخند جذاب نیب  یز یر اخم

 ؟یانقدر آروم شد یدنده. هورا! از ک هیو  ی_ لجباز 

 شدم.  رهی چرخوندم و دوباره بهش خ چشم
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  یحواست باشه عاشق نش گهیمخه. همش بهم م یرو  یلیهست، خ یپسر  هی  دمیکه فهم ی_ از وقت
  یفازا نبودم فقط فحش کشش م نیا ی! بهم گفت دور برت نداره. منم که توستیخبرا ن نیکه از ا

 شد...  یچ دونمی نم  یکردم ول 

 وسط حرفم و گفت:  دیپر

ها   ینیری ش یال م،یچا یتو ،یکرد طنتی ش یوقت ،یبغلم پرت شد  یتو تی ریتاق مددم ا ی_ وقت
دستگاه خود پرداز کارت   یاصال اولش، وقت ،یبهم خورد ابونیخ  یبا دوست هات تو  ،یختی فلفل ر

 . دمیفهم  ینم یشما خانوم خودم و خورد. از همون لحظه دوست داشتم، ول

 کردم و گفتم:  یآروم  ی خنده

 ! ی_ بس که نفهم 

 با خنده گفت:  از لپم گرفت. یکوچک  گاز

 تاوانت. که من نفهمم؟  نمی_ ا

 دستش فرار کردم.  ریزدم و از ز  یغیاومد که ج نیسرش پا دوباره

 ؟ یگفته نفهم  ی. کی_ نه بابا تو غلط کرد

 برداشت.   زیرو گاز گرفت و به سمتم خ  لبش

 پرو!  ی_ من غلط کردم؟ نگاش کن تو رو خدا. دختره 

بود؟ آها کنار دره. با  یکدوم گور  یی. دست شودمی پر رونی زدم و از اتاق ب  یسرخوش غی ج  دوباره
که به در زد و پشت بند صداش بلند   یمشت یسرعت به سمتش رفتم و در رو از پشت قفل کردم. صدا

 شد: 

 !گهید یایکه هورا خانوم. م  رونی ب یای_ م

کردم و بعد تموم شدن کارم، صورتم رو با صابون شستم. مسواکم رو برداشتم و دو   یز یر ی خنده
برم   دیبا  نکهیکه آخرش لثه هام به سوزش افتاد. نه! مثل ا یکردم. جور  زیساعت دندون هام و تم

 .رونیب
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رفتم. سرم رو تند_تند دور خونه چرخوندم و با سرعت   رون یرو آروم باز کردم و بلوم_بلوم کنان به ب  در
اتاق ها و حال دور کمرم   یراهرو واریاز پشت د ییتمام به سمتش آشپزخونه پرواز کردم، دست ها

 کنم. دایکردم از دستش نجات پ  یزدم و سع  یکنارم افتاد. با خنده غلت  نی زم یقه شد و روحل

 من گرسنمه! شدهیپ یش یننه. پ یی_ آ

  نیزم ی زدم و به شکم رو یغی که ج  دیکش یر یدلم ت ر یشکمم نشست تا قلقلکم بده. ز یرو دستش
 . دمیخواب

 !وونهیننه دلم. د یی_ آ

 گفت:  عی. سردیو پس کش دستش

 زدلم؟ ی عز  ی! غلط کردم. خوبدی_ ببخش

 زدم.  یشدم و لبخند دردناک صاف

 _ ولش! 

 گذاشتم و گفت:  یناهار خور  زیم یپاهام قرار گرفت و بلندم کرد. رو  ریز دستش

 تا من صبحونه رو آماده کنم. یکن  یم یباال پادشاه نی_ شما هم 

 .دیوت کشساعت سرم س یعقربه ها دنی. با ددمیبه سمت حال کش یسرک

 ! نی. ساعت و ببی_ پاشا؟ بهتره عصرونه درست کن 

گرفتن و عدد چهار بعد از   یم یشی عقربه ها که با سرعت از هم پ دنیبه ساعت کرد و با د ینگاه اونم
 کرد. یآروم  یخنده  دن،ی کش  یظهر رو به رخ م

 من؟  یموش موش یخور   یم ی. چارنیب دمیسفارش م  یچ هی_ 

 . دمیزدم و با ذوق دست هام رو بهم کوب ییدندون نما لبخند

 _ کباب! 
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 و گفت:  دیبه سرم کش  یدست مهربون

 کنم.  دایرو پ یبذار برم گوش یی_ باشه بابا

خونه، دنبال   یتکون داد و همون طور که به گوشه  یکش اومد که به خنده افتاد. سر  شتریب لبم
 رفت، گفت:   یم یگوش

 _ از دست تو! 

... 

و   دیبه موهاش کش یو به سمت پاشا پا تند کردم. دست دمیپر زی م یکه با ذوق از رو دیها رس کباب
برداشت. قاشق و   نتیکاب یاز تو  یشدستیقرار داد و پ یناهار خور  زیم ی. پاکت رو رودیآروم خند

  زیم یحرکت رو  هیچنگال هم روش گذاشت و به سمتم برگشت. دستش دور کمرم نشست و به 
 . مگذاشت

 . نیپا  ای _ انقدر ن

 _تند سر تکون دادم و مشتاق گفتم: تند

 _ باشه! باشه!

کرد و با چنگال   یظرف اول رو توش خال یاز غذا ی نشست. کم یو رو دیرو عقب کش ی صندل  خودش
 از کباب رو کند، قاشق رو هم پر از برنج کرد و به سمت دهنم آورد. یا کهیت

 . ادیاومد! دهنت و باز کن تا فرود ب مای_ هواپ

 خنده و خم شدم.  ریزدم ز یپق

 . ادیننه چقدر بابا بودن بهت م  یی_ آ

دهنم رو  یتکون دادم و جد یکنه. سر  ینگاهم م رهی کنج لب خ یبا لذت و لبخند  دمیشدم که د صاف
 کردم و گفتم:  دنیشروع به جو  یباز کردم. با خشنود

 . هی_ اوم! عال
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شد که با چشم  دنیبسته مشغول جو یدهنش گذاشت. با چشم ها یاز برنج رو پر کرد و تو یقاشق
جان! خالصه قاشق_قاشق   شی تی. ولش تستین یز ی خورد؟ البته چ یگرد نگاهش کردم. دهن یها
  یو رو دمیشکمم کش یرو ی. دستمیاون به من تا دخل غذا رو آورد یکیدادم  یمن به پاشا م یکی

 نگاهش کردم و گفتم:  یشدم. کجک  چپه زیهمون م

 _ دستت طال! خفن خوشمزه بود. 

 خم شد. یاش گذاشت و کم  نهی س یرو دست

 _ قابل خانوم خوشگلم و نداشت. 

 . نگاهش قفلم شد و آروم گفت: دمیپر نیپا  زیم  یزدم و از رو یلبخند

 امروز و استراحت کن هورا. انقدر ورجه_وورجه نکن.  هی_ 

 آدم سر تکون دادم و گفتم:  یبچه  نیع

 .مین یبب لمی که ف ی_ قبول به شرط

 تکون داد و با خنده گفت:  یسر 

 !ی_ حتما هم کره ا

 تکون دادم و گفتم:  یاعتماد به نفس سر  با

 براشون مرد. دیعشقن آدم با گراشیهام. اصال باز یکره ا لمیمنم و ف ؟ید یفکر ی! پس چ ی_ بل

 گفت:  یرتیچهره اش و پوشوند و غ یاخم

 ! ایقربون صدقشون بر نمی. اصال نبیر ی بم یشکیه یواسه  ی_ شما حق ندار 

 کردم.  انی. با شوق حالم و برمی رو بگ دنمیخند یتا جلو دمیگز لب

 . دمیقول نم  ی. چشم ولرتتی _ قربون غ
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  میشخص لی وسا یفلشم رو از تو ع ی . سردمیزدم و به سمت اتاق دو  یبگه لبخند خفن یز یچ هیاومد  تا
  یلی! خاعی . دمیدان کردم هنوزم ند گهیخفن د لمیف  هیکردم و با ذوق دوباره وارد حال شدم.  دایپ

 ! من ذوق.غی. ج ینی عاشقانه بب  لمیف ینیبا شوورت بش دهیحال م

 . دمیو پفک برداشت که دست هام رو بهم کوب  پسیچند بسته چ نت یکاب  یخنده از تو با

 دست و بالت؟  یتو ی_ آخ جون! لباشک ندار 

  رونی م و ببرد. مارک مورد عالقه  نت ی کاب یچرا تکون داد و دوباره دستش رو تو  یبه معنا یسر  ثی خب
  نیکه از هم شی شکبه رنگ م رهیصورتم تکون داد. دهنم رو باز و بسته کردم و با ذوق خ  یآورد و جلو

قرار  مدست یکه صورتش جلو رمیترشم« شدم. دست دراز کردم ازش بگ  ی»من بس زدیجا هم داد م
 کرد و گفت:  یگرفت و لواشک رو باال گرفت. نچ_نچ 

 بهت بدم؟ نچ! اول سهم من و بده تا سهمت و بدم.  یجور  نی هم شهی_ عمرا! مگه م

  یمشک  یبه سمتش خم شدم و با نگاه به چشم ها ی کردم و دست هام رو به کمرم زدم. کم  یاخم
 گفتم:  طونشیش

 .شمیجون هورا که دارم تلف م ادیفقط اون و رد کن ب  دمی باشه م  یهرچ ه؟ی_ چ

 ت: گف  یاخم مچهیلبم نشست و با ن ی اشاره اش رو انگشت

 . رونی تا کال ننداختمش ب ری_ زبونت و گاز بگ 

 تمیلواشک و در حد مرگ دوست دارم، اذ دونهیصاف شدم. المصب م  یو حرص  دمیکش یق یعم  نفس
شم. دوباره    ییداره که همه دوست دارن لبو یحرص خوردن من چه لذت دونمی! اصال نم شیکنه. ا یم

بشر   نیشدم. چه کنم با ا   رهیبهش خ یم و عصب داد، لب هام رو جمع کرد یخندون لواشک رو تکون 
کولش و   یرو  دمیپر هیثان هیآخه؟ چشم به سقف دوختم و حواسم رو به فکرم جمع کردم. به عرض 

  یغیبرخورد کرد. ج  نتی . بدبخت از پشت تلو_تلو خورد و کمرش به کابدمیلواشک رو از دستش قاپ
. دمیکش یغ یسرش  قرار دادم و دوباره ج ی. سرم و رودمیو کله اش و با دست سفت چسب  دمیکش

حرکت من و از خودش جدا کرد و چپ_چپ بهم   هینشست. به  نی زم یکرد و رو ترلخودش و کن
 شد.   رهیخ
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 ؟یکرم دار  ؟یزن  یم  غیچرا کنار گوشم ج ؟یدیچه وضعشه؟ چرا کلم و چسب نیها هورا! ا یعنی_ 

 کردم.  یانداختم بلند نچ باال  سر

 _ بنده کخ دارم نه کرم! 

 گفت:  یحرص

 ؟ی _ همون کخ! کخ دار 

 زدم و دوباره سر باال انداختم. ییدندون نما لبخند

 کنم.  یمن انسانم کرم م  یکنن ول  یگفته من کخ دارم؟ برنجا کخ م ی_ ک

کج  نی زم یو با خنده سرم رو رو دمیکش ی غیزد. ج مهی حرکت روم خ هیزد و به  یا ی حرص  لبخند
 صورتم فوت شد.  گفت:  یگوشم پخش و نفسش تو یآرومش تو یکردم. خنده 

 ها! گهید نمیبرداشته. نب یهم کرم. واسه من فاز دکتر  ی_ تو فسقل بچه هم کخ دار 

کم زل زدم و   یبه چشم هاش از اون فاصله   طونیزدم و به سمتش برگشتم. ش ییدندون نما لبخند
 : گفتم

 _ اصال من تو رو ندوس من لباشک دو... 

همون  ی( تو گه ید نیبگم :|| خودتون بفهم دیو کرد که ممنوعه نبا یدهنم موند. )اون کار  یتو حرفم
که ازم   دمشیحرکت کش هیموهاش فرو کردم و مشغول نوازش شدم. از حرصم به  نیدستم رو ب  حال

 باال رفت و سرش رو ماساژ داد.موند. از شوک که خارج شد، دستش  رون،یجدا شد و ح 

 بگم بهت؟  یهورا! استغفراهلل چ یعنی_ 

 و به سمت کاناپه پرواز کردم.   دمیجام پر از

 جونت!  ی. ایمن و دار  یکه چه خوشحال یهمه کسم. وا یی_ بگو عشقم، نفسم، عمرم تو

کاناپه نشست. بالشت ها رو پشت سرم درست و   یبرداشت و کنارم رو نیزم یها رو از رو یخوراک 
 و گفتم:  دمیکش  یفی خف  غیمن رو بلند کرد. طبق معمول ج
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 ؟ یکن یم یجور   نیچرا ا وونهی_ نکن د

و مشغول  موهام فرو کرد یخودش خوابوند. سرش رو تو  یو من رو جلو  دیکاناپه دراز کش یرو
 نوازش شد. 

 _ بهتر نشد؟ 

 بازوش گذاشتم و گفتم:  یلبم نشست. سر رو یرو یمحو لبخند

 بهتر شد.  یل ی_ خ

 *** 

 سال بعد«  کی»

بودم که اومد خونه بهش   نیپرت، محو ا یدادم و با لبخند و حواس یشلوار پاشا حرکت م یرو رو اتو
. دمیپر  رونیهاش گذاشتم و با ذوق ب  لهیم یدر اومد، اتو رو رو یکه تو دیچرخش کل  یبگم. صدا
 . زدم ییو لبخند دندون نما ستادمیجلوش وا

 خونه؟  یآقا ی_ چطور 

 زد.  یباال انداخت و لبخند خسته ا ییابرو

 .یزن  یخوشحال م ه؟ی_ خوبم خانوم خونه. خبر

 دادم، گفتم:  یهلش م یی رو از گرفتم و همون طور که به سمت دست شو کتش

 خوشحالم.  شهی_ من که هم

 مهربونش گفتم:  یاه به چشم هابه سمتش برگشتم و با نگ  طونیش

 هم داشته باشه.  گهید لیدل هیممکنه خوشحال بودنم  یداره نداره؟ ول  ی_ کنار تو بودن خوشحال

 شد و از همون جا داد زد:  ییدست شو وارد

 سالگرد ازدواجمونه.  دونمی _ م
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 لب گفتم:  ری زدم و ز یژکوند  لبخند

 دادم. یکه االن راهت نم  یدونستی _نم

و به سمتش پرواز    دمیکش ینیروشن خورد. ه یکردم. نگاهم به اتو زونیآو یچوب لباس یورو ر کتش
 یهم م یاتو کردن شلوار پاشا پرداختم. همون طور که دست هاش رو رو یبه ادامه  ع یکردم، سر

 وارد اتاق شد.  دیکش

 ست؟ یشلوار من ن   ؟ی_ چطور 

 دادم سر باال آوردم.  یطور که اتو رو حرکت م همون

 _نه بابا شلوار تو کجا بود؟ شلوار مش رجبه.

 بسنده کرد. متعجب گفتم:  یا ی . به لبخند خشک و خالدینخند شهیهم مثل

 شده پاشا؟  یز ی_ چ

 شد.  رهیپاهاش گذاشت و بهم خ  یتخت نشست. دست رو یبه روم رو رو

 بهم.   ختیال ما رو هم گرفت. اعصابم ربود ح ریگ اد یبود کارش ز  یکیبانک  ی_ نه بابا. امروز تو

باال انداختم و سر باال   یشونه ا شده؟یچ نهیبب رهیم  سیرئ   یز یباال انداختم. مگه سر هر چ ییابرو
  دیو دهنم رو صاف کش دادم. از جاش پر  دمیکش یغیدو تا شده افتاد. ج  یآوردم. نگاهم به خط اتو

 .دیو نگران اتو رو از دستم کش

 ؟ یهورا؟ دستت و سوزوند شدی_ چ

 گفتم:  ییباال آوردم و با لبخند دندون نما سر

 _ نه بابا! شلوارت دو خط شد. 

 صورتش رفتم. یکردم و جلو زینگاهم کرد که چشم ر پوکر

االن بگم ها من با گوشت   نی! پاشا از هم؟یار ی! شلوارت دو خط شده؟ نکنه قراره هوو سرم ب نی_ ه
 سر جفتتون.  یزنم تو یکوب م
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بغض کردم و عقب_عقب به سمت تخت رفتم. روش   ییهوینگفت.  یز یکرد و چ یآروم  ی خنده
گذاشت و به سمتم  لهیم یو اتو رو خاموش کرد. رو دی کش یشدم. پوف   رهینشستم و مظلوم بهش خ

دون نگاه به من، دستم رو نوازش کرد و  دستش گرفت. ب یتخت نشست و دستم رو تو نیاومد. پا
 گفت: 

 . یکن  یبغض م  ییهوی بار  هی یخند یبار م  هی ؟یشد یطور  نیشده هورا؟ چرا ا یز ی_ چ

 و گفتم:   دمیو باال کش دماغم

 حس بد آورده! ومدهیکنه. ن یم تمیاذ یل یچون بچت خ دی_ شا

موند. به   نی. نوازشش قطع شد، همون طور سرش پادم یو جمع کردم و دوباره دماغم و باال کش لبم
 شد. آب دهنش و قورت داد و گفت:   رهیگرد بهم خ  یسر باال آورد با چشم ها ه یصدم ثان کی عرض ج

 ت؟ ی چ ی_ چ

 بغلش جا خوش کردم. به چشم هاش زل زدم و گفتم:  یدراز کردم و تو دست

 . یشیبابا م ی. دار ارین  در ی_ خنگ باز 

 ابرو باال انداخت.  متعجب

 _ بابا؟ من؟ 

 گفتم: یمسخره ا یصحنه   نیو باز و بسته کردم و پوکر از همچ دهنم

زنه  شهیاز جاش بلند م یشیبابا م   یدار  گنیکنم. ملت به شوورشون م ی! مش رجب و عرض م ری _ نخ
بابا   ارم یو پشم در م   شیمن دارم ر زمی عز  ریگه من؟ نخ یحاال شوور ما م  چرخونه.  یرو دور خونه م

 !شیشم. ا

تخت   یپاش رو گوشه  هیتخت گذاشتم.   یدور چرخوندم و رو هیخنده و بلندم کرد.   ری زد ز یپق
 گذاشت و روم خم شد. 

 شوک!  ی. رفتم تو یبد موقع گفت  کمی _ منم بلدما. فقط 
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 و آروم گفت:   دیخواب  تخت یبهم دست نداد. کنارم رو  یحس  ش؟ی حس خوشحال  ستین  یمصنوع

 ؟ یدی_ از کجا فهم 

شدم و   ره ی بسته اش خ یگاهم کردم. به چشم ها هیدست چپم بلند شدم و تک  یندادم. رو یجواب
 گفتم: 

 .ی_ پاشا! تو... تو خوشحال نشد 

 شد.  رهی باز کرد و بهم خ چشم

 کنم زود شد.  یحس م ی_ خوشحال شدم. چرا که نه ول

بالشت   یشحال نشد. دوباره بغض کردم و چپه شدم. سرم و روزدم. پس درسته خو  یتلخ  لبخند
 گذاشتم و آروم گفتم: 

 عالئم رو دارم.  یگوگل همه  ی_ عالئمش و دارم. سرچ کردم تو

 بلند شد. دستم رو گرفت و کشون_کشون گفت:  هوینوبت اون بود که  حاال

 بکنه.   یچک  هیدکتر   می. بلند شو بریشد یز یچ یمسموم دی_ نشد که. شا

 لبم نشست. نگاه دلخورم رو ازش گرفتم و گفتم:  یرو  یپوزخند

 ؟ ی. دقت کردیذوق دار  شتری_ االن ب

 رفت ناالن گفت:  یم  رونیو ول کرد و کالفه سرش رو تکون داد. همون طور که از اتاق ب  دستم

 . ای آماده باش گهید قهیدرسته؟ زود حاضر شو پنج دق  ی! اصال چدونمی نم یچ یهورا. ه دونمی نم_ 

 طور شد؟ نی. چرا؟ چرا ادیشدم و قطره اشکم چک   رهیرفتنش خ  رونیب به

 *** 

 . دیبه جلو خم شد. رو به خانوم دکتر کرد و با مکث پرس  یپاهاش گذاشت و کم یدست رو پاشا

 شد؟ ی _ خب؟ چ
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و دست هاش رو    دیکش یو نگاهش رو به پاشا دوخت. آه  دیرنگش کش  یبه مقنعه مشک یدست دکتر
 در هم قالب کرد.  زی م یصورتش رو یجلو

بله   نکهیهستن و ا فیضع یل یخ شونیسعادت. من به خانومتون هم عرض کردم. ا یآقا دی_ ببن 
 باردار هستن. 

اون  مشخصه یچهره اش، ول یصورت نگرفت تو  یر ییچشم هام قرار دادم. تغ  نی ذره ب ری رو ز  پاشا
سر دختر_ پسر بودن  لیهمون اوا ادمهیبچه دوست نداره؟   یچ ی. برادیخواب   دشیام یکور سو

و عشق   یو عشق دختر، مامان  یی. بابامیکرد ینداشت، کل_کل م یو وجود خارج  ومدهیکه ن یابچه 
که   یجور   یموهاش و بلند کن دهیدوست دارم، حال م شتر یخو من دختر رو ب ی معمول! ول بقپسر. ط

گفتم من پسر دوست،   یم شهیدر آوردن حرص پاشا هم یبرا  یاول مو باشه بعد دست و پا دراره. ول
! شیداره. ا فیآقا ناراحت تشر م،یو خدا رو شکر کن  می خوشحال باش  دیحاال هم که باردار شدم و با

گشت، حاال انگار   یبه سمتم بر م عی کرد سر  ینگاهم رو حس م ین ینگاه ازش گرفتم. قبال سنگ خوردل
 نه انگار! خانوم دکتر ادامه داد:

  نیبودن خانومتون! ا فینگران کننده است. ضع یز یچ  هیوسط  نیا یبگم بهتون. ول کی تبر دی_ با
تونه بچه رو   یم یاز حد به راحت  شی ب  یشوک، ناراحت نیمن هست. کوچک تر ینگران  یبرا یلیدل

اشون هم  هیکل هیبزنه. البته خانومتون به من عرض کردن  یادی ز یربه به مادر ض یسقط کنه و حت 
 . درسته؟دهید بیسآ

افتاده از شالم   رونیب یبه موها  یگرد به سمتم برگشت. لب جمع کردم و دست یبا چشم ها  پاشا
 و کالفه سر باال آوردم.   دمیکش  ی. پوفدمیکش

 .دهید بیام آس هی شد من هم چاقو خوردم. کل   ریدرگ یمشت عوض  هیپدرم با  ی_ وقت

 تکون داد و گفت:  یسر  دکتر

  یراحت با گفتن باال یل یتونن خ یم  شونیموقع باردار شونی. در ضمن استین  یخوب  لیها دال نی_ ا
بهشون   ی ل یتر از قبل شدن، پس حواستون رو خحساس   یعنی رهیبگاشون  هی چشمت ابروئه هم گر

  هاومدن بچ ایاز دو نفر مراقبت شه! من دکترشون هستم و تا آخر به دن دیبا گهی. االن ددیجمع کن 
  شی. لطفا طبق برنامه پدمیبهشون م تی تقو یبرا یبرنامه هفتگ هی. مونمیاتون انشاهلل کنارتون م 
 شه.  یدگیتا خوب به مادر و بچه رس  نیننداز رو از قلم یز یبرن، حواستون باشه چ 



 پروانه  یرد پا

228 
 

. دیموهاش کش نیب یصاف شد و کالفه دست  یصندل  یشروع به نوشتن کرد. پاشا رو یبرگه ا یرو
 لب زد:  ینگاهش رو به چشم هام دوخت و عصب

 _ االن وقتش نبود. 

به وجود اومده، و کردم که بچه  یشد. درد االن وقتش نبود، انگار من اون غلط   زونی و لوچه ام آو لب
  شی! خو خود گور به گورشیسر خودشه به من چه؟ ا ری همش ز یدارم ها ول  یایی کارها هیحاال منم 

آخه؟   ورمحرص بخ نیاز دست ا دیبا شهیاالن وقتش نبود. اه! چرا من هم گهیکرده و حاال به من م
با نوک کفش اسپرتم ضرب گرفتم.  نی زم یانداختم. رو نیبهش رفتم و سرم رو پا  یچشم غره ا

دکتر دوباره بلند   یکه صدا دمیکش  یکرد. چش شده آخه؟ آه  یبچه_بچه م یه  شی چند ماه پ نیهم
 شد. کاغذ رو،، رو به پاشا گرفت و گفت: 

 .دیکن  هیرو حتما ته  ستین یز ی_ اگه چ

 به سمتم گرفت و ادامه داد:   زیم یاز رو یکارت 

 بهم زنگ بزن. عایاومد سر شی پ یمشکل  ای ،یداشت  یوال. سزمی من عز یهم شماره  نی_ ا

 . دیبه روم پاش  یتکون دادم و از جام بلند شدم. اون هم از جاش بلند شد و لبخند یسر 

  یایب دیورقه ات برنامه هم نوشتم که با  ی_ حواست به خودت و کوچولوت باشه خانوم خوشگل. رو
 چکاپ.

جوجه اردک    نی. عمیدادم و خارج شد لشیتحو یبزانه سر تکون دادم. با تشکر، خداحافظ  همچنان
! تند_تند  چی داره، ه یبودم. المصب قدم بلند بر م دنیاول پشت سر پاشا در حال دو  نیزشت از هم

  نجای. ادمو صدام رو بلند کر  ستادمیرفت همون باال وا ن یپا ژیکه و مارستانیب  ی. از پله هارهیداره م
 نداره.  یکه محوطه است مشکل 

 . ستیبد ن  یآروم تر برون  کمیپاشا!  ی_ ه

اومدم و در   نی برسم. آروم_آروم از پله ها پا نیو منتظر موند تا من پا ستادیسر جاش وا یعصب
 همون حال گفتم: 

 _ انگار سوار کره خر شده.
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 اش بلند شد.  گهی د یمنف  یحس ها یلی و خ یحال، درمونده، کالفه، عصب  یب یصدا 

 مادمازل.  ای _ تند تر ب

 گفتم:  یرو به چشم هاش دوختم و با دهن کج نگاهم

رفت که زر زد حواست به خودت باشه. چت شده پاشا؟ تو   ادمی دکتر   یحرف ها دی_ اوخ_اوخ. ببخش
 !یستیکه عشق بچه بود ن  شی چند ماه پ  یاون پاشا

داشتم.  ینزدم فقط کنارش قدم بر م یکشوند. منم حرف   نیو به سمت ماش  دینزد. دستم و کش  یحرف 
عالمت خطر که  هیزنگ هشدار.  هیذاشت،  ینم یز یچ هیتونستم راحت و آسوده باشم.  ینم
شد و    نیدونم چرا. سوار ماش  ی. اصال به دلم بد افتاده، نمستیدر راه ن  یخوب  یزهایچ گفت یم

  نیماش  یکه تازه پام رو تو  ید و رو به مننگاهش رو به کاغذ دوخت. لب هاش رو بهم فشار دا
 گذاشته بودم گفت: 

 د؟یخر  یخودت بر   یتون یببرمت؟ نم  دی_ حتما با

 دینبا فمی دکتر گفت من ضع ستیانقدر بد شده که حواسش ن یدارم بزنم؟ وقت ینزدم. حرف  یحرف 
که پا به   یبه حال وقت یذره شکل گرفته. وا هیفشار روم باشه، اونم از االن که بچه هنوز کامل که نه 

هاش رو  زل زدم. پلک شیمشک یو فقط به چشم ها ختمینگاهم ر یحرف هام رو تو یماه شم. همه 
 به هم فشار داد و کالفه سر تکون داد.

 .میری _ باشه... باشه! م

که دو_سه بار سر از پنجره   ی! جور یلیشلوغ چشم دوختم. کالفه بود. خ ابونی خ  بر گردوندم و به سر
  لیهم نداشت، فحش روونه کرد. دل یر یکه تقص  ییجلو  نیماش  یبنده خدا راننده  یبرد و برا رونیب

. چند  ییهویشد؟ اون هم  نطوریهام چرا ا  یبا شوخ هیو پا یمنطق یکردم. پاشا یکارهاش و درک نم 
ذهنم  یتو گهی. دنمیتونم کارهاش و بب  ینم گهیامروز افتضاح شده. د ی زنه ول یموقته کالفه 

ترمز زد. چنان با شدت   یبا سرعت به بغل روند و رو ابونیکنه. کنار خ  یکه م یینداره کارها ش یگنجا
  ی. اخمدپشت سر و به جلو پرت شدن من، همزمان ش  یها نی بوق ممتد ماش یکه با صدا ستادیوا

زدم، خودم رو    غیخشک شد اصال. ج  د،یرس انیآرامشم به پا یکردم و به سمتش برگشتم. چشمه 
 کردم. هیتخل
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 شهیطور به سمت ش  نیا دیداره مخت که من نبا شیاصال گنجا ؟یفهم  ی_ چه مرگت شده پاشا؟ م
  میبکش  یخوا یم شه؟یش یکه برم تو ستمی برات مهم نخودمم   ؟یپرت شم؟ بچه به درک، خودم چ

 راحت بگو برم گورم و گم کنم.

موهاش نشست و خوش حالت بودنشون  یاش ال گهیلب هام نشست. دست د یدستش رو یعصب
داد که تحملم از دست  یموهاش رو تکون م یعصب  یضربه آشفته کرد. بغض کردم، جور  هیرو به 

فهمم. دستم به  یرو نم   یچی فهمم! ه ینکنم. نم هی رفت. تند_تند پلک زدم و دهن باز کردم تا گر
موندن   یول  ز،ی همه چ ختنیبهم ر یعن یحرکت بازش کردم. رفتن من  هیو به  رفتدر   رهیسمت دستگ

. هه!  ستادمینار بزرگراه واو ک دم یپر  نیپا  نیاز ماش ع یداغون شدنم. سر یعنی یعصب یپاشا نیبا ا
که  شهیم  افتی ییپل هوا نمی سر برگردوندم تا بب ه؟یآر ت یب ستگاهیبرم اون ور که ا یخوبه. چه جور 

 هی ییپل هوا دنیبه جلو خم شدم و با د  یتوجه بهش کم یقرمز افتاد. ب  یبه پاشا با چشم ها منگاه
 کرد.  ریزدم. از کنارش رد شدم که دستش بازوم رو اس یصد متر جلو تر لبخند 

 _ کجا؟ 

 بود.  یکه البته تالش ناموفق  دمیزور بازوم رو از دست کش به

 _ قبرستون. 

 گفت:  یآروم شده ا  ی. دوباره نگاهم کرد و با صدادیکش یا یباز کرد و نفس حرص  دهن

 شه؟یخوب م دی_ من بگم ببخش

 !یل یخ  دلخورم از دستش، یل ینزدم. خ یحرف 

 ؟ یش  یم ی_ بگم غلط کردم خوبه؟ راض

 سکوت من! همچنان

 هورا من... من... ؟یخوردم چ یادی ز زی_ بگم چ

 : دی بست و آروم نال چشم
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. به کمی. انتظار خبر پدر شدنم رو ابدا نداشتم. درکم کن ستیاصال خوب ن می روزها حال روح نی_ ا
 . شکنمی موال دارم م

 با دست پاک کردم.  د،یچک میفرد زندگ  نیاشکم و که لجوجانه از حالت مهم تر قطره

 ؟ یگینم  یچیچته؟ چرا ه گمی منم ده روزه دارم م یخب لعنت   ؟یچ ی_ برا

 آورد و گفت:  نی پا سر

 ؟ ی کمکم کن یخوای _ م

 _تند سر به آره تکون دادم که ادامه داد:تند

 _ فقط برو بچه رو بنداز.

اش بودم. به  رهی زدن، خ یم ادیکه ذره_ذره تعجب رو فر ییحرف، با چشم ها ا یند کی حرف، با  یب
 تته پته افتادم از لفظش.

اون بچه   ؟یگ یم یچ یفهم  یکه از خون من و توعه؟ م یبچم؟ بچه ا ؟ی... کی_ ب...ب...بندازم؟ ک
  یزندگ  یکنم. چجور  یکنه، جونش به جون من بسته است، دارم حسش م  یم هیاالن داره از من تغذ

 یفهممت. دار  ینم یلعنت ؟یزن   یزر م یچ یفهم  یپاشا؟ م ادی دلت م رم؟یکه از خونمه رو بگ  یکی
. اگه ادامه  یستیکه من عاشقش بودم ن   یی. پاشایستیمن ن  یتو پاشا ؟یگ یم  یچ ، یکن یم ستمخ
 ... اگه...یبد

 داد زد:  یرو با ضرب پس و عصب  دستم

 ؟یکه مقابلته منم. دوست ندار   یی! پاشانیهورا. هم نم یمن هم ؟یر ی م ؟یکن یولم م  ؟یچ ؟ی_ چ
 !یهر 

صورت    یحرکت بلند شد و رو هیدستم به  ؟یگفت اصال؟ به من گفت هر   یشد. چ یچ  دمینفهم
که به  یا  یلی. انگار س دیچ یبدن خودم پ یعشقم فرود اومد. درد صورتش با تمام توان ده برابر تو

که   نمونیب یاما از سرما دمیکه به خودم لرز دیوز یخودم دادن. باد سرد لیصورتش زدم رو بدتر تحو
کمر خم شدم و  نبود. لب هام از هم فاصله گرفت، چند قدم عقب رفتم و به هق_هق افتادم.  بدتر

 به نگاه متعجبش گفتم:   یراست کردم و با پوزخند، با لبخند تلخ
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من برم که    یخواست ی. م ستی. پس بگو دردت بچه نیتا راحت ش  رمی . مرمی_ باشه آقا پاشا. باشه! م
 دردسر هم همراهت باشه.  هیما هی ینخواست

  نیکردم. ا ه یگر ی_هایرفتم و هاصورتم گ  یافتادم. دستم رو جلو نیزم یو مظلومانه رو دیترک بغضم
چند روزه پر شده از چرا؟  نی ا یمن تو یشد؟ چرا زندگ  ینطور یمن دارم؟ چرا ا هینکبت یچه زندگ

 من رو جواب بده؟  یقراره چرا ها  یک ا؛یخدا

حرف به چشم هاش   یرو ب  زمی. نگاه تند و تدمیسمتم برگشت تا بلندم کنه که با سرعت از جام پر به
طور عقب   نیبود که ا یعمق چشم هام چ یتو دمی عقب برداشت. خودمم نفهم  یدوختم که قدم

شم، تا اون بغض و    یتا خال دمی . دودمیدو ییزدم و با تمام توان به سمت پل هوا ی. پوزخنددیکش
دم. نگران کر یمنتقل کنم. پله ها رو گرومب_گرومب به باال ط نیحس شکستن رو با پاهام به زم

نشده مواظب من و   یچیکردم. هه! هنوز ه یحواسم رو بهش جمع م دیکه با ین یبودم، نگران جن
  یب ستگاهیاستراحت مطلق باشم. به سمت ا دیآخر که فکر کنم با یچه برسه به ماه ها ستیبچش ن

هنوز اون ور   یبه پاشا ینگاه می ن  یمن زوم بود. هر از گاه ینگاه ها رو یکردم. همه  حرکت  یآر ت
بدبخت! انقدر  یچشمتون دراد. فضول ها نیکردن. انقدر نگاه کن یم نیزده به ماش هیتک  ابون،یخ

 ی قهیدر   دیو بنما تونی بوقلمون ی. خو اون کله ستیکار خودشون ن یملت سرشون تو ادیبدم م
صاف، با فاصله از    یحرص! شیا  ن؟یدار کاری . به مردم چنیخودتون رو درست کن   یتا زندگ شتنیخو

کارش؟ مگه نگفت   یکنه بره پ یفهمم چرا پاشا حرکت نم  یانداختم. نم  نی. سر پاستادمیوا  یخانوم
 هیرگ دی! نبا دیگلوم جا خوش کرد و با آب دهنم قورت دادم. نبا یکه با تکرار حرفش تو یبغض ؟یهر 

نگه داشت سر باال آوردم و با   ستگاهیا یکه جلو یآر ت یب  دنیکنم. غرورم و نگه دارم حداقل. با د
شدم.   بهم، نگاه کردم. دلخور بودم، شکسته بودم، از همه مهم تر حساس  رهیخ  یبه پاشا  یلبخند تلخ

کنه. اونم از  رونی من رو ب یاحترام یو با کمال ب   یراحت  نیبه هم نکهیبود نه ا  ی حواسش بهم م دیبا
با خون خودمون پا به کانون   یبچه ا  میدیفهم  یوقت م، یشتدا ی خودم! چه لحظه لذت بخش  یزندگ

به داخل    یو قبل بسته شدن در خودم رو پشت خانوم  دمیکش یق یذاره. نفس عم یخانواده امون م
. پشت به  ستیشد. خوبه الحمداهلل جا هم ن   یخال ونیدر م  یک ی یها یجا دادم. نگاهم قفل صندل

و از   دمی کش یدادم. آه یسر تا سر  یام رو به پنجره  ه یو تک ستادمیهنوز سرجاش مونده، وا یپاشا
  رونی ب یاز نما دنیکردم و تا رس یپل  یموجود رو به گوشم زدم. آهنگ شهیهم یها  یهنذفر  فمیک یتو

  نی بود. بزرگ تر وبخ زیکنم. همه چ ین یب  شیرو پ یزندگ نیا یتونم ادامه  یلذت بردم. اصال نم
 یمگه م ؟یتونست بگه هر  یم بشر نیمگه ا یمرگ پدرم بود. آخ بابا! اگه بود  میمشکل زندگ
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بابا نرفتم به سرعت   شیوقته پ ی لیخ  نکهیطور حرف بزنه؟ با حس ا نیتونست راحت عاشق کنه و ا
 سمت خانوم کنار دستم برگشتم.

 د؟ ی_ ببخش

 حرفم شد.  یمنتظر ادامه  یلبخند مچهیکرد با ن  نگاهم

 تونم بهشت زهرا برم؟  یاتوبوس و مترو خبر ندارم. با کدومشون م ی ط ها_ من اصال از خ

تابلو خط سه مترو رو دنبال کن. راحت تر   یشو از رو اده ی. اونجا پ زمی متروعه عز گهید ستگاهی_ دو ا
 . یرس یم

و دل  یابر  یزمزمه کردم. دوباره به سمت پنجره برگشتم و به هوا یدادم و ممنون  لشیتحو یلبخند
 شدم. رهی شهر خ نیچرک

 *** 

دلم نشست، دروغ گفتم. دست هام و   یروم اون هم تک و تنها نگم ترس تو ی قبر جلو یکل دنید با
وز  رفت. س  یم یک یروزها کردم. هوا رو به تار نیرحم ا یب  یپاشا یحواله  یلب لعنت ری مشت کردم و ز

  یم دمید یم  یاگه کس یعنی برده بودم.  برهی و یکمم رو یهم داشت و باد سرد با وضع لباس ها
شدن به سنگ قبر   کی. با نزددمیو به قدم هام سرعت بخش  دمیکش یرقصه. پوف  یم یگفت داره بندر 

  یرو  ،یاوقات عصب یمهربون و گاه  شهیکوه استوار هم م، یگر زندگ تی مرد مورد نظر، مرد حما یمشک
از   سوخت ی م  شتریسفت و سرد سوخت اما دم نزدم. قلبم ب نیافتادم. زانو هام از برخورد با زم  نیزم

  دمیعکس بابا کش ینه؟! دست رو ایسرانجامش خوشه   ستی که معلوم ن یبدبخت نی. از اییتنها نیا
روم سنگ و شستم و باهاش  بودم رو باز کردم. آروم_آ  دهیدر خر یجلو یکه ازمغازه  یگالب شهیو ش

 کردم.  هیگر

دخترت بدون تو جشن   ین یبب  ییمن؟ کجا یچشم عسل ییخوشگلم؟ کجا ی بابا ییکجا ؟یی_ بابا
تا دستم  یستیچرا ن ؟یکمکم کن یست یچرا ن  ؟یشیبابا بزرگ م  یدار  ی نیبب   ییگرفت؟ اصال کجا یعروس 
نه!  یکرده؟ ول نطوریکه حالم و ا یگوش کس  ریز  یبخوابون یل یس هیگرمت و  یدست ها  یتو یر یو بگ

 دوسش دارم.  یلی بابا. من... من خ   یننز
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سنگ سرد گذاشتم و ادامه دادم. با درد،   یهق_هقم سکوت بهشت زهرا رو شکست اما سر رو یصدا
 حرف.   یبا بغض، با کل

مرد  هیسم تر یکنم دوست داشتنش رو. بابا م  فیتونم توص ی. اصال نمشتریب   یلی_ قد ستاره ها، خ 
 رو از دست بدم.  گهید یدوست داشتن

نشست   یصورتم م یکه رو  ییبود. قطره اشک ها  دهیزدن رس  خیسنگ به مرز  یاز سرما صورتم
خودم جمع شدم. دو    یتو شتریپوست. ب یکرد، از تناقض سرما و گرما یم جادیپوستم ا یسوزش رو

 دستم رو باال آوردم و دو طرف سنگ گذاشتم.

 ؟ یکن  یبغلم م  یی_ بابا

رحمانه   ی. اشک ب رمیهق_هقم و بگ یصدا ی. نتونستم جلورمی اشک هام و بگ ینتونستم جلو گهید
. دورم پر از آدمه شهیسوزوند. تنها بودم. تنها تر از هم ی م  شتریب  یول کرد،  یصورت سردم رو گرم م 

کردم.   د سر بلن یقورت دادم و کم  ی. آب دهنم رو به سختستیتنها تر از من ن . انگارتونمی نم  یلو
و   دمیبه صورتم کش ی. دستدمیسرم خورد، از جا پر یو تک چراغ روشن باال کیتار ینگاهم که به هوا

! دورم پر بود از انواع چکسی... هستین  چکسیپر از اشک به دور و برم نگاه کردم. ه یبا چشم ها
به سرم گرفتم. نه  یستکرد، د یگوشم نجوا م ریمتفاوت. با هو_هو باد که ز یها زیاقسام قبر ها با سا

  میگوش نجام؟یشده؟ مگه چند وقته ا  کیهوا تار دمیترسم. چرا؟ چرا نفهم یم  یدون  ی! تو که مایخدا
اذون و  یصدا ی! چطور نی ه 8:45. دیساعت مخم سوت کش دنیخارج کردم. با د فمیرو از ک 

. بدون یرعلیام ،پاشا، خونه  ،یرعلیکال دارم. همه هم پاشا، خونه، ام سی چقدر م غیج  دم؟ینشن
تونستم به   ینم  ی. حت ارمینشستم. جرئت نداشتم سر باال ب نیزم  یرو یگوش یگرفتن نگاه از صفحه 

که  دمی کش یق ینه؟ چشم بستم و نفس عم گهیشم. باالخره بابام هم مرده د  کیسنگ قبر بابا نزد
ام   دهی. نگاه ترسشدماز جام بلند  یاز دستم افتاد و فشنگ یزد. گوش غی کنار گوشم ج  یحس کردم کس

  نیبا سرعت آدرنال که ضربانش قابل کنترل نبود گذاشتم.  یقلب  یرو به دور و اطراف دوختم. دست رو
به سرم   ی. کالفه دستدمیلرز یم رونی نبود، از ب یگرما عاد نیخونم باال رفت و تمام بدنم گرم شد. اما ا

بوق   هیرو گرفتم. با  یرعل ی شماره ام  ن،یمخاطب  ستیل یچنگ زدم و تو نیزم یرو از رو  یگرفتم. گوش
  ستین چکسیخر وسط هفته که ه نیع یوقت گهید نهی . همدیچی سکوت مطلق پ یدادش تو یصدا

 . بکش هورا خانوم بکش!شهیم نیهم  ،ییجا ن یهمچ  یای ب یبلند ش 

 تو؟  یا ی_ کدوم گور 
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  یلیدل نیرو نداشتم و هم  یداد ن ی . از داداش مهربونم انتظار همچدیبستم که قطره اشکم چک  چشم
 شدن اشک هام شد.  شتریب یبرا

 ! یلیتنهام. خ   یلیبابا داداش. خ  شی_ من... من... من اومدم پ

 کردم.  یزدم و صداش م  یهق م مظلومانه

  یکنه من و م یدست دراز م یک ی کنم  یترسم. همش حس م یم  نجایترسم داداش. از ا ی_ من م
 سردمه. ؟ی قبر. داداش یکشه تو

 آروم شدش بلند شد:  یصدا

  ییداداش؟ جا زی برسم. باشه عز یزود دمیتو از جات جم نخور باشه؟ قول م زمی_ باشه هورا. باشه عز
همون   یآهنگ گوش کن ول   دونمی. چمنیبب لمیاگه نت وصله ف  نیکه شارژ داره بب تی گوش  ا؟ینر

 . نینش یطور 

شدم. در همون  رهی کنار دستم خ ی به درخت تازه تکون خورده  دهیدهن جمع کردم و ترس یرو تو لبم
 زمزمه کردم. یباشه احال آروم 

 . ی_ هورا جانم با من حرف بزن. با داداش حرف بزن خواهر 

از   یعیفج یتونم دهن باز کنم؟ از همه بدتر حس گرما یمرز سکته بودم مگه م ینگفتم. تو یچیه
که از   یکنم؟ با حس قطره عرق ی دارم سکته م یمخم بود. نکنه جد یرو  یرونیداخل بدن و لرزش ب 

. چشم دیکش یم ری . عرق کرده بودم! پشت سرم تدمیصورتم کش یآرنجم رو رو  د،یچک  نیپا  میشونیپ
 بلند شد:  یعل  ریام یسوخت اما خودم کردم که لعنت بر خودم باد. صدا یم هام

 .یلعنت گهی_ هورا؟ حرف بزن د

و فقط صداش زدم. صدا زدم و اون جانم حواله ام کرد. نفس هام تنگ شده   دمیکش یق یعم  نفس
کرد   یخس_خس م نمیگلوم گذاشتم و فشارش دادم. س  یبود. تنگ، تنگ. اون قدر تنگ که دست رو

 نیبا ضربه به زم جهی. چشم بستم که از سرگدمید ی چشم هام م یهوا مرگ رو جلو یک یو از تار
گلوم بود و دست  یدست رو هیاون ور تر پرت شد.   یکم یشد و گوشاز دهنم خارج  یافتادم. آخ
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دستم چشم هام  دنی. قبل رسدیآروم کردن برادر نگرانم. اما نرس یبرا یام در تالش گرفتن گوش گهید
 پشت پلک هام غرق شدم.  یکی بسته شد و در تار

 »پاشا« 

 که بلند داد زد:  ی رعلی ام یصدا با

 زنه.  ی_ هورا داره زنگ م

که اجازه نداد    رمی رو از دستش بگ یکردم. به سمتش برگشتم و خواستم گوش تی هدا یرو کنار   نیماش
 و شروع به صحبت کرد.

 تو؟  یا ی_ کدوم گور 

... _ 

  ییداداش؟ جا زی برسم. باشه عز یزود دمیتو از جات جم نخور باشه؟ قول م زمی_ باشه هورا. باشه عز
همون   یآهنگ گوش کن ول   دونمی. چمنیبب لمیاگه نت وصله ف  نیکه شارژ داره بب تی گوش  ا؟ینر

 . نینش یطور 

و منتظر    دمیکش یآهنگ گوش کنه تا نترسه؟ پوف دیرفته که با یمگه کدوم گور  ؟یچ یعن یبابا.  یا
 حرف لب زد:  یبا دست اشاره زد حرکت کنم. ب  یرعلیموندم تا مکالمه اشون تموم شه که ام

 زهرا! _ بهشت

شهر محسوب    رونیهم ب  نیاز شهر روندم. حاال همچ رون ی تکون دادم و با سرعت به سمت ب یسر 
شد؟ چرا بهش گفتم بره؟ اونم   ینطور یکردم ا ی. اصال چه غلطگهید ستیخب تهران ن  یول شهینم

  هیپنجره به سرم تک یدونم جونم به جونش بسته است. دست چپم رو باال آوردم و لبه  یکه م یکس
به فرمون   یحرفام مشت یادآور یاز  یمن. غلط کردم اون حرف و زدم. عصب ی کردم هورا غلطدادم. 

 به سمتم برگشت اما مکالمه اش و قطع نکرد.  یرعل ی که ام دمیکوب

 . یحرف بزن خواهر _ هورا جانم با من حرف بزن. با داداش  

 .ی_ هورا حرف بزن لعنت 
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 : د یو به سمتم غر دیزده از جا پر  شیآت  یتیمثل کبر یرعل یشد که ام  ی! چشدیدونم چ ینم

 االن. ادیسرش م ییبال هی . ی_ ِد تند تر برو لعنت

 داد زدم:  بایپدال فشردم و منم تقر یرو تا آخر رو پام

 هان؟ پرواز کنم؟ اد؟یبار ز هیبار کم   هی کیتراف نی برم با ا  ی_ کدوم گور 

اصال؟  شدهیچ ست یصدا کرد. معلوم ن  یب یو شروع به صدا کردن هورا دیموهاش کش نیب یدست
کار کنم هورا؟  یرو به کشتن ندم فقط. چ گهیبدبخت د هیخودم و   ادیو سرعت ز یاز نگران  ایخدا

 کنم؟ کارتی باشم. چ  شتیتونم پ یه متونم ولت کنم ن  یمنجالب موندم؟ نه م  یتو یکنم وقت  کاریچ

 *** 

. از دور  مید یبه سمت قبر پدرش دو  یرعلی پارک کردم و با ام یشدن به بهشت زهرا کنار  کیبا نزد  
به قدم هام   شتریدستم و مشت کردم و ب ی. عصبختمی و فرو ر دم یشدم رو د  نینقش بر زم  یهورا

 نشستم و شروع به صدا زدنش کردم.  نیزم  ی. کنارش رودمیسرعت بخش

الل شم  یخوا   یهورا بگم غلط کردم؟ م ؟یدیخانوم خوشگلم بلند شو؟ چرا خواب   زم؟ی_ هورا؟ هورا عز
 اصال؟

به شونم زد و هورا   یدست یرعل یشده. ام  هوشی که ب یزنم؟ اونم با کس  یچرا دارم حرف م دمیفهم ینم
 . دیرو در آغوش کش

 .می. بپر برستیاالن وقتش ن یاومده ول ش یپ یچ  نتونیدونم ب ی_ نم

  نیو به سمت اول  مینشوند یصندل ی. در عقب رو باز کردم. هورا رو رومی دیدو نیسمت ماش به
 روندم.  نجایا کینزد مارستانیب

 *** 

 به سمتم اومد و گفت:  یورود مِن هورا به دست، پرستار  با

 آقا.   دی_ بفرما
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 تر دست جنبوند.  عیآشفته و نگران سر  یرعلیبگم که ام یز یباز کردم چ  لب

 افتاده بود.  هوشیقبرستون ب ی_ خواهرم تو

 باال انداخت و جلوتر از ما راه افتاد. ییابرو

 . نیای_ دنبالم ب 

 تخت قرارش دادم که دختر پرستار گفت:  ی. رومیرفت   یسمت تک اتاق به

 دکتر رو خبر کنم.  رمی_ م

آشفته اش و داخل شال فرو کردم و   یو کالفه کنار تخت نشستم. موها تکون دادم ی_تند سر تند
 کردم.   یرعلی رو به ام دهیبدنش ترس   یدست هام گرفتم. از سرما نیدستش رو ب 

 ؟ینبضش و چک کرد  یرعل یسرده... ام یل ی_ خ

کرد. کارهامون دست خودمون نبود. از   یر ی دستش و از دستم خارج و شروع به نبض گ عیحرفم سر با
 هورا مهم بود. یاالن فقط سالمت یول  رمی تونم نبضش و بگ یمنم م دی فهم ینم یدت نگرانش

 بگه دکتر وارد شد و گفت:  یز ی. تا خواست چدیبا سرعت به سمتم چرخ  سرش

 _ چه خبره؟

 به تته_پته افتاد. یرعل یام

 زنه! یزنه! نبضش نم   ی_ نم

  یعنیزنه؟  یکه نم  یچ یعنیچطور چشم هام پر شد؟   دمیدهن باز به سمت هورا برگشتم. نفهم با
 ... دی... نباد یزنه؟ نبا یزنه؟ پس چرا نبض من م   یمن نم یکه نبض زندگ یچ

 گفت:  یبلند یمن رو از کنار تخت هورا کنار زد و با صدا دکتر

 .نمی بب  نیباش  رونی_ هر دو ب 
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رفتم نگاهم رو به    یرفت. همون طور که با اخطار پرستار عقب_عقب مدستش گ یهورا رو تو دست
.  دیزدم و قطره اشکم چک هیتک  واریمن نرو! کنار در به د ی من. ب  یجونش دوختم. نرو هورا مهیبدن ن

. چرا؟ تونم ی... نمشهیاما نم مهی زندگ یزن مورد عالقه   نیدوست دارم. اصال اول یل یمن هورا رو خ
صد برابر از من نگران و آشفته تر بود.   یرعلی شونه ام، چشم باز کردم. ام  یرو یهه! با قرار گرفتن دست 

 فاصله داد و گفت:  واریبا دست بدنم رو از د

 !فهی نده کث هی_ تک 

قرآن بلد  ی. تند_تند شروع به خوندن هرچ ستادمیانداخته دم در وا نیتکون دادم و سر پا یسر 
ذکر ُتک زبونم بود رو خوندم و خوندم. راه رفتم و   یصلوات. هرچ  ،یالکرس تی. چهار قل، آ بودم، کردم

به تک  ی. اگه بفهمه چدمی کالفه، سردرگم و نگرانش و به جون خر  یرعلی رفتم، نگاه متعجب ام
دونن که هورا بارداره.  یها اصال نم  ن یخدا ا یوا ه؟یعکس العملش چ کنه؟یم  کاریخواهرش گفتم چ

 کردم.  دنیو نگران شروع به پرس دمیبه موهام زدم که در باز شد. سمت دکتر پر یچنگ

 زنه؟  یدکتر؟ خوبه؟ اصال نبضش... م  یآقا شدی_ چ

 یبهم انداخت که قلبم تو یچهره اش و پوشوند که جونم رو به لبم رسوند. نگاه سرزنش گر  یاخم
 دهنم اومد.

کردن  فیخف یسکته  هی شونیزنه اما به شدت کند. ا ی. نبضشون هم مستی_ حالشون اصال خوب ن
نتونن پا به قبرستون  گهیممکنه د یحت  ای رنیبگ  یکی تار یای . ممکنه بعد بهوش اومدن فوبونیآقا

 قبرستون افتاده بودن.  یکه تو دهیبذارن. درسته؟ پرستار ازتون شن

 : دیو پرس   دیچرخ نمونی اخمو ب انسالیتند_تند سر به آره تکون داد. نگاه مرد م یرعل یام

 خانوم کدومتونه؟  نی_ شوهر ا

 متعجب گفت:  یبه من اشاره زد ول یرعل یام

 شوهر داره؟ نیدی_ از کجا فهم 

  شهیم نیبچه ازدواج نکنه هم ا؟یو که چپ_چپ نگاهش کردم. حلقه نداره آ   دیبه سرش کش  یدست
 رو به من گفت:   یرعلیتوجه به سوال ام ی. دکتر بگهید
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 . دیای_ لطفا دنبالم ب 

راه افتادم. وارد شد و پس از ورود من در رو   یتازه کردم و پشت سرش به دنبال اتاق  ییسرفه گلو با
 رفت و روش نشست. دست هاش رو قالب کرده رو به روش قرار داد و گفت:  زش ی بست. به سمت م

 ...یآقا دینی_ بب 

 گفتم:  آروم

 _ سعادت هستم.

 تکون داد و گفت: سر  یجد

 د؟ یدون یباردار هستن م شونی. استیسعادت! وضع خانومتون اصال خوب ن  ی_ آقا

 درهم از خاطرات گندش گفتم:  ی_تند سر به آره تکون دادم و با چهره اتند

 . می_ تازه متوجه شد

 رید قهی! دوما اگه فقط ده دقکی ن یبگم که ممکن بود بچه اشون از دست بره. ا دی_ در هر صورت با
بود که  یحال طور   نیبود اما در ع  فی. سکته کردنشون خفدیرو نداشت شونیا گهید دیکرد یم

کنم. همه رو سر وقت   یم  زیدارو تجو یحکم مرگ رو داشت. براشون مقدار  مارستانیبه ب  دنشونینرس
اتاق   ی. تودیچک کن  افتنیبهبود   نکهی! لطفا بعد ادیریبگ  یجد  یلیبخورن. استرس براشون سمه. خ

مبتال شده و قرار   یک یتار یایبه فوب  یعن ی دینه؟ اگه ترس ایترسن  یم دین یبب د،یقرارشون بد کیتار
. قبل چک  دیرآباژور رو روشن نگه دا هیخواب حتما  ی. براگهید یفاجعه ا یعنی  طیگرفتن در اون مح 

 . دیکردن هم حتما با چراغ روشن بخوابن، پس از بهبود اون چک کردن رو انجام بد

 زمزمه کردم. دست هاش رو از هم باز کرد و گفت:  یو چشم  دمیبه سرم کش یدست

 درسته؟  ستی_ دفترچه هم که همراهتون ن

 تکون دادم که مشغول نوشتن شد. برگه رو به سمتم گرفت و گفت:  یسر  همچنان

 هستن بعدش مرخص ان.  یبستر  مارستانی ب ی. تا فردا تودیکن  هیداروهاشون رو ته _
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 و گفت:  دیجلوم پر ی رعلی زمزمه کردم و با حال خراب از اتاق خارج شدم. ام  یممنون

 گفت؟  یچ شد؟ی_ چ

زمزمه کردم. متعجب   یو نه ا  دمیکش یپوف  ؟ییهویاونم   ؟یشیم ییدا یبهش بگم دار  هیخوب   فکر
 شونم زد و گفت:  به یضربه ا

 گفت؟  یدکتر چ گمینه؟ م ی_ چ

 گفتم: یگرفته ا یچشمم گذاشتم و با صدا  یداخل یاشاره و شصتم رو گوشه  انگشت

 ؟ یر یهورا رو بگ  یداروها یبر  یتون  ی_ داداش م

 .دی _تند سر تکون داد و برگه رو از دستم قاپتند

 گردم.  یجا باش بر م  نی_ هم

 .دمیکه از اتاق هورا خارج شد، دو یسمت پرستار  به

 !دی_ ببخش

 به سمتم برگشت.  یاخم  مچهی ن با

 دادم:  ادامه

 شش؟یتونم برم پ  ی_ م

 گفت:  ینگاهم کرد و پس از مدت کمی

 . دی_ بفرما

  یخبر  یغرق در ب یوارد شدم و نگاهم رو به هورا یزمزمه و با دست در رو باز کردم. به آروم  یممنون
پا   هیو دوباره به عقب برگشتم تا در رو ببندم. به سمت تختش حرکت کردم و   دمیکش یدوختم. آه

تمام   لیدل  نکهیافتاده از شالش نشوندم. با ا رونیب یموها یرو یلبه اش نشستم. خم شدم و بوسه ا
کدوم رو   شه؟ی دوست داشتن ها به کجا ختم م نیته ا دونمی اما اصال نم دونمی رو م   ریاتفاقات اخ 

. ازش جدا شدم و چشم هام رو  یلی نداشتن هورا تا ابد؟ سخته! خ ای من  یهورا ب یانتخاب کنم؟ زندگ
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پلک در آغوش   یبایحصار ز نیوقت ا چینتونم ه گهید  دیباز کردم. خوبه که چشم هاش و بسته، شا
رو با دست نوازش کردم. شصتم رو    شیشمیابر یمو کهی و ت دمیکش ی. قشنگم! آهنمیمژه هات رو بب 

رو ناز کردم. سر باال آوردم و لب هام رو از هم فاصله دادم،  شی لیپاست یکش دادم و همزمان گونه ها
 نی. ازمیکه براش اشک بر وغرورم ک گمی نم  یندارم، حت  یاشکم فوران کنه. ترس یاالنه که چشمه 

  ینکن هی گر ادیافتاد ز یاگه اتفاق ناگوار  دوارمیهاست. ام حرف نیاز ا شتری ب  یلیخ  اقتشی دختر ل
. دستم رو از صورتش جدا کردم و به سرم گرفتم. نه!  ی من نباش یهورا گهیاصال د دیمن. شا یهورا

از هر وقت. با باز شدن   شتریب ،داشتنش بجنگ یاون مال من بوده و هست، زر مفت نزن پاشا. برا
 داد و گفت:  لمیتحو یلبخند مچهیخسته برگشتم. ن یرعل ی در از افکارم خارج شدم و به سمت ام

 _ حالش چطوره؟ 

 دامه داد:باال انداختم که ا یا شونه

 حال هورا خوبه قبول نکرد. راه افتاده االناست که برسه. اد،یبه مامان گفتم ن ی_ هرچ

پام گذاشتم و دوباره به  یدارو ها رو از دستش گرفتم. رو لونیباشه تکون دادم و نا یبه معنا یسر 
 یعنیمن!   یبای جهان ز ی مهین یعن یدختر  نی. اشمینم ری هم نگاهش کنم س یشدم. هرچ  رهی هورا خ

  ه،کن ینم  یشوخ  گهیزنه، د یهفته است فقط لبخند م  هی ی. ول طیشرا نیبدتر یتو دنمیخند لیدل
 نیکه به ا ی ! منهیمنه لعنت رینداده تا بخندم؟ همش تقص  یزنه. اصال چند وقته سوت یقهقهه نم گهید

تخت بلند شدم.   یخفقان آور اتاق رو ندارم از رو یتحمل فضا گهید نکهیحالت درش آوردم. با حس ا
 گفتم:  ی رعلی رو به ام

 ناخوش احوالم.  کمیسر برم هوا بخورم.  هی_ داداش من 

 باشه تکون داد. یبه معنا  ی_تند سر تند

 امروز.  یدیاسترس کش یل ی_ برو داداش. خ

رنگم رو    ی مشک یتوفرو کردم و پال بمی ج یجمع کردم و با سرعت از اتاق خارج شدم. دست تو لب
 گفتم:  رهیبه خودم فشردم. سر باال گرفتم و با نگاه به آسمون ت شتریب

 . یو عشق و جوان ی... لعنت به من و زندگ یباشد و حلش نتوان یکس  شی_ دل پ
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  یخارج کردم. نگاه  بمیاز ج یو دستم رو همراه گوش دمیکش یآه بم،ی ج یتو  یگوش دنیحس لرز با
 جواب دادم:   یو بعد مکث کوتاه دمیکش یکرد، انداختم. پوف  بمیکه راحت تخر  یبه اسم

 _ بگو.

... _ 

 زدم:  ادیفر یو عصب دمیهام رو بهم سا  دندون

 . نیکن  یم اهیو س می زندگ نی_ لعنت بهت! لعنت به همتون که دار

... _ 

 اومدم. ی_ باشه! باشه لعنت

  مارستانیاز ب  یبلند یم و مشت کردم و با قدم هارو از گوشم فاصله دادم و قطع کردم. دست یگوش
 خارج شدم. 

 *** 

 »هورا«

  دیبه روم پاش  یچشم شدم. لبخند تلخ  یچشم هام رو باز کردم که با نگاه نگران مامان چشم تو آروم
 نشست.  می شونیپ  یو دستش رو

 زم؟ یعز ی. خوبیشد داری_ قربونت بشم که ب

 گرفته آره زمزمه کردم. یباز کردم و با صدا  دهن

و دوباره به   دمیکش ینبود که نبود. آه داشیرو دور اتاق چرخوندم اما شخص مورد نظرم پ  نگاهم
 شدم.  رهی مامان خ

 _ آب!

بلند شدنم دستش  یرو پر از آب کرد و به سمتم گرفت. برا یبار مصرف  کی وانیکنار تخت ل  زی م یرو از
 ادیخواستم   یکردم و آروم خوردم. نم  کیرو به لبم نزد وانیباال اومدم. سر ل  یپشتم نشست که کم
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  ز یم یرو  ارمرو کن وانیزدن. ل یدور و اطراف ذهنم پرسه م  نیکه هم یآور خاطرات تلخم شم، خاطرات
 گذاشتم و جمجمه ام رو با دست ماساژ دادم. مامان نگران گفت: 

 زم؟ ی کنه عز یشد هورا؟ سرت درد م ی_ چ

 زدم و گفت:  یصادقانه اش لبخند کوچک   یها ینگران به

 .شمیناخوشم. خوب م کمی_ نه مامان جان! 

 از پاشا رو نداشت. آروم لب زدم:  یطاقت دور  یعنی. اوردینگرانم طاقت ن  دل

 _ پاشا کجاست؟ 

 و گفت:  دیکش یبه ساعت اتاق انداخت. آه  ینگاه

 هم بر نگشت. گهیاومد و رفت. د شیبراش پ   یمن برسم مشکل نکهیقبل از ا شبی_ واال د

  ای ؟یاالن کجاست؟ رفته خوش گذرون  یعن ی. یبستم و فکر کردم. فکر هم که معموال منف چشم
 قهیدق هی ی ساخته شده؟ اه بره به درک اصال. خسته شدم انقدر برا یمشکل  زشی همچنان در بانک عز

! هیمزخرف زیبودنشم خدا؟ چ یاون؟ چرا انقدر وابسته  یب  شهیو زنده شدم. چرا نمنبودش مردم 
 .گمیعشق و م

 *** 

 یاز آدم ها یلیمبتال شدم، مثل خ  ی کی تار  یایکه خواب ندارم. درسته! من به فوب شهیم یهفته ا کی
باشم که چراغ نداره و االن برام حکم   ییتونم شب جا یتونم تنها بخوابم، نم  ینم گهیجهان. د نیا

تا مثال آرامش   هبخواد کنارم هم بخواب نکهی. چه برسه به اشهینم داش یمرگ رو داره. پاشا اصال خونه پ
  ی آغوش بدون پاشا   ،ییخوابم. سخته! تنها یدارم و م  یداشته باشم. خودم چراغ اتاق رو روشن نگه م

کنه نفهمم،  ی. فکر مشهیکه صبح زود وارد خونه م هفته است هی. ستیکه ن ی و حاضر  یح شهیهم
: »زود اومدم رو کاناپه گهیم ؟«ی اومد یپرسم: »ک یم  یهم م ی! وقتشمیخوابم، متوجه نبودش نم

فهمم هر شب و روز ساعت چهار صبح آروم   یمن آرامش ندارم بدون آغوش پاشا، م ی.« ولدمیخواب
  یکنم؟ نم کاری . اما چرهیمونه و بعد م یم قهیدق نیاتاق، چند یتو ادیفهمم م ی. مشهیوارد خونه م

تونه دو کالم باهام   ینم  و. حال و روز من افتضاحه، اونم کالفه است میشد وونهیدونم! هر دومون د
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  شتریحامله ام ب  دهیما سالم و خداحافظه. مامان هم که تازه فهم یزنه. تنها رد و بدل کالم یحرف نم 
 شهیکنن حال دپرس منه هم ی م یو سع  انی. بچه ها خونه ممهی تنها دل خوش نیو هم  ادیخونه م

شاد و   ی هورا تی ر شخصیاخ یدو هفته  نیهم یکنم ط یخوشحال رو خوب کنن. جالبه! حس م
  یاخالق نیکنم واقعا همچ  یشده، تعجب م  بیخاطرات برام عج یآور  ادیشنگول رو دفن کردم. اصال 

اتفاقات برام   یبا پاشا. همه  ییابتدا  یاز کل_کل ها نهی ش  یبه دلم م یتر  بیعج  ین یریداشتم. اما ش
  ینداره؟ آه یبود و نبودش فرق گهید یوقت دهیکنه اما چه فا یلذت بخشه و هنوزم قند در دلم آب م

  زیتختم رو جمع کردم و به سمت م یدراز رو یبلند شد. پاها میگوش امکی پ یکه صدا دمیکش
شدم. سه سوته بازش کردم و شروع به    خیاسم پاشا متعجب س دنیو با د. برش داشتم  دمیچرخ

 خوندن کردم: 

 . زمی»...« منتظرتم عز ای فوق العاده دارم. ب زیسوپرا هی_ سالم هورا جانم. امروز برات 

 گفت:  یزدم و بلند_بلند رو به گوش یباال انداختم. جانم؟ چه عجب! پوزخند صدا دار  ییابرو

 ؟یشد  یباز چ ؟یاز من کرد یادیشد  ی. چ_ چه عجب آقا پاشا

و به سمت کمد اتاق   دمیکش یکنم. پوف یو دارم تا باهاش بخندم و شوخ  میفکر کرده اعصاب قد حتما
 یها دنی ذوق لباس پوش یحت گهیچرا اما د دونمی بدون توجه برداشتم و تن کردم. نم  یرفتم. لباس

 هیمن  یبرا نروزها که ماما ده؟یچ ی خونه نپ یغذا تو یرفته. اصال چند وقته بو  نیزنانه هم درونم از ب
  رمی گ یکنم و م یکوفت م  یز یچ هی . شب هم خودم ستی پاشا هم که طبق معمول ن اره،یمقدار غذا م

از   یبدجور الغر شده، حت یرسه. ول  یکه به شکمش م  شاهللیخوابم، آقا هم همچنان نامعلوم. ا یم
شد؟   دمیعا ی چ یول چته؟  نمیبتمرگ کنار من حرف بزن بب ای و من که هفتصد بار گفتم ب. خشتریمن ب

گرفتم و با    یبرداشتم. اسنپ یرو از پاتخت  میو گوش دمیکش یو فالن. پوف  ستین  یچیداد و هوار که ه
 رفتم.  نی پا دنشی سرعت از زمان کم رس

در، به سمتش رفتم و آروم سوار شدم. سرم رو به سمت پنجره  یرنگ جلو دیسف  دیپرا دنید با
کرد،   یرو اعالم م  دنمیراننده که رس ینزدم. با صدا یبه مقصد مورد نظر حرف  دنیچرخوندم و تا رس

 دنید اچرخوندم و ب ابونی. کافه زعفران. نگاهم رو دور تا دور خ دمیپر نیرو حساب کردم و پا هیکرا
قدم برداشتم و بعد مطمئن   ابونیبه سمت خ ی. کمدمیکش یپوف گهیور د بزرگ رنگش اون یتابلو

 فیک ی! دسته ستی دور سالنش چرخوندم. ن شهیرد شدم. نگاهم رو از پشت ش  شی شدِن خلوت
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 دباالش به صدا در اومد. مر یزهایو در رو با دست به داخل هل دادم که آو دمی رو سفت چسب  میفانتز
 و گفت:   دیبه روم پاش یکنار در لبخند

 د؟یرزرو کرد  زی_ م

 تکون دادم و گفتم: یسر 

 _ قرار داشتم. 

 نگاهم کرد که ادامه دادم:  کنجکاو

 سعادت.  ی_ سعادت! آقا

 دستش رو تند_تند رد کرد و با لبخند به سمت باال اشاره زد.  یدفترچه  یها ورقه

 دوازده.  زی_ م

چشم شدن  یرفتم. باال اومدنم همانا و چشم تو  چیمارپ  یچوب  یه هاتکون دادم و به سمت پل یسر 
نبود و   یسخت زی از پشت چ میمرد زندگ یچهره  صیکه پاشا دورش نشسته بود همانا. تشخ یز یبا م

که خوشگل تر از منه،   دمیرفتم. د نی نشسته و از ب یزن یکه رو به رو  دمی! دختمی و فرو ر  دمی. دستین
که قدش بلنده، بلند تر از منه   دمیکم کردم، د  یلیکه به خاطر مامان خ یکرده کار  شیکه آرا دمید

و له   رونیبودم و سردرگم، ح جیگرفتم. گ جهیو سرگ دمیو حسرت خوردم. د دمید  زه،یمعروف به خاله ر
  یز یاون ت زلبش نشست. سوختم ا یرو  یپاشا که قفلم شد، پوزخند یشده. نگاه دختر رو به رو

  یچوب یسرم خراب شد. دستم رو دراز کردم تا نرده  یرو  ای لبش. انگار دن یسخره کننده روپوزخند م
  یو صدا ن یزم یداشتم که افتادم؟! افتادنم رو یحال خراب   یلی من خ ا یاما دور بود، دور بود  رمی رو بگ
بود. از   هم جزو همون افراد اکرد باعث شد مردم از جا بپرن. پاش جادیا یچوب ی که پارکت ها یگرومب 

. تعجب،  د یجفت ابروهاش باال پر  نیزم یمن افتاده رو دنیجاش بلند شد و به عقب برگشت. با د
  شتریچشمش گذاشت، ب  یعمق چشم هاش بود. دست باال آورد و رو یتو یموج ناراحت هیو   رتیح

به سرعت رو گرفت و   اماو کالفه موهاش رو چنگ زد. به سمت دختر رو به روش برگشت  دیباال کش
بگه که  یز ی کنار زد. خواست چ رو  دیپرس  یبود و حالم رو م ستادهیکه کنارم وا ی. مرددیسمت من دو

 گفتم:  ی و عصب  دمیکش  یغیبا سرعت بلند شدم. قبل از باز کردن دهنش ج

 !ی چی و. هنگ یچ ی_ ببندش پاشا خب؟ فقط ه
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پله ها بودم. پام   یلبه  نکهیعقب برداشتم، غافل از ا یدراز کرد که با سرعت پسش زدم و قدم  دست
داد هورا  ی ماندگار ذهنم، صدا ری کل کافه رو برداشت. تنها صدا و تصو غمیخورد و با پرشم ج یچ یپ

با تمام   دردشم بستم.  سرم چ یرو  یداغ عیکه با حس ما  یپاشا بود. ملق زدم و زدم تا وقت  یگفتن ها
کردم، از درد   ی. از همه بدتر درد شکمم بود، من باردار بودم و حاال. بچم! ناله اد یچ یبدنم پ  یوجود تو

آغوش گرم پاشا فرو رفتم و عطرش رو با تمام وجود  یشکستن تمام وجودم. قبِل از هوش رفتنم تو 
 شدم.  یخبر   یب یای و وارد دن دی. قطره اشکم چکدمیبلع

 *** 

 »پاشا« 

نشون از  ختهی ر نیزم  یکه رو ی. خون دمیآغوشم فشردم و با تمام وجود به سمت در دو یرو تو هورا
رو برام رقم نزد.    یحال خوب نیو ا نمونده گهید ی. از همه مهم تر مطمئنم بچه ادادی وضع خرابش م 

ندمش و با سرعت در  خوابو نیماش یمنه. تو ری من خوب نبود و همه اش تقص فیضع یوضع هورا
  دهیاز فحش ها رو ناد یل یمحابا پدال گاز رو فشردم. بوق، داد و خ یرو بستم. پشت رل نشستم و ب

اومده  شی از اتفاق پ یروندم. هورا! هورا! هورا چرا اومد؟ عصب مارستانیگرفتم و فقط به سمت ب
رو   وطهها مح کیالست غیج یترمز کردم که صدا مارستانیآوردم. دم ب یشتر ی به پدال فشار ب شتریب

اومد،   یکه سمتم م یبرانکارد  ی. هورا رو بغل کردم و روختنی ر رونی هوا برد و پرستار ها ب یرو
از   دمیدرد کش دم،یبردنش رو دنبال کردم و حرص خوردم. زجر کش یکه م ییخوابوندم. پرستار ها

  دیمن نبا یرا. اتاق عمل! هوستادمیسر جام وا رونی حنام اتاق ته راهرو  دنیوضع عشقم. با د دنید
توجه  یکنه؟ ب یکماست، که بگن داره ترکت م  یکنه؟ بره که بعد بگن تو کاریمن چ یبره. بره اونجا ب 

زانو هام    ی. سر روختمیفرو ر نی زم یرو  واریو کنار د دمیشده ام موهام رو کش یخون  یبه دست ها
  گنیهورا خبر بدم؟ نم ی هشد؟ اصال چطور شد؟ چطور به خانواد یچرو ماساژ دادم.  مقهیگذاشتم شق

.  دمیاز جام پر یموهام رو خاروندم و فشنگ یبوده؟ به صورت عصب  مارستانیب   شیپ یهفته  نیهم
رو گرفتم و  یرعل یام یخارج کردم. شماره   بمیرو از ج  می و گوش  دمیرنگم مال  یدستم رو به شلوار مشک 

 که قطع شد تند_تند گفتم:  یبوق متوال  نیبعد چند

 ... هورا! هورا...مارستانی ب ای بدو ب یرعل ی_ ام

 یسر هورام اومده. صدا ییکردم که چه بال لیتح هیبگم. باالخره بغضم گرفت. باالخره تجز نتونستم
 افتادم و داد زدم:  نیزم یکه بلند شد دو زانو رو یرعلیداد ام
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 _ خدا!

 به سمتم اومد.   دوان_دوان یپرستار 

  یکار  ن یهمچ  مارستانیب یتو شهینم  لی دل یدارن ول ی. همه مشکالتدیلطفا داد نزن د؟ی_ آقا خوب
 . دی. لطفا بلند شدیکن

حالم تلو_تلو   یتوجه به پرستار بلند شدم. از شدت بد یبرداشتم و ب  نی زم یقطع شده رو از رو یگوش
نشستم،  ش یکی  یرفتم. رو وارید یگوشه  یها یخوردم. عضله هام و سفت کردم و به سمت صندل

  یآور  ادیشد؟ با  ینطور یبود. چرا ا واریبه د دهیچسب  یرنگ  یصاف. مثل مجسمه! نگاهم به خط ها
و به دنبال   دمیکش رونی ب  بمیرو از ج یداد. گوش  یبزرگجاش رو به خشم    یرستوران، نگران یسودا تو

رو کنار گوشم گرفتم.   یاسمش مکث کردم و گوش ی. رو دمیصفحه کش یشماره اش، انگشتم و رو
  ه. بلند_بلند شروع بدمیجانم آرومش که بلند شد از جا پر ی! صدایبوق... بوق... جواب بده لعنت

 کردم.  دیتهد

  ینکنه دلت م ؟یو کرد یادیغلط ز نیا یحق یکافه؟ به چ ادی ب یداد امیبه زن من پ ی_ تو با چه حق
 خواد...  یچشمت هان؟! نکنه دلت م  یجلو  ارمی و ب  تتینکب  یاون زندگ امیخواد ب

 : دیکش غی وسط حرفم و بلند تر از من ج دیپر

  یسر من بر  یکال یداد زدن ها نیا ینکردم. بهتره جا یآق پسر. من کار  یشد  ری_ هان چته؟ ش
نبوده که من بخوام    زیم یکافه رو یاصال تو  تی گوش یدیکه نفهم  ی. انقدر خر زتیدست بوس مادر عز

  ام یرو برداشته و به عروس خوشگلش پ  زشی پسر عز یخونه گوش  یکنم؟ احمق نفهم مادرت تو یغلط
 ... یچ ی. اون دختره داهاتهداد

 داد بلندم، حنجره ام و به سوزش انداخت.  یصدا

 ...ی_ ببند دهنت و دختره  

 رونی بغلم رو گرفتن و به سمت ب  ریحرف، ز یو قبل از ادامه  دنیآسانسور دو نفر به سمتم دو از
 به خودم دادم و گفتم:  ی. تکون دنیکش

 . نی_ ولم کن



 پروانه  یرد پا

249 
 

 شون بلند شد.  یکی یصدا

و   دیکارتون رو بکن  رونی. ب ستی ن گرانید یبرا دنیه کششاخ و شون یجا مارستانی محترم. ب ی_ آقا
 .د یای بعد با آرامش باال ب

 وارانه تکون دادم:  دیخارجم کردن که به عقب برگشتم و انگشت اشاره ام و تهد  مارستانیب از

 کنم.  یسرتون خراب م یو رو مارستانیب  ادیسر زنم ب یی_ به موال اگه بال

دست باال آوردم و به هوا پرت کردم.   یرفتن. عصب  مارستان یتوجه به حرفم هر دو نفر، داخل ب یب
و   دمی کش ینفس ها یبودم و صدا یکدوم از حرکاتم دست خودم نبود. در حد مرگ عصب  چیه

کردم. به خس_خس افتاده بودم و مثل خر در گل   یام رو حس م  نهیوار س وانه یرفتن د نیباال_پا 
هورا در   ی جونم برا یدون یچرا مامان؟ تو که م گهیکردم. مامانم؟ تو د ریمشکالتم گ یتو ،تهفرو رف

  یسنگش نشستم و سرم و رو  یسر تو بود؟ هه! کنار باغچه رو ری اتفاقات ز یچرا؟ پس همه  رهیم
  هیسر خودم و بق ییبال تیکنم؟ بمونم از اعصبان  کاری هام چ ی پاهام گذاشتم. برم هورا رو با نگران

  یمشت شدم و رو یسکو گذاشتم و تا تونستم دست ها یرو کنارم رو یکنم خدا؟ گوش کاری. چ ارمیم
پا تند کردم و با   نی! به سمت ماش دیبرم... با دی. بادمی. آب دهنم و قورت دادم و از جا پر دمیپام کوب 

شد و   خشگوشم زنگ زد و صداش همچنان اکو مانند پ  یتو ییتمام سرعت سمت خونه روندم. صدا
 سرم خورد. یتو یمثل پتک 

 _ مادرت...مادرت... مادرت! 

  یقلبم گذاشتم و فشارش دادم، درد م ی. دست رودمیبه فرمون کوب  یسر تکون دادم و مشت کالفه
توجه به  یترمز زدم و ب یبزرگ مون شدم. دم خونه رو یردم و وارد کوچه  ! فرمون رو کج کیل یکرد. خ

 یبتداا ن ی سر انداختم و از هم ی انداختم و وارد خونه شدم. صدام و تو دیقفل نشده ام، کل نیماش
 ورود شروع کردم. 

 ؟ یی_ مامان؟ مامان کجا

 و گفت:  دیپر رون ی از خونه ب شونیمامان پر ؟یبگم مامان؟ چه مامان دیاصال با هه

 ؟ یزن یچرا داد م زم؟یعز شدهی_ چ
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بلندم خونه   یشدم که سرم عقب رفت و قهقهه  وونهیشده بودم؟ آره د وونهیزدم. د یصدا دار   پوزخند
کدوم دست مِن از کنترل خارج شده نبود! خندم قطع   چی بود، ه یک یستریحرکاتم ه یرو لرزوند. تمام 

 شدم.  رهی به مامان خ یبرزخ  یو با چشم ها ستادمیشد، صاف وا

خنده  ی. تو باعث شدیمن یمرده  یبچه  ی! تو باعث و بانیدیرو از هم پاش می تو زندگ  ؟ی_ تو کرد
 ... سر توعه ری اتاق عمل باشه. همش ز یاالن تو یاز لب هورام بره، باعث شد

 . ختی بلندم درهم آم  ادیحرفم با فر ی ادامه

 _ مامان!

 نزد. فقط آروم گفت:  یجمع کرد و حرف  لب

 _ اون همه پول به دختره احمق ندادم که حرف بزنه.

مادر، متاسف.  نیا ی. متاسفم براگهیم یمامان چ گمیم یبه خنده باز شد. واقعا که. من چ دهنم
 باال انداختم.  ییو ابرو دمیدندونم کش یزبون رو رو

 _ جالبه!

 و باال آوردم و به سمت خونه دراز کردم.  دستم

 ؟ یدی. فهمیستی مادر ن گهی... دگهیمامان. د ین یب  یخونه نم ن یا یمن رو تو گهی_ د

 به سمتم برداشت و لب زد:  یقدم

 _ پسرم... 

از خونه خارج شدم   یحرف چیه یآوردم. ب  نیباال اومدم و مشت کردم. چشم بستم و پا یها دست
پارک کردم و پله  مارستانیعذابه منه! دم ب یخونه، خونه  نیزدم. ا  رونیو با تمام سرعت از کوچه ب

  اشتو مادرشون قرار د یرعل یکردم. به سمت ته راهرو که ام یبه سمت باال ط یک یرو دو تا  یها
بزنم که در اتاق باز شد و دکتر ازش خارج شد. به  یو خواستم حرف  ستادمی. نفس_نفس زنان وادمیدو

 باال انداخت.  ییکه ابرو  دمیسمتش دو
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داشت که خدا رو شکر االن   هیبه بخ ازیوارد شد و ن ی! به سرش ضربه ادی. نگران نباش ستین  ی_مشکل
 نداره.  یمشکل

گفت و تند_تند مشغول صلوات   یو دست هاش رو باال برد. خدا رو شکر  دیکش یهوف  مادرش
و آروم   دی کش  یقیهم نفس عم   یرعلیهم بلند شد. ام  ختنشیاشک ر یفرستادن شد. همزمان صدا

تار موش رو هم به   هیکه  یخوشگل یهورا الی راحت شدم از فکر و خ ؟یگفت. من چ یخدا رو شکر 
که به تار مو وصل بود و   یسر زندگ ییچه بال شه؟یم  یچ ادی. اما بهوش ب دمینم یچشم آب یسودا

 تکون داد و گفت:  یدکتر متاسف سر   اد؟یحاال پاره شده م

 متاسفانه بچه همون لحظه از دست رفته. ی_ ول

طاقت اون ضربه   فمیضع یدونستم! هورا یرد شد. م نمونیتکون داد و قبل از حرف زدن ما از ب  یسر 
  خیشد. س  انیکه هورا روش بود، نما  یرو نداشت. پشت بند رفتن دکتر در اتاق عمل باز و تخت

دلم غوغا کرد و از باز   یبسته اش تو یآرومش دوختم. چشم ها یو نگاهم رو به چهره  ستادمیوا
 برو.  میزندگ  خوامت! بگه از ینم گهیو بگه من د ادیترسم ب ی. آره مدمیدر حد مرگ ترس دنشونش

بد کردم.   واره،یحرف فقط نگاهم به د یراهرو نشستم. ب  یها یصندل یکه رو شهیم یساعت چهار
شدم. من    وونهیخوام برم، د یوقت نگه م هی نکهیا یبه هورا بد کردم. بهش گفتم بره و حاال برا  یلیخ

به  شمانداختم و چ نیمردن اون بچه حالم بده. سر پا  یبهش گفتم بچه اش و سقط کنه و حاال برا
 کنارم نشست و گفت:  بهش انداختم.  ینگاه یرعل یام یکفش هام دوختم. با صدا

 سر خواهرم اومده؟ ییبال یچ  قایبدونم دق شهی_ م

به  ی! دسترم؟ ی تقص یبگم نه من ب ای خبر انجام دادم  یمادرم و ب  یمنه که کارها ری بگم؟ بگم تقص یچ
 دادم. هیو آرنجم رو به زانوم تک دمیکش شونمیپر یموها

 االن در موردش حرف...  شهیبگم؟ م ی_ راستش... چ

 نه تکون داد و آروم گفت:  یبه معنا یسر 

 بدونم.  دیبرات سخته اما با  شیآور ادی دونمی _ م

 و شروع به گفتن کردم.  دمیکش یآه
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  یکارها یهر هفته برنامه . میکرد  یم  یشوخ م،یکرد ی. با هورا کل_کل ممیداشت یخوب  ی_ ما رابطه 
 شکست.  یکاسه کوزه ها سر من م یکه تهشم بالها و همه   میداشت یز ی انگ جانیه

 اطراف بودن، زدم.  نی که هم ییخاطره ها ی ادآور یاز  یتلخ  لبخند

تا نشون بده هورا  ارمی برات ب یتونم مدارک یزن! گفت که م هیتماس داشتم. از  هیروز  هی ی_ ول
  نکهیکرد. کرد و کرد تا ا ییدختر جهان برام بدگو نی از پاک تر کسرهی. ستین یهم دختر خوب  نیهمچ

که  نگهکرد به هورا  یم  یر یخودش رو هم نشونم داد. اسمش سودا ست. باج گ  یاخالقم گند شد. حت
 من...

 دست هام گرفتم و تند_تند گفتم:  نیو ب  سرم

باال آوردم.    یالک یبده اردیلیهواست حدود دو م یرو می. زندگیرعل یکردن ام _ برام پاپوش درست
هم  یام که مدرک یباز  هیوسط   دمید هوینکردم فقط  ی شد؟! اصال چرا شد؟ من کار   یدونم چ ینم
 هیبانک رو به عهده ندارم.  تیریمد گهیهم شد و من د ییقضا هیتبرعه کردن خودم ندارم. قض یبرا

هورا   یتا روم تو رو امیماهه خونه نم هیماهه اعصاب روان برام نمونده.  هیماهه نون خور بابام شدم. 
مسخره   ی دونم چرا حرف ها یکرد. نم  دمیتهد یکه ه  یزن شدم، زن هی ی چهیماهه باز هیباز شه. 

دختر شهره و من باور کردم. بد کردم   نیترگناه  یمن ب یهورا باور کردم. هورا یاشون رو درباره 
 بد کردم.  ،یرعل یام

 بودم. رهی . همچنان به کفش هام خاوردمی منم سر باال ن ومدی ن ییصدا

که از هورا جمع کردم و بهش نشون بدم. بگم زر مفت    یی_ امروز با دختره قرار گذاشتم تا مدرک ها
اومد   د،یکه بهش رس ینداره. اما بازم رو دست خوردم. هورا اومد! اون با خبر  یمن مشکل  ینزن هورا

بگم اون  کنم،گرفت که افتاد. بلند شدم کمکش   جهی. احتماال سرگدیکافه و من رو که با اون دختر د
دور روزگاره. اما بلند شد تا دستم بهش نخوره و از پله ها    زی. بگم همه چستین  یکن  یکه فکر م یطور 

 ت شد. پر

 زد و گفت:   یو سر باال آوردم. چشم هاش سرد بود، سرزنش گر بود. پوزخند دمیکش یآه

 .یتو بود  لشیخواهرم افتاد، دل یمدت برا نیکه ا یی_ پس تمام اتفاق ها
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بگه اما دوباره آروم بست. بعد چند  یز ی ورم کرد و از جاش بلند شد. لب باز کرد چ شی شون یپ رگ
 بسته گفت:  یآروم شدن، با چشم ها هیثان

 کشمت.  یزنم م یکنم، م یو حرف بارت م شمیقائل نم یبرات ارزش   ی_ برو پاشا. بمون

 جام بلند شدم و گفت:  از

 . بکش راحتم کن. یرعلی_ بکش ام

 . دیشده غر دیکل یو بهم دوخت و با دندون ها  شیبرزخ  یها چشم

 . فقط...یدور و بر خواهرم بپلک گهیخوام د ی. نم دمی_ خودم کار طالقتون و انجام م 

 چشمم به حرکت در اومد.  یاشاره اش باال و جلو انگشت

و   نیدادگاه. هم یاونم تو یکن یم  ی. ازش عذرخواهمیخور   یما به درد هم نم  یبگ  ی_ فقط حق دار 
 . نمتیتمام! نب 

 : دمیو چنگ زدم و داد کش موهام

پاپوشه. به خدا که من  زیرو که عاشقشم و ول کنم؟ به واهلل همه چ یکس  یچجور  ؟یچجور  ید لعنت _
 هورا رو دوست دارم. 

 زد و گفت:  یزهرخند

  ینم  شهیش یماه تمام خونش و تو هی یمن نزن. اگه دوسش داشت ی_ دم از دوست داشتن برا
 نکردم. تی احترام بمونه. برو تا شکا جو هی نیبارت نکردم. بذار هم یز یچ  هی. برو پاشا تا یکرد

 . دمیاش و چسب قهیهورا که اومد به سمتش هجوم بردم و  ییاز جدا حرف

 ؟ یدارم. گرفت ارشی_ چطور برم؟ هان؟ اون زنمه اخت

 و گفت:   دیمچاله شده اش و با دست صاف کرد. دست به بازوم  کوب ی قهیبه خنده کج شد.    لبش

برو! بذار بدون تو خوشبخت   یتون  یبدون اون نم یکن  یو ادعا م یاگه عاشقش ،ی_ اگه دوسش دار 
 شه.
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تخت افتاده اش،   ینگاهم و به بدن رو شهی. از پشت شنهیو نب   ختنمیهام رو فشار دادم تا فرو ر لب
! هورا با من گهیانداختم. راست م نیدوختم. نگاهم رو دوباره به زمبسته اش  یبه چشم ها

 زمزمه کردم:  . آرومشهیخوشبخت نم

 تا بدون من خوشبخت شه. رمی . مرمی _ باشه! م

 *** 

. با تمام سرعت به سمت در  دم یخورد از جا پر یکه گرومب_گرومب به در م ییضربه ها یصدا با
  یسکند  نیداده شد. از عقب به سمت زم واریبه د هیتک  یو بازش کردم که نگاهم قفل هورا دمیدو

  یبلندش تو ی هیگر یآغوشم که قرار گرفت صدا یخورد که دست دراز کردم و محکم بغلش کردم. تو
 گفت:  یگرفته ا یو با صدا  دیبه پشتم کوب  یشوک بردم. مشت

. من قدم کوتاهه، من یبا اون دختر خوشگله ازدواج کن  یخوا ینه؟ تو م  یباهاش ازدواج کن یر ی_ م
چشم هاش  ه،یاما اون قدش بلنده، اون موهاش طال ختمی ریام، من زشت و ب  یچشم و ابرو مشک 

 . خوشگل تر از...هیآب

 به خودم فشار دادم و گفتم:  محکم

 . ستی ن یآسمون یفرشته  هیمثل تو  چکس ی . هستیمثل تو خوشگل ن یچکی_ ه

 زد:  غی و ج دیکوب یا گهید مشت

  امیکه ب  یر یخونه اومدنم فرار کنم؟ چرا م یتا من مجبور شم برا یر یچرا م ؟ی لعنت  یر ی_ پس چرا م 
 و جمع کنم؟ هان؟ لمیوسا

 آروم و مظلوم گفت:  یلی فشرد. آروم، خ شتریشونه ام  ب یبگم که سرش رو رو یز یچ خواستم

. که بباره... بباره و بباره تا  خیکوالک، به وسعت تار کیبرف!  کیخواد.   یزمستون سخت م کی_ دلم 
 .یجز موندن نداشته باش   یتموم راه ها بسته شه. اون وقت تو چاره ا

دستم و از پشتش جدا کردم   هیگونه ام سر خورد.  یبا سرعت رو  و دیچک  نیاز چشمم پا یاشک قطره
 . لب زد: دمیو به چشمم کش
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 یاگه بگم م ؟ ینگم چ یچیه  دمیبگم بمون قول م ؟ی ر ینه؟ پاشا بگم نرو نم یکن  یم هیگر ی_ دار 
 نرو! ی. ولیخوا  یکه تو م یهمون شمیکنم، اصال م یغذا درست م  کسرهیسابم،  یخونه رو م نمیش

نگه   یبرا  یتالش چیو من ه دنیچک یلباس هورا م یشده بود. پشت سر هم رو اشکم باز راه
 بغض دارم گفتم:  یکردم. لب باز کردم و با صدا  یداشتنشون نم

 حرف و نزن!  نیباهات مثل پرنسس رفتار شه. ا دی. بایکن  یپادشاه  دی_ تو با

 دوخت.  سمی خ یو به چشم ها شی لباسم چنگ زد و ازم جدا شد. نگاه اشک به

 شم برات. نرو پاشا! جون من نرو.  یم  ندرالی_ من س

 هیگر یو صدا  دیرو د ختنمی. هورا اشک ردیدوباره چک د،یو به موهام چنگ زدم. چکباال گرفتم  سر
و حرف دل من رو زد. سر   دیرس رونی شد به ب یخونه پخش م یکه تو یآهنگ یاش شدت گرفت. بلند 

 گونه اش گذاشتم و اشک هاش و پاک کردم. همزمان با آهنگ لب زدم:  یآوردم، دستم و رو نیپا

ته خطه، دستام و   نجایآرومم. اشکات و از صورتت، پاک بکن خانومم. ا یی. تنهانهیا ممی_ آره! تصم
 ول کن برو. 

 زدم و گفتم:  یتلخ  لبخند

 خوام... تو رو! ینم گهی_ د

. فقط نگاهم کرد، ختی ر از اشک شد اما نربچه لب هاش و جمع کرد. چشم هاش پ هیمثل  مظلوم،
در کنار رفتم و  ینگفتم. از جلو  یچ یکرد اما ه میبه خفگ دیحرف! بغض به گلوم چنگ زد و تهد یب

 آروم لب زدم: 

 و جمع کن هورا. برو! لتی_ برو وسا

ونه  افتاده وارد خونه شد. پشت سرش راه افتادم. نگاهش رو دور تا دور خ نی پا یبا سر  و دیگز لب
 گفت:  یناهار خور  زی و با اشاره به م  دیپاشنه پا به سمتم چرخ یچرخوند، رو

 . درسته؟میکرد طنتیکه با هم ش ییتو غذا خوردم. جا یپاها یرو شهیبود که هم ییجا  نجای_ ا
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  یز یشلوار اسلشم فرو کردم و چ ب یج  یو خاطراتش گرفتم. دست تو  زیو نگاهم رو از م دمیکش یآه
دونم چرا پشت   یحرکت کرد. نم   شد،ی نگفتم. به سمت اتاق ته راهرو که اتاق خودش محسوب م

ذهنم ثبت کنم. سر باال آورد و با نگاه به  یحرکاتش رو تو  نیدوست داشتم آخر  دیرفتم، شا یسرش م 
 بزرگش گفت:  یخونه  تابک

 .یکتاب و برام خوند هیکتاب ها رو بخونم. فقط  یهمه  که بتونم میاون قدر باهم نبود ی_ حت

تخت   یکه باهم هر شب رو ی! کتاب موسی رو از کتابخونه برداشت. آن یباال اومد و کتاب  دستش
 زدم که به سمتم برگشت. اشاره به کتاب زد و گفت:  ی. لبخند تلخ میخوند

 ببرم؟  نمیتونم ا یتونم... م ی_ م

انداختم تا  نی حرف ها بود. سر پا نیاما نشد. بزرگتر از ا زهیضم فرو بردهنم رو قورت دادم تا بغ آب
نگاهش رو به اتاق انداخت و از کنارم   نیزمزمه کردم. آخر یآروم »آره« ا نه،یرو نب  میاشک یچشم ها
  یم ینجور یا راقرار دادم. چ زشی م ینشستم و سرم و رو  یصندل  یدنبالش نکردم. رو گهیرد شد. د

جدا  دیبا  میرو دوست دار گهیهم د نکهیخراب شد؟ چرا با ا  مونیطور زندگ ن یخدا؟ آخه چرا ا یکن
هاش کمتر  اومده خنده  شتی پ  ی. از وقتیهورا رو ندار  اقتی ذهنم گفت: »تو ل یتو  ییصدا م؟یش

بلند شدم.   یدست روش گذاشتم و به سخت د،یچیقلبم پ یکه تو یبا درد ه«ی شده. راه درست جدا
باشم که  یخونه ا یتونم تو یحال رفتم. نم  داخل اتاق خوابمون به سمت بالکن یجه به هوراتو  یب
 کنه تا بره.  یرو جمع م  لشیدونم هورا وسا یم

 *** 

 )هورا( 

آهنگ  یچمدون چپوندم. با صدا یو لباس هام و تو  دمیکش سمیخ یبه چشم ها یدست کالفه
به سمتش رفتم و خواستم خاموشش کنم اما متن اولش من   شدیاتاق پخش م کریکه از اسپ  ینیغمگ
 خاطرات غرق کرد. یو تو

 فرق بود.  نمونیب  یلیهمون اولش، خ  از

 عاشق بارون بودم، اون عاشق برف بود.  من
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گفتم: »بارون و دوست دارم« اما    یم شهی. من هممیموضوع دعوا هم کرد نیبار سر ا هی ی! حتدرسته
لبم نشست. من  یجواب ها رو  یادآور ی از  یدوست.« لبخند تلخ شتری:»من برف و بگفت ی آقا م

دوستام و   ادیبرف، من و  یافتم. ول یجفتمون م  ادیکه قدم بزنم   رشیگفتم:»عاشق بارونم چون ز
  هی رشیز رمی .« در جواب حرفم گفت: »من برف و دوست دارم چون با تو ماندازهی باهاشون م یاز ب

 کنم.«  یبغلت م  امیو من م یکنی . تو قهر م میخند  یدماغت باهم م یزنم تو یگلوله م

حالت از همه بدتره. فکر کردم   نی ا یپاشا تو دنیزنم. د  یدم نم یول شمیم وونهیخدا! دارم د ییوا 
مرد   نیمن بدون ا دمیآغوش گرمش که فرو رفتم فهم یشه اما تو  یکمتر م م یدلتنگ امی اگه خودم ب

  یتوجه یبدون ب   یهاش، حت یهاش، بدون مهربون  دنیهاش، بدون خند تی . بدون حمارمیم یم
 لب زمزمه کردم.  ریدستم فشردم و ز یچمدون رو تو ی. دسته ستمی من ن گهیمن د اش،ه

 . ستین ک یبه من نزد  یچیتو ه ی_ از االن به جز دور 

 .میری داره نرو جفتمون از دست م درد

 . یدی و پس م  یتقاص چ یفهمم دار  ینم

 (انی تو_عم ای)من 

  یباشه. لبخند تلخ بالکن یتو دیسالن دنبال پاشا گشتم. نبود! حدس زدم با یاتاق خارج شدم و تو  از
 یگذاشتم. صدا رونیبرم. در رو باز کردم و چمدون رو ب  تا یزدم و راهم و کج کردم سمت در ورود

 بغض دارش کنار گوشم بلند شد. 

 !؟یبر  یخداحافظ   یب یگرفت ادی گهی_ د

  ییهویازت برم؟  یتونم بدون خداحافظ  یانداختم و اجازه دادم اشک هام ببارن. مگه م نیو پا سرم
شالم فرو رفت.   نی سرش ب د،یچیخونه پ  یام که تو میگر  یبرگشتم سمتش و محکم بغلش کردم. صدا

  رهنشی به پ  یگرفتم و چنگ یکنه. با هق_هق نفس  یم هیاون هم گر یعنی ن یشد و ا سی گردنم خ
 ژنیاکس  شمیتر م  کیبه رفتن نزد یدونم هرچ  یدونم، فقط م ینه رو نم اینفس گرفتم  ی. تنگمزد

 .  لب زدم: شهیبرام کمتر م

 _ پاشا؟ 



 پروانه  یرد پا

258 
 

 گفتم:  یو با لحن زار  دمیرو گز لبم

. قول بده... قول بده به رهیلوس نکن چون زود دلش م ی باش! خودت و واسه هرکس یخوب   یشی_ پ
 . زمی عز ینگ یکس

 تونست نفس بکشه.  ی. انگار اون هم نمدیکش یبه خودش فشرد و نفس صدا دار  شتریو ب من

 برام وجود نداره.  یز ی_ بعد تو عز

 گفتم:  د،یلرز یکه م یو با چونه ا دمی به پشتش کوب  یمشت

 ؟ یکن  یم تی هر دومون رو اذ یچ ی _ پس بمون! نرو. برا

 سکوت آروم لب باز کردم.  ینگفت. چشم بستم و بعد کم یچیو ه دیو باال کش  دماغش

 بود بهم بگو.  ی. بهت گفتم مشکلدمیو از دست م میافراد زندگ  نی زتری عز شهی_ من هم

 کن.  رونیاما فکر غم و از سرت ب شمی م  کیهام و باهات شر ی_ منم گفتم شاد

 و با لباسش پاک کردم.  و اشک هام  دمیچی دست هام که دور کمرش قالب بود رو دور گردنش پ جفت

با  یکرد ت یرفتم. هر دومون و اذ  ینم  ،یرفت  ینم یگفت ی. اگه مشدی طور نم  نیا یگفت ی_ اگه م
 یتو ،یفروش یدم بستن  یوقت ادتهی ؟یبمون یقول داد ادتهی ؟یبهم قول داد ادتهینگفتن هات. پاشا 

 سرد بهت گفتم دوست دارم...  ابونیخ

 پشتم حرکت کرد. یم که اوج گرفت دستش نوازش گونه روهق_هق یصدا

 یخوا یم یآدم بد  نیهمچ  هیبا  ی چ ی. بد کردم باهات هورا. پس برایخواد ادامه بد ی! نمادمهی_ 
 ؟ یبمون

 شد.   یحس م یشد. ضربان قلبش به راحت نی که قفسه اش  باال_پا دیکش یق یعم  نفس 

 . برو هورا جانم!زمی برو عز _

و دوباره   د یزد. چونه ام لرز یرو به چشم هام دوخت و لبخند محو  سشیو باز کرد. نگاه خ آغوشش
 اشک هام روون شد. 
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 برم؟  یگ یمگه نم ؟ی کن ی م هی_ تو چرا گر

 و تند_تند سر تکون داد.  دیبه چشم هاش کش دست

 کنم... ی. آرزو مستیمن بودنت خوب ن شی_ پ

کرد و   یداشت، هر وقت بغض م  ی. خوب عادت دیکش  یقیهاش از هم فاصله گرفت و نفس عم  لب
 لب زد:  . بدون نگاه بهمدادی حرکت و انجام م  نیکنه ا هیخواست گر ینم

 . ی_ خوشبخت ش 

افتادم و به   نی زم  یحرفش حس کردم قلبم پودر شد. شکستنش رو به شدت حس کردم. دو زانو رو با
سر   ش یکی شهیکه هم لیبه دو دل ارهی م تی زندگ ینفر رو تو هی! خدا نهیهم شهی کردم. هم هیشدت گر
 شمیمن تا ابد پ  یبمونه. پاشا شتیتا ابد پ ارهیم ا ی یر یازش درس بگ  ارهیم  ای. رهیپذ یانجام م 

به چشم    ی. دسترمی درس بگ دی زود ابدش عفو خورد. پس با یل ینموند. قول داد تا ابد بمونه اما خ
شکستنش رو. دست   نمیشکستنم رو، نب نهی شدم. رفت! رفت تا نب رهیخ  شی خال  یو به جا دمیهام کش

 گفتم:  یبلند یزانوم گذاشتم و بلند شدم. آب دهنم و قورت دادم و با صدا یرو

 . اما... میشد یجدا م  دیبا دیپاشا! شا ی_ خوشبخت ش 

 داد زدم:  یمکث کوتاه با

 مونم. ی_ تا ابد عاشقت م

آسانسور قرار دادمش. به   یدستم فشردم. تو یزدم. دسته چمدونم و تو رونی سرعت از خونه ب به
 نم،ی زدم و چشم بستم. بد کردن! همه! پدرم که رفت، برادرم که نذاشت پاشا رو بب هیاش تک  وارهید

و در   هاتفاقات و رقم زد یکه همه   ییحال و روز دخترش، خدا یکنه برا یم نی که پاشا رو نفر یمادر 
 تا ابد رفت.  یکه بعد مدت کوتاه  یآخر عشق

اول دادگاه  یسوار اتوبوس شدم. فردا جلسه  د،یکشیها رو سمتم منگاه  یدرهم که تمام یاافه یق با
. نگاهم رو از  نمیب  ینم  یتیهر دو طرف طول بکشه. هرچند که من رضا تیکنم با رضا یبود، فکر نم 

ها خاطره ی ادآور یباال انداختم و با   ییبانک رد شد. ابرو ی دوختم که اتوبوس از جلو ابونی به خ شهیش
دم مجتمع به پاشا خورده   قای زدم. دق ابونیخ  ینیبه سر پا   یشدم. لبخند تلخ ادهیپ ستگاهیسر ا
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بلند شد.   ی نی بوق ممتد ماش یارد شدم که صد ابونیحواس از خ  یو بدون نگاه، ب  دمیبودم. لب برچ
ابون رو پشت سر  یخ  ن،یو ابرو هام درهم گره خورد. بدون نگاه انداختن به ماش دمیکش  یغیج

ممکن بود دوباره روونه   دمیدو ی. اگه نم دمیکش یقی قلبم گذاشتم و نفس عم  یگذاشتم. دست رو
راننده که از پشت بلند شد   یفحش دادن ها یصدا روزها باهاش خو گرفتم. ن یشم که ا یمارستان یب

باال    ییبه رو شدم. ابرو رونگران دم بانک   یای هواس برام نمونده. سر باال آوردم که با پا .دمیلبم رو گز
 زد.  یانداختم که لبخند تلخ 

 .ینداز ی راه م  ییسر و صدا هی یبه هر نحو شهی م داتی! کال هر وقت پی_ باز سر و صدا کرد

 که با دست به داخل اشاره زد.  دمیکش یآه

 برو.  یقهوه بخور آرامش گرفت هیتو  ایوارد شده، ب  ی_ هوا سرده. توهم بهت بد شوک

 کاپشنم قالب کردم و گفتم:  ینه تکون دادم. دست هام رو جلو یبه معنا یسر 

 !ادیچشم شم. ممکنه ب  یخوام با پاشا چشم تو ی_ راستش نم 

 زد و سرش رو به سمت آسمون کج کرد.  یپوزخند

 _ پس بهت نگفته!

 زد.  یاش بودم که لبخند رهیو بهم نگفته؟ متعجب خ  یچشم گرد کردم. چ کنجکاو

 .گمیداخل م میبر  ای_ ب

کنم. مخصوصا اگه به پاشا ربط    یتونم مخف  یرو که نم  میباال انداختم. حس کنجکاو یشونه ا  ناچار
پشت سرش   .میحرکت کرد تی ریداخل بانک سمت مد ونیدر م  یکیبه افراد  کنه. بدون توجه دایپ

  ودرخواست د زشیم یبا تلفن رو  ای نشستم. پا تیریمد ز ی به م یصندل نی دورتر  یوارد اتاق شدم و رو
اگه عاشق پاشا   یکوتاه خودم افتادم. حاضرم بر گردم به اون روزها و حت  یروزها ادیتا قهوه داد که 

پا انداخت. لب باز   یرو به روم قرار گرفت و پا رو ایازدواج نکنم. بد دلم و شکسته! پاهم شدم باهاش 
 اش گفتم:  رهی کردم و کالفه از سکوت و نگاه خ

 _ خب؟ 
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پاشا   یبرا نکه یسر و صدا شد. مثل ا یدم بانک اومد و کل  سیکه پل شهیم یماه هی ه،ی_ از کجا بگم؟ 
تا مرز   یپول باال آورده و حت یادی پاپوش درست کردن. مقدار ز شدی محسوب م نجایاول ا سی که رئ

  دهمشخص شد همش پاپوش بو نکهیداره. و ا یا یقو یزندان رفتن هم رفت. اما خب پدرش پارت 
به  دیشا  کنهی بانک کار نم  یتو گهینداشت. اما خب د یمدت اعصاب درست  نیا یط  نیهم یبرا
  یشغل یروش نشده بهت بگه که تا اطالع ثانو دیشا. یعلت دلش نخواست تو باهاش بمون  نیهم

 نداره.

داشت و من سرزنش   یهمه سخت نیو لب نزد؟ ا دیکش یهمه سخت نیمن ا ی. پاشادمیکش یآه
 ینشده که م ری. االنم دمیاالن از هم جدا نبود دیشا م،یکرد یگفت حلش م یاگه بهم م کردمش؟ یم

 بلند شد. ایپا یمسخره  یخنده  یلبم نشست که صدا یرو یا دوارانهیتونم بهش بگم. لبخند ام

 . درسته؟یندار   یو مشکل یدیبگرده؟ چون تو فهم  یبهش بگ یکن  یفکر م  ی_ دار 

 باال رفته سر به آره تکون دادم.   ییابروها با

  یرو عوض نم  رهیکه بگ یمیصمت  ؟یتو دختر. فقط در عجبم چطور پاشا رو نشناخت ی_ چقدر مهربون 
 . یچشم باز کن هیبهتر از پاشا هم دور و اطرافت هستن. کاف  یغرورت و له نکن. مورد ها یکنه، الک

 یوارد شد. لبخند یرمردی گفت و پ  یدیپاهاش رو صاف کرد. بفرما ایبه در خورد که پا یتقه ا یصدا
رفت تشکر خشک   ادمیافکارم غرق بودم که  یرو به رومون قرار داد. انقدر تو زیم  یزد و قهوه ها رو رو

 بر ذهنم شد.  ی خراش ای بلند پا یبودم که صدا  رهیهم کنم. به کفش هام خ  یو خال 

 بمونم.  یدوست خوب دمیکمک من حساب کن هورا. قول م ی_ در هر صورت رو

دادم. نگاهم قفل پارکت ها بود و جز اون ها  کنج لبم، سر تکون  یلبخند مسخره ا با یحواس یسر ب  از
داد.  ینگاه گرفتن از پارکت ها رو هم نم ینبودم. افکارم اجازه  نجایدر اصل من ا د،ید یرو نم یز یچ

تمام وجود    ش،که تا ته فرو رفتن دمیسر کش ییهویدست دراز کردم و با همون حالت قهوه ام رو  
. باالخره قفل نگاهم دمیکوب ز ی م یهم فنجون رو رودر  ی افهیو با ق دمیکش یفی خف  غیسوخت. ج

 پاشا گره خورد.  یکش اومده  یشکسته شد و به لب ها

 دنبالت کنن که. ستیخب آروم تر بخور دختر. قرار ن  ؟ی_ مگه مجبور 

 به دور و برش باز کرد و ادامه داد: دست
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 تا قهوه ات رو ازت بدزده.  ستی ن نجایا یابچه  چی_ نگاه کن! ه

رو صادر   یاجازه ا نیهمچ دمیاخالق آروم جد  یحواله اش کنم، ول  ییخواست برو بابا یدلم م  یلیخ
داغ   عیکه ما ییاکتفا کردم. قشنگ تمام اجزا دنیگلوم کش یانداختن و دست رو نی نکرد. تنها به پا

رو از   مدونو چ   دیاز جا پر ایگرفتم. پاکردم و دسته چمدون کوچکم رو  یرد شد رو حس کردم. سرفه ا
 برش داشت.   یچوب لباس ی. قبل از اعتراض من به سمت کتش رفت و از رودیدستم کش

 رسونمت.  ی_ م

متعجبم به جلو   یکمرم نشست. بدون نگاه به چشم ها یدهن باز کردم مخالفت کنم دستش رو تا
 هولم داد و گفت: 

 _ برو دختر حرف نزن. 

گفت.   یز یچ یو بست و به منش  تی ریدر اتاق مد  ایاز بانک خارج شدم. پا عیو سر دمیکش یآه
کرد و   تمیکوچک پشت بانک هدا  نگیو قدم به سمتم تند کرد. به سمت پارک  دیبه روم پاش  یلبخند
 گفت: 

هم واقعا   یکنم. سر عقد که حاضر نشدم، عروس دایبا مادرت رو پ ییافتخار آشنا شمی_ خوشحال م
تونم مالقاتشون  یاومد. بعدش هم که متاسفانه کرونا اومد. باالخره م شیپ  ینشد چون سفر کار 

 سر تکون دادم. بای ز یبز  نی زدم و ع یاز سر ناچار   یکنم. لبخند مسخره ا

 فتم: و بدون تعارف آروم گ دمیپر  نیپا نیاز ماش  عیخونه نگه داشت، سر دم

 . خدانگهدار. ید ی_ ممنون زحمت کش

بهم   یشد. در عقب رو باز کرد و چمدونم رو برداشت. نگاه  ادهیپ  نیباال انداخت و از ماش ییابرو
 انداخت و گفت: 

هم  یتعارف خشک خال هیکه   یتو مشکل داشته باش  نکهیباال. مگر ا امیندارم ب  ی_ واال من مشکل
 .ینزد

 انداختم. بدون خجالت گفتم:  نیزدم و سر پا  یمسخره ا لبخند



 پروانه  یرد پا

263 
 

 داره. درسته؟ ومدی_ راستش تعارف اومد ن

 تکون داد و گفت:   یلبخند سر  با

 .یتعارف نکرد نکهیبا ا ی. حت امی_ باهات م

خانوم به    انایبعد ک  یگفته زک ن یبه سنگ پا قزو  اروی ن یازش راه افتادم و تند_تند پلک زدم. ا جلوتر
و با دست دکمه   ستادمیپروعه آخه؟ دم آسانسور وا نیل الخالق من کجام در مقابل اپرو! ج گهیمن م

هم نه    ختمونهر سا ه،یکه مجتمع نظام ستی . نادیب  نیاز سه تاشون پا یک ی اش رو فشار دادم تا 
صرفا مختص اساس   شی کیکه سه تا آسانسور داره و  نهیهر نه طبقه ده واحده، ا یطبقه است، تو

نگاه به  هیبا لبخند نگاهم کرد. کالفه آب دهنم و قورت دادم و  ایکه پا میآسانسور شد. وارد هیکش
 یه پسر عمویانداختم. جذاب رو مخ! شب ایهم به پا ینگاه میرفت و ن  یکه سمت سه م یعدد

  یها رو دوست ندارم. االن چشم مشک یچشم آب گهیکنم من د  یدقت م ی. فقط هرچ شعورشهیب
  نیو به سمت آخر می. با باز شدن در آسانسور ازش خارج شددمیم حی ترج شتریمثل پاشا رو ب  ییها

به پشت سرش که هنوز  یبود و ه رهی متعجب به راهرو خ ای. پامیواحد، کنار راه پله ها حرکت کرد
 کرد.  یواحد وجود داشت نگاه م

 ان؟ سیها همه پل نیا ی عنیبزرگه ها.  یل ی_ خ

زدم. انقدر دلم    ایپا یبه پا یتکون دادم و زنگ رو فشار دادم. در چهار طاق باز شد که با پام لگد یسر 
 !ی. هشهینم  یخواد بگم گمشو اون ور، ول  یم

  فیلطف کردن من رو رسوندن االنم تا دم در تشر ایآقا پا  ؟یسرت کن یز یچ هی  شهی_ مامان جان! م
شما دارن، فکر کنم خودت هم ولشون  دنیبه د یاد یز یخودشون عالقه  نکهیاز ا یآوردن. جدا

 برن. یکنی نم

بود، چشم و  ستادهیهام و همون گوشه ولو کردم و رو به مامان که پشت در، متعجب وا کفش 
عقب برگشتم. لب هام رو از هم فاصله دادم و  اد،یره مپشت سرم دا نکهیاومدم. با حس ا ییابرو

 و چپ_چپ نگاهش کردم.  دمی به صورتم کش یشدم. دست رهیخ  ایپا ییحجم از پرو نیمتعجب به ا

 سرش کنه. یز یچ هیتا ننه بنده  یستیوا رونیباشه ب  ازی _ فکر کنم ن
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  یزمزمه کرد و در رو کم یکنم یعقب رفت. مامان خواهش م یدیگفت و خنگول با ببخش یآهان
 بست تا رد شه، رو به من گفت: 

 مهمون بنده خدا تنها نمونه. ستایجا وا نی_ هم

خدا با   یگرفتم. وا لیتحو ییدادم که لبخند دندون نما  هیبه چهارچوب در تک ی و حرص   دمیکش یپوف
  دیسکته نکنم با در حال مرگ بودم، حاال از حرص هیاز شدت گر شیپ  یقیتا دقا شهیبشر باورم نم نیا

 صلوات ختم کرد. دست به بغل نگاهش کردم که با اعتماد به سقف فراوان گفت: 

 ها!  ستیخوب ن یکن  یانقدر نگاهم م یخوشگلم. ول   یلیدونم هورا جان! خ ی_ م

ولش کردم و سر   عی که نگاهش قفل لب هام شد. سر دم یدهن بردم و دندون روش کش یرو تو لبم
 باشم آروم گفتم:  اورهیکم ن نکهیا یانداختم. برا نیپا

ترسم از   یم  ر،یسقف ما رو بگ   نیزحمت ا یپات ب  ریبذار ز   هیچهارپا هیگم تو که قدت بلنده.  ی_ م
 هوا. یرو می ما بر زهی موقع بر هی یاعتماد به نفس جنابعال 

 لب هاش نشست.  یرو  یمهربون لبخند

شکر داره. فکر   یکه زبونت باز شده جا نیهم ی. حاال نه به اون شدت ول ی_ خوبه که مثل قبل شد
 . زمی روت کرم بر دیبا  شتریکنم ب

 گفتم:  عیعادت سر طبق

 _ کرم نه کخ!

چشم هام حلقه زد. در رو   یمن اشک تو یخاطراتم همراه پاشا، سر کرم و کخ گفتن ها یآور  ادی با
اومد، کنار زدم و   یول کردم و با سرعت به سمت اتاقم پرواز کردم. مامان متعجب رو که سمت در م 

دادم.  هیتکسر خوردم و سرم و به در  نیزم یدادم. رو هی و بهش تک  دمیوارد اتاق شدم. در رو بهم کوب
رو با دست پاک کردم.    دیچک نی پا که لجوجانه از چشمم ینشده دلتنگشم! قطره اشک یچ یهنوز ه

به در خورد که  ی. ضربه اادیبه نظر م یدوست مناسب  یول  دهیحرصم م  یلیدرسته خ گه،یراست م ایپا
 . ستادمیو عقب تر وا دمیاز جلوش پر

 _ بله؟
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 داخل اومد.  ای باز شد و سر پا در

 _ اجازه هست؟ 

دور تا دور اتاق   یسر تکون دادم که بدنش پشت سر کلش وارد اتاق شد. نگاه یلبخند مچهی ن با
 گفت:  زونمی آو وارید یرو یعروسک ها دنیدست نخورده ام انداخت. با د

 هنوز بچه است.  نجایا  یک ی نمیب  ی_ به_به م

 تخت قرمزم نشست و گفت:  یدادم که لبخند زد. رو لشیتحو یزهرانار 

 به پرو بودنم. یبرد یفکر کنم پ یگرفتم ول  یقبل نشستن اجازه م دی_ با

 _تند سر تکون دادم. آروم گفت: تند

هم  یپرم، به کس  یباشم. وسط حرفت نم   یهمصحبت خوب دمیقول م م؟یصحبت کن  یخوا ی_ م
 .گمینم

 چشمم گرفت و ادامه داد:  یاش و جلو کهی کوچ انگشت

 _ قول مردونه!

 زدم و دستش رو پس زدم.   یتلخ  لبخند

 . دمیکنم بر ی. فقط حس مستین  یاز ی_ ن

  یاز یو رو کرد. خوبه! واقعا ن   ری اتاق رو ز یز ی _چپ نگاهم کرد. از جاش بلند شد و به دنبال چچپ
  نایخدا ا ی . هعادی. انگار نه انگار ممکنه خوشم نزهی ر یخودش داره اتاق و بهم م   ره،یاجازه بگ ستین
 و به سمتم برگشت.  دیدست از گشتن کش ای! پا؟ینداختان به جون من ا یک

 اتاقت؟  نیا یشه تو ینم دای هورا! چسب پ گمی_ م

 ابروم و باال انداختم و متعجب تکرار کردم:  یتا به

 _ چسب؟
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 گفت:  الیخی ب یل یتکون داد و خ  یسر 

چاقو  گنی . البته ممتی بچسبون م یتون  یکنم. با کمک هم م دایخوام برات چسب پ  یم  دمیبر ی_ گفت
 .شهیم نی رو دست بچه نده هم

نداخت اما   ی هم م کهیت  یتخت چپه شدم. حرفاش بامزه بود، حت یچشم بستم و به پشت رو یعصب
 میدینا ام یروزها یتو یدوار ی تنها ام نیا دیزد من هوات و دارم. و شا یاشاره م یال به الش، پنها

 لب زمزمه کردم:  ریت. بدون باز کردن چشم هام زباشه. از حرص خوردن من خنده اش به هوا رف

 گلوت انشاهلل.  یبپره تو ی_ رو آب بخند

 و گفت:  دیگونه اش دست کوب  یننه قمر ها رو مثل

 اد؟ ی _ وا؟ دلت م

 تخت کج کردم تا نگاهش کنم. یزدم و سرم رو رو  یثیخب   لبخند

 ! ادیخوام ب یخوام بره. نم  یمگه؟ م  هی_ اوال که وا نه و بسته! دوما عام! دل اومدن

 و آروم گفت:  دیگز لب

 ه؟ ینجوری_ عه؟! ا

 سر تکون دادم. یلبخند ژکوند با

 !هیجور ن یهم قای_ دق

  نیزم یبرنج رو   سهیک نیکاپشنم گرفت. تا اومدم اعتراض کنم ع یتکون داد و بازوم رو از رو یسر 
 .دمیکش نیزم یپرت شدم و بعد هم کشون_کشون تا راهرو رو

 رسه؟ آخ کمرم.  ی! صدا می! هوشی پ شی . پی. چقدر خر ایپا ی! هوی_ آ

به المپ  یچلغور. چشم غره ا یراهرو دستم و ول کرد و بدون نگاه بهم وارد حال شد. پسره  دم
 مخ ان. یرو  ینحو هیمخ ها. جفت پسر عمو ها به  ی! روشی . ادمیسرم رفتم و از جا پر یباال یانتز ف

 قرار گرفته رو به سمتم گرفت.  ین یس یرو ،یچا یهاوان یوارد حال شدم که مامان ل منم
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 . ارمیب  کی_ ببر تعارف کن تا من ک

رو   هاوانیل یداره همه  یچه حال خفن  نکهیرفتم و با فکر ا ای کردم و از مامان گرفتم. به سمت پا یپوف
  «یبرداشت. »ممنون وانیل هیباال انداخت و   ییرو جلوش گرفتم. ابرو ینیچپه کنم روش تا بسوزه، س

  زش یر یا ه دهخن یکه صدا دمی کوب یاشهیش  زیم یرو رو ین یمقابلش قرار داد. س زی م یگفت و رو
 نیهورا! ا ومدهیبهت ن  ی خوب ده؟یبشر اومده حرصم م نیبلند شد. آخه من االن اعصاب دارم که ا

 میکاناپه نشستم که ن یرو ش؟یبندی به رگبار فحش م  یبدبخت اومده تو رو از حال بد درآره، بعد دار 
 مامان، به سمتم برگشت.  یپرت  حواس دنیبه آشپزخونه انداخت. با د ینگاه

 ؟ یگیسوال بپرسم، راستش و م هی_ 

 پا انداختم. یتر کردم و پا رو لب

 . گمیخو معموال راست م  یباشه، ول  ی_ تا چ

 تکون داد و گفت:  یسر 

قول هم بده  یعاشقت بشه. بهت درخواست ازدواج بده، حت یکی روز  هی_ خوبه! اگه... آم... اگه 
 ؟ یکن یم خوشبختت کنه، باهاش ازدواج

 کردم و گفتم: یخند زهر

  یکه ناگهان ازت فاصله م یدادن به آدم هیمونن. تک ی! اما همه سر قولشون نم ایپا دنی_ همه قول م
انجام    یاما کار  نهیبی . اون دست و پا زدنت رو مقهی نجات غر دیبه ام ایدر  یتو دنیمثل پر ره؛یگ

.  ایپا نهیهم. داستان من یزن ینم  ایوقت دل به در چی ه گهیاما د یکن دای. تو ممکنه نجات پدهینم
از هم جدا  یکه... رفته و فردا هم قراره به راحت یدیتا ابد. اما د مونهی پاشا به من قول داد، گفت م 

 مسلِم که دور عاشق شدن خط قرمز بکشم. م،یش

انداختم.  نیر پا کردم و س  یخورد و دوباره سر تکون داد. نچ شیی از چا یسر تکون داد. قلپ متفکر
کنم حالم بهتر   دیخر  کمیداشتم امروز برم بازار،  می. تصمدهیسر تکون م یجور   نیپسره خل شده هم

 از جام بلند شدم که مامان متعجب نگاهم کرد.  ای شه. بعد رفتن پا

 اون پسره. شی پ یرفت  دمی. تازشم فکر نکن نفهمی_ کجا؟ تو که االن اومد
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 و گفتم:  دمیگز لب

 و جمع کردم.  لمی_ رفتم وسا

 کرد که ادامه دادم:  یاخم

 ؟ یخوا ینم  یز یخوام برم بازار مامان. با اجازه! چ ی_ م

 برداشت. زیم یتکون داد و کارت عابر بانکش رو از رو یسر 

 . ریهم بگ یخوراک کمی  ی_ رفت

 ازدهیم. پوف! با خط  رفت رونیزمزمه کردم و ب   یگذاشتم. خداحافظ آروم فمی ک یگرفتم و تو ازش
 من تنبله! یبرا یبهتر  نهیگز یتاکس ؟یتاکس  ای( برونم اده ی)پ

 *** 

مثل پنگئون وارد راهرو   دیخر یهاسهی دستم گرفتم و از شدت پر بودن ک یهام و تو یقند رنگ یبسته
خدا  انیی هافضول هیزدم.  یلبخند یجلو اومدن که عصب دنمیبا د هیهمسا یشدم. دو تا پسر بچه  

.  تگوگولم رف یبهشون دادم که چشمشون سمت قند ها ی. سالمانی بر و بچز خوب  یدونه، ول یم
همش و   دیشدم. اگه به تعارف باشه با رهی گردالوشون خ کلیحواله اشون کردم و به ه  یچپ_چپ

و   جون که چپ هم قرار داره. انگار نه انگار! به سمت خونه رفتم یبدم، پس خودت و بزن به کوچه عل
قند ها شده، بدم بهشون بد،  نیبا سرم زنگ رو فشار دادم. خب االن اون بچه ها نگاهشون جذب ا

  نیزم ی و رو دیخر یها لونیافکار نا  نی. با امیری بم م یچشمشون نگرفته باشه بخور هویندم بدتر. 
 گذاشتم و به بچه ها اشاره زدم. 

 ! ای. ب یچ یدونم چ ی_ هوهو! محمد نم

 چشمش کردم. یقند رو تو یفانتز  یکه جعبه  دن یسرعت سمتم دو با

 بچه جان؟! خوشگله؟  ین یب ی رو م نی_ ا

 _تند سر تکون دادم و آب دهنش رو فرو خورد.تند

 تکون دادم و بدون فکر گفتم:   یرو کم جعبه
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 خوش بو شه.   ییدست شو یتو میذار یصابونه. م هانی_ ا

 ولو کردم.  وارید یها رو گوشه   دیسر تکون داد که در خونه باز شد. خشنود داخل شدم و خر دوباره

 نکرده بودم.  دیتنها خر نجوری_ تا حاال ا

 درهم زمزمه کردم.  یو با اعصاب  دمیکاناپه خواب  یرو

 باهام بود و تنهام نذاشت.   یکی شهی_ چون هم

 به قند ها زد که گفتم: یادادم. اشاره لشیتحو یبهم گفت که لبخند  «ید ی»خسته نباش مامان

گفت مال    ه؟یهاست! منم خوشم اومد به طرف گفتم چ  یابتیمال د یگفت. ول شهیم  ینی_ قنده تزئ 
 داد!  گانیرا گهید یچ یتو ببرش. ه

  دیخر ی برا دمیجد یدهیبردارم. مثال ا گانیرا  دیو با  یز ی چ هی دهامیخر یتو شهیهم  ادیم خوشم
نداره همه رو   یکل مغازه رو بار بزنم، دم صندوق که طرف گفت قابل  د،یبرم خر  یکه دست خال نکهیا

... فکر  آم! ستمیصورت بنده اصال پرو ن  نینداشت. به ا یبردارم برم، بعدشم بگم قربانت، اصال قابل 
ت  ماهرانه من خبر نداش یهای . مامان که از چک و چونه زن یبعد دیخر شاهللی. استیهم ن یبد

 گفت: 

 داده. زهیجا  د،یهمه خر نی_ حتما به خاطر ا

خودمم   یمادر ما. ول  زنهی خواد داده، حرفا م یبچه دلش م دهی_تند سر تکون دادم. آره حتما! دتند
رو حساب    یهمه چ لکسیچک و چونه نزدم. کال ر شهیبر عکس هم  یسر  نیداد. ا یچجور  دونمی نم

هم داشت.   یبود، همه طرح یقندون سه_چهار تا گذاشتم. همه رنگ  یکردم. قندها رو برداشتم و تو
 ! دمیذوق

داشتم.  یمزخرف یها! چه لباس غی عوض کردم. ج یخونگ یهام رو با لباس تواتاقم شدم و لباس  وارد
اس بهم  بچه نجا ی ا یکی  هم که گفت ایبوده. پا  نجایانگار بچه دوساله ا یآخه؟ وا هیخرسه چ نیا

د  یوقت عاشق نشم، شا چیه دیهم سخته. شا یل یبرخورد، راست گفته بدبخت. سخته بدون پاشا! خ
فکر   نیقبل! با هم یهورا شمیاز درون افسرده باشم اما... م دیبالشتم آب بدم، شا یهاهرشب به گل 

رو باز کردم که دنگ!  شی وپی که خونه جا مونده بود رو برداشتم. در ت میماسک صورت توت فرنگ
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  باشه، یرعل یام  دیخونه؟ شا ادی لنگ ظهر م یذهنم انداخت. کدوم خر  یرو یزنگ خونه خراش یصدا
رو به رو، همراه   هیهمسا یبچه ها دنی! به سمت حال پا تند کردم که با دشی ا دم؟یچرا فحش م 

  لیتحو یا  ی. لبخند زورکدمیکش  یراهرو بودن آه یکه تو  ییبچه ها نیهم  قایدق یعنیاشون، ننه
 باال انداخت و گفت:   ییکردم. ابرو ی مامانش دادم و سالم 

جا   نیکال از ا یعروس شد ی_ به_به هورا خانوم! چشم ما به جمال شما روشن شد خانوم کجا بود
 ؟ یرفت

 و کالفه گفتم:   دمیبه سرم کش  دست

 . امیم  شتریب شاهللی_ حاال ا

  ی رهی رو ت ی بعدش هم عرق سرد  ی. اوپس از فکر حرف هارمیگی بفهمن بنده دارم طالق م هیکاف فقط
 ی. لبخند مسخره ازمی بر یکرد و رو به من اشاره زد چا تشونیکمرم نشست. مامان به سمت مبل هدا

تا بنده   رنو ب   انیامروز همه قراره انقدر ب ادیبه اون دو تا پسر زدم و وارد آشپزخونه شدم. خوشم م
وارد حال   ختنیر  یو بعد چا دمیچ ینی س یها رو تو وانی نکنم. ل داینشستن هم پ یوقت برا یحت

غول شکمم جمع کردم و مش یپالس شدم. پاهام رو تو ن یزم  یشدم. جلوشون گرفتم و خودم هم رو
. به دنه سالش هم هست، بلند ش بای بچه بزرگه، تقر یشدم که صدا  زونیتلو ی عوض کردن کانال ها

 قندون اشاره زد و گفت: 

 ! ستیمگه صابون ن  نای_ عه ا

 ی. هعدم یکوب  میشونیبا دست به پ  ینیتزئ  یبه قند ها رهیسرعت تمام به سمتش برگشتم و خ  با
به   ی. مامانش نگاهشمی م عیاالن ضا  ییآخه انقدر زود؟ آ یمونه ول  یگفتن ماه پشت ابر نم  ایخدا

 گفت:  یقندون انداخت و با تک خنده ا

 که مامان. قنده! ستی صابون ن نای_ ا

انگشت اشاره اش و   عینگه که سر ی ز یبچه اومدم تا چ  یبرا   ییو دهنم رو کش دادم. چشم و ابرو لب
 به سمتم گرفت. 

 سر از قندون در آورده. یول یی دست شو یتو ذارهی گفت صابونه. تازه گفت م نی_ ا
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ننه گرام و   ه،ینگاهم در نگاه خانوم همسا یباز و بسته کردم و با لبخند مسخره ا یش یرو نما دهنم
 و آب دهنم رو قورت دادم.   دمیقندون گره خورد. از جام پر

 ! با اجازه من برم محو شم. زهی_ چ

  نیوارد ا ی . اصال من وقتانیب وفتنیم وارد اتاقم شدم و در رو بستم تا پشت سرم راه ن سرعت تما با
خونه ام.   ی ! هنوز دو ساعت نشده توای به آب بدم. ب بایز   یدست گل بس هی دیبا  شهیهم شمیخونه م
 باز شه. هیهمسا یروم تو رو گهیقشنگ تر آخه؟ فکر نکنم د نیگند از ا

 باشد(  یم ی)باز هم واقع

  رهی خ می و به گوش دمیپر به صدا در اومد. از جا  رمیز ی ز یتخت نشستم که چ  یو رو  دمیکش یپوف
به شماره رند روش انداختم و چپ_چپ نگاهش کردم. سر و ته  یخورد. نگاه  یشدم که زنگ م

خواسته شمارش اعداد و  یبوده م ی رند تر آخه؟ بدبخت هرک  نیدو، سه، چهاره. از ا ک،یشماره 
. ناخودآگاه دستم دمیتخت دراز کش یجواب دادن رو الی خی . بدهیخر یشماره ا  نیهمچ کنهراموش ن ف

  نی از ب ی! اما سر چنهیمهم ا د،یکش  یپسر؟ زنده بود، نفس م ایشکمم نشست. بچم دختر بود  یرو
شاپ   یاگه به اون کاف  دیکه. شا ذارهی خرش. اعصاب روان نم  یسر بابا ؟یرفت؟ بهتره بگم سر ک 

  یلی ! به طور خیام سالم بود. هعاالن بچه اوردمیقهر کرده رو در م یدخترا یرفتم و ادا  یمن یکوفت
شدم. آسمون  رهی و کالفه از پنجره به آسمون خ دمیکش ی. آهشمی از فردا مطلقه محسوب م یجذاب

خوام   یهست نم  ینه... هرچهم  دیمن و پاشا بود. شا یهاش از دور اشک  دیکه شا یو تار  رهیت
عاشق بدون   شمی افسرده، م شمی کرد! شب و شب... شب م  هیشب گر شهیم  یکنم، ول هیگر نهروزا

بودن. دست دراز کردم    یکه از دستم عاص یسابق. همون یهمون هورا شمی معشوق اما روز... روزها م
خاک    یو بو دمیکش یق یبردم و چشم بستم، نفس عم رونی رو باز کردم. سر ب  ییکشو یو پنجره 

خوش! چشم باز کردم و دوباره به   یبو نیا دهیم یزندگ یرو با عشق تنفس کردم. بو  دهخور  سیخ
 لب زمزمه کردم:   ریآسمون دوختم. ز

  دیکه شا یهمان آسمان  دنید ستی بی چشم به آسمان دارم. حال عج شهیاما هم ستمی_ سر به هوا ن
 . یبه آن نگاه کرده باش شیپ  یقیتو دقا
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. پنجره رو بستم و به  دمیو عقب کش دمیگرفت. به خودم لرز یبازم رو به باز  یو موها   دیوز یسرد باد
بهش انداختم. همون شماره رند! بازش کردم که  ینگاه مین  میگوش امکیپ یدادم. با صدا هیتک  وارید

 از تعجب چشم هام گرد شد.

 ؟یدی. چرا جواب نمای_ منم هورا! پا

 به حرکت در اومد. یگوش  یصفحه  یکردن رو پیتا یبرا انگشتم

ام و از اصال شماره ؟یدار  کارمیبچگونه مال توعه! حاال چ ییابتدا یشماره نی ا دونمی_ خو من چم
 ؟یآورد ری گ یکدوم گور 

 در جواب حرفم اومد. یامکیتا پ دیطول کش هیثان چند

پول خورده خانوم. کار که نداشتم خواستم شمارم و بدم بهت. در ضمن   یشماره بچگونه کل نی_ هم
 ات و داشتم از قبل!شماره  ؟یکار کرد شمونیپ یرفته مدت  ادتی

 تماس رو زدم. درجا جواب داد. نهیباال انداختم و گز یا شونه

 ؟یداد ی_ تو که جواب نم 

 گفتم:  یاومدم و حرص وارید یبرا یی جلو روم باشه، چشم و ابرو انگار

 . یدادی م امی جوابت و بدم اول پ  یخواستی_ اگه م

 کرد و گفت:  یآروم  ی خنده

نگ بزنم پاسخگو تا فردا هم ز ری نخ  دمیبعد د یسر به سرت بذارم. ول کمیخواستم  ی! مشهی _ نم
 . یشی نم

 جواب دادم. حالی رو با دست خاروندم و ب  گردنم

 . یزنگ نزن   گهیکنم که د تتیتلفن هدا تی ریخواستم به سمت مد ی_ کم_کم م

 کرد و گفت:  یخنده ا  دوباره

 دختر نمونه! گنیم نی_ به ا



 پروانه  یرد پا

273 
 

 تکون دادم.  یسر 

 ؟یفکر کرد ی_ بعله! پس چ

 زمزمه کرد:   آروم

 نه؟  گهی د یر ی! فردا میچ ی_ ه

 گفتم که ادامه داد: یاوهوم

 ؟ ی_ ناراحت

 زدم.   یپوزخند

 ن؟ یفرما  یپرواز کنم. اجازه م خوامی بال در آوردم م  ی! از خوشحال ری _ نخ

 کرد.  یخنده ا تک

 !وارید یتو ی بر  ترسمی . م امی_ شماره پروازت و بده منم ب

تماس و قطع کردم و   شی سر خوش نیاز ا ی اش شدت گرفت. عصباش کردم که خنده حواله  یزهرگاو
پلک هام گرم   دینکش  هیصدا کردم. کنار تخت ولو کردم و چشم بستم تا بخوابم. به ثان ی رو ب یگوش

 شد و خوابم برد. 

 *** 

 مثال! ادیصدا نم ری . انگار اون زدمیسرم کش یکنه پتو رو رو دارمیداشت ب یمامان که سع  یصدا با

 ساعت هشت شبه. بلند شو شام بخور دوباره بخواب.  یدی_ بلند شو هورا! از ظهر خواب

 باز کردم چشم هام گفتم:  بدون

 خورم. شب خوش!  یشدم م داری. شام بذار کنار هر وقت ببرهی شم خوابم نم  داریب  یدون ی_ مامان! م

بکشم. مامان هم دوباره   پتو قراره دادم تا بتونم نفس نیکه از شدت خواب بسته شد، رو ب دهنم
 لب گفت:  ری رفت ز یم رونی کرد و همون طور که ب یآروم یگفت که لگد پروندم. خنده  ییهورا
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 ساخته؟ یپاشا چجور  هاتی لگد پرون  نیدونم با ا ی_ نم

 خوابم برد.   یبگم اما از شدت خستگ یز ی چ دمیبرچ  لب

 *** 

 یموها نیب یدم. منگ از خواب دستاوم رونیپتو ب رینفس چشم باز کردم و از ز  یحس تنگ با
بود   رونیبلند چراغ ب ری زدن اتاق، ت دیبود و تنها راه د کی شدم. همه جا تار  زیخ  میو ن دمیام کشآشفته 

. لب باز  اشتد مریتا یانگار  شد،یبار خاموش م  هی قهیافتاد. اونم هر چند دق یاتاقم م یکه نورش تو
ساعت رو نگاه  یگوش  یکردم و نگاهم رو دور اتاق چرخوندم. آباژور کنار تختم و روشن کردم و از رو

لذت بخشش، سمت   یتوجه به گرما  ی. پتو رو کنار زدم و ب دمیاوف! چقدر خواب  4:20کردم. 
ش_خش  خ   تآبش کردم. در حال خوردن حواسم پر ری برداشتم و از ش یوانیآشپزخونه روونه شدم. ل

  یفی خف غی آشغال دم در، درحال تکون خوردن ج ک یپالست دنیدم در شد. سر چرخوندم که با د
حتما   نم،ی شه؟ صبر کن بب داتیپ دی با یچ یحضرت جن! آخه االن برا اینشستم.   نیزم یو رو دمیکش

غذا  ال. اصرونی اش نشده آشغال ها رو بذاره بننمون هم حوصله  ه،یلمبرداریامشب داداش گلم سر ف
جناب جن   گه،ید نهیمرغ! هم چیرو برداشتم. بعله! ساندو تابهیبلند شدم و در ما  عیبوده؟ سر یچ

قلبم گذاشتم که با شدت   یدست رو لکسم؟یچرا انقدر ر ا؟یسکته کنم آ دی! االن من نبایاومده. هع
  رونی از ب راپس چ . ادی ب رونیشکافت تا ب یرو م  نمیقفسه س یدست برداشتم. انگار  دهیضربان ترس

  گفتیم شهی قطع شد اما قلب من آروم نشد. بابا هم کی خش_خش پالست ی! صدایانقدر آرومم؟ وا
 تابهیماه یرو از تو چیکنن. ساندو یم هیاز اون ها تغذ د،یمرغ و شب نگه ندار یاستخون ها

برق   ی! جون سالم به در بردم، ولشی وارد اتاقم شدم. آخ یباز فشنگ مهین یبرداشتم و با چشم ها
گرفته خودشم برق و بکشه. )خاموش کنه(  ی اونجا مهمون یآشپزخونه روشن موند. به درک! هرک

اتاق   ینشده باشه، از ترس! تو خی س امرزیخدا ب سونیموهام مثل اد دوارمیکال! ام دیخواب از سرم پر
. کنجکاو برش  دم شکتابخونه  یحافظ تو وانیزدم. نگاهم قفل د  چمیبه ساندو  یبرداشتم و گاز  یقدم

و وارد قسمت فالش شدم. چشم بستم   دمینشستم. لقمه ام رو جو رمی تحر زیم  یصندل یداشتم و رو
و نه! تند_تند   ی. انگشت نگه داشتم و چشم باز کردم. صد و سدمیشماره ها کش یو انگشتم رو رو

 ورق زدم و بدون خوندن شعر فالش رو مطالعه کردم.

هم وقت   یاست و موقع یشاد یزمان   ی. در زندگستیروزگار بر مراد شما ن شه یاه باش که هم_ آگ
شود به   یاست و نم  نیهم میکه ما در آن هست ییایراه و رسم دن  یها و غصه هاست و به طور کلغم
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  زافسوس خوردن ا ی( اعتماد کرد، پس چه بهتر انسان به جااست یعجوزه هزار داماد )منظور دن  نیا
 نحو ممکن استفاده ببرد. نی لحظات کوتاه عمر خود به بهتر

سر تکون دادم. کمرم خم شد حافظ! الحق که  نیحرف سنگ نیا ر یباال انداختم و منگوالنه از تاث ییابرو
 ی. به شعر باالش نگاهی. خو پس شاد باشم؟ فقط چون تو گفتادی فال هات درست در م شهیهم

 سوم رو خوندم.  تی شعر ب ری . تحت تاثیدلبر! هوم، چه عنوان  ییتنااع یانداختم. ب

مکن که مرغ    یدلش مهربان کنم... چون سخت بَود در دل سنگش اثر نکرد. / شوخ  هی_ گفتم مگر بگر
 از سر به در نکرد.  یدام عاشق یقرار من... سودا  یدل ب

 زمزمه کردم.  یآروم  یآخر رو با صدا تی و ب دمیکش یآه

 سحر نکرد. میگذر بما چو نس_ او خود 

 . دمیکش وانمیجمع کردم و انگار حافظ جلوم باشه دست به د لب

 ؟ یفهم  ی! از کجا حال دل آدم رو می . هعی_ چه پسر خوب

منتظرم جواب بده؟  یپوکم! جد یاون کله  یبهش نگاه کردم که تازه به خودم اومدم. خاک تو منتظر
عرض کرد؟ شاد باش و از لحظاتت لذت ببر.    ی.  چمیخب روزمون رو با حافظ جون شروع نمود

  خوشگلم.  یتار مو هی ی. فداستیرفتار کن که انگار رفتن پاشا برات مهم ن  یهورا! اصال جور  نیآفر

 *** 

دادگاه من ساعت نه بود و االن هم هشت. به سمت کمد لباسم رفتم و نگاهم رو بهش دوختم.   نوبت
کردم و   یتونم فراموشش کنم؟ اخم  یم یافتم چه جور  ی پاشا م  دایهام تک_تک لباس  دنیبا د یوقت

  دیسف یاسک قهیمانتو نداشتم.  دنی! حال پوشدیهورا، با  یایکنار ب دیسر تکون دادم تا افکارم بپرن. با
تن و شال   یاسک قهی یرنگم و رو  دی. کاپشن سفدمیرو هم پوش  میآب  نیرو برداشتم و شلوار ج یرنگ
من   دهیکه نشون نم نهی. بهترش ارمیدم. خوبه! اصال جلوه نداره قراره طالق بگهم سرم کر  دی_سفیآب

برداشتم و مدارک رو   مرنگم دیسف  یامم. کوله کوچک و فانتز قلب پودر شدم  م یبنده خدا در حال ترم
که  نیاز ا  یکنج لبش نشوند. مامان هم که راض یلبخند یرعلیرفتم که ام رونی . از اتاق بختمی توش ر

به سمت    یرعلی ام نی. با ماش کنمی خوب جلوه م  نهیبیچون م دی. هه! شاستیدخترش ناراحت ن
 یکه م نیبودم اما هم  وراز پاشا د نکهیکه در دل من حکم قتلگاه رو داشت. با ا میرفت یدادگاه
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شناسنامم   یازش تو یاسم گهیاالن که د ؟یداشت. االن چ یدلگرم  میدونستم هنوز به هم محرم
  نیماش ستادنیکه با وا دمیکش یبا من ازدواج کنه؟ پوف   شهیحاضر م  یاصال بعدش کس ؟یچ  ستین

 ی شهیبرم هم  ربونشزمان بگذره ق یخوای نم یوقت م؟ید یسرعت رس نیمتعجب سر باال آوردم. به هم
  یچشم پاشا یشدم و سر باال آوردم که چشم تو ادهی پ نیگذره. از ماش  یخدا با تمام سرعتش م 

پر زد.   دنید هیزدم به  یکه ازش دم م یبه پا کرد و تمام آرامش یاآشفته شدم. قلب نا آرومم زلزه 
خسته،  یچشم ها شون،یپر یاشک پوشوند. نگاه از موها  یهام عرق کرد و چشمم رو هاله دست

ام حلقه شد که سر باال آوردم.  دور شونه  یدست انداختم. نیست نشده اش گرفتم و پا  یلباس ها
کار بود بدون نگاه ازش گذشت و    انتی خ هیبهم زد. مامان که تفکراتش از پاشا  یلبخند تلخ  یرعل یام

اسپرت    یبه کفش ها قطف اوردم،یبه سمتمون برداشت. سر باال ن یوارد شد. پاشا نامطمئن قدم
  یو پاشا سالم  یرعلی. امیتفاوت رنگ   ی. مرسدیسف  یهه! کتون ؟یبودم. کفش من چ  رهی خ  شیمشک

 انداخته بودم که صداش بلند شد. نیبهم کردن اما من مصرانه سر پا

 _ هورا خانم؟! سالم!

  یکرد. نم ی تلخ  یلب زدم که خنده  یهاش دوختم. سالمرو به چشم ازمندمی باال آوردم و نگاه ن سر
گرش   تی حما یفکر کردن بهش گناهه. گرفتن دست ها گهید! ستیمال من ن گهید نمیتونستم بب 

دست  ت یبا هدا دم،یکش یبده، گشتن باهاش زشته. آه شیمشک یهانگاه به چشم شه،یگناه م
. وارد اون سالن  میبه مرگ درون  یک ی همه نزد نیشد از ا و من قلبم مچاله میدادگاه شد اردو یرعل یام
رفت. پاشا    نیپاهام از ب یکه نا میستادیر دم در وامامو یشدم و دست هام مشت شد، جلو  کیتار

  یمانبا مامور به سمت اتاق رفتن. نگاهم رو به ما یرعلیزده بود. ام هیتک  واری و به د ستادهیکنارم وا
. آروم سر باال آوردم، انقدر نگاه پاشا کردم که بود ییدوختم که تلفنش زنگ خورده و مشغول پاسخگو

 زمزمه کردم:  یق ینگاه نا آرومش رو به چشم هام دوخت. لب تر کردم و با نفس عم 

 _ دوست دارم. 

. همون اندازه ترس داشتم، حس پس زدن احساسات. با  کردمی بود که اعتراف م یبار  ن یاول انگار
 گفتن حرفش غرورم هم شکست. 

 _ نظر لطفته!
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که  ییاون دوسم نداره؟ پاشا یعنی ؟یچ یعنیزد و نگاه گرفت. شکستم! بد شکستم.   یخند ختل
  نیتا دعوامون شه. گفت نظر لطفته و ا شتریکرد نگفت منم! نگفت من ب یاعتراف به عاشق بودن م

 هورا! ینابود یعنی

 گفت:  آروم

که  ییتو  یکنم برا یکر مف یطور باشه ول نی هم دوارمی. امدهیهات بهم رس طنت ی _ خبر برگشتن ش
 خوب نباشه.  یمادر شده بود

اش دوختم. ابروهام   دهیرنج  یگرفتم و به چشم ها نیمتعجبم رو از زم یهاشد؟ چشم ی . چدمینفهم
 یخنده. وسط خنده ها ری درهم گره خورد اما متضادش لب هام دردناک از هم فاصله گرفت و زدم ز

 گرفت، گفتم:  یاشک هام رو م  زشیر یکه جلو یتلخ

 نتونستم حسش کنم.  نم،ینتونستم بب یکه حت یام مرد. بچه ا_ آره! بده. چرا؟ چون مادر شدم و بچه

 صدام گرفت.   یتو یو جاش رو تنفر  رفت نیاز ب  امخنده

کردم، باهاش حرف    یو اگر نه االن کنارم بود. االن حسش م یمن رو تو کشت  ی! بچه شی_ تو کشت
 .یبچم رو کشت  هاتی باز  یبا عوض  ؟یکرد کاری اما چ زدمیم

 زدم.  غی و ج دمی به بازوش  کوب یمشت

 ه؟ینظرت چ ر،ی بگو بم یخوا   یم ست؟یخوب ن  یگی. حاال می_ تو کرد

 از اون سر سالن داد زد: یرو به چشم هام دوخت. مرد  سشی دستش گرفت و نگاه خ یرو تو مشتم

 .شمیکردن م رونیو اگر نه مجبور به ب  دیخانم! داد نزن دی_ آروم باش

  ی. رو بهش با نفرت دیکش رونیبه سمتمون قدم تند کرد و با خشونت دستم رو از دست پاشا ب مامان
 آشکار گفت: 

مگه  ؟یکن ی سرزنشش م  شیشاد  یشد و حاال برا  تیشب باز مهی. عروسک خی کرد یبا بچه ام باز  _
و مطلقه شد. مادر شد و بچه اش رو از دست   سالشه ستی! ب ستیدختر من چند سالشه؟ همش ب

 کس و کاره؟ یب یفکر کرد  ؟یکن  یبلند م  یک یداد. صدات و برا
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پاش بود، آروم و   یهمون طور که نگاهش به جلو نزد. کمر خم شدش رو راست کرد و یحرف   پاشا
 گرفته گفت: 

رو   نیکه گفت ییزهایچ نیدخترتون رو ندارم. انشاهلل خوشبخت شه تا ا اقتی_ حق با شماست. من ل
 دوباره تجربه نکنه.

و با نفس   دمیاسممون رو خوندن. لب گز یشد که به تازگ  یحرف از کنارمون رد شد و وارد اتاق بدون
هام   طنتی ! هنوز هم از شهیرت یاشک هام رو گرفتم. مرد مغرور من هنوز هم غ زشیر  یجلو ی قیعم
نشسته   زی که پشت م یو وارد اتاق شدم. مرد دمی. دست از دست مامان کشادیبدش م  هیبق  یبرا

 صورتش جا به جا کرد و گفت:   یرو رو  نکشیع ود،ب

 ؟ یضل _ خانوم فا

 کنار پاشا اشاره زد.  یبه آره تکون دادم که به صندل سر

 درخواست طالقتون رو بدونم؟ لی تونم دل ی_ م

 کرد و گفت:   یشدستیبگم که پاشا پ یز ی باز کردم چ دهن

به قصد هم از پله ها   یسازم. دست هم روشون بلند کردم، حت ینم شونیمن با ا نکهیاز ا ی_ جدا
 باشه. عالئمش هم مشهوده. یقانع کننده ا لیکنم دل یاشون مرد. فکر م که بچه یپرتشون کردم جور 

  نیهمچ  یک  ؟یچ یعن یشدم.  رهی داد، خ یمرد م  لیو دروغ تحو شدی به لب هاش که باز م متعجب
 کرده که بار دومش باشه؟ مرد رو به سمتم کرد و گفت:  یکار 

 د؟ یکن یم دی رو تا شونی_ حرف ا

 آرومش بلند شد.  یبگم نه که صدا خواستم

 دونم و تو.  ینه من م ی_ اگه بگ

 که نکرده متهمش کنم؟ عام نه! ییواسه کارها یعنیکرد. هه!  دیجذاب تهد چه

 !ری _ نخ
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پاشا روم نشست. بدون توجه   یدستش عقب رفت و نگاه عصب  یمرد با ضربه   یاومده  نیپا نکیع
 بهش ادامه دادم.

 هیکرده، به قلب شاد من. از من  انت یکردن. از زدن بدتر! قلبم رو پودر کرده، خ   من رو نابود شونی_ ا
  یآقا نم  نیشدن سرزنشم هم کرد. من با ا  میامروز به خاطر دوباره مثل قد یدختر افسرده ساخته، حت

 کنم.  یشه که بتونم باهاش زندگ یصاف نم گهیسازم. قلبم د

شکستم. چه   شتریزدم. چه راحت! چه راحت قلبم رو ب  یخشنود سر جاش نشست که پوزخند  پاشا
 راحت حکم مرگم رو امضا کردم. مرد دست هاش و بهم قالب کرد و گفت: 

 مشاوره... هی بهتره ادهیمشکالت ز نیا گمیمن هنوز م یخب. ول اری_ بس

بود. هنوزم    لیتکم زمونیهنوز هم همه چ م،ی. هنوزم هماهنگ بودمیگفت یبا پاشا »نه« ا همزمان
ام   یگمشده زن( اون بودم. من همون مهی )ن مایگمشده مرد( من بود! هنوزم من آن  مهی)ن  موسیاون آن

 یمای:» آنگفتی م  طنتیکرد و با ش  یاومده، بغلم م شی اتفاقات همزمان پ نی سر همچ ،یکه هر سر 
قلب فشرده شدم گذاشتم  یلبم نشست. دست رو یرو نی ری ون خاطرات شاز ا ی لبخند تلخ  ه؟«یمن ک

 که مرد به سمتمون اشاره زد.

 .نی امضا کن نی ای_ ب

رو به دست گرفتم. لرزون دست جلو   یخودکار مشک  تمون،یجام بلند شدم و بعد باطل شدن محرم  از
  هیکرد،  ینگاه به من م  هیکاغذ نشوندم. پاشا از من بدتر بود!  یرو یخرچنگ قورباغه ا یبردم و امضا

چشم  یجلو  ازامضا زد. با همون سرعت  عینگاه به امضام. در آخر هم دست لرزونش رو باال آورد و سر
گذاشت که پشت بهش اشکم رو   زی م ی. مرد شناسنامه ام رو رودیشد که قطره اشکم چک  بیهامون غ

زدم. فضاش خفقان آور   رونی از اتاق ب اتی جزئ هیبرداشتم و بدون توجه به بقپاک کردم. شناسنامه رو 
و  اومد! مامان جلوم یاتیح  یگاه، حس مرگ، حس ب  هیداشتم! حس بدون تک  یبود. حس بد

 و سردرگمم زد. دستم و گرفت و گفت:   یاشک  یبه چشم ها یلبخند

 _ تموم شد؟ 

 نگاهم کرد. یپرت کردم که مامان عصب  نیزم  یرو و زانو هام سست شد. شناسنامه رو دیام لرز چونه

 ؟ یچرا انقدر بد اخالق شد ؟یکن یم یجور  نی_ چته هورا؟ چرا ا
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رو با دست پا کردم. دست خودم نبود  دنیچک  یکه پشت سرهم م ییزدم و قطره اشک ها  یپوزخند
 تن صدام، داد زدم: 

 ممکنه انتخاب هاتون بد باشه؟ نی کن ی. چرا فکر نم نیاز بس برام انتخاب کرد نی_ خستم کرد

 شد شناسنامه رو برداشت. همزمان گفت:  خم

 خوام.  ی_ من فقط صالحت رو م

 کردم و گفتم:  یمسخره ا ی خنده

  یکه من از زندگ  هیا جهینت نیخواست. ا یصالح ما رو نم   یشد اگه کس یم یقشنگ تر  یجا  ای_ دن
. اگه نفرت  میهم بود شیکرد ما االن پ  یگرفتم مامان. اگه مامان پاشا اون قدر دخالت نم میکوفت

 . میخونه بود یدادگاه تو یبه جا دیکرده بودم، شا شیتو نبود من االن راض یالک یها

دادن. قدم تند کردم و با سرعت از   یگرفتن و مسابقه م  یم یشیاشکم رو نگرفتم. از هم پ یجلو
گرون   ینکردم و با چشم ها  یتوجه یدور گردنم افتاد ول ادمیزدم. شالم از سرعت ز رونی سالن ب

افکار   یلی خوردم. خ  یمحکم به شخص ابونی خ چیپ ینداشتنم، افتضاح بودم. تو  ی. حال خوبدمیدو
  یمظلومانه ام راض یاشک ها دنیا دکنه و ب یبود که فکر کردم پاشاست. االن بغلم م یا گونهبچ
دلم نشوند.  یروز روشن هم لبخند چندشش ترس تو یبود که تو یا بهی. اما مرد غرمیبرگرد شهیم

دستش خورد و آخ بلند مرد رو به هوا برد.  یرو یدستش باال اومد قطره اشکم رو پاک کنه که دست
  ستین یی پاشا گهیغلط از آب در اومد. دباز هم تفکراتم   ایپا دنیبا د .دمیو عقب پر دمیکش  یغیج

داد   یکه صدا دمیموهام کش ن یب  یخواد؟ اون رفت. دست یرو م   یدلت ک ؟ی هست  یهورا! منتظر ک
 بلند شد.  ایپا

 رو سرت کن.  تی _اون شال لعنت

هم بد ترسناک بود. دست مرد   ای. دروغ چرا؟ خشم پادمی سرم کش یشال رو رو  دهیبردم و ترس دست
انداختش و دوباره به سمتم برگشت. به   نیزم یبه شکمش زد. رو یو ضربه ا  چوندی رو از پشت پ

 اشاره زد.  ابونی اون ور خ نشیماش

 ؟ی کن یرو نگاه م  یچ یساد ی. واگهی_ ِد برو د
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قفل من  ،نیماش یتو ابونینگاه پاشا، اون ور خ  یقدم برداشتم که نگاهم تو  نشیسمت ماش به
  ابونیبا تمام سرعت از خ  نشیکمک بهم نکرد. نگاه ازم گرفت و ماش یبرا یخورد. پس بود! بود و کار 

 قدم برداشتم.  ایپا نیزدم و به سمت ماش شی خال یبه جا ی خارج شد. لبخند تلخ 

 . ستین  یمار ی ها ب یبعض یایبد اخالق  لی»دل

 اون ها فقط دلتنگ ان. دلتنگ!«  ست،یبودن هم ن  یعصب 

  ؟ یتونیهورا؟ چته؟ چرا نم  یسرم قرار دادم. مگه قرار نبود مثل قبل ش یبرا  یگاه هیو رو تک   آرنجم
کردم. چون  طنتی اون ش یبودم، چون برا  طونی:» چون من قبل اون شدیذهنم داد کش یتو ییصدا

  ینم گهیبافم؟ من د یم یلسفه چف یخودم الک یمثل قبل باشم؟ واسه  یاالن ندارمش. چه جور 
  رهی خ ایکه اومد سر باال آوردم و به پا  نی باز شدن در ماش ی!« صداتونمی مثل سابق باشم، نم ونمت

صورتم نشست و   ینگاهم کرد و سوار شد. به سمتم برگشت و دستش باال اومد. رو یشدم. عصب 
برداشتن دستش  یبرا ینزدم، حت  یاومدن رو پاک کرد. حرف نیپا  یک  دمیکه نفهم ییقطره اشک ها

پاشا!   یبرعکس چشم ها ییچشم هاش نگاه کردم، چشم ها ینکردم. فقط تو یاز صورتم هم اقدام
من چشم هاش رنگ شب بود. ماهش من بودم، خوشحال که بود چشم هاش ستاره بارون   یپاشا

احتمال   ی! حتیشد یکه توش گم م یآب  انوسیاق هیداشت.  ییایدر یبرعکس چشم ها ا ی. پاشدیم
آسمون پاشا پرواز کردم و طعمش رو   یبار تو هیکه   یمن ینه برا یبود ول ادیغرق شدنت هم ز

و   دیموهاش کش  نی انداختم که دستش رو برداشت. کالفه همون دست رو ب نی. سر پا دمیچش
از   یمدت ی دادم و برا هیتک یزدم به سمت خونه بره پس به صندل  یرو روشن کرد. حدس م  نیماش

 سکوت لذت بردم. 

 *** 

  یکجاست؟ ما چرا رو نجایچشم باز کردم و متعجب سر جام صاف شدم. بعله؟ ا  ایپا یصدا زدن ها با
 زد.  یبه سمتش برگشتم که لبخند م؟یا یبلند

 کمی ،یکه اومد حی تفر یبرا  یباش ومدهین  ارتیز یکنم. برا یکه تعجب م یومدی_ نگو کهف الشهدا ن 
 سمت فشم. رهی باالتر م 

  یی! همون جاافتمیذهنم دنبال مکان کهف الشهدا گشتم. اوپس  یو تو دمیبه چشم هام کش یدست
  یبه سمتش برگشتم و متعجب نگاهش کردم. ب م؟یگمنام هستن. خب چرا اومد  دیکه چند تا شه 
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که  ی. با باد سردامیب  نیشد که مجبور شدم پشت سرش من هم پا ادهیپ  نیتوجه به من از ماش
بندون.   لی قند یبه خودم فشردم. اواخر زمستون بود و هوا حساب  شتریکاپشن رو ب  خوردصورتم  یتو

کوتاه_بلند به خاطر   یزدم. تهش اون همه ساختمون ها یپام انداختم و لبخند ری به تهران ز ینگاه
و آروم   ستاد یکنارم وا ایشه. پا  ایدر هیامر موجب شده بود شب نیشد و هم  ینم دهیهوا د یآلودگ
 گفت: 

 هوا سرده!  خلوته، هرچند که زمستون شبش هم خلوته. کال یل یصبح ها خ _

  یخواسته گرم باشه؟ من رو تو  یانگار، م  میآسمون یسرمون تو ریکردم. معلومه که سرده! خ یهوم
 یگرمش گرفت و تو یدست ها در دست ؟ییخدا لباس کوتاه کشونده آورده کجا نیهوا با ا نیا

به روم    یباال انداختم و چپ_چپ نگاهش کردم که لبخند ییرنگش فرو کرد. ابرو  یمشک یپالتو
بشر. انگار نه انگار! به سمت داخل کوه که غار   نیچپ رو هم به اتمام رسوند ا ی ! کوچه علیزک . دیپاش

گمنام هم   دی. قبر سه تا شه میشده و فرش شده بود، رفت دهیپوش ینی تزئ یفقط با سنگ ها با،ی بود تقر
که  مینشست یا هگوش ایهم ته غار قرار داشت که توش پر از کتاب بود. با پا یکنار هم بود. کتابخونه ا

 رو به من گفت: 

 ؟ یبرم تنها باش یخوا ی_ م

م برداشتم و بدون  از پشت سر ییبرام نمونده. کتاب دعا یز یچ گهیکردم که د  هیکردم. انقدر گر ینچ
 قرارم.  یتوجه به سوره شروع به خوندن کردم، محض آروم شدن قلب ب

 *** 

هم بلند شد و با   ایزدم و از جام بلند شدم. پا یگرفت لبخند انیوجودم جر یکه تو   یحس آرامش با
سرشون رو هم خوندم و از غار خارج   یباال یفرستادم، دعا ی. فاتحه و صلواتم یهم سر سه تا قبر رفت

خنده اش    یتا گرم شه که صدا دمیاومد. دست هام رو بهم مال رونیب قهیهم بعد چند دق ایشدم. پا
 بلند شد. 

متر برف اومده اون طرف   هی. مخصوصا که االن حداقل یبزن  خیفشم قشنگ  می سر بر هی دهی_ حال م
 ها.
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حرف نگاهش   یزدم و ب  ییحرفش لبخند دندون نما یبا ادامه  یچهره ام و پوشوند ول  یاخم  اولش
 لبش خشک شد. متعجب گفت:  یکردم. تند_تند پلک زدم که لبخند رو

 م؟یبر یخوا ی م یهورا؟ نکنه جد یچ یعنی نی_ ا

به   کرد و همون طور که دستم رو یکش اومد و سر به آره تکون دادم. تک خنده ا شتریب لبخندم
 گفت:  د،ی کش  یم نیسمت ماش 

 اونجا.  میری _ انقدر مامانت زنگ زد، تا آخرش من جواب دادم. خودت زنگ بزن بگو م

لب   ریرو به هوا برد. ز  ایلبم نشست که نچ_نچ پا یرو یو از ذوق برف خنده ا دمیکش  یکوتاه غیج
 گفت: 

 اوج غم. یتو  یحت شه،یخوشحال م  عیسر یز ی چ نی_ دل نازک. با کوچک تر

که قرار بود ساخته شه رو خراب نکنم. دلم لک زده  یدادم روز خوب  حی ترج یو دلم گرفت ول   دمیشن
چرا با اشک و ناله مخصوصا که االن آروِم آرومم خراب کنم؟ به مامان زنگ زدم و خبر   ،یواسه برف باز 

بهتر شده.   حالمال شد که  رو بهش رسوندم. اونم استقبال کرد و خوشح یبرف باز  میری م ایبا پا نکهیا
! بعدا درستش  الیخی دادگاه دلخوره. ب یداد، از اون حرف تو یگرفته اش نشون م یهرچند که صدا

ضبط رو تا ته بلند کرد که به خنده افتادم. ما رو سگ  یرو روشن کرد و صدا  نیماش ایکنم. پا یم
 . رهیجو نگ یول  رهیبگ

  یقدم ای. پادمیشدم و با ذوق دست هام رو بهم کوب  ادهی پ  نیروم از ماش  یاون همه برف جلو دنید با
 به سمتم برداشت و دستم رو گرفت.

  یببرمت که کس  ییجا هی خوامی بچه جان! هنوز اولشه ذوقت و نگه دار واسه جلوتر. م  میبر  ای_ ب
 نباشه، برفش هم دست نخوره باشه.

 یتکون دادم تا از جلو ی. سر دیسرم کش یزدم که کاله کاپشن و با دست رو ییدندون نما لبخند
  میرفت ی باالتر م ی. هرچمیاومد گذاشت یکه تا زانو م  ییبرف ها یصورتم کنار بره. همراه هم پا تو

برف قرار داشت. از ذوق   یآخر خط پاهام کامال تو گهیکه د یشد. جور  یم شتری و ب  شتریارتفاع برف، ب
که   یبرگ یب  یاز برف بود و درخت ها دهیو دور تا دور رو نظاره کردم. همه جا سر پوش دمیدخن ادمیز
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  ایبود که چشم هام رو بستم. پا ز یبرف براق و تم  یدیتن کرده بودن. انقدر سف دیسف یاز برف جامه 
 ازم فاصله گرفت.  ی دستم و ول کرد و کم 

 !یدرست کن. هرچ  یبزن، آدم برف   غیبپر. ج یخوا  ی_ حاال م

برف بپرم. با ذوق   یدوست داشتم رو شهیلبم نشست. هم یرو یطون ی باال انداختم و لبخند ش ییابرو
برف ها فرود اومدم  یهم موفق نبودم اما باز هم رو نیبرف همچ  ادیکردم که به خاطر ارتفاع ز یپرش 

تم و نفسم رو حبس کردم.  برف چشم بس یام به هوا رفت. با حس فرو رفتن توخنده  یو از ذوق صدا
اومدم. چشم و  رونی ب  رشی از ز ای کلمه منجمد شدم. با کمک پا یواقع یبرف رفت و به معنا ری سرم ز

 هوا تکون دادم. یلب هام رو بهم فشار و دست تو

 زده.  خیزدم، مخم، قلبم، صورتم، مماخم. همه جام   خی_ غلط کردم! 

صورتم و تکوند که تونستم چشم باز کنم.    یبا دست برف روکرد و   یبلند یحرکاتم خنده دنیبا د ایپا 
 خندونش شد.  ینگاهم قفل چشم ها

 هورا!  ینمونه بارزش خودت  میخوا ینم یآدم برف گهیتو؟ د یبود  یک  ی_ خانوم برف

کردم   ی که به عرض شونه ام باز بود رو تکون دادم و مثل پنگوئن شب و راست کنان سع ییپاها
  یرو از تو  شیگوش  ایباشم. پا یحساب   یسرماخوردگ هیمنتظر   دیبا یخودم رو بتکونم. خب به سالمت

 بود، گفت:  ریاز دستش درگ یگوش سی در آورد و همون طور که با صفحه خ بشیج

 هورا.  میالزم  لمی_ عکس و ف

چشمش گرفتم و   یرو برداشتم. جلو رفتن و جلو یسو استفاده کردم و گلوله برف شیهواس پرت  از
از برف ها وارد دهنش شد.   یکه داداش به هوا رفت و مقدار   دمیصورتش کوب یگرومب! محکم تو
گذاشتم و با آرنج صورتش   بشیج یو تو شی زدم و مثل بچه ها ذوق کردم. گوش ییلبخند دندون نما

 تشیهدا یبه گوشه ا نگاهم کرد. تند_تند ابرو باال انداختم و یاخم مچهیکرد. چشم باز و با ن  کرو پا 
 کردم. 

 .میبدرست یآدم برف   ایدو روزه. ب ای_ وله دن
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شه. همون طور که برف    یخال  یدست کردن آدم برف  یبرا نی تا زم میکنار زد ن یپا برف ها رو از زم با
 کردم، گفتم:  یکنار زده رو گرد م یها

 ا؟ ی_ پا

 کرد که ادامه دادم:  یهوم

 .میکن بخند فی_ خاطره تعر

 زد و نگاهم کرد. دوباره مشغول شد و آروم گفت:  یلبخند

 نور.  انیسرم با بچه ها رفتم راه ری بار خ هی_ 

 _تند سر تکون دادم که ادامه داد:تند

 . نایباشه پات بره روش و ا نی م هی دهی در آوردن که االن حال م یانقدر مسخره باز  ی_ جات خال

 زده گلوله رو ول کردم و ادامه دادم: ذوق

 ن؟ی شد دی_ کدومتون شه 

 _چپ نگاهم کرد و گفت: چپ

از   یکی. میشد  ادهیکجا بود آخه؟ ما از اتوبوس پ نیشده. م یپاکساز  میریکه م ی_ بچه جان منطقه ا
  ن«یم یرو  رهیبرگشت گفت:» االن پاتون م میرو بردار  یقدم بعد میبچه ها کنارمون اومد. تا خواست

 یروما با تمام سرعت  گهید یچ ی شد. ه جادیا یبلند یصدا هیالمذهب حرفش که تموم شد  نیا
 .میسرمون رو گرفت  دهی و ترس مینشست نیزم

 و ادامه داد:  دیکش یآه

 .«دهیکدختر بچه تر  هیشونه ام گفت:» پسر جان بلند شو! بادکنک  یحاج آقا اومد زد رو هی_ 

خفنه!  یل یخ ییهم به خنده افتاد. وا ایبرف ها چپه شدم که پا یتصور اون لحظه از خنده رو با
 گفتم:  دهی_بردهیبر

 آخ دلم!  ن؟ی بعد شماها مثال سنگر گرفت دیدلم! بادکنک ترک  ییبادکنک... آ  دنیترک یصدا  یعنی_
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 کرد و گفت:  یآروم  ی خنده

 . دنیمردم اونجا خند یکاف ی_ بسته بچه نخند عه. به اندازه 

 به سرم زد.  یبه خنده افتادم که با دست آروم ضربه ا  دوباره

 نخند! گمی_ م

 از خنده صاف شدم. تعادل واسم نمونده که! آروم گفت:  یا  هیو با ته ما دمیگز لب

 کن.  فی_ حاال تو تعر

 خاطراتم غرق شدم.  یو تو  دمیکش یپوف

  کهیک نیا هیخب نوع طرز ته یدرست کنم ها. ول  کیخواستم ک  یبارم نبود که م  نیگند زدم. اول هی_ 
مثال   ای. وانی_دوم لکینوشت  یکردم م یکه درست م  ییها کیبسته ک  هیبق یفرق داشت. رو

چهار.   ز یگذاشته بود. مثال سه مم زی مم یک ی نیذاشت. ا  یعالمت کسر و م  اینوشت  یم  یفارس
  ریو چهار دهم ش وانیسه ل وان،یسه_چهارم ل  یتخم مرغ ها رو که شکستم رفتم جا یخال   جات( 3/4)
 .ختمیر

 و ادامه دادم: دمیصورتم کش یجلو  شتریرو ب  دمی. کاله کاپشن سفدمیکرد که لب برچ  یبلند ی خنده

 و دو دهم اضافه کردم. وانیل هیبود، من  وانیدوم ل کی_ روغن هم که 

 لب حواله اش کردم.   ری ز یخنده اش چپ_چپ نگاهش کردم. »مرض« ا یاز صدا دوباره

  یچیبا آب نداره. ه یفرق چیه دمید ختمی پر، پر! آرده رو که ر یکاسه  هیشد   کیاون ک  عی_ فقط ما
 یدو تا بسته  ینیبب  ینبود ایپا  یکنم. وا یخودمون رو قاط  یها ینیری مجبور شدم برم آرد ش گهید

 در اومد.  کی هنوزم سفت نشد که نشد. آخرشم که سفت شد ازش پنج تا ک نیکامل آرد اضافه کردم ا 

  یادآور ی و از  دمیکش ینداره که. آه یمن تموم  یایخنده که منم به خنده افتادم. سوت   ری زد ز یپق
 دوباره دهن باز کردم.  میسوت نیتر دیجد

گروه و به   هی تیری! من مدشی دو ماه پ  هیگفت  شهی. مگهید یدیهم کردم؟ نف یچه غلط  یدی_ فهم
سوال بپرسم؟ خو چون  هی شهیعضو شد برگشت بهم گفت م یکی! شدی سرم. بگو چ ری عهده داشتم خ
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گفتم» بگو خانم گل!« زارت! چشمت روز   نیجذاب وسط اون همه آدم آنال یهمه دختر بودن من خعل
 . پسر از آب در اومد.نهیب بد ن

و چشم  دمیدرخت رو پروند. دست به صورتم کش یخنده سرش عقب رفت و قهقهه اش، کالغ رو از
 بهش رفتم. یغره ا

  یم دید یمن رو م  یسوژه بودم، هرک شیچند وقته پ نی خوبش بود. تا هم  نی_ بخند... بخند! تازه ا
 خانم گل؟« یچطور گفت:»

پهلوش کردم. بچه خفه خون گرفت.   یحواله  یدهن باز کنه بخنده، با آرنجم سقلمه ا نکهیاز ا قبل
 و گفتم:  دمیبه گلوله ام کش یدست

 و درست کن بچه پرو.  تی _ آدم برف 

 *** 

  یکه جلو ای . دست پامیو عکس گرفت میستادیالخلقه امون کنارش وا بیعج  یتموم شدن آدم برف  بعد
که   یا یفرو کردم. خوبه! آدم برف یعکس سر در گوش  دنی د یو برا دمیصورتش قرار گرفت، جلوش پر

  ش. دماغ هم نداره قربونینخوده، بدنش از من بزرگتره. همراه چشم و چال سنگ یکله اش اندازه 
دو تا    من یها یاز فانتز  ادیصورتش نشسته. خوشم م   یکه مثل پوکر کج رو هیبرم. دهنشم چوب

 میبدنش فرو کرد یخرگوش شده. دو تا چوبه صاف هم تو هیشب شتریسرشه که ب یهم رو ییگردالو
واقعا. دهن منم که از خنده ده متر    شهینم  نی! بهتر از انی کرد. هم لیرو تکم  بشی غر بیکه نسل عج 

  یکردم بزنم تو . بعله! دستم رو درازرکیدلقک س نهویهم از سرما دماغش قرمز بود، ع  ای بود و پا  باز
و   دمیدست عقب کش دهی. چشم هام تا ته باز شد، ترسدیکه نبا ییشکمش که گرومب خورد به جا

شد. دستم رو محکم به   یک یبرف  یتو یبا افتادن گوش  ایداد پا یرو به هوا پرت کردم. صدا یگوش
 چشمم رو گرفتم.  ی و جلو  دمیصورتم کوب

مثال اون موقع ها مدرسه  هایناراحت نش نی. ببگهیبود د زونی نداره. نام ی_ قد تو درازه به من ربط
بزنمش، دستم به  خواستمی باشه کوتاه تر بود و من هر وقت م انایچون قدم از دوستم که ک رفتمیم

در ذهن من  شکمت اشتباه یبند  زی توام سا زهی. فقط مال اون بهتر بود چدی خورد که نبا یم  ییجا
 ! غلط کردم. غی زدم. ج نی پا کمیبود. ارتفاع باالتر بود من 
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 یچشم ها دنیبه چشم هام کرد و با د  یکرد و دست هام رو از صورتم جدا کرد. نگاه یبلند ی خنده
 خجالت زده ام قهقهه زد.

 کن دختر. دایو پ می گوش ای نشده. باشه؟ ب ی ... کار ادی _ بهت... نم

بابا چقدر گند زدم.   یو پرت کردم؟ ا شی در حدقه چرخوندم و دهنم رو کج و کوله کردم. گوش چشم
تو حلقه    تی ری! نشونه گری هورا برو بم ییچشمم گرفتم و چپ_چپ نگاهش کردم. آ یدستم رو جلو

  ای. خدادمشیکش  رونی برف ب ریرو پرت کرده بودم رفتم و از ز یکه گوش  یی. به سمت جاتونیآدم برف 
  ای رو چندش وارانه از خودم دور کردم. پا  یفرستم. چشم بستم و گوش یباشه ده تا صلوات م دهیوکنپ

 ازم گرفتش که تند_تند گفتم: 

اگه  دمیبرات ندارم. قول م دیجد ی گوش دیجون تو اصال پول خر  یگند زدم خب؟ ول ادی! امروز زنی_ بب 
 خوبش و واست بخرم. باشه؟  هیاومد  رمیگ

 و گفت:   کرد یخنده ا تک

 من ضد آبه!  یشه دختر. در ضمن گوش سی که حرارت نداره برف و آب کنه و خ ی_ گوش

  یو چشم باز کردم. دست هام و باال آوردم و مثل بچه کوچولو ها هر صلوات  دمیکش یاز آسودگ  یپوف
دستش گرفت و متعجب   یدستم و تو ایکردم. پا یاز انگشت هام رو جمع م یکی فرستادم  یکه م

 گفت: 

 هورا؟  یکن ی م کاری_ چ

 گفتم:  مظلوم

 نپوکه. تی _ ده تاصلوات نذر کردم گوش

 گفت:  د،یکشی م نیکرد و همون طور که دستم و به سمت ماش  ی_نچ نچ

 _ بفرست، بفرست. 

 فرستادم، گفتم:  یپروندم و صوات هم م  ی برف ها لگد م ادیطور که سر ارتفاع ز همون

 رفست! _ بفرست نه. ب
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 *** 

  یفکر م یکه هرچ شهیم یماه کی . میشد یم یدوست صم  نی همچ ایگذره که من و پا یم یماه کی
 دنشید یبرا دم،یماهه عشقم و ند کیگفت  شهی. مرهیقلبم بگ  یتونه تو یپاشا رو نم یجا یکنم کس

ماه شده که من  کیذاره. و باز هم   ینم  یروزها توش پست نیشدم که ا یینستایدست به دامن ا
شدم که  اچه یافتاده از در رونیب ی باهاش، حرف زدناش، طرز نگاهش دلتنگم. مثل ماه حبتص  یبرا
مامان  ی. با صداشهیوسط فقط باعث بهتر شدن حالم م نیا ای. بودن پادهیآب جون م یقطره ا یبرا

تخت پرت کردم و   یو خاموش رور یپاشا برداشتم. گوش یقبل  یپست ها دنیو د یسر از گوش 
 کاناپه گذاشت و گفت:  یوارد حال شدم. دستش رو کنارش رو ان»بله_بله« کن

 . نیبش  ای_ ب

 کنارش نشستم و نگاهش کردم.  متعجب

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق   یز ی_ جانم مامان؟ چ

 کرد و بعد شروع به گفتن کرد.  یمکث ره،یگفتن حرفش استخاره بگ  یکه برا انگار

 . میخونه رو مرتب کن  دیو با میدار یهورا! مهمون نی_ بب 

 کردم.  یاوهوم

 هم حل بود.  یگفت  یننه؟ م یکنارت نشوند یدی_ خب کجاش بده؟ چرا من رو کش

 . انیم ی_ خواستگار 

 تا رستنگاه موهام، چپ_چپ نگاه مامان کردم.  باال رفته ییگرد کردم و با ابروها چشم

 _ بله؟

 گفتم:  یچهره ام و پوشوند. محض آروم کردن دلم، به مسخرگ یاخم

 ان؟ی_ واسه داداش م

 بهم رفت.  یبرگشت سمتم و چشم غره ا یبحث جد نیا وسط
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 ؟ یخونه اشون خواستگار  ادی پسر، دختر م ی_ آخه واسه 

  نهیبش ادی! مثال دختره ب شهیم یجالب  یحدقه چرخوندم و خندم ام رو قورت دادم. صحنه  یتو چشم
 نی! از اشی دارم«. ا لینازک کنه و بگه: »قصد ادامه تحص ی. بعد پسره پشت پلک یخواستگار  یبرا

بردن به موضوع از جام    ی. با خارج شدن از افکار چرت اندر پرتم، با پیمزخرف اوا خواهر  یبحث ها
 . دمیپر

 !هیجوابم چ  یدون یمامان؟ تو که م انیکه خواستگار م یچ یعنی_ 

 از جاش بلند شد. یباال انداخت و عصب یا شونه

  ینه. عمرا! م یک ی نیا یو همه رو رد کردم ول  یچند ماه چند تا خواستگار داشت  نیا یهورا. تو نی_ بب 
 ... ایدختر خ  هیکه  نهیآره؟ هدفت هم  ؟یبه خاطر اون پسره تا آخر عمرت مجرد باش  یخوا

لقب   نی از مامانم همچ یلبم نشست. وقت یرو یکه ادامه نداد. پوزخند گهیم  یداره چ دیفهم  انگار
 بغضم و فرو خوردم و گفتم:  ه؟یچه انتظار  هیاز بق رمی گ یم ییها

 یبد که احتماال م یدخترها شهیشوهر نداشتن و مجرد بودن م  یکن ی_ باشه مامان! اگه فکر م
 ...  ابویخ  یبگ یخواست

 که گرفتم به هق_هق افتادم. یشدت درد قلب و لقب  از

 نهیمامانم ا ی تفکراتت. دوم وقت نیاول برات متاسفم با ا  یکنم ول  یندارم من ازدواج م ی_ باشه! حرف
 تو مامان! ی. سوم هم بدبخت شدم پاستی ن یاز مردم که انتظار 

 به سمت اتاق قدم برداشتم. صداش پشت سرم بلند شد:   تی عصبان با

 نداشتم هورا. هورا! یدوما هم من منظور  .یش ی_ اوال که بدبخت نم 

پام گذاشتم. لعنت بهت   یتوجه به صدا زدن هاش وارد اتاق شدم. پشت در سر خوردم و سر رو یب
  لیپشت سرم کمرم و خم کرده و دل ی. لعنت بهت که حرف هاشهیپاشا! لعنت بهت که جز تو نم

 چیو من ه  دهیع گهی. دو روز ددمی. لعنت! از جام بلند شدم و تند_تند لباس پوش یهمش تو هست
. از اتاق خارج شدم و با سرعت  دمیلباس هم نخر یکه بخوره پس کلم حت  زهی ندارم. انگ یا زهیانگ

گوش و   نی ب  یکفشم تا دم آسانسور گوش یرو گرفتم و بدون بستن بند ها ایپا  یزدم. شماره  رونیب



 پروانه  یرد پا

291 
 

زانو هام نشستم و شروع به    یو دکمه اش رو فشردم. رو ستادمی. دم آسانسور وادمیشونه ام دو
 و مشغول صحبت شدم.  دیچ ی پ یگوش یهم تو ای پا یهام کردم. همزمان صدا بندبستن 

 : جانم؟ ایپا

 ا؟ ی پا یی_ کجا

 . گهیخونه د  د؟یباشم دو روز مونده به ع  دی: کجا باایپا

 رو به دستم دادم.  یهام رو تموم کردم و گوش بند

 دنبالم؟ یایب  ی_ حال دار 

 افتاده؟  ی: اتفاق ایپا

 کردم که ادامه داد. ینچ

 دم خونتون؟ امی : بایپا

 شدم، گفتم:   یطور که وارد آسانسور م همون

 دم شهرک. اونجا باش.  امی! مری _ نخ

 ستگاهی . تا دم در شهرک رو آروم_آروم رفتم. دم امیقطع کرد  یگفت و بدون خداحافظ  یا »باشه«
  ستگاهینشستم. ا شی فلز یها یصندل یچشم دوختم. پوف! خسته رو ابونیو به خ ستادمیاتوبوس وا

هاش من رو به آغوش   یصندل گهید  یقیکنم تا دقا یکه حس م ی. جور انوسهیاتوبوسش مال قرن دق 
کنار راننده رو   یو صندل  دمیبود! از جام پر  ایپا  نیماشسر باال آوردم.  یبوق یسپارن. با صدا یم نیزم

 اشغال کردم. 

 ! ی. مرسی_ زود اومد

 حرکت کج کرد و گفت:  یرو برا فرمون

 زود برسم. دیتو با ی_ واسه 

 گفت:  ابونی بدون گرفتن نگاه از خ ای ور رفتم. پا  میهود یحرف صاف نشستم و با گوشه  یب
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 . یزن یشده هورا؟ کالفه م یز ی_ چ

 گفتم: ینیسمتش برگشتم و بدون مقدمه چ به

 برام.  ادیخواد ب ی! خواستگار مای_ پا

 باال انداخت.   ییو ابرو دیبه سمتم چرخ  متعجب

 خب؟   هی. مشکلش چرهیبگ ته یلب و لوچه ات و جمع کن دختر انگار االنه گر ؟ی_ جد

 !ه؟یبرگشتم. زهر انار مشکلش چ هشیبه سمت ش یهام و بهم فشار دادم و حرص  لب

 نداره.  یمشکل  چیکله کچلم ه ری _ خ

 .دیسرم کش  یجلو  یموها یشالم رو عقب داد. دستش و رو یباال اومد و کم  دستش

 نام داره؟  یتو چ یلغت نامه  یها تو نی_ ا

 شد و گفت:  یجد هو یکرد.  یبهش رفتم که خنده ا یغره ا چشم

 راحت.   التی_ هوات و دارم هورا. خ

 هم لب زدم.  یتکون دادم و ممنون یسر 

 *** 

 . دمیکش ی حرص  یغیج

 _ مامان؟ 

 گفت:  لکسی_چپ نگاهم کرد و کامال رچپ

 _ جانم؟ 

 تختم نشستم. یو رو دمیچرک رو به کمد کوب  یکت_دامن صورت یعصب

 ه؟ی پوشم. مگه عروس یاما اون و نم رمی م ی_ م
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 حرص درار گفت:  یامش زد و با آر یلبخند

 . یکن یو با اون پسر هم ازدواج م یپوش  ی_ تو اون لباس رو م

 رو به اتاق کشوند.  یرعل یکه ام دمیکش یخونه لرزون غی رو تا ته باز کردم و ج دهنم

 خوره؟  یرو داره م  یک  یشده؟ ک ی_ چ

جذاب دور   یخعل  شد و  رهیبه هر دومون خ هیبه من اشاره زد و من به مامان. عاقل اندر سف  مامان
 برگردون زد از اتاق خارج شد. صداش و پس کلش انداخت و گفت: 

.  نی شما دو تا دعوا نکن دمیبار ند هیمن  ییان. خدا گهیدر حال خوردن همد شهی_ مادر_دختر هم
 ازت گذشته... یمامان خجالت بکش سن

 رفت.   یرعلی دنبال ام یبلند یتخت ولو کرد و با صدا یتموم نشده بود که مامان لباس و رو  حرفش

 . با توعم!ریام نمی ازم گذشته؟ صبر کن بب ی_ من سن

به   یکی شمیم وونهی. من االن ددمی زدم و سرم و دو_سه بار به بالشت کوب میشونیو محکم به پ دستم
 رو به من گفت:  شد،یان_دوان وارد اتاقش مکه از دست مامان دو یرعل یدادم برسه. ام

 . خدا بده برکت خواهر.یتو در شرف ازدواج دومت ومدهین رمی _ خوشحال باش. من هنوز زن گ

جهش   هیو به  دیکش یگاه گرامش فرود اومد، داد منی که از پشت سر در نش ی مگس کش یضربه  با
و   دمیلب گز  م؟یابیشفا  یدسته جمع یتا همگ  امیدرگاه ب نیخدا! به کدام ی . هعدیاتاقش پر یتو

ازدواج  نیاگه با ا گهیبرگشته م یجد   یلیشدم. مامان خ   رهی لباس رو برداشتم. چندش وارانه بهش خ
کنم. انگار به خواست من بوده. برم   یو حرومت م   یدیکه ازم باال کش ییرها ی تمام قطره ش ینکن 

 !یفقط ازدواج نکنم. هع دمیبه دالر م  ؟ییبگذره خدا رمی پولش و بدم از خ

کرد تا   ینگاهم م  رهیبود که دم در، دست به بغل  خ  یبه مامان  رهینگاهم خ زونیآو یلب و لوچه ا با
 لباس بپوشم.

دارم،   ییزای چ هیها باالخره  یبزن  د یمن رو د نجایا ستیپوشم به خدا. الزم ن  یم  رونیب  ی_ خو ننه بر 
 ... نیخوام بب ینم
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 و گفت:   دیمگس کش رو به در کوب یحرص

 گهید زیچ  هی ییخلق خدا ریو دارن نکنه تو غ یکه تو دار  ییزایها. همه دخترا هم چ ی_ دختر خودم
 ! ؟یهم دار 

 خنده.  ریزدم ز یدر کمد سنگر گرفتم و پق پشت

 کشه نگاه کن. یم لتی_ نه...نه! قربونت. اصال تا م

خوام.    ی کت_دامن مسخره رو نم نی! من اشی... الباس هام شدم. آخه دنیمشغول پوش الی خیب
  روزیف یحاج  یسر  نیقبل عمو نوروز بودم ا ی! مثال سر یپاشا افتادم. هع یشب خواستگار  ادی! ییا

دارم. مامان به سمتم اومد و  ازی ن شی من ر کیَ که  ستی کردم ن یم دایپ اجی احت میشم. فقط به گر
  یغیبرد که ج یها داشت دور سرم م  رزنیسرم انداخت. مثل پ  یرو رو  دیتمام سف شمیابر یسر رو

 آوردم.  رونی و از دستش ب دمیکش

 بندم.  یم ی_ نکن مامان! مگه من ننه بزرگم؟ اصال خودم فرانسو

لنگه اش رو رد کردم و همراه اون لنگ گره زدم. به سمت مامان   هی یروسر  ری رفتم و از ز نهیآ یجلو
 نگاهم کرد.  رهی خ هیبرگشتم که عاقل اندر سف

 داره؟ ذاشت، ی م هم دیگرهش پول خر یبا نوع بستن مامان بزرگت که تو  یچه فرق نی_ خو ا

. دستم و باال  شمیم وونهی. نه! من االن ددمیهام و مشت کردم و کلم و محکم به کمدم کوب دست
 کرد و گفت:  یز یر یصورتم استفاده کردم. مامان خنده   یآوردم و به حالت باد بزن جلو

 . یلبو شد هی بکن. شب یشیآرا هی_ 

قبر خودم و از حرص بکنم.   دیبا یعن یکلمه حرف بزنم  کیانداختم.  نینگفتم فقط سرم و پا یز یچ
 رفتن دوباره گفت:   رونی آخ خدا! قبل ب

 تو رو گرفتن.  یختیم چه ردون یقبل نم ی. سر تی زادیآدم نیع یخواستگار  نیاول نمی_ ا

 یا یحرص   غیرفتم. مامان که از اتاق خارج شد ج  واریبه د یکردم و چشم غره ا یقروچه ا دندون
روز مونده به   هیاومدن. آخه  شیزنگ خونه شد. ا ینشستم که همزمان با صدا  نیزم یو رو دمیکش
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در   بایز یو از اتاق خارج شدم. سرم رو مثل بز  دمیکش ی قیبگم؟ نفس عم  ینه! چ ؟یخواستگار  دیع
مقابلم قرار گرفت که مجبور به باال آوردن سرم شدم. خو   یدر شتافتم. مرد یفرو کردم و به جلو  قهی

. استغفراهلل  یچه لب ،یو. چه_چه عجب مماخ ششیبه_به ته ر  ،یمشک رهنیپ ، یشلوار سنگشور مشک
  شوک یمنحرفم با سرعت نگاه به چشم هاش دوختم که تواز افکار  یر یجلوگ  یزنم؟ برا یم یچه زر 

کنه؟ اخم هام درهم گره   یم کاریچ نجا یا نیا ؟یو زبونم قفل شد. چ دیفرو رفتم. ابروهام جفت باال پر
من. هه! انقدر ازم بدش اومده که مجلس  یمجلس خواستگار  یپاشا اونم تو دنیخورد از د
کنم؟ حرف   یم یباف  الی خ ی. چرا الک ستمیعشقش نبودم و ن دمیعشق سابق... شا یخواستگار 

 جونم افتاد. نکنه خواستگارم پاشاست؟  یمثل خوره تو ینی ریش

جفتشون حرکت کرد.   نیگرفتم و متعجب نگاهم ب واریبود دست به د ایکه پا  یوارد شدن نفر بعد با
 اشاره زدم.  ایه به پاآب دهنم رو قورت دادم و تند_تند شروع به پلک زدن کردم. با تته_پت

 ؟ یکن... کن ی م  کاریچ  نجای_ تو... ا

 زد و گفت:  ییدندون نما لبخند

 .یخواستگار  می_ اومد

به پشت در انداختم  ینگاه م؟یاومده خواستگار یک قایاز تعجب فرو رفتم. دق یکردم و در حجم  یاخم
راحت   شدی ا داشت و م پاش ی به بابا یادی توجهم رو جلب کردن. مرد شباهت ز  ییکه خانوم و آقا

  یور دادم. بد ج یو سالم آروم  دمیکش یهم بودن. پوف مونی عروس  یان که تو ایپدر مادر پا دیفهم
باهاش ازدواج کنم  دیو با هیزد پسر خوب یکه مامان دم م ی. پس اون خواستگار هیبه چ یچ  دمیفهم

بهم رفت و   یکه مامان چشم غره ا نمی مبل بش یکنه؟ اومدم رو یم کاری چ نجایپس پاشا ا است؟ یپا
. مبه سمت آشپزخونه رفت یدیو با ببخش  دمیکش یکرد. آه تمیبه سمت آشپزخونه با نگاهش هدا

کرد  یکه ادعا م یمن. من یزدم. پاشا اومده خواستگار  هیتک  نتیچهار زانو نشستم و به کاب نی زم یرو
  شتریگذره ب یم یدونم چرا هرچ یم شده فقط ن نیمز  یوقته به قهوه ا یلی من خ یعاشقمه. زندگ

چشم پاشا شدم. ضربان قلبم  ینگاهم و باال آوردم که چشم تو ییپا یخوره. با صدا یبهش گند م 
که نگاهش رو لباس هام   دمیبه دامنم کش یاز جام بلند شدم. دست یفشنگ دهیشدت گرفت و ترس 
 زد و گفت:   ینشست. لبخند تلخ

 . ایترت کرده قشنگ من... عام! بهتره بگم قشنگ پا بایز  یدیپوش ایپا یخواستگار  یکه تو یی_ لباسا
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دستش داغ کردم.   یلبم نشست و من از گرما یبگم که انگشت اشاره اش رو یز ی باز کردم چ دهن
 داد و گفت:   لمیتحو یلبخند مچهیصورتم نشست. برعکس من ن   یرو یو اخم  دمیصورتم رو عقب کش

 دوست دارم.  یلیخودم و خ یز خواستگار _ به جاش من اون رو

که  ا یپا یهنوزم براش مهمم؟ هنوزم دوستم داره؟ پس چرا اومده خواستگار  یعنیداره؟  دوست
عرق   یآغوشش قرار گرفت. دست ها یحرکت تو هیطرفش منم. دستش پشت کمرم نشست و به 

 بازوش  گذاشتم و خواستم عقب برم که حلقه دستش محکم تر شد.   یو رو جانمیکرده از ه

 . مال من! فقط من!گهید  یک ینه  یهورا. تو مال من یر   یجا نم چی_ ه

ام رو پر کردم. اون مال من بود، من مال  هیحرف نگاهم رو به چشم هاش دوختم و عطر تلخش ر یب
 وجود نداره. آروم لب زدم:  ییما گهیاون بودم. االن د

 .یبه من و تو کرد لیو تبد  یما رو تو کشت _

 .می_ اومدم ما ش 

 زدم و گفتم:   یبه نه تکون دادم. پوزخند یسر 

 خوام.   ینم گهیمن د م؟یما ش یاومد میمراسم خواستگار ی_ با اومدن تو

انداختم که  نیحرف، ماِت مات! سرم رو پا  ینگاهم کرد. ب رهی دستش شل شد. متعجب خ حلقه
 خش بلند شد. تل یخنده  یصدا

 بدون من مردم.  یاون شد یبرا  یکه نباشم. ول رمینداره من م ی... اون. باشه! مشکلی_ باشه هورا

کال از خونه خارج شد. به   یدیرفت و با ببخش رونیکنم، ب یر یاومدم دهن باز کنم و از رفتنش جلوگ  تا
ازدواج   ایگفت؟ گفت اگه با پا یهورا؟ چ یگفت یبه حرفم فکر کردم. چ رونی زل زدم و ح  شیخال یجا

 یکالفه دست م؟ کن یزنده نباشه و من عروس گهیمن د ی. گفت اون روز، روز مرگشه؟! پاشارهیم یکنم م
رو   دنمی نفس کش یجلو یدادم، انگار روسر  نیگلوم رو با دست پا  ری از ز یو کم  دمیکش  یبه روسر 

زانو هام گذاشتم.   ینشستم و سرم رو رو  نیزم ی. روتنفس من نبود یبرا یژن یگرفته بود. انگار اکس 
 شد.  ا یتلخ پا بخندقفل ل سمیچونه ام قرار گرفت. نگاه خ ریز  یدست دیقطره اشکم که چک نیاول
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. من یش یکنه، باشه؟ تو بدون اون هم خوشبخت م ینم  یکار  چی_ بهش فکر نکن هورا. اون ه
دور بشن. باشه؟ بهت قول  ر یتصو هیکنم که تمام خاطراتش برات  یم یکنم، کار  یخوشبختت م 

 . یبهم قول بده خوشبخت ش  دم،یم

خوام و   ی. من اون و م یبزرگ ی! خودخواه هیبغلش فرو رفتم. عشق خودخواه یکه تو دیام لرز چونه
ربط داره که  یبه من  زیدست بکشن و همه چ ستنیکدوم هم حاضر ن چیمن رو. ه  گهید یکی

 پودر شدم!  شکستم.

 *** 

شد؟! مامان چرا از طرف من قبول کرد ازدواج کنم؟ چرا من مخالفت نکردم؟ چرا صاف و   یچ  دمینفهم
منم   دیپشت سرم خسته شدم، شا یمن هم از حرف ها دیبودم؟ شا رهی خ یقال یحرف به گل ها یب

از پاشا   یقراره عقد کنم. خبر  گهیهفته د کیدونم حدود  یدونم، فقط م یهست نم  یمردم. هرچ
اما دور و برم   ایکنه. پا  یشدم که تنفس م یمتحرک یواقعا مرده   ست،یاز هورا هم ن ی. خبر ستین
مثل سابق    زی چ چیتا بخندم و شاد شم اما ه رونی اواخر ببردم ب نیکنه مثل ا یم  یپلکه، سع یم ادیز
  رازکردم و از د یپوف  ا«یه دوختم. »پاصفح ینگاه خستم رو به اسم رو یزنگ گوش ی. با صداستین

 و کنار گوشم نشست.   دیلغز یگوش یحالت دادم. دستم رو  ریی کش به نشسته تغ

 _ بله؟

 هورا خانوم؟ دماغت چاقه؟  ی_ چطور 

 کردم که ادامه داد: یهوم

 اومده.  شی پ یبحث مهم   هی. نمتی بب دی_ با

 کردم که گفت:   یهوم دوباره

 . زمی . فعال عزارمتیسر حوصله م امیم _ زبونتم که موش خورده. باشه

که پاشا پالس نبود؟ از   ستی. نادیپالسه، اصال خوشم نم  نجایزمزمه و قطع کردم. هر روز ا یآروم یبا
و از کنارم برداشتم و   می. گوشدمی صورتم کش  یو کالفه دست رو یاومد چرا؟ عصب  یاون خوشت م

  یلطگونه غ چیو من ه  دهیشب ع  ادی. خوشم م نهیآخر کارم هم یروزها نیشدم. ا دنید لمیمشغول ف
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در اتاق که بلند شد صاف نشستم و  یبوسه به من چه. صدا یکنم. خونه دست مامان رو م  ینم
 با لبخند داخل اومد.  ای گفتم. در باز شد و پا یدیبفرما

 ؟ یحوصله. چطور  ی_ سالم خانوم ب 

 باال انداختم. یا شونه

 رت! اعصاب. زاقا ی_ ب

 کرد و کنارم نشست.  یآروم  ی خنده

دست به اتاقت   ؟یمثال به کمک مامانت بشتاب  ؟یبد یتکون  هی یخوا ینم ده؟ی امشب ع ی دون ی_ م
 ؟ یبکش

 کردم که کالفه نگاهم کرد. ینچ

 رو بگم.  یز ی چ هی دیقبلش با ی ول مینجا یهورا ما شب ا ن ی_ باشه. بب

 تکون دادم که ادامه داد: یسر 

  دیبوده و هر چند وقت با یور تر از چونه. خب؟ از بچگ نیا کمیغده است. البته  هیچونه ام،  ری_ ز
 خوام برم عمل کنم. باشه؟  ی. االن دوباره رشد کرده و من قبل عقد مرهی نم نیعمل شه چون اصال پا 

 بز سر تکون دادم و گفتم:  نیع

 افته؟ یردش نم  _ خوبه برو. درد نداره؟ 

 زد.  یلبخند

 رد محو. هی_ نه! 

 کردم که از جاش بلند شد. دستم رو گرفت و منم بلند کرد.  یاوهوم

. منم دو میبه اتاقت بکش  یدست  هیبلند شو باهم  ؟یپالس نجایخسته ا یچ یعن یدختر.  نمی _ بدو بب
 .ادیو فقط واسه من م  هیوقت عملمه. دکتر خصوص گهیروز د
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 کردم. ی اوهوم همچنان

 . شعوریب   ومدیبار رفتم اتاق عمل. ساعت هشت عمل داشتم دکترم خواب موند تا دوازده ن هی_ منم 

 گفت:  متعجب

 ؟ یداشت ی _ عمل چ

 صورتش گرفتم. یو جلو دستم

 برش داشتم. یسالگ  زدهیس بایکنار انگشتم بود. تقر یاز بچگ یخال گوشت هی_ 

قفلش کرد که  دی. در اتاق رو بست و با کل دیاز اتاق کش نرویکرد و من رو هم پشت سرش ب  یآهان
 اعتراضم به هوا رفت.  یصدا

 ؟ یکن ی م کاری_ چ

 و آسوده گفت:  الی خیب

 . ینیگوشه بش هیمثل افسرده ها  ی_ در و قفل کردم واردش نش

بنده رو به دست مامان سپرد و خودش هم در کنارمون همراه   ایکه پا نهیمن ا یها  یبدبخت ی خالصه
کردم. مثال وسط هاش با   یزدن و من درست م یگند م شتر یمشغول به کار کردن شد. البته ب  یرعل یام

فقط  ؟زنم  یم نیوسط غمگ نی! فقط من اایدو پسر بچه دنبال هم افتاده بودن. خدا نیآب ع یاسپر 
. یحت میسال نو کنار هم نبود هیدونم؟  یم  یفقط من جاش رو خال ست؟یام که ن ییمن دلتنگ پاشا

رو کنار سفره، با خانواده  لی! سال تحویچ یه ست،ین زادی آدم نیع میچ یواقعا ه  نمیب یاالن که م یجد
  یزندگ ی تو دخوا یگفت من دلم نم یمادر پاشا داشت. م برعکس  ی. مادر مهربونمیسر کرد ایپا ی

مادر شوور نمونه، اصال مادر   گنیم  نینداره. به ا یبه من ربط نی پسرم دخالت کنم، پس راحت باش
اش خفه شه به حق پنج تن.   قهی  یشتر مرغ بکنه تو نی کلش و ع  یعنی ؟یچ  عنی. نیا یعن یشوور 

  انفجار ی خل در اومده. با صدا  کمی گل بودن فقط خودش  یلی! خالصه هم مادر هم پدرش خ شیا
  ن یداد قرآن رو بستم. تنها آرزوم بهتر شدن حالم بود. فقط از ا یکه خبر از سال نو م  زونی تلو یتوتوپ 
جون.   یپ   یالبته بدون خانواده پ یو بعد دست و روبوس میخارج شم. از جامون بلند شد یف یبالتکل 

 هی ونیخودمون خانواده و خانوم ها و آقا  نیهم ی. برادیاونم تا قبل ع میمحرم شد ای فقط من و پا
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  یدر رفتم تا بوس نشم. حس خوب ای من از دست پا یعیبه طرز فج  یعنی. میکوچول کرد یروبوس 
 رو به دستم داد.  یا یکاغذ دیخر  سهیخم شد از کنار مبل ک ای که! مادر پا ستی نداشتم، دست من ن

 هورا جان.  ادیخوشت ب   دوارمی_ ام

 انداختم:  نی زدم و سر پا یلبخند

 نبود.  یاز یواقعا ن نی دی_ زحمت کش

 کرد و گفت:  یاخم پدرش

 که. میندار یا  گهیحرف ها رو نزن. ما جز تو دختر د نی_ ا

و   ینی ری ش میهامون و گرفت ی دیدادن. خالصه ع یرعل یهم به ام گهید یکی بهش زدم که  یلبخند
تخت دراز   یو بعد روونه خونه هاشون شدن. وارد اتاقم شدم و رو میمخلفات هم نوش جان کرد

 معنا نداره.  ینباشه اصال زندگ  زهی. واقعا هدف و انگدمیکش

عقدمه،  گهی کننده است که سه روز د وونهیبرق و باد گذشت. واقعا د نیمن ع ی اصل التیروز تعط  دو 
  یمجلس رو بهم م ای نهیش یگوشه م هیمن مظلوم  یش یکنم. پ ین یب  شیتونم حالت پاشا رو پ ینم
 کدومش؟  زه؟یر

  یکه، هر روز لنگه صبح زنگ م  ایپا نیذاره ا یبلند شد. آرامش نم  میزنگ گوش ی که صدا دمیکش یآه
فکره که  یگن ب  یحاال ساعت ده_دوازده هم زنگ بزنه نم گهیخو زندم د ا؟یآ رمی خوام بم یزنه. مثال م

 حوصله جواب دادم: یزنه. ب  یزنگ م ژیساعت هشت و

 خواب باشم؟  دیشا  شه؟یم  یچ یبزنگ رید کمی خو مثال   ا؟ی_ پا

 کرد و گفت:  یا خنده

 شنوم.  یاونم م شاهللی. اشهیخوابالوت باحال م ی_ صدا

 گفتم:  یروزانه تند یحدقه چرخوندم و بر حسب صحبت ها یتو چشم

  یو زحمت بکش ینداره منورش کن  ازی هم خوبه. خونه هم خوبه ن یرعل ی_ من خوبم. مامان خوبه، ام
 نداره.  ازی ن یر ییگونه تغ چیاتاقمم فوق العاده است به ه ونی. دکوراسیایب
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 کرد. یبلند ی خنده

  دمیکه صدات و شن نی. همدمی خونمون فهم این  یجذاب گفت یل یخ  زمی_ باشه هورا جان. باشه عز
 خوشگل؟ یندار  یکار  ه،یکاف

 کردم که آروم زمزمه کرد:  ینچ

 _ دوست دارم. 

روشن   یبهم دست نداد. لب هام رو بهم فشار دادم و به صفحه  یشپاالق قطع کرد. مسلمه که حس و
  یبگم، ول دیتونم واقعا. با یرو ندارم. من با اون نم ا یپا یمحبت ها اقتیشدم. من ل رهیخ  یگوش

کار  یچ ایبشکنه. خدا یپسر مهربون   نیو ندارم! اصال دوست ندارم دل همچ تشیشکنه. قابل  یدلش م
  یرو از تو می دفترچه فانتز  میاز جام بلند شدم و محض کم شدن دلتنگ م؟یبا زندگ یکرد کاریکنم؟ چ

 هم برداشتم و شروع به نوشتن کردم.  یکشو در آوردم. خودکار رنگ

و درشت شد. کالفه  زیر یپاشا، پاشا، پاشا. انقدر نوشتم و نوشتم تا کل صفحه پر از پاشا ها پاشا،
 زدم. ه یتک یول کردم و به صندل  زی م یخودکار و رو

همه او، پس چرا   نی:» امیگو یبعد م سم،ینو  یاسمت را م نمینش یشود. م  یتنگ م  تی_ دلم برا
 هنوز؟«  یلتنگد

بدون  شهی. نم دمیکش یدست هام گرفتم و آه نیدادم. سرم و ب هیتک زی و آرنجم رو به م  دمیکش یپوف
کنه، نه  یکردن آرومت م هیهست؛ نه گر  ییوقت ها هی دمیرس  جهینت نی. به اشهیپاشا! واقعا نم

 شهیهم ی برا یدار  ازیهست که فقط ن ییوقت ها هیآب سرد نه داد زدن.  وانیل هینه  ق،ینفس عم
اتاق رفتم و بازش   یبلند شدم و دفترچه رو بستم. به سمت پنجره   یصندل ی ! از رونی... همینباش 

چرا من زنده    یول ،یتازگ یبو ،یزندگ یهام شد. بو هیتازه وارد ر یکه هوا دمیکش یق یکردم. نفس عم
 لب گفتم:  ریت بغل کردم و زخودم رو با دس  ست؟یزنده ن گهی نشدم؟ چرا روح من د

  تیصدا  نجایکه با تو گذشت. ا ییها روزید یبرا دیشا ایتو.   یبرا دیدانم! شا ی_ دلتنگ شده ام... نم 
 کنم. تو از آنجا بغلم کن. یم
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 دونمیکه کردم؟ فقط م ییها هیبه خاطر گر ای. از خواب، شدیطور داشت بسته م نیهام هم چشم
و چشم هام  دمیپتو خز ریبه خواب دارم. بدون بستن پنجره ز  ازیسوزه و واقعا ن  یم  یلیپلک هام خ 

 هام کم شه...  یتا از دلتنگ  نمیبسته شد. کاش خوابت رو بب

 *** 

  یو منگ صاف شدم. چه خبره؟ اخم هام درهم گره خورد و عصب خیو داد مامان س  غیج  یصدا با
احتمال سکته کردنم هست! پتو رو کنار زدم و به  تونم بگم  یقلبم گذاشتم. از شدت ترس م  یدست رو

خوردم که سمت من   یحال و اتاق ها محکم به مامان  نیب  وارید چیسمت حال قدم تند کردم. سر پ
 از خواب گفتم:  یگرفته حاک  یو با صدا دمی. خودم و عقب کشاومد یم

 شده مامان؟  ی_ باز چ 

  یدرهم دست ها یا افهی. سرم و کج کردم و با ق دیکش ی غیو ج   دیگونه اش کوب یو محکم رو دستش
 مامان و گرفتم. 

 افتاده؟ ی شده؟ اتفاق  ی. چیترسون  ی_ مامان من و م

 زبونش از ترس بند اومده باشه با تته_پته گفت:  انگار

 ... عمل... مرد!ای_ پا

مرد؟  باز شد اما بدون صدا دوباره بستم. یگفتن حرف  یمامان و متعجب ول کردم. دهنم برا دست
 بره.  نی تا عرقش از ب دمیهم گذاشتم و دستم رو به لباسم مال یهام رو روکه مرد؟ چشم یچ یعنی

 ؟ یچ  یعنی... یعنی_ 

 و همراه من وارد اتاق شد.  دیدستم رو کش مامان

 . مارستانیب میهات و بپوش بر_ لباس 

  یتاکس نی. با اول میشد  و همراه مامان از خونه خارج دمی دم دستم اومد و پوش  یتمام سرعت هرچ با
کنم   یفکر م  ی. هرچمیهم بود، رفت یکه البته خصوص  مارستانیبه سمت ب  میدیکه دم شهرک د

سرحال چش شد؟صبح با من حرف زد. صبح گفت دوست دارم. لب   یایپا ا؟یپا  ؟یچ یعنی. شهینم
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 میدیرس یافتاده. با صدا  یچه اتفاق نمی خواد زود برسم بب  یشدم. فقط دلم م ره ی خ رونیب  بهو  دمیگز
و دست هام و   ستادمیاطالعات وا یکارها رو به مامان سپردم. جلو هیشدم و بق  ادهی پ نیراننده از ماش 

 ستون کردم. زشیم یرو

 ... نیدون یعمل داشته. نم نجایسعادت ا ای! پاای . پادی_ ببخش

 وسط حرفم و گفت:  دیپر

 .دیری . متاسفم! اگه همراه داشتن باهاشون تماس بگمیداشت  ادی_ امروز عمل ز

  ریحلقتون گ یخارج کردم. تو بمی رو از ج  یشدم گوش ی دور م زشی کردم و همون طور که از م یپوف
رو ندارم. فقط    یمن که شماره کس  یکه اطالع نداره؟ ول  زی کنه پشت اون م یم  یکنه حقوق، چه غلط 

 سر باال آوردم. دیدو یپاشا که به سمتم م دنیرو دارم اونم که... با د ایپا

 _ هورا؟!

 گفت:  ینگاه میبدون ن ی نگاهش کردم. بدون توجه بهم، حت  متعجب

 باال.  میبر  ای_ ب

  رشیهم به عنوان پذ یز یبود و م  یکه پر صندل  میشد یاتاقک  هی. وارد میسرش از پله ها باال رفت پشت
 پاشا گفت:  دنیبا د م،یرفت  زیشت. به سمت خانوم پشت ماون بخش قرار دا

 . رونی ب  ارنشیم دی. صبر کن نیوارد ش  ییدوتا نیتون ی_ نم

رنگ   د یبود و پارچه سف  یکس رشیکه ز یباز شد و تخت زی کنار م یتموم شدن حرفش درب برق  با
 یکه برا ییایپا است؟یپا ر ی. االن اون زستادمیسر جام وا خیاومد. س رونی داد، ب ینشونش نم 

انقدر   ایگرفت؟ پا  میچرا گر شدی دونم چ  یکه... نم یکرد؟ همون  یچند وقتم هرکار  نیا یخوشحال
دوست، دوستش داشتم. حقش   هیبازم به عنوان  داشتمی اگه عالقه هم بهش نم   یبود که حت  ونمهرب

بود؟ به سمت زن  یچ لشیاصال دل ؟یزود نیبه ا یهمه مرگه ول  یزندگ انی مرگ نبود واقعا. پا
 که دست باال برد و گفت:  دیبپرسم، انگار فهم  یبرگشتم سوال

 . دیندارم. از پزشکش بپرس ی_ من اطالع
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کرد. پشت سر تخت سوار آسانسور   یبرگشتم که نگاهم م  ییچشم بستم و به سمت پاشا یحرص
 مخصوص تنش بود گفتم:  یکه لباس ها ی. رو به مردمیشد

 افتاده؟  یقچه اتفا دیدون ی_ شما م 

 گرفته گفت:  یتکون داد و با صدا یسر 

 دونم شاهرگش سر عمل قطع شده. ی_ فقط م

دستم قرار گرفت   یدست پاشا رو  ؟یراحت   نیجلوش قرار گرفت. به هم دهنم باز و دستم ادیشوک ز از
 آورد و گفت:  نیکه نگاهم رو بهش دوختم. با ضربه دستم و پا

 . کروبی و پر از م  تانهمارسی! بری دهنت نگ ی_ دستت و جلو

 یکه صدا میاومد رونی کردم و پشت سر مرد ب تی از شالم رو به داخل هدا رونیب یموها کالفه
 اعتراضش بلند شد. 

 سرد خونه؟  دی ایب  دیخوا ی_ کجا؟ م 

 گفتم:  یلرزون یبستم از حرفش. با صدا لیقند

 نمش؟ ی قبل بردن بب شهی _ نم

 نه تکون داد و گفت:  یبه معنا یسر 

 باز نبودن زخم رو؟  یبرا  هیکه باز شده و پر از بخ یگردن  د؟ینی بب  دیخوا یرو م ی_ چ

  هیفرو رفتم.  یآغوش یکه تو دمیدادم. لب به دندون کش هیتک   واریبستم و با حالت تهوع به د چشم
 سرم نشست.  یکرد. دستش نوازش گونه رو  یآغوش آشنا که حال االنم و بد خوب م 

 ! بهش فکر نکن هورا باشه؟ فکر نکن. آروم باش! آروم! شی_ ه

شد مرگ؟ صورتم جمع   نمیآخه ا یی شده! وا دهیکه بر ی. گردن ادیذهنم م یصحنه تو هی! همش شهینم
رفت و حالم رو بد کرد. پاشا رو با    نیاز گلوم پا یشد و آب دهنم رو قورت دادم. انگار ماده لزج 
زدم.   یمآوردم. فقط عق  یباال نم  یچی راهرو رفتم. ه یسرعت کنار زدم و به سمت سطل زباله گوشه  
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حالت ممکن   نیبدتر نیداد که همه مرده ان و ا یم ییپوستم نشست، خبر از جا ری که ز یحس خنک 
 ش کرد. پاشا دور بازوم حلقه شد و شروع به نواز یبود. دست ها

 رو دوست...  گهیاصال؟ هوم؟ نکنه همد ی. چرا اومدمیبر ای _ هورا ب

 به سمتش برگشتم و گفتم:   یعصب

مگه  گرفتم؟ی م  یچند وقت افسردگ نیا یبودم؟ مگه تو  نجایاگه اون رو دوست داشتم مگه ا ی_ لعنت
 شد؟ ی زهر مارم م دمیع

 خراب زمزمه کردم.  یانداختم و با حال نی پا سر

 توعه که هنوز دوست دارم.  ری _ همش تقص

گرفتم و چشم بستم. حالم افتضاح بد بود. پاشا با سرعت از کنارم رد   واریدست به د رفت.  جیگ سرم
 بار مصرف رو از آب سرد کن پرد کرد و به سمتم آورد. کی وانیشد. ل

 . ی_ بخور بهتر ش 

 به لبم فشار داد. شتری لب زدم که ب یخوام« ا یرو که به لبم چسبوند پس زدم. »نم  وانیل

 بخور بگو چشم. گمی_ م

سطل   یاش و تو هیقلپ خوردم. بق هیو ازش گرفتم و  وانیبهش رفتم. ل یچرخوندم و چشم غره ا سر
به خودم   یکون بغلم نشست، ت  ریده. دستش ز یرو بهم م یحس بد زیتونم! همه چ ی. واقعا نم ختمیر

 لب زد. یدادم که عصب

 بکن.  یخوا  یبعد هرکار م  رونی ب  می_ انقدر ول نخور. غر هم نزن. صبر کن بر

رو بشکون خب؟ سر به شونه   یبرج مهربون  نیخدا با حرفات ا ی شهیگند بزن هورا باشه؟ هم شهیهم
 اش تکون دادم. آروم لب زدم: 

 _ دلم برات تنگ شده بود.



 پروانه  یرد پا

306 
 

راهرو نشوندم که مامان  یتو یها  یصندل  ی. رومیر آسانسور به طبقه همکف رفتنگفت. سوار ب یز یچ
 به پاشا رفت و رو به من گفت:  یبه سمتم پرواز کرد. چشم غره ا

 شده هورا؟ چت شد مادر؟  ی_ چ

 و آروم گفتم:   دمیبه سرم کش یدست

 . مرده مامان!مارستانهیب یسرد خونه  ی! فعال تویچ ی_ ه

سر من    ییچه بال شه؟یم یلب پاشا نشست. االن چ یرو یشد و پوزخند ی مامان جار  یهااشک
 بدبختم. پوف! مامان لب زد:  یل یخ اد؟یم

 _ جوون بنده خدا. 

که  سمیرمان رو بنو یا گهیذهن من نبود. بنده قرار بود طور د یدهیا نیا اطی) خب خب. محض احت
دادم به  رشیی تغ جهی. در نتشهیم یاشهیکل شی می متوجه شدم ن  زی عز یهابا کمک شما خواننده 

  نیهمچ هیما هم  لیفام  اروی! اون هیبود... نه! واقع التیکه بگم تخ  ستین ی جور   یعنی . ای مرگ پا
 شد و تامام(   دهیبار چندم رفت اتاق عمل که متاسفانه شاهرگش بر  یداشت و برا یغده ا

سرم صد و هشتاد درجه با تمام سرعت به سمتش برگشت. دهنم تا ته باز شد از   یی آشنا یصدا با
که با ترس به   دیکش  یغیبود. مامان ج ستادهیکه ُسر و ُمر و گنده رو به رومون وا ییایپا دنید

آغوشم فرود   یهاش بسته شد و تو. چشمرمیافتادنش رو بگ یتا جلو دمیسمتش برگشتم و از جام پر
که   ستین   یخاص  زیانداختم. احتماال روح زده شدم. چ ن یگذاشتمش و سرم و پا یلصند  یاومد. رو
مخت تاب برداشته. صداش  بلند شد که از   یهورا اصال نترس تو وارد سرد خونه شد رهی م  یپلک بزن

  لیحوت یشد. لبخند  نیآروم باش باال پا یجام بلند شدم و مامان رو ول کردم. دست هاش به معنا
 داد. من و پاشا

 هورا. من خودمم! یدیکه انقدر ترس ستیدر کار ن یام بچه ها! روح_ من زنده 

 و با تته پته گفتم:  دمیهام کشبه چشم یدست

 من... خودم االن با... شه؟ی_ آخه... مگ... مگه... م

 که آروم گفت:  دمیکش یپوف
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عمل داشته  یکس  دیع التیتعط یتو شهی شوک بردمتون. هورا خانوم تو باورت م  ی_ متاسفم تو
 ندارم، بلکه عمل هم نکردم.  یگونه غده ا چیمن نه تنها ه   یداشت و مرد ول  یکیباشه؟ حاال متاسفانه 

کالفه  ایخارج شد. پا مارستانیلب گفت و از ب  ریز  یز یچ  یکردم که پاشا عصب ینگاهش م منگ
 زد و به من اشاره زد.  موهاش رو چنگ

 ! دیا گهید هم  ی. شما دو تا براینگهش دار  دیخواد و با  ی_ برو دنبالش هورا. اون هنوز هم تو رو م 

 ادامه داد: یگرد کردم که با لبخند تلخ  چشم

 کنم.  یم  فیبراتون تعر شی اریب  یتونست  ی_ وقت

 زمزمه کردم که با دست هلم داد. یا آخه

 _ برو دختر! 

به دنبال پاشا خارج شدم. صدام و بلند    مارستانیبه عقب انداختم و با تمام سرعت از ب ینگاه مین
 محوطه، پشت سرش گفتم:  یکردم و تو

 ! ستای_ پاشا... پاشا صبر کن! زهر مار پاشا وا

تازه کردم و    ی. نفسدمیخم شدم و دست به زانو هام کش  یو به سمتم برگشت. کم   ستادیجاش وا سر
 صاف شدم. 

 صبر کن.  گمی_ حتما کارت دارم که م 

 اشاره زدم.  مارستانی نگاهم کرد. با دست به ساختمون ب رهی و خ دی به گردنش کش یدست

 به حرف ما گوش کن. بار آدم باش هی ایافتاده. ب ییهاچه اتفاق  گهیم ی گفت اگه برگرد ای_ پا

 دادم.  لشیتحو  یی_چپ نگاهم کرد که لبخند دندون نماچپ

 بار آدم باش.  هیحاال  یبود یشی پ شهیهم ه؟یخو چ _

 رفت، گفت:  یم نشیحرف از کنارم رد شد و همون طور که به سمت ماش  یب
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 خونه من!  ادی _ بگو ب

. هن_هن کنان به سمت  دمیکش  یخلوت رو پشت سر گذاشت که پوف  ابونیبا سرعت خ  نشیماش
  یچ یعنیکردم.   ضیرو هم مستف امرزی خدا ب  یایلب اموات پا ریساختمون راه افتادم. در همون حال ز

 دنمی! با د شی. اشاهللیا یر ی بم واریتو د یبود آخه؟ اه! بر  یمزه ا یب  یچه شوخ نیپسره خل، ا
 که آروم گفتم: متعجب به پشت سرم نگاه کرد 

 یشعور یب  یل ی. حواست باشه که خخدهی. االن اعصاب معصاب یکن فیخونش تعر  ی_ گفت بر 
 !نیهم

 اشاره زد.  یصندل  یرو  هوشی کرد و به مامان ب یخنده ا تک

 کنم. ف یتا ماجراها رو تعر می خونه. بعدشم بر می_ کمک کن مامانت و ببر

 *** 

انداخته بود و  نیهم سر پا ایبود. پا  رهی خ  ایگرفتم که متعجب به پا یدهن مامان یجلو یقند آب
 گفت:  یلب م ریز یه

 ام._ به خدا من زنده 

 رو به لب مامان فشردم. وانیکردم و ل یآروم  ی خنده

 برم.  دی_ بخور مامان جان من با

 . دیمن لغز ینگاهش رو یتند

 _ کجا؟ 

 از پشت سر گفت:  ایدهن باز کنم، پا نکهیقبل از ا مونم؟ی پاشا؟ اون وقت زنده م یبگم خونه  ایآ

  یول اد،یطالق پاشا و هورا چقدر از پاشا بدتون م یدونم بعد از ماجرا ی! بنده م ی_ خانوم فاضل 
 پاشا... یخونه  میر یم میبگم ما دار دیمتاسفانه با

 بگه، دستش باال اومد. یز یمامان لب باز کرد چ  تا
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ها  بچه یچند وقت رو برا نی اتفاقات ا یتمام  یتا حرفم رو بزنم. وقت دیصبر کن کنمی _ خواهش م
 پاشون. با اجازه! یجلو دیسنگ ننداز  دوارم یکردم ام فیتعر

داده بود  هیکه متعجب به اپن تک  ی رعلیبه من زد همراهش برم و خودش از خونه خارج شد. ام اشاره
 و گفت:  دیکش شی شونیبه پ یدست

 شده! یچ  دمیم _ من هنوز نفه

 کردم و از جام بلند شدم.  یآروم یخنده

 . مراقب مامان باش. فعال!کنمیخبرت م  دم ی_ منم فهم

باشه که در مخ   یز یچ دوارمی. اممی قدم برداشت نشیاز خونه خارج شدم و به سمت ماش ایسر پا پشت
 دنیترمز زد. با د یرو شد،یمن محسوب م یقبل یپاشا که همون خونه  یخونه  یمن بگنجه. جلو

  هنگا ای متعجب به پا داد،یتکون م  نیزم یاش که مکررا پاهاش رو کالفه رودر خونه  یجلو یدختر 
 کردم. 

 اشه؟معشوقه نینکنه پاشا عاشق ماشق شده ا ؟ی شناس ی_ دختره رو م

 گفت:  شد،یم ادهیپ  نیکرد و همون طور که از ماش  یخنده ا تک

 .نی پا  ایب  شیشناسی _ م

متعجب اسمش رو زمزمه  دنش،یکه با د میاومدم. به سمت دختر رفت نیدر رو باز کردم و پا کنجکاو
 کردم: 

 انا؟ ی_ ک

 داد.  لمیتحو  یسمتم برگشت و لبخند دست پاچه ا به

 _ عه... سالم!

 _چپ نگاهش کردم.چپ

 ؟ یچرا انقدر مضطرب ؟یکنی م  کاریچ  نجای_ ا
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 رو به من گفت:  ایپا

 داخل. مینکن. صبر کن بر  شی_ انقدر بازجو

لنگر   فونیپاشا دم آ  نی. ازننیم  بیدر باز شد. جل الخالق! امروز همه عج عیرو فشار داد که سر زنگ
باز وارد  مهی از در ن دنیو بعد رس  میوارد شدم. به سمت طبقه باال رفت  ایانداخته بود؟ با ضربه دست پا

هنوز همون  کرده،ن ریی . اصال تغدیچرخ ونینه با همون دکوراس. متعجب نگاهم دور خومیخونه شد
 ز ی زده به م هیتک ی. نگاهم قفل پاشادهی سابق رو بهم نم جانیاون ه گه یخونه است. فقط د

بز به   نیسالم کرد و من ع عیهم مط انای کرد. ک یداد و سالم لشیتحو یلبخند ای افتاد. پا یناهارخور 
  یکه. ب ستین  یخاص  زیچ کنمیم  یام! خونه خودمه، توش احساس راحتسمت مبل رفتم. خسته

 متعجب بچه ها رو به پاشا گفتم:  یهاتوجه به چشم

 .شنی ممنونت م  یدیروز ع میخشکمون رو تازه کن  ی گلو یار ی ب یز یچ هی_ 

 .د یابروش باال پر یتا هی

 شن؟ ی م ؟یدی_ روز ع

 م. سر تکون داد لکسیر

 . شنیپس ممنونت م  کنمی . بعدشم من بخورم هم تشکر نمدهیع التیداره؟ مهم تعط ی_ چه فرق

مخه!  یلبخند مهربون من بد رو نی دادم. هرچند ا لشیتحو یبهم رفت که مهربون لبخند یاغره چشم
تازه نشسته،  یانایکرد. به سمتمون اومد و رو به ک وهیمها رو پر از آب  وانی وارد آشپزخونه شد و ل 

و رو   گرفتهاش دست یرو هم تو وانیل  نی. آخردیکوب  زیم یرو هم جلوش رو  ایپا وانی تعارف زد. ل
 داد. متعجب گفتم: لمیتحو یپا انداخت و لبخند حرص درار  یمبل نشست. پا رو یبه روم رو

 ؟ ی_ پس من چ

 کرد.  یآروم  ی خنده

 نمونده تهش بود! ی. در ضمن شربت یممنون باش یخواستی. م اوردمی ن یز ی. منم چیشی _ تو ممنون نم 
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! شیخوام. ا ی! منم شربت م شعوریشدم. ب رهی خوردنش خ وهیو به آبم دمیکش یقی نفس عم یعصب
 رو برداشت و به سمتم گرفت.   وانشیبا خنده ل  ایپا

 .خوامیبخور من نم   ای_ ب

به سمت آشپزخونه رفت و خطاب    یظ یشدن حرفش باعث شد پاشا ده متر از جا بپره. با اخم غل تموم
 گفت:  ایبه پا

 . ارمیم گهید یک ی_ الزم نکرده. 

نگاهش  هیکه عاقل اندر سف دی غش_غش خند ایمگه نگفت تموم شده؟ پا اره؟ یگرد کردم. م چشم
 لبش نشست.  یرو یکردم. خنده اش بند اومد و لبخند

 هست.  یدی_ خوبه! هنوز ام

صورتم نگاهم  یجلو ی! با قرار گرفتن دستدونمی . م رمیمی دو تا پسر عمو م نیآخرش از دست ا من
لبم نشست   یرو یکرد نگاهم نکنه، دوختم. لبخند کمرنگ  یم یکه سع ییرو از شربت گرفتم و به پاشا

  وانیخوردم با چشم از پشت ل یازش گرفتم. همون طور که شربت رو قلپ_قلپ م  یو با تشکر آروم 
 از شربتش و خورد و گفت:  یشدم. اونم کم  رهیخ  ایبه پا

حال هورا   دونستی م انا ی. کنی شروع شد که شما طالق گرفت ییاز اونجا زی_ خب راستش همه چ 
شما   یعروس   یاز تو انای . راستش من و کزنهی حال پاشا افتضاحه اما لب نم دونستمی خرابه، من هم م

 همم هانیسر ما دو تا بود. هرچند که ا هاطنت ینصف اون ش بیترت دی. شامیدو تا باهم آشنا شد
. فکر کردم اگه  میهر جور شده شما دو تا رو دوباره باهم جور کن میخواست یکه ما م نهیمهم ا ست،ین

 یث داشت جدازش بلند نشد. بح  یبخار آنچنان یشه، شد ول   یرتی به هورا عالقه نشون بدم آقا غ
با دکتر   شدمما نبود. مجبور  یهاجزو نقشه  نیکردم و ا یم  یمن واقعا داشتم با هورا عروس شد،یم
هامون بود و خانواده  یچرت یهاکه دوستمه هماهنگ کنم بزنه من رو بکشه. کال نقشه  مارستانیب نیا

عالقه  هی ستم،یبگم آقا پاشا، هورا خانم من عاشقت ن  خوامی تهش م ی. ولشن ی م یشاک  یبدجور 
خواهان ازدواج  دشبه اشتباهاتش برده و خو ینسبت بهت دارم. االنم مامان پاشا پ  یخواهر_برادر 

 .میکن ی مامان هورا رو هم راض میش  جیبس میخوا یم  دیباش یدوباره شماست. اگه خودتون راض
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حرف به صورت    یفرو رفت. البته ناگفته نمونه من ب یبد سکوت  یکه تموم شد، خونه تو هاشحرف 
بود   ییها همه ماجراها نیبود؟ ا  یباز  هیهمش  یعنیپلک زدم.  بودم. منگ تند_تند رهی خ انایو ک  ایپا

  نیلدهن باز کردم او ره؟ی م شی داره خوب پ یهمه چ ه؟یمامانش راض م؟یکه من و پاشا بهم برس 
 همزمان با من بلند شد.  ییدم که صدانشون ب قهیعکس العملم رو بعد دو دق

 _ بله؟

و    مایآن ادیکه همزمان با من »بله« گفت. اون هم نگاهم کرد و باز من   دیچرخ  ییبه سمت پاشا سرم
از جاش بلند   ایهامون. پاامون، دوباره... کناره هم بودنهامون، عالقه  یهماهنگ ادیافتادم.  موسیآن

 رو هم همراه خودش بلند کرد.   انای شد و ک

 .گهید می_ با اجازه ما بر

 رو سد کرد. ای پا یو جلو  دیاز جا پر ییهوی  پاشا

 بود؟  یهمش باز  یچ ی عن یبزمجه.  کهی _ مرت

 ار زد.کرد و پاشا رو از جلوش کن یآروم  یخنده  ایپا

از لحظاتتون لذت   یالک یها دنی سوال پرس ی. جامیریم  انای باشه؟ من و ک یواقع  یخوا یم هی_ چ
 . نیببر

  ای . هرچند که شک حرف پامینگفت  یچیپاشا بودم، انقدر محو نگاهم بود که ه ی محو نگاه مشک انقدر
شدم و از جا   تمیداد. با بسته شدن در تازه متوجه موقع یپلک زدن هم بهم نم یهمچنان اجازه 

 دستم گرفتم و آروم گفتم:  یو تو  فمی. دسته کدمیپر

 .شهی م  رید ،یدونی... مزهی برم... چ دی... من و جا گذاشتن... بازهی_ چ

 به سمتم برداشت. یکنج لبش نشست و قدم  یثیخب   لبخند

 ؟ یکردم، کجا بر  داتی_ تازه پ 

 برداشت.  یصدا قورت دادم که قدم بلند تر دهنم و با  آب

 _ کار دارم باهات. 
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و دست هاش پشت   دیجهش سمتم پر هیعقب رفتم که به در بالکن برخورد کردم. پاشا به  شتریب
 یبخوام تو  ستیاصال ساده ن شه،ی . واقعا نمدمی انداختم و لب گز نینشست. سرم و پا سرم 
لرزونم و از    ی. لب هامیستیما بهم محرم ن ست،یباشم. اصال درست ن یدختر خوب یتیموقع  نیهمچ

 .ارمی از خودم در ب ییصدا هیکردم  یو سع  کردمهم دور 

 _ پاشا... 

 جلو اومد.  شتریلبم نشست و سرش ب یرو انگشتش

 یمن؟ کجا بود طونی تو ش یهات بودم. کجا بودبرات چقدر دلتنگ صدا زدن رهی _ جان پاشا؟ پاشا بم
 هوم؟ ؟ یاشات و شاد کندل پ

 مشتاقش زل زدم. یچشم ها یگلوم رو با آب دهنم فرو خوردم. سرم و باال آوردم و تو یتو بغض

 . یتو نبود یجا بودم ول   نیجا... هم نی_ هم

قلبم گذاشتم   یسرم نشست که دست رو یهام بسته شد. سرش روزد که چشم یموهام بوسه ا یرو
 . اومدم رونیحصار دستش ب ری و از ز

 _ نکن پاشا. نکن!

 . دیباال انداخت و کمرم و سفت چسب   ابرو

 دلم برات تنگه. اصال... یچون بدجور  کنمی _ م

تنم  یتو ی لرز  یخونه و باد بهار   یکرد. از گرما تیهدا رونیبالکن رو باز کرد. من و با دست به ب  در
 و گفت:   دمیآغوشش فرو رفتم. سفت چسب ینشست. دستش دور شونه ام حلقه شد و تو 

 بگم وقت خوندنشه.  خوامیحفظ کردم تا برات بخونم. االن م ش،ی وقت پ یل یشعر و خ نی_ ا

 و ادامه داد:  دیکش یق یعم  نفس

. مجنون  یباش، تا با شعر عبادت شو میبودن کنم. خدا  ایدر الیساحل آغوش باز کن، تا خ  هی_ شب 
 شتری . بدیآ یدوستت دارم م  یهم، نجوا واریاز  د گر یرا. حاال د  تیصدا رمی بخوان مرا، تا قاب بگ

 ؟ یشو یکنم... با من ما م یوانگید
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لبم نشست. سرم و به بازوش  فشردم و آروم   یرو شی دوست داشتن یاز عاشقانه ها یق یعم  لبخند
 گفتم: 

 ؟ یخانه شدن را بلند یا هیثان یگرم  ؟یبه تو شانه شدن را بلند  هی_ بدهم تک

 سرم نشوند و لب زد:  یرو یابوسه

تا خودم از همشون  کنمی رو عاشقت م   ایمعلمش نبود دن  رم،یگیبلد نشدم معلم م شم،ی _ بلدم. بلد م 
 بشم.  نیو بهتر  رمیالگو بگ

شد. دست باال آوردم و گونه اش   ری هام سرازلرزونش اشک  یچشم ها دنیسر باال آوردم که با د آروم
 و نوازش کردم. 

بدون تو باشم. شده خودم و بکشم  گهید یلحظه  هی ذارمی بدون تو طاقت آوردم؟ پاشا نم   ی_ چجور 
 کنم.  یم یمامان رو راض

 چهره اش و پوشوند.  ینیدلنش اخم

  ندازمیدست بوس مامانت، شب و روز دم خونه اتون لنگر م امی. خودم م یتالش کن ستین  یاز ی_ ن
 فهم شد؟ ری بود. ش یو خواه ی. مال من بودیتو آخرش مال من  یول

 کنج لبم گفتم:  یکردم و با لبخند ینچ

 فهم شد.  یشی_ پ

باال انداخت که متعجب   ییاز بغلش خارج شدم. ابرو ایحرف پا یادآور یکرد که با  یآروم  ی خنده
 گفتم: 

 ما بود؟  یعروس   یتو ای_ پاشا؟ مگه پا

 ادامه دادم: زیر ی نه تکون داد که با چشم ها یبه معنا یسر 

 سر اون دو تا کله پوکه؟ ری ها هم ز طنتی ش شتریآشنا شده و ب   انایبا ک ی_ پس از کدوم گور 

 باال انداخت.  یا شونه
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 بغل من. ای تو ب میپرسیکاو شدم. حاال م_ منم کنج 

 کردم.  یزدم و نچ_نچ ییدندون نما لبخند

بغل   امی بعدش بنده م میازدواجی بعدش م میایراضی ننه بنده را م میری_ عمرا پسرم. عمرا! اول م
 شما. 

 کرد و گفت:  ینی ریش اخم

 ه؟ یجور نی_ عه؟ ا

دستش به داخل   ری و از ز دمیکش یغ یبرداشت سمتم. ج زیکردم که خ  نیسرم رو باال پا تند خشنود
تنش بود هم  یرون ی ازش خارج شدم. پاشا که لباس ب  یخونه رفتم. به سمت در پرواز کردم و فشنگ

 اومد و در رو بست. چپ_چپ نگاهش کردم.  رونیب

 _ کجا؟ 

 آسانسور رو فشار داد.  یدکمه  الی خیب

 کردن مامانت.  یخونه شما راض میمامان من برو اون دوستت. همراه  ایزنم با پا  ی_ زنگ م

 تکون دادم. یسر  یقد نعلبک  یچشم ها با

 *** 

رو نمد. مامان پاشا هم نشسته بود   یحاال چ  دنیحرفی اتاق بنده و م  یو پاشا رفته بودن تو مامان
خونه  گهینموده اون د نیچن  نیبا پاشا ا یزد که وقت یحرف م  یعنیطور زر اهم  نیکنار من و هم

 گهیدهم از من طلب بخشش نمود و گفت که و خالصه... آخرش  دهیو تا حاال مامانش رو ند ومدهین
هم که گل، بوده. باباش   نایخشمگ  یشیپ یآدم. قبال ننه   نیبه کار ما نداره. حاال شد مادر شوور ع یکار 

و نگاه ها سمت ما   دیکش یغ یم که ج کرد انایک یوارد پهلو یکردن ننه. سقلمه ا یاونم اومد راض
 : دمی شدم غر دیکل یدندون ها یزدم و از ال یی. لبخند دندون نمادیچرخ

 برات؟  امی ب ایاون دهنت و  یبندی _ م

 .کنهیم یی هاش، داره مظلوم نماحرف تند_تند پلک زد. خر خودشه و عمه یب
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 ؟یشناس  یم یرو از ک   ای_ پا

باال   ییو ابرو  دیداشته باشه، سرش با سرعت سمتم چرخ یع یفرا طب یدار یشن ایپا یگوش ها انگار
 ولو شد.  نیزم یما رو یآب دهنم و قورت دادم که جلو دهیانداخت. ترس

 نداشتم. یدر مجلس حضور داشتم ول ی_ راستش بنده اون روز عروس 

 درهم گفتم:  یچهره ا با

 صحبت کن! ی_ هن؟ فارس 

اومده بود بهت   نکهیخانوم و دم بانک مالقات کردم. مثل ا انایک نیا یدخترم. من قبل عروس  نی_ بب 
عود کرد و از من کمک   شی زیپاشا ام حس کخ ر یپسرعمو دیو فهم دیمن رو د یوقت  یبگه ول یز یچ

از   قبل . بعد اون ها هممیو به عهده گرفت تونیعروس یتدارک گند کار  یخواست. بعدش ما باهم تمام
راحت فرض    یلیشد تا خ  یلیدل تون یعقد و عروس یمن تو دنیند نی! انیشدن محو شدم، هم دهید
رو   یچشم عسل یانای ک نیچشم سوخته رو ندوس. ا یمن تو یول  اهی_اهیمن واقعا دوست دارم.  یکن

 دوس!

هر که  دیکش یف یخف   غیاز جاش بلند شد و ج  دهیند  ریخ  یانای هام گرد شد. کو چشم دیباال پر ابروهام 
بهمون کردن که همزمان پاشا و مامان منم   یپاشا چپ_چپ نگاه یدومون و از جا پروند. مامان_بابا

  یینور روشنا شد نیداد. ا لمیتحو  یبه مامان نگاه کردم که لبخند مهربون دهیاز اتاق خارج شدن. ترس
 دوباره با پاشا! یزندگ  یمن برا رهیدل ت

 *** 

 دمیکش یزلزه وارانه ا  غی افتادم. ج نیزم  یپرت شدم که گرومبز رو یصندل  یاز رو انایک  غیج  یصدا با
لب   ریبهم رفت. الزمه بگم ز یگوش هاش گذاشت و چشم غره ا  یبدبخت دست رو شگریکه آرا

. دمیکش  یغیو دوباره ج شدم  رهیلباس عروس خ  یتو  انایبه ک  هیگفت:» زهرمار؟!« عاقل اندر سف
. بعله!  میرفت شپالق افتاد جیتا سرمون گ دمیو چرخ دمیچرخ  یا هگید غیبغلش کردم و با ج ممحک

و به   دمیکش  یغیج  دیچی سالن پ یزنگ که تو یو پوکوندن. با صدا شگاهیدو تا عروس که زدن آرا
قبل هم بدتره. اصال شانس عروس شدن   یاز سر  میعروس نیلباس پرواز کردم. ا ضیسمت اتاق تعو

  دنمیاز لباس پوش لمبرداری. خوبه فستیهنوز لباس تنم ن  یسر  نیانگار مردم، ا ی! اون سر بندهندارم 
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کاله به   ریرفتم. از ز  رونی و از اتاق ب دمیلباسم و پوش  شگریآرا اری! تند_تند همراه دستیی. ارهیبگ لمیف
و پرت کردم    ودمخ ژیزدم و و ییمن بود. لبخند دندون نما ی رهی نگاه کردم که با لبخند خ ییپاشا

ها ذرات عشقه که   نیو پناه گرفت. ا دیکش یغ یبود ج شگاهیآرا یتو یآبرو برام نموند. هرک ایبغلش، ب 
 نیباال. خالصه ا انی عرض کنه ب  یکی کنم  ی. بابا بوسش نم رنیگ  یپناه م شعورنیفقط ب  شه،یپرت م

در اومد فکر کنم دفعه اول   لخوشگ میعروس  لمی ! همه جا سبز و خرمه. باالخره فدهیع  مونیعروس  یسر 
و به   دمیکش  یپوف  ؟یهورا باز تو زر زد غی . جیسوم شاهللی. اادی تجربه است دفعه دوم بهتر در م یبرا

  یعنیبود.  یدوستانه و قاط  انایبه در خواست من و ک  ی . عروسمیسمت تاالر کوچول موچولمون رفت
با خانواده. حرف   یکی  رنیبا ما بگ  ی عروس  هیشد  قرارها،   نیا ایپا یالبته برا ها نبود. ز ننه_بابا ا یخبر 

درست در اومد. ماشاهلل   رمیگ یم ی پاط  یقاط یدفعه بعد برات عروس  شاهللیپاشا هم که بهم گفت ا 
  میقا کیهمون تاالر کوچ یکه تو  می. نگم چقدر بچه شدمیکرد یگوشی. بازدمیرقص  میهزار ماشاهلل، زد

کردن سر  یم دایپ  عیرو ضا انایکه من و ک  نهیماجرا ا  مسخره! فقط بحث اعی. میکرد یموشک باز 
 ! شانس ندارم که. یلباسامون. هع

که  یخونه امون. خونه ا میریم می! دار دیکوه، شکار آهو... ببخش میر یم میما خوش و خرم دار خالصه
. به سمت پاشا برگشتم میری نمد چرا سمت خونه نم گذرهی م یفقط هرچ  نهیری پر از خاطرات تلخ و ش 

 و گفتم: 

 م؟یری _ کجا م 

 و گفت:   زد  ییدندون نما لبخند

 _ مسافرت! 

 باال انداختم.  ییابرو

 پاشا؟  یگیم ی _ اون وقت کجا؟ من ساک جمع نکردم. چ

 اشاره زد.  نیانگشت به پشت ماش با

 _ دو تا چمدون پر واسه خانم خلم. 

 شکمش زدم که به خنده افتاد.  یدست تو با
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 _ من خانم خلتم؟ من؟ بزنم شتکت کنم؟ 

 اش شدت گرفت. به سمتم برگشت و لب هاش و غنچه کرد.  خنده

 _ جون! تو فقط من و بزن. 

 تیهدا ابونیخ یو به کناره  نی! ماش شیزدم. منحرف! بدبخت! ا یاگهید یو ضربه  دمیکش  یغیج
 یجلو یحالت گرفته   یموها یرو یا. بوسهدمیعقب رفتم و به در چسبکرد. به سمتم خم شد که 

 سرم نشوند و گفت: 

 تا فرودگاه! میکنی _ نکن دختر. نکن االن تصادف م

 . دمیزدم و خم شدم لوپش رو بوس ییدندون نما لبخند

 شدم.   یدختر خوب دی شا میری کجا م ی_ بگ

 سرش عقب رفت.  نامطمئن

 ؟ یشی _ بگم آروم م 

 زمزمه وارانه گفت:  یآروم، خعل ی_تند سر به آره تکون دادم. خعلتند

 پسرات.   شی_ کره! پ

که  یتوجه به حرف   یهوا معلق موند. لب باز کردم و ب نیگرد شد، دهنم باز و دستمم ب  هامچشم
 گفتم:  دمیشن

 دم؟ یمن درست شن  ؟یگفت یمطمئن ؟یگفت یز ی. چ دمی_ من که نفهم

 . دیلرز  نیکه ماش دمیو از جام پر دمیکش  یغیج به خودم اومده باشم، انگار

 _ آخ جون کره! 

 دنده گذاشت و به راه افتاد. یدستش رو ری به خنده افتاد. دستم و گرفت، ز  پاشا
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. میمونی . خودت آروم باش و اگر نه از پرواز عقب مکشهی_ هورا اگه بخوام آرومت کنم تا فردا طول م 
 کنسرتشون رو هم جور کردم.  طیگم بل یحاال واسه آروم کردنت م

  یشدم و بوس دهیهوا به سمتش کش یرخش دوختم. ب  میرفت به ن یم یلیو  ی لیرو که ق هامچشم
درهم  یکردم. چندش وارانه، با صورت شی تف شترینمه ذوق داشتم ب هیلپش نشوندم. البته چون  یرو

 و من رو سر جام نشوند. دیکش  ششیته ر یدست رو

 ات دختره چندش.سر ج نی_ بش

آرزوهام، خدا رو شکر   نی به بزرگ تر  دنیبه خاطر رس م، یکردم و در دل به خاطر خوش بخت یاخنده
 کردم. 

  هی ایدن نیا یتو م،یبهش توجه کن  دی. فقط نباستیبد ن یزندگ   میکن یاون قدر که ما فکر م  شهیهم
بهت بچسبه. به  شتریب شهیباعث م وونی ح هی یحت  یز یگرفتم. توجه به هرچ ادیرو خوب  یز یچ
در   .یبد ی ز ی چ هیبهش  یمالونه تا خر ش  ی و خودش رو به پاهات م  ادیسمتت م یتوجه کن  گربه هی

تا آخرش هم با  ادیانقدر سمتت م ی فرد توجه کن هی . به رهیگی حرکت گازت م نی هم با کمتر رآخ
بدبخت   شهی ا به دور گردون هم مم ادی توجه ز نه،ی. داستان هموارید یکوبوندت تو یم  شرفتشیپ

کرد تا   یط  الیخ یخوشحال بود، ب دیبه نظر من با شه،ی بدتر م میتوجه کن  شتری ب  ی. هرچشتریکردن ب
:»باشد   مونه. به قول حافظ ینم کسانی  زیچ چیه د،یو شاد باش   دیدرست شه. پس بخند زیچ همه

 پنهان، غم مخور!« یها یاندر پرده باز 

 !انیپا

 ی شاهیعل هی: مرض سندهینو

 14:52: ساعت 

99/6 /1 

قلب  یپروانه هم تموم شد. پسر داستان ما رد پاش رو  ی: خب خب! باالخره رد پاسندهینو سخن
 یتشکر کوچولو کنم از همه  هی خوام  یداستان عشقه! م نیدخترکمون موند و مجبور شد برگرده. ا

 نیالکه آف ییتند_تند نظر دادن چه اون ها همراهم بودن و نیکه آنال یخواننده ها، چه اون هزار نفر 
زدم   یزدم، اواسط زار م  یرمان سر داستان قهقهه م لیاوا نیهاتون بهم گفت یل یخونن. خ  یرمان رو م 
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لبتون آوردم   یکه لبخند رو یتک_تک لحظات یشده. من واسه  وونهیگفت د یکه مامانم م  یجور 
دوستون دارم  یل یدادم فکر کنم. جون خودتون که خ هاتونمهیگر یخوشحالم. تقاص همه  مانهیصم

  ییها. از همتون ممنونم، اونمیمن کو؟ از بحث دور نش  یخنده   یموجیا نی. اکنهی همه جام درد م
اون   یحت  ومد،یکه از رمان خوششون ن ییمونه رمانم، اونا یم ادشونیکه  ییکه خوششون اومد، اونا

. عاشق همتون دیکردن، در هر صورت ممنون که سر رمانم وقت گذاشت دمیاوقات نا ام یکه بعض ییها
 رمان  :((  ی سندهینو

 . ستی_رمان پنجره عشق_ رمان ساده نی: رمان قلب ساعتسندهیآثار نو گرید از

 مرگ یبرا یکوتاه: درگذشت عشق_تلنگر  یها داستان

  نیآخر ی! برا یمنی رمان ترسناک_عاشقانه است که امروز استارتش رو زدم. رمان ر هیهم  میبعد رمان
 : سندهیارتباط با نو یاطالع از رمان و برقرار 

 marziyeh_alishahi: @ کایتلگرام و روب  یدیآ

 Marzii78: راستار یو

 6/99/ 31 ش یرایو  نیآخر
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