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  نام اوبھ
 

 : یالنی منھی از خانوم تھمی متنمقدمھ
  
 

 . ستی نی چشم کبود و دندان شکستھ و دماغ خونکی شھی ھمخشونت
 ی وقتی لباس زنی آمده نیی پای قھی بھ ینگاه مرد.  نگاه استکی ی آزار و گاھر،ی تحقخشونت،

. دهی بلند خندی در مھمانی است بھ خواھرش وقتینگاه برادر.  کندی تعارف مییکھ دوال شده و چا
 یرست. ستی چستندی ما در مجلس نی چشم ھای ادامھ اش وقتمی دانیکھ نم. مینیی بی کھ ما نمینگاھ

  است کھ آرام آرام در طول زمان بر جان زن نشستھ
 

  ،ی تماس بدنی کالم، بی بخشونت
 داند ینم.  شودی منی شود، غمگی کند زن ناگھان مضطرب می است کھ در را کھ باز میمرد
کھ کم . ستیانگار بترسد کھ خوب ن. انگار خودش نباشد. در حضور مرد انگار کالفھ باشد. چرا
 ی تر باشد س ک س نی باشد خوشحال تر باشد سنگباتریغرتر باشد چاق تر باشد ز الدیکھ با. است

 . خانھ دارتر باشد عاقل تر باشد تر باشد
 ی است کھ زن میخشونت آن نقاب.  باشددی باکندی و فکر مستی است کھ زن نیزی آن چخشونت

 .  باشدی مرد کافیزند بھ صورتش تا خودش نباشد تا برا
 نیا.  بخواھد لھش کندی حتنکھیبدون ا.  لمس اش کندی حتنکھی را لھ کند بدون ا تواند زنی ممرد

  دهیارث مردان است کھ از پدران پدرانشان بھشان رس
 

 و یکھ بھ شوخ) باعرض پوزش( است ییھا" ساریمادرش را فالن ھا، عمھ اش را ب" ھمان امتداد
 . میی گوی مگرانی بھ ھم و بھ دیجد
 

 ادی ی کودکیلی مان از خی است کھ بچھ ھاییھا" ی کردی مھیمثل زن گر"و " زن صفت" ھمان
 . رندی گیم
 

 ی میکھ منتھ.  شوند ابزار کنترلی کھ مییعشق ھا". عشق" شود ی کھ اسم شان میی ھاچون
 بھ ترک دی شده، ترسان، وابستھ، تھدری تحقن،ی قدرت، غمگی اعتماد بھ نفس، بی بیشوند بھ زنان

کھ مرد عاشق ، زخم .  از عشق استشانی زخم ھای کنند ھمھ ی کتک خورده کھ فکر مدیه و شاشد
 .  شودی زخم باالخره خوب مو  زندیم

 کند و فکر ی الکل مردش ، تظاھر بھ لذت می آغشتھ بھ بوی نفس ھاری است کھ زی زنخشونت
 ی و ج ن س ی جسم،ی کالم،ی آزار روحھیخشونت توج.  استنی ھمی بازی کند قاعده یم

 .  رفتارھانی نا موجھ تری باشد برای انگار عذر موجھیمست.  است کھ مست استیمرد
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 کھ از زن در طول یشی و باور بھ خویقدرت و شاداب.  شوندی خوب می و زخم و شکستگیکبود
   شودی نممی وقت، ترمچی وقت، ھچی ھی شود گاھیماھھا و سالھا گرفتھ م

 
 را ھم کھ در ی و آن کسی اعتراضچی ھی بمیری پذی را منھای ای کھ تماممی خود ما زنانخشونت

 .  میری گیُ شود با القاب زن فالن و بھمان بھ سخره می مان بھ اعتراض بلند مانیم
 
 ؛!!!!!میِخود خودمان" خشونت"
 

 کنم ی می رم و سعی فرو موتری کامپی صندلی تووتری کامپزی می کنم روی رو دراز مپاھام
 رو تا تھ بلند وتری آھنگ کامپی چرخونم و صدای رو مبوردی کی چرخون روی باشم دگمھ لکسیر
 .  شنومی خودم رو میصدا.  زنم ی کنم و لب می مکی رو بھ لبم نزدری بزرگ شوانی کنم لیم
 
  ی نھ ناراحتی ترسی ره نھ می مشی پی عالزی ھمھ چنی ببزمیعز -
 
 ادی مرونی کھ از دھن من بیی تن صدانی با ای متظاھرانھ ای مسخره ی گذره چھ جملھ ی ذھنم ماز

 .  ستبھیو انقدر با من غر
   کنمی زمزمھ مرهی گی آھنگ احساسم اوج مبا
 
 ... وونھیکوچھ بھ کوچھ خونھ بھ خونھ دنبالت گشتم منھ د -
 
 یر م لغزه و آروم سی چکھ می بھ من اشکم مکھی و چقدر نزدستی تن صدام متظاھرانھ ننباریا

 گذارم ی شده از برخورد اشک با پوستم رو مجادی قلقلک انیخوره تا چونم و چقدر دوس دارم ا
 یلی خنطوری کنم ای پاک کردنشون غلبھ می صورتم خشک بشن و بھ وسوسھ یاشکھام رو

 !  کنم چھ متظاھرانھی رسم و فکر میم معصومانھ بھ نظر
   چشامو بستمرهی گی اوج مآھنگ

 
 ...   تنھا نشستمنجای با عکسات ا خستمیخستھ -
 

 شھ اشکام رو با خشونت ی کس درونم کباب می من مظلوم و بنی خودم ای زنم و دلم برای مھق
 ی رو می دستشی پی توی از قرصھای سوزه مشتی مدنیی سانی کنم و پوست مرطوبم از ایپاک م

 ی مزی می بھ موز روی خورم گاز بزرگی مری شی بزرگی دم جرعھ ی دھنم و فرو می توزمیر
 درونم ی با من وحشختھی آمی حجم قرص کم بشھ لبخند ناخواستھ انی از فرو دادن امزنم تا درد گلو

 " .  من ناشناختھھی" فقط برام نا شناختھ است ستی متظاھرانھ ننھی شی صورتم میرو
 ماسھ و ی از قرص ھا رو گلوم میکی از گچ ی دم کمی دارم و فرو می قرص بر می اگھی دمشت

 شھ و با خوردن ی ملتھبم آروم تر می گلوری شوانی لدنی رم و با سرکشی مشیتا مرز باال آوردن پ
 .   دمی رو ادامھ می مرحلھ ا٣ دنی کار بلعنی اگھی آب و چند بار دی رویموز انگار آتش

 لبم ی لبخند روارمشونی تا امتداد چشمھام باال مرمی گی دستم می مونده توی دستشی پیقرص تو ٥
 شدم انگار ھم شی گرگ و مھی شبیزی چرهی گی گر متمی ھمھ مظلومنی شھ و دلم از ایپر رنگتر م

 تموم شد چقدر.  کشم ی رو ھم سر مری شی و انتھازمشونیری دھنم میآفتاب ھست و ھم بارون تو
 ! راحت
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   مانند مامانغی جزوی تی و بعد صداادی زنگ حموم میصدا

 
 یاسی یاسی: 
 

 ی زدن زنگ بزنھ و حاال ھم صداغی جی حموم نصب کرد کھ بھ جای زنگ رو تودی کلنی ابابا
 ستمی ای در حموم می مانندش؛ جلوغی نازک و جی و ھم صداادیممتد زنگ م

 
  ؟ھیچ -
 
   ؟ی کنی مکاری چی آھنگ بلنده ؟ کمش کن داریچرا انقدر صدا: 
 

 . خورمیز عمق وجودم حرص م کنم ای دارم جلز ولز متابھی ماھی روانگار
 
 ؟یی پای منو می از اون تو ھم داری با من دارکاری حموم چیرفت -
 
  کمش کن: 
 
 کیوتی بی قرص مسکن و آنتی پر از بستھ ھاوتری کامپزی کنار منی زمیرو. گردمی اتاقم برمیتو

 ی بره و بدون درد می اول خوابم مای شھ؟ ی ؟ از پا شروع مھی مردن چھ جوریعنی.  ھیو ضد آلرژ
 خونھ پخش ی توی قورمھ سبزیبو.  ندارم ی ترسم اصال چرا حسی کنم پس چرا نمی فکر مرم؟یم

 گی با تھ دنھی چی کھ مامان میزی پاک شده با می خوردن ھای کنم با سبزی چقدر ھوس مهشد
  تونم بخورم ؟ی نمیعنی ی عنابیھا
 عطسھ از وجودم پرت شد ھی کھ مثل میق گر ھق ھی تا صدارمی گی دھنم رو می دستام جلوبا
 دخترک درونم رو زانوھام خم ی ھق ھق معصومانھ ی کھ نشنوم صداادی نرونی از دھنم برونیب
 زنم ی رو باال مشرتی تی کنم لبھ ی قرص رو جمع می خالی بستھ ھانمی شی منی زمی شھ رویم

 و با دست رمی گی رو مشرتی دستم تکیبا . زمی ری مشرتی تی لبھ ی رو تویال خیو بستھ ھا
پا .  رمی ماطی زنم خرامان بھ سمت حی کنم و لبخند می پاک مانھی اشکھام رو ھمونطور وحشگھید

 راه اطی حی ھاکیی موزای شدن فرش ھا رواهی ترس از سی شدن کف پام باهی ترس از سیبرھنھ ب
 آبان ماه شکمم یسوز ھوا.  زنمی قدم می باغچھ پھن و طوالنی تا انتھااغچھ رم؛ در امتداد بیم

 ی قرص رو پشت بوتھ یبستھ ھا.  کنھ ی برھنھ شده نوازش مشرتیرو کھ بخاطر باال بردن ت
 .  زمی ری بھار مشھیھم

 ی باز مشمین"  رسھ ی کنھ عقل جنم بھش نمی ممی جا قاھیپدرسوختھ "  ادی ذھنم می بابام تویصدا
 .  شھ
 
 
 ساده ی شال مشکھی پوشم و ی رو مدمی پوشی دانشگاه می کھ برای مشکیو گردم مانتی اتاق برمبھ
 ی سست می صندلیرو!  شرفی زنھ کثافت بی زنگ ممی کنم گوشی ندازم اتاق رو مرتب میم

 . نمی شیشم و م
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  عسلم؟ی کردی مکاریچ_ 
 
 .  کنمی میزندگ -
 

 . دمی واسم حرف بزن دلم تنگ شده از صبح صدات رو نشننیآفر_ 
 
 .  ی شنوی صدام رو نمگھید!  بد شد کھیآخ -
 

 صدات رو گھی دی اولت وقتی سر جای ری ھر روز صبح می شیتو خستھ نم! نھ بابا غلطا _ 
 .  یری شنوم کھ بمینم
 
 !  گھی درمی خوام بمیخب م -
 

  شھ؟ی مرگ از پا شروع میعنی شنوم پاھام سرده سرده ی بھم خوردن دندونام رو میصدا
 

 !   دهی کھ مزه نمینجوری کھ من باعث مرگت بشم ایری می می تو وقت؟یریبم_ 
 
 ! گھی دیتو با عثش شد -
 
 تن صداش وفتمی ی سجده ممھی شم و بھ حالت نی پخش منی زمی رونمی بشی صندلی تونم روینم
  کشھی کردن با روح و روان من محی شھ و دست از تفری میجد
 

 ؟ی کردیچھ غلط_ 
 
   ندارهیگمشو بھ تو ربط -
 

  گم؟ی می کردیچھ غلط..  دھنتو امیزر زر نکن م_ 
 

 زنھ و منم دوباره یدوباره زنگ م.  کنمی رو قطع می کنم و گوشی ھق ھق مرمی خواد بمی نمدلم
 .  نجاتش بدهی کسدوارهی اراده امی بفی من ضعھی عمق وجودم ی تودی دم شای رو جواب میگوش

 
  ؟ی کردکاری چقای دقنیاسمی_
 
  ؟ی خواستی نمنوی مگھ ھمی دارکاریتو چ -
 

 ی دونم مثل دل و جون خودم کھ سوختھ گوشی زده بھ دل و جونش مشی آتمی با گرختھی آمیصدا
 خواد پاھام ی شم سردمھ انقدر کھ دلم می بلند می کنم بھ سختی کنھ اشکام رو پاک میرو قطع م

 کنم کھ ی زنھ باباست دل دل می زنگ ممیگوش.  زنم ی منروی شوفاژ از خونھ بیرو فرو کنم تو
   بار آخر صداش رو بشنومیبذار برا.  نھ ایبدم  جواب
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  بلھ-
 
  سالم دخترم: 
 
 سالم بابا -
 
  ؟ی خانومیخوب: 
 

 زنم و با دستم ی صدا زجھ می کنھ کھ انقدر بخوامش بمیی زنھ کھ ھوای انقدر مھربون حرف مچرا
 .  دمیر م دھنم رو فشایجلو

 
  دخترم پارسا زنگ زده بود دعواتون شده ؟: 
 
 . خورده حرفمون شدھی ستی نیزیآره چ -
 

 .  شھی کوچھ پنھان می تونی بوق ماشی صدام پشت صدالرزش
 
 ! ؟ی کھ نکردی بابا جون کارست؟ی حالت خوب نی کردی کارھی گفت ی گفت ، می مییزای چھی: 
 

 ھمھ زمی عزییبابا.  ره ی پرسھ ضعف می از دعوامون نممی مستقی ھمھ فھمش کھ حتنی ای برادلم
 .  دمی از عجلھ میبھ صدام حالت.  دم ی فرو میبغضم رو بھ سخت... کسم

 
 . ابونمی گھ بابا ولش کن من برم وسط خیچرت و پرت م -
 
  نیاسمیبرو خونھ : 
 
   رم خدافظیباشھ م -
 

 تا ی گوشھ امام زاده تو اون شلوغنمیزاده صالح بش بھتره برم امام دیشا. کنم ی رو قطع میگوش
دربست . مردم ؟ کار از کار گذشتھ و من مردم ای زندم دارم؟ی بای بفھمھ من اونجام ؟ خوابم یکس

 .رمی گیم
 

 کھ مثل بدن مرده نجسھ ، نشناختھ ست، ییسردمھ سرما.  دم ی زنھ جوابش رو نمی زنگ ممیگوش
 سام رو بشنوم با لرزش ی بار صدانی آخری خواد برایدلم م.  شھ ی سرما مور مورم منیاز ا

 سام بعد از ی صدادنی شنجانی زنم دندونام از ھی سبز رو می ودگمھ رمی گیدست شمارش رو م
جواب بده .  دهی خوره و جواب نمیتلفن بوق م.  رهیدلم ضعف م.  خورهی ھم مھ ھفتھ بھی

 ھفتھ در بھ در دنبالش ھی کھ ییواالت رو بدم جوابا خوام جواب سی بذار صداتو بشنوم میعوض
  کنمیزمزمھ م. ده کرخت شدم ی و دوباره جواب نمرمشی گیدوباره م.  یبود

  سرده -
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 ی مرهی از طرف من بھ روبروش خیی صدادنی کنھ و نا مطمئن از شنی نگاھم منھی آی از تومرد
 شھ
 
 یآقا برگرد ھمون جا کھ سوارم کرد -
 

 ...  ی تفاوتی با بختھی کنھ با تعجب و آمی نگاھم منھی آی ده از توی فقط سر تکون ممرد
 کنم و اسکناس ی مشیی در راھنمای تا جلونمی بی خونھ رو می کنم و کوچھ ی باز ممھی رو نچشمام
مامان کھ .  زنمی توجھ بھ حساب و کتاب کردنش زنگ خونھ رو می دم و بی دستش میده تومن

 .  سھ گوش حموم رو دور موھاش بستھی کنھ روسری اومده در و باز مرونیوم بحاال از حم
 
   پس؟یکجا رفت: 
 
  سر کوچھ شارژ بخرم -
 
   ؟دهیچرا رنگت پر: 
 

  نی زمی رونمی شی مادی کشم و نمی بدن کرختم رو منی زمی روی بھ در وروددهینرس
 
  مامان سردمھ -
 

 کنھ و ی در نشستم نگاه می جلوکی سرامی مامان با تعجب بھ من کھ روادی زنگ تلفن میصدا
   دهی رو جواب میگوش

 
 ... سالم آقا پارسا: 
 

 ی سرم رو خم میی کشھ سمت دستشویبدنم رو م. کنھ ی رو پرت می مامان گوشقھی از دو دقبعد
 ی قطره نی و اول شھیگلوم زخم م.  حلقمی کنھ توی توالت و انگشتش رو فرو می کاسھ یکمھ رو

 پر از دی سفعیما. زنم ی کنھ عق میدوباره انگشت رو فرو م. خوره ی صورتم سر میاشک رو
 گردھا نفس نی شن و من اول از ھمھ از باال آوردن ای مزی سرری بعدید و اشکھای سفیگردھا

 .  شھی کشم و چشمھام بستھ می میآسوده ا
 

 شم و مامان از جلو و بابا از کنار با تخت ی برده میاری تخت سیرو.  شنی باز ممھی نچشمھام
 کنم چھ ی کنن و فکر می نگاه می زنم کھ با تعجب و دلسوزی اطراف زل میبھ آدمھا.  انی یم
 خوره ی میادی زی تشک نازک تکونھانی با ای تخت فلزنی ایبدنم رو.  شد ی بزرگی آبرویب

 پرستار رو کنار مچھی کنجکاو نی دخترھایرکت.  درنی گی چند پرستار دورم رو مانس اورژیتو
.  شنوم ی من صداش رو زمزمھ وار مدی کنھ شای گوش دکتر زمزمھ مریبابا تند تند ز.  زنھ یم
 ادی نمرونی بییکھ از دھنم صدا" یلعنت"  نالمی سمت دھنم مارنی رو میدی نازک سفلنگیش
 ی ھاکھیت!  شدم منی کنم چھ سگ جونی کنن و من فکر می دھنم می توت رو با خشونلنگیش.

 ی زنن می شھ مامان سمت دو تا پرستار کھ دارن با دکتر حرف می خارج ملنگی از شدی سفیگچ
   زنھی مغی خندن مامان جیره دارن م
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  نی زنی الس منجای انیسی باال سرش وانیای شرفا بیب: 
 
  شدش کنار کی خورم بابا می اون حالت دردناک از دست مامان حرص میتو
 
 !  نجای ھمرهی ذارم بمی دم می معدش رو شست و شو نمی حرف بزنیلیخانوم خ: 
 

 ادی مادرو پدرت رو مامان اشکاش می کنی مری تحقی چھ جورنی شرف ببی بیاسی بر سرت خاک
 
 .  سرشی باالایغلط کردم ب: 
 

 کنار ی موھای خوره و توی مامان اشکم از کنار صورتم سر می جملھ نی شکنم با ای ھم مدر
 .  مردمی بندم کاش می شھ چشمام رو می گم مقمیشق

 کھ اهی سرد و سعی کردن و اون مامینی بی رو تویاھی سعی مای حاولنگی ھست کھ شی ساعتمین
بھ دستم ھم سرمھ .  زهی ری معدم می وارد حلقم شده و تومینی از راه بدهیچی پمینی بی بدش تویبو

  ادی پرستار می کردن صدارونی بابا مامان رو بادی تلفن بخش میصدا
 
 ھا و اندام ھی بھ کلمینی ببادی بشاشی جواب آزمادیخوبھ با...  ؟ یخانوم حام.....  ؟ ھیاسمش چ: 

 . فعال کھ خوبھ...  از کار افتادن؟ای دهی رسبی آسشیداخل
 
 .  بابا نگاه کنمی بھ چشمای خوام ناقص بشم چھ جوری من نمایخدا!  ھام ھی کلیوا

 بابا ی پا اومد صدایصدا. دنی انگار خاک مرده پاشزارمی بخش اورژانس بنی شده و من از اشب
  قبل از خودش اومد

 
  حالش خوبھ؟: 
 
  خوبیھمھ چ: 
 
   شھی کنم و اونم با لبخند روم خم می رسھ بھ تختم ساکت نگاھش می بابا مه
 
   شھی می و جدستھی ایده بعد صاف م رفع شیادی گھ خطر تا حدود زیدکتر م: 
 
 کردم آوردم بھ دکترت نشون دادم گفت داشونی پاطی حی از تویتا قرص خورده بود ١٦٠: 

 رو در ی حرومی پدر اون پارسا؟ی ھمھ رو قورت دادنی ای چھ جوری خوردی خطرناکیقرصا
 . ارمیم
 

 شون دی دی شد و بابا اصال نمی موھام گم می و توختی ری می صدا از کنار روسری باشکام
 کنھ اول رفتھ سراغ ی ملی تحلھی داره تجزوتری ذھنش مثل کامپستی نزی چچیاصال متوجھ ھ

 یابی رو ارزطمی مامان بزرگ حاالم داره سرنگ و شراشی رو رسونده پیقرصھا بعد مامان و مان
  کنھیم
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  رفتھ رگ باالیخانوم پرستار چرا رگ دستش باد کرده انگار خون تو: 
 

   کنھی حواس نگاه می بزن
 
   رگت دراومد ؟ی از توی کنیوا ا: 
 

   کنمی بھ جون دستم نالھ موفتھی و مدارهی بر مپنبھ
 
  ؟ی خودت رو بکشی خواستی اون وقت می کنی نالھ مرهی گی آمپول ساده دردت مھیاز :
 

 .  زنمیکھ پسش م" خفھ شو "  بھش بگم ادی لبم مپشت
 گرفت ی پشت خط آمار من رو می شب بازم تلفن بخش زنگ زد و پرستار جواب داد کسنصفھ

 . پست فطرتھیحتما پارسا
 
 یاز تو.  شدم تازه سرم صبحم تموم شده زی خمین.  مارای بخش بی بخش اورژانس آوردنم تواز
 نیبعد از خوردن ا.  رو پر کرد و رفتخچالی دارم مامان صبح ی بر می طالبری کنارم شخچالی

 نگاه گھی دیمارای و بھ برمی گیتازه جون م.  شھ ی زخم و دردناکم آرومتر می سرد گلویدنینوش
 کنارش ی زن چادرھی جوه و ی آدامس میالی خی و با بدهی تخت خوابی زن جوون کھ روھی نم کیم

 ی کھ رورزنی پھی. مراقبت ازش اومده نداره ی کھ برای با زنیتی سنخچیھ. سبز ینشستھ با مغنھ 
 تخت ی سالھ کھ رو٢٠ دختر حدودا ھی ھم یکی کنھ و ی و بھ سمت زن جون نگاه مدهیپھلو خواب

 نجای کھ امی داری مرضھیانگار نھ انگار ھممون .  کنن ی و دارن با ھم اختالط منشستھ رزنیپ
 ی دراز مواریرو بھ د.  ی کنی زنونھ میا بحثی و داریآوردنمون ، انگار تو حموم زنونھ نشست

 ی حتیول.  انتخاب شدم تنگ شدهی آھنگاگی گ٥ با می دلم واسھ گوشرمی گی مدشونیکشم و ناد
 ما ی ھی زنھ دختر کھ از بقیتلفن اتاق زنگ م. ارمی رو بی بابا مامان اسم گوشی جلورمجراتشو ندا

   دهیسرحالتره جواب م
 
 ...  ی لحظھ گوشھی ؟یخانوم حام...  ؟یک... سالم : 
 

  رهی گی رو می گوشیجلو
 
  ھ؟ی کدومتون حامیلیفام: 

  نمی شی مصاف
 
  منم -
 
 . کنار تختت رو برداریگوش: 
 

 .  دمی شم و تلفن رو جواب می کنارم مزی می متوجھ تلفن روتازه
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  الو ؟-
 

  سالم عسلم_ 
 

 ی دستم زجر می تووکتی سر حالھ و من دارم از درد گلو و آنژینجوری سر حالھ اون اصداش
 کشم

 
  ؟ی دارکاریچ -
 
   گذرهیخوش م_
 

 رهی گی مبغضم
   گذرهی خوش مشتریبھ تو ب -
 

 ! مھیی دختر دایشب عروس!  یلیاوفف خ_ 
 

  رمی گی رو نممی گریجلو
  ؟ی خوشحال؟ی ری می وضعم تو عروسنی تو انجایمن ا -
 

 متوجھمھ ی کھ با کنجکاویی کنم چھ احمقانھ چھ بچگانھ حرف زدم و از خجالت چشمھای مفکر
 . گردونمیروم رو بر م

 گن ی می وری درای دن ی جواب نمای زنم ی زنگ می ھر چروزی کھ از دناتی کنم بابا اکاریچ_ 
 .  دمیجوابشون رو ندادم گفتم بھ موقعش جواب اونارم م.
 
 ی کنی خود میب -
 

  ؟ی بود در آوردی چی بچھ بازنیاندازه کوپونت حرف بزن ا_ 
 
  دی بود خندنی ھمش واسھ ھمنمتی خوام ببی خواستم و نمینم -
 

 رمی خوام جونت رو آروم آروم بگی کھ من بخوام خودم مینی بی من رو نمی نشد تو وقتگھینھ د_ 
   جلو بابات؟یزیز ترس آبرو ر اای ی جونت نبود کھ قرص خوردی از عشق سامیعنی. حاال مونده 

 
 من کھ بدن یبابات مثل بابا.  یوفتی کھ من افتادم بی حال و روزنی ھمی کنم تویفقط آرزو م -
 ... دشی سفی موھانی با امارستانی جون دخترش و تو بغل گرفت آورد بمھین
 

  ادی بند مھی از گرنفسم
  باشـــــھ_ 
 
 .  شمی می گفتن باشھ کفردهی کشنجوری ااز
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 جور خوشگل ھی ، ی بعد تو قرص خوردمی کنھ کھ من و تو دعوا کردی بابات فکر میراست_
 .  جونت خراب کنی سر سامزمی جمعش کن ھمھ چیموشگل

 
 ارمیمن اسم سام رو جلو بابا مامان نم -
 

  من بگم؟ ی گی کرده اگھ نمکارای چدهی کوچولو چندتا چندتا پریاسی بدونن دی بابا مامان باگھینھ د_ 
 
 ی ترفی کثایخودت از ھمھ دن -
 
 نی من زنگ زدم بابا مامانت عی وقتی رو خودت حل کنزی خوام ھمھ چیبسھ بابا خستم نکن م_

 .آدم با من حرف بزنن
 
  مگھ ؟یآدم -
 
  ؟ی شی موش میرسی من کھ می دونم چرا پشت تلفن زبونت درازه جلوینم_
 
 . ندارمی تکانشی و رفتارھاستمی شم من مثل تو پرخاشگر نیموش نم-
 
 . بھ دردت خوردیی جاھیدرس و مشقات ! اوھو _
 

 شن کالم احساساتشون ی شن جملھ فقط می شن صدا فقط می تلفن آدمھا فقط منی اھییای دنچھ
 بی رو عجتیینای روبروت نشستن جسم دارن حس المسھ و بی وقتی شھ تو تن صدا ولیخالصھ م

 . کردی گذشتھ بود دردناک مری از درگ کنن و پارسا کارشی مریدرگ
 

 . برو استراحت کن_ 
 

 .  کنھی رو قطع میگوش
 

 کشن و از الک دور ی من دست میابی نفرم از ارز٤ نی شن ای کننده ھا کھ داخل اتاق ممالقات
 نھی آنجایکاش ا.  کنن ی مضی و ھر کدوم با اغراق چھرشون رو دردناک و مررونی بانی میھم

 یمامان با بابا و مان.  معذبم ی مسخره بدجوری لباس صورتنی خوام خودم رو نگا ه کنم با ایبود م
 من بوق و کرنا حی کار قبنی استی در کار نیی دوست و آشناستی در کار نینیریگل و ش.  انیم
 ی سرزنش بار مامان ھست و نگاه ھاینگاه ھا .  پاک بشھ دی مونھ بای خواد مثل لکھ ننگ مینم

 ی و ھم از صحبت کردن بمیم و پر از سکوت بابا کھ ھر دومون ھم از درک نگاه ھم عاجزمبھ
 .ی و پر از عشق پدر و فرزندمیپر از فاصلھ ا.  ھم اپرده ب

 درشت قھوه ی رسھ چشمای دادم مھی تخت تکنی ای بھ من کھ روی کھ قدش بھ سختزمی عزیمان
 بار ١٠ و رمی گی دستام میصورتش رو تو . رهی گی شھ و دلم گر می روشنش پر از اشک میا
   صدادار و محکمیبوس ھا.  بوسمش یم
 
   اشکتونمی خواھر قربون قدت بره نبیالھ -
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   زنھی حرف مھی شھ و با گری حرفام لوستر مبا
  رمی می منم میاگھ تو نباش: 
 
 رهی گی حرفاش خندم ماز
   جم کن بابای بزرگونھ ایاوھو چھ جملھ ھا -
 

   کنمی بوسھ بارونش مدوباره
   قند عسل خواھری منھیچقدر آخھ تو شب -
 

   گونشی زنم روی مآروم
 ی سوختھ شداهی سی نشددیچرا مثل من سف-
 

 کشھ و من ی بود پر مختھی کھ تو جونش ری و اون ھمھ احساس ترس و اضطرابرهی گی مخندش
 گفتھ کھ ی جلوش از مردن و خودکشی آروم کردن مانی خورم کھ چرا مامان بھ جایحرص م

 نگاه ی من و مانی کنم کھ با لبخند بھ رابطھ یبھ صورت آروم مامان نگا م.  بودشونی پرنجوریا
 شھ بابا رو با چھار تا جملھ آروم کرد بھ ینم.  ھی مصنوعدهی لبش ماسی بابا روخند لبی کنھ ولیم
  کنھلی تحلھی تجزدی باوتریمثل کامپ. شھ ی خودش آروم می وهیش
 
 از تو براش ی بذاری تونستی مشینی و نبی دست بکشی از مانی تونستی میچیحاال من و بابات ھ:

 ...   قاب عکس بمونھ وھیفقط 
 

 حال رو دارم و نی ھمقایمن ھم دق. زنھ ی چشماش رو پس می چرخونھ و اشک توی رو مچشماش
 .م کنم اشک چشمھام رو با چرخوندن چشمھام مھار کنی میسع
 
 .امی منم االن مدی بری تو و مانلدای: 
 

  کنھی نگاش ممامان
 
  ھنوز کھ ساعت مالقات تموم نشدهگھی دمی ری ؟ با ھم ممیکجا بر: 
 
 !  گھی دامی مدیکار دارم بر: 
 

  رنی می کنھ کھ مامان و مانی مامان درشت می رو براچشماش
 
  کنھ کھ؟یدستت درد نم: 
 
 نھ خوب -
 
   خوبھزی اومده ھمھ چشاتیجواب آزما:  ه
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 ی می بوده و من ھم از عمد سکوتم رو طوالنی چھی کنھ کھ بگم قضی پا اون پا منی دونم داره ایم

 . کنم
 
 ذھنش شروع بھ کار وتری شن و کامپیچشماش آروم م. من و پارسا نبود یموضوع سر دعوا -
   دارم از تبرئھ کردن پارسای کنھ و من چھ حس بدیم
 
  کرد کھ قرص نخورمیپارسا فقط داشت با من دعوا م -
 
 خانواده ی توی تو ؟ تا حاال کسطی با شرای تا؟ دختر١٦٠ اونم ی باعث شد قرص بخوریپس چ: 

 ؟ ندتی آی برامی تصمی توای انتخاب دوستات دخالت کرده؟ یتحت فشار گذاشتت؟ آزارت داده ؟ تو
   معاشرت با دوست پسرت؟ی حتای
 
 بھ جاش از زبونم ھمون ی ھات رو ولی فلسفھ بافنی گذره بگم بابا لطفا تمومش کن ای ذھنم ماز

 . ادی مرونی بیلیداستان تخ
 .  شدی دانشگاه مزاحمم می پسر بود کھ توھیموضوع سره  -
 

   حس کردهیدی شھ انگار خطر جدی تنگ مچشماش
 
   کرده؟کاری چھ؟یک: 
 
 کرده بود از حراست می زد روانیردم دائم پشت سرم حرف م کی فقط چون بھش توجھ نمیچیھ -

 .از دستش خستھ شده بودم.  و دوستام و استادا امی تا ھمکالسریبگ
 
   ؟ھیاسمش چ: 
 
 پشت سرت خبر یکی حراست جلوم رو گرفت و گفت ی از زنھایکی کھ روزی بود ددیاسمش وح -

 .   اعصابم خورد شدیلیکارات رو آورده خ
   دروغ تو چشمام رسوام کنھدمی ترسی زد و می چشمام دو دو مدی لرزیم داشت صدام

 
   دانشگاهامیفردا م: 
 
 کھ دمیوح.  و مزاحمتاش رو گفتن دی خواد چند تا از بچھ ھا اومدن حراست و داستان وحینم -

 .  دهیپارسا خدمتش رس.  ادی تموم شده اصال دانشگاه نمشیدرسش ترم پ
 

 .  لو رفتن ندارهی داستان من جایول.  قابل نفوذهری سختھ و غچشماش
 
   زنمیپس با پارسا دربارش حرف م: 
 
  باشھ -
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  باورش شدهی آرومھ انگار حرفام تا حدودی صداش کمتن
 
با دستش .  ندارم بھتون ی کارتون دارم دسترسی ؟ وقتشمی پی مامان رو بذارھی شھ گوشیبابا م -

  کنھی بوسھ و آروم زمزمھ می رو ممیشونیآروم پ.  زنھ کناری رو ممیشونی پی روی ھایچتر
 
 نی ھفت سی من و بابام کھ از سفره نی ابراز محبت کوتاه بنی نکن انکاروی با من و مامانت اگھید: 

 کنار گوشم یی لرزونھ و اشکم جای دلم رو ممی بوسی رو نمگھی سال بعد ھمدنی ھفت سیتا سفره 
 .   کنھیسقوط م

 
   ده دستمی رو می داخل گوشادی مامان می و با گوشرونی ره بیم
 
 .  بھم زنگ بزنی داشتی کنن کاریفردا صبح مرخصت م: 
 

 ی و پارساچارهی بیالی خدیوح! گھی شده بود دی فارسلمی فھیشب! ی بچگانھ ای احمقانھ ی دروغاچھ
 کھ من رو تا مرز یی رابطھ سقوط کرد و پارساھی ی تویی سام کھ جاتی قھرمان و در واقعیالیخ

 .  رمی گی پارسا رو میشماره . نبودن برد و آورد 
 

  یسالم خانوم حام_ 
 
  صدریسالم آقا -
 

   وروجک ؟یچوندی مامان جون رو پیگوش_ 
 
 ھیبھ بابا گفتم قرص خوردنم بخاطر .  داستان سر ھم کردم واسھ بابا با من ھماھنگ باش ھی نیبب -

 یرفتھ بوده تو.  بود و آبروم رو برده بود دیپسره بوده کھ تو دانشگاه مزاحمم شده بود و اسمش وح
 و بود  تموم شدهشیدرسش ترم پ.  کردن یحراست پشت سرم تھمت زده و بچھ ھا از من طرفدار

 ی من قرص بخورم ھر اطالعاتی خواستی بوده کھ تو نمنیدعوامونم سر ا.  یتو ام حالش رو گرفت
 .  نده لطفایالزم بود بھت گفتم جلو بابا سوت

 
 با بابا حرف ی شده کھ وقتشی حالی دونم تا حدی گفتم ؟ فقط می بھش چدمی گرفتم اصال نفھمینفس

   خندش اومدیصدا. نده ی زنھ سوتیم
 جونت چرا ی گناه جلوه بده از سامی گفتھ کھ خودشم بیی چھ دروغای ھستی چھ جونورگھیتو د_ 

 جونت ی حال جفتتون رو گرفتم ؟ تو و سامی نگفتات؟ی کثافت کاردناتیاز چند تا چند تا پر ینگفت
  رو ؟

 
  دی پشت کمرم چکی رهی سرما از تنی ای عرق توی قطره

 رمی می بفھمھ میزی من اگھ چای نگیزیپارسا جون تو رو خدا بھش چ -
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 شھ تو کھ تختھ نردت خوبھ اول ی زود تموم می ره بازی مزش مگھی جــــــون بگم کھ دیاسینھ _
 تو بعد مھره ھاشو ادی بمونھ و نتونھ بی بازرونی کھ طرف نتونھ فرار کنھ کھ بی کنینی خونھ چدیبا

 .  ی آروم آروم مارسش کنیبزن
 
 خوام نھ سام رو اصال ی نھ تو رو مگھی برو بھ خدا دفمیپارسا خوب تو از من بگذر من بدم کث -

 ؟ من کھ ی بخشی شھ؟ نمی دلت آروم نممارستانمی من رو تخت بنی ببارمی رو نمیپسر چیاسم ھ
 تو رو خدا اون ی نامزدتم نبودم کھ تو رو جون مامانت کھ دوستش داری نبودم کھ حتتیزن عقد

   بره واسھ خودشی رو بنداز دور ھر کارانو
 
 خودت ؟ بھ ی سی بزارم بری کنی حال امشبم رو خراب می کنی دوباره داغ دلمو تازه میدار_

 ی خودت ؟ نوارا رو بدم بھت ؟ نھ خانی سی کثافت کھ عاشقت بودم بگذرم بری از توی راحتنیھم
 ی دو سال رو فراموش کنم بره آخھ ھرزه خانوم جون مامان منو قسم منی رفتھ ؟ ایاومده نھ خان

 . بندمای می کھ چشم رو ھمھ چاری ؟ اسم اونو نیخور
 

 سبز افتاد کھ یچشمم بھ زن با مغنھ .  سوخت یقطع کرد و من پوست سرم از گرما م رو یگوش
 .  دمی سرم کشی و پتو رو رودمی ندارم دراز کشیی آبروگھی من کھ دایزل زده بود بھ من خدا

   دمیمچ دردناکم رو ماساژ م.  کشھ ی مرونی رو از دستم بوکتیآنژ
 
  وانشناس رشی پدی بردیقبل از مرخص شدنتون با: 
 
   رم چرا االن ؟یحاال بعدا م -
 
 .   بودهی چون موردت خودکشنھیقانونش ا:
 
 نمی شی می اتاقی کنھ و توی ممیی راھرو ھا راھنمای از تومارستانی مضحک بی لباس صورتنی ابا

 سرحالھ یلی داخل خادی سالھ م٢٤ ٢٣ ی دختر دانشجوھی قھیبعد از چند دق.  ادیتا روانشناسشون ب
 من از ه کور خوندی ولنھی ببکی از نزدی روانھی ادی جوجھ دانشجو گفتن بنی باره بھ انیانگار اول

 . خودشم سالم ترم
 
  ؟یسالم خوب: 
 

   دمی تکون مسر
 
 . ی قبل رفتنت پر کندی فرم رو بانی اایب: 
 

 حی واسھ تفراشاری بار ھی سوالھا رو کھ نیپوف ا.  ده دستم ی خودکار مھی رو با ی شده اپی تاورق
 کنم و در ی پوزخندم رو مھار می خود کشیابی تست ارزھی بود و من جواب داده بودم دهیازم پرس

 ماریب ھی بود و گفت تو دهی بود خنددهی تستم رو داشاری کھ ی کنم موقعیپرش م!!!  صداقتتینھا
 دم کھ ی رو مشیمامان ی جواب سوالھای حاال جوری ولی ھستکیریستی و ھیزوفرنی اسکیروان

 از ھم ستی فھمھ کھ قرار نی سمتش انگار مرمی گیبرگھ رو کھ م. از خودشم سالم تر بھ نظر برسم
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 ده مرور ساھی.  جواب دادن بھ سوالھا بھ خرج دادمی رو توی صداقتی بتی و من نھامی ببریضیف
 .   کنھ و تمومیم
 

 . مارستانی بخداحافظ
 

 یمامان مدام غر م.  کنمی می سبکشی پوشم و آرای ممیی رو با شال کھربای قھوه ای شنلیمانتو
 زنھ

 
 با ی خوای ، حاال منوری امتیدی کشای ، از اون دنرونی بی سرم اومدری از زستیدو روز ن: 

 .  پوستت کلفتھی بخواب حداقل فکر نکنھ سگ جونری دو روز بگھی ؟ رونی بیدوست پسرت بر
 

   شھی می عصببابا
   چھ؟یعنی نوری امتیدی کشای چھ طرز صحبت کردنھ ؟ از اون دننی الدای: 
 

 یانگشتا.  اخم بشھ و بھ من بپاشھ ھی دعوا نی ترسم ترکش ای ترسم و می بابا متی از عصبانیکم
 . ستادهی بابا ای اومده و روبرورونیمامان از آشپزخونھ ب.  کنم یپاھام رو جمع م

 
 شھ فکر کنھ ما ی نملی دلادی پسره بره بنی با امی ما اجازه دادنکھیحاال ا!  گھی گم دیخب راست م: 

 .  دارهیشتری بھ کنترل و محدود کردن بازی ننیاسمی کھ ؟ اصال من از اولم گفتم میاحمق
 

 شمالشون با دوست یتمام بچھ ھا سفرھا.  امی رم بی نمی کنن من رو کنترل کنن من با کسی مفکر
 شی خونھ پسر موندنشون رو پشت رفتن و پای کنن ی دانشگاه پنھان میاردوھاپسراشون رو پشت 

 بابا.  ھم باحال تره زترهی انگجانی کنن ھم ھی از من حال مشتری بیلیخ.  خوابگاه موندن یبچھ ھا
 کردم ری ساعت دمی و پوکم خبر داشتھ باشھ تا نکی تا بتونھ من رو کنترل کنھ تا از جنھی ااستشیس

 گرمابھ و گلستان بشھ کھ آمار من و پارسا قی پارسا رفی تا با بابارهیزنگ بزنھ بھ پارسا و آمار بگ
 رو نکشیبابا ع.   توه مادر منی ساده ی تر از کنترل ھای حرفھ ایلی زندون بابا خارهیرو در ب

 .  شھی و بلند مزی می ذاره رویم
 
  چھ؟یعنی می رو درست کن احمقاتتی گم ادبی کھ مستمیمگھ من با شما ن: 
 

بابا بھ من .  آشپزخونھ ی ره توی کنھ و می پشتش رو مارهی کم نمی ترسھ ولی ھم مثل من ممامان
 ی کنم کھ چرا من و مامان و مانی وقت درک نمچیمن ھ.  رم ی قدم عقب مھی کنھ کھ آروم ینگاه م

 کھ.  باال بردن تن صدا و اخم ھستی کمی کھ تمام خشونتش فقط تومی بریاز بابا انقدر حساب م
 یول.  لرزه ی ره و پاھام می زنھ ؛ نفسم بند می دروغ بگم چشمام دو دو مھی خوام بھش ی میوقت

 ی تونم جوری ھا ندارم و مدادی و داد و بزی ری دھم اون ترس رو از مامان با اون بشگون ھاکی
 .   کنمی می بازکمی کوچفیکبا بند بلند .  خودم ھم باورشون کنمیدروغ ببافم کھ حت

 
   در دنبالت؟ی جلوادیپارسا م: 
 
  بلھ-
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  ؟یایساعت چند م: 
 
 .  دونمینم -
 
   نباشھ٨ از رترید: 
 
 . چشم -
 
 .  مواظب خودت باش دخترم: 
 

 . رمی کنم و بھ سمت در می کھ سخت شده بود راحت آزاد منفسم
 
 خدافظ -
 

 ری رو کھ از زی کنم ھنزفریانگار پرواز م. رونی زنم بی پوشم و از خونھ می رو کھ مکفشھام
 ی رم تویم. فمی کی توندازمی رو ممی گوشم و گوشی کنم توی کردم فرو میمانتو جاساز
  سوپرمارکت

 
  تی النستونی بستھ وھی-
 
 .   برمی و گستاخم لذت مدی قی لحن باز
 
 نھی راحتتر از ایلی دنبالم خادی در میو رم و از جلی مرونی با پارسا بنکھی اھی رفتن با توجرونیب

 رونی خوام برم بی رم واسھ خودم قدم بزنم، تنھا باشم ، رھا باشم تا بگم میکھ بھشون بگم دارم م
 بابا پارسا رو چون.  مامان بزرگی رفتن تا خونھ ادهی پای شھ و ی لواسان میالی وشنھادیقدم بزنم پ

 شناسھ چون ی صدر رو مای صدر خانوم صدر و پری بابا آقای ذھنوتری شناسھ چون کامپیم
 کباری کرده و ھر چند وقت یابی ارزمونی دوستی بابا روابط ما رو از ابتدای ذھنوتریکامپ

 روشن و  بافرھنگیچون ما خانواده .  کنھ ی متی صدر آپدی آقای ذھنوتریاطالعاتش رو با کامپ
 تو گوش دختر و می خوابونی نمیکیشن ،  ی پسر و دختر با ھم دوست مھی ی ما وقتمی ھستیفکر

 ازدواج تی از ابتدا ھوی دوستی کھ رابطھ می کنیما درک م.  نی باس با ھم ازدواج کنمیپسر و بگ
 روشن فکر یلی ما مثال خستی ندی باھی فقط ممکنھ ی بشھ ولی ازدواج منتھھینداره ممکنھ بعدھا بھ 

 ممتدش با ی ھا١ و ٠ نی بابا با ایتالیجی دی خواد از زندان ذھنیپوففف من دلم م!!!  میو با فرھنگ
 با مھرسا ی خونھ مجردھی سای زنم مثل پریلھ لھ م.  رونی بامی ھمھ عشق و لطافت بنیوجود ا

 ی موندم ، نمی مک نھ پادمی دود بدم و چت کنم و اصال کثافت باشم شاگاریبعد توش س.  رمیبگ
 خوره ی زنگ ملیمبا.  ندازمش جلو ی زنم و مثل توپ فوتبال می می بھ سنگیلگد محکم...دونم 

  شھی ذھن من خفھ می گوانی ھزانی شھ و جری گوشم قطع میو آھنگ تو
 
  بلھ ؟ -
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  نیاسمیسالم _ 
 
  سالم -
 
  حالت بھتره؟_
 
  آره خوبم -
 

 دلت واسھ من تنگ نشده؟_ 
 
  نھ اصال -
 
  بداخالق بشم باھاتی کنی خودت مجبورم منیبب_
 
  ؟ی کنی مکاری چی کھ خوش اخالقییمثال وقتا -
 
 تا ی کھ خواستھ ایی من جایای گندکارنی اون ھمھ عشق و محبت پارسا قبل از ای ره توی ذھنم مو

 . کردی پارسا برام فراھم مومدهیلب من باال ن
 

   ؟یستی مگھ خونھ نادی موتور میچرا صدا_ 
 
  نچ -
 

 .  ؟ حالتم کھ خوب نبودی ؟ امروز کھ دانشگاه نداری چیعنی_ 
 
   خوام واسھ خودم قدم بزنمی مھیحالم عال -
 

  ؟ی چیعنی_ 
 
 ...  ؟ بھ تو چھ کھی چیعنی یچ -
 
  قا؟ی دقیی کجاریخفھ خون بگ_
 

 کھ با تند شدن پارسا تو جونم افتاده آروم از گلوم ی ترس لعنتنی از امی لعنتی زنھ صدای شور مدلم
 . ادی مرونیب
 
   خونمکینزد -
 

  برو خونھ من کار دارم_ 
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 ...  خونھ نشستم حوصلم سری روزه تو٣ خوام برم قدم بزنم یم -
 

 ومدهی نامی سرمھ پی مشترنجایبرو خونھ اعصابم و خورد نکن من ا_ 
 
 ... رمی خورده قدم بزنم بعد مھیفقط -
 

   سگ نکن منو برو خونھیاسی_ 
 
 با ای کنھ دروغ گفتم ی االن برم خونھ فکر مرونی رم بیپارسا انقدر تند نباش بھ بابام گفتم با تو م -

 . تو حرفم شده
 
   مغازهای بری آژانس بگھی یھر جا کھ ھست_
 
   خوام قدم بزنمی فقط می کنی مینجوریآخھ چرا ا -
 

 . زود باش منتظرم با من بحث نکن.  الزم نکرده ی اومدمارستانیتازه از ب_ 
 

 .  کنھی رو قطع میگوش
 

 یدلم شور م. رمی گی و دربست مابونی رم اونور خیمثل مسخ شده ھا م.  کنھی رو قطع میگوش
 نھ؟ نھ ھنوز انقدر ای تو دستم، مرددم بندازمش دور از پنجره رمی گی رو مگاری سیزنھ بستھ 

 شدم ادهی در پاساژ پیجلو.  ندازمش دوری نمدمشی تومن دادم خر٥ رو بگرده فمیآشغال نشده کھ ک
.  رم چقدر پاھام سستھیچقدر آروم راه م. ستی حواسش نی کھ کسنھی پاساژ ای شلوغنی ایبخو

 و داره ستادهی اشخونی پشت پستی حواسش بھ من ننمی بی ماه رودر رو م١دارم پارسا رو بعد از 
 . زنھی زن چونھ مھیبا 
 

 . ندارهفی کارھا روشون خورده تخفمتیخانوم ق_ 
 
  نداره؟فی روش تخفی تومن٢٠٠ ی مانتوشھیمگھ م: 
 

  کنھی رھا مشخونی پی مانتو رو روپارسا
 .سھی براتون بذارم تو کدی بگدی گرفتمی خانوم من سرم شلوغھ تصمدیببخش_ 
 

 شھ نگاه خشک و یپارسا متوجھ من م.  پولش رو در آوردفی کھ کدهی سگ شده زنھ ھم فھمسگھ
 رگال یمھتاب کھ داره مانتو ھا رو رو.  کنھ برم داخلیبا سر اشاره م. کنھ ی بھ سرتا پام میسرد

 :  کنھی سالم مدنمی کنھ با دی مزونیآو
 

 . ی خانوم حامسالم
 

 سالم مھتاب جون - . ادی مرونی از تھ گلوم بھ زور بصدام
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 کشھ کھ از جلوش یپارسا خودش رو عقب م.  بلند چوب طرح ورساچھشخونی رم پشت پی مآروم

 یم.  و پارسا شخونی و پواری دنی محصور بییجا. نمی کنج بشیشگی ھمی صندلیرد شم و رو
 یواشکی ی پارک طالقانیو احتماال پشت درخت ھا. خواستم واسھ خودم رھا باشم و قدم بزنم

 بابا، ی زندان روشن فکری توکباریحاال دوباره محصورم ...  گوش کنمھنگ دود کنم و آگاریس
 ھی تکواری بھ دنھی شی ندازه و میپارسا زن رو راه م.  خشن وقطور خشم پارساواری دی توکباری
 کی نزدی کنھ و دائم داره مانتوھای داره دق میمھتاب از فضول.  زنھ ی ده و بھ روبرو زل میم

  کنھیما رو مرتب م
 
 
 ختھی مرتب کن بھم رزی مغازه رو بر طبق سای انتھای برو شلوارھایرسول_
 
  صدر ظھر مرتب کردمیآقا: 
 

 . ی کنی از اول مرتب می ریدوباره م_ 
 

 لحن نی با اختھی مھتاب حتما بھ ھم رنمی شی زنم و صاف می ھم گره می کرده رو توخی کھ دستام
 ضرب زی می و بلندش آروم روفی ظریپارسا با انگشتھا.  ره ی گھ و می میپارسا چشم آروم

 کھ دور ی است تا وقتبندهی و بلند چقدر فردی و سففی ظری انگشتھانی دونم ای و من مرهی گیم
 دست خودت و خودش ی استخون ھای کھ صدای ده تا حدی شھ و دستت رو فشار می محلقھ دستت

  بندازهیھ من نگاھ شده و قصد نداره برهیبھ روبرو خ.  ادیم
 
  قدم زدن؟ی رفتی و لباس مپی تنیبا ا_
 

 دم و ی تونم حرف بزنم آب دھنم رو قورت می بھ سرعت و صراحت پشت تلفن نمکشمی نزدیوقت
 .  کنمی کنم نگاه می میبھ دستام کھ دارم باھاشون باز

 
 پوشن اشکال نداره ی مھی بقی ؟ چطور من بپوشم بده ولی فروشی مانتو رو نمنیمگھ تو خودت ا -
  ؟
 
 حرکت نی از ای کشھ من رو سمت خودش کھ تکونی می و با صندلرهی گی ممی صندلری زاز

 . خورمی مشیناگھان
 

   ؟ی دی سوال رو با سوال جواب مادی کھ اصال خوشم نمی دونی میاسی_ 
 

 عطر نی دستش با ایسرما.  دستش ی تورهی گی و مرونی کشھ بی مگمی رو از گره دست ددستم
 .  کنھی صورتم نگاه می گرده و تویبھ سمتم بر م.  ندازهی دلم رو شور مپشی پیبو
 

  ؟ی دی جان جواب نمیاسی_ 
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   زنھ و دھنم خشک شدهی چشمام داره دو دو مگھید
 ... ھم خوبھیلیلباسم خ -
 
 ھشدار دھنده تر شی قھوه ایچشما. زارمی منھ ترسو و بزدل بنی کھ دادم متنفرم چقدر از ای جواباز
   شھیم
 

 یچھ راحت دروغ م. رونی بی ری می و بھ من ھم نگفترونی بیای با من می صدر گفتیبھ آقا_ 
 آسون ی دروغ گفتی دور زدیچوندی سال پ١تو . ختھی قبحش واست ری زنی دور میچونی پی میگ

 .شده واست
 

  زنھی ممھی روم خشی و عضالنکی بلند و باری باالتنھ
 

  ؟ی بگی چی زنگ زده بودبھ سام_ 
 

 کنم از شدت ی لرزش آروم دستام رو حس مکھی شھ و من دی مشتری دستش دور دستم بفشار
  نھی شی پوست سرم می رویالتھاب و گرما عرق سرد

 
 من با اون حرف نزدم بھ خدا -
 

 کالھتو بنداز باالتر نامزدت ادی گھ بھ نامزدت بگو سراغ من نی جونت بھ من زنگ زده میسام_ 
 . رهی من گشیھنوز گلوش پ

 
 ی فکر نمنی اون روز کھ قرص خوردم شمارش رو گرفتم کھ باھاش حرف بزنم اصال بھ ایوا

 یی ره ناخونای پوست دستم فرو می پارسا با فشار دستش تویناخونا.  دارهی وجودیکردم کھ بعد
  نوازهیش داره پوست دست من رو م بھ جای بلنده ولی کمتاری نواختن گیکھ برا

 
   کنم؟ی مکاری چیری سام رو بگی شماره گھی بار دھیبھت گفتم اگھ فقط _ 
 
   دمی خودم رو فشار می صندلی پشتبھ
 
 ...  ی ھرزه ھی من نامزدت بودم ؟ کھ فکر کنھ من ی بھش گفتیپارسا خب واسھ چ -
 

 .. انگارنیی پازهی ری منمی سی شھ قلبم توی برافروختھ مصورتش
 
 .  زنمی مغی جی کنتمیاگھ اذ.. بھ جون بابام... بھ خدا -
 
 لرزونم ی بغض کردم و لبھای اشک آلود و چونھ ی چشماینگاھش رو.  چکھ ی قطره اشکم مھی
 ده ی چرخون ھلم می کنھ با صندلیدستم رو ول م. ھی شده عصبمی باعث گرنکھی چرخھ از ایم

 .ستھی ای مواری شدن بھ دهدی با کوبی کھ صندلواریسمت د
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 . می زنی بعدا دربارش حرف مادی میکیاشکتو پاک کن _ 
 

   دارهی رو بر متلفن
 
  تا٢... خوام یقھوه م ... ٢٤اشتراک ... سالم_
 

 ی چشمھای شھ و من توی مرهی ده و دوباره بھ روبرو خی لم می صندلیرو.  ذارهی رو میگوش
 من دوباره دنی آرومھ و دنمی بی می گردم و وقتی نرمش می روشنش و چھرھش دنبال کمیقھوه ا

 ھی.  خزه ی پوست گونھ ھام مری ھم زی دستام و کمی گرما تویخلع صالحش کرده ، دوباره کم
 ھی شبی از جنس فلز نازکیکی کوچی ھادی با خورشدی شال سفھی ارهی خون در مشیپ ریشال از ز

 .  ده دستمیبرنج م
 
 . دونھ آخرشھ واسھ تو نگھ داشتم_
 
 . چونمری زنھ زی ضربھ مھیآروم با انگشت .  کنم ی نگاھش می چشمریز
 
 .  نمی سرت ببی زود با شال خودت عوضش کن دوس دارم روومدهی نیتا کس_
 
 توجھ بھ نگاه ی کنھ و بیاصال نگاه نم.  کنمی زنم شال رو با شال خودم جابجا می ذوق لبخند مبا

.  از پارساستیعادت نھ جزئ. ذوق زدنھا و رو ندادن ھا عادتشھ ی تونیا. شھ یمنتظر من پا م
  و صد البتھ رگ خواب دخترھا وی بازار بوده و شم کاسبی توی سالگ١٨ سالھ کھ از ٢٨ یپارسا

ھم چند پلھ  ھم سن خودش ی سالھ کھ از دخترا٢٠ نیاسمیزنھا رواز خودشونم بھتر بلده کجا؟ و 
 ی سالن از پشت رگال ھا سرک می ره انتھایم! .  تره کجا؟زهیلی تر و استرزهیعقب تره پاستور

 .  باال رفتھی کمی کھ عصبادی پارسا میصدا.  ستی معلوم نیزیچ.کشم 
 

  ھ؟ی چنیا.  نگو مرتب کردمی گم مرتب کردی بھت میوقت_ 
 
 . شخونی کنھ رو پی کشھ و پرت می مرونی ھا رو از قفسھ بنی دستھ از جھی شم پارسا ی مزی خمین
 
   باشھ؟دیبا٣٣ زی سا٢٩ زیبعد از سا_
 

 . رهی و سر بھ زسادهی عقب وامھتاب
 
 د؟یخانوم ببخش: 
 
 زی ذاره رو می قھوه رو مینی سیرمردیپ.  پرم ی ضرب مھی ادی کھ از کنار گوشم میی صدااز
 . سمتنی اادیپارسا م.
 
  ھ؟ شیچقدر م -
 



 22 

  کنم پول رو بدمی رو باز مفمی کپیتومن ز ٩:
 
 ... الزم نکرده شما دست تو_
 

 رمی گی مرمردی کنم و بھ سمت پی مدای پی اسکناس ده تومنھی فمی کی کنھ توی اش رو تموم نمجملھ
 چشماش بھت زده نمی بی کنم کھ می پارسا جلوم رو نگرفت تا خودش حساب کنھ نگاھش مبھیعج. 

 گاری سی رسھ داره بھ بستھ ی من مفی بھ کرمی گی نگاھش رو کھ مریمس. ثابت مونده ییبھ جا
 .  کنھی شم پاھام ضعف میشل م. کنھ ی ماهنگ
 
 .  گردمی برمرمردیخانوم ھزار تومنتون بھ سمت پ: 
 

 قدم ھی ره ی مرونی برمردیپ.  زی می کنھ روی کنھ پرت می و مچالھ مرهی گی اسکناس رو مپارسا
 . رمیعقب م

 
 .. پارسا جان -
 
 . ریخفھ خون بگ_
 

   دارهی رو بر متلفن
 نجاسی ایرسول... ی کھ گرفتی گرفتیمرخص...  برم دیکار دارم با...  ؟ی ھستی کدوم گورامیپ_ 
 . ی زنی از مغازه بھ من زنگ مگھی دی قھی دق١٥تا 
 

   ذارهی رو میگوش
 

   ؟یرسول_ 
 

 .آبروم جلو مھتاب ھم رفت. کنھ ی بھ من و پارسا نگاه می جلو داره با کنجکاوادی ممھتاب
 
   حواست بھ مغازه باشھادی مگھی ربع دھی تا امیپ_
 
  چشم: 
 

 . کنھی ملی سرش رو بھ سمت من متمای بھ من نگاه کنھ فقط کمنکھی ابدون
 
 . میبر_
 

 زنم و ی و شالم چنگ مفیره بھ ک ی کنھ و بھ سمت در می پشتش می اسپرتش رو از جالباسکت
 دم کھ مثال قراره ی مھتاب تکون می برای مونھ سری نخورده می قھوه یچشمم با حسرت رو

پارسا دستم رو جلو مغازه .  رم ی بلند پارسا می تند دنبال قدمھای رو بده و با قدمھای خدافظھیمعن
 رمی بدوم و دربست بگابونی بھ سمت اون ور خرونی بمی از پاساژکھ رفتدیبا.  نگرفتھ گھی دیدارا
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 زنھ کنار گوشم ی نذاشتھ پارسا بھ بازوم چنگ مابونی خیپام رو تو!  نھی راه ھمنیآره بھتر
 . کنھیزمزمھ م

 
   واسھ من ؟ی شدیابونی واسھ من ؟ خی حاال ؟ الت شدی کشی مگاریس_ 
 

 داشت خوب زیعنت بھ من احمق ھمھ چل.  بترسم ختنشونی کھ از رستی نیی آشناگھی دادی ماشکام
بھم شال . کنم بره ی تلفن زدن بھ سام رو ھم ماست مالی ھی شد قضی مدی شای رفت حتی مشیپ

 ...  داده بود
 

 ی خراب شد کاش تو تاکسی تومن٥ ھی عوضگاری بستھ سھی بھ خاطر زی کنم ھمھ چی ھق مھق
 با یوقت.  ره ی تند ممی توجھ بھ گریپارسا ب.  دمی خری بعدا مگھی دیکی رونیانداختھ بودمش ب

 دستش بکشم ی کنم دستم رو از توی می سعھی عصبانیلی خیعنی سوزه ی اشکام دلش نمدنید
 یبازوم رو رھا م.  نمی بی رو ماھشی سی ده سوناتای شھ محکم تر فشار می مرتی کھ جررونیب

 گرده جز یتوش رو م.  رونی کشھ بی م رو از تو دستمفمی شم کی شھ منم سوار میکنھ و سوار م
 .  دارهی رو برمگاریس.  ندارم کھ نگران بشمیزی چگاریس
 
 ی تو از ک؟ی زنی الس م؟ی کشی مگاری ؟سی خوریقرص م... اقتتی لیخاک بر سر ب_
  کرده؟تی تربی دونھ چھ آشغالی می حامی ؟ آقای خانواده شدی بینجوریا

 
 . ادی نمرونینفسم ب.  کنھ ی شھ و دست روم بلند می می دونم نگاش کنم جری منھیی پاسرم

 
 
  ؟یدی کشمیزی چنمیبذار بب_
 
   پرهی دھنم ماز
 ...یچیبھ خدا ھ -
 

 . ی صندلی کنم گوشھ ی شم و خودم رو جمع می بزنھ ساکت مارهی رو کھ باال مدستش
 
 نیاسمی ادیصدات اصال ن_
 

 ی کنھ و از نو بودنش کھ مطمئن می رو باز مگاری سی بستھ ارهی منیی کنھ پای رو مشت مدستش
 .رونی بزهی ری کنھ ھمھ رو می شکونھ و درو باز می رو مگارای سانھیشھ وحش

 
 !  کردهتی تربی چھ دخترنھی خوام ببیم.  ندارم با بابات کار دارم ی با تو کارگھیمن د_
 
  رمی گی منشی شھ از آستی می دلم خالیتو
 ...  بودمدهی من کھ نکشنیپارسا جان نگاه کن بب -
 

  وفتھی ذارم راه بی فرمون نمی ذارم رویدستام رو م. زنھ ی رو استارت کھ منیماش
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 . می صحبت کنقھی دقھیپارسا  -
 

  زنھی رو پس مدستم
 ...  تونم تو چشمش نگاه کنمیمن نم.  رمی می میپارسا من اگھ بھ بابام بگ -
 

 ی براھی خوبیبدبخت واژه .  صورتم ی ذارم رویدستام رو م.  وفتھی زنھ و راه می پسم مپارسا
  زنمی حرف مدهی بردهی برھیبا گر.  نفھمھیزی بابا چی ولرمیحاضرم بم.  االن منھحیتوض

 
 ...  کنمیپارسا نگو بھش خواھش م -
 
.  رهی گی شم جلو کھ دست پارسا جلوم رو می ترمز کھ چون کمر بند نبستم پرت می زنھ رویم

..  نعره نشھتشی کنھ کھ عصبانی رو مشی تمام سعھیعصب. گردونھ ی رو کامال بھ سمتم بر مسرش
 یشونی پی عرق روی شده قطره ھاتشی عصباننیواسھ ھم... صورتم ی تونھیپشت دست نشھ بش

نوک .  برمیدستم رو لرزون بھ سمت صورتش م. پوست صورتش ری زدهیی دوهبلندش خون شد
 کنھ و بعد بھ من ی لبخند کج بھ دستم نگاه مھی خوره سرد با یانگشتم بھ پوست کنار گونش کھ م

 .  کنھینگاه م
 
 !  کوچولو بزرگت کردمنیاسمی_
 

   کنھی و پرت مرهی گی دستم رو ممچ
 ی م جونت جوابی مثل سامیی اداھا واسھ بچھ مچھ ھانیا... بچھ ای اداھا رو کھ واسھ من ننیا_

 .داد
 

 مانتو ی شونم و از روی ذاره رویدستش رو م. کنم ی مانتو فرو منیُ آستی رو سرخورده تودستم
 . رهی گیشونم رو م

 
   نھ؟ی لرزه فکر کنم متوجھ کار بدت شدی دستاتم مدهیرنگت پر_
 
 ی مرهی دستم مچالھ شده خی مانتوم کھ حاال تونی و بھ آسترهی گی صداش بغضم می توری تحقاز
 .  دهی دستش فشار می دستش بود تویشونم کھ تو. شم
 
  دم؟ی من نشنای یجواب نداد_
 
 نفوذ نگاھم ی تمومش کنھ کھ نگاھش مثل سنگ سرد جلودی کنم شای و خواھش نگاش می دلخوربا

 .  کنمیآروم زمزمھ م. رهی گیرو م
 
 بلھ متوجھ شدم-
 

 . خوبھ دوس دارمی جورنیا! نیآفر! اوھوم_ 
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 سرم رو ی حتمیتا خونھ ھر دو ساکت.  کنھی کنھ و ماشن رو روشن میدردناکم رو رھا م ی شونھ
 چھ احمق بودم کھ فکر میدی شم کھ رسی متوجھ مستھی ای میوقت.  نگاه کنم ابونی تا بھ خارمیباال نم

 نوز کنم ھی دارم و نگاھش می رو بر مفمیک.نفس بکشم .  تونم واسھ خودم باشمیکردم امروز م
 .  کجھ و نگاھش سردشیلبخند لعنت

 
 خوام قدم یحوصلم سر رفت و م. ندارم حمی گردش و تفری حوصلھ ادهی کھ کارم زی دونیم_

 . ی گردی بر می ری مایدانشگاھم فقط با پر. می برم نداررونی خوام بیبزنم و با دوستام م
 

 رهی گی دستش میصورتم رو تو.  دمی باشھ تکون می کنھ کھ سرم رو بھ نشونھ ی نگاھم ممنتظر
 .  برهیو بھ سمت خودش م

 
 ی و اس ام اس می زنی زنگ میھ. شھ ی خونھ نطقت باز مدهیپات نرس!!  کمتیآره ارواح ش_
 .  ی شی و بلبل زبون مید
 

 .  بوسھی رو مگونم
 .   کنمی و کبودش ماهی بار سھی ی کنھ انگار من دارم روزی نگام می جورھی_ 
 

 پارسا آروم شده با یعنی نی کنم ای رھا می با آسودگنمی سی حبس شده و لرزونم رو از تونفس
 .  زنھ کناری رو ممیشونی پی توی ھایانگشت چتر

 
 .  بچھادی بھت میلی شالھ خیراست_ 
 
.  ی داده بھ صندلھیرو بھ من تک.  کنم ی نگاھش میی کنم و با لبخند دندون نمای ذوق مفشی تعراز

 بره و نوک ی صورتش مکینزد. رونی کشھ بی منی آستیاز تو. رهی گی کنھ دستم رو مینگاھم م
 بلوز ی رویی کنم و با خجالت بھ جای بوسھ و من ھر بار لرزش قلبم رو حس میانگشتام رو م

 .  شمی مرهی رنگش خیخاک
 

  م؟ی داریی خورده حساباھی کھ ھنوز با ھم ی دونیبچھ م_ 
 

 شھ ی ره و بعد رھا می میی شھرباز شدم کھ تا ارتفاع باالی ھالھی وسنی از بلندتریکی سوار انگار
چشمھاش کھ . کنم ی و نگاھش منیی پازهی ری منھی سیدلم تو.  ادی فرود منیو با سرعت بھ زم

 و  لب چشمھ بردننی رسھ از ای بھش میچ.  لبھاشھ ی روی و دوباره لبخند کج لعنتھیتفسر نشدن
 کنم کھ ی نگاھش میبا نگاه سرخورده و وحش. و پس زدن دنی کششی پنیدن از اتشنھ برگردون

 . کنھی مزی صورتم رو آنالی از لذت و قدرت اجزاختھیداره با اون نگاه آم
 
 .  ھمھ بد بودننی رسھ از ای بھت میچ -
 
 فمیک.  زنھی می آخر رو کاری خنده و خندش ضربھ ی با لذت مکیریستی نھ ھی خنده نھ عصبیم

 نرفتھ کھ پارسا دوست ادمی اون لحظھ ھم ی توی کنم و حتی رو باز منی کشم و در ماشیرو م
در خونھ .  رو آروم ببندمنی در ماشدی ھم باطی شرانی بدتری رو بکوبھ و تونشی در ماشینداره کس
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  کشم تا خطی گونھ ھام می تند دستام رو روادی منی حرکت ماشیصدا.  بندم ی پشت سرم مھرو ک
 کنم ی نشونم و در راھرو رو باز می صورتم می صورتم رو پاک کنم لبخند روی روی احتمالیھا

 . گمی میو سالم بلند
 

 رو گذاشتم جلوم درشت خورد ی استانبولینی زمبی و سجی ھوینی اتاق چھار زانو نشستم و سکف
 .  کنمیم
 
 .  رهی گی خورد کن کمرت درد مزی می روایعسل مادر پاشو ب!  گل مامان نیاسمی: 
 
 ی کھ باال آورده بودم و حاال صدایکثافت.  افتادم کھ بھ مامان بابا داده بودم یی فحشاادی اراده یب

 ی ھفتھ ھر چقدر تونی ایتو.  سوخت می خالیصاف نشستم و معده . ضبط شدم دست پارسا بود 
 رسااصال با حضور پا.  نکردمدایده پ ضبط شی ھای دی از سی اثرچی رو گشتم، ھیاون خونھ لعنت
 چقدر ای دی کشی طول مقھی خونھ رو بگردم؟ مگھ دوش گرفتنش چند دقی تونستم تویمگھ چقدر م

 . ادی مرونی بنمی از سی خونھ رو بگردم ؟ آه پر حسرتی چشمش توی تونستم جلویم
 
 .  راحتم مامان -
 
 ی می خورده ھم واسھ بابات ترشھی. ی کنم کھ دوست داری رو واسھ تو شور درست مشترشیب: 

 .  کنم
 
  اصال از شور نده خب؟... ای شھ بھ خالھ ندیکم م... ایمامان بھ مامان بزرگ ند -

  رو برگردوندم سمتشسرم
  خوب؟ -
 
 .  کنھی خنده و با لذت نگام میم
رت بگردم  ؟ دویسی انقدر خسی رفتی بره تو بھ کتیی خرمایآخھ مامان قربون اون چشم و ابرو: 

 خوره گناه ی کھ نمرونمیجون نداره درست کنھ واسھ ب. کنھ ی دستاش درد مرهیمامان بزرگ کھ پ
 .  کنمی درست مادیمن کھ ز. داره 

 
اون خالھ کھ خودش .. گھیکم بده د.  رهی گی دندونش درد مگھی درهیپ.  بده یمامان خب از ترش -

 سر سفره شھیھم. خورن ی مرونمی تازه واسھ بمی درست کنھ بھ ما چھ کھ بھش بدستیچالق ن
 . ارهی میحاضر

 
بعدشم مثل !  کردا ی دعوات می بابات بود حساب؟ی کنی صحبت می جورنیمامان جون چرا ا: 
 .  ای کنی خواھر مادر من صحبت می درباره ی دارنکھیا

 
  شمی ممیتسل

  خب باشھ -
 
 .  دم و دستگاهنیو ا تزهی ری موھاتو جمع کن باال سرت مامان میاسی: 
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 پشت سرم موھام رو نوازش ادیم. ارهی کوتاھش رو جمع کرده در می سرش رو کھ موھاسنجاق

 .  بوسھی شنوم پشت گردنم رو می بستن سنجاق رو کھ میصدا. کنھ ی کنھ و جمع میم
 
 ھ؟ی چنیا!  ــنیھـــ: 
 
  مامان؟یچ -
 

 .  شھی ولو منی زمیرو
  گردنت کبوده؟ی چرا رویاسی:
 

 ی مییایخولی و مالمارگونھیدلم بھ صورت ب.  چرخھی دور سرم مایدن. وفتھی دستم می از توچاقو
 خشکم یلبا.  و سرم ترک برداره استخون جمجمم بشکنھ نی زمکیخواد سرم رو بکوبم بھ سرام

 .  کنمیرو تر م
 
 .  وانی حموم بودم گردنم خورد بھ لبھ یمامان من تو -
 

 .  گردونھی و بھ سمت خودش مرهی گی رو با خشونت مشونم
 
  کارو کرده؟نی من خرم ؟ پارسا ای بوسست فکر کردی جانیا: 
 

دستاش .  عصب چشمام اثر گذاشتھ یاسترس رو. نمی بی تار شده و خوب صورتش رو نمچشمام
 سمتم ادی مھوی کھ ادی مادشی ی دونم چینم.  شھی مرهی خنی ذاره و بھ زمی منی زمیرو رو

 جمع انھی وحشختھی شونم ری رشتھ از موھام رو کھ روھی.  ارهی رو با خشونت از تنم در مشرتمیت
 .زمی ری کنھ و من حاال دارم اشک می می بھ نقطھ تنم رو بررسطھنق.  کنھیم
 
 . وانی وان خورده خوابم برده بود تویبھ خدا گردنم بھ لبھ -
 

 .  چکھیس اشکاش معصومانھ م لرزه صورتش سرخ و برافروختی مچونش
 گوشھ ھی و ارنی برتی گیابونی خی دخترانی انھی کھ عنھی تو ااقتی لنیاسمیقسم دروغ نخور : 
  کھ با مامانش حرف زدم بھم گفتھ بودشبی دی ببوسنت ؟ اگھ خونھ شون رفتھ بودی وحشینجوریا

 . 
 

 ی ترانھی وحشی دونھ پارسا چھ کارای نمی رفتم طفلشی دونھ کھ من تا کجاھا پی مامان نمیطفل
چقدر بھش گفتم .  دونھ ی نمیچی ھنشیاسمی مامان از یطفل.  کنھ ی با من نمشی خونھ مجردیتو

 .   مامان رو گرفتمیبازو.  ندادتی نمونھ اصال بھ من اھمی تن و بدنم اثریحواست باشھ رو
 
بھ ...بھ جون بابا...بھ قرآن ...بھ خدا  . وان خورده ی بھ لبھ ؟ی قسم بخورم باور کنی بھ چیمامان -

   وان خوردهیلبھ 
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 . دمی بغلش جا می خودم رو توشتریب. کنھ ی نگاه میدی چشمھام با نا امیتو
 
 اشکش رو پاک دهی از امیی چشماش تھ سویتو.  خورم ی قسم نمیمامان من کھ جون بابا رو الک -
 .  کنھیم
 
 ...  ھی شبنیآخھ ا: 
 

   کنمی کشم ھق ھق می رو مدستش
 
 ... خوردم بھ وانینجوری اایمامان ب -

   برم سمت حمومی کشم و می رو مدستش
 
 . نکنھی گریاسیباشھ : 
 

   زنمی منفس
 ...  بودینجوری بھ خدا ااینھ مامان ب -
 

 . بوسھی برھنم رو می کنھ و تمام سر و صورت و شونھ ھای مبغلم
 

 رو کھ عجلھ امی شم و بند کتونیخم م.  شم ی کنم و سوار می رو باز میمی چھارصد و پنج قددر
 . بندمی بودم مدهی پوشیا

 
 .  دی طول کشدیسالم ببخش -
 

 .  کنمی مرتب ممیشونی پی رو دوباره روامی و چترارمی رو در مفمی کی توی نھی آنمی شی مصاف
 
 .   کنھی مخی استاده آدم رو سنگ رو نی امی نرسری خدا کنھ دیاسی! سالم عروس : 
 

 ھاش ھم یشوخ.  ره ی باال منھی کی از رواستی از چشم پری سمت راست لبم کھ مخفی گوشھ
 . مزه نھ ، زھره مارنی مزن ، نھ بی ، بنیمثل خودش تکرار

 
 .  ده با پسرا لجھی نمری گادی گھ بھ دخترا زی نمیزی بھ ما چایپر -
 

 .  حال مرتبنی ع ساده اومده و درشھیمثل ھم.  کنم ی نگاھش مگذرا
 
 .  دهی نمری خب معلومھ استاده چرا بھ دخترا گ؟یعروس باز تو اون رژلب حجم دھنده رو زد: 
 

 ی کنھ شب دست خالی آنتن سوژه جمع میدختره .  زنم ی لبخند مرهی گی رو کھ مرمی نگاه خمچ
 .  شمی مرهی خی دم و بھ نقطھ ای مھی تکی صندلھی بھ پشترهی گیدلم م.  داداشششینره پ
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   ؟ایپر -
 
  جانم؟: 
 
 . یستی مثل قبل نگھی تو دمی من و پارسا با ھم رابطھ داریاز وقت -
 

 .   خورهی مجا
 
 .  نتونی احمق ؟ من کھ خودم واسطھ شدم بی گی میچ: 
 
   کنمی کنھ با بغض نگاش می ممیی گذشتھ ھا بدجور ھواادی
 . فھممیم. یبھ خدا ندار.  ی دوستم ندارگھی دایپر-
 

 .   کنھی داره نگام می رو نگھ منیماش
 
  باز با پارسا دعوات شده؟: 
 
 .  خوادی خواھر مھی دوست ، ھیدلم . رهی گی میی دلم از تنھاینھ دلم گرفتھ گاھ -
 .  کنمی حسرت نگاھش مبا
 
  ؟جمی ھونجایخب من ا: 
 
 یکامل تو.  زنمی دستم چنگ می رو تونشیآست...  مامان ی ھی گرادی وفتمی گردنم می کبودادی

   چرخم سمتشی میصندل
 
 میدیچونی پی ھمش با ھم مادتھی ؟ می من و پارسا با ھم باشنکھی چقدر خوب بود قبل از اادتھی ایپر-
 ادتھی تو فرحزاد گرفت؟ دنی کشونی بار پارسا مچمون رو موقع قلھی ادتھی اونور ؟ نوری امی رفتیم

اون پسرا ،  نیموقع شماره رد و بدل کردن با ماش... دور دور می رفتمیچوندی پارسا رو پنیماش
 احمقم با اون دست فرمون افتضاح تو مثال یما. انداخت دنبالمون . گشت ارشاد مچمونو گرفت 

 . می فرار کنمی خواستیم
 

 . قھقھ زدایپر
 . ی و التماس کردھی گرابونی انقدر کنار خیآبرومون رو برد! آره بدبخت ترسو : 
 
 . داده بودری خواست بھ بابام زنگ بزنھ گیخب م -
 
 .  تو دستشرهی گی مرونی رشتھ از موھام رو کھ از کنار صورتم اومده بھی.  کشم ی مآه
 
 می خوایبعدشم کھ ھر جا م.  شدهشتری دانشگاه درسمون بمی فقط اومدمی االنم کھ با ھموونھی دیاسی: 
من کھ بھت گفتھ بودم پارسا ھزار تا دوس دختر داشتھ، ...  ذارهی پارسا نمیعنی.  یای تو نممیبر
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 ، از تو کھ هھشت سال از ما بزرگتر...  بندهی ره فرحزاد بال و پرت رو می ف می ، تو بگنھیبدب
 !   سال بزرگتره١٢از نظر فکر و شعور 

 
  زنم تو شکمشی مشت مبا
 الی خیب... دمی رقصی منم کھ نزده مدیش پای دون می شدم اونم کھ ھزونشیآره خودم آو...مونیم-

 . دهی منم نجاتمون نمھی قلوه ای لباگھی کھ دفتی راه بیپر
 

.  داداشش زدشی آب من رو پریانگار نھ انگار کھ خودش ز.  شھی گردونم سمت شی رو بر مروم
  دارنی رو واسھ پارسا رو کرد کھ خونھ مجردسای آمار مھرسا و پری رفتھ چھ جورادشیحاال 

 اصرار جی ھونی بھ ای ھر چمیری فال قھوه بگمی بار رفتھ بودھیفقط !  سارا چارهیب. مشکل دارن 
 سارا ھم رفت گھی نشناختھ و ددهیند. نیری فال بگنی ری مبھی خونھ غرھی کھ خطرومدی ، نایب کردم
 وزری من دی فھمی دووند از کجا می موش نمنیپارسا اگھ ا.  ای و من موندم و پراهی سستیتو ل

حاال .  ارهی کالسام رو در بی و برنامھ رهی پسوردم رو ازم بگوزری دارم کھ ییپسورد دانشجو
.  ارمی مرونی بفمی کی رو از تومیگوش.  ستی نی کھ ھست ولییای مونده واسم جز پری کورمد

 . دمیاس ام اسم م.  خواد درشت بارش کنم کھ بار خودم سبک بشھیدلم م.  شدم یکفر
 
 .  رفتیآبروم داشت جلوش م.  تو مامانم بھم شک کرد اشکش دراومد ی بازیبخاطر وحش-
 

   بھ مامان تو دارم؟کاری ؟من چیری گی گفتن ، گاز مری صبح بخی سر صبح بھ جاھیچ_ 
 
 گھید. خونت ی ذارم توی پامو نمگھید. ی ، بد ذاتی ای وحشیلیخ. پشت گردنم کبود شده بود  -

 یت بزن ذارم بھم دسینم
 

 . شروع نکنیاول صبح.یدی پوشی دار مقھیلباس .  ی ذاشتیخب موھاتو باز م_ 
 
مطمئن .  رنگ و وارنگت رو ببر خونت ی از اون دوس دخترایکی.  ینی بی حاال مامی نمگھید -

   شمیباش خوشحالم م
 

 ی خوای ؟ می کنیی زورآزامای خوایم.  باز کنم می بھ خونھ زندگیابونی دختر خیمگھ احمقم پا_ 
  زورم رو بھ رخت بکشم؟

 
  کنمی مپی کلمھ صادقانھ تاھی رم ی وا می صندلیتو
  نھ -
 
 . برو سر کالست بچھ_
 

 .فمی کنم تو کی کنم و پرت می رو قفل ممیگوش
 
 کنھ و من ھم ی می طبق معمول سالم بلندایپر.  کشم ی می کالس بدون استاد نفس راحتدنی داز

 ی پرلی نشستن تھ کالس و تمای من برالیتما.  زنم سالم ی آروم لب مایطبق معمول پشت سر پر
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 ی صندلادی ماشاری.  نشونھ ی مواری سھ کنار دفی ردی تویی نشستن سر کالس ما رو جایبرا
 .   دمی کنھ و منم آروم جواب میبا سر سالم م.  نھی شی گردونھ و رو بھ ما می بر مرو جلومون

 
 ی واست حاضرمی تونینم.  شناسھ ی رو مافتی کچل قنیا!  شده ھا ادی زبتاتی غیلی خنیاسمی: 

 . میبزن
 
 .  بودمضی خورده مرھی.  دونم یم -
 

 . ماستی حرفاشی دنگ حواسش پشی سرش با جزوه ھاش گرمھ و احتماال شیپر
 
 چت بود؟: 
 
 .   نبودی مھمزیچ -
 
 سال ٢ نی ای شھ تا راست و دروغ حرفم رو بفھمھ کھ انقدر باھوش ھست و توی مرهی چشمام ختو

آھـــــــان .  از سر باز کردن بوده ی معذبم و جوابم از روی پرشیانقدر من رو شناختھ کھ بفھمھ پ
  ارهی مرونی ببشی جی رو از توشی گھ و گوشی میکشدار

 
 . زمی بردیبلوتوثت رو روشن کن واست چند تا آھنگ جد: 
 

 و نمی شی صاف می صندلیتو.  ده ی می جاش رو بھ ذوق بچگونھ ای و غم چشمام بھ آنرخوت
 . ارمی در مفمی رو از کمیگوش

 
 . آخ جون حوصلم سر رفتھ بود انقدر گوش داده بودمشون خز شده بودن -
 

 .  زنھ بھ کفشمی رو از پھلو مکفشش
 
 . زمی برات بربلو توثتم روشن بذار تا آخر کالس. زود باش : 
 
 . حواسم ھست -
 

 ی با دقت جزوه مایپر.  نھی شی کنھ و رو بھ استاد می رو درست مشی صندلاشاری و ادی ماستاد
و ". ؟یسی نویچرا تو نم" نده ری کنم کھ استاد گی می کاغذ خط خطی و منم با خودکار روسھینو

 . اشاری با ی و اس ام اس بازیتمام حواسم بھ بلوتوث باز
 
  ؟ی کردیبا ندا آشت -
 
 .می کھ قھر کنمیمگھ مثل تو بچھ ا: 
 
 .  نکنتی اذگھی دیکی تو اشاری-
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  اومده ؟شی پیبا پارسا مشکل: 
 
 . دچار توھم توطئھ ست.  دهی پارانوئھیپارسا خودش مشکلھ  -
 
   کرده باز ؟کاریچ: 
 
 جواب دادم چقدر بھ دردم ی آوردی کھ اون سری روانشناسی اون تستایاگھ بدون.  الی خیب -

 ...خورد
 
   ؟ارمی کتابش رو برات بی خوایم: 
 
 .  الزمش ندارمگھینچ د-
 
 خودش کتاب لی کھ با می بازاری پلمھی پسره دھی پارسا دل بکن نی ھزار بار بھت گفتم ، از انیبب: 

   گذاشتھ کنار کجا؟ تو کجا ؟دهیدفتر و بوس
 
 . تونمی خوام و نمیحاال م.  خواستم ی نمی زمانھی -
 
   دستش؟ی خنگ آتو دادیدختره : 
 
 . الی خی شعورم بیمن خنگم ب -
 
 ھمھ آرزوشونھ ی کشنت کھ ؟ بابات بھ اون گلیاشکال نداره ، دختر بھ بابا مامانت بگو نم: 

 .   کرده باشھلیباباشون تحص
 
 .  ذارم آبروم جلو بابا مامانم برهی نمرممی من اگھ بماشاری -
 
 و پوک کیتو ام ج.  ی ترسی دونھ تو از بابات میاونم م.  یستی اون پسره نفی صد سال حرتو: 

 .  شناسمتی مگھی درهی واسش رو دایختی رو رتیزندگ
 
 !   تمومش کن ، حوصلھ ندارمای سرکوفت بزنی خوایم -
 
 نی نشده بھ مامان بابات بگو اون پسره رو ھم ولش کن اری تا دیول.  لوس ی خب دختره یلیخ: 

 .  ھزار بار
 

 . زنھ بھ دستمی با آرنج مایپر
 
 .  رهی گی پاچتون رو منھی بیاستاد م!  گھی دنیبس کن: 
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 ذوق و شوق ی با پارسا با کلی دوستلی کھ اون اواوفتمی حماقتم مادی.  ذارم ی مبمی جی رو تویگوش
چقدرم جمع .  رونی بمی برادی و ندا باشاری شد با ی بارم با اصرار من راضھی گفتم ی ماشاریاز 

 ی پارساا بھ پا ، بیما سھ تا آس و پاس ، کولھ بھ دست ، کتون.  خورد یچھار نفرمون بھ ھم نم
 ھم شکل نگرفت و فقط یارتباط.  کردی رو ھم با لباساش ست ملشی مبافیبرند پوش کھ رنگ ک

 ." میندار...  و ھی معمولی دوستھی مونھ و فقط ی داداشم ممثل"  داشت جھی نتھی
 
 مثل یضیدرد و مر.  دم ی مچالھ شدم و معدم رو با دستم فشار می پرنی ماشی صندلیتو

 پھلو فی خفی ھادنی کشریت.  زننی مرونی دو ھفتھ قبل بھیری از ھاراگی ناقص الخلقھ اینوزادھا
 یداد م...  بود و حاال ھمی ضد آلرژی کھ اثر قرص ھای تنفسدی شدیاول شروع شد و بعدش آلرژ

 ...کشم
 
 .   زود باشیپر-
 

 نی ای کھ تویی ھانیماش.  شھ ی مادهی کنھ و بھ سرعت پی رو کج و معوج و دوبل پارک منیماش
.  رن ی گن و می می شن، ھر کدوم درشتی رد می بخاطر پارک کردن ما بھ سختی فرعابونیخ

 شکم جمع ی رو ھمونطور کھ تونی شدن در ماشدهی و بعد نشستنش و کوبی جواب دادن پریصدا
 رو از یکیبعد ک.  حلقم ی توزهی ری کنھ و می رو باز می ام جومینیشربت آلم.   شنومیشدم م
 دم راه ی کھ فرو میکی بزرگ کی ھاکھیت.  دهی زده دستم می کھ نیری کشھ و با شی مرونیبستھ ب

 ی کنم روی خورم و نصفش رو پرت می رو مکینصف ک.  کنھیگلو تا معدم رو دردناک م
.  ملتھبم کم بشھ ی معده ی معده رودی از اسیدم تا کم کم سوزش ناش ی مھی تکیبھ صندل. داشبورد

 .  کنھی آروم زمزمھ میپر
 
.  کم آروم بشمھی دی شانمتی خواد نبیدلم م.  رونی بمی خواد بھت بگم گمشو از زندگی دلم میاسی: 
 .. رونی بی بندازتی سالھ رو از زندگ١٥ شھ دوست ی می چجوریول
 
 .   کنمی کنم و نگاش می چشمام رو باز میال
 
 یھر چ.  ی علیی دختر دای عروسیایقرار بود توام با من و پارسا ب.  زده بتی دو ھفتھ غنیاسمی: 

.  زدی حرف م زدم، مامانت سرباال و سردیبھ خونھ زنگ م.  خاموش بود لتی زدم مبایزنگ م
 دیا روز پارسا اومد و گفت بھیبعد از اونم کھ . دی پرسیزی کھ بشھ ازش چستیپارسا کھ اصال آدم ن

 ی بابات و سواالی کنم و بعدم تلفنافی بابات تعری برادی بھ اسم وحی پسرھی داستان مسخره از ھی
 .  و دروغ پشت بند دروغشیجزئ

 
 .  ده سمت دری زنھ و آروم ھلم می رو چنگ مبازوم

 
 اس اشاری با ی کنی رو کج ملتیمبا.  دم یمن راپورت تو رو بھ پارسا نم!  صفتیب!  شرف یب: 

 ؟ نھ تو ی زنی حرف ماشاری ساعت با ٢ ، ی ؟ دو کلمھ با من حرف نزدنمی کھ من نبی دیام اس م
.  یدار ؛ کھ تو من رو دوس نی گی رو مفی اون اراجی ، بعدم صبح اومدی ، نھ حرفیحیض
 ؟یسی نوی من می بودن پارسا رو پای تو؟ چرا عوضی من شدم بپای کھ فکر کردردم ککاریچ
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 ی درشت شده ی سرخ و چشمای ، چھره نمی بی و صورت سرخش رو کھ می عصبانیچشما
دو !  ای کردی خودکشی قرص خوردی و مامان بابا بگی بھ پریخنگ نش"  ذھنم ی توادیپارسا م
 و رمی گیدستش رو م"  ، نا متعادلھ ھی ، عصبشھیروان پر.  ذارن ی روت مبی ھمش عگھیروز د

 . کنم یپشت دستش رو نوازش م
 
 مجبور شدم واسھ تبرئھ کردن دی بھ خدا با پارسا دعوام شده بود و چون بابا فھمستی نمیزی چیپر -

 ندا حرف ی در باره اشارمی.  بگم دی بھ اسم وحی پسرھی ی بابا اون داستانا رو درباره شیپارسا پ
 .   اس ام اساشو نگا کنای زد بیم
 

 .   زنھی سمتش کھ دستم رو پس مرمی گی رو ممیگوش
 
  کنھی رو روشن منی ماش؟یدی کلمھ اش رو شنھی نی ھمھ حرف زدم تو فقط انیا.  ھی خره کاشاری: 
 . 
 
 با ھم حرف رونی بمی ریفردا با ھم م.  دارن دی رو برسونم بھ مامان بابا خرنی ماشدیامروز با: 
 .می زنیم
 
 یبرا.  کنمی و بھ قفل در بند مارمی کولھ در میبی جپی زی رو از تودیکل.  شم ی مادهی پنی ماشاز
 یاز رفتنش کھ مطمئن م.  ره ی ده و می دم و اون ھم متقابل دست تکون می دست تکون میپر

 .   ندازمی مفمی کپی زیداده بودم ، تو ری بھ قفل گھی رو کھ عاردیشم ، کل
 ی مرونی از نخ ھا رو بیکی.  کنم ی خرم رو درش رو باز می ازسوپر سر کوچھ میتی النستونیو

 .   کنمی پرت مفی کیکشم و بستھ رو تو
 رو روشن کی بھ شکل آس پیفندک فلز.  سھ بعد از ظھره و مغازه ھا تک و توک بستن ساعت

 پھن و خلوت ی روادهی پنی ای کنم و از قدم زدن توی رو روشن مگاری سیپشت درخت.  کنم یم
 .  برمیلذت م

 دستم پنھان ی رو توگاری و سر روشن سرمی گی دو انگشت سبابھ و شست منی رو بگاری سلتریف
 ھم از کنارم یاگر کس.  برم ی خوره ھم لذت می کھ بھ دستم میمی از حرارت مالی کنم و حتیم

 .  شھی دستم نمی توگاریسعبور کنھ متوجھ 
 دم ی مرونی کنم و آروم آروم بی زنم و دود رو کنترل شده مزه مزه می میقی عمی کم ولی ھاپوک

 .  برمی کھ زبونم گرفتھ لذت میو از طعم گس و تند
 و خلوت اون سمت کی کنم و بھ سمت پارک کوچی جوب پرت می رو تودهی رسلتری بھ فگاریس
 .   رمی مابونیخ

و .  ھست کھ پاتوق دنج منھ ی رنگ و رو رفتھ امکتی نی ورزشی لھی پارک پشت چند وسیانتھا
 ھست کھ یمانی بلند سواری دی و روبروش ھم منظره ابونھی پشت بھ پارک و خیبھ طور مضحک

 و کچل و خشک و مھجور بونی سای از پارک کھ بی اکھیت.  ھی ساختمون مسکونھی ھی پشتوارید
 . افتاده

 کار ھم ھستن و پشتشون بھ ی و توختنی کھ بھ ھم آوھیی پاتوق دخترو پسرھازمی عزمکتی نمعموال
 بر ی کوچک پارک قلوه سنگ بزرگیاز باغچھ .  ھی خالمکتی آفتاب ننی اری حاال زیول.  ستھیبق
 ذارم و دستھام رو بھ دو طرف ی پام میقلوه سنگ رو رو.  شم ی رھا ممکتی نیرو.  دارم یم

 .  شمی مرهی روبرو خھیمانی سواری ذارم و بھ دی ممکتی نھی پشتیو رو کنم یم باز



 35 

 
 شھ کھ ی مدهی سبز و پر دیاھی گی از درخت ھا و توده ھای ، منظره امی شیاز در کھ وارد م" 

 دی گذره کھ ما بای از کنار درخت ھا میکی بارییراه سر باال.  کار شده نشونی بیتی الیچراغھا
 تخت فی چند رداری ھر شی شده کھ روی طراحی افقیاری ھر چند متر شیبھ فاصلھ .  می کنیط

 تخت ھا کھ ی جلوکی آبراه بارھی وسط تخت قرار گرفتھ و ی بلند و بزرگھینیی تزونی با قلیسنت
 ی طبخ گوشھ ی دار بزرگ آماده ھی کبابپز پاھیو .  کنھ ی آب روح و روانت رو نوازش میصدا
 . اری چپ شیانتھا
 ھی کھ فقط می کنی مدای پی خلوتاری ، شمی رسی کھ مییکثر تخت ھا پره بھ وسط راه سر باال ابایتقر

 .  تختش پره
.  کنم یبھ مانتو و مغنھ ام نگاه م.  بره ی می خالی و بھ سمت تخت ھارهی گی دستم رو مپارسا

.  برم نگی بدوم و بھ سمت پارکیبیدوست دارم راه رو بھ سمت سراش.  کرده خینوک انگشتھام 
 سبز ی شدش با چشمھادهی نشستھ کھ سر کامال تراشی صورتشرتی با تی تخت اول مردیرو

 بلند بلوند ی با فاصلھ کنارش نشستھ کھ موھای کنھ و زن جوونی جلب توجھ متدرشتش بھ شد
.  دارهیمی مالشی گذاشتھ و جز رژلب تند و خوش رنگش آرارونی رو از دو سمت شالش بشیخی

 ، ی کنم ، کسی می نامأنوسم وتا رنگ جوراب اونھا رو ھم وارسنجای اطیھ شدت با محجز من کھ ب
 ادی مادمیو من .  شن ، نھ پارسا بھ اونھا ی مرهینھ اونھا بھ ما خ.  کنھ یم نیابی رو ارزیکیاون 

مگھ .  ی کنی توجھ نمی و بھ کسی کنی نمنیی رو باال پای گھ کھ با چشمت کسی مشھیکھ مامان ھم
 . یری مخاطب قرار بگنکھیا

 ی کھ پشتم بھ تخت کنارنمی شی می و سمتارمی رو در مھامیکتون. مینی شی انتھا می تخت خالیرو
 .  کنمیباشھ و بھ درخت ھا نگاه م

 
  واسھ خودت ؟یکجا رفت_ 
 
 ! گھیخب نشستم د -
 

 . نی سر جات بشایب_ 
 

 کھ یدر حال.  کنھ یھ و بھ کنارش اشاره م کنی بازوش رو باز منھ،ی بی پر از سوالم رو کھ منگاه
 .  خزمی آغوشش می پام ، کنارش توی رو می تخت بغلی چشمریز
 کنھ تا یدستش رو از دورم باز م.  ذارهی رو کھ روبروش می چاق شده طالبونی خدمت قلشیپ

 ھام رو منقبض کرده بودم، چھی جا باز کنھ و منم کھ تمام مدت معذب بودم و تمام ماھونیواسھ قل
 . کشمی مینفس راحت

 
 .   با کولھ و کفش دانشگاهینجورینھ ا.  داشتم ی کھ من آمادگمی اومدی وقت مھی ی ذاشتیم -
 
 . رهی گی میقی عمی شھ و کام ھای مرهی ده و بھ آب خی ملم
  ھ؟یفرقش چ_ 
 
 .  گھی کشم دی خجالت مینجوریا -
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  ؟ی از چیاز ک_ 
 
 ینگاھش حالت.  شم ی می ، کفررستی موقع صحبت کردن با من ، باز ھم بھ روبرو خنکھی ااز

 .  داره انگار فکرش مشغولھ
 
 جا ھی می رو ببرمی ؟ مگھ قرار نشد گوشنجای امیای بیچرا امروز انقدر اصرار کرد...  الی خیب-

  درست کنن؟
 

 .  شھی درست نمگھید. شده سی ختیچند بار بگم گوش_ 
 
 ... نی از اشی شد گوشیمانواسھ  -
 

 . بعدشم زود خشکش کرده. سگ جونھ .  اسیمی قدنیاز ا!  اون گوش کوبھ ھیگوش_ 
 

 . رمی گی مچھیاز استرس دلپ.  اوفتم ی ممی گوشادی دوباره
دوباره بھ .  ده ی کوتاھش رو بھ سمت باال می کنھ و با دستش موھای بھ من میقی دقی کوتاه ولنگاه

 . شھی مرهیروبروش خ
 

 .  کنمی ممی صدام رو مالتن
   ؟تیی چاوانی تو لی رو فرو کردمی گوشیخب آخھ واسھ چ -
 

 ، سرش رو بھ رهی گی و ھر بار کھ کام مادی کنھ کھ باز دم دودھاش سمت من نی رو مشی سعتمام
 .  دهی مرونی گردونھ و بازدمش رو بیسمت مخالف من کامال بر م

اعصابم خورد . ی بذارتی زنگ گوشی گاو و قورباغھ روی صداادی ی بار بھت گفتم خوشم نمھی_ 
 .   شھیم
 
 . ی کردی ملنتشیخب سا-
 
 . شھی خفھ می دونستم چھ جورینم_
 
 . ومدمی می کردیحواسم نبود صدام م.  زدمیخب من داشتم با مھتاب حرف م -
 

 استراحت قھیبذار دو دق!  نداره ھا تی زنگ گوشیحرف زدن االن خودتم ، کم از صدا_ 
 . خستم...کنم

 
 ی روی چھی قالیبا حرص و بغض پرزا.  ده ی مھی تکی بنده و سرش رو بھ پشتی رو مچشماش

 دوست بودم ، از داداشش شناخت دارم کھ ی کھ با پری ھمھ سالنی ایانقدر تو.  کنمیتخت رو م
 یساعت کار م ١٤، ١٣ ی راه رفت و پارسا ھم کھ روزدی رو اعصابش نبایبدونم موقع خستگ

 .  کارش رو بذاره کنار تا با من باشھی دو سھ ساعتھنکیکنھ ، مگر ا
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 .  ی فرار کنی خوایھمش م.  شمی پنی بشایب_ 
 

مثل گربھ . نھی بی ذوقم رو نمیلبخند از رو! چھ بھتر. ھنوز چشماش بستست .  کنم ی منگاش
 .  خندهی با کلھ رفتنم منیاز ا. بغلشی خزم تویدوباره م

 
 !   لوسیمسخره _
 

 ی صاف می لمسی مشکھی گوشھی.  رونی بارهی می گوشھی و بشی جی کنھ توی رو فرو مدستش
 .دهیمنتظرم از لبھاش بشنوم کھ واسھ من خر.  کنم ی و نگاش منمیش
 

 . رشیبگ.  انداختم روش دیخط جد.  داشتم کھ واسھ خط دومم بود گھی دی گوشھی_ 
 

 ی از گوشیھر چند مدل گوش. دهیفکر کردم رفتھ واسم نو خر.  شھ ی می توپ انگار بادم خالمثل
 دست دومش رو ی ، گوشادی شھ بھش بگم خوشم نمیروم نم.  دست دومھ ی باالتره ولیلیخودم خ

  کنھ توی کنم کھ انگشتاش رو کھ پشتھ بازومھ فرو می نگاه میلی می رو با بیدارم گوش. قبول کنم 
 . بازوم

 
   دارم چرا برم نو بخرم ؟یخب وقت.  دهی جدی از مدالیکی. د  دلت بخوامیلیخ_ 
 

 کنم بھ سر و کلھ ی و شروع مرمی گی رو ازش می زنم و گوشی می قلبمی نھ چندان از صملبخند
 ..."زدن باھاش

 
 

 میس.  کنم ی ندازم درش رو باز میناخون م.  ارمی مرونی بی رو از کولھ پشتی لمسی مشکیگوش
.  شھ ی جدا مشی کنم کھ ورق نازک فلزی کارت رو از وسط خم ممیس.  ارمیکارت رو در م

 .   کنمی کارت کج شده رو پشت سرم پرت ممی کنم و سیجداش م
 .   کوبم روشی ذارم و قلوه سنگ رو محکم می می فلزمکتی نی رو رویگوش
 رو پشت و لیمبا.  زنم ی ضربھ رو منی شم و دومی مرهی ترک خورده خی شھی لحظھ بھ شچند

 .   کنمی خورد شده نگاه ملیبھ مبا.  زنم ی کنم و ضربھ میرو م
 مانتو رو نیی پایدو دگمھ .  کشم ی مرونی بفی کی از توی کنم و کتاب کلفتی کولھ رو باز مپیز

 فشار یقلوه سنگ رو با کم.  ذارمی رون پام می مانتو و روی پارچھ ریکتاب رو ز.  کنم یباز م
 زنم ی کنھ و لبخند می ممی مونھ راضی ماهی سی پارچھ ی کھ رویاثر.  کشم ی پارچھ میرو

 خود بود، ی مانتو انقدر سست و بی کھ جنس پارچھ نی و نخ کش شده و از ادهی رنگ پرنتوما.
 .  شمیخوشحال م

 زانو بھ سمت ساق پام یسنگ رو رو.  درد رو تحمل کنم ی کمدیبا.  ندارم ی شلوار چاره ایبرا
شلوار ھم رنگ .  شھ ی ، چشمام بستھ مفی باز از سوزش خفیول.  کشمی نمیادیدرد ز.  کشمیم

 .  شھی و نخ کش مدهیپر
 اھمی ضربھ کفش سنیھم.  کنم ی ندازم و مثل توپ شوتش می پام می ، جلونی زمی رو روسنگ

 .  کنھی میرو ھم خاک
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 ی دستم جمع می رو تولیتر مبا درشت ی خورد شده ی ھاکھیت.  کنم ی رو جمع و جور ملمیوسا
 .   کنمی رو پخش و پال مھیکنم و بق

 نیصورت شکفتھ ام با ا. زمی ری جوب آب می رو تولی مبای ھاکھی و ترونی زنم بی پارک ماز
 لی بھ مدی کھ باکلمی بزرگتر از ھزی ساھی بلند یھم از شر مانتو.  نداره یتیسر و وضع آشفتم سنخ

 و نی کھ نحس تری و خطلی مبای راحت شدم و ھم از دست گوشدمی پوشی دانشگاه میپارسا برا
 ازی ھم بھ محبت بابا مامان نی کنم ، کمی کھ فکر مشتری تمام عمرم بود و بی ھی ھدنیثانھ تریخب

 .دارم
 دونم ی مدهیند.  زنم بھ صورتم ی مشت آب مھی خرم و ی می آب معدنکی کوچی سر کوچھ بطراز
 ی نم صورتم رو خشک منیبا پشت آست.  ختھی کرم پودر صورتم ری رواھمی و خط چشم سملیر

 بھ اشک یازی سر و وضع ننیبا ا.  شدفی مانتو کثی ھانی کنم بھ جھنم کھ آستیکنم و فکر م
 .  کم ھم با لبھام بغض کنمھی بمونم و رهی کم بھ روبرو خھی دی بافقط.  ستیتمساح ن

 
 دم ی مامان گوش میدارم بھ صدا.  در نشستم و زانوم رو بغل کردم ی درگاھنی بکی سرامیرو

 .   زنھی تلفن رو منیکھ داره چھارم
 کم ھیکاش سنگ رو .  شده نھ کبود دهینھ خراش.  زنم ی زانومھ باال می رو کھ روشلوارکم

 .   ھام رو بھ رشدهیروند خود زن! خوبھ . دمی کشیمحکمتر م
 ماجرا با اون لحن پر از بغض مامان پشت تلفن تو راه خونھ ست و االن ندی االن بابا با شناحتماال

 .  کردهری گکی ترافی توکھی ترافکی ساعت عصر کھ پنی ایتو
 دنی شنی نشده ، بھ بھانھ یجانی ھھی از بابا و خالھ و مامان بزرگ ، مامان کھ ھنوز کامال تخلبعد

 .  زنگ زدهی بھ پرای از زبون پریشتری باتیجزئ
 کرم رنگ ی راحتی کھ مامان رویی و سمت راست ، جاارمی مرونی کم بھی ی رو از درگاھسرم

 یم.  زنم ی ، پشت گوش مختھیموھام رو کھ شلختھ وار دورم ر.  کنم ی نشستھ رو نگاه ممنینش
 لخت ی کرده و موھاشیشونی گاه پھی زانوشھ تکی کھ بھ سمت جلو خم شده دستش کھ رونمشیب

 .ختھی صورتش ریرو  رنگشییخرما
 

 ی چھ جوری جان اگھ بدونیپر...  بچم ھول کرده ی نشده ، ولشیزینھ چ... آره موتور بوده : ... 
 ی گوشھی نادون ، واسھ خاطر یدختره ...  بود یخاک. بچم لباساش پاره شده بود ! اومد خونھ ؟

 یس کوچھ ؟ کی تویدی ندوی ، کسشیشما رسوند...  شده بوداهی چشماش سریبچم ز.  کرده بودھیگر
 ...  تو چشمھیلیخ. خوره یبچم ھمش نظر م...  ؟ی ، کسیدنبالتون نبود ؟ موتور

 
قسمت مھم .  شم ی و پا منھی شی لبم می اراده روی بیی آخر مامان لبخند دندون نمای جملھ از

 . حرفھاشون تموم شد ه
در کمد .  لذت ببرم دیغروب خورش کنم تا از ی رنگ رو جمع میاسی بندم و پرده ی اتاق رو مدر

 ی ھا ، جا شمعی دی سفی ھا ، کی دی سی ختھی نامرتب و بھم ری توده نی کنم تا از بیرو باز م
 ی شم و تویخم م.  کنمدایرو پ mp4 ، گھی دکی کوچی و خرت و پرتھاکی کوچی پولھافیھا ،ک

 دست ری زای کھ یی و موھارهی گی رو مدمی دی کھ دائم جلویی ھای و با وجود چتریکیتار اون
 .   کنمی مداشی پی کنھ ، بھ سختی مری بھ خرت و پرت ھا گای مونھ یخودم م

 ی کامپوتر برمزی می در آورده بودم ، از رومی رو کھ قبال از گوشمی گوشکی کارت کوچیممور
 رو ھم با زمی عزی آھنگام صرف نظر کنم و مموری تونستم از مجموعھ ی وجھ نمچیبھ ھ. دارم 
 رجھی شزمی بنفش عزی رو تختی زنم و رویجا م mp4 ی رو تویممور.  بھ فنا بفرستم یگوش
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 آھنگ خودم رو تکوم تمی نشستھ با ری کنم و ھمونجوری میرو پل thirft shop گآھن.  زنمیم
 . دمیم
 

ن  ھا و خفت کردیری صحبت کردن خالھ و شوھرش و مامان و بابا کھ دارن تمام زور گیصدا
 کنن ، از پشت در بستھ ی مفی ، واسھ ھم تعردنی شنای دنی خودشون دای رو کھ ری اخی دھھ یھا
 .  شنومی اتاقم می

 ھی.  بزنم ی خاصپی نداره تیلیدل.  کنم ی و رو مری کنم و لباسھام رو زی دراور رو باز میکشو
 کشم و با تاپ شلوارک ی مرونی رو بمیبلوز شلوار اسپرت سورمھ ا. ستی نشتری ساده بیاحوالپرس

دونھ  ی با شونھ اطی موج دار بلندم رو با احتی و موھانمی شی منھی آیجلو.  کنم ی عوض ممینارنج
 ھام رو ھم با دستم مرتب ی کنم و چتری شونھ مدمی موج دارم ، خری کھ مخصوص موھایدرشت

 .   دم پشت گوشمی سمت موھام رو مھی کنم و یم
 .   حال بھ نظر برسھی بی زنم تا صورتم کمیم و رژ لب نم کنی میمی چشم مالشیآرا
 کنم آروم راه ی میسع.  شنی شم ، متوجھ من می مییرای کنم و وارد پزی اتاق رو کھ باز مدر

 کنم یو فکر م.  تظاھر بھ درد منقبض کنمی حالت صورتم رو برای ، کمکباریبرم و ھر چند قدم 
 نگران ی چھره دنی الزم بود ؟ با دی لعنتلی مباھی خالص شدن از دست ی برای بازای ھمھ سنیا

 کھ سمتم ی از محبت و توجھی و مامان بزرگ و صورت ناراحت بابا ، مامان ، حجم بزرگلھخا
 ." دوســــــت دارمنویا"بھ قول پارسا .  کنم آره کامال الزم بود ی کشم و فکر می رو درونم مادیم
 

 پارساست کھ چرا زنگ نزده خونھ یحواسم پ.  زنھ یستم و واسم حرف م مامان بزرگ نشکنار
 . گم درستھی دم و می بار سر تکون مکی قھیدر جواب مامان بزرگ ھر چند دق. حالم رو بپرسھ 

 و من اجازه ندارم کمک کنم و ننی چی رو مزی می کنن و بابا و مانی و خالھ شام رو آماده ممامان
 .  استراحت کنمدیبا

 ادی قراره بی کگھی کرده دی روادهی مامان زگھی کنم ، دی و من فکر مادی زنگ در میاصد
 .   کنھی ده و بعد از چند لحظھ صدام می ؟ بابا جواب میاحوالپرس

 
  جانم بابا؟ -
 
گفتن تو .  باال ، قبول نکردن انیتعارفشون کردم ب.  و پارسا اومدن حالت رو بپرسن ای پرنیاسمی: 
 .می شام بخورمی خوای مایبرو فقط زود ب.  ننتی ببنیی پایبر
 

 ی پوشم و شال آبی می جلو بازھی سورمھ ایی عبای رم سمت اتاقم مانتوی دم و می تکون مسر
 .  ندازمی موھام می رویرنگ

بھ .  کنم ی پشت در چند لحظھ مکث میول.  امی منیی راھرو رو بھ سرعت پای طبقھ پلھ ھاکی
 .  کنمیم و در رو باز م ندازی میخودم نگاھ

 بھ ی رو کمیصندل.  خاموش نشستھ نی داده و پارسا پشت فرمون ماشھی پارسا تکنی بھ در ماشایپر
 .  کنھی گاه سرش کرده و بھ من نگاه مھیعقب خم کرده و دستھاش رو از پشت سر تک

 دانشگاھشھ و یمانتوش ھمون مانتو. از ظاھرش مشخصھ کھ با عجلھ حاضر شده .  ادی جلو میپر
صورتم رو با انگشت .  کنھ یسالم م.  و لختش انداختھ اهی سی موھای روی قھوه ای شال ساده ھی

 . کنھیسر تا پام رو نگاه م.  کنھ ی اون ور منوریاشارش آروم ا
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 ی سرت دختر ناراحتی فدان؟ی زمی رودتی نکش؟ی کنھ؟ مقاومت کھ نکردی کجات درد منیاسمی: 
 .  نداره

 
   گمی شم و می کھ درست کردم ، شرمنده می نگراننھمھی امروز از ای بار تونیاول یبرا
 
 .خوبم -
 

 چونم و صورتم رو ری زنھ زی کنھ و دستش رو می می بھ ناراحتری صورتم رو تعبی تویشرمندگ
 . ارهیباال م

 
 ...   نشده کھیزیچ! وونھی نداره دیناراحت: 
 

 . می ری منیسمت ماش.  زنھ ی می بوق کوتاھپارسا
 .   جلوھی و منم صندلنھی شی پشت مایپر
 
  سالم -
 

 سالم_ 
 

 .  پشتمھی صندلی ذاره روی و دستش رو منھی شی بھ من مرو
 از چھره و چشماش یخستگ.  ی ساده ای شرت طوسی با تدهی پوشی کتون اسپرت نوک مدادشلوار

 .  باره و مشخصھ کھ از سر کار اومده و ھنوز خونھ نرفتھیم
  پرسھی شھ و می معذب مای نگاه سرزنشگر پرریز.  شھ ی می کھ طوالننمونی بسکوت

 
  ؟یخوب_ 
 
  آره-
 

 ...  پاتونمیبب_ 
 
 .   نشدهیزیچ -
 
البتھ بابا ھم اگھ .  من انقدر سختھ ی پارسا برای فھمم چرا دروغ گفتن و تظاھر کردن جلوینم

 . سخت بودنقدری بدم ، ھمحی مامان براش توضیقرار بود خودم بھ جا
 .   قدم از آدم جلوترهھی شھیانگار ھم.  شھی و مبھمھ مثل ھمقی عمنگاھش

 
   کنھ ؟یچند وقتھ معدت درد م_ 
 

 ! ."  ؟ی دی آمار میدید."  فھمھ ی نگاھم رو می ندازم کھ کامال معنی مای بھ پرینگاھ
  . کنمی مقی بھ صدام تزری درونم رو مثل زھری نھی از کیکم
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 .   شھی میاومــــــم فکر کنم دو ھفتھ ا -
 

 . زنھی می پوزخندپارسا
 .  گھی دیبس کھ ھلھ ھولھ خورد_ 
 

 جواب نذاشتن ی بی رسھ و برای بھ ذھنم نمی ، جواب دندون شکنارمی بھ ذھنم فشار می چھر
 .  خندهی پاشم کھ می بھ روش میحرفش، نگاه عصبان

 
 .  خانومیشیچنگ ننداز حاال پ_ 
 
 .  شام حاضره منتظر مننگھیبرم د -
 
 .   جور کن در دسترس باشیگوش_
 

 .  باشھیعنی دم کھ ی تکون مسر
 
  خداحافظ -
 

 ی رو منمی آستی عبای از پارچھ کھی تھی کنم کھ یمنم در و باز م.  جلو ادی شھ کھ بی مادهی پایپر
 . رهیگ
 

 سوپر دو دھنھ سر کوچھ ست ھی کھ سر ظھر خلوتھ و ی کوچھ بن بستی جالبھ تویراست_ 
 کم سر و ھی دختره کھ ھی گھ یم!  کم حافظم ھست چارهیتازه ب.  دهی ندی از دزدیچی،فروشنده ، ھ

 .  دونھیبنده خدا فرق آب و شارژ رو نم.  دی خری بود ، اومد آب معدنختھیوضعش بھ ھم ر
 

 ی خداحافظای با پری فھمم چھ جورینم.  شمی مادهی دزدم و پیچشمام رو م.  کنھ ی رو ول منمیآست
 .  رسونمی مھی بقشی کنم و خودم رو پیم

 جلب توجھ ی بچھ گانھ برای ھایی ماجراجوھیشب!  ی کنم ، چھ نقشھ مضحکی شب فکر متمام
 ! بزرگترا

 
 با یدگ و دل بھ ھم خوری حوصلگیب.  حوصلھ و دلزده از خودم، از آدمھا یب.  حوصلھ م یب

 دست ھی یشده لباسھا.  شھ ی مدهی کشنی زمی من کھ روی شده و شده قدمھابی ترکیدی قی بینوع
 حالتم بھ سنگفرش ینگاه ب.  قواره ھستن ی تنم ھستن بی اندازه نکھی انی کھ در عی و ساده ااهیس
 شی نمانی ای دهیتنھا فا.  دهی رو نمی عابرچی ھی ھر از گاھی نگاه ھاینیابونھ و جواب سنگیخ

 ی بار گوشری ھفتھ گذشتھ ، تونستم از زھی تا امروز کھ ی موندم و حتی گوشی بود کھ بنیمسخره ا
 لھیسلعنت بھ ھر و.  خرم ، فرار کنمی می گوشھی امروز و فردا کردن کھ حاال یداشتن ، بھ بھانھ 

 متی متجاوز بھ حر کھ باطن محدود کنندش ، باطنی الھیلعنت بھ وس.  کنھ ی کھ در دسترست میا
 . و لوکسش گم شدهبندهی، پشت ظاھر فر
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 و لباس رهی با رنگ پوست تی نقشزیپسر الغر و ر.  نمی شی معصری ولابونی خی سنگمکتی نیرو
 ذاره و ی می گردی مقوای ماکروفر داغ شده رو تند تند روی تویتزاھای پینی می و چرکدیسف
 پر شی مغازه کم و بی روبروی ھامکتین.  دهی رو متزاشونی پینی و مرهی گی می از مشتردیرس

 پخش شنی تھوع آور آوی بونی شلوغ با ای جانی ای ، تومکتی ننی کنم چرا من ای مرفک. شده 
 دست ی کشم تا بلند شم ، زن چادری رو کھ مفمیک!  نشستن انتخاب کردم ؟ی فضا رو برایشده تو

 پاش و ی ذاره روی رو متزای پینیزن م.  نھی شی کشھ و می رو می ھفت سالھ اای شش یبچھ 
 یلخت رو. ادینگاھم تا صورت پسر کھ باال م.  زنھی پسر رو پس می شده د ھوا بلنیدست تو

 نارسش یدلم از چھره .  زنھ ی لبخند مدشیپسر سندروم دان داره و صورت سف.  نمی شی میصندل
 رو تزای پینی برش میی اعتنایو بعد با ب ندازه ی بھ من می مطمئنمھیزن نگاه ن.  خوره یبھ ھم م

 ی رو پس مادی باال ملی دلی پسر رو کھ بی دستھاکباریبره و ھر چند لحظھ  یبھ سمت دھن پسر م
 ی از مرکززی گریپر از ترسم و پسر مثل نقطھ .  زنھی کنھ و لبخند میپسر بھ من نگاه م. زنھ 

 زنھ پر یپسر لبخند م.  کنم ی انگار بدنم فلج شده و صامت بھ پسر نگاه میول.  کنھ یمن رو دفع م
 زهی ری مرونی لبخند کج پسر بنی از بتزای پینی می دهی جومھی نی ھاکھیت.  خنده یرنگ و بعد م

بھ رخوت .  گردونھ ی و بھ سمت خودش بر مرهی گی دستش میزن کالفھ صورت پسر رو تو
 لبخند کج پسر کھ صورتش ی آخر چشمم روی شم و لحظھ یم و بلند م کنی بدنم غلبھ می تودهیچیپ

 . کنھی لغزه و زن کھ کالفھ و متنظر بھ رفتنم نگاه می مبرگردونده رو دوباره بھ سمت من
 
 ختم ی طبقھ ا٣ ی بھ ساختمون سنگرشی حالت ، مسی بی چشمھانی سست ، ای قدمھانی دونم ایم
 شم ، قلبم ی مکی کھ انگار ھر چقدر بھش نزدیکی نزدنیھم. ی حوالنی ھمیبھ ساختمون.  شھیم

 اتاق پنھان ی توی الھی وسی بچگی ھایانگار مثل باز. رهی گی می تندترتمی ریبھ صورت مضحک
.  کوبھی ، مداد رو محکمتر می شی مکتری نزدی کوبھ و تو ھر چی مزی می با مداد رویشده و کس

 سردر ی روی تابلویچشمھام رو.  زنھ ی قلبم بلندتر م شمی مکتریھر قدم کھ بھ ساختمون نزد
 ". حس روشنشنیتیخانھ مد." مونھ یساختمون ثابت م

 
 .   دارهی داشبرد بر می من رو از روی خورده می نلی نارگری شیپارسا بطر" 
 

 ؟ی خورینم_ 
 
 ی دم کھ معنیسرم رو بھ باال تکون م.  کردهخیدستام از استرس .  دم ی قرار پام رو تکون می ببا

 .  کشھی داره و سر می رو بر میبطر.  دهینھ رو م
 
 امی دست پی چند بار دو ساعت اون مغازه رو بسپری شھ ھفتھ ای می ؟ خب چیای شد توام بینم-

  و مھتاب؟
 
 از کھی پول از دخل برداشتن و چند تا تونیلی م٣ پارسال اون دو تا فروشنده نی رفتھ ھمادتی_

 فرستمت کالس کھ استرسات یدارم م!  وونھی د؟ی کردن؟ چرا انقدر استرس دارجنسا رو ھم بلند
 .یری استرس بگینجوری انکھینھ ا. ی باشلکسیکھ ر. کم بشھ 

 
 ای رن ی کھ داخل میی چرخھ و آدمھای مدی و سفاهی سی ساختمون با سنگھای قرار روی بچشمام

 " . حس روشنشنیتیخانھ مد" زده شده یی سردرش تابلویرو.  شنیخارج م
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 .   اولھیخب جلسھ  -
 
بھ .  دمی پوشی با شال ھمرنگ ساده امی پانچ خاکستریمانتو.  ندازم ی نظر مھی سر و وضعم بھ

 کفشام ی تق تق پاشنھ یخدا کنھ انقدر ساکت نباشھ کھ صدا.  کنمی نگاه ممی پاشنھ بلند طوسیکفشا
شھ ی ھمنکھیبھ ا.  آرومششھی درشت ھمی قھوه ای کنم بھ چشمایبھ پارسا نگاه م. جلب توجھ کنھ

 اونطور ی ، وقترهی گی دستم رو میوقت... ومدیکاش م.  چشماشھ ی توی حس مطمئن و قدرتمندھی
 سر کالس نشستن ی حوصلھ ارهی دونم بھانھ میم.  ندارمی استرسچیھمھ جانبھ حواسش بھ منھ ، ھ

 . کنھی دستش و نوازشش می تورهی گیدستم رو م. رو نداره
 

 گم یم. گم برو کالس ی کردن دستات ، مخی ، استرسات ، لی دلی بیدنای ترسنیبھ خاطر ھم_ 
ھمش .  حرف بزنھ ی تونست دو کلمھ درست حسابی دختره بود اصال نمھی.  کن لکسی رکمیبرو 

 یبعده دو سھ ماه م.  زای چنی اشنیتی و مدوگای یدوستاش بھش گفتن برو کالسا.  شدیھول م
 . انقدر اعتماد بھ نفس گرفتھ بود. من رو قورت بده  ست درستھخوا

 
 .رونی کشم بی رو با حرص از دستش مدستم

 
 . ی واسھ من مثال بزنتی قبلی خواد از دوست دخترایخب حاال نم -
 
 .  بوسھی و مرهی گی خنده دستم رو دوباره میم
 

ھم تو . برو ھم من بھ کارم برسم ! من دلم بزرگھ ، واسھ ھمتون جا داره !  نکن بچھ یحسود_ 
 .ی نرسری دیجلسھ اول

 
 راھرو اشاره ی کھ روبروش باز شده ، بھ در انتھای پوشھ ای بعد از چک کردن اسمم از تویمنش

 .  کنھیم
 یا بھ شدت ساکتھ و صدافض.  کفشام بلند نشھ ی پاشنھ ی پنجھ راه برم تا صدای کنم روی میسع

 با نور کم و ھیسالن بزرگ. کنمی بازه ، آروم باز ممھیدر کالس رو کھ ن.  ادی می آرومیصحبت ھا
 ھیا سالن ساده.  ده ی عکس می جھی در مورد من کھ نتی بھ آدم بده ولیزرد کھ قراره احساس خوب

 مھی نی نمای کافھ سادیآدم رو نورش .  کنھی رو بھ من القا می کھ احساس خفگی پنجره اچیبدون ھ
 یی انتھافی کھ ردیانسالی صورت مرد و زن مینگاھم رو.  ندازه ی معصری ولابونی خکیتار

 کلیھ.  بستھ ی رو با کششی جو گندمیمرد موھا.  مونھ ی ھستن ، مینشستن و گرم صحبت آروم
 کھ تضاد شی پر کالغی موھای روی نفتیزن ھم شال آب.  داره و با کت و شلوار نشستھ یومندتن

 .  داره انداختھرشی طراوت و تی با پوست بییبایناز
 
 احساسات بھ ی سرھی فضا دارم؟ انگار قراره نی آدمھا و انی با ایتی گذره من چھ سنخی ذھنم ماز

 ھی شم و کنار ی کنم ، معذب می روم احساس می کھ با کنجکاویاز چند نگاھ.  بشھ قیتو تزر
 بھ  ھست منتظری اقھیچند دق. نمی شی فضا ھنوز بر نخورده منیھم مثل من با ادختر کھ انگار اون 

 داره یصداش خش.  دم ی سالن گوش می انتھاانسالی زن می شم و بھ حرفھای مرهی خواریدر و د
 ی کھ تویی سنگھایاز آثار درمان.  زنھ ی حرف میاز ھر در.  ده یکھ شنونده رو آزار م
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 گرفتھ ، نجای ھست و آدرسش رو از ای حوالنی کھ ھمی دکتری ھندیدستبندش ھست ، تا دارو ھا
مرد با جمالت .  کنھ ی نگاھش ، احساس می صداش و حتی انگشتھاش توی کھ توی انرژو رویتا ن

 .  کنھی می محترمانھ زن رو ھمراھیلیکوتاه و خ
 

 یپی با تی متوسطی با جثھ ھیاستاد مرد. کنھ  ی بستھ شدن در ھمھ رو متوجھ حضور استاد میصدا
 کنھ ی می کوتاھیابیکالس رو ارز.  زدهیلی مستطنکی و عختھی موھاش ریقسمت جلو. مردونھ 

 شم و سنگ ی می کنار صندلدی سفی و من تازه متوجھ سکونھی شی سالن می جلوی صندلیو رو
 یمی عود صندل سرخ مالیبو.  کنارش یدی سفھی روش و شمع استوانھ ای بزرگدیف سیستالیکر

 نی گم ، ای برم بھ پارسا مرونی جھنم بنی کھ از ای اھی کنم ، ثانیفضا رو پر کرده و من فکر م
 صداش کھ شروع بھ دنیبا شن.  خورده ی احمقش می بھ درد ھمون دوست دخترایمسخره باز

 ی رو کم مطی محنی از حس دافعھ م بھ ای ، کمباشیش از حد آروم و زی بی کنھ ، صدایصحبت م
 .  کنھ

 
 با می شھ و داری فضا پخش می آب تومی مالیقی موسیصدا.  گذره ی مشینی از مقدمھ چی ربعھی

 یو من دارم کم کم رابطھ .  می کنی حرف زدن استاد عضالت بدنمون رو رھا و شل میصدا
 در اطرافم یی آدمھاقی عمی نفسھای آب و صدای استاد و صدای نور سالن و صدانی رو بیفیظر

 .   کنمیرو کشف م
 

 اون حس آرامش نوازش ی خوره من رو از توی کھ بھ در می ضربھ ای بازه کھ صدامھی نچشمام
.  شھ یدر باز م.  شھ ی مرهی چشمھا بھ در خھی من ھم مثل بقی کشھ و چشمھای مرونیگونھ ب

.  متوسط رو بھ بلند کلی داره با قد و ھی ساده ای کوتاه و فندقیموھا.  شھ ی با عجلھ وارد میپسر
 روشنش بھ شدت جلب ی متوسط چشمھای ھایژگی ونی ای ھمھ نی زده و بی روشنیپ طوسیت

 .   کنھیتوجھ م
 
 ی کھ روشھ ، چشماش رو روی سرزنشگری توجھ بھ نگاه ھای گھ و بی بھ استاد می اجازه ابا

 رو از فمی اراده کی بوفتھی من مینگاھش کھ رو.  نشستن ی برایی چرخونھ دنبال جایکالس م
 کنار ی زنھ و بھ سمت صندلی میپسر لبخند.  ذارم ی پام مری دارم و زی کنارم بر می صندلیرو

 یعنی لبخند نیا.  کنمی کھ دادم فکر می وحشتناکی بھ روبروم بھ سوترهیمن خ.  کنھ یم من حرکت
 ی چی من برای حرکت احمقانھ نی کردم؟ اصال ای نشستن اون خالی رو برایفکر کرد من صندل

 !  بود؟
 
   خانومیمرس: 
 
سرم .  نھی شی پوست سرم می روی ، قطره عرقی صداش و لبخند کمرنگ دختر کناردنی شناز

 .  کنمی لب زمزمھ مریز" یخواھش" ندازم آروم ی منییرو پا
 
 ھام رو پر از عطر ھی کشم ، تمام ری آرامش بخش استاد می کھ با صدایقی و چھار نفس عمستیب

 .   کھ پسر نشستھییدرست جا.  ادی کرده کھ از سمت راستم میتلخ و سرد
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 خودشون بھ یبچھ ھا شروع بھ معرف.  کنھ ی شھ و استاد کالس رو ترک می کھ تموم مکالس
.  اسمھا و چھره ھا رو بھ خاطر بسپرم نکھیمن ھم بدون ا.  دن ی کنن و با ھم دست می مگھیھمد

.  کنمی می دم و خودم رو معرفی شھ رو جواب می کھ بھ سمتم دراز می دستی ھراز گاھیسرسر
 . فرار کنمی اجباری ھایی آشنانیرای دارم تا برم و از زیم رو برفمیک
 
 .یگیسام ھستم ، سام ب: 
 
 ی و نرممی مالیتن صدا.  زنھ یبخند م و چشمھاش لاوردهی گردم دستش رو جلو نی سمتش بر مبھ

 .  داره
 
 .نی ھستی حامنیاسمی شمام دم،یالبتھ شن: 
 

 .  زنمی می شم ولبخند کج و کولھ ای مھول
 
 .  بلھ با اجازه -
 

 یسوار م.  رمی بگادی رفت و برگشت رو کامل ری اول بود ، پارسا اومده دنبالم تا مسی جلسھ چون
 مھربونش یچشما.  کامال فرو رفتھ ی صندلی ده توی تکون میسر.  گمی میشم وسالم پر انرژ

 .  کنھیبا پشت دستش گونم رو نوازش م.  زنھ یلبخند م. خستھ ست 
 

 !!  بشھسی دھنمون سرومشی برسونمیای بمی بکوبدی کنھ ما بالکسی خواد ری خانوم منیا_ 
 

 یخوشم نم"  داد کھ ماتومی آورد و اولتشبی رو کھ بابا ددمی جدیگوش.  بندم ی اتاق پارسا رو مدر
 شونم افتاده یشال کرم رنگم رو کھ رو.  کنمی ملنتیسا" ی ور اون ور برنی بدون تلفن ھمراه اادی

 کھ یاحت ریلباس ھا.  کشم ی مرونی دراور رو بیی باالیکشو.  کنم ی مزونی آوی، بھ چوب لباس
چون دوست نداره .  شده دهی ، مرتب تا کرده و چدهی سر پاساژ خریدیپارسا برام از فروشگاه ھال

 لباس ھا نیاز ب.  بلوز شلوارای و شلوارک بلندن شرتی تای باز و بدن نما بپوشم ، اکثرلباسھا یلباسا
  کنمیشلوار عوض م  رو با بلوزرونمی بیلباسا.  کشم ی مرونی رو بی ساده ایبلوز شلوار صورت

 . 
 

 ی فانتزی با طرح ھادی سفیرو تخت.  نمی شی بزرگ اتاق می کنار پنجره ی تخت دو نفره یرو
 رو یرو تخت. نھی شی لبم می ھمھ مرتب بودن پارسا لبخند رونی شده از ادهی تخت کشی رویاھیس

 روبرو کھ یواریبھ کاغذ د.  کشم ی تخت دراز میرو.  چروک یکامال صاف انداختھ بدون ذره ا
 و اهی سیفضا.  کنمی چاپ شده نگاه میواریغذ د کای پارسا عکس بزرگ خودش رورشبھ سفا

 آجر سھ واری عکس بھ دیپارسا.  کرده جادی اییبای زی اتاق ھارمونونی عکس ، با دکوراسدیسف
 رھنیپ.  پاش ھم دراز شده ھی از پاھاش رو جمع کرده و یکی.  داده ھی تکی فرسوده ایسانت

 یاجزا.  کوتاه و نامرتبھ بایموھاش تقر.  روشن ی با شلوار لدهی پوشی جذبی رهیمردونھ اسپورت ت
 ھست کھ یازی چشمھاش ھست چھ نیالبتھ تا وقت.  ده ی رو نشون نمی حالت خاصچیصورتش ھ

 ینگاھ.  نگاه آروم و مبھم ھست نی ایتا وقت.  بذارن شی رو بھ نمای صورتش بخوان حسیاجزا
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  قدم جلو ترمھیمن از تو " گھ ی مشھی کھ انگار ھمی نگاھیدروغ بگ  وینی جلوش بشی تونیکھ نم
 ." 
 

 .  ی کنی کار می چگھی درونی بای ؟ بی زنده انیاسمی_ 
 
 کھ برام مرتب جفت ی عروسکی پرزیای رو فرشییدمپا.  شم ی صداش بھ سرعت پا مدنی شناز

 . رونی رم بی پوشم و میکرده و گذاشتھ کنار تخت م
 

 .   کنھیاز پشت اپن نگاھم م.  کنھ یدرست م وهی کوکتل مکسری با مداره
 

 ھوا رو ھیتصف. بخور رو بزن تو برق .  و روشن کن ونیزیتلو!  باز کھ؟ی شدیپلنگ صورت_ 
 . ھم روشن کن

 
 ی کاناال می دارم و تویکنترل رو بر م. نمی شی می راحتی دم و روی کھ گفتھ انجام مییکارھا

 .   برنامھ ھاش چرت و پرتھای داره تی پارازای یلعنت. چرخم 
 
  م؟ی نگا کنی خوب ندارلمی فی دی وی دیپارســا تو -
 

 .  ستی مناسب تو نی وللمھیچرا تو دستگاه ف_ 
 

 .  دارمی رو بر می دی ویکنترل د.  شم نگاه کنم ی موسوسھ
 

  ست؟ی گم مناسب تو نی میدینشن_ 
 

 ی امھی لبخند نصف ننھی بیاخمام رو کھ م.  نمی شی ندازم و رو بھ پارسا می مزی می رو روکنترل
 . زنھیم
 

روش عکس سھ .  ھیونیزی تلوری ززی می کشویتو.  مینی بیاونو م.  ھست خنده داره گھی دلمی فھی_ 
 .  ارمی بوانی لی توزمی رو برنایبرو بردار من ا.  زدن بھ چشمش ی آفتابنکی بچھ کھ عھیتا مرده با 

 
از تو آشپزخونھ داد . رونی کشم بی رو میکی چھار تا کشو ھست کھ ونیزی تلوری ززی سمت مرمیم
 .  زنھیم
 
 یی سمت راست باالیکشو_
 
 شم و تند ی زده مجانی کشوھا باشھ ھنی ای تویی ھم جای لعنتی ھای دی اون سدی فکر کھ شانی ااز

.  ستی نلمی فی ھای دی سی کشو ، کشونیمشخصھ کھ ا.  کنم ی و رو مری ھا رو زی دیتند س
 نوشتھ شده یزی چی دی سکی ھا با ماژی دی از سی سرھی یرو.  نداره لمی کدوم کاور فچیچون ھ

 ی مرونی ھا رو بی دی از سیکی.  کرده باشھ تی ھا رو خودش رای دی سنی رسھ ای مظربھ ن
 .   خوانندستھی کھ اسم نیا adel 2009 روش نوشتھ. کشم
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 !  نیی سمت راست باال ھست ؛ نھ سمت چپ پای کشوی توی دی کنم بھت گفتم ، سیفکر م_ 
 
 کھ توش دو تا ی اینیبا س. ستادهی سرم ایباال.  پرم ی ضرب مھی سرم ی باالشی حضور ناگھاناز
 رو کھ لرزش ی دیس.  کشھ ی مرونی ذھنم بیبا نگاھش انگار داره فکرمو از تو.  کوکتلھ وانیل

 .   کنھی نگام می حال دلسوزنی و در عینی بدببا.  زی می ذارم روی ده ، میدستم رو لو م
 

 .   کنمی مداشی مبل خودم پی رونیبرو بش_ 
 
 رونی رو بلمی فی دی ذاره سرجاش و سی رو می دی شھ سیخم م.  ذاره ی مزی می رو روینیس
 ی داره و رویکنترل رو از جلوم بر م.  زنھ ی ممینی بی روی آرومیبا انگشتش ضربھ .  کشھیم

 ی خم منھییفشارم پا.  ره ی فرو می راحتی کنھ و کامال توی می رو پللمیف.  نھی شی می کناریراحت
 .   ھا رو بردارموانی از لیکیتا  شم
 

 .  رو برداریکیاون _ 
 
  چرا؟ -
 

 اون واسھ منھ_ 
 
   داره ؟یچھ فرق -
 

 . بزرگترا بخورنیدنی از نوشدی کھ بچھ ھا نبانھیفرقش ا_ 
 

 .   دارمی خودش رو بر موانی لدمی منظورش رو فھمنکھی ا کنم و بای ملج
 

توام . قھر و ناز کردنات رو دوس دارم .  بچگونت رو دوس دارم ی کردنای لجباززمی عزنیبب_ 
 ! نھ؟. ی کنی با من لج می کھ ھی من رو دوس داری و تشر زدنایحتما اخالق سگ

 
 زورگو ، کھ ھی بگم عوضادیپشت لبم م.  دارم ی خودم رو بر موانی ذارم سرجاش و لی رو موانیل

 ھی ی ، برایزی و ظرافت و تمقھی ھمھ سلنیا.  ھی کوکتل عالیمزه .  مونھیھمون جا پشت لبم م
  کھی با منسھی خوابھ ، در مقای پدر و مادرش می کھ تازه شب ھا ھم خونھ ی مردی مجردیخونھ 

 .  زهیانگ ، واقعا حسادت برامی بر نمکممی پس اتاق کوچاز
 ره پارچ ی شھ و میپا م.  کنم ی خورم و با لذت چشمام رو باز و بستھ می رو تا تھ مکوکتل

 گلو تا یبھ انحنا.  کنھ ی رو دوباره پر موانمی شھ لیخم م.  داره ی اپن برمی رو از روکسریم
.  پوست برنز خوشرنگ گردنش بکشم ی شم انگشتم رو روی کنم و وسوسھ میگردنش نگاه م

 با ھر ضربان قلبش ، با ھر پشی پی با بوختھی عطر آمی جستھ ش کھ انگار بور بی رگایرو
 کشم و با لذت ی ھام مھی ری عطرش رو تویبو.  شھ ی ھوا پخش می رگھاش تویپمپاژ خون تو

 ره تا پارچ رو ی بوسھ و سمت اپن می رو ممیشونیھمونطور کھ خم شده پ.  کنم یمزه مزه م
 .  کنمی کھ ناخونام توش فرو رفتھ کنارم پرت مرو  بغلمیمنم کوسن تو. بذاره
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 یی جاھاستی ذھنم لی اول تودیبا.  کنھ ی دراز کرده و کوکتلش رو مزه مزه مزی می رو روپاھاش
خونھ رو از .  جا رو بگردم ھی ھر فرصت یبعد تو.  باشھ رو مشخص کنمی دی تونھ سیکھ م

چون .  کمد لباسا و دراور بزاره ای آشپزخونھ ی رو توی دی گذرونم امکان نداره پارسا سینظر م
 کی بارزی مری کشو زھی.  کنم ی نگاه مییرایبھ ھال و پذ.  کنھ ی مخفی از کسستی نازی کھ نانجیا

 زیدو تا کشو ھم م...  ونیزی تلوری ززی میکشوھا...  ممکنھ ی ولدهیھر چند بع. و بلند تلفن ھست 
 اتاق!!!  یوا...  اتاق کارشھ و کمدا وی لبتاپش کھ توزی مونھ میو م...  ھا داره یوسط راحت

 . دمی مرونینفسم رو پر حرص ب.کارش ھمھ جاش مشکوکھ 
 کنم کھ ھنوز بھ نصفم ی پارسا نگاه موانی ذارم و بھ لی مینی سی شده روی دوم رو کھ خالوانیل

 . دهینرس
 
  پارسا؟ -
 

 . لمھی ھنوز متوجھ فنگاھش
 
  ؟ی و سر کار بری ، ھم بھ کارات برسی ھم خونھ رو مرتب کنی کنی وقت میک-
 

 . ستی نری وقت گادی ، زی ھم جمع نکنی و روی کنزی رو ھمون لحظھ تمزیاگھ ھمھ چ_ 
 
  بار من واست غذا درست کنم؟ھی شھ یم-
 
 .  کنھی تعجب نگاھم مبا
 
 بھ غذا درست ازین!  زمی خورم عزی ؟ خودم مسی و دعانوری فالگنیچطور ؟ باز با دوستات رفت_

 .ستیکردن ن
 
 اشتباه تی قبلی کجا بود ؟ من رو با دوست دختراسیدعا نو.  بار رفتم فال قھوه گرفتمھیمن فقط  -

 !زمی عزیگرفت
 
 خونھ ی و قرار بود پات رو تویی من و بجوی خرخره ی خواستی مشیخب پس تو کھ چند روز پ_
 ؟ی واسھ من غذا درست کنی خوای شده کھ می ، چی من نذاری
 
 ؟ اصال خودم دوس ی خواد دست پخت من و بخوریخب تو دلت نم.  بودم یاون موقع عصبان -

 ! کنمیدارم واست آشپز
 

 امیاون وقت ب!  زنم ی مگھی دیجا کنم با تو باشم ، از صد ی کھ وقت ممی دو ساعتنیمن ھم_ 
 ...   بارھیحاال سر فرصت !! اووه ... صبر کنم غذا آماده بشھ .  کنم دیخر

 
  پرم وسط حرفشیم
 .   آمادستیایبعد تا تو ب...  کنمیغذا درست م.  کنم ی مدیمن خودم خر.  رو بده دیخب تو کل -
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 . کنھی کنھ نگاھم می مکی رو بارچشماش

 
 
 
 

 .  شمیتو چشماش براق م. رمی گی مشی ، دست پنمی بیکش رو کھ م مشکونگاه
 
 ! ی دلت بخواد دست پخت من رو بخورمیلیخ. امی خونت نمامی بیستی نی وقتی ؟ دوست ندارھیچ -
 

چون خم شدم ، .  کنم ی و شروع بھ کندن الک ناخون پام می راحتی کنم روی رو جمع مپاھام
 دستشھ و ی تووانیل.  پامی می چشمری موھام حرکاتش رو زنیاز ب.  ختھی صورتم ریموھام رو

 کنھ و از نگاھش یھمچنان داره من رو نگاه م.  کنھ ی تر می لبھاش و فقط لبکھی نزدارهیدائم م
 ھیصورتش .  اثر کرده بھ قول خودش گرم شده شیدنیالکل نوش.  سرشھ ی توی چدیفھم  شھینم

 ......................................... کم بر افروختھ ست
 رهی گی سمتم و دستم رو مادیم.  ذاره ی مزی می کشھ و با صدا روی نفس سر مھی رو تا تھ وانشیل

 ی باعث سکندرشی ، حرکت ناگھانستمی خودم رو جمع و جور کنم و باامیتا من ب.  کنھ یو بلندم م
 گوشم ی زنھ پشت گوشم و لبھاش رو مماس نرمیموھام رو از کنار صورتم م.  شھ یخوردنم م

 . رهی گیم
 

در ضمن خودت . یحاال نوبت توه دست پخت من رو بخور.  زمیدست پختت رو قبال خوردم عز_ 
 !یاز دست پختت خوشمزه تر

 
 ، ی لذت اجبارھی. نھی شی وجودم می توی با لذتختھی کنار گوشم ، لرزش آمشی دم و بازدم تعمداز
 نی داره ای مردونھ ایچھ بو.  عطرش ی الکل نفسھاش گند زده بھ بویبو.  زیرآمی لذت تحقھی

 ی رسھ دستم رو از تویچون زورم نم.  بره ی کشھ و بھ سمت اتاق خواب میدستم رو م! الکل 
 .  دمی وجود فشار می کنم و با ھمھ ی گوشت دستش فرو می بکشم ، ناخونھام رو تورونی بشدست

 
 شکنھ ، ھم ی خوشگلت میچون ھم پوست من کلفتھ ناخونا.  ریچنگ نگ!  خانومیشی پیھ_ 
 . ی کنی ترم مصیحر

 
 با عیقطره اشکم رو سر.  نھی رخم رو بپوشونھ و صورتم رو نبمی کنم تا موھام نی رو خم مسرم

 . شونھ ی و منم کنارش منھی شی تخت میرو.  نھی کنم کھ نبی چشمم پاک میدست آزادم از گوشھ 
انگشتش رو آروم از .  زنھ پشت گوشم یموھام رو م.  ارهیبا انگشتش آروم صورتم رو باال م

 ی با انگشت بھ لبم می آرومیضربھ .  شھ ی لبم متوقف می کشھ و تا روی ممینی بی تا روینشویپ
 .  کنھی کنار گوشم فرو می موھایصورتش رو تو. زنھ 

 
 کوچولومون کھ یاسی نمی خواستم ببی کھ باھات بودم و از دستم در رفت ، می دو باریکیاون _ 

 بعد نھیریاولش ش.  مونھ ی مدهی رسمھی نی مزش مثل خرمالودمیکھ د!  ھیبزرگ شده چھ مزه ا
پس .  بھ خودم عادتت بدم ستیقرار ن.  شھی ممونی کنھ و آدم از خوردنش پشیدھنت رو گس م
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 واسھ من کھ ریآبغورم نگ.  کھ بھشون تجا وز شده اری رو در بییرا دختی و اداھیخبر فکر نکن
 .  کھ بتونھ ترحم من و جلب کنھای دننی تو اھیزی چنی دختر آخرھی ی ھیگر
 
انقدر پر شدت کھ .  دوه ی تمام رگام می حرفاش خون پر شدت ، پر حرص ، توری ھمھ تحقنی ااز

 .  کنم پوست تنم در حال شعلھ ور شدنھیاحساس م.  رهی گیتمام تنم گر م
 
 کنھ ؟ فکر ی آشغال عادت می بھ توی ترحم تو رو خواست ؟ کیک.  سوزه یبھ جھنم کھ دلت نم -

 ...  جک و جی ھمھ مثل اون دوست دخترایکرد
 

 سمینگاه خ.  کشم ی کنم و خودم رو عقب می شھ ، نفسم رو حبس می ھوا بلند می کھ تودستش
صورتش خشک و .  لغزه ی صورتش می صورتم متوقف شده تا رویستش کھ جلوآروم از پشت د

 ی جون و روحی بی لعنتی ھر ماده ای سنگ ای شده دهی انگار از چوب تراششھی حالتھ مثل ھمیب
 . نھی قاطعن و پر از خشم ، پر از کستنی مبھم نگھی دشماش چیول.  ی اگھید
 

 ی مرونیب A4  بھ ابعاد کاغذی عکس گالسھ  بره چندی تخت مریز.  کنھ ی رو مشت مدستش
 .  رهی شھ و بھ سمت در اتاق می پام و بلند می ندازه رویعکس ھا رو م. کشھ 

 
 زنم تا رطوبتش رو پس بزنم و بتونم عکس یچند بار پلک م.  از رطوبت اشک تار شده چشمام

 حرکت نیاز ترس ا.  ادی گرده و با دو قدم بلند سمتم می کھ بر منمی پام رو واضح ببی رویھا
 ی کنھ و سرم رو بھ عقب می دست مشت مھیموھام رو با .  تونم بکنم ی نمی حرکتچی ھشیتھاجم
 .کشھ

 
 ! بد عادتم نکن بچھ. عادت ندارم دست رو زنا و دخترا بلند کنم _ 
 

 . رهی مرونی کنھ و از اتاق بی رو رھا مموھام
 

 ی خالیبھ فضا.  بود ستادهی اشیھ تا چند لحظھ پ کییبھ جا.  شم ی مرهی زده بھ روبرو خبھت
 ده ی نمی کھنگیبھ خشم و نفرت پارسا کھ بو.  پارساست ی منفیروبرو کھ ھنوز سرشار از انرژ

 ی از دلھره تویمیحجم عظ.  زنم تا بغضم از گلوم پرتاب نشھ ی رو چنگ میرو تخت. تازست 
 .  کنمیبھ عکس ھا نگاه م.  شھ ی مریرازوجودم س

 
 ی و گفتم توی رو دادم دست ماننیدورب.  می ، اومده بوددی مجیی دختر دای خودمھ از عروسعکس
 کھ دادم بھ یشگاھی پول آرارمی کردم اگھ عکس نگیاحساس م.  رهی مختلف ازم عکس بگیحالتا
 شی گفتھ بودم آراشگری بودم و بھ آراختھی تابدارم رو لخت کرده بودم و دورم ریموھا.  ره یفنا م

 .   بکنھظی لبھام رو غلشی آرایچشمھام رو سبک ول
آدم !  رو ظتیپاک کن اون رژ غل" گوشم گفت ری بابا سرد بود و مامان چقدر زی نگاه ھاچقدر

 .  بھ من نظر ندارهی زنونھ کسیمن چقدر غر زده بودم کھ تو!"  کشھ یخجالت م
 

 تنم کرده بودم دستم رو زده ی دکلتھ کوتاه مشکی و لباس مھموندمی تخت مامان بابا دراز کشیرو
 نگاه نی کرده بودم ، مظلوم و پر از ناز بھ دوربی چونم و سرم رو کج کرده بودم و سعریبودم ز
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 دوست  ازای کھ پریعکس.  نشونم داده بود درآورده بودم ای رو کھ پری عکسی دختر تویادا. کنم 
 ی شده بود و چقدر تومی کرده بود و بھ من نشون داده بود و چقدر حسوددای پارسا پی قبلیدخترا

 .   کرده بودمنی نگاه کردنش رو درآورده بودم و تمری ادانھیآ
 

 ی رو مامی لباس مھمونی ھا رو ورق زدم عکس ھا مربوط بھ ھمون موقع ست فقط من ھعکس
 .  گرفتی عکس می کردم و مانی و عوض مدمیپوش

 
 ناجور بھ صورتم وصل شده ، بھ باال ی وصلھ ھی مسخره کھ مثل یرتم با اون ادا از صوچشمھام

 در معرض شتری تخت بی رو دنی کھ بخاطر دراز کشیی ھانھی بھ سوفتھی عکس می لخت تویتنھ 
 فتھی برونی ھاش بنھی ده سی اجازه نمبی زن نجھی گفت ی مشھی کھ مامان ھمیی ھانھیس.  ھستن دید

 ناخونش رو آروم ی و گاھگداردی کشی لباسم رو از پھلو باال مکباری ھر چند لحظھ ی عروسیوو ت
 " ییای حی انقدر بی رفتیبھ ک"  گفت ی گوشم مری کرد و زی بازوم فرو میتو
 

 ری شده انگار زنی م سنگنھیس.  نی زمی روزهی ری دستام منی شھ و عکس ھا از بی شل مدستھام
 چیھ.  کنم ی تخت رھا میبدنم رو رو.  افتاده یفیم بھ دوران خف مونده و باال تنیبار وزنھ ا

جدا . جدا شدن ! رھا شدن ھم نھ .  کنم یاحساس رھا شدن م!نھ .  ی احساسچیھ.  ندارم یاحساس
 ی بنیمن با ا.  رھا شدن و جدا شدنم نی ای ستھیمن شا.  تمی از خانواده ، از ھمھ ، از معصومدنش
 ی ستھی زنم ، شای پدر و مادرم می ، بھ آبرومی کھ پشت سر ھم بھ زندگیی کثافت ھانی با ایدیق
 .  خلط تف بشمھی کھ مثل نمیا

 
 شیسی کرده و از خسی رو خی رو تختزهی ری باز موندم می لبھانی کھ از بی ھام و رطوبتاشک

 و بھ ستادهی و با آرامش الکسیچقدر ر.  ادی داده بھ در باال مھی تکبتینگاھم تا ھ.  شھ یچندشم م
 .  نمی شی کنم و می خودم رو جمع میبھ سخت.  کنھ یمن نگاه م

 
 ی رفت و آمد مختصرھی سالھ خانواده ھامون با ھم ٧.  یدو سالھ خبر مرگت دوس دخترم بود_

 ونیاون وقت کلکس.  نمی ببی س ک سمھی لباس نھی بار نشده بود من تو رو با ھیتا حاال . دارن 
 ؟ انقدر طلبھ ی کھ باھاش فقط دو ماه آشنا بودی پسرھی واسھ ی کردلیمی رو اتی س ک سیعکسا

 !  ی انقدر زجر نکشی خود راه دور نریب!  زمی عزی گفتی دو سال منی تو ایبود
 
 لبش انگار ی روشخندی نیول.  کنھ تموم کنھ ای روونم حی از اشکھادی کنم شای چشمھاش نگاه مبھ
 . "   تو وجود ندارهی برای دلسوزچی ھنجایا.   نکنریخودت رو انقدر تحق" گھ یم
 

 ی چی دونیم.  کرده لیمی اونم واسھ من ای جونت فرستاده بودی رو تو واسھ ساملیمی انیا_ 
  نوشتھ بود ؟

 
 .  ستھی ای و جلوم مرهی گی ش رو از در مھیتک
 

 !رتی ؟ جونم غگھی دختره نامزدتھ دنیا" نوشتھ بود _ 
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من .  نداره ستادنی لھ شده و توان ای رم کرده اواناتی حی حملھ وحشری رو دارم کھ زی آدمحس
 .  کنمی مکاری ھا چنھی نرنی ای حملھ ری زی حامی خانواده ی سالھ ٢٠دختر 

دوباره . چشمھاش دوباره مبھم شدن .  کنم ی و بھ صورتش نگاه مارمی باال می رو بھ سختسرم
 .  کننی میابی روبروشون رو ارزی چارهیدارن دختر ب

 
   شھ برم ؟یم -
 
 .  شھی رو متوجھ ممیرانی لحن خستھ م انگار عمق واز
 

  تخت منھ ؟ری گرفتم و زنتی چرا عکسھا رو پری دونیم_ 
 
 . کنمی نگاھش ممی خالی سوالش ندارم با چشمھای برای جوابچیھ
 

  کنھیآب کنار دھنم رو با پشت دست پاک م.  کنھی چشمھام مکث می توی و چند لحظھ اادی مجلو
 . 
 
 پاشو حاضر شو برسونمت.  خندم ی می عکس اومدی کھ توییای عشوه شترنی بھ ایچون شبا کل_
. 
 

 خوردن رو کنار ی گذاشتھ و سبد سبززی می رومھی قیدو خورشت خور.  نمی شی مزی مپشت
 .  نھی شی و مزارهی مزی می برنج رو روسیمامان د. بشقاب من گذاشتھ کھ دوست دارم 

 
.  شھ گره ھاشو باز کرد ی با نرم کننده ھم نمگھید.  شونھ بھ موھات بزن ھمھ گره گره شده ھی:

 . یی لباسشونی تو ماشزمی خوام لباسات رو بری ؟ چند روزه می ریچرا حموم نم
 

 افتادم کھ سر غذا شبی دادی . خوره ی غذا بھم مدنیدلم از د.  حرفھاشو ندارم دنی شنی حوصلھ
 خواست یمامان بھ زور م.  ، بابا مامان راه انداختن یی دو روزه چھ بحث و بگو مگونینخوردن ا

 ھ کنمی خواست مثال روانشناسی مکی شیلیبابا ھم خ.  کرد یغذا رو بخورم و ھمش باھام دعوا م
 کھ از شر نی ایمنم برا.  می خوری بعدا با ھم منیاسمیمن و .  نکن تشی گفت اذی بھ مامان میو ھ

 باعث شد ، باالفاصلھ با ییایخولی بابا راحت شم ، تمام بشقابم رو خوردم و بعد حس مالییبازجو
 .   کنمی معدم رو خالاتی تھ حلقم تمام محتویانشگت

 
 نی تنھام بذاریوا.  کنھ ی کرده و داره غذا خوردن من رو نگاه مکی چشماش رو باری کممامان

 ! رو خداتو 
 

 .   زنمی میی دندون نمالبخند
 
  ؟یدی خرم سلطان رو دروزیمامان د -
 

 .   کنھی مشبی کردن داستان دفی شکفھ و شروع بھ تعریگل از گلش م.  ده ی انگار جواب محرفم
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 .   چھ باحال؟ی گی مامان راست میوا -
 
 .  نمی شی جام می ھو با ذوق صاف توھی
 
 .   خورمی برم می تکرارش رو غذامم ممنی شھ برم ببیمامان م -
 
 .   ذارهی بخور تا شب ده بار تکرارش رو منیمگھ تکرارش االنھ ؟ بش: 
 
 .  خورمی شھ تمام غذام رو می باز مونیزیاشتھام جلو تلو! مامان تو رو خدا  -
 
 می شھ و منم بشقاب خورشت خوری شھ ، مردد می باز مونیزی جملھ کھ اشتھام جلو تلونی گفتن ااز

 ی رم سمت راحتی دارم و می رو بر ممیقاشق چنگال و سبد سبز.  کنم ی می برنجم خالیرو رو
 ذا غادی قاشق چنگال کھ میصدا.  نداره دی دمنی بھ نشی داره ولدی دییرایآشپزخونھ بھ پذ.  نینشم

 .  ادی نمرونیزخونھ ب رو جمع نکنھ از آشپزی دونم تا می ده و میخوردنش رو نشون م
بشقابم .  کشمی رو مفونی و سزمی ری بشقابم رو دور می رم و تمام غذای میی سمت دستشوآروم

 رو روشن ونیزیبا کنترل تلو.  کشم ی دراز می راحتی ذارم و روی می راحتی جلوزی میرو رو
 .   ذارمی دھنم می توی برگ شاھھی ذارم و ی شکمم می رو رویسبد سبز.  کنم یم
 

 شم یدارم بھ سرعت الغر م.  رمی گی غذا حالت تھوع می غذا و بودنی شھ کھ از دی می روزچند
 .   پوشم از چشم بابا مامان پنھانش کردمی کھ می گشادیو با لباس ھا

 
.  ره ی نمرونی لحظھ از ذھنم بھیفکر سام .  دمی عکس ھا رو فھمانی کھ جری سھ روزنی اتمام

 از یاشک.  ستی نشتری بی جزئی کھ سام زد ، خراش ھایقی عمیا در مقابل ضربھ  پارسیرفتارھا
 ذارم بغضم رو ی دھنم میدو دستم رو رو.  چکھ ی موھام منی چشمم آروم کنار صورتم بیگوشھ 
 می راه تنفسی شده کھ ده ھا بار شکستھ و دوباره مثل توده ایمی بدخیبغضم مثل غده .  کنم یرھا م

 . رو سد کرده
 ی ھمھ ی چھره نیزتری جذاب سام کھ حاال نفرت انگی چھره ی شم ولی مرهی خونیزی تلوبھ

 .  شھی چشمام دور نمی ، از جلومھیزندگ
 
 کھ زده بودم ، ی ساده اھی سورمھ اپی باز از تیول. تمام مانتو و شال ھام رو امتحان کرده بودم " 

 ساده یلی خای و مناسب کالس نبود ، دی رسی می رسمری غیلی بھ نظر خایلباسھا .  نبودم یراض
 بھ دنیستا قبل از ر.  کرد ی زدم مجانی کردنم بھ شدت ھلکسی ری بھ جاشنیتی مدیجلسھ ھا. بود 

 نشست قلبم ی کنار من می عادیلی و خومدی سام می رفت و وقتیکالس تپش قلبم بھ شدت باال م
 دونستن ی کالس می بچھ ھای انگار طبق قانون ننوشتھ اگھیبعد از چند جلسھ د.  زد یآروم تر م

 .  باشھی خالدی کنار من بایکھ صندل
 
 تمام یول.  شمی مرهی آروم بھ روبرو خیلی کنم و در ظاھر خی رو می صندلی ناخونم چرم روبا

 سالم و احوال ی نشم و از صدارهی کنم کھ بھ در کالس خی رو ممیحواسم بھ در ھست و تمام سع
 .  شمی متشی شھ ، متوجھ ھوی کھ وارد کالس می کسیرسپ
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 .  شھیپوست صورتم داغ م.  شھ ی مکی کھ نزدادی میی قدمھای شھ و بعدش صدای باز مدر
 

 داد ی تکون می کرد و فقط سری نمی شد بلند سالم و احوالپرسی وارد کالس می کھ وقتی کستنھا
 گرفتنش وانمود کنم کھ متوجھ حضورش دهی کنم با ندی می و من سعنھی شیکنار من م. سام بود 

   گھی می آرومی و با صداارهی مکیسرش رو نزد. نشدم 
 
 !  سالم خانوم کوچولو: 
 

 بورش و شی کنم و تھ ری سبز روشنش نگاه میبھ چشماھا.  کنم ی گردم و نگاش می بر مباالخره
 ی ھام مھی ری تویواشکی بشھ آروم و یعی طبری غدنمی نفس کشی صدانکھی عطرش رو بدون ایبو

 . کشم
 
 .   ؟ سالمنیاومد! ِا  -
 
  ؟ی کردی فکر میراستش و بگو بھ ک. یمتوجھ نشد.  ی خودت بودیای دنیشما تو.  زمیآره عز: 
 
 .   کردمی فکر نمیبھ کس خاص -
 
 !  اوھوم چھ بھتر: 
 
 .  دهی بھ چشماش میطتنیش
 
 .  خب پس بھ من فکر کن: 
 

 حرفش رو نی ھمیبرا.  ھاش پنھان شده ی شوخی توی خاصطنتی شھ کھ شی می جلسھ اچند
 .  زنمی میی و لبخند دندون نمارمی گی نمیجد
 
  ھر ھر ھر؟ خنده داره ؟: 
 

 .   کنمی چشماش نگاه می و با تعجب تومردد
 
 دی باگھیچند جلسھ د.  گھی گم بھ من فکر کن دی ، بد اخالق ؟ خب می کنی نگا مینجوری اھیچ: 
  ؟ی کالس و من نازت رو بکشم ، تا تو بھ من شماره بدمیایب
 

 شدم و سام رهی گرد شده بھ سام خی من با چشمھایول.  شن ی و بچھ ھا بلند مادی در کالس میصدا
 .  کنھی صورتم رو با نگاھش آروم آروم نوازش می ، اجزای لذت بخشی و گستاخطنتیھم با ش

 
 کنھ و از یتمام بدنم انگار گز گز م.  گردنم ی روم رو بھ سمت استاد بر مننی شی م ھا کھبچھ

 لحظھ بھ کی ی سام ، حتی کنندگرهی و خییبای بھ زی از پسری دوستشنھادیپ. شدت گرما گر گرفتم 
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 با  ارادهی ، بی بزرگ از چرم صندلی کھی تھی زده شدم جانیبھ شدت ھ.  کرد یذھنم ھم خطور نم
 شده رهی کھ بھ استاد خی کشھ و در حالی مرونی دستم بیچرم رو از تو.  شھ یناخون ھام کنده م

 . گھیآروم م
 
 . ی وحشیجوجو: 
 

 ی کھ استاد مییجا.  کردم ی امروز رو متوجھ نشدم و دائم اشتباه مشنیتی لحظھ از مدکی یحت
 کھ چشمھام رو بستھ بودم ، تا یی جاای.  بودم رهی ، من بھ روبرو خنیگفت ، چشمھاتون رو ببند

بھ   ، من چشمھام بستھ بود کھ سام آرومدی استاد گفت چشمھاتون رو باز کننکھیچند لحظھ بعد از ا
من .  گذشت ی کالس واقعا برام خستھ کننده بود و نمیجلسھ . پھلوم زد کھ چشمھام رو باز کردم 

 قبل از کالسش ی بھ موضوع حرفھا کردم تا کالس تموم بشھ و سام دوبارهی می شمارھیثان
 . ی جدای بود ی زده بودم کھ بدونم حرفھاش شوخجانیبھ شدت ھ. برگرده 

 
از رفتن استاد بھ سمت در کالس متوجھ تموم شدن کالس .  کرد ، متوجھ نشدم ی کھ خداحافظاستاد
 .  شدم

 
   برسونمتون خانوم ؟نی دیامروز افتخار م: 
 
 .   بشھرتونیھ دممکن.  شم یمزاحمتون نم -
 

 .  بھ شدت دوست داشتم باھاش برم.  کرده بودم تعارف
 
 .  می برای از منھ ، بتیپس اگھ نگران: 
 

 مشکوک ی رم و نگاه ھای ره و منم دنبالش می منتظر جواب من بشھ ، بھ سمت در منکھی ابدون
 . رمی گی مدهی رو ندی ھا و منشیوکنجکاو ھمکالس

 
 و نھی شیرو بھ من م.  ده ی عطرش رو می بونی ماشیھمھ .  شم ی مشی مشکی سانتافھ سوار

 و طنتیپر از ش. پر از نوازشھ .  ستی و قدرتمند نینگاھش مثل پارسا جد.  کنھ ی نگام مقیدق
 .  شھیلبام خشک م.  شھ ی کنھ و دھنم خشک می از حدش پر از استرسم مشی بیرگیخ. ھینرم

 
 .   خوامیآب م.  تشنمھ یلیخ -
 
   گھی شدن آروم مادهی خنده و در حال پیم
 
 .  دمیآبم بھت م: 
 
 پارسا ی اس ام اس ھانکھی و و بدون اارمی مرونی بفمی رو از کمیگوش.  ره ی می بھ سمت سوپرتا

 .  اندازمشی مفمی کی کنم تویرو باز کنم خاموشش م
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 .  خونھ ساکتھ.  کنم یبھ اطراف نگاه م.  خوابم برده ی راحتیرو.  کنم ی رو کھ باز مچشمام
 
  مامان؟ -
 

 .ادی نمییصدا
 
   ؟ مامان ؟یمان -
 

بھ .  ستی نیکس.  کنم ی اتاق خواب مامان بابا رو نگاه می شم تویبلند م.  ادی نمیی صدابازم
برام گذاشتھ  یادداشتی دی رم چک کنم شای مخچالیسمت .  ستی نیکس.  کنم یآشپزخونھ ھم نگاه م

 .  باشھ
 ی جان مامان بزرگ شام دعوت کرده من زودتر میاسی"  نوشتھ یکی کوچی کاغذ بنفش چسبیرو

منم "  نمی بی رو می مانی دست خط مامان خط بچھ گونھ ریز." ای توام بی شدداریب. رم کمکش 
 " ی خواھرای رم زود بیم
 

.  رم یسمت اتاقم م.  مامان بزرگ رو ندارم یاصال حوصلھ .  شده ٤:٣٠ کنم ی رو نگاه مساعت
 ی تخت میرو.  اس ام اس دارم ھی.  کنم ی چک مدانھی دارم و ناامی برمزی می رو از رومیگوش

 . استیاز طرف پر.  کنمی و با عجلھ بازش منمیش
 
 ؟ گندش رو در یای مونی خط در مھی ؟ چرا دانشگاه رو ی ھستی کدوم گوروونھید.  یاسیسالم " 
 !"  یوردآ

 
 .   کنم رو تخت مرتب نشدمی رو پرت میگوش

 
   باباریبم -
 

از اون روز کھ .  کشم ی پارسا باشھ ، دراز مدی کھ تھ دلم نشستھ بود کھ شایدی از امسرخورده
 میگوش.  بار ھم نھ زنگ زده نھ اس ام اس داده ھی ی اومد ، حتشی عکسا پی ھیرفتم خونش و قض

 رو میگوش.  زنھ ی زبون مشینھ باز ن.  زنم یخب خودم بھش زنگ م.  رمی گی دستم میرو تو
 کنم و ی اس ام اس رو باز می دارم صفحھ ی بر منمی سی رو از رومیگوش.  ذارم ی منمیس یرو

 .  کنمی مپیتند تند تا
 
.  عکسام دست تو باشھ ادیفقط خوشم نم. چھ بھتر .  می نداری با ھم رابطھ اگھیخب انگار ما د" 

 "   دورزی عکسا رو پاک کن ھم عکسا رو برلیمیًلطفا ھم ا
 

 رو یگوش.  شم ی ممونی پشیمثل چ.  زنم یرو کھ م send ی زنم و دگمھ ی پارسا رو می شماره
 .   کنمی ناخونم رو با دندون می و گوشھ نمی سی ذارم رویدوباره م
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 شکمم و ی و پاھام رو جمع کردم تودمیبھ پھلو دراز کش.  نداده ی گذشتھ و ھنوز جوابقھیدق ١٠
 رو ی کنم و گوشی شم و دستم رو دراز می مزونیاز تخت آو.  نی زمی رو پرت کردم رویگوش
 .   دمیبا حرص دندونام رو بھ ھم فشار م.  نمی شی تخت میرو.  دارم یبر م

 
 "   گفتم ؟ی چیدینفھم" 
 

 کشم و ی میقینفس عم.  شم ی مھول. پارسا زنگ زده .  زنھ ی زنگ می لحظھ بعد گوشچند
 .   دمی رو جواب میگوش

 
 بلھ؟-
 

 بود گھی دیھر ک!  بچھ ییچقدر تو پرروو.  چی من نپیاصال حوصلت رو ندارم انقدر بھ پرو پا_ 
 .  ی خواریتو انگار م.  شد ی نمیتا چند وقت جلو چشمم آفتاب

 
 گم ی شوم کھ واست نفرستادم متی فدایبعدشم نامھ .  ی حرف بزنینجوری با من ایحق ندار -

 ...  ادیخوشم نم
 

 !  نیاسمیخفھ شو ! َاه _ 
 
 یعنی دورش شلوغ بود ، سرم داد زد؟ یعنی نکھی اشی پرهیتمام فکرم م.  شم ی دادش ساکت ماز

 یاشکام م.  رهی گیبغضم م.  کنھ ی شھ و اونم سکوت میمھتاب اون ورا بود ؟ از سکوتم آروم م
 .  چکھ

 
  ؟ادیبدت ماز من  -
 
 .   کنھیچند لحظھ بازم سکوت م.  کشم ی لرزش صدام خجالت ماز
 

 صدات عادت دنیتازه داشتم بھ نشن.  ومدمی اتفاقات کنار منی بھ حال خودم باشم ، با ای ذاشتیم_ 
 .   کردمیم
 
 ی کنھ ؟ آروم صداش می داره ترکم می جدی جدیعنی.  شھ ی می دلم خالی کھ گفت توی جملھ ااز

 . کنم
 
  پارسا ؟ -
 

   ؟ھیچ_ 
 
 . شمی لحنش ھست سر خورده می کھ توی پس زدناز
 
 یچیھ -
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.  ی پاکایفکر کردم مثل پر.  ی کنی فرق مگھی دی کردم تو با دخترای خودم بود کھ فکر مریتقص_ 

 . نیھمتون آشغال
 
   ؟ی نداریکار -
 

  اشم ؟ داشتھ بدی کارت بای چ؟یزی فقط من و بھ ھم بریزنگ زد_ 
 

من .  خوام ی رھا شدن رو نمنیمن ا.  زنم ی زل مواریمبھوت بھ در و د.  کنم ی رو قطع میگوش
 .   کنمیبازش م.  ادی ممی اس ام اس گوشیصدا.  خوام ی ھمھ تنھا شدن رو نمنیا

 
 "  حاضر باشگھی ساعت دمی دنبالت تا نامیم" 
 
 خودم نھی آیجلو.  پرم ی خواد بگھ ؟ از جام می می چیعنی.  کنم یبھ اطراف نگاه م.  شوکم یتو

.  کنم ی راه رفتن منی راه حموم در حیلباسام رو تو.  موھام چرب شده یوا.  کنم یرو نگاه م
 قھی کنم ھنوز ده دقیساعت رو نگاه م.  شم ی کنم و بھ سرعت حاضر می میعیحموم کوتاه و سر

 کھ با نمی چی مزی می رو روشیلوازم آرا.   چشمم گود رفتھریصورتم الغر شده و ز.  دارم قتو
 رو ی سبز گوشیدگمھ .  شھ ی بلند ممی زنگ گوشیصدا.  ببرم نی رو از بمیدگی رنگ پرشیآرا

 :  گھی زنم فقط میکھ م
 

 .   درمی جلوایب_ 
 

 در معطل بشھ ، چھ برسھ بھ االن کھ ی ھم ، پارسا دوست نداره جلویدر حالت عاد.  کنھ ی مقطع
 الغر یلی خیلعنت.  کنم ی نگاه مشمی بدون آرایبھ چھره .  ھم نداره ی ای درست حسابیحوصلھ 

  پرتزی می درش رو ببندم رونکھی کشم و بدون ای لبھام می دارم و روی بر میرژ لب گلبھ. شدم 
 پسی راه پلھ با کلیموھام رو تو.  کشم ی مرونی دراور بی کشوی از توی شال قھوه اھی.  کنم یم

 .   ندازمی سرم می رسم ، شالم رو روی بھ در خونھ کھ مبای کنم و تقریمجمع 
 

 کھ رمی گی خودم رو می شم و ھمچنان جلوی منی بھ صورتش نگاه کنم سوار ماشنکھی ابدون
 . نگاھش نکنم

 
  سالم -
 
 .  نمتیروت رو بکن سمت من بب. سالم _
 

 ی مشی تھ ری کمشھی ھاش رو ھم کھ ھمشیر.  کامال مرتبھ شھیمثل ھم.  کنم ی نگاھش مباالخره
با دستش شونم رو .  گرده ی صورتم مینگاھش متعجب رو.  مرتبھ یادی زگھیذاشت کامال زده د

 پھلوم و بعد ی زده رونی استخون بی گردونھ و دستش رو روی و بھ سمت خودش بر مرهی گیم
 .   کشھی مم رون پایرو
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  ؟یچرا انقدر الغر شد_ 
 
 .  نیی ندازم پایو سرم رو م گم ی نمیچیھ
 
مامان بابات .  خوان بکنن ی می ھر غلطی دی مدونی ؟ بھ ھمھ می دی زود وا میانقدر بچھ ا_

   ؟ی انقدر الغر شدننی بیمگھ نم
 
 .   کنمی رو نگاه مرونی پنجره باز
 
 ! ی رو فرمی انگار تو حسابیول -
 

 دی ذاشتم ازم سو استفاده کنن ، کھ االن بایاگھ من مثل تو احمق بودم و م. معلومھ کھ رو فرمم _ 
 .   چند تا بچھ بودمیبابا
 
  حاال ؟یکھ چ.  یاصال تو خوب.  ی ایقو.  یباھوش.  یتو زرنگ-
 

 التی دور خزمی و پاک کنم و عکسا رو ھم برلیمی خودت اون ای برمت جلوی دارم میچیھ_ 
 کار ی پشھی گم مرهی میبعد ھر ک.  زمی رو کامال راحت کنم عزالتی خوام خیم. احت بشھ ر

 .  کنمی مکارتی چنیاون موقع تو فقط بھ من زنگ بزن بب. خودش 
 
بداخالق .  من نبود ی وقت روبروچیتا حاال پارسا ھ.  کالمش بھت زدم ی ھمھ خصومت تونی ااز

 .  منی روبروینجوری نھ ای شد ولی میبود عصب
 کنھ تعجب یدر خونھ رو کھ باز م. آروم و صبور .  کنھ ی پشت سرم حرکت ممی رسی کھ مخونھ

 و زنی می خورده شده روی و قھوه یی چایفنجون ھا.  ست ختھیخونھ کامال بھ ھم ر.  کنم یم
بار  ھی ظرف ھی و زهی می خورده با در باز رومی نیتزای پی جعبھ ھی.  جا انداختن زی میرو

 .   بندهیدر خونھ رو م.  اپن مونده ی روھم مصرف غذا
 

 .  ی لباسات رو عوض کنستیالزم ن_ 
 

 دستشھ یدستم رو کھ ھنوز تو.  دراورن ی اتاق خواب عکسا روی بره توی و مرهی گی رو مدستم
 ی میکی یکی کنھ و عکس ھا رو ی گاز رو روشن می آشپزخونھ شعلھ ی بره توی کشھ و میم
 . نکی سی کنھ توی کامل سوخت پرت منکھی روش و بعد از ارهیگ
 
از پارچھ .  ده ی نمیتی اھمیول.  زنھ ی کنم و چشمام اشک می کھ بلند شده سرفھ می دودی بواز
 کنھ و من رو ی رو روشن موتریکامپ.  می ری و بھ سمت اتاق کارش مرهی گی مانتوم منی آستی
 یوارد صفحھ .  شھ ی و خم مستھی ایخودش کنارم م.  وتری کامپی جلوی صندلی شونھ رویم
 زی میبعد بھ گوشھ .  کنھ ی ده و بعد پاک می کنھ و نشونم می مدای رو پلیمیا.  شھ ی ملشیمیا

 .   دهی مھیتک
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 رو دارم ؟ فکر ای بچھ بازنی ای من حوصلھ یتو فکر کرد.  ضبط شده یبابت اون صداھا_ 
 ی میرآبی زی با کدوم خرنمی کھ ببرمی برم تلفن دوست دخترم رو شنود بگکارمی انقدر بیکرد

 ی کارتمی و سی گوشیرفت.  ی کھ توام خودت رو باختی کردیی چھ غلطانمی زدم ببی دستھیرفتھ؟ 
 کھ با یی بشھ ؟ اگھ حرفای کھ چی و اون اداھا رو درآوردی دادم ، گم و گور کردبھت رو کھ من
 ی داردمی فھمی کرد ؟ از وقتفی دونستم ، چون خودش برام تعری می زدی رو میاون عوض

 حال تپل بھش دادم کھ ھی آوردم رشی کردم و گدای پتی گوشی شمارش رو از توی کنی مکاریچ
 و نی زدی کھ با ھم میی تمام حرفازهی زھرش رو برنکھیاونم واسھ ا.  ره بادشی مخ زدن از گھید
 . رهی رو داختیر
 

 صدا بودن ھیفقط .  نداشتن یمعن.  نداشتن تی ھوگھیکلماتش د.  دمی شنی و نمدمیشن ی رو محرفاش
از .  بودم اوردهی نیچی ھمراھم نبود اصال ھیفیک.  شمیبلند م.  شدن ی دھنش خارج میکھ از تو

 .   رمی کنم و بھ سمت در اتاق میکنارش عبور م
 

 .   کنمینگاھش م.  شھی مدهی بھ عقب کششونم
 

 .  رونی حرفام تموم شد ، گمشو برو بیوقت_ 
 

 .  رمی کشم و بھ سمت در می مرونی رو از دستش بشونم
 

 .  گورتو گم کن بھ درک_ 
 
 خاکستر شده و ری زشی چند وقتم انگار آتنیتمام سکوت ا.  رسم ، صورتم سرخ شده ی در کھ مبھ

شتش رو کرده و داره بھ  رم پیبھ سمتش م.  لرزم ی دارم متیاز عصبان. االن شعلھ ور شدم 
 یصدا.  گردونم ی و بھ سمت خودم بر مرمی گی پشت گردنش میاز موھا.  ره ی میسمت راحت

 شھ ی ناخونام کنده مری از پوست گردنش زیکی شنوم و ذرات کوچی تار موش رو مندکنده شدن چ
 .   دمیار ممبھوت رفتار منھ از زور نفرت لبام رو بھ ھم فش.  گردونم یبھ سمت خودم برش م

 
 .  نی شرفیھمتون ب -
 

 ی بندم کھ لحظھ یچشمام رو م.  کنم ی دستم جمع می برم و تمام قدرتم رو توی رو باال مدستم
 .   کنھی با ضرب رھا مچوندهیدستم رو کھ پ.  شھ چشمام رو باز کنم یآخر درد دستم باعث م

 
 غلطا_
 

 .  ارهی مکی صورتش رو نزدنھی بی از اشک تار مچشمام
 

 ...ی خوای وجب و دو انگشت مھیتو _ 
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 مونھ و با تعجب بھ دست من ی ھوا با دست چپم زدم ، نصفھ می کھ بی تو دھنی از ضربھ حرفش
 کنم و کمرم بھ کمد ی محکمش حس میلی پرت شدنم رو از ضرب سھی کنھ وبعد از چند ثانینگاه م

 .  کنمیرور نگاش مبا غ.  کنم ی رو حس نمی دردچی ھی خوره ولی میجا کفش
 
  زد تو دھنت ؟ی وجب و دو انگشت چھ جورھی یدید -
 

 شده و نفس دهیچشماش از خشم در.  کرده شی دھنش زدم عصبانی کھ روی از ضربھ اشتری بحرفم
 ی مرهی بھ اون سمت خی اھی چرخونھ و چند ثانیسرش رو بھ سمت راست م.  کشھ ی بلند میھا

.  کشھ ی میقینفس عم.  کنھ ی رو باز مشی اسپرت نسکافھ ارھنی پیی باالیچند دگمھ ھا. مونھ 
.  زنھ ی صورتش موج می حرکات و اجزایآرامش تو.  گردونھ ی سمت من بر مرومسرش رو آ

 و ی از خشم ، بھت زدگیبی نگاھش ھم زمان ترکی شھ تویم.  ھی نشدنری نگاھش تفسیول
 .  دیخصومت رو د

 
 کنھ و سرش ی بالکن رو جمع می کنھ و پرده یدر بالکن رو باز م.  ره ی مییرای پذی انتھاسمت

 خونھ گرم کھ نھ ی فضاتھیال.  ادی آذر ماه بھ سرعت داخل می ھوایخنک.  بره ی مرونی بیرو کم
 کنم ی میسع.  رو جمع کرد و من شعلھ ورش کردم زمشی کھ پارسا ھی تنشیاز شعلھ ھا! داغھ 

 کھ یکی کوچیاز صدا.  نمی شی و دوباره مچھی پی کمرم می توی بلند شم ، کھ درد عضالنجام از
.  کنھ ی نگاه نممای مستقی کنھ ولی و بھ سمت من کج مارهی داخل می کردم ، سرش رو کمجادیا

 شلوارش بی رو از جلی و مبانھی شی می راحتی بنده رویدر بالکن رو م.  زنھ ی زنگ ملشیمبا
 .  دهی و جواب مارهی مرونیب
 

اون ...  واسھ حساب کتاب کھ خودم باشم ادیبگو من گفتم جنسا رو بذاره فردا ب...  رو بگو کارت_ 
 .  غلط کرد با تو

 
 موندن نجایا.  کنھ ی مشتریتن آروم صداش رو دوست ندارم دلھرم رو ب.  کنھ ی رو قطع میگوش

 در رو ی رهیدستگ.  کنم ی میی اعتنای و بھ درد کمرم بستمی ای میبھ سخت.  ستیمن بھ صالح ن
 یب.  ادی شن بھ سمتم می برداشتھ می کھ انگار محکم تر از حالت عادییبا قدمھا.  کنم یکھ لمس م

 نگاھم کنھ در و باز نکھیبدون ا.  کنم ی رم و نگاھش می کنم و عقب می رو رھا مرهیاراده دستگ
 .  امی برونی از در ب تا کفشم رو بپوشم ورهی گی فلز چارچوب در ضرب میرو.  کنھ یم
 

 از خون زخم یپشت گردنش زخم شده و چند لک قرمز ناش.  ره ی منیی از من از پلھ ھا پاجلوتر
 حرکت نیاز ا.  کنم ی و نگاھشون مارمیناخون ھام رو باال م.  دهی چکشی نسکافھ ای قھیپشت 
بھ .  شھ ی ناخونم باشھ چندشم مری پوست گردنش زنکھیاز فکر ا.  شم ی ممونی م پشانھیوحش

 .  ناخون ھام رو کوتاه کنمدینکھ بھ خونھ برسم بایمحض ا
 

 اشاره کنھ ی حتای رد و بدل بشھ نمونی کلمھ بکی ی حتنکھی و من ھم بدون انھی شی منی ماشپشت
 .  ده ھم نگاھم نکرکباری یحت.  دم تنھا نرم ی محی کمر درد ترجنیبا ا.  شم یسوار م. کھ سوار شم 

 
 کنھ و پاش رو ی رو کھ روشن منیماش.  بدم ھی تکی صندلی تونم بھ پشتی خاطر درد کمرم نمبھ

پارسا کھ .  شھ ی اراده م بلند می بی نالھ ی خورم و صدای می صندلی ذاره بھ پشتی گاز میرو
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 کنھ و ی رو متوقف منی راه ماشنیب.  کنھ ی رو کم منیمعلومھ از نالم تو فکر رفتھ سرعت ماش
 و نگاش دارمیبر م.  ذاره ی پام می رو رویکی کوچی و جعبھ ادی مقھیبعد از چند دق.  شھ یاده میپ
 .  ھی عضالنی درھای برایکرم.  کنم یم
 

 تمام وجودم یول.  بار نگاھش نکنم نی آخری کنم کھ برای می سعیلیخ.  ستھی ای در خونھ میجلو
 ی ، بخواد براسادمی روش وای تونکھیھ بعد از ا کستی نی دونم پارسا کسیم.  شھ یچشم م

ھنوز نرفتھ .  دم ی محی ترجنی از اشتری برداره و خودم ھم مرگ رو بھ خوار شدن بی قدممونیآشت
 کنم ی گردونم و نگاھش میآروم سرم رو بر م.  چشمام جمع شده یاشک تو. براش تنگ شده  دلم
 چشمھاش ی و آرامش چھرش توی سردنی انی کھ در عی از خشمی شده و ذره ارهیبھ فرمون خ. 

 ادهی کنم و پیدر و باز م.  رهی گی فرمون ضرب میبا انگشت اشاره رو.  زنھ کم نشده یموج م
 .  رهی کنھ و می رو روشن منیپارسا ھم ماش.  رم ی در خونھ ممت شم و بھ سیم
 

.  اوردمی نفیمن کھ ک.  ندارم دیکلمن کھ .  کنم یبھ خودم نگاه م.  رسم ی در می جلوقای دقیوقت
کمرم رو از مامان و بابا پنھان کنم ، .  ھر طور شده اول برم خونھ دیمن با.  ستی کھ خونھ نیکس

 ی روو  شمی زانوھام خم می رویبا بد بخت.  روش کرم پودر بزنم دی کنم ؟ باکاریصورتم رو چ
.  نھ ای ظاھر شرم آور من ھست نی ھم شاھد ای کسنمی کنم کھ ببیبھ کوچھ نگاه م.  نمی شی منیزم

 خونھ یپارسا تا مطمئن نشده من تو.  پارسا سر کوچھ ست نرفتھ نی ماشوفتھینگاھم بھ سر کوچھ م
 .  نھ ، نرفتھایرفتم 

 
 ی مھی رو بھ در تکمیشونیپ.  کنھ ی رو بھ چشمش زده و داره از سر کوچھ نگاھم مشی آفتابنکیع

 و پشت سرم ادی شنوم کھ می رو منی ماشیصدا.  بندم یم و چشمام رو م بلعی رو مشیدم و خنک
 ، ً کامال بازیی گوشھای بستھ ولیبا چشمھا.  نمی شی توجھ می عمد ھمونطور بیاز رو. ستھی ایم

 قدمھاش تا پشت سرم ی کنھ و صدای رو باز منیدر ماش.  نمی رو ببشی تا عکس العمل بعدمنتظرم
 .   شھیمتوقف م

 
 .  بابا مامانت بر عکس خودت آبرو دارن! پاشو _ 
 
 یوقت.  ده یزنگ خونھ رو فشار م.  دم ی نشون نمی باز واکنشیول.  شم ی می حرفش کفراز
 .   دهی ده کالفھ چند بار زنگ رو فشار می جواب نمیکس
 

   ؟یاوردی ندی ؟ کلی کنی فکرم ماتی ، وسط بچھ بازیگھ گدار_ 
 
 .  پرمی ضرب مھی کوبھ بھ در کھ ی نوک کفشش مبا
 
  با توام ؟_
 

 .   کنمی کنم و مستأصل نگاش می رو بلند مسرم
 

 .  نی تو ماشایپاشو ب_ 
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 .   کشھی مانتوم رو می کنم تا ذھنم رو متمرکز کنم کھ سر شونھ ی میسع
 

 .  زود باش_ 
 

 خودم رو نگاه نھی آی و از توارمی منیی رو پامیی جلوبونیسا.  می شی شم و ھر دو سوار می مبلند
صورتم رو .  گونم افتاده ی رنگ ھم روی رد ارغوانھی.  و لبھام خشک شده دهیرنگم پر.  کنم یم

 رو شیگوش.  ھیکی رنگ کوچی ارغوانی کشم کبودی با انگشت روش منمی ببقتری برم تا دقیجلو م
 .   ذارهی پام میرو
 

 .  ادی بیکی ی نداردیزنگ بزن بگو کل_ 
 
 .   کنمی کنم و بھ صورتم اشاره می حرص نگاش مبا
 
   شده اون وقت ؟ی چنیبگم ا -
 

 :  گھی می تفاوتی ندازه و با بی باال مشونھ
 

دزد بھت . بگو خفتت کردن .  کن ی بازلمیف.  شھیمثل ھم! دروغ بگو .  از خودت بگو ی چھی_ 
 .  زد
 
 .   من بھ تو وصلھی سر دروغاھی شھیھم! آره ؟ چھ بامزه  -
 

 .   دهی مرونی بی حوصلگی رو با حرص و با بنفسش
 

 صورتم پخش ی ، رودهی کھ خری برم و با دقت کرم پودری سرم می باالی نھی آی رو جلوصورتم
 تکون چھی پی کمرم می توی کھ ناگھانیاز درد.  زنم ی مظتری رو غلی کبودی کھی کنم و تیم

 ورم نھی کنھ تا ببی مانتو لمس میه پشت کمرم و داره از رودستش رو برد.  خورم ی میدیشد
 .  کنھی توجھ بھ من پشتم رو لمس میب.  کنم ی تو ھم نگاھش می؟ با اخما  نھایکرده 

 
   کمرت بزنھ ؟ی روی کی بگی خوای کرم رو منیا.  نداره یبرآمدگ_ 
 
 ھم کھ دھنش چفت و بست درست یمان.  گم ی بھ بابا مامان نمرممیبم.  شھ یخودش خوب م -

 .   ندارهیحساب
 

 .   کنھی رو روشن منیماش
 

 .  کمربندت رو ببند_ 
 

بھ مامان بابا ھم .  مامان بزرگ رو بھش ندادم ی بندم من کھ ھنوز آدرس خونھ ی بندم رو مکمر
 . انیکھ زنگ نزدم کھ ب
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   ؟ی ریکجا م -
 

 ی ؟ حوصلھ ی ھمھ قلدرمآبنی براش داره ایھ لذتچ.  ده ی کنھ و جواب نمی رو مشی رانندگساکت
 . میستی ای خونش می بعد جلوقھی دم و چند دقی مھیتک. تنش و دعوا ندارم 

 
 .   شوادهیپ_ 
 
   ؟ی دارکاریبعدشم ، چ.  مامان بزرگ منتظرن ی خونھ نایمامان ا.  شھ ی مرمی ؟ دیواسھ چ -
 
 . لحنش آروم و پر از نرمشھ.  کنھ ینگاھم م.  داره ی رو بر منکشیع
 

 .  رهی تا شب ذھنم درگینجوریا.  شده بچھ ی کمرت چنمی ببمیبر_ 
 

 .ادی مرونی بھ زور بصدام
 
 .   شھیخودش خوب م -
 

 .  می برایب.  بزنم بی خواستم بھت آسینم_ 
 
 .  شمی مادهی شھ و منم پی مادهیپ
 

 بار ھی ییدستکش مشما.  ره آشپز خونھ یم.  کنم ی و پاھام رو کنارم جمع منمی شی می راحتیرو
 . نھی شیکنارم م.  ارهی با خودش میمصرف

 
 .  اریمانتوت رو در ب_ 
 

 دیبا ترد.  ستی نو ھم نادی کھ زدمی پوشی عروسکدی سفشرتیت.  ارمی شم و مانتوم رو در می مبلند
 یدستم رو م.  و ابھام قبل رو نداره ی از انرژی اثرچیھ. حالت نگاھش ناراحتھ .  کنم ینگاھش م

 .   شونھی و مرهیگ
 

 .   خوام کرم بزنمیپشتت رو بکن م_ 
 

 پوست یحرکت آروم نوک انگشتش رو رو.  زنھ ی رو باال مشرتمیپشت ت.  نمی شی بھش مپشت
 یدستکش رو دستش م.  زهی ری سمت صورتم مھی کنھ و یموھام رو جمع م.  کنم یکمرم حس م

 دست پارسا رو از پشت اون ی کنم و بعد گرمای پوست کمرم حس می کرم رو رویخنک. کنھ 
 .   سوزهی پوستم بھ شدت مھیبعد از چند ثان.  نم کی حس مییدستکش مشما

 
   ؟یکرم فلفل گرفت.  کرم نزن گھیپارسا تو رو خدا د -
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 . رهی گی خورم می تاب شدم و تکون می بگھی ش شونم رو کھ دگھی دست دبا
 

 .  تحمل کن.  کنھ ی زود خوبش میلیخ_ 
 
 ی پارکت می کشھ و روی مرنیدستکش رو از دستش ب.  رهی گی م مھی پوستم گردی سوزش شداز

 گوشم ریو ز.  ذاره ی شونم می و چونش رو رورهی گی دستاش میشونھ ھام رو کامال تو. ندازه 
 .   بوسھیرو م

 
 ی ایرگیدارم تمام بغض و ت.  ستی سوزش نی رو ازگھی ؟ اشکام دیبچھ چرا انقدر الغر شد_ 

 ادامھ کیبوسھ ھاش نرم کوچ.  کنم ی مھی جمع شده بود ، گرنمی سی تواهی توده ابر سھیرو کھ مثل 
 . دارن

 
 ھیگر.  نداره یری من تأثیدروغ گفتم کھ اشکات رو.  بزنم بیدوست نداشتم و ندارم بھت آس_ 

 . نیاسمینکن 
 
 .   شھی فرستھ و بلند می مرونینفس لرزونش رو کنار گوشم ب.  کنھ ی دستاش اشکام رو پاک مبا
 

 مشاما رو ھم در ری خونھ برو دوش بگیشب رفت.  بندم ی مشرتی تری مشما دور کمرت زھی_ 
 . اریب
 

 رو  و سرشدهی دراز کشی راحتی رویمان.  مینی بی مونیزی مبل کنار بابا مامان نشستم و تلویرو
 کنم ی نگاھش مکباری ساعت ھی کردم ، کنارم گذاشتم و ھر لنتی رو کھ سایگوش.  پام گذاشتھ یرو
 ھم  اس ام اسھی ی دو ھفتھ گذشتھ و پارسا حتمیسادی ھم وای روی کھ توی لعنتیاز اون دعوا. 

 ی آشتی مدت باشھ کھ پارسا برای قھر طوالنھی نی ادوارمی امیمن ھم بھ صورت احمقانھ ا. نزده 
 عنوان بھ چیبابا کھ بھ ھ.  متوجھ قطع شدن ارتباطمون شدن یمامان و بابا تا حدود.  بذاره شیپا پ
 .  ھ کنی رابطھ صحبت نمنی در ای کنھ و کلمھ ای رفتار می عادیلی و خارهی خودش نمیرو
 پسره نی از ای کھ چرا خبرچھی پی بھ پر و پام می دائم با کنجکاوستی مامان روزھا کھ بابا نیول
 ی کھ از تموم شدن رابطمون مھیاز ھمھ بدتر ذوق آشکار.  کنھ ی و داغ دل من رو تازه تر مستین

و   درسی ندازه توی دونش بعد از پارسا مثل بچھ آدم سرشو مھی یکی کنھ دختر یکنھ و فکر م
 حرف زدن با پارسا رو در ی مامان ادای زنگ بزنم و جلولمی فردا از خونھ بھ مبادیبا. کتابش 

 .  ارمیب
 غرغرش بلند ی بوسم کھ صدای و مارمی کنم و دستش رو باال می می بازی مانیی خرمای موھابا
 .   شھیم
 
 . ادی نکن خوشم نمیخواھر: 
 

.  زنھ ی مغی طفلک جگھی کنم کھ دی سر و صورتش مدنی و شروع بھ بوسرهی گی خندم ممنم
 رو کھ طبق معمول کنارشھ می سی بیمامان گوش.  نمی شی جام می صاف توادی تلفن کھ میصدا

 .  دهیجواب م
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 شیشاپیمبارک باشھ پ.... یجد... خانومم؟یخوب... احوال شما ...  جون ایسالم پر... بلھ ؟ : 
 ...  صحبت کننیاسمی با ایب...  زمیباشھ حتما عز.... یخانوم

 
 ی خشک مکبارهی گلوم یچرا مامان گفت مبارک باشھ ؟ انتھا.  شنوم ی ضربان قلبم رو میصدا
 .  شھ
 .   رمی و سمت اتاقم مرمی گی رو از مامان میگوش.  کنم ی رو آروم بلند می مانسر

 
  یسالم پر -
 

 .   سرحالھ و من صدام کم جون و سردصداش
 
   ؟یسالم خوشگلھ خوب: 
 
  ؟ خوبننای ؟ مامان ای تو خوبزمیآره عز -
 
 . زمی خوبن عزیھمگ: 
 

 . کھ مامان گفت رو بشنومی مبارک باشھ الی شم تا دلی منتظر مساکت
 
 .  ی ما دعوتی گفتم پنج شنبھ خونھ لدامیبھ خالھ : 
 

 ی ؟ حتما مھی پارسا خبرینکنھ برا.  کنم ی و لرزش آروم دستم رو حس منمی شی تخت میرو
 .  شنومیصدام رو خودمم بھ زور م.  خواستھ من رو بسوزونھ یحتما م. خواستھ با من لج کنھ 

 
 چھ خبره ؟ -
 
   ؟یاسی یخوب: 
 
 .  گمی زنم و با حرص می رشتھ موم رو چنگ مھی حوصلھ یب
 
 . زمیآره عز -
 
 .   چھ خبرباشھگھی شعور تولد منھ دیب: 
 

 دست ھام ی گردش خون رو دوباره توی گرده و گرمای ھام بر مھی ری دوباره توژنی اکسانگار
تن .  نمی شی تخت می زنم و چھار زانو روی صورتم کنار میموھام رو از تو.  کنم یاحساس م

 .   گردهی بر میصدام دوباره بھ حالت عاد
 
 .   کردمی داشتم بھش فکر میبھ خدا صبح!  بوداادمی ایبھ جون پر -
 



 67 

 .  ی بودینجوریھت خبر مرگمو بدم چرا ا ، فکر کردم قراره بی زدی حرف می جورھی: 
 
 ھستن ایک.  دیخواب از سرم پر.  زدم ی چرت مونیزی تلوی بابا چشام گرم بود داشتم پایچیھ -

   ؟یپر
 
 .  کردم مامانو ، انقدر مھمون دعوت کردم سھ سالھ واسم تولد نگرفتھچارهیب: 
 
 .   شھ پارسا ھم باشھ ؟ حتما ھست تولد خواھرشھی میعنی
 
   کھ ؟ی دخترونھ نگرفتای پریوا -
 
مامانم مجبور شد با ھم .  میای پسرخالھ ھام گقتن ما کھ میول. میری خواست دخترونھ بگیمامان م: 

 .  بگھ
 

 نگاه نھی آی زنم ، توی حرف مای شم ھمونطور کھ با پری پا معی زنم و سری می ذوقی از رولبخند
  دو سھ روز بھ خودم برسمنی ای خورده توھی دیر شدم باالغ.  کنم ی میابی کنم و خودم رو ارزیم
 . 
 

 باشھ کھ تا سر شونھ ی جوردیلباسم با.  کنم ی میابی کنم و لباسا رو ارزی کمد لباسام رو باز مدر
 لباسا ھم نییپا.  شن ی دکلتشون حذف می لباسا بخاطر باالتنھ شترینصف ب.  باشھ دهیھام ھم پوش

 بپوشم رھنیو پ  ھا دامنی مھموننجوری ایتازه مامان دوست نداره من تو.  بلندتر از زانو باشھ دیبا
 ".  نی زمی افتادمیاومد"  گھ یھمش م. 
 شلوارک ھی داره و قدش تا سر زانوه با ی ادهی پوشی قھی کھ ی حلقھ انی آستی مشکرھنی پھی

 ی دارم و توی خوره ، بر می میر پھن کھ کمی شکالتھی حلقھ انی بلوز آستھی اسپرت و یمشک
 . زمی ری مامان میلباس ھا رو جلو.  رم ی مییرایپذ
 
 .  مامان کدوم رو بپوشم -
 

 دوباره مشغول ستنی شھ کھ لباسھا نا مناسب نی راحت مالشی خی کنھ و وقتی میی نگاه گذرابابام
 .  کنھی کرده و لباسھا رو دونھ دونھ نگاه مکی مامان چشماش رو باریول.  شھ ی مونیزیتلو
 
 یریبدون ما م!  خوشم باشھ گھی ھم کھ درھنھی پنی شلوارک تا سر زانوه انیا.  کدوم چیھ: 

حاال .  رونی دم بینفسم رو با حرص م.  رونی بیزی ھمھ جاتم برھی پاتی کھ معلومھ قاطیمھمون
 . می مامان کار دارنیحاال ھا با ا

 .  با شلوارکم رو بپوشمی حلقھ انی بلوز آسترمی گی ساعتھ اجازه م١وا و بحث  دعھی از بعد
 

 زنم و ی بازوم می رودمی کھ خریکی کوچی صورتی موھام کھ تموم شد ، طرح بدن پروانھ یاتو
 لی مای کنم و رژ لب نارجی میمی چشم مالشیآرا.  نھی کھ مامان نبزمی ری بازوم میموھام رو رو

 یابی بار خودم رو ارزنی ھزارمدی شای برانھی آیتو.  زنم ی می کننده ارهی قرمز خوشرنگ و خھی
 با ٧ کمک کنم ، صبر کردم ساعت ایً اونجا باشم تا مثال بھ پر٥ قرار بود ساعت نکھیبا ا.  کنم یم
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 رو کھ ای پری ذارم و کادوی میی پاکت مقوای رو تومیشلوارک مجلس.  مھمونا اونجا باشم ی ھیبق
کھ  ادی مفمیح.  ذارم ی پاکت می عاشقش شدم تودمشی خری و از وقتھی خوشگلدیساعت تمام سف

 ی نوی ھای مجلسرھنی از پیکی گرفتم ساعت رو با می چند بار تصمیحت. ساعت رو کادو بدم 
 جمع باز کنن ، ی رو کردم کھ ممکنھ کادو رو جلونی فکر ای وقتیول.  کمد عوض کنم یتو
 .  شدممونیپش
 

 و شال دمی کرم گشادم رو پوشیی عبای ذارم و مانتوی پاکت می رو تومی قھوه ای رو فرشییدمپا
 کھ بھ نھی ای نگاه مامان نشون دھنده ی توتیعصبان.  موھام انداختم ی ھم روی ای عسلریحر

 کنم و ی می ھول ھولکیخداحافظ.  زنم ی می اراده لبخند گل و گشادی خوب شدم و بیاندازه کاف
 .  تا سوار آژانس شمرم یم
 

 نھی آیاز تو.  رم ی شھ و داخل می جواب بده در باز می کسنکھی زنم ، بدون ای در رو کھ مزنگ
 زدم ی بھتر بود رژلبم رو کمرنگ تر مدی رسھ شایبھ ذھنم م.  کنم ی آسانسور خودم رو نگاه می
بھ شدت استرس دارم و لرزش .   شمی ممونی تا کمش کنم پشارمیپشت دستم رو کھ باال م. 

.  ذارم ی گوشھ مھی و مرتب ارمیکفشام رو در م. در واحد بازه .  کنم ی پاھام رو حس موسنامحس
 شم یوارد کھ م.  دنی رسھ اکثر مھمون ھا رسی آھنگ بھ شدت بلنده و از کفش ھا بھ نظر میصدا
  دخترلشونی فک و فامی پادگان توھی نگفتھ بود اندازه ایپر.  کنم ی ھمھ دختر پسر تعجب منیاز ا
 کھ بھ ای مامان پریبا صدا.  شده مینور سالن گرم و مال.  رقصن ی وسط می سرھی.  دارن پسر

 .  کنمی مداشی پادیسمتم م
 
   ؟ی اومدریسالم خوشگلم چرا انقدر د: 
 
  ؟دیسالم خالھ خوب -
 

 شونھ ی و موھاش رو تا رودهی پوشیکی شی کت دامن سورمھ اایمامان پر.  کنم ی می بوسرو
 .   بستھی سمتش رو با سنجاق آبھیھاش کوتاه کرده و 

 
 .   دخترمی خوشگلتر شدیخوشگل بود: 
 

دخترھا ھمھ لباس .  اعتماد بھ نفس لھ شدم ، نداره ی تویری تأثچی کشم و البتھ حرفش ھی مخجالت
ً بودم و موھاشون ھم اکثرا دهی ندً ھاش رو اصالیلی کھ من خدنی پوشیدی جدی دکلتھ با مدل ھایھا

 ھفتھ ھیتا   خونھامیمامان ب.  دننی پاشنھ بلند در حال رقصی ھایی با دمپاھی بلوند و عسلیرنگ ھا
دو خانوم .  گشتم ی شدم و بر می پارسا مالی خی بی تونستم حتیاگھ م.  زنم یباھات حرف نم

 .   کنھی رو صدا مشونیکی ای ھستن کھ مامان پرییرای در حال پذدنی پوشیمسن کھ مانتو و روسر
 
 .  ً لطفا کمکشون کن ، لباسشون رو عوض کننیخانوم احمد: 
 

لباسم .  رم یپوست صورتم گر گرفتھ و بھ سمت اتاق م.  کشھ ی رو با محبت پشت کمرم مدستش
 شگاهی برم آرا کھدیچرا بھ ذھنم نرس.  کنم ی بھ خودم نگاه منھی آی کنم و با بغض تویرو عوض م

شھ  یدر اتاق باز م.  ومدمی نمرونی اتاق بی تونستم از توی کردم ؟ اگھ مشیچرا خودم تو خونھ آرا
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موھاش .  خورم ی آخر رو ھم میً رسما ضربھ گھی دای پردنیاز د.  ادی مای پر نشاط پریو صدا
 ی تویدی و رز سفدهی پوشی مشکدی سفی کرده لباس ماکسیموھاش رو فندق. رو رنگ کرده 

 ی کنھ و بعد از من فاصلھ می ھم کرده با ذوق بغلم مییبای و زکی ششیآرا. موھاش کار شده 
 .   چرخھی و مرهیگ
 
  خوشگل شدم ؟: 
 
   گمی کنم و صادقانھ می حسرت نگاش مبا
 
 . ادی زیلی خیلیخ -
 
 .   بالیتوام خوشگل شد: 
 
 .   گمی غصھ مبا
 
 .   شدمای بچھ مدرسھ اھیبرو بابا شب -
 
 . می برای بوونھی دھی حرفا چنیا: 
 

.  رم ی پوشم و دنبالش می پاشنھ بلندم رو می ھایی دمپای و من ھم ھول ھولکرهی گی رو مدستم
از .  کشند ی مغی دوباره جایدختر ھا و پسرھا بخاطر برگشتن پر.  می شی مییرای پذکی نزدیوقت

 کنم کاش یآرزو م.  شھ ی مدهی دائم وسط مجلس رقص کشلی و با دللی دلی کھ بیی ھاغیھمون ج
 .  کنھی ممی بلند معرفایپر.  با خودش وسط نبره ینجوری دستم رو ول کنھ و اایپر
 
 .  نیاسمیخواھر خوشگلم : 
 
دخترا نگاه از .  کنم ی زنم و بھ اطرافم نگاه می میلبخند کج و کولھ ا.  شم ی خجالت سرخ ماز

 انگار اومده افشوی گھ قی کھ انگار داره میی کنن از ھمون نگاھای می گرانھ الی تحلنییپاباال تا 
 ادینم  کنم بدشونی ست فکر مدارانھی نگاھشون براق و خریپسرھا ول.  شیچشن تولد ھم مدرسھ ا

 .   بزنندی رو دلشونی فامی از دختراری دختر غھی
 
   ؟میبرقص: 
 

 .  گمیآروم کنار گوشش م!  ھم زشتھ شیشوخ
 
 .  ؟ تازه اومدمنمی بشقھی دقھی یپر -
 
 .  اینی نشادی زیول. باشھ : 
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 ی شده ھمھ جا پر از گلدون ھانیخونھ با گل تزئ.  کنھ ی دم و دستم رو رھا می تکون میسر
 گل فروش راه یره تو کنھ دای کھ آدم فکر مادی و رزه انقدر زمی مری با گل ھای بلندھی پاھیستالیکر
 لم یمبل ی کھ رووفتھینگاھم بھ پارسا م.  کنم ی نشستن اطرافم رو نگاه می براییدنبال جا.  ره یم

 ی خنده ھی ھی کنھ لبخند کھ نھ شبی دستشھ و داره با لبخند نگاھم می اوهی آب موانیداده و ل
 بر رشی ؟ روم رو با حرص از نگاه خیعنی کنھ ی داره من رو مسخره میعوض. فروخورده ست 

 ی مار کھ کیخانوم.  ستمی ای مواری نشستن کنار دی برایی کردن جادای از پدی گردونم و ناامیم
 .   کنمی رو انتخاب می قرمز رنگوانیل.  رهی گی رو جلوم موهی آبمینیکنھ س

 
 . دینی بشنجای ادییخانوم بفرما: 
 

 ی صندلنیمن پس چرا من ا.  کنھ ی اشاره مشی کناری کھ بھ صندلوفتھی می بھ سمت پسرنگاھم
 یرکیرزی نشستن نگاه زنی و در حنمی شی کنارش می صندلی زنم و رویلبخند م.  بودم دهیرو ند

 .  خورهی ش رو موهی لم داده و آبمیی اعتنای ندازم کھ با بیبھ پارسا م
 

درس خوندنش ، .  دختر سرجاشھ نی ازی چ کنم چقدر ھمھی رقصھ و فکر می با وقار وسط مایپر
 چیکھ بابا مامان از ھ.  وفتمی مدمی افتضاح جدی نمره ھاادی...  گرفتنشی کردنش ، مھمونشیآرا

 .  کدومشون خبر ندارن
 
   ؟دی ھمسنایبا پر: 
 
 با دهی کھ پوشیدی سفرھنیپ.  کنم کھ انگار دوست داره سر صحبت رو باز کنھ ی پسر نگاه مبھ

 .   متفاوتش کردهشی پر کالغی مشکی موھای نداره ولیادی تناسب زدشیپوست سف
 
 .  بلھ -
 
 . دی رسی مکتریآخھ بھ نظر کوچ: 
 
 .  زنمی چشماش زل می کنم و توی خواد لباسام رو مسخره کنھ اخم می کنم می لحظھ فکر مھی
 
  کھ بچھ م ؟نھیمنظورتون ا -
 
 .  زنا شدنھی شبیادی زنجای ای دخترھاھی بقدی ؟ شادی برداشت کردینجورینھ چرا ا: 
 
 کنم ی شم ، فکر می منظور بودنش مطمئن می از بی کنم و وقتی صورتش نگاه می مطمئن تونا
   بود ؟فی حرفش االن تعرنیا

 
  ؟دی ھستشیمیدوست صم: 
 
   ؟دیشما از اقوامشون ھست. بلھ  -
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 .   خوشبختمرضاستیاسمم عل.  شمییپسر دا: 
 

 .  ارهی رو جلو مدستش
 
 .  نمیاسمیمنم  -
 

 ھنوز شیدنی نوشوانیل.  کنم ی بھ پارسا میکیرزیبازم نگاه ز.  زنم ی دم و لبخند می دست مباھاش
 .   کنھی می بازی دستاشھ و داره باھاش بازیتو
 
 .  گھی وسط دای بنیاسمی: 
 

 ھی نمی بی رو کھ مرضایلبخند عل.  کنھ ی و بلندم مرهی گی کنم کھ دستم رو می مای بھ پری مرددنگاه
 .   شمی گرده و بلند میذره از اعتماد بھ نفس از دست رفتم بر م

 
.  فکر نکنم ی بھ کسای کنم بھ جز پری می رقصم و سعی ساده وآروم مشھی رم و مثل ھمی موسط

 کنارم بود و حاال می بودکی کوچی کھ از وقتییای پرادی ذھنم می کوچولو تویایناخود آگاه پر
 شده بود با ھم ی خونھ خالی وقتیواشکیچقدر .  رقصھ ی روبروم داره مبای با وقار و زنطوریا

 می بوددهی مامانامون رو پوشی ھای و لباس مجلسمی کرده بودظی غلی ھاشی ، آرامی گذاشتھ بودرقرا
چقدر غر زده .  اومده بود خونھ یزی برداشتن چی بار ھم از شانس ما پارسا وسط روز براھیو 

 نھیمن کھ اون روزا تازه عاشق س. "  دی دلقک کردنی ؟ خودتون رو عدیمگھ عقده دار" بود کھ 
 روبروم ی پرھی شبیای پری لحظھ براھیدلم .  ھی گرریھمونجا جلوش زده بودم ز.  شده بودم اکشچ

.  شھ ی میاز برق شادچشماش پر .  بوسم ی ره و وسط رقص لپش رو چند بار میضعف م
 .   گھی کنار گوشم می مردونھ ایصدا

 
 .  خب منم دلم خواست: 
 

 کھ مثل خودش بوره ی کھ داره با دختریًپسر نسبتا بور.  رهی گی درد می از چرخش ناگھانگردنم
 .   کنمی بھش می دوستانھ اری زنھ و منم اخم غی می رقصھ چشمکی، م

 
 .   بود کھ منم دلم خواست باھات برقصمنیورم ا ؟ منظی کنیچرا برداشتھ بد م: 
 

 .   کنھی بھشون اشاره مایپر.  کنم ی می سردنگاه
 
 . رای دختر خالمھ المنمیا.پسر ِ خالھ بزرگمھ ، احسان : 
 

 رسھ رنگ روشن موھاش مثل ی داره و بھ نظر می روشنی قھوه ای مثل برادرش چشمادختر
 .  گھی مای کردن پری توجھ بھ معرفیدختر ب.  ھیبرادرش مادرزاد

 
 رفت مثل دخترا نازش رو دی بایعنی وسط برقصھ ؟ ادی خواد بی داداش زغنبوتت نمنی ایپر: 

   ؟دیکش
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 خوشگلھ از من یلی کھ خنی ایلعنت.  ارهی حجوم منمی بھ سمت سی از احساس منفیدی شدموج

اندام .  کنھ ی مشیابید ، حاال تمام قد ارز تفاوت بوی بھش بشینگاھم کھ تا چند لحظھ پ. خوشگلتره 
 ی بلندش تا انتھای عمل شده و موھاکی از حد کوچشی کھ بی اینی و بدیپوست سف.  و بلند کیبار

 .   رسھیکمرش م
 
 خانوم نیمنم با ا. ًاصال برو منت ھمون پارسا رو بکش .  ی دلت بخواد با داداشت برقصمیلیخ: 
 .   رقصمی مبایز
 

 .  کنھی بھ پارسا نگاه مایپر.  کنم ی احسان می بھ لحن چاپلوسانھ یکی کوچاخم
 
 .   رقصھی نمادی زی دونیپارسا کھ م!  دونم واالیچھ م: 
 

 نگاھم بھ یول.  رقصم ی مای توجھ بھ درخواست احسان با پری ره و منم بی بھ سمت پارسا مرایالم
 اصرارش مورد توجھ نی کنھ کھ ای م و اصراررهی گی دست پارسا رو مرایالم. سمت پارساست 

 دست یپارسا دستش رو از تو.  کنن ی اومدن پارسا اصرار می ھم براھی و بقرهی گی قرار مھیبق
پارسا لبخند .  ادی ھم جلوتر از پارسا مرای وسط و المادی شھ و می کشھ و بلند می مرونی برایمال

 .   زنھی میکیکوچ
 

 .   گوشھ نشستھی داداشم تولدم ینگ.  کوچولو ی رقصم پریفقط واسھ خاطر تو م_ 
 
 تا امی کنم کنارتر بی می رقصھ و منم سعی مای با پررای توجھ بھ المی بوسھ و بی رو مای پریشونیپ

 و غی ھم با جایمامان پر. مزاحم رقص برادر و خواھر کھ حاال تنھا رقص وسط مجلس ھست نشم 
  ھر دوشون روقھیبعد از چند دق.  رقصھ ی می کم وسط و کنار بچھ ھاشادی مھی بقیسر و صدا

 کھ ی ایبھ صندل.  شھ ی شن و دوباره شلوغ می ھم مشغول مھیکم کم بق.  ره ی بوسھ و کنار میم
 ی دور کمرم رو می کھ دستنمی روش بشھی اگھ ھنوز خالنمی کنم کھ ببیروش نشستھ بودم نگاه م

  و من رو بھارهی میبھ کمرم فشار.  ستادهی کھ کنارم انمی بی گردم و پارسا رو میبر م.  رهیگ
 .   برهی اون سمت می بوسھ و من رو بھ سمت مبل ھای سرم رو میرو.  کنھ ی مکیخودش نزد

 
 ی لبھام می روی و لبخند احمقانھ انمی بی ممی شی از کنارش رد می رو وقترای المی کالفھ نگاه

 .  کنمی کھ زود جمعش منھیش
 

 .  ی کردیی وسط ھنرنمای کافیندازه بسھ بھ ا_ 
 
 .  دمی رقصی با پرقھیمن کھ فقط چند دق -
 
 .  ھی گفتم کھ کافگھیخب د_
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 یی باالی ش دگمھ گھیبا دست د.  کنھ ی کنھ و آروم نوازشم می پھلوم حرکت می روانگشتھاش
 و کامال روش رو بھ سمت نھی شی مبل کنارم میرو.  کنھ ی اسپرتش رو باز می کرم قھوه ارھنیپ

 .   کنمی و گرفتھ نگاھش موفتمی ی دو ھفتھ انتظار مادی.  گردونھ یمن برم
 

  کمرت خوب شد ؟_ 
 
 .  شکستھ ام بود تا حاال خوب شده بود -
 

 .  دلم واست تنگ شده بود بچھ_ 
 

 .   آروم و سردهلحنش
 
 ! معلومھ چقدر دلت تنگ شده بود -
 

 .   کنھی رو مشی قبلی دوست دخترای ھوایخب آدم دلش گاھ_ 
 
 کنم ی ذھنم تکرار میتو.  کنم ی ولت بھم وصل کردن ساکت نگاھش م٢٢٠ لحظھ انگار برق ھی

 . ی قبلیدوست دخترا
 
   کو ؟دتیدوست دختر جد -
 

 .  ھی کنھ خبریبعدشم حاال فکر م.  تولد ادی گفتم بی شد اگھ میپررو م_ 
 

 .  رهی گیمچ دستم رو م.  خوام بلند شم کھ یم.  چکھ ی بمونم اشکام مشتری بھی چند ثاناگھ
 
 .   بپلکھ و نخ بدهگھی پسر دھی کھ با من دوست بوده ، جلو من بخواد با ی دخترادیًاصال خوشم نم -
 

 .   شھی صورتش محو می ده و لبخند توی دستم رو فشار ممچ
 
 .  ی تکرار نکنیگفتم کھ بدون_
 

 حرکاتش درست وسط نی ایھمھ .  رم ی میی شم و بھ سمت دستشویبلند م.  کنھ ی رو رھا مدستم
 !یعوض.  من نذاره ی دست روی بود کھ پسرنی ای سرم و بغل کردنم برادنیجمع بوس

 
 و مامانش بچسبونم ، تا تنھا بودنم مشخص نشھ و ای خودم رو بھ پری کنم تمام طول مھمونی میسع

 خودم زشتھ و ھم ی ، ھم برارمی گرم بگی کرد ، اگر بخوام با پسر ھم کھ پارسا رفتاریاونطور
 با رشتی رقصھ و بی وسط نمادی زگھی ھم دای گفتھ کھ پریزی ھم چایًاحتماال پارسا بھ پر. پارسا 

 .  زنھیمھمونا گپ م
.  شھ ی مدهی چسی ذارن و شام بھ صورت سلف سروی دسر ھا مزی می شده رو رودهی برکیک

 زنم و بھ کوچھ نگاه یپرده رو کنار م.  رم ی مییرایکنار بالکن پذ.  شھ ی کھ شلوغ مزھایدور م
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 ستی حواسش بھ من نی کسنمی بی می کنم وقتی بھ اطراف میکینگاه کوچ. اشتھا ندارم .  کنم یم
 .  رمی مرونی کنم و بی رو باز مکندر بال

 
 ی گوشھ ی صندلیرو.  دارم ازیاد ن آزی کنم بھ ھوای احساس می سرده ولی تا حدودرونی بیھوا

سردمھ و دارم از سرما .  زانوم ی ذارم روی کنم و چونم رو می و پاھام رو بغل منمی شیبالکن م
 ؟ ھی دوست دخترش چھ شکلیعنی.  شھ ی لرزشم می برای اگھی دلی ھم دلنمییفشار پا.  لرزم یم
 یعنی.  کنم یبغض م.  اصال خوشگلتر باشھ دی ؟ شای باشھ چرای المھی سالشھ ؟ اگھ بھ خوشگلندچ
 کردم ، داشت با ی رو از خودم جدا نممی دو ھفتھ کھ من گوشنی ای ھمھ یعنی بردش خونش ؟ یم

دوست " گھ ی من و میچھ راحت نشستھ جلو.  چکھ ی ترکونده ؟ اشکم میاون دختره الو م
کف .  کردم یردنت رو زخمخوب کردم پشت گ.  تو دھنت دمیخوب کردم کوب".  میل قبیدخترا

 یگذر زمان رو حس نم. ھق ھقم بلند نشھ ی تا صدارمی گی و گاز مرمی گی دندونام منیدستم رو ب
 کنم و موھام ی تند تند با کف دست اشکام رو پاک مادی در کھ میصدا.  نمی شی مالی خیکنم و ب

 کنم کھ یسرم رو بلند نم.  شھ ی وارد بالکن میپسر.  کنم ی پخش ممرو دو طرف صورت
.  بکشھ گاری شم اومده تو بالکن سی متوجھ مادی روشن کردن فندک کھ می صدانمیصورتش رو بب

 شم تک و توک ی کھ مییرایوارد پذ.  شم ی گم و از کنارش رد می میدی شم و ببخشیبلند م
 کھ ستادمی بالکن ایوھنوز جل.  ھا نشستن ی ھا و صندلمبل یغذاھاشون رو خوردن و دوباره رو

 زنھ کنار و بالکن رو ی پرده رو میپارسا گوشھ .  شمی جابھ جا می خوره کمی کھ بھم میبا تنھ ا
 .   کنھینگاه م

 
   ؟ی بالکن بودیتو تو_ 
 
 . آره -
 
 یمن ھم مثل پارسا از پرده .  کنم ی تعجب متشی کنم و از عصبانی نگاه مشی صورت عصببھ

 یوا.  وفتھی پارسا رو بفھمم ، کھ چشمم بھ پسر متی عصبانلی کنم تا دلیکنار زده بھ بالکن نگاه م
 .  ًاصال حواسم نبود! 
 
 ...  بالکن نشستھی بود کھ توی ربعھیمن  -
 
.  کنم ی رم کھ کم کم باھاش خداحافظی مایسمت پر.  ره ی توجھ بھ حرفم بھ سمت اتاقش میب

 .  کنھی از پشت اپن آشپزخونھ صدام مایمامان پر
 
 .   رسونتتی دنبالت ، کھ پارسا بھشون گفت مادیمامان زنگ زد ، گفت بابات م.  جان نیاسمی: 
 

 .   زنمی ھم گره می کردم رو توخی یانگشتا
 
 .   شمیمزاحم آقا پارسا نم. تازه آژانسم ھست . ومدیبابا م.  دادم یخالھ زحمت نم -
 

 .   منتظرتمنی ماشی حاضر شو تو زودنیاسمی_ 
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 ی کنم و می میخداحافظ.  رم ی مایناچار بھ سمت پر.  ره ی مرونی از در بدهی لباس پوشپارسا
 ذارم کنار و ی کنم و آداب معاشرت رو می می پوشم و با خالھ خداحافظیلباسھام رو م. بوسمش 

 .  رمی مرونی از در بنمشونی نبگھی دای پریً کھ احتماال تا عروسیی از آدمایبدون خداحافظ
 

 گذرم و یاز جلوش م.  آسانسور گذاشتھ ی دگمھ ی و مشتش رو روستادهی در آسانسور ایجلو
 .   شھی شم و بعد از من وارد میسوار آسانسور م

 
 ...   شرف و منیدھن اون بھروز ب_ 
 

 .   فرستھ پس اسم پسره بھزاد بودهی مرونی رو بنفسش
 
 ... دونستم اسمش یًمن اصال نم -
 

 ی برداشتپی من ترھیی زده بود با پسر دابتیپس تمام طول شام کھ غ.  یپس بھ حرفم گوش نکرد_ 
   ؟ی کنکیکھ من رو کوچ

 
 ... کھ تو فکریزی اون چھیًاصال قض -
 

  ســــــسیھ_ 
 

 پاشنھ بلندم ی کنم با کفشھای می سعیبھ سخت.  می شی منگی شھ و وارد پارکی آسانسور باز مدر
 .  رهی منشیبا سرعت بھ سمت ماش. خودم رو بھش برسونم 

 
 .  ھم نشد کھ اون پسره اومدقھیدو دق -
 

 ی شوک زده مشیمتری چند سانتی توقای نداشتم دقی گرده سمتم و من چون آمادگی راه بر موسط
 .   چرخھی صورتم می اجزای رویچشماش عصبان.  ستمیا

 
 ی سوخت ، اگھ می بھتر از تو ؟ اگھ دلم برات می کزمیعز! باشھ  ؟ ی خوایدوست پسر م_ 

 بھت ی وقتگھی کنم دی بھت رحم نمگھی نزنم ، دبی و بھت آسی برستیخواستم بھ درس و زندگ
 کجا ؟ ای پاک پریایتو کجا و دن.  ی گناھی معصوم من بیای کھ مثل پروفتھی ی نمادمی کنم ینگاه م
.  زمیباشھ عز... روز ھی روز بھزاد ھی ی روز سامھی روز من ھی گذره نھ ؟ یً اصال نمپسر بدون

 . ی مونی چرا ؟ دوست دختر خودم مبھیغر
 

 رو با من ای سوزه اون پری خودم می دلم برارهی گی کنم دلم از حرفاش می زده نگاش مبھت
 .  ذارمی ش منھی سی پاکھ من ناپاکم ؟ انگشتم رو روای کرد ؟ گفت پرسھیمقا
 
 .   نزنیکی زد تو ی حرف از پاکیھر آشغال.  نزن یتو حرف از پاک -
 

 .  چونھی پی و مرهی گی رو مانگشتم
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 !   ھاگھی دی کنی احترامینشنوم بھ دوست پسرت ب_ 
 

 یآروم و پر خشم م.  کنم ی نمھیگر.  ی عوضی م رو ندارھی گردنی داقتی زنم لی رو پس ماشکام
 . گم
 
 .  ولم کن -
 

 .   کنھی رھا مانگشتمو
 

بھ درد ھمسر .  خورن یبھ درد موندن نم.  خورن ی مثل تو بھ درد دوست داشتن نمییدخترا_ 
 .   خورنی میبھ درد ارضا کردن حس تنوع طلب.  خورن یشدن نم

 
 کنم و ی کنم توان کمم رو جمع می ندارن الل شدم و فقط نگاھش می از من حرف شنوگھی داشکام

 .   شمی ماز جلوش رد
 
 . ری برو بمامی جا نمچیمن با تو ھ -
 

 ی مچی خوره پام پیتعاولم بھ ھم م.  شھ ی مدهیکھ شونم کش.  کنم ی رو با کف دست پاک ماشکام
.  ادی می زن و مردی در آسانسور و بعد صدای شکنھ و ھمزمان صدای کفشم میخوره و پاشنھ 

   گھی زنھ و کنار گوشم آروم و پر حرص می رو منی ماشریدزدگ
 

 . زود باش_ 
 

 نی کنم بی می شم و سعی منی سرم آوار شد ، سوار ماشکبارهی کھ یی ھمھ بالنی زده از ابھت
 کھ بھم ینی و تھمت سنگھی چشمھا بخاطر گرری زی شدن احتمالاهی کفشم ، سی شکستھ یپاشنھ 

 ناعادالنھ ی سھی شھ دلم از مقای ذھنم متمرکز نمیول.  متمرکز کنم یکی یوارد شد ذھنم رو رو
 ی سھی مقانی ذھن خودمھ کھ بھ ای صدازتری سوزه و از ھمھ نفرت انگی شدم مایبا پر  کھیا

 .  ذارهی مدییپارسا مھر تأ
 

  کشمی چشمام مری کشم و زی مرونی بیچند دستمال کاغذ.  شھ ی بنده و سوار می رو منی ماشدر
 . 
 

 !  زونایَاه ، آو_ 
 

 ی کنم کھ صدایبا تعجب بھ پارسا نگاه م.  کھ نخواستم من رو برسونھ ، خودش خواست من
 ی آبی با طرح ھا ی بزرگی کھ روسررایالم.  شنوم ی سمت خودم رو می شھی بھ شیزیخوردن چ

پارسا . ستادهیو احسان کنارش ا.  زنھ ی مشھی سرش انداختھ و با نوک ناخون بھ شی رودیو سف
 .   دهین میی رو پاھشیش
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 .  میای ما ھم باھات بیخالھ گفت تا نرفت: 
 
 .  دیباشھ سوار ش_
 

 .   انقدر کمھنگیچقدر خوبھ کھ نور پارک.  شن ی مسوار
 
 . می بره سر کار گفت ما ھم بلند شدی فردا بارایالم!  دایپارسا جان ببخش: 
 

  ؟یاوردی ننی ؟ مگھ ماشھی حرفا چنیا_ 
 
 ی اون داشت با بچھ ھا ورق بازیول.  می ، اومدمیبا بھروز قرار گذاشت.  بود رگاهی تعمنینھ ماش: 
 .  شی شناسی مگھیگرمم بشھ کھ د.  کرد یم
 
 .   گرم بودی کافیآره البتھ امروز بھروز بھ اندازه : 
 

منم از " منظور؟ "  گھ ی کھ انگار مییاز اون نگاه ھا.  کنھی نگاه مرای بھ المنھی آی از توپارسا
 کم ھی و رهی من گی صندلی شھ و از پشتی تفاوت خم می برایالم.  کنم ی نگاھش می کنارنھی آیتو

 .  کشھیخودش رو جلو م
 
   جون ؟نیاسمیباالخره تونست سر حرف رو باھات باز کنھ : 
 

 ی کنم کھ داره ھمونطور با حرص از توی جون ؟ بھ پارسا نگاه منیاسمی شدم نی ای برای از کمن
 .   کنھی نگاه مرای بھ المنھیآ

 
   کارو بکنھ ؟نی ادینھ چرا با -
 
 ... سھی فیبی گفت اون دختر بی مایبھ پر.  رو انقدر ازش آمار تو رو گرفت ایخستھ کرد پر: 
 

 ختر منھ ؟ دوست دیاسی یدی جور مسائل کج نبود ؟ ھنوز نفھمنی تو اتی تو دو زاررایالم_ 
 

 .   دهی مھی بازه و تکی خودش رو نمرایالم
 
 .  ستی دوست نی گفتھ بود دوستش االن با کسی بود پردهی پرسیاز پر: 
 

 کھ اندازه دھنش باشھ سی فیبی بھی کرد ی منیی رو باال پاشی دفترچھ گوشی خورده حافظھ ھی_ 
 .  کردی مدایپ
 
 .   گھی نمیزی چگھی دی شھ و کسی لحن تند پارسا ، جو سرد و ساکت ماز

 دو ھفتھ کھ من داغون نی ای ھمھ ی توای پریعنی.  ستمی نی بھ بھروز بگھ من با کسدی بای پرچرا
  ؟" میدوست دختر قبل" دونست من االن ی میعنی.  میستی دونست من و پارسا با ھم نیبودم م
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 ذارم ی دستم میم و صورتم رو رو ذاری پنجره می لبھ ی و دستم رو رونیی کشم پای رو مپنجره

من . ھمھ ساکتن .  سوزه ی چند برابر شده منی کھ بھ خاطر حرکت تند ماشیی از سرمامینینوک ب. 
  بابا مامان وانمودی کھ من جلوی مدتنی ای خورم ؟ ھمھ ی مشی حس تنوع طلبیفقط بھ درد ارضا

   و خالھ گفتھ کھ رابطمون بھ ھم خورده ؟ای پری ندارم پارسا جلوی کردم ، با پارسا مشکلیم
 
 ی موھام باال می شونم افتاده رویاز پشت سر شالم رو کھ رو. کنم ی می ھوا عطسھ ای سرداز

 .  کشھ
 

 .  ی خوریپنجره رو بکش باال سرما م_ 
 

 چیالبتھ ھ.  گم ی نمیزی ناخونده چیکھ بھ خاطر مھمون ھا.  نداره ی بگم بھ تو ربطادی لبھام مپشت
 یبخاطر فاصلھ .  بندم ی دم و پنجره رو می مھیتک.  ستی جمع ناخونده تر از من ننی ایکس تو

 .   رسونھی ما با خونشون اول من رو می خونھ کینزد
 

 زونھی ازش آوخی مھی کھ پاشنھ ش کنده شده و ی بھ کفشی شم با بد بختیخم م.  ستھی ای در میجلو
 .   ذارهی و جلوم مارهی کنھ کفشھاش رو در می شھ و در سمت من رو باز می مادهیپ.  کنم ینگاه م

 
 .  خودت رو بذار بمونھ فردا بدم درستش کننی رو بپوش کفشانایا_ 
 
 .  کنمی کشن نگاه میُ آسفالت رو بھ خودشون می برھنھ و بدون جورابش کھ سرمای پاھابھ
 
 . گھی خونھ دی رفتم توی خواد االن مینم -
 
 ی گھ و سوار می می لبریخداحافظ ز.  بوسھ ی رو کوتاه ممیشونی کشھ پی دستش سرم رو جلو مبا

 انھی پارسا تفکر موزی دونستم پشت بوسھ یاگھ نم.  دم ی و احسان تکون مرای المی برایدست. شھ 
با  نی حاال خستھ و سنگیول.  بردم ی بود لذت ھم مرای کھ پشت لبخند المی از حسرتدی ھست شایا

 نی زمی پاھام رو روًبای رم و تقری بھ سمت خونھ می بزرگن بھ سختیلی پاھام خی کھ براییکفشھا
 .  کشمیم
 

حموم ھم نتونست عضالت سرد و منقبض شدم رو .  کشم ی دراز مسی خی با موھاھمونطور
 ی مربوط بھ صدای صوتلی ذارم و فای گوشم میرو تو CD-MAN ی ھایگوش.  کنھ لکسیر

 .  پرنده ستی ھمراه با صداعتی طبی صدانھی زمیصدا.  کنم ی میآزاد رو پلاستاد 
 
 ..."  دی و بھ خواب نردی خود را تا انتھا حفظ کنیآگاھ.  دیشما آرام ھست.  دیچشمھاتون رو ببند" 
 

 .  کنمی بندم و دستھام رو دو طرف بدنم رھا می رو مچشمھام
 

انگشت ...  دی کنتی تمام بدنتون ھدای رو تویانرژ... ھی در سراسر بدن شما جاریانرژ"... 
 ... "   راستی راست ، انگشت دوم پای پاکیکوچ
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 .   سبزشھی چشمھانمی بی کھ میزی چنی و آرومم اولکلسی کنم ، ریچشمھام رو کھ باز م"
 
 .  ی کنی رو ھم احساس نمی کھ روش نشستی سنگی سختی ، حتی آرومی وقتیسام -
 
  جات بد بود ؟می کنی مشنیتی مدمی ساعتھ دارمی بده دختر ؟ نجات: 
 
 .   نشدمتی بردم اذی آب لذت میداشتم از صدا.  ستیمھم ن -
 

 .  نھی شی می تختھ سنگ کناری شھ و روی مبلند
 
 .  نی من بشی جاایب: 
 

 ری رودخونھ گانی جری دو تا سنگ تونی کھ بی ایآب معدن.  کنم ی شم و جام رو عوض می مبلند
چھار زانو .  خوره ی می و از بطررهی گیآب رو از دستم م.  خورم ی دارم و آب می بر ممیداد

 .  رهی گی پوست مدهی تازه رو کھ چند فال از سر جاده از زن دست فروش خری و گردوھانھی شیم
 
 .  واسھ تورمی کھ من پوست بگنینھ ا!  بخورم ی ، بھ منم بدیری پوست بگدیتو با: 
 

 .   کنھیً خنده و مثال اخم می سبزش می ھاچشم
 
حاال واسھ توام .  خورم ی گردو تازه رو با ھمون پوست تلخش می تنبلیخب من خودم از رو -

   ؟رمیپوست بگ
 

 .  سمتمرهی گی پوست کنده رو می گردوکھی تچند
 
 .   ، جوجورمی گیخودم واست پوست م: 
 

.  پارسا دوست پسرم بود ی گذره کاش سام بھ جای خورم و از ذھنم می و مرمی گی رو مگردوھا
 برم و یصورتم رو عقب م.  کنھ ی می روادهیداره ز.  رهی گی دھنم می رو جلوی بعدی کھیت

 .   دزدمی و نگاھم رو مرمی گیگردو رو از دستش م
 
 . کاستیواسھ فابراون .  ذارن ی با دست دھن ھم غذا نمی معمولی نبود ، دوستاادمیاوھوم : 
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 .  نمی شی می زنم و رو بھ سامی دستھام رو بھ ھم مجانیبا ھ.  کنم ی حرف رو عوض مموضوع
 
ِی◌◌◌◌◌وا - ِ ِ ِ ِ  بالکن تمام چراغا رو ھم ی رفتم تو٣ ساعت شبید!  باحال بود یلی خیسام!  ِ

 .   کردمیاولش داشتم سکتھ م. خاموش کرده بودم 
 
   ؟شبی مثل پری کھ شمع روشن کنی تقلب نکردیآھا:
 
 .   گرفتمی چھ انرژی دونینم.  کردم شنیتیمد.  بود کی تارِکیِنھ بھ خدا تار -
 

 .  زنمی بار دستام رو بھ ھم مچند
 
 .   غلبھ کردممیکیباالخره بھ ترس از شب و تار -
 
 .  ی و ناآشنا رو امتحان کندی جدطی محھی دی بایواسھ مرحلھ بعد.  خانوم کوچولو نیآفر: 
 
 .   شھی ترسناک میلی خگھید!  یوا -
 
 ی گی کھ می کلماتیچندبار بگم رو.  شھ ی درون تو متولد میی ترسناک ، ترس جای گی میوقت: 

 .  دقت کن
 

 .  شھی گرفتھ محالم
 
 .  دی ببخشی گیراس م -
 
  ؟ی رو کھ دادم تموم کردی فالچانای کتاب اوریراست: 
 
 .   دانشگاه بودمری درگی چند روز بدجورنی ایول.  جالبھ یلینھ ھنوز خ -
 
 .  ی بارم از روش خالصھ نوشتھ بود٣آره اگھ االن رمان بود ، : 
 
 .   پاشم سمتشی مشت آب مھی رودخونھ ی تواز
 
 .   کنمی مستی خی من و مسخره کنگھی بار دھی -
 

 یھمزمان از مانتوم م.  کشم ی مغی ده کھ جیل م ذاره و بھ سمت جلو ھی رو پشت کمرم مدستش
 .  وفتمی آب نی تا تورهیگ
 
 .  کنم حاالی مکارتی کنن دارم چیاالن فکر م!  تو ی ایچھ کول: 
 

 .   قلبم از ترس بھ شدت باال رفتھضربان
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 .  نیحاال بب.  شم ی آروم نمرمیتا انتقام نگ -
 
 .   خندهیم
 
 !   کھدمی ترسیوا: 
 

 .   کنمیبھ ھوا نگاه م.  دم ی ھم فشار می رو با حرص رودندونام
 
  ساعت چنده ؟ -
 
 اول فشم ی شنبھ ام ھست ، رستورانا٥.  شده کی کم کم تا برسونمت ھوا تارمی شده پا ش٦ساعت : 

 .  شلوغھ
 
 .  میباشھ بر -
 
 ی رو جمع مکی کوچی انداز پارچھ اری گردو و زیسام مشما.  دارم ی رو بر می شم و بطری مپا

 حواسش بھ سمت من جلب بشھ با نوک دو نکھی کنم و بدون ای رو آروم باز میکنھ کھ در بطر
 آب یاز سرما.  کنم ی می خالقشی ی رو توی دم عقب و نصف بطری اش رو مقھیانگشت پشت 

 گردو و یمشما.  شھ ی مرهی درشت شده بھ روبروش خی کنھ و با چشمایم چند لحظھ ھنگ
 ی توی گرده کھ بطری مونھ بھ سمت من بر می ھوا می و دستاش تووفتھی از دستش مراندازیز

 .  شھیبلند م.  خندم بلند نشھ یدستمھ و لبم رو بھ دندون گرفتم کھ صدا
 
 .   ذارمتی زنده نمنیاسمی: 
 
 .  آب معلقمی سنگ روی ھوا جلویتو.  شم ی ھوا بلند می از کنارش فرار کنم کھ روامیم
 
   خانوم کوچولو؟یلدشنا ب: 
 
   زنمی مغیج
 
 ... ولم کن -
 
 .   ولت کنمیمطمئن: 
 
 .. تو رو خداا -
 
 .  غلط کردمی بگدیبا: 
 
 .  کنمی حرص نگاش مبا
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 ! ینی خوابش رو بباهیصد سال س -
 

 .  گردونھ سرجامی آب و برمی کنھ توی رو فرو مپاھام
 
 . ھی کافنقدریھم: 
 
 ی منمی پر از آب و سنگی ره و من پشت سرش با کفشای داره و جلو می رو بر ملیوسا.  خنده یم

 .  کمرشی کوبم روی با مشت میبی سراشیرم و تا باال
 
 زی می بندم و رویکتاب رو م" .  کھ ھرگز متولد نشد ینامھ بھ کودک. "  کنم ی اسم کتاب نگاه مبھ
از .  شم ی تخت بلند می دارم و از روی رو بر ملمی گذشتھ مبا٢ کنم از ی ذارم بھ ساعت نگاه میم

 ینم  پوشم و بندش روی و شلوارم مشرتی تی دارم روی بر می گشاد و راحتیی کمد مانتویتو
 کنم و آروم دراتاق رو یچراغ رو خاموش م.  ندازم ی سرم می شال رو رونیدم دست تر. بندم 
بھ اتاق مامان .  رم ی در ھال م بھ سمتنیآروم و پاورچ.  چراغ ھا خاموشھ یھمھ .  کنم یباز م

 در ارم دی در رو بر مدی کلیدی جا کلیاز تو.  بازه و چراغ خاموشھ مھی کنم در نیو بابا نگاه م
 دستام رو ی بندم از خوشحالیدر آپارتمان رو کھ م.  رم ی مرونی کنم و از در بیھال رو باز م

 ی در رفتن می جلوی مامان رو کھ برای دم دستی ھاییدمپا.  خندم ی صدا می کنم و بیمشت م
 پر شدت لبمضربان قلبم از ترس باال رفتھ و ق.  رم ی از پلھ ھا باال منی کنم و پاور چیپوشھ پام م

 رم و چفت در باال ی رو ھم باال می آخریراه پلھ .  کنم ی سوم رو ھم کھ رد میطبقھ .  کوبھ یم
 باشھ و دهی دھی ؟ اگھ ھمسای باشھ من اومدم باال چدهی دی اگھ کسایخدا.  کنم یپشت بوم رو باز م

   ؟ی سروقتم چادیب
 

 خیھر چند لحظھ س.  نمی شی باال پشت بوم و پشتش می رم پشت کولر بزرگ گوشھ ی منیپاورچ
 قی تا نفس عم٢٤.  بکش دختر قینفس عم.  کنم ی و بھ در باال پشت بوم نگاه منمی شی جام میتو

 .  بکش
 

 دهی تونھ دی میک!  باش لکسیر.  فرستم ی مرونی دم و لرزون بی منمی سی رو لرزون تونفسم
 قینفس عم.  زانو ھام ی ذارم روی و دو دستم رو منمی شیچھار زانو م! باشھ ؟ ھمھ خوابن ترسو 

 و از ترس ادی مییصدا.  کشم ی رو کھ مقی نفس عمنیدوازدھم.  بندم ی کشم و چشمھام رو میم
 کشم ی باال می جام خودم رو کمی لرزم تویکامل م.  رمی گی شم و مشتم رو بھ دندون می مھمچال

.  دارم ی رو بر ممیگوش.  ستی نی خبرچیدر باالپشت بوم بستھ ست ھ.  کنم یو اطراف رو نگاه م
 یشماره .  بھم زنگ بزن یدی ترسیکی غلبھ بھ ترس از تارشنیتیخودش گفت ھر موقع وسط مد

ھنوز پا نشدم کھ !  خوابم بابا ی رم میًاصال م.  کنم یھنوز وصل نشده قطع م.  رمی گیسام رو م
 .   دهی بوق جواب م٤بعد از .  رمی گیشمارش رو م.  شم ی ممونیپش
 
 .  نیاسمیجانم : 
 
 .  سالم -
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  ؟ حالت خوبھ ؟ی زنیسالم چرا آروم حرف م: 
 
   نھ ؟ی سامیخواب بود -
 
   ؟یوبخ.  زمیاشکال نداره عز: 
 
 .  کردم بخوابدارتی بدی ، ببخشالیخیب -
 
 .   بودم خانوم خانوماداریًاصال ب.  بابا یا: 
 
 .  ترسمی میلی خیسام -
 
   ؟یی شده ؟ کجایچرا ؟ چ: 
 
 .   ترسمی میلی خیول. االن من اومدم باالپشت بوم !  ؟گھی کنم دشنیتی نا آشنا مدی جاھی برم یگفت -
 

 .   پرسھی ره و بلندتر می منی خواب آلود صداش از بتن
 
  کجا ؟یاومد: 
 
 ! باال پشت بوم -
 

 .   شمی میکفر.  شھ ی خندش بلند میصدا
 
   ؟ی خندی بھ من میحاال دار. من احمق و بگو بھ حرف تو گوش کردم  -
 
.  بود ییجا ی جنگلی توییای ؟ منظورم لب درشنیتی مدیخب آخھ باال پشت بوم شد جا برا: 

  خطرناکھ خب ؟
 
 .   بھ تو زنگ زدمدمی ترسیول.  انتخابش کردم نیخب منم واسھ ھم -
 

 .   زنھی رو پس مخندش
 
 کھ ازش یزیً تو کامال بھ چنکھی اادیاز ندونستن م.  ادی میترس از ناآگاھ.  جوجو یخوب کرد: 
 .  ی تسلط نداری ترسیم
 
 .  نمی شی شھ و راحت تر می ترسم کم ماز
 
 .  ی کم با من حرف بزن تا آروم شھیاالن :
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 .  قشنگ بود. کتاب رو تموم کردم  -
 
 راحت ی گم جوجو اگھ االن کنارم بودیم.  ی دم بخونی ھم دارم ازش بھت مگھی کتاب دھیحاال : 

 .   تونستم آرومت کنمیتر م
 

 .   شھی گرد مچشمام
 
 .   ترسم کم شدمی جورنینھ ھم -
 
انقدر . یً گرفتمت کھ اصال نترسی آغوشم میتو.  یدی ترسیً اصال نمی ، کنارم بودگھینھ د: 

 .  ی کردم کھ آروم آروم بشینوازشت م
 

 .   زنھیدلم شور م.  نمی شی مصاف
 
 .  ختیًاصال ترسم ر -
 
 .   خندهیم
 
حرفم گارد  ساده بود ، االن از ی دوستھی از شتری بمونیاگھ دوست.  یدی فکر کنم بدتر ترسیول: 
 .  ی گرفتینم
 

 .   گمی نمیزی شم و چی مساکت
 
 ای حد باشھ نی در ھممونی دوستی خوای کھ می ترسی از مامان بابات میعنی فھمم یمن نم: 

   ؟یخودت دوست ندار
 

 کنھ ی شھ ؟ پارسا بغلم می میدوست ندارم ؟ دوست دارم ؟ پس پارسا چ.  دم ی جوابش رو نمبازم
 ی گی ؟ می کشی پسره جانماز آب منی ای چرا جلونیاسمی.  شم ی شم ؟ چرا آروم میآروم نم

  ساده ؟ی دوستھی ؟ فقط یدوست پسر دوست دختر دوست ندار
 
 .   لوسی حاال بابا قھر نکن جوجویچرا ساکت شد: 
 

   ؟دمی دی پارسا می تو رو بجاشی وقت پیلی شد خینم.  کنم ی مبغض
 
  ؟ی نداری خوام برم بخوابم کاریم -
 
 .   قھر نکنی تو بخوایحداقل نھ تا وقت.  مونھ ی ما مثل قبل میدوست.  دی شد ؟ ببخشی بابا چیا: 
 
 .  ادی ، خوابم مستمیقھر ن -
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 .  برو بخواب! سرتق : 
 
 . ریشب بخ -
 

 گم من یفردا بھ پارسا م.  شن ی انگار بخار مدهیصورتم داغ شده و اشکھام نچک.  کنم ی مقطع
 !  رمی نمی ای آشغالشنیتی کالس مدچی ھگھید
 

 ری تصونھی آیاز تو.  کشم ی و کالفھ موھام رو مشھی شی کوبم توی رو مکی مکانکیزی فکتاب
 .  زمی ری منی زمی کھ از سرم کندم روییموھا.  کنم ی رو نگاه مختمی بھ ھم ریکالفھ و موھا

 
   بود ؟ی چی جان صدایاسی: 
 

 .   دمی کنم و بلند جواب می رو کج و کولھ مدھنم
 
 .  قفسھ افتادیکتابم از تو.  مامان یچیھ -
 

باز ھم بھ صورت کج و معوج و پر .  شنوه ی و فقط صدام رو منھی بی مامان صورتم رو نمخوبھ
 .  غرمی منھی آی بھ خود تویعصب.  شم ی کنم و کالفھ می نگاه منھی آیحرصم تو

 
 ...   شرفینگاه نکن ب...  وجود یب... نگاه نکن کثافت  -
 

 بابا مامان ی جلویزی از ترس آبروریول.  نھی آی رو بکوبم تونھی آی عطر جلوشھی ره شی مدستم
صورتم رو .  شم ی ممونی ، پشدمی کھ تا حاال خرھی عطرنی عطر گرونترنی کھ انی ایادآوریو با 

 نی زمنمی شی با زانو میری خود تحقنی از ایعصب.  کنم ی تف منھی آی و تونھی آی برم جلویم
!  بھ بابا مامان نداره یًاصال ربط!  خود کرده یب.  گم یبھ بابا م.  شم یکالفھ بلند م.  نھی آیجلو

  ؟رنی گی می من رو بھ بازی کھ دارن زندگکارنیچ
 ییرای پذی جمعھ ھا توھی معمول بقبابا طبق.  کنم یدر اتاق رو باز م!  خوام ی نمای خوام ، خداینم

حرصم رو .  ی مبل کناری رونمی شیم.  لمونی زنھ بھ روز تعطی کنھ و گند مینشستھ و مطالعھ م
 .  باشھ نی رون پاھام تا صدام عصبی کنم توی ناخون ھام و ناخون ھام رو فرو می کنم تویجمع م

 
  بابا ؟ -
 

 .   بندهی کتاب و کتاب رو منی ذاره بی رو مانگشتش
 
  جانم ؟: 
 
 .  کشھیمامان از آشپزخونھ سرک م.  گفتن و نگفتن نی شم بی جانم گفتنش دو دل ماز
 
 .   کردمقی رفتم تحقروزیبابا من د -
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 دزدم و بھ قسمت کرم رنگ فرش یچشمھام رو م.  کنھ و منتظره ی صورتم نگاه می دقت توبا
 .  شمی مرهیخ
 
بھ .  گھی گروه دری رشتھ از زھی رشتھ داد بھ ریی عمران تغی مھندس شھ ازی مدمی پرسروزیبابا د -

 .   احراز بشھتی علمتی کھ صالحیشرط
 

 ادیمامان ھم کامل از آشپزخونھ م.  ذاره ی مزی می بنده و روی شھ کتاب رو کامل می محساس
 .  نھی شی مییرای پذیتو
 
  کالستون ؟ی رشتھ بده توریی خواد تغی میچطور ؟مگھ کس: 
 

 .  کنمی چشماش نگاه می و تورمی گیسرم رو باال م.  خودش رو زده بھ اون راه پس
 
من حالم از نقشھ و ساختمون و .  اتمیعاشق ادب. ًاصال فلسفھ دوست دارم .  دوست دارم ینقاش -
 ...   و کوفت و زھرمارکیزیف
 

 کنم کھ مامان ھم ی بھ مامان می ا کنم و نگاه کمک طلبانھی شھ حرفم رو تموم نمی واضح ماخمش
 .   دهی لب فحش مریبدتر از بابا داره ز

 
 ھر یاضی رادیالمپ.  دوستات باالتره ی از نمره ی بخوننکھی بدون اکتیزی ، فیاضینمرات ر: 

 خوندم االن دارم شب و ی معمارستمی فلسفھ ؟ مگھ من نی ؟ بری نقاشیبر.  ی شدیسال انتخاب م
 خواد ؟ ھمھ آرزو دارن ی مسانسی لی خواد ؟ نقاشی مسانسی خونم ؟ فلسفھ لیروز کتاب فلسفھ م

 درس ی کھ تو داری رشتھ ای داشتھ باشن ؟ آرزو دارن توکیزی فیاضیکم ھوش و استعداد ر ھی
 .  درس بخوننی خونیم
 

 .   فھمنی حرف من رو نمچرا
 
 استعداد دارم کھ بھش یزی چھی ی کردم توی داره ؟ چھ گناھیبابا نمره م خوب باشھ چھ ربط -

 .  عالقھ ندارم ؟ من عاشق ھنرم ، عرفانم ، فلسفھ م
 

 .   صورتمی جلوادی شھ میبلند م.  شده و صورتش سرخ شده ی عصبانبابا
 
 ی اجازه بدم مھندسینی خوابش رو ببیول.  دم ی بھت حق انتخاب متی ھر انتخاب زندگیتو: 

اجازه بدم .  ی و اجازه بدم حروم بشدهی فای بی رشتھ ھی ی ، بری رو ول کنیدانشگاه دولت
 ...  فلسفھ وی خاک خورده یمکتایاستعدادات بره پشت ن

 
 ...  بھ خودم مربوطھ ، نھ...عالقھ مھ ...  مھیحق انتخاب ؟ راه زندگ -
 

 با نفرت رهی گی چشمام رو می اشک جلویپرده .  کنم ی ره حرفم رو قطع می کھ باال مدستش
 بستھ شدن در خودم ی کوبم از صدای رم و در رو میسمت اتاقم م. شم یبلند م.  کنم یبھش نگاه م
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 چکن ی زنم و اشکھام می پوشم نفس نفس می بندم و تند تند لباس میدر رو م.  پرم ی ضرب مھی
رتون چھ  روشنفکی چھره نی دونھ پشت ای میک.  نی من انتخاب رشتھ کردی بھ جارستانیدب از. 

ًاصال دوست دارم .  تو ی لعنتی شرکت ساختمونی توامی خوام بیمن نم.  نی داریافکار متحجرانھ ا
 نظرت باشم ری چشمت باشم زری زشھی ھمدیچرا با.  مھندس شرکت تو باشم امی نی شم ولیبرم منش

 ... خوام ینم
 ی مامان توجھ نمی ھاغی و بھ جرونی زنم بی ندازم و بدو بدو از خونھ می رو سرم ماھمیشال س

 دانشگاه رو ی دستمھ و کولھ پشتی تویگوش.  کنم ی اشکھام رو پاک مامی مرونیاز در کھ ب. کنم 
 دوست ھی یچقدر جا. کنم ی بھ شماره ھا نگاه ممی دفترچھ تلفن گوشیاز تو.  شونم یھم انداختم رو

 ی عالقھ بھ رشتھ ی درباره یر نظچیً کھ اصال ھایپر.  ھی خالمی زندگی توکی نزدیمیصم
مثل پارسا قلدر بودم . کاش من پسر بودم .  بھش برنامھ بدن تا اجراش کنھ دی نداره فقط بایلیتحص

  مونھی سام ثابت می شماره ی ؟ چشمام روی تونھ بھش بگھ چرا درست رو ادامھ ندادی میک. 
 فکر یچ.  دم ی زنگ بزنھ بازم جوابش رو نمگھیده بار د.  با سام رابطھ ندارمگھی خوبھ کھ دچقدر

 نیاسمی"  اس ام اس داده شبی لوس دیپسره .  بغلم آرومت کنم ای گھ بیکرده کھ ساعت دو شب م
 ی دعواھی دادم یپارسا بود جواب تلفنش رو نم"  ؟ ی دی اومده جواب تماس نمشی پیجان مشکل

 ی و عجلھ م براادمی زجانیبھ خاطر ھ.  رمی گی پارسا رو میشماره .  نداخت ی راه میحساب
 .   زنمی اومدن از خونھ نفس نفس مرونیب
 

  جانم خانومم ؟_ 
 
 .   دمی می صدام تن بغض آلودبھ
 
  پارسا ؟ -
 

   شده بچھ ؟یچ_ 
 
 ری زنم زی میول...  با سام و ی دوستیادآوری ای بابا ست یی م بھ خاطر زورگوھی دونم گرینم
 .  زمی ریاشک م.  شن ی کھ از کنارم رد میی توجھ بھ عابرای و بھیگر
 

   ؟یی ؟ کجای کنی مھی منو چرا گری شده ؟ سکتھ دادیچ_ 
 
 .  قھر کردمرونیپارسا از خونھ اومدم ب -
 
 .   زنھی بلند داد می صدابا
 

   ؟یچ_ 
 
 .   کنمی خوام برم با مامان بزرگم زندگیً اون خونھ اصال می گردم توی بر نمگھید -
 

   ؟ی ھستیکدوم گور.  ی خوری گھ میلیتو خ_ 
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 .  شھی م قطع مھیگر.  ستمیمی خورم و سرجام وای مجا
 
 ...  خوامیپارسا من بھ بابا گفتم م -
 

   ؟ی ھستیکدوم گور_ 
 
  ؟... ی کھ من واسھ چستیبرات مھم ن -
 

 ...  نایاسمی نپرسم گھی بار دھی_ 
 

 .   کنمی اشکھام رو با کف دست پاک مرد
 .   خونمکینزد -
 

 .  ی کنی مفی رو تعرھی ، قضی زنی از خونھ بھم زنگ مگھی دقھید ٥_ 
 
 .   گردم خونھی بر نمرممیمن االن بم -
 

 رتی گامی میخودت با زبون خوش نر.  ، پاساژ شلوغھ ، من سرم شلوغھ لھی روزه تعطنیاسمی_ 
 .   دونم وتوی من مگھی اون موقع دارمیم
 
 .   رسھی بابا کھ صدام بھ گوشش نمری گم بمی لب مریز
 

 .   شنومی از تلفن خونتون صدات رو مگھی دقھید ٥_ 
 

 برگردم ؟ بعد از اون یعنیکجا برم ؟ .  کنم ی و بھ اطراف نگاه مستمیمیمستأصل وا.  کنھ ی مقطع
 یی چرخھ جای اطراف می پر سر و صدا دست از پا درازتر بر گردم ؟ چشمم کھ رویشیقھر نما

 .  مونھیپشت سرم ثابت م
 
   دنبالم ؟ی چرا تو اومدیمان -
 
 .  ستادهی نگران پشت سرم ساکت ای چشمھابا
 
 .   گشتم عسلمی ؟ بر میتو چرا اومد -
 

.  زنھ یچشمام برق م.  نھی چی شھ و لباش رو بر می عسلم مجوز بغض کردنش می کلمھ انگار
 .  گردم خونھی کنم و بر می رو بھانھ میمان
 
 .   خونھمی برای ؟ بیدی پوشیی چرا دمپایخواھر -
 
 .  یای نگھی دی بردمیترس: 
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 .  شمی مزاری لحظھ از خودم بکی ی چکھ و برای ماشکش

 
در و باز .  کنن ی در رو باز میگفتن مان" منم "  ی زنھ و مامان بابا با صدای زنگ در رو میمان
 نشستھ و صورتش ی راحتی و مامان کھ روستادهی در ای توجھ بھ بابا کھ نگران جلوی کنم و بیم

 .   گمی رم و بلند میاشک آلوده ، بھ سمت اتاقم م
 
 ! ایوفتی ی دنبال من راه نمگھی دیمان -
 
 پارسا رو یشماره .  بندم ی رم ودر رو می اتاق میوتو دارم ی رو بر ممی سی ھال تلفن بی تواز
 .  رمی گیم
 

  شده بود ؟یخب حاال برام بگو چ_ 
 
حاالم زنگ زدم .  ی بشنوی کھ نخواستیدی شنی مدیاون موقع با.  شده یزنگ نزدم بگم چ -

 !   م نگذرهقھی موقع از پنج دقھیساعت بزنم 
 

 ھنوز پر از حرصم ی ولروزمندی پی کشم و بھ چھره ی میقینفس عم.  کنم ی رو قطع میگوش
تلفن " آروم باش : "  نھی اشی دونم معنی کھ خودم میلبخند.  زنم ی کنم و لبخند می نگاه منھی آیتو

  مامان بابا جواب ندن زود تلفن رونکھی پارسا از ترس ای شماره دنی زنھ و با دیخونھ زنگ م
 .  دمی مجواب

 
  کھ روشنھ ؟لمیمبا -
 

   ؟ی کنی من قطع می تا حاال تلفن رو رویاز ک. دوست داشتم بھ خونھ زنگ بزنم .  دونم یم_ 
 
 .  ی کنی من قطع می تو تلفن رو رویاز وقت -
 
 

 .  گھی مدهی رو کشکلمات
 
 

 .   دنبالتامیفردا م. امروز کھ کار دارم ! خوبـــــھ ! اوھـــــوم _ 
 

 .   کنمی ؟ سکوت ملی تحمھی ای دعوت باشھ ھی قراره نی جالب اچھ
 

 . ًفعال بچھ.  خب یلـیخ_ 
 

 .   کنھی من باشھ قطع می منتظر خداحافظنکھی ابدون
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.  دم ی کردم و تاب مزونی بلند تخت آوی لبھ ی و پاھام رو از رودمی تخت دراز کشیی باالی لبھ
 .   کنھی منیی در رو چند بار باال پای رهی و آروم دستگستادهیمامان پشت در ا

 
 .  می با ھم شام بخورای ؟ پاشو بیچرا درو قفل کرد: 
 

 .   کوبمی پام رو بھ تخت می دم و ھمونطور پاشنھ ی رو نمجوابش
 
   ؟ی گی نمیچیچرا ھ.  ناراحتھ یلی باباتم خمی شام بخورای مامان ، بنیاسمی: 
 
 . ادی بابا میصدا.  کنم ی سکوت می لجبازبا
 
 .  گشنشھی مانای بلدای: 
 
 بگھ و یزی بابا چنکھیمامان از ترس ا.  مامان منت من رو بکشھ نی از اشتری خواد بی نمیعنی نیا

 خواد منتظر ینم.  جوم ی ناخونام رو می دارم گوشھ تیاز عصبان.  ره ی مادی بشیبحث دوباره پ
 ستمیا یر پنچره م رم کنای دارم می رو بر ملمی ؟ مباھی خره کنیاسمی نی خودتون بخورنیمن بمون

 کنم ی شمارش مکث میچند لحظھ رو.  رمی گی سام رو میشماره .  کنم یپنجره رو تا آخر باز م
 و ستی لحظھ ننی ای تونجای کھ االن ایی اراده بھ پارسای زنم و بی اتصال تماس رو میو دکمھ 

 .   زنمی می بود زھرخند کجی مدیبا
 
 
   جاننیاسمیسالم : 
 
 
 .   شمی متعجب مستی لحنش نی تویً اصال دلخورنکھی ااز
 
 
  سالم -
 
 
  با من قھر کرده بود ؟ی ناز نازیخانوم کوچولو: 
 
 
   گمی میی پرروبا
 
 
 اوھوم -
 
 
 .   کردی شد کھ باالخره کوتاه اومد و آشتیحاال چ!  جــــان یا: 
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 . گمی کشم و صادقانھ می میآھ
 
 
 . زنم و آروم شم نفر حرف بھی خواست با یدلم م -
 
 

 .   شھی می شوخ صداش جدتن
 
   شده ؟یزی ؟ چی جان خوبنیاسمی: 
 
 

 مضحک سر ی جملھ رو اون لحظھ کھ با اون کولھ پشتنی خواست ایچقدر دلم م.  کنم ی مبغض
 .   بوددهی بودم پارسا از من پرسستادهیکوچھ ا

 
 
  ؟ی دلم گرفتھ سامیلیخ -
 
 

 .  شھی سام ھم پررنگ تر می صدای توھی شھ و نگرانی مجادی صدام ای توی نامحصوصلرزش
 
  دنبالت ؟امی ؟ بزمی شده عزیچ: 
 
 ... گھی وقت دھیً ؟ اصال اگھ مزاحمت شدم ی شبھ سر شام کھ نبود٩نھ ساعت  -
 
 با ھم شام می برایً اصال بستمیگرسنھ ھم ن.  ندارم ی شده ؟ من مشکلی دختر جون ؟ چی گی میچ: 
 . می خوریم
 
 
 .   تونمینھ نم -
 
 
 .  شده ؟ نگران شدمی خب بگو چیلیخ: 
 
 
 رونی کنم و سرم رو از پنجره بی کمش نگاه می خلوت پشت خونھ و رھگزراابونی پنجره بھ خاز
 .   برمیم
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 .   شمی موونھی من دارم از دستشون دیسام -
 
 

 .  شمی مرهی کنھ خی کھ قطره اشک سقوط میری چکھ بھ مسی چشمم می از گوشھ اشکم
 
 
   ؟یاز دست ک: 
 
 
 خوبھ ھوشت تیاضیر. نذاشتن .  ی بودم بھشون التماس کردم بزارن برم انسانرستانیدوم دب -

 کھ زد درد ی گوشم از دادادمھی.  بار کھ بابا سرم داد زد ھمون موقع بود نی ؟ اولی انسانیخوبھ بر
 !  متجدد نمایازش متنفرم مردک متحجر عقب مونده . گرفتھ بود 

 
 .   رو پاره کنمای حی دوست دارم پرده شتریانگار کمھ ب.  رهی گی گر ممی صورتم از گستاخپوست

 
 .   فقط ادعا دارهسی نشی حالیچیھ.  شھی حالیلی کنھ چون بزرگتره خیفکر م -
 

 .   کنھی ممی کنم سکوتش عصبی و بھ لرزشش نگاه مارمی صورتم باال می رو جلودستم
 
   باشھ نھ ؟ی دختر پررو و التنی ھمچنیاسمی ی کردی چشم رو ام نھ ؟ فکر نمی بیلیخ -
 
  کنمی دربارت قضاوت نمتتی عصبانیمن تو.  ی دم بھ حرفات تا آروم شی جان گوش منیاسمی: 
 . 
 
 

 .  کنمیھق ھق م.  ی سامی ادهی انقدر فھمچرا
 
 رو می زندگری خودم مسنیگفتم بذار. ھ  برم فلسفاتی برم ادبنی بھشون التماس کردم بذاریسام -

 گھیً خوره من اصال دی نقشھ و حساب و کتاب ساختمونھ حالم بھ ھم میمن از ھر چ. انتخاب کنم 
 .  رمی گی کھ بھ ساختمون مربوطھ تھوع میاز ھر چ

 
 
 خودت ینجوری ھمھ راه حل داره انی کھ ایکی کوچنی بھ ایبھ خاطر مسئلھ .  یآروم باش خانوم: 

 .  نکنتیرو اذ
 
 
 ...  صورتمی صورتم باال آورد تا بزنھ تویامروز دستش رو جلو -
 

 یض...عو  ... - زنم ی مھق
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 .  کنھی موونمی ت داره دھی گریاسی آروم باش ـــــسیھ: 
 
 

 بابا ؟ ی خوری شام می زنم داری دارم ھق منجایمن ا.  کنم ی لبھام حس می اشکام رو رویشور
   ؟نتیاسمیبدون 

 
 
 زھای چی بدست آوردن و داشتن بعضی برادی باتی زندگی تویگاھ. گوش کن .  جان نیاسمی: 

 ی می داری بخونی کھ دوست داری رشتھ ای کھ براھی انھی بغضا ھزنی اشکا ، انیا.  ی بدنھیھز
 ی متی و عملی ھست کھ واسھ بھ دست آوردن استقالل فکری نھی خوردن ھا ھزنی زمنیا.  ید
 ... ید
 

 ی میسع.  گھ یاز استقالل م.  شھ ی صدام ذره ذره کم می ھی زنھ و بغض و گری حرف مسام
 قطع ی دگمھ ی ارتباط برقرار کنھ و وقتی بابا و عشق پدری خود محورانھ ی رفتارھانیکنھ ب

 و ی خواب طوالنھی ی برایادی زلی و تماھی خنک بھاری ھام پر از ھواھی دم ریتماس رو فشار م
 . محت داررا
 

 و از ختھی و رھا دو طرف صورتم ریموھام وحش.  کنم ی اشکھام رو با کف دستم پاک مرد
 ھم ی روبروی کھ سر کوچھ پسر و دخترھیکی باری کوچھ ابونیاون سمت خ.  زنھیپنجره آو

 و دهی پوشی آبدی سفی چھار خونھ ی ده و مانتوی سالھ نشون م١٨ پسر الغر اندامھ و دختر ستادنیا
 و نگاھش دائم ستادهی و پسر مماس با دختر ادهی چسبواری سرش کرده و بھ دیاتن سی آبیروسر

 صورت پسر ی رودهی ترسی و کمرهی چرخھ بر عکس دختر کھ نگاھش گرد و خی اطراف میتو
 ی بار آخر نگاھش اطراف میبرا. پسر دو دستش رو دو سمت صورت دختر گذاشتھ . مونده 

 مونھ و لبھاش ی منم ثابت می بھت زده ی چشمھای روی اھینم بخورم چند ثا تونم قسیچرخھ و م
 جادی درونم ای صورت دختر حالت تھوعی بره و حرکت صورتش روی دختر میرو بھ سمت لبھا

 با انھی کھ اون طور ناشی ای ساتن آبی کشم و بھ روسری بندم و پرده رو میپنجره رو م.  کنھ یم
 .  کنمیمانتو ست شده بود فکر م

 
.  کنم ی نگاه منھی آی شم و بھ صورتم تویبلند م.  شده اهی ھم سشیی جاھاھی شده ی رژلبیروبالش

 و رای المیخوب شد حداقل جلو.  از رژ لب نمونده ی بھ لطف بالش اثری شده ولاهی چشمام سریز
 تیًدختره حتما چشمش دنبال موقع.  نکرد کمی کوچنی از اشتریداداشش رو ترش نکرد و ب

 ی ترکیلمای فنینکنھ مثل ا!  شھ ؟ی نمزونی انقدر آوی خوشگلنی وگرنھ دختر بھ استپارسا
ًاصال نکنھ پارسا قد بلند و بور دوست داره ؟ دوست دختر !  بزنھ ؟شیخودش رو بھ آب و آت

 یلعنت... ی شکم ندارم ولستمی ای کنم بھ پھلو می می خودم رو بررسنھی آی ؟ توھی چھ شکلدشیجد
چرا موھام مثل مامان لخت .  ده ی چون بلندتره الغرتر نشون مدی من الغرتره شازاون دختره ا

 .  ندازمی سبد رخت چرکھا می و سالنھ سالنھ توارمی رو در می ؟ کالفھ روبالشستین
 

 روبدوشام بنفشم رو دورم یحولھ .  و من رو فرستاد حموم دی زور مامان بھ زور من چربباالخره
ھمونطور کھ آب از .  ادی اتاق افتاده می گوشھ شبی کھ از دفمی کی از توی گوشیصدا.  چمی پیم

 .   دمی رو جواب می گوشسی خی چکھ با دستایموھام م
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  سالم بچھ_ 
 
  سالم -
 

   ؟ی کردی مکاری ؟ چیخوب_ 
 
 .  از حموم اومده بودم. خوبم  -
 

 .   دنبالتامی مھگی ساعت دمیآماده شو تا ن! دوس دارم ! خوبـــھ _ 
 
 !  دتیبرو دنبال دوس دختر جد -
 

 .   شھی کھنھ تر بشھ مرغوب تر می مونھ ھر چینھ کوچولو دوس دختر مثل شر ا ب م_ 
 
 .   گذشتھخمیتار.  خورن ی می حس تنوع طلبی مثل من بھ درد ارضاییدخترا!  گھینھ د -
 

 . حاضر شو!  بچھ می خوای گذشتتھ م مخیتار_ 
 
 .   شده١١:٣٠ کنم ساعت ی ساعت نگاه مبھ
 
 ...   بعد از ناھارسایخب وا... سر ظھره  -
 

 .   کنھی رو قطع محرفم
 

 .  نمتی بیم.  زمی خوام دست پختت رو بخورم عزیم_ 
 

 .   کنھی رو قطع میگوش
 

 .   کشمی مبل دراز میرو
 
 ی خوای مینجوری ؟ ایچرا موھات و خشک نکرد.  ی کردسی رو خی رو مبلی پارچھ یاسی: 
  درست کردمای ؟ واست الزانرونی بنی با پارسا ناھار بری خوای می ؟ چرا از قبل نگفترونی بیبر
 . 
 
 !   بخوره ھای ھمش و مانیمامان ند.  ایاز وسطش نگھ دار! مامان جون خب واسم نگھ دار  -
 
 !  کھ آخھ ؟نیدی دی مھمونی رو توگھی ھمدشبید. باشھ : 
 
 .  ستی وقت نچی ھی دونیامروز سرش خلوتھ تو کھ م.  گھی شو دالی خیمامان ب -
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 مرطوبم رو با ی پوشم و با عجلھ موھای شم مانتوم رو میبلند م.  وفتھی کال مسی ممی گوشیرو
 دارم و ھول ی بزرگم رو کھ پر شده بر می مشکفیک.  کنم ی مدیرژم رو تجد.  بندم ی مپسیکل

 .  نشھی بزرگ مشکفی کنم کھ متوجھ کی می آشپزخونھ ست خداحافظیکھ تو با مامان یھولک
 

 نکیع.  نشستھ نی ماشیتو.  رم ی منیی دارم و پای گذاشتم بر مکی پالستی پارسا رو کھ تویکفشا
سوار ما .  شده رهی خابونی اون سمت خی مھیبھ ساختمون نصفھ ن.  زده و آھنگ گذاشتھ یآفتاب

 ھام کھ کنار پافمی کنھ و متوجھ کی منیی نگاه باال تا پاھی کنھ یآھنگ رو کم م.  شم ی کھ منیش
 .   شھیگذاشتم نم

 
  سالم -
 

 . ی دی صابون و شامپو میھنوز بو! چھ خوشمزه . سالم عسلک _ 
 

 .   زنمی ملبخند
 
 ھی اونم مونی و دو ھفتھ قطع کردن دوستی اساسی دعواھی ھو بعد از ھی!  ؟یچھ مھربون شد -

 یی دخترایفھموند.  تمی زندگی کجای و بھم فھموندی رو تموم کرداتی کھ مھربونشبیو د! طرفھ 
 لیم فایحاال آمار دوستشونم بھ پسرا!  اونا پاکن ی کنسھی با خواھر و خانوادت مقادیمثل من رو نبا

 .   پرهی دوستشون با پسرا مستی مگھ ؟ خب دوستشون کھ مثل اونا پاک نھیدادن خب چ
 

  خفھ شو_ 
 

 .   کنھی رو مشی داره رانندگلکسی ریلی صداش آرومھ و ختن
 
 ی وحشای کشھ ی داد مای ده ی فحش مای روبده ی جواب کسی تونھ منطقی نمی کسیخب وقت -

 .  ارهی در میباز
 

ه  اشکال نداریول.  کنھ ی رو میکی ی ندازه و از پشت موھایً مثال مثل گربھ چنگ مگھیآره د_ 
 . چنگاتو بنداز لگدات و بپرون

 
 ...   کلمھ ش روھی ھمھ حرف زدم فقط ھمون نیا_ 
 

 .   لبمی ذاره روی رو مدستش
 

 !  ؟ی زنیبچھ چقدر حرف م_ 
 
 

با تعجب بھ خونھ و بعد بھ پارسا .  مونده ی تکون نخورده از دو ھفتھ قبل کھ اومدم ھمونجورخونھ
 .   افتادهی راحتی بالشم روھی فی کثی پخشھ وبھ جز ظرفھانی زمیلباسھا رو.  کنم ینگاه م
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 .  رفتم برش گردوندم.  گربھ صفتمم رفتھ بود یشیپ.  خب ؟ وقت نکردم ھیچ_ 
 
 ذاره یدستش رو م.  دهی چرا انقدر مھربون شده ؟ نکنھ باز برنامھ جدی کنم جدی نگاش مدی تردبا

 .   خندهیم.  سمت خودش ارهی جمع شده پشت سرم و سرم رو میپشت موھا
 

 !  بشھ ؟وونھی کردنت دتی کھ آدم از اذمی شی با ھم تنھا می وقتی شیآخھ تو چرا انقدر مظلوم م_ 
 
 .  بوسھی رو ممیشونیپ
 

 .   بچھی دی مری شیبو_ 
 

 ی پاش و محکم فشار می پنجھ ی ذارم روی بغلشم پام رو می و ھمونطور کھ تورهی گی محرصم
 .   خندهیبلندتر م. دم 
 

 !  ؟ی شوریموھات رو با شامپو بچھ م.  کوچولو یوحش_ 
 

 موھام و با شامپو بچھ ی کنی زنم چرا مجبورم می ھفتھ باھات حرف نمھیً واقعا تا گھی دمامان
 بشورم ؟

 
 و شرتیت.  ستمی ای چھارچوب در اتاق خواب می پوشم و توی می سبزی شلوار راحتبلوز

 .  نھی چی اپن می رو روفی کثیداره تند تند ظرفا و دهی پوشی ایشلوارک طوس
 

   کمک ؟ای ؟ بی کنی نگاه مھیچ_ 
 
   کنم ؟زی خونت و تمی من و آوردیعنی -
 

َپ نھ پ فقط من کار کنم _   .   کنمییرایاز شما پذ. َ
 

 .   برهی و سمت آشپزخونھ مرهی گی رو مدستم
 

 .   واسھ ناھار درست کنی چھیبرو _ 
 
   ؟ی داریچ -
 

 .  دارمی ھمھ چای پاک کردننی و اای و لوبیبھ جز سبز_ 
 
  کتلت خوبھ ؟ -
 

 .  یری خواد سخت بگی نمادیز.  گھی دزی چھی پره بھ دست و بالت ینھ روغن م_ 
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 ی و بھ اطراف نگاه مستمیمی واختھی بھ ھم ریمستأصل وسط آشپزخونھ .  ره ی مییرای پذسمت
 کاسھ واسھ شستن برنج ھی کنم تا ی رو دونھ دونھ باز منتایدر کاب.  خوبھ یبرنج با کباب تابھ ا. کنم 

 ی مھبرنج رو ک.  دارم ی آشپزخونھ برنج بر می گوشھ لی سطل برنج استی کنم و از توی مدایپ
 مرتب گوشت و ی کنم و از بستھ ھای رو باز مزریدر فر.  بخوره سی کم خھی ذارمیم. شورم 

 ی تونکی دارم و کنار سی بستھ گوشت چرخ کرده بر مھی.  رهی گیخندم م.  شده دهی کھ چیمرغ
 کنم ی و از پشت اپن نگاھش منمی چی منکی سیظرفھا رو تو.  باز بشھ خشی ذارم تا یبشقاب م

 ی آب رو کھ باز مری پوشم و شیدستکش م.  کنھ ی مزی تمتی رو با دستمال و رازی می روارهکھ د
 .  ادیبشورم صداش از پشت سرم مکنم تا ظرفھا رو 

 
   تو ؟ی کنی مکاریچ_ 
 
 .  ارهی جلو دستکشھام رو در مادیم.  کنم ی تعجب نگاھش مبا
 

 .   شورمشونی آوردمت ؟ خودم االن میریمگھ اس_ 
 
 .   شورمی ت برس مگھی دیتو بھ کارا -
 

 . الزم نکرده_ 
 

 .   شونھی سنگ اپن می کنھ و روی مبلندم
 

 .   شورم حوصلم سر نرهیتا من ظرفا رو م!  خورده فک بزن ھی نی بشنجایتو ا_ 
 

 .   پوشھی ھا رو مدستکش
 
 .   نشھسی بند ببند لباسات خشیخب پ -
 

 .   کنمی شد عوضشون مسیخ.  بند ببندم شی پی وجبمی تو نی مونده جلونمیھم_ 
 

  .  زنمی ضربھ منتی شوره و منم با پا آروم بھ کابی رو مظرفھا
 
 ! پارســــا ؟ -
 

 .  سمتم بندازهی نگاھمی شھ نی باعث ممی و سوالدهی کشلحن
 

  ؟ھیچ_ 
 
 ... ً بود ؟ اصال حرفمیً اصال با اون پسره اسمش چشبیمن د -
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 تو دم دمیازش پرس.  کرد ی می رفتم خونھ وھنوز پالس بود ، داشت ورق بازشبی دونم دیم_ 

 .   توی بالکن ، اومدی کھ اومده توشیدی تو دی ؟ گفت وقتیِپر ِ دوست دختر من شد
 
 .  کوبمی منتی حرص محکمتر بھ کاببا
 
   ؟ستمی دوست نی بھش گفتھ من با کسای ؟ چرا پریدی شنی از اون مدیًحتما با -
 

 . فتھی اسممون سر زبونا نوفتادهی نیمامان بھش گفتھ تا اتفاق خاص_ 
 
 !پارســـا ؟ -
 

  جانم_ 
 
   ؟ادی ، از تو خوشش مرای دختره المنیا -
 

 .  نھی شی لبش می رویلبخند
 

  تابلوه نھ ؟_ 
 
   ؟ادیتوام ازش خوشت م. اوھوم  -
 

   ؟ستیمعلوم ن!  یلیخ_ 
 

 .  نتی کوبم بھ کابی پاھام رو مکالفھ
 
 !  نی شری ھم پیبھ پا -
 
 .  کنھی نگاھم می تفاوتی ببا
 

 ی لگد می من چرا داری اپن خونھ ی رونجای االن تو اومدیاگھ از اون خوشم م! آخھ جلبک _ 
   ؟یپرون

 
 ! پارســــا ؟ -
 

  ھوم ؟_ 
 
  ؟ادی خوشگلھ کھ ؟ چرا ازش خوشت نمیلیآخھ خ -
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.  چرت و پرتا ناھار درست کن نی ای ؟ پاشو بھ جاادی ازش خوشم بدی خوشگل بود من بایھر ک_ 
   ؟رهی گی پات درد نمی بھ جھنم پاشنھ نتیاون کاب.  گرسنمھ

 
 ی سر زدن بھ غذا دائم توی ھم قفل کردم و بھ بھانھ ی و منم دستام و تودهی دراز کشی راحتیرو

 .  چشماشیچشماش رو بستھ و دستش رو گذاشتھ رو.  رم یخونھ راه م
 

 .  نمی ببنجای اایب_ 
 
 .   چشماشھی و ھنوز دستش روستمیمی رم سمتش جلوش وایم
 
  بلھ ؟ -
 

دستش .  رم ی کشم و معذب با ناخونام ور میخجالت م.  نشونھ ی پاش می و رورهی گی رو مدستم
 با وجود لباس بھ من منتقل ی بدنش کھ حتیحس کردن گرما.  چشماش ی ذاره رویرو دوباره م

 یبھ بازو ھا.  بشم رهیحت بھش خ تونم رایحاال کھ چشماش رو بستھ م.  ھی شھ حس لذت بخشیم
 نگاه ی ھورمونی شده نھ باشگاه و قرصای عضالننطوری اادی کھ بھ خاطر کار زدشیزپھن و ور

 لمس ی دستم برایانگشتا.  بازوش ی ھاچھی شده بھ ماھدهیچی پی برجستھ ی کنم و رگ ھایم
 کنم و نبض یاه مبھ گردنش نگ.  کنم ی قرارن و من سرکوب گرانھ مشتشون میکردن بازوش ب

 کنم ینفسم رو حبس م!  یلعنت.  زنھ ی بھ پوست گردنش ضربھ مآروم  گلوگاھشی کھ تویکیکوچ
 بلند یناگھان.  خودش نکشھ ی رو کھ با عطر بدنش مخلوط شده تومشی عطر مالصی حرنطوریتا ا

 ھی تکی راحتی کشھ و بھ دستھ ی پاش ھستم با خودش عقب می شھ و من رو ھمونطور کھ رویم
 ی موھام رو از دو طرف صورتم جمع می و دستھ ارهی مال کنھ و دستش رو باینگاھم م.  ده یم

 نگاھش یحت.  خوره ی لبھا و گردنم سر مینگاھش گرم و مردونھ رو.  ده یکنھ و پشت گوشم م
 ی حتستی نی التماسستیخواھش ن.  پر از قدرتھ تھی مردھا متفاوتھ پر از حس مالکی ھیھم با بق

 ی گردنم میبا نوک انگشتش آروم رو.  کنم ی مه نگاشی سخت و جدیبھ چھره .  ستی نیلبخند
 .   زنھی چشمام زل میتو.  کنھ ی گلوم رو تا گونھ ھام لمس مری گردن و زیکشھ و فاصلھ 

 
   ؟ی ھستیبگو واسھ ک_ 
 

 ترسم لبھام رو باز یم.  عمرمھ ی ھمھ ی کارھانی از سخت تریکی ھی ثاننی ای زدن االن توحرف
 بره پشت کمرم و بھ خودش ی دستش رو منھی بیسکوتم رو کھ م. کنم و لرزش صدام رسوام کنھ 

  کنھیتکرار م.  ره ی ، حرارت بدنمون لحظھ بھ لحظھ باال میکی ھمھ نزدنیاز ا.  کنھ ی مکینزد
 . 
 

   ؟ی ھستیبگو واسھ ک! زود باش _ 
 

 یاز خجالت چشمھام رو م" تو "  گھ ی لرزون خودم کھ میدا صدنی شن ، از شنی کھ باز ملبھام
 شھ ی ذاره و بلند می مبل میمن رو رو.  بوسھ ی م رو مقھی صدا کنار شقیآروم و گرم و ب. بندم 

 .  رهی کشھ و سمت آشپزخونھ می میقینفس عم. 
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 ! ی کردی دستپخت دستپخت می حاال ؟ ھھی دست پختت چھ جورنمیبب_ 
 

 پارسا گرم ی کھ ھنوز از گرمای گاه راحتھی تکی دم و دستم رو روی مرونی رو ذره ذره بنفسم
 .   ذارمیمونده م

 
 .  بھ ترک کردنتدی ، تھدھی بلوف مضحکچھ
 

 نوک ی رویگاھ.  زمی ری و من ماست منھی چی رو مزی می رویپارسا ظرفھا.  دارم ی خوبحال
 پارسا ی نوار ضبط شده جملھ ھیمثل .  رم یاشنھ راه م ھم مثل اردک با پی رم و گاھیپنجھ راه م

 زنم از اول دوباره بھش گوش ی می ذھنم نگھ داشتم ھیتو"  ؟ی ھستیتو واسھ ک" رو کھ گفت 
 کنان راه ی دوست دارم مثل بچھ ھا بازیول.  جا مونده ی راحتیتمام حواسم ھنوز رو.  م کنیم

 سیبھ د.  کنم ی منیی سرخ شده تزی و دورش رو با گوجھ ھانمی چی مسی دیکباب ھا رو تو. برم 
 .  کنمی تا خنک بشھ اشاره مدمیبرنج کھ زودتر کش

 
 .  ببرش -
 
 داره و ی رو بر مریکفگ.  مینی شی رم و می مزی کباب سر مسی داره و من ھم با دی رو بر مسید

.  ادی ذھنم می تورای المی هدی و کشفی ظرکلی ھنمی بیًاصال برنج کھ م.  کشھ ی من غذا میبرا
 .  رمی گی کھ جلوش رو مختھی ررینصفھ کفگ

 
 .   بسھگھی دزیپارسا نر -
 

  چرا ؟_ 
 
 .   کشمی خوام چاق بشم ، خجالت می نمنکھی گفتن ااز
 
 . اشتھا ندارم -
 

   ؟ی اشتھا نداریواسھ چ_ 
 

 .   کنھی میابینگاه موشکافانھ ش حالت صورتم رو ارز!  کردما ری گی بدبختعجب
 
  پارسا بھ نظرت من چاقم ؟ -
 

 .   شھی ملی صورتش بھ خنده تبدتیجد
 

   اتاقت ؟ی توی ندارنھیمگھ آ! آره _ 
 

 خنده ی کھ مییبا چشما.  رهی گی دستش می رو توکمی شکم کوچزی مری و از زارهی رو مدستش
 .  کنھی داره نگاھم میشی اخم نمایول
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   ؟ھی چنیا_ 
 
 .  کنمی م حرص نگاھشبا
 
 !  نیبب. ً ، اصال شکم ندارم صافھ صافھ سمی وایوقت. االن نشستم  -
 
 .   نشونھی مرهی گی خوام بلند شم کھ بازوم رو میم
 

  ؟ی بھت گفتھ چاقیکدوم حسود!  بابا مینی بنیبش_ 
 
 .  پرهی مرونی کلمھ از دھنم بنی ھو اھی دونم چرا ینم.  زنم ی ذوق لبخند مبا
 
 !   گفتھرایالم -
 

 .   شک ھستمی و ناخواستھ م توبی از دروغ عجھنوز
 

 دفعھ حالش نیا.  پرش ، پررو شده ی چند وقتھ نزدم توھی.  زد ی حرفنیھمچ.  غلط کرد یلیخ_ 
 .  رمی گیرو م

 
 .   کردمی کنھ اون وقت من دو بھم زنیفکر م!  ای نگیچیپارسا تو رو خدا بھش ھ -
 

 !  کلتای بھ ھی گند بزنیری بگمی واسھ خودت رژنمینب.  کارا نداشتھ باش نی بھ ایبخور کار_ 
 

 ... چارهی بیرایالم!  کردما ی غلطعجب
 

 نشستم و ی کناری راحتیرو.  کنھ ی منیی و کنترل ما ھو ار ه رو باال پادهی دراز کشی راحتیرو
 . رمی گی مجھی عوض کردن مداوم کانالھا سر گنیاز ا. پاھام رو کنارم جمع کردم 

 
   سرکار ؟یپارسا چرا امروز نرفت -
 

.  روز استراحت کنم شی پنج شھی خوام یم.  بھ خودم بدم ی استراحتھی خوام یم. خستھ شدم _ 
 .  ی گوشھ اھی رن ی بار مھی کنن و ھر چند وقت ی رو جمع مالشونی اھل و عھیبق
 
   ؟ی ریخب چرا با خانوادت نم -
 

 .   با چند تا از بچھ ھا کھ مجردن رفتمی مجرددیشا.  ره ی سر م حوصلمنایبا مامان ا_ 
 
  مردونھ ؟ -
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 .  انی با دوست دخترشون ماشونمیبعض.  تنھان ایبعض_ 
 
 ! ھیچقدر براش عاد.  کنھ ی نگاه مونیزی تفاوت داره تلویب
 
 .  یخب پس الزم نکرده تو بر -
 

  من افتاده دست شما ؟ی تا حاال اجازه یاز ک! نھ بابا _ 
 
 بھ ی کنی می کھ تویی کارای کنم بھ تو مربوطھ ولی کھ من مییًاصال چرا کارا...  کھ یاز وقت -

   شھ ؟یمن مربوط نم
 

 .   کھ ھستنھیھم_ 
 
 .  امی خوام بیپس منم م -
 

 .  بذار اخالقم خوب بمونھ.  بس کن یاسی_ 
 
 . امی خوام بی ؟ خب منم مارنی اونا دوست دختراشون رو میمگھ نگفت -
 

 خبرا نی از ای کھ خودتم بکشی دونی منیاسمی بکنم ؟ تمومش کن دی کرن منم بایاونا ھر غلط_ 
 .   گلھ پسر ببرمت شمالھی کھ با ستین
 
 رفتن ، ی دانشگاه اردو می دفعھ کھ بچھ ھانی اشکال نداره ؟ منم ای گلھ دختر برھیچطور تو با  -

 .   رمی دم باھاشون میبھ حرفت گوش نم
 

 .   کنھی کنھ و با اخم نگاھم می دستش بلند می رو از روسرش
 

   نھ ؟ای ی کنیبس م.  ی کنی جا می بیلیتو خ_ 
 

 .   گردونمی شم و روم رو ازش بر می مساکت
 

   ؟شی آوردی چی و براھی کھ پر بود ، چی بزرگ مشکفی اون کیوقتش نشده بگ!  یراست_ 
 

 .   سرمی روختنی رخی آب انوی لھی انگار
 
 .   آوردمشینجوری نبود ھمی مھمزیچ -
 
 دوست پسرت ی خونھ ی مھمونی رو با خودت آوردنی بزرگ و سنگفی کھی ینطوریھم! آھان _
 !؟
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 .   شمی مرهی زنم و بھ دستام خی ھم گره می رو تودستام
 
 .  ستی نیزیگفتم کھ چ -
 

 . نمی بباریباشھ پس ب_ 
 

 .  دهی پھلو دراز کشی سرش و روری رو زده زدستش
 
 .   بود خواستم با مانتوم ست کنمیمانتوم مشک.  آوردمش ینجوریھم -
 

 .  ارشیبرو ب_ 
 

حاال .  کنم ی مھی تکواریبھ د.  رم ی اتاق می شم و تویبلند م.  شنوم ی صداش رو کھ متیجد
  ؟می چرا االن کھ با ھم خوبای کنم ؟ خداکاریچ
 

   ؟یداوم_ 
 
 پوست سرم رطوبت عرق رو احساس یپاھام سست شده و از خجالت رو.  زنم ی رو چنگ مفیک
 . نمی شی می راحتی رم رویآروم م.  کنم یم
 
 .   خوام بازش کنمی ؟ نمگھی منھ دھی شخصمی من ، حرفیپارسا ک -
 

 با ھیچ!  ساک مچھی ننی انمی خوام ببیم!  کنم ؟ی متی بدنشی انگار ھر بار تفتی گی می جورھی_ 
   ؟ی آوردیدیخودت کش

 
 .  نی زمی روی ذارم کنار راحتی رو مفی کی لجبازبا
 
 .   خوام بازش کنمینم -
 

 .  رمی گی داره کھ بندش رو محکمتر می رو از کنار مبل بر مفی شھ و کی مبلند
 
 !  پارسا تو رو خــــدا -
 

.  کشھ ی مرونی دستم بی کشھ و از تویمتر م رو محکفی کنھ کھ بند کی مشی قسم دادنم جرانگار
 کنھ درش رو کامل ی رو باز مپشی ذاره و زی پاش می رو روفی و کنھی شی مشی قبلیسر جا
 .  کنھیباز م

 
 .  بندمی شم و چشمھام رو می مبل جمع می تونمی بی حالتش رو کھ می و سرد و بی جدصورت
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 بودا یسر مجسمھ .  لبھاشھ ی رویزھرخند سرد.  داده ھی تکیبھ راحت.  کنم ی رو باز مچشمھام
 ذاره ی کشھ و کنارش می مرونی از بدنش رو ھم کھ ھنوز سالم مونده بیمین.  ذارهی مزی میرو رو

.   سفر ھندش بود سر بھ سرم گذاشتھ بودی ھای از سوغاتیکی مجسمھ کھ نی دادن ھمیچقدر برا. 
 شی ریچی ش رو با ققھی ی شده و لبھ ھایچی رو کھ از کمر قری حری کاربنی آبی مجلسرھنیپ
 گرون بود ، یلی مارک خنی و چون اارهی لباس بھیرفتھ بود از ترک.  کشھ ی مرونی کردم ، بشیر

 بزرگ ھی سایدر جعبھ .  بود دهی مغازه ازش نخری براگھی من آورده بود و دی فقط براکھیچند ت
 ................................................... ه ذاری مزی می رو کھ شکستھ رومچش

 شکل ی قلبستالی کری حلقھ یدر جعبھ .  ختھی رفی کیً احتماال تومھی رنگش نصفھ و نی ھاپودر
 مغازه ی توشی چند وقت پنی کھ ھمیدیشال سف.  ذاره ی مزی میرو کھ از چند جا لب پر شده ، رو

 یرو ،  نشدهی کھ ھنوز نصفش ھم خالیفیک.  ارهی مرونی شده بکھی تکھیبرام کنار گذاشتھ بود رو ت
پوست .  ذارم ی چشمھام می تا نگاھم کنھ دستھام رو روارهیسرش رو کھ باال م.  ذاره ی منیزم

 کرد و من ی دھن باز منیکاش زم"  ی ِ کھ معنی از معدود دفعاتیکی. بدنم داغ شده و عرق کردم 
 .   کنمیک مًرو کامال در"  دی بلعیرو م

 
 دستم ی انگشتھانی شنوم ، آروم بی عوض شدن کانالھا رو می شھ و صدای سکوت شکستھ میوقت

بازم .  دستش گرفتھ ی رو توونیزی داده و کنترل تلوھیبھ مبل تک.  کنم ی کنم و نگاه میرو باز م
 حالت شی چند لحظھ پنی شم کھ امروز تا ھمیحاال متوجھ م.  شده ری قابل تفسریحالت صورتش غ

 ...   نداشت و حاال دوبارهی ابھامگھید. ً کامال واضح بود اھشنگ
 ِ یاسی.  ذارم ی پام میآروم دستھام رو رو.  ی ھستیافتنی و چقدر دست نیکی بھ من نزدچقدر

 ؟ با حرص پوست انگشت کنار ناخونم شونیکوندی ، چرا شی دادی ھاش رو پس مھیاحمق خب ھد
نگاھش بھ .  کنھ ی دراز مزی می شھ و پاھاش رو رویًکامال ولو م.  رمی گیمرو بھ دندون 

جرأت گقتن .  فاصلھ داره ی اشھی شی صفحھ نی با انجای با ایلی انگار خیره شده ، ولی خونیزیتلو
 آورد چند بار ھی کھ از ترکیی ھر کدوم از اون لباسھادنی خری براادمھی.  رو ندارم ی کلمھ اچیھ

 کردم رفتھ اونجا ی و من ھمش فکر مدی و رنگ مورد عالقھ م پرسزی سایزنگ زد و درباره 
 .   پرسھ تا حواسم رو پرت کنھی سوال ھا رو منی و ایخوش گذرون

 
 .  شنومی آروم و لرزونم رو می صدای سختبھ
 
  پارســـا ؟ -
 

 .   شھی مرهی خونیزیدوباره بھ تلو کنھ و ی می حالتی نگاه کوتاه و بھی چند ثانیبرا
.  ترسم ی مشتری بشی واکنشی بنیاز ا.  رد وبدل نشده نمونی بی شھ کھ کلمھ ای می سھ ربعدیشا

 حس یمگھ نگفت واسھ ارضا.  خودش بود ریخب تقص.  شد ی مھی کرد تا تخلی می کارھیکاش 
 دی نبای مثل تو رو حتییً ؟ اصال مگھ نگفت دخترامی ؟ مگھ نگفت دوست دختر قبلمیتنوع طلب

 .   شھیبلند م.  کنھ ی کشم کھ توجھش رو جلب می می ؟ آه ناخواستھ اتدوست داش
 

 .  پاشو حاضر شو برسونمت_ 
 
 .  کنمی ساعت نگاه مبھ
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   سر کار ؟ی بری خوایامروز کھ نم. ھنوز کھ ساعت پنج ھم نشده  -
 

 .  زنھی میپوزخند
 

 !  زود_ 
 

.  گرده ی بزرگ زبالھ بر می مشکی مشماھی ره سمت آشپز خونھ و با ی نشستم ، کھ مھنوز
 و ھمھ زی می رولی ذاره پشت وسای کنھ و دستش رو می می خالسھی کیً رو کامال توفی کیمحتو
 .  کنھ سمتمی رو پرت می خالفیک.  کنھ ی می خالسھی کیرو تو

 
 .   نرهادتی فیک_ 
 
 .   کنھی کنم ، نگاه می من کھ با بھت نگاھش مبھ
 

 !  تموم شدیمھمون.  گھیپاشو د_ 
 

 ی رم و تند تند توش رو میبھ سرعت سمت مشما م.  ره تا لباسھاش رو عوض کنھ ی اتاق مسمت
 رو ھم کھ دلم دی سفدی مروارسیسرو.  کنم ی مدای پی رو با بدبختدی سفنیانگشتر تک نگ. گردم 

  کنمیبھ در نگاه م.  کشم ی مرونی انداختھ بودم بفی کی و سالم توحیخراب کنم و صح بود ومدهین
 ی عطر سالمم می شھی نقره و شی دنبال سنجاق سر ھا لی وسایتند تند تو.  ومدهی نرونی بھنوز

 .   ضرب بپرمھی شھ یً نسبتا بلندش باعث میصدا.  کشم ی مرونیگردم و ب
 

   تو ؟ی کنی میچھ غلط_ 
 

 .   کنمی رو رھا مسھی ذارم و کی کھ برداشتم پشتم میلیوسا
 

 . سھی تو کزیھمشون رو بر_ 
 
 .  گم نھی سر مبا
 

 .  سھی تو کزشونی کار دستت بدم ، برینزار دم آخر_ 
 

 کنھ ی و پرتم مرهی گی و بازوم رو مادیسمتم م.  کشم ی گم نھ و خودم رو عقب می با سر مبازم
 شم و دستم ی رو جمع کنھ کھ خم ملی خواد وسایم.  شم ی مدهیوسط کوب زی می شھیکنار کھ بھ ش
.  ستھی ای شھ و می مرهیچند لحظھ ھمونطور کھ خم شده بھ عکس العملم خ.  ذارم یرو روشون م

 .  ندازهی خونھ رو ھم بھ لرزه می ھاشھی شی حتچی دادش تمام بدنم رو کھ ھیداص
 

 .  حاضر شو_ 
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 کھ بھ خاطر لرزش یی و دستھانھی بی تار مھی کھ بخاطر گریی با چشمادنیلباس پوش.  شم ی مبلند
ساعد ِ .  پوشم یلباسم رو م.  استی دنی کارھانی از سخت تریکیکنترلشون رو از دست دادن ، 

 کھ جدا یلیسمت وسا.  کنھ ی رو خشک مشیشونی کشھ و عرق پی مشیشونی پیدستش رو رو
 ی زبالھ رو می سھی و سر کاهی سفیبند ک.  اھمی سفی کی توزتشونی ری ره میم ، کرده بودم

.  مینی شی منی ماشی صدا تویھمونطور ب.  رم ی ره و منم پشت سرش می و بھ سمت در مرهیگ
 ی سطل می رو کھ توسھیک.  ره ی سر کوچھ ماهی ندازه و بھ سمت سطل سی پام می رو روفیک

 .   شمی کھ زدم میگند ندازه انگار تازه متوجھ
 

 : ادی مرونی از دھنم بی رسم بھ سختی در خونھ می جلویوقت
 
  خدافظ-
 
 .  کفشھام کھ درست شده ازش تشکر کنمی شھ بخاطر پاشنھ یً شم و اصال فرصت نمی مادهیپ
 

.  رون پام پنھان کردم ری و زبرهی وی رو گذاشتم رومی نشستم و گوشونیزی تلوی جلوی راحتیرو
 ی شھ ، می بابا مامان بلند می خنده ی کھ صداکباری قھی و ھر چند دقھیتمام حواسم متوجھ گوش

  دوننیحاال کھ م.  نھی شی لبھام می رویشی نمای صدای بی و خنده لمھی خنده داره فیفھمم جا
 اتاق و در ی نظر دارن و اگھ برم توری نامحسوس زیلی رفتم ، رفتارم رو خرونی با پارسا بامروز

.  کنم یبھ ساعت نگاه م. ھم باشم ! ً سواالت کامال نامحسوسشون ی جوابگودی باًرو ببندم ، احتماال
 ھی  و دوبارهرهی گی خندشون اوج میدوباره صدا.  ستی ازش نی خبرچی شبھ ھنوز ھ١٢ساعت 

 . لبخند گل وگشاد ِ دندون نما
 
 

 رو نشون ٩ ندازم کھ عدد ی نگاه بھ ساعت مھیاول .  شن ی نصفھ بھ زور باز ممھی کھ نچشمام
.  کنم دای رو پمی کشم تا گوشی کنار تخت منی زمی ده و بعد کورمال کور مال دستم رو رویم

 ٨ پرده رو از نیچرا مامان ا.  کنم ی بالش رو سمت پرده پرت می نھ زنگی نھ اس ام اسیلعنت
 !  َاه.  گھی شم خودم دی مداری کشھ کنار ؟ خب بیصبح م

 
 کنھ سر کالس من رو بخندونھ ی می رو ندارم و ھر چقدر سعاشاری کردن با ی شوخی حوصلھ

 اشاری ادی خوشش نمزشیدوست دختر عز.  ستی نمی کنھ من حالی خنگ فکر میپسره .  تونھ ینم
 کنھ و ی سر کالس دور از چشمش ، ھمش محبتش گل ماشاری کنھ و ی شوخایبا من حرف بزنھ 

 ی برایدیبا نا ام!  ؟ادی خوشش ماشاری پارسا از یلینھ کھ حاال خ.  شھ ی مدی پدنا ً کالس کالرونیب
 از یبھ شدت دوست دارم براش اس ام اس بفرستم ، ول.  ندازم ی می نگاھمی بار بھ گوشنیھزارم

 مانتوم ی ذارم و عرق دستھام رو با پارچھ ی پام می رو رویگوش.  تونم ی شدن نمریترس تحق
 .   کنمی مپیتا.  دارم ی بر م رومی گوشو  کنمیخشک م

 
 .  زنمیرو م send یو دگمھ ... "  دیخب ببخش" 
 
 ؟ ھیکالس چ!  می خوش بگذرونی دور ھممیاومد. راحت باش !  ؟ای خجالت نکشیخانوم حام: 

 .   دستتھی ، دائم گوشی االنم کھ اومدیبی کھ غاونی جلسھ در مھی ؟ ھی ؟ استاد کھیدرس چ
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 ی کس نگاه کنم حتچی خواد بھ صورت ھیًاصال دلم نم.  کنم ی و عرق مرمی گی خجالت گر ماز
 .  نمی بی از استاد می مبھمریفقط تصو.  اشاری و ایپر
 
   با شما ؟ای زنم ی حرف مواریمن با د: 
 

 احمقِ  یدختره .  چکھ ی رو تار کرده مدمی کھ دی بمونم و استاد ادامھ بده ، اشکگھی دھی ثانھی اگھ
 ی زنم و بھ سمت در کالس می رو چنگ مفمیک.  ننی اشکت رو ببنای مونده انتی بزدل ھمِ زبونیب

چکھ و  یاشکم م.  رم ی مرونی گم و بی می آرومدی شم ، ببخشی از کنار استاد رد میرم و وقت
.  غرورم رو سر کالس بھ گند بکشھ ینطوری مونده بود استاد انمیھم.  روشون ندارم ی کنترلچیھ

 نداره االنم نشستھ سر کالس بتی غایآره پر" .  از من بھتره ایپر. "  زنم یھق م.  ای پریاونم جلو
.  کنم ی میپ رو کای پری کامل شده ی کنھ و من فقط آخر ترم جزوه یو داره جزوش رو کامل م

 کنم ی مانتو حس مبی جی رو کھ از تومیش گوی برهیو.  کنم یتند تند با کف دست اشکم رو پاک م
 فکر کردم پارسا یلعنت. "  شتی پامی مشھی بمون االن تموم ماطی حیتو. نرو . "  ارمشی مرونیب. 

 و بھ سمت امی منییپا از راه پلھ ھا.  رو ندارم اشاری یًاصال حوصلھ . جواب اس ام اسم رو داده 
 نگاھم کنھ نکھیبدون ا.  ستمی شم بای شھ و مجبور می مدهی از پشت کشفمیکھ ک.  رم یدر دانشکده م

 . می ری و با ھم مرهی گیدستم رو م
 
.  ربع آخر جلسھ ھیاونم .  ومدی نشتری سھ چھار جلسھ بسایپر.  ی آشغال عوضکھیگھ خورد مرد: 
 ی چون میول.  گھ ی نمیچی دفترش پھن شده بھش ھی کالس ، توی بھ جاشھی چون اون ھمیول

 .   زنھی شھ ، داره جلزولز می واسش گرم نمیز تو آبدونھ ا
 
 .   کنمی نگاه مای پرھی صورت عصبانبھ
 
  ؟رونی بیتو چرا اومد -
 
 . بعدشم گفتم اگھ تو رو حذف کرد منم حذف کنھ. بھش گفتم باھات درست حرف نزده : 
 
   گفت ؟یاون چ -
 
 .  نیی درستونم کھ باالس معدلتون بکشھ پابی دم ضری بھ دو تاتون م٢ ھی کنم یگفت حذف نم: 
 
 .  دھنمی کوبم روی دست مبا
 
 .   کشھیبابام من و م!  ای پریوا -
 
تا حاال واسھ چند تا از بچھ ھا نمره .  فرستم وساطت یرو م!  جون سایپر!  کرد بابا یادیغلط ز: 

 .  ی بری آدم و میآبرو!  ای کردھی بچھ زر زروا گرنی انی بارت باشھ عنیآخر. گرفتھ 
 
 .  وفتمی پارسا مادی و رهی گی محبت پر از خشونتش خندم ماز
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 .  اخالقت مثل دادشت افتضاحھ -
 
 
 شمال صبر نکرد با می با بابا مامان برگھی دو سھ روز دمی خوای صبر کن ممیھر چقدر بھش گفت: 

 .  دوستاش رفت
 
 .   کنمی و با تعجب نگاش مستمیمیوا
 
  رفت شمال ؟ -
 
  آره مگھ نگفت بھت ؟: 
 
 .  ی زودنی نگفت بھ ای خوام برم ولیگفت م -
 
 .  می رفتدیما آخر ھفتھ شا. صبح راه افتادن : 
 
   دوستاش ؟یالی وای شما یالیرفتن و -
 
 ِ کھ ما ی ھمون کسیبرا.  کرد دای رو پالیپارسا واسش و.  ماست یالی وکی دوستش نزدیالیو: 

 .  رفتن اونجا. میدی رو خرالمونیازش و
 

 پس حتما دختر با خودشون بردن چون مامان نای پارسا ایالی رفتن وی رفتھ بودن می مجرداگھ
 ی مجبور باشھ میپارسام کھ فقط وقت.  پاتوق دختر پسر بشھ الشونی وادی پارسا خوششون نمیبابا
 ... ی لعنتیپارسا . و پارسا ھم با اونا رفتھ ھی پسر دختر قاطیعنیپس .  گھی دیالی وھیره 

 
 .  گھی دیای توام میاسی: 
 
 .  نھ بابا زشتھ جلو مامان بابات -
 
 .  ً احتماال تا اون موقع برگشتھ اگھ بر نگشتھ باشھ ھم با دوستاشھستیمن تنھام پارسام کھ ن: 
 

 از دوست یکی پارسا ھم دیً تا اون موقع پارسا برنگشتھ باشھ اصال شادیشا.  وسوسھ شدم برم ًدایشد
 کنم بھ ی دلم آرزو می کنم و توی نگاه مای رو برده باشھ ؟ بھ پردشیً اصال جدای سابقش یدخترا

 . من اصرار کنھ
 
 .  امی من باھاتون بدی ری میی جای زشتھ ھر سریپر -
 
   کنم ؟کاری چییمن تنھا.  کنن ی مامان بابا تعجب میایًاصال اگھ تو ن: 
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 .  گنی می چنمی بببذار بھ مامان بابا بگم -
 
 .  گم مامان زنگ بزنھ بھ خالھیم: 
 
 .  گمی میا" باشھ "  خدا خواستھ از
 

 و بھ در اتاق ستادهیمامان پشت سرم ا.  کنم ی میمی مالشی شورم و تند تند آرای رو تند مصورتم
 .   دادهھیتک
 
 .  نکردیتازه باھام خدافظ. حاال چرا بابا انقدر زود رفت  -
 
 .   مسافرتی نبود باھاشون بری راضادیز.  ناراحت بود شبی کھ دیدید: 
 
 .  ستیپارسا ن.  می ری ممی داری کھ مامانش گفت سھ نفریدی بابا دیا -
 
 !  اون طرف تر با دوستاش در حال عشق و حالھالی گم ، البتھ دو سھ تا وی دلم میتو
 
 .   تنھا نباشھای کھ پرختیش زبون ر و مامانیبس کھ تو اصرار کرد.  ستمی نی راضادیمنم ز: 
 

 می سورمھ اکی کوچی دستفی دارم و کیبر م.  آماده کردم ی ھول ھولکشبی رو کھ دمی پشتکولھ
 .   ندازمی شونم می رو توش گذاشتم روی دم دستلی از وسای سرھیرو کھ 

 
 .  زمی برات اسفند برمی برایب.  ی انقدر ھولومدنیحاال ھنوز کھ ن: 
 
 .  مامان دود نده منو ، تو رو خدایوا -
 
 .  نمی ببایب: 
 

 رهی گی داره و سمتم می اپن بر می دستھ پول از روھی رم سمت آشپزخونھ کھ ی سر مامان مپشت
 . 
 
 .   داد بدم بھتیبابات صبح: 
 
 .  کشمی خجالت مھی عصبانی وقتی حتشی حواس جمع بابا و مھربوناز
 
 .   حسابم پول داشتمیه توتاز. عابر بانک ھمراھم بود  -
 
 .  ً اصال خراب باشھای ی بھ عابر نداشتھ باشی دسترسدیگفت شا: 
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 کنم تا اسفند دود کردنش تموم ی پا اون پا منی ذارم و کنار مامان ای ممی دستفی رو داخل کپول
 .   رم کھ عطر بزنم دوبارهی زنگ در با عجلھ سمت اتاقم می صدادنیبا شن. بشھ 

 
 !بابا مگھ چھ خبره ؟آروم : 
 

 .   کنھ تا من برمی صحبت مای با پرمامان
 
 

 .   شونش گذاشتمی نشستم و سرم رو روای پرکنار
 
 .   دادھی شھ بھت تکیم.  جا بھ درد خورد ھی دراز بودنت نی ایپر -
 
 . ی رو ھم نداردهی فاھی نیتو کھ ھم: 
 

 .  رمی گی کنم و میتشکر م.  رهی گی پوست گرفتھ و قاچ شده سمتم مبی دوباره سمامانش
 
 پس چرا زودتر شد ؟.  شمال دی ری آخر ھفتھ می مگھ نگفتیپر -
 
 نی ، امیزودتر بر.  می برمی خوایگفت ما کھ م.  خاموشھ مامان نگرانھ لشی مسخره مبایپارسا: 

 .   دستش ندنیدوستاش کار
 
  کدومچی کھ فرستادم ھییاس ام اسا. شھ  خامولشیمبا.  زنھ ی و دوباره دلم شور موفتمی پارسا مادی

deliver یچقدر خوبھ کھ پر.  ره ی نمنیی مونھ و پای راه گلوم انگار می توبیس.  شد ینم 
 .  کنارمھ

 
 ! ؟یپـــــر -
 
  جانم: 
 
 .   اخالقش گندهیلیپارسا خ -
 

 .   کنھی کنھ و صورتم رو نگاه می شنوه ، سرش رو خم می صدام رو کھ منی آروم و غمگلحن
 
 ی رو خاموش ملشیدلش بخواد مبا.  بره ی از مامان بابا ھم حساب نمی کھ حتینی بیم.  دونم یم: 

 . زهی ریبرنامھ ھامون رو بھ ھم م. کنھ چند روز 
 
 .   شمی مدهی گندش ھنوز سمتش کشی اخالقانی دونم چرا با ای ، نمیپر -
 
 زدن ی زدن تھت رو می ، سرت رو مستی ندتای.  ی ، پارسا رو دوس داشتمی بچھ بودیاز وقت: 

 !  ؟ی بغل پارسا بودی، تو
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 . رهی گی مخندم

 
 ، پارسا می بودیی راھنمای وقتادتھی.  کرد ی حساب نمیچیً بدجنسم کھ اصال من رو ھیآره پارسا -

  کردم ؟ی مھی دختره دوست شده بود ، چقدر گرھیبا 
 

  کنھی با لبخند نگاھمون منھی آی خندش از توی صدادنی خنده کھ باباش از شنری زنھ زی بلند مایپر
. 
 
 . وونھیآرومتر د -
 
 .  ی خوندیچقدر شعر فروغ م.  ری بخادشی: 
 
 . ی بھ پارسا گفتیَ شعور ِ آدم فروش توام رفتیب -
 

 .   شھی از خنده سرخ مایپر
 
 جان ، دوست نیاسمی" برگشت گفت .  رسوند ی مسخره م فرداش کھ داشت ما رو میپارسا -

 .   عروسک سمتم گرفتھی کردم ، یمنم کھ داشتم مثل بز نگاش م"  ؟ ی شیدخترم م
 

 رو بشگون ای کنم پری و شروع مرهی گی افتاده حرصم مادمیدوباره .  ادی نفسش از خنده بند مایپر
 .  رمی گی مزیر
 
 !  افتادادمیدوباره .  تو ِ ریھمش تقص -
 

 ی ھام مھی ری رو تویزیی خنک پای دم و ھوای منیی رو تا آخر پاشھیش.  می شی چالوس کھ موارد
 کنھ ی مزی پفک و آشغالھ تمکی رو کھ پر از پوست پستھ و پالستنی داره تند تند عقب ماشایپر. دم 
 کم ی چالھ ھا ھر چند مترابونیدو طرف خ.  می شی مالی و بلند وکی باری فرعابونیوارد خ. 

 .   پاشھی آب داخلش بھ اطراف منی درست شده کھ با عبور ماشیعمق پر از آب و گل
 
   نھ ؟ای بچم ھست نی ماشمینی ببسای لحظھ واھی جان امکیس: 
 

 .   زنھی بھ شونھ م مایپر
 
 .  دوستشھیالی ونیا: 
 

 بی کار شدن و سقف شی و مشکدی ھا سفواری دمیستی ای میً نسبتا بزرگیالی وی جلوابونی خاواسط
 پژو پارس بژ کنار ھم ھی و دی سفی پرادوھی پارسا با ی مشکیسوناتو.  رنگھ یدارش ھم مشک

  با فاصلھ کاشتھ شدنی بھار بلندشھی ھمی شده و بوتھ ھای گل کاراطیح.  پارک کردن اطیداخل ح
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. 
 
 
 می دوستاش ، بریبچم دوست نداره جلو.  رونی بانی موقع مھی میبر.  بچمھ نیماش. اونجاست : 
 . ششیپ
 
 .  رمی من منیای گم ، خب شما نی دلم میتو
 

 یعنی چھ خبره ؟ دختر و پسر با ھم اومدن ؟ نجای ایعنی!  یوا.  جوشھ ی و سرکھ مری مثل سدلم
 ناخونم یبا حرص گوشھ .  فھمم ی دختر اومده باشھ ؟ امروز مھی ِ کھ بخواد با یپارسا انقدر دم دم

 .  کنمیرو با دندون م
 

 صبحانھ رو زی داره مایپر.  رم ی منیی پوشم و از پلھ ھا پای می شلوار گرمکن بنفشم رو مبلوز
 دای رفتن پرونی واسھ بی بھانھ اچی ھشبید.  نمی شی گم و کنار خالھ می میریصبح بخ.  نھی چیم

 .  نکردم
 
 .   بودنجایکاش ا! کنار گوشمون ِ ھا .  ی بچھ م خالیجا: 
 
 .  رم دنبالشیواسھ ناھار م: 
 
 .   دنبالشمی بچھ م دوست نداشتھ باشھ ، بردیشا: 
 
و حالت " بچھ م "  گھ ی مینجوری ای شھ وقتی مزی گذره چقدر لحنش نفرت انگی ذھنم ماز

 .   دهی ملی بھ خالھ تحوینیری انزجار لبخند شیصورتم بھ جا
 
ً بلندتره و اصال یھر چند قد پر.  می کنی می بازنتونی بد مالی واطی حی توای شھ با پری میساعت ھی

 .  ارهی ھوا حال آدم رو جا می سرمای ولستی نیرقابت عادالنھ ا
 بر می و رغبت نکردمی انداختالی دم در وی گلی چالھ ی تاش رو تو٢ نتونی تا توپ بدم٧ از

 یخستھ م.  شھ ی تموم مای ھم کھ بھ نفع پریدست آخر باز.  میً تا رو ھم کال گم کرد٢ و مشونیدار
 . شم
 
 .   قدم بزنمرونی خوام برم بی میپر -
 

 .   کنھی مدمیجوابش پاک نا ام.  ادی کنھ دلش نخواد با من بخدا
 
 .  امی شرتم رو بپوشم بتیصبر کن منم سوئ: 
 
 .  زود باش -
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 چالھ ھی کنار ای با پرکبارمی قھیھر چند دق.  می دی گوش مکیا تھ باال بردم و موز را تی گوشیصدا
 . می کنی و بچھ قورباغھ ھا رو نگاه ممیستی ایگل آلود م

 
   ؟ای درمی بریپر -
 
 .  اونجامیبر.  ھست اردمیلیکنارش ب.  باز شده ای شاپ تازگی کافھینھ : 
 
  ؟ی بخوریزی بازم چی تونی صبح تو م١١ساعت .  میستی بلد ناردیلیما کھ ب -
 
 یی دختراھی.  خفنھ یلیخ.  از جلوش رد شدم ی سرھی.  می کنیً خواد کھ حتما بازینم! نھ خنگھ : 
 دارن المصب آدم از ی باحالپی تھی.  ترن ی کنن از پسرا حرفھ ای می بازاردیلی با پسرا بانیم

 .  پاتوقھ.  شھ ی مدی نا امیزندگ
 
 شھی با شیضی در نھ چندان عرھی کنھ بھ ی اشاره مای کھ پرمی ری مادهی پی اقھی ده دقابونی سر خاز
 . ی دودی
 
 .  نجاستیا: 
 

 با یکی شاپ شیکاف.  رمی گی رو بھ فحش مای دلم پری ، تومی ذاری رو از در کھ داخل مپامون
 تر نیی و سھ چھار تا پلھ پارهگایفضا پر از دود س.  یعی ساختھ شده از چوب طبیی ھای صندلزویم

 .  اردهیلی بگاهیجا
 
 با ی جانی شاپ ؟ اونم ھمچی کافانی شرت متی گرمکن و سوئنی شعور با ای ، آخھ بیپر -

  ؟یکالس
 
 .  میادی و آدماشم زنجایاز سر ا: 
 

 پنجره فضا ھی ینبودن حت.  نھی شی میزی پشت ماردیلی قسمت بکی نزدالی خی برعکس من بایپر
 .   کردهکی ساعت از روز تارنی ایرو حت

 
 !  نگا!  قرمزشھ ھا ی بلند و رژ لبای پاشنھ ھانی بھ ااردیلی بژی پرستی ھمھ ی گم پریم -
 

بلوز .  نوک چوب حلقھ کرده ریدو انگشتش رو ز. لبھاش رو جمع کرده .  خم شده زی می رودختر
 نشون ی برنزه ش رو با دست و دلبازفی ظری کھ شونھ ھادهی پوشی رنگیگل و گشاد اسپرت خاک

 ی میشی براش دست نماشی دختر کنارھی.  زنھ یضربھ رو کھ م.  یری ده و شلوار کتون شیم
 .  زنھ

 
 .  سر جاشی رو نشونددی سعنیا. دستت درست مھسا جون : 
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 داره و ی بر مزی می رو از لبھ شیدنی نوشی دونم اسمش مھساست قوطی دختر کھ حاال مھمون
 .  کنھیجرعھ جرعھ مزه مزه م

 
 .  جلودی رو بفرستی بود ؟ بعددیگندتون سع.  ستنی نیعدد.  جون سایمل: 
 
 بود ؟ سای ِ اسم دختره ملییایتالی المی اون فی ؟ پس چرا توھی مگھ اسم فارسسای رسھ ملی ذھنم مبھ
 .   صداش کننینجوری خودش دوس داره ادمیشا
 
 ، جلو شبی دی دفعھ بھت آسون گرفتما گفتم بخاطر شرط بندھیحاال !  ییدختر تو چقدر پررو: 

 .  ی شدعیبچھ ھا ضا
 
آقا پارسا شما .  کھ ده دفعھ تا حاال نبرده باشدت اری بیکی بھانھ ھا رو واسھ نی ادیبرو بابا سع: 

   ؟دی خری دوستتون رو نمی از دست رفتھ ی ؟ آبرودی دیافتخار نم
 
 .  ھیً حتما تشابھ اسمستی ننجایپارسا کھ ا.  کنم ی کشم و نگاه می اسم پارسا گردنم رو مدنی شناز
 

   ؟اردیلی بی شھ تویاالن مثال ً ادعات م_ 
 
 .  ھم تعجب کردهیپر.  کنم ی رو نگاه می گرد شده پریبا چشما.  پارساست ی صدانکھیا

 
 .  ی از خودت مطمئنیلی انگار خیشما ول.  ادعا ندارم یلیمن کھ خ: 
 

 .  ستھی ای نشستھ بود می صندلیپارسا کھ از اون موقع رو_ 
 

 .  اوھوم_ 
 
 .  پسمی کنی بازیشرط: 
 

 .   کنھی کنھ و دختر رو نگاه می چشماش رو تنگ مپارسا
 

   ؟یسر چ_ 
 
 .  سی رو مھمون کن خسھی بقی بستنھی: 
 

 !  ؟ از صبح انگار حسابش از دستت در رفتھیومد ای دفترچھ ت نوشتی رو تواتیکالر_ 
 

 چند روز نگرانش بودم اون وقت نی ای ھمھ من تونیا.  دارم ھی گری برایادی زلی کنم تمای محس
 انگار متوجھ حال خرابم شده و نگاھش رو ایپر.  زهی خانوم جمع ِ کھ بھ ھم نرکلی، حواسش بھ ھ

  و سکوت مھسا و پارسا روجانی پر از ھیباز.  می دی داغ سفارش میرکاکائویش.  دزده یازم م
 و دهی پوشی ساده ای دودیپارسا بلوز شلوار ورزش.  جمع شدن زی دور مپشونیاک.  می کنینگاه م
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 ی روی زنھ لبخند نامحسوسی کھ می و نامرتبھ و بعد از ھر ضربھ اختھیموھاشم بھ ھم ر
 ی فکر فرو می توشتری بیتھ و انگار ھر چ فکر فرو رفی توشتری مھسا بیول.  نھی شیصورتش م

 یی تونستم تنھایکاش م.  با اراده ست دمیشا.  کنھ ی قرمزش رو گردتر می لبھااده اریره ب
االن بھت خوش .  امی مامانم دوست نداشت بیحت! چرا بھ حرف بابا گوش نکردم ؟. برگردم تھران 

 !  جون ؟یاسی گذره یم
 

 .   زنھی مھسا میپارسا آروم بھ شونھ .  شھ ی کھ بھ نفع پارسا تموم میباز
 

 .  قھوه موکا پر از خامھ مخصوص منھیالبتھ .  تا ٩ نجای دسر انیگرونتر_ 
 

 .  گمی بلنده می کھ فقط کمییبا صدا.  کنم ی رو مشت مدستم
 
 .  می پاشو بریپر -
 

 نی نھ چندان دور بی من رو از فاصلھ ی تا پارسا صداھی ھم کافی ذره بلندھی نی فقط ھمانگار
 شرتم رو تی سوئپیز.  گرده یچون نگاھش بھ سرعت بھ سمت من بر م.  اونجا بشناسھ تیجمع

 .   شھی دزده بلند می کھ ھمچنان نگاھش رو از من مایپر.  شم ی دم و بلند می باال میعصب
 

 . نمی ببنیسیوا_ 
 

.  کنم ی اعتنا پشتم رو میب.  مونھ ی ثابت مای من و پری و نگاه دوستاش روادی سمت ما مپارسا
 .  ستادهی ھنوز سرجاش ای ولایپر
 
  سالم: 
 

   ؟دی کنی مکاری چنجایشما ا. سالم _ 
 
 .  رو حساب کنمرکاکائوھای رم پول شی من میپر -
 
 . می خاموش بود نشد بھت بگلتیمبا.  می اومدنایبا مامان ا: 
 
 .   رمی شاپ می توجھ بھ سمت صندوق کافیب
 

 .  کنمی من حساب منجای اایب_ 
 

 شم سمتش نگاھش اخطار یبراق م.  رفتارم ندارم ی رویً جرقھ م اصال کنترلھی منتظر انگار
 .   من موندهیدھنده رو

 
 .   کنمیالزم نکرده خودم حساب م -
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 .  ستنگاه پارسا بھ شدت ھشدار دھنده .  امی زنھ کھ کوتاه بی کنار پارسا با چشمھاش بال بال مایپر
 
 !   کنھ ھای نمی فرقیادی نفر ز١١ نفر و ٩ ؟ ی کنی نمیپارسا جون معرف: 
 

 .  برهی دستش رو بھ سمت مھسا کھ حاال جلو اومده مایپر
 
 .   ، خواھر پارسا ھستمایپر: 
 
 . زمیمنم مھسا ھستم عز: 
 

.  زنم ی چشماش زل می دوستانھ توریً کنھ کھ منم از لجم فقط کامال غی منتظر بھ من نگاه ممھسا
 .  رهی گیپارسا نگاھش رو از من م

 
 .   رم بھ بابا مامانم سر بزنمیبچھ ھا من م_ 
 
 .   مھسای زنھ بھ شونھ ی نوک انگشت مبا
 

 . در ضمن فکر نکن شرط رو فراموش کردما_ 
 

 .   خندهی ممھسا
 
 . گھی دیجون بھ جونت کنن ، کاسب: 
 

 اسکناس ده ھی ذارم و ی مزی می سفارش رو روشیف.  رم ی کنم و کنار صندوق می رو مپشتم
 از در ھی توجھ بھ بقی و برمی گی پول رو می ھی بقی دو ھزار تومنھی ذارم و ی مزی می رویتومن

 فھی چشمھام ھم انجام وظی گوشھام بھ جای گردم پشت سرم رو نگاه کنم ولیبر نم.  شم یخارج م
 ای پری چھره دنی گردم و از دی بر میکھ عصب.  شھ ی مدهیبعد از چند لحظھ بازوم کش.  نن کیم

 .   دستش رو دور بازوم حلقھ کردهایپر.  دم ی گردونم ادامھ میساکت رو بر م
 
 .  تو رو خدا آروم باشیاسی: 
 
 .   وجود ندارهیلی آروم باشم ؟ دلدیچرا نبا. من آرومم  -
 
 بھ نظر ی عصبادیر.  میچھره م کھ بگذر دستھام و رنگ سرخ دی پلکم و لرزش شدی عصبکی تاز
 کھ دور و بر پارسا ھستن انقدر خوشگلن ؟ نفسم رو با ی ای لعنتی دخترایچرا ھمھ !  رسم ینم

چقدر .  شنوم ی رو مادی آروم پارسا کھ داره دنبالمون می قدم ھایصدا.  دم ی مرونیحرص ب
 .  ً دو روز انگار اصال بھش بد نگذشتھنیا.  زد بھ شونش یم.  زد یبا دختره حرف م یخودمون

 
   ؟ی ری می داری اسب سرت و انداختنی چرا عنمی ببسایوا_ 
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 .  پارسا رو از من دور کننی اایخدا
 

 !  ؟ی مگھ کریھو_ 
 
 شلوارش نیی پام رو بھ پاری زی ذره از گل ھاھیکھ .  دارم ی قدم محکم سمتش بر مھی و ستمیمیوا
 .   پاشھیم
 
 . حرف دھنت رو بفھم.  یکر خودت -
 

 .  سادهی من دھنش باز مونده و عقب وای رونی ادنی از دایپر
 
 . انیدوستات م.  میتو رو خدا بر: 
 

  بوددهی بوسشی کھ چند روز ِ پییھمون جا.  زنھ ی م مقھی و با نوک انگشت بھ شقادی جلوتر مپارسا
 . 
 

 !  ارمای جا ، جا بنی نکن حالت و ھمی کارھی.  ی مراعاتت رو کردم دور بر داشتیلیخ_ 
 
 ...  ی عوضی کنیغلط م -
 

 دم یتعادلم رو از دست م.  مونھ ی نھ چندان محکم مشت پارسا بھ شونم ناتموم می با ضربھ حرفم
 ی دھنش می گھ و دستش رو جلوی مینی ھایپر.  وفتمی گلھا می خوره و با باسن توی مزیپام ل. 
و   گل آلودنی زمی ذارم رویدستام رو م.  گرفتھ ی خشم و دلسوزنی بی پارسا حالتیچھره .  رهیگ

 شالم و گردنبند ری برم زی م رو میدست ِ گل.  لبھام نشستھ ی رویلبخند سرد.  شم یبلند م
 گردنم و سوزش یاز حس کردن قطرات سرد لجن و گل رو.  کشم ی مانھی رو وحشدی سفدیمروار

 .  کنم سمتشیگردنبند رو پرت م.  نھی شی لبھام می رویکیریستیپوست پشت گردنم لبخند ھ
 
 .   آشغاالی رفت اون روز بندازمش توادمی -
 
 .   رمی قدم عقب مھی
 
 .  ی ِ مخصوصت رو کوفت کنی ِ خامھ ای موکای قھوه ی مھسا جون اومده دنبالت بریراست -
 

 در ی پارسا کھ جلویتا چند نفر از دوسدنی چرخونھ عقب و از دی بھ سرعت گردنش رو مایپر
 چھره ش نیحالت خشمگ.  گرده ی بر نمیپارسا ول.  کنھ ی نفسش رو حبس مستادنی شاپ ایکاف

 ی گردنم رو می ده و روی منیی شالم رو با دستش آروم پایجلو. بھ حالت دلسوز غلبھ کرده 
 .  پوشونھ

 
 !   خرمیکھ اونم واست م.  ی قالده الزم دارھی.  ی خوایتو گردنبند نم. آره کوچولو _ 
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 .   رمی شدن مچ دستم ، منم دنبالش مدهی کنھ و از کشی کنارم عبور ماز
 

 .  زود باشایپر_ 
 

 دستم از دنی کشی برای و تالشرمی گی ، با دست آزادم دستش رو چنگ مالی تا وابونی طول ختمام
 .  کنمی دستش نمیتو
در خونھ .  ستی بابا مامانش ننیماش.  کنھ یو باز م ره و در ی ست جلوتر مای خونھ دست پردیکل

 .  کنھی چند بار صداشون منانی اطمی کنھ و برایرو باز م
 
 .   کنندی خرالیرفتن واسھ و: 
 

 .  زهی ری در از پشت لباسش گل می بذار جلواری چند تا روزنامھ بھیبرو _ 
 

 .   گردهی آشپزخونھ دنبال روزنامھ می تند تند توایپر
 
 ! کھ ؟میروزنامھ ندار: 
 

 .  ذارهی چند تا مخچالی کنار نتی کابی توشھیچرا مامان ھم_ 
 

 .  ستی نی حرف و نگاھچی ھی ولستادهی کنارم اھنوز
 

 .  ندارمستادنیًاصال توان ا.  روشون نمی شی جلوم و منم منھی چی روزنامھ ھا رو مایپر
 

 .  ای پرنمی ببنجای اایب_ 
 

.  عرق کرده شیشونی پھی کھ عصبییطبق معمول وقتا.  ستھی ای پارسا می با فاصلھ جلوایپر
 .  کنھی رو با ساعدش پاک مشیشونیپ
 

 رای ، تو و الماردیلی بمی رفتی ممیمن و احسان و بھروز داشت.  می اومدنایاون دفعھ کھ با خالھ ا_ 
   گفتم ؟ی من بھت چنیای بنیخواست

 
 .   سوزهیدلم براش م.  کنھ ی و بعد بھ من نگاه منی ساکت بھ زمایپر
 

 .  ، حرف من جواب داشتزمیعز!  جان ایپر_ 
 
 . ستی مناسب نطشی محنیای شما نیگفت: 
 

 اونجا ؟ ی آوردی برداشتی احمق تر از خودت رو گرفتھی دست یدیاالن تا چشم من و دور د_ 
  کنن؟ی می شرط بندای دن ی فحش مای کشن ی مگاری سای کھ ییجا
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 من و تو یجا.  رن ی می عوضی ؟ اون جا فقط احمقامی بریچرا گفت!  گھ ی راست مایآره پر -
 .  نبود

 
  تو خفھ شو_ 
 

 .  شھی مدهی بھ زور شنای پریصدا
 
 . می گرم بخوریدنی نوشھی میاومده بود: 
 
ِ  ی چھ لباسنیا! من اسگل ! باشھ من احمق .  دی گرم بخوریدنی نوشنیآھـــــــــان اومده بود_

   ؟نی اومدنیباھاش راه افتاد
 

 .   رهی عقب مگھی قدم دھی ساکت ایپر
 

 ... آخھ احمـــق...  ستادیمی جلوتون وانی ماشھی خلوت ابونی خنی ایتو_ 
 

 .   بغض کنھای شھ پریکھ باعث م.  گھ ی آخر رو با داد می کلمھ
 

 .   لرزهی مصداش
 
 .  ارمی بزی لباس تمیاسی رم واسھ یم: 
 

 ی سنگ اپن با انگشتش ضربھ ھایرو.  نھی شی اپن می صندلی ره و روی چند قدم جلو مپارسا
 .   زنھی میآروم

 .  ی شھ و نھ نگاھی رد وبدل منمونی بی نھ کلمھ اادی بای پرتا
 
 .   بپوشری و بگنی اایب: 
 

 .  ارمی و بنمی رم ماشیمن م_ 
 

 اتاق خواب طبقھ ی رم سمت حموم توی راست مھی کنم و ی بنده شلوارم رو عوض می و کھ مدر
 .   باالی
 

 .  دارمدنی خوابی برایادی زلیتما.  ناھار ھر چقدر اصرار کردن نرفتم یبرا
 ی غذا خورزیخوشبختانھ م.  حرف زدنشون رو بشنوم ی باز گذاشتم تا صدامھی اتاق رو ندر
 .   راه پلھ استکینزد

 
 رو شی گوشرهی نگی باھاش تماس کاری خواستھ کسی گھ چون میم.  کنھ ی کرده بچھ خر مفکر

 . مگھ ھمون مامان بابات حرفات رو باور کنن. خاموش کرده 
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از خواب عصر .  ھیکی و ھوا رو بھ تارستی آسمون نی تودی کنم خورشی رو کھ باز مچشمام
 ی تخت بلند میاز رو.  کرده جادیب عصر دلشوره و استرس درونم ا خوایبھ عادت بچگ.  زارمیب

 تنم ی روزمی بولی قھی لنگ شلوارم باال رفتھ و ھی یپاچھ .  شھ ی حالم بھتر منمی رو ببایپر. شم 
 .   ذاره خودم رو مرتب کنمی کھ درونم ھست نمی رخوتی جا شده ولبھجا
 
   ؟ایپر: 
 

 .   کنمیبلندتر صدا م.  رهیچقدر دلگ.  باال خاموشھ ی طبقھ ی چراغ راھروادی نمصداش
 
  ؟ خالھ ؟ایپر: 
 
. گرسنھ م شده .  کنم ی خاموشھ و چراغ رو روشن منمیی پایچراغ راھرو.  نیی رم پای پلھ ھا ماز

برنج مونده .  ھست ی کباب تابھ ای برنج و تابھ ی گاز قابلمھ یرو.  شم یوارد آشپزخونھ م
 .   کاغذ چسبونده شدهخچالی در یرو.  رم ی مخچالیسمت . دوست ندارم 

 
 می خوای مای بیغذات رو خورد.  می کندارتی بومدیدلمون ن.  ای لب درمی ری جان ما منیاسمی" 
 . "  می روشن کنشیآت
 

 دوس دارم با دھن ستی نیحاال کھ کس.  دارم ی نوشابھ رو بر میبطر.  کنم ی رو باز مخچالی در
 .   کشمیبا لذت نوشابھ رو سر م.  نوشابھ بخورم یاز بطر

 
   ؟ی خوری نوشابھ می با بطری کشیبچھ خجالت نم_ 
 

 یدر بطر.  کنم یسرفھ م.  سوزونھ ی م رو مینی دھن و بی پره و گازش توی گلوم می تونوشابھ
 .   ذارمی مزی می نوشابھ رو رویبطر.  ستادهیپشت اپن ا.  بندم یرو م

 
   ؟ستی خونھ نیکس -
 

 .  غلطھستی درست ننجای ایزی چھی گھ یاحساسم م.  شھ ی گھ و وارد آشپزخونھ می مینچ
 
 .   باھاشونیپس تو چرا نرفت -
 

 .  ادی کنھ و سمتم می فرو مبشی جی رو تودستش
 

 .  رفتن برگشتمی دوستام ، وقتشی خوام برم پیبھشون گفتم م_ 
 

 .   رمی معقب
 
   ؟یواسھ چ -
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   و تموم شد ؟ی رفتی دوستام کردی اون غلط و جلوی اومدیفکر کرد_ 
 

 .   کنمی نگاه می دم و بھ راه فرار احتمالی رو نمجوابش
 

 ھمھ یفکر کرد.  صورت من ی توی کنی من گردنبند پرت می دوستا و ھمکارای جلویاومد_ 
  ؟ھی خالھ بازیچ
 
 . ستی نی نرمشچی صورتش ھیتو
 

  ؟ی گردی با بلوز شلوار میدیدو روز چشم من و دور د_ 
 

 زی ، از سمت راست مرهی گی قرار می ناھارخورزیً کامال سمت چپ می رم وقتی عقب معقب
 .   شھی در شونم گرفتھ می دوم کھ جلوی میناھارخور

 
 و ی خراب کردی بودم در کمال گربھ صفتدهی کھ واست خری اھی اون ھمھ ھدادمھی ھنوز یراست_ 

 .  منی برای آوردفی کی تویختیپررو پررو ر
 

 .   ده سمت جلوی رو ھل مشونم
 

   درمورد من تو بچھ ؟ اوشگولم ؟ی فکر کردیچ_ 
 

 .   دهی ھولم مدوباره
 

 .  ی کنی بدتر می بچھ بودنت داری ذارم پای مامیھرچقدر من کوتاه م_ 
 

 . ادی مرونی بھ زور بصدام
 
  پارسا ؟ -
 

 .  زھرمار_ 
 
 .   شمی رونده مییرای پذی سمت مبل ھابھ
 

 ی می برن وقتی از من می چھ حسابگھیاونا د. احمق من با اونا حساب کتاب چند سالھ دارم _ 
   کنھ ؟ی بچھ تو صورت من گردنبند پرت مھی ننیب
 
 .  ترسمیدارم م -
 

 .  دی رسی نمنجای ، کار من بھ ایدی ترسیتو اگھ م_ 
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 .  رمی گی منشیاز آست.  گردم ی بر ممی رسی مبل کھ مبھ
 
  بودن ؟یاون دخترا ک.  خاموش بود تیخب گوش -
 

 . رهی گی داره آروم آروم اوج مصداش
 

 یتو اومد.  انی دوستا و ھمکارام بی جلودی دونن نبای من میمامان بابا.  کھ بودن یھر خر_ 
 .   ؟ بتمرگیاری در می اونا واسھ من الت بازیجلو

 
 .   زنھیکھ داد م.  گم نھ ی سر مبا
 

 .  نیبش_ 
 

 کنم و ی مدای گاه مبل رو پشتم پمنی بردارم با دست نششی نگاھم رو از صورت عصباننکھی ابدون
با دستش موھام رو از دورم .  کنم ی پنھان کردن بغض و لرزش چونم نمی برایتالش.  نمی شیم

 پوست ی گوشم روری کنھ و لبھاش زیسرش رو خم م.  رهی گی کنھ و باال پشت سرم میجمع م
 .   شھی زخم پشت گردنم متوقف می کنھ و روی مدای شھ و تا پشت گردنم ادامھ پی مدهیگردنم کش

 
 .   دادھی گردنت ھدی خوش رنگ روی کبودھی دی دادن ، باھیتو رو چھ بھ گردنبند ھد_ 
 

با . ن  کنی میی کھ مردونھ قدرت نمایی کنم و رطوبت لبھای شدن پوست گردنم رو حس مدهیکش
 ی کشدار ، لبھاش رو جدا می ھیبعد از چند ثان.  ده ی نمیتی دم و اھمی ش رو ھل منھیدستھام س

 .   کنھی بھ گردنم نگاه مارهی باال میسرش رو کم. کنھ 
 

 .  خــــــوبھ. اوھـــوم _ 
 

 .   کنھی رو رھا مموھام
 

 .  ھی بقشی پمی برمی خوایبرو لباس بپوش م_ 
 

 یدستم روآروم رو.  شھ ی مبل ولو می کشھ و روی بره و بدنش رو می رو پشت گردنش مدستش
با دستش موھاش .  کنم ی کشم و رطوبتش رو آروم پاک می دردناک شده میپوست گردنم کھ کم

 .   کنھی کنھ و بھ چشمھام کھ روش ثابت مونده ، نگاه میرو مرتب م
 

 . رهی دگھیزود باش د_ 
 
 نجایاز ا.  روشن کردن و دور ھم جمع شدن شی آتای چادر زدن ای چھل متر ای یس ھر ی فاصلھ بھ

 . می اومدنی نداشت و با ماشی روادهی پی راه بود کھ پارسا حوصلھ ادهی پقھی ده دقالیتا و
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بھ .  می گرفتشی آتی شده رو رودهیچی پلی فوی توی ھاسی و سوسینی زمبی و سمی نشستشی آتکنار
 کھ ی با وجود سرما و لباس گرمشی بھ آتیکینزد.  دم ی گوش مای دری شدم و بھ صدارهی خشیآت

  شھیًاصال نم.  ستی نری تأثی ھم بختمی تاب دار بلندم کھ دورم ری ملتھبم کرده و موھادمیپوش
 ی توی نھی با کمک آی پشت گردنم کھ امروز بھ سختی گرد ارغوانیکبود.  رو جمع کنم موھام

 فھمم ی ندازم نمیھر چقدر چرتکھ م.  زنھ ی چشم می توی بدجوردمی اتاق خواب دی نھی و آفمیک
  خالءی دارم توی جورھیً اصال من حق دارم ؟ ای اون ھنوز حق داره ای ؟ می حسابیاالن با پارسا ب

 گردنم ی حاصل از مکش روی خون مردگنی کنم درست کردن ایدارم فکر م.  زنم یدست و پا م
 کار من امروز زشت بود ؟ اون یعنی دونم ی بده ؟ نمیلی خایً شھ ؟ اصال آیحساب م ری جور تحقھی

   تونم ؟ی من نمی تونھ من رو بازخواست کنھ ولیحق کنترل من رو داره م
 
 نھ ای انقدر سستم کھ دوست دارم با سر بلھ یحت.  حرف زدن ندارم ی برایلی تماچی دونم چرا ھینم

 مرخشی بدھکاره ؟ بھ نی بھ کی االن کیعنی فھمم یسرده و من بازم نمپارسا ھم ساکت و . رو بگم 
 یا مامانش و با موھی دستش رو انداختھ دور شونھ ھیکنار مامانش نشستھ و .  کنم ینگاه م

 .   کنھی میمامانش باز
 

 ی اومدی رو برداشتمتی تی اومدم شمال شال و کاله کردیباز من تا دو روز مجرد! خوشگلھ _ 
 .  دنبالم

 
 .   خندهی ممامانش

 
 .   شمالمیای بمی خواستی وقت بود میلینھ جون ِ مامان خ: 
 

 .  رهی گی مامانش رو می بازوری گوشت زپارسا
 

 !  بزرگت کردم.  یبرو تپل_ 
 
 !  بچھ ؟یتو منو بزرگ کرد: 
 

 .  زهی ری پارسا رو بھم می موھامامانش
 

 !  ؟گھیستام د دوشی من نرم پی آوردی کمکیروین_ 
 

 نگاه ی چشمری بلند و زی و از خنده رهی گی خنده و گوش پارسا رو مری زنھ زی بلند ممامانش
 زنھ پارسا ی فقط لبخند می ولایپر.  منظور من ھستم ی کمکیروی فھمم ، نی پارسا میکردن بابا

 ِ لوس ھم کھ جونش رو ھم واسھ داداشش ی کلمھ ھم باھاش حرف نزده و پرھی چند ساعت نی ایتو
بھ .  بوده نی بردن من ای ھمھ اصرار مامان پارسا بھ مامان برانیپس ا.  کنھ یده داره دق م یم

 .  چرتکھ دارنی کنم ، جون بھ جونشون بکنن خانوادگی شم و فکر می مرهی خشی آتیشعلھ ھا
 

 آف دو تا کی تی زنم کھ صدایلھ م سر و کینی زمبی داغ دور سی شده دهیچی پلی با فودارم
 مردک مضحک نیا gangum style  و آھنگادهی آھنگشون زیصدا.  ادی شن ھا می تونیماش
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 ادهی پنی قبل از خودشون کھ از ماشدنشونی بلند حرف زدن و خندیصدا.  رو گذاشتن یچشم بادوم
 .  ادی شن ، میم
 
ِا◌ ا:   .   پارساستنی ماشنکھیِ
 

 .   رو بکنھینی زمبی کرده پوست سلھی جز پارسا کھ پمی گردونی سرمون رو بر میھمگ
 

 .  نی آف کنکی شن تیمثل آدم تو_ 
 

کھ اگھ پارسا رو جزوش حساب .  پشونی کنھ و بعدش اکی مؤدبانھ سالم میلی و خادی جلو مپسر
 و مھسا و دیروز با سع امنیری شیبھ لطف خاطره .  تا پسر ٤ تا دختر و ٤.  شن ی نفره م٩ مینکن
 ی ندازم و موھام دور صورتم رو می منییسرم رو پا.  شناسم ی رو نمھی بقیول.  آشنا شدم سایمل
 بھ دو کردن یکی دختره و نی صورت ایاز براق شدن تو.  ھی خجالت آورتی چھ موقعایخدا.  رهیگ

ِ گل ی مشت پارسا بھ شونم و افتادنم توی ، از پرت کردن گردنبند و ضربھ میبا پارسا کھ بگذر
و من و  ستنی ای پارسا میمامان و بابا.  شھ ی با دلھره با من چشم تو چشم مایپر.  می شھ بگذرینم
 یدستش رو م.  ستھیمی زنھ و آخر سر وای مینی زمبی بھ سیپارسا گاز.  ھم بھ طبع ِ اونھا ایپر

 .   مامانشیندازه دور شونھ 
 

 . دهی سعقمونی رفنیا.  جون میمر_ 
 
 .   کنھی ست اشاره مسای اسمش ملدمی و من امروز فھمستادهی ادی سعی کھ شونھ بھ شونھ ی دختربھ
 

 می کنکور ارشد قرار شده بھش بگی توی کھ البتھ بعد از قبولکاستی دوست دخترشون ملشونمیا_ 
و اوشون ھم .  نیاونم داداشش آر.  نھی آرمقمونی رفنمیا. اوشون ھم خواھرش مھسا ست !  سایمل

 .  نھی خانوم دوست آرمنینازن
 
 .  ستادهی ش اگھی کھ سمت دی پسری نھی زنھ بھ سی پشت دستش مبا
 

 ھم شونیا!  نیادیخستھ شدم چقدر ز.  دهی و دوست دخترش سپنای ھم سیکی و اون انی شانمیا_ 
 ، دوست نیاسمی و اون وروجکم ای و خواھرم پرامکی بانو ھستن و بابا سمیمادر محترم من مر

 .   ماستالیخواھرمھ و عھد و ع
 

 بھ ی شم دست کوتاه و سردیمن ھم مجبور م.  شھ ی و دست دادن ھا شروع میفاتی تشری ھاسالم
 نی گارد گرفتن من نسبت بھ انی کنھ کھ ای نھان وجودم اعتراف می توی حسنکھیاز ا. مھسا بدم 
دور .  شم ی داره بھ شدت سر خورده ممی مستقی قابل توجھش رابطھ تیو جذاب ییبایدختر با ز

خالھ ھم تند .  ارنی ھاشون رو میدنی ھا و نوشی رن خوراکی ھم مدی و سعانی و شامینی شیم شیآت
 .   دهی زنھ و دست بچھ ھا می مخی بھ سدی جدسی و سوسینی زمبیتند س

 
 .  التھی خانوم عھد و عنی ای نگفتاردیلی بیامروز تو. پارسا جون : 
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 ی نشستھ و انگار بھ زبون بی گل و گشادی لبش خنده ی کنھ کھ روی می نگاه کوتاھنای بھ سپارسا
 پارسا شاخکاشون یمامان بابا.  ده ی نمی جوابی کشھ ولی اتفاقات صبح رو بھ رخ ِ پارسا میزبون

 .   کننی نگاه مای شھ و بھ من و پریفعال م
 
   ؟اردیلی بنیرفتھ بود: 
 

 .  دهی کنھ و سر تکون می بھ باباش نگاه مایپر
 
انگار امروز .  قھوه بھ شما بدھکارم ھیھنوز .  دی رو بخورتونی قھوه سفارشدیآقا پارسا نموند: 

 .  اشتھاتون کور شد
 

 .   کنھی زنھ و بھ من نگاه می می لبخند کجمھسا
 
 .   قھوه دعوتتون کنمھیً باشھ فردا حتما بھ ادمی: 
 

از .  زنھ ی مادر مھی ی کھ فقط چشمایی زنھ از ھمون برقای می پارسا چشماش برق خاصمامان
 یمامان پارسا با ھمھ " . دختر خودت رو بکش کنار "  گھ ی کھ انگار بھ مھسا مییھمون برقا

 .   کنھیکر م فیً دونھ پسرش کامال سنتھی شدش در مورد تھی و بھ ظاھر مدرنالی خی بپیت
 

در ضمن اشتھام . ازت قبول کردم .  دی دادنت بھ بچھ ھا رسیخبر بستن. پول بچھ خوردن نداره _ 
 !  ًکور نشد مھسا خانوم ، کامال بر عکس

 
 .  حرفش بھ منی نا محسوس توی ھی کنم و کنای حرف پارسا فکر مبھ
 
 .   نخوری قھوه ت رو سفارش بده دوست نداشتایشما ب. شما نگران پول من نباش : 
 

 .   خندهی بلند مپارسا
 

!  قھوه بھ ما بده ھا ھی خواھر خانومت عزمش رو جزم کرده ، دیسع!  ؟ی آبجی دادیریچھ گ_ 
 .  بدملی خوام ادامھ تحصیخانوم محترم من م

 
 و بھ صورت مھسا نگاه ادی من می لبھای ھم رویضیناخودآگاه لبخند عر.  خنده ی کھ بلند مجمع

 جمع رو بپوشونھ و لبخند پر از ی شدنش توعی زده تا ضای کنم کھ بھ نا چار لبخند پر از حرصیم
 لبخندم ی اون لحظھ ھم از نگاه سرد پارسا کھ روی کنھ و توی رو کوک مفمی خالھ ھم کتیرضا

 .  شھی زائل ممی شم و خوشی غافل نمنھی شیم
 
 رابطھ حیپارسا در حال توض.  نشستھ نی کنارم نازنگھیستھ و از سمت د نشای سمت کنارم پرھی از
 ایبا پر.  زنھ ی با دوستاش می مامان و باباشھ و تک و توک گپی دوستاش براتی و موقعی کاری

 کھ  برم باالی لبم رو می کنم و با انزجار گوشھ یبھ مھسا اشاره م.  می زنیچشم تو چشم حرف م
.  رمی بگی و محکمزی شھ رون پاش رو بشگون ری زنھ و باعث می میی لبخند دندون نماایپر
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 لبم کھ از صبح زده ی روعی کنھ و من احمق رژ لب مایالمصب رژلب روز و شبش با ھم فرق م
 دختر پسرا با ھم جفت جفت نشستن و من یھمھ .  لبم مونده ی خطوط رونیبودم ذره ذره ، ب

 ! می ترکونی الو ممیی دوران ابتداقی شفقیفھمچنان با ر
 کنھ سر صحبت رو باھام باز ی می سعنی کھ نازنارمی رو سرحال بوونھی دی کنم پری می سعدارم
 . کنھ
 خوب یلی کھ خی درشتی داره با چشمھای با نمکی کنم پوست سبزه ینگاھش م!  جون ؟نیاسمی: 

 ی صدا می خاصیبون زده و اسمم رو با مھرینیریلبخند ش.  یکی گرد و کوچی شدن و لبھاشیآرا
 با ی حتاهی اون دو تا چشم درشت و سی رو از توشی ذاتی دونھ کھ من پدرسوختگی نمیول. کنھ 

 .  تونم بخونمیم!  تشیی و سونیری شخندوجود لب
 
 بلھ ؟ -
 
  پارسا واست آورده ؟.  تنتھ ی خوشگلیچھ مانتو: 
 

 کھ می گفتی مدرسھ می تومی بچھ بودی کھ از وقتی بچھ گانھ ای اگھ اون جملھ یعنی کنم کھ ی مفکر
 گھ پارسا انگار ی می جورھی رسم ؟ ی بچھ بھ نظر میلیبھش بگم ، خ! " کشمش ھم دم داره " 

 !   گرمابھ و گلستانھقی سالھ باھاش رف٢٠المصب 
 
 .  ارهیمانتوھام رو پارسا واسم م.  زمیآره عز -
 
 شب با ی کنم وقتی کنھ و دارم فکر می میابیز چشمھاش موقع صحبت کردن صورتم رو اربا

.  ستی نمی مالنینھ بابا ، دختره ھمچ"  گھ یً گھ ؟ مثال می می تنھا بشھ ، چزشی عزیدوست دخترا
 .   بودن پارسا بگھقھی کنھ و از بدسلفیَ اه و پی با حسادت کلدمی شاای" 
 
 !  دخترشینپرون!  دوست پسرا خواست نیدلم از ا. خوش بھ حالت : 
 

 چشمھام ی ره و نامطمئن توی از رو نمیول.  کنم بحث رو تموم کنم ی می زنم و سعی میلبخند
 .   زنھیزل م

 
   شده بود ؟ دعواتون شده بود ؟ی امروز چیراست: 
 

 .  زنمیلبخند م!  ، زرنگ خانوم ی کشی زبون مری زی دارپس
 
 ! ؟دی رسی بھ نظر مینجوریا! ِا  -
 

 تیی سوگھی کھ دیلبخند.  کنھ ی ده و فقط با لبخند نگاھم می نممی نھ چندان سؤالی بھ جملھ یجواب
 یستی اوشگول نی رسیپس اونجورام کھ بھ نظر م. "  ده ی می معنھیکجھ و فقط .  ستی ننیریو ش
 ". 
 ی می پارسا تالقی راه نگاھم با نگاه ھشدار دھنده نی گردم کھ بی برمی بھ سمت پری سرخوشبا

با .  رو براش گفتم انی جری زدم ، فکر کرده مثل بچھ ھا ھمھ ی حرف منی با نازندهیًحتما د. کنھ 
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  دونم کھی شم و می مشغول حرف زدن می کنم و با پری می تفاوتی بھ ھشدار نگاھش بیلجباز
  دوستاش واسش مھمھ االن با وجود اون خنده ھا و گپ زدنا مثل اسفندی جلوی آبروداریلی خچون

 . شھی آتیرو
 
 
 .  شھی کھ داره خاموش مشمیآت.  میپارسا جون مامان ما کم کم بر: 
 
 
 کجا حاال ؟.  می کرددایِا خانوم صدر ، ما تازه شما رو پ: 
 

 .  ده باالی ابروش رو مھی نای سی چابلوسانھ ی جملھ دنی از شنپارسا
 

 . امی بچھ ھا ھستم شب مشی خورده پھیمامان من .  دی داداش ؟ بریمگھ گمشون کرده بود_ 
 
 .  میستیمی ھم وای مامان و باباش من و پرستادنی ابا
 
 .  گھی ؟ بمون شب با پارسا برگرد دی ری مگھی جون جمع ھمھ زوجن ، تو چرا دنیاسمی! وا : 
 
 
 کنم با سر ی زنھ و مامانش کھ تا نگاش می چھرش موج می کھ توی کنم و حسادتی نگاه می پربھ
 .  رسھی بھ نظر نمی پارسا راضیول.  کنھ کھ بمونم ی میکی نامحسوس و کوچیشاره ا

 
 .   خوب شدهشیتازه سرما خوردگ. ھوا سرده _ 
 
 کی ھمون سر تکون دادن کوچی کنم و بھ پشتوانھ ی می کنھ نگاھی کھ منتظر نگاھم منی نازنبھ

 .   شمی مریخالھ ش
 
 .   خوبھیلی و منم حالم خستی سرد نادیھوا کھ ز -
 

 موندن بود کھ ی برای محکملی کرد ، نگاه پر از تمسخر مھسا ھم دلی نمدیی اگھ خالھ ھم تأالبتھ
ً کننده ش کامال موجھ بودنشون رو دی در مقابل لبخند سرد پارسا و نگاه تھدای دنلی دالیالبتھ ھمھ 

 یصدا.   شھی باز مونخشی شھ و ی پارسا ، جمع سرحالتر میبا رفتن خانواده . از دست دادن 
 پارسا خچالی یً کھ قبال توی و سرخدی سفعی پر از مای ممنوعھ ی ھاشھی بلندتر شد و شکیموز

 دو سھ قطره خورده بودم و بعد از ترسم لب و دھنم رو با ی بھ اندازه یواشکی ی بودم و حتدهید
 رونیب  ھای خوراککی رو از پالستیپسی پفک و چیپارسا بستھ . صابون شستھ بودم ، آورده شد 

 خودش و نی رو باز کرد و بپسی چی حرف دستم داد و بستھ یپفک رو ب.  و کنار من نشست دیکش
 رسھ و جرعھ جرعھ مزه ی ، دست بھ دست بھ پارسا می پر شده امھی تا نوانیل.  گذاشت انیشا

 و کوتاه و ی مشکیموھا.  ھی پسر ساکتانیشا.  خوره ی ھم میپسی چی کنھ و ھر از گاھیمزه م
 یلی رسھ کھ خی بھ نظر مییاز اون آدمھا.  آرامش بخشھ دی آروم و شااریصورتش بس.  داره یرپ

 قھیھمھ در حال حرف زدن ھستن و ھر چند دق.  کھ بھ مرز انفجار برسھ یآروم و صبوره تا وقت
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 چی ھی ساکتن و بی ولانیپارسا و شا.  ادی بلند دخترا کھ کنار ھم نشستن می خنده ی صداکباری
 .   کنار ھم نشستنیفحر

 
   ؟گھی بود دنیاسمیاسمتون : 
 
 نی مونده اون وقت اادمی نفر بودن من اسم ھمشون رو ٨ نای کنم ای کنم و فکر می نگاه مسای ملبھ

 .   دمیسر تکون م.  گھ ی نفر رو با شک مھیاسم من 
 
 .  ؟ از کدوم بدم بھتی کدوم طعمش رو دوست دارزمیعز: 
 

 یمتوجھ چشمھا.  ھم قرمز یکی رنگھ ی بشیکی دونم ی ، فقط مھی دونم طعمش چی کھ نممن
از فکر .  دی ھاشون ھم پر از خنده ست مثل سعی بعضیچشمھا.  شم ی خودم میمنتظرشون رو

 حال خجالت نی و در عی کنن عصبی محی دارن با من تفرای کنن ی دارن من رو مسخره منکھیا
 .   شمیزده م

 
 !  ؟سای ملی شدیساق_ 
 
 !  مینی دوست دخترت رو ببمیاز بس کھ منتظر موند: 
 

 !   قبولارتیز.  نشیدیحاال کھ د! اوھوم _ 
 
   ؟ی ترسی ؟ نکنھ ازش می ذاره بخورینکنھ پارسا نم.  زمی عزینگفت: 
 

زنھ و  یمھسا ھم پوزخند م.  ندازه ی منیی و سرش رو پارهی خندش رو بگی تونھ جلوی نمدهیسپ
.  از ابروھاش رو باال داده و منتظر واکنش من مونده یکی نی نازنی کنھ ولی رو مزه موانشیل

 .   دمی ساده جواب میلی زنم و خی زل مسای ملی چشمھای توی احساسچی از ھیخال
 
 .   خورمی نمی الکلیدنینوش -
 

 !   انگار خورده تو پرتونیلی خانومت رو رد کردم خی ، دعوت آبجسایمل_ 
 

 .  کنھی روش رو بھ مھسا مپارسا
 

 .  ذوقت نخورهیخب حاال فردا دو تا قھوه واسھ من و خانومم بخر تو_ 
 

 .   زنھی می اانھی کنھ و لبخند موزی بھ پارسا نگاه مانیشا
 
 !  ندارمالمیتازه قصد ادامھ تحص! مھسا بابا منم قھوه دوست دارم تازه موکا ھم باشھ کھ چھ بھتر : 
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 کرد و محو شدن لبخندشون رشونی بشھ خصمانھ تعبدی و شاستیً اصال مھربون نسای مھسا و ملنگاه
 .   شمی منیباعث شده من لبخند بزنم و در کمال تعجب متوجھ صورت خندون نازن

 
 نداره بمی نھ چندان گرمم کھ جی بھ مانتویدی کرده و سرخ شده با نا امخی خاموش شده دستام شیآت

 باعث شده یدنیخوردن نوش!  کردم ی داشت تا دستام رو توشون فرو مبیکاش ج.  کنم ینگاه م
 و اگھ ھست ستی نیحرف. زنھ ی میگرم باشن و صورتشون تک و توک رنگ گرفتھ و بھ سرخ

 پارسا بفھمھ سردم شده ، جرئت ندارم دستام رو نکھیاز ترس ا. آروم دو نفره ست  یزمزمھ ھا
 ای کنم کھ بھ درینگاھش م. گفتھ بود ھوا سرده .  دھنم گرم کنم ی با ھای حتای فرو کنم نمی آستیتو
 گرم دی زنم تا شای بغلم مری کنم و دستام رو زی از فرصت استفاده مستی شده و تا حواسش نرهیخ
 چند ساعت نی ای بار تونی اولی کنم برای با تعجب نگاھش میوقت.  ارهیدستش رو جلوم م.  ھبش

 .   زنھیباھام حرف م
 

 دستات_ 
 

 و بازوم رو از رهی گیدستام رو م.  ذارم ی دستش می و روارمی مرونی بغلم بری رو از زدستام
حس کردن .  پوشونھ ی مً و کامالرهی گی کنھ دستام رو با دو تا دستاش می بازوش رد مریز

 پوست گونھ ھام ھم باال ری گرما تا زنی کنھ و بعد کم کم ای دستاش اول دستام رو گرم میگرما
 .  ادیم
 

 !   بچھیتو فقط سرما بخور_ 
 
کاش امشب فقط بھ .  کشم ی میآھ.  ستی حالتش نی توی کنم ھنوز نرمشی صورتش نگاه مبھ

 .  دادی شونھ گذاشتن بھ من رو می چند لحظھ سر رویاندازه 
 

 فرفوژه بنفش باعث شده پاھام یارتفاع بلند صندل.  دم ی تاب می نشستم و پاھام رو ھی صندلیرو
 نی دم پاشنھ م بھ زمی کھ می ھوا معلق باشھ و با ھر تابی برسھ و نھ کامال تونیًنھ کامال بھ زم

 ران رستوی خونھ و ھمھمھ ی سفارش رو می بلندگو کھ ھر چند لحظھ شماره یصدا.  بشھ دهییسا
 بکنم ی افتاده ، ھمھ باعث شده احساس راحتسای من و مھسا و ملی صندلنی کھ بیو البتھ فاصلھ ا
 قھی چند دقنی ایتو.  رمی رو فاکتور بگنی و آرنای سی و وجب کننده یرکی زری زیالبتھ اگھ نگاه ھا

 کنار ھم ًرااکث.  شدم انی متفاوت پارسا و شای پارسا گذروندم متوجھ رابطھ ی کھ با دوستایا
 نگاه ھا و حرفھاشون یھر دوشون کم حرفن و تو.  شھ ی رد و بدل نمنشونی بی حرفیھستن ول

 .   شھی نمدهی دیرنگ لودگ
 
 .   نگا کننوی گم پارسا ایم: 
 

 .  نھ چرخوی دستش می رو توینمکدون مثلث شکل.  کنم ی شم ، نگاه می مثل پارسا خم ممنم
 
 .  ِ منو مثلثھی ھاش ھم توتزایاسم پ.  مثلثھ شی سس خورشھیش. نمکدونش مثلثھ : 
 

 ! ًکال مثلث دوس دارن_ 
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 .   زنھی می جونی لبخند بانیشا
 
 ِ گری جھی می رفتی ممیچوندی پیبچھ ھا رو م.  ی مثلثیتزاھای واسھ پنجای ھمھ آدم عالف شدن انیا: 

 .  می خوردیم! دل
 
 

 .   کنھی می کشھ و باھاش بازی مرونی بانی دست شاری نمکدون رو از زپارسا
 
 

اون دختره دوس .  رو مخ ِ یلی خدی سعدی دوس دختر جدنیا.  چشی تو کار پمی بردیبا. اوھوم _ 
 .   نبودی اون بچھ بدنای بود؟ اوھوم تی اسمش چشیدختر قبل

 
 
 ی دونم چی دختره تو مغازش بود نمیتو نبود ... روز ھی.  کھی مردنی بود برا افی حیول. آره : 

 . رونی رفت بھیدختره با گر. شد سرش داد زد 
 
 

 گفتم ی کنی ببششی بنده بھ ری خودش و منیا.  تونھ قصر در بره ی دختره نمنی از دست ایول_ 
 ! ؟
 
 

 .  کنھی می بلندی تک خنده انیشا
 
 
.  نگرفت ی تو ولی خواھره ھم کھ کمونھ کرده بود رونیا!  پروفشنالھ المصب یلیآره دختره خ: 
 .   چند تا نخ کوچولو موچولو ھم بھ من دادهھی رو ھم تو آب نمک نگھ داشتھ نایس
 
 

 .   خندهی مپارسا
 

 تو ی روی برنامھ اچیتو کار نده دست اون بدبخت ، اون ھ!  ستمی جونور نگران نیمن بابت تو_ 
 !   کنھادهی تونھ پینم
 

 .   زنھی می لبخندنایشا
 
 .  گھی دگھید: 
 

 یادی گوش دادن بھ حرفاشون زی شم توی کنم متوجھ می حس مانی کوتاه نگاھم رو کھ با شایتالق
 یسیاز کلمات انگل.  دارم ی رو کھ جلومھ بر میعی و مااهی سس سی شھیدقت بھ خرج دادم و ش
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 چند قطره از ختنی ری برادمی شدی عالقھ یجلو.  شم ی رو متوجھ مکشی فقط بالزامشھی شیرو
 چند ستادنیاز ا.  ذارم ی رو سرجاش مشھی و شرمی گی انگشتم و تست کردنش رو میرو اون سس

 .   سفارش ما خونده شدهی شم شماره ی متوجھ مانینفر از بچھ ھا و شا
 

کھ  انیشا.  داره ی رو نگھ منی ماشانھی شای براالی دونم وی دوستش کھ حاال میالی ویجلو
 ی رو راه منیماش.  نمی شی جلو مامی ره و منم می کنھ و می می ِ جلو نشستھ بود خداحافظیصندل

 .  ی اصلابونی زنھ بھ سمت خی کنھ و دور می خودشون روھم رد میالی ویندازه ول
 
   خونھ ؟می ریمگھ نم -
 

 .   دهی نمجواب
 
 .  شنیخب نگرانمون م -
 
 .   شھی نگران نمی کسیتا با من_
 
   وقت شب ؟نی امی ریخب کجا م -
 

 .  اعصابم رژه نرویرو! چوب خطت پر شده ھا _ 
 
 دوستات ی دوس دخترای ؟ بھ اندازه یدی خجالت کشی من و بھ دوستات نشون بدنکھی از ایلیخ -

  خوب نبودم ؟
 

 .  دهی و بھ سمت در ھل مرهی گی رو مبازوم
 

   آخھ ؟ی تو ؟ چقدر تو رو داری گی میچ_ 
 

 ادی دانشگاه ی بچھ ھانی بی دعواھای کھ تویکی رکی ذھنم تمام فحشایتو.  کنم ی نگاه مبھش
 ی کھ می ھر کدومشون تا چند وقت نقل و نبات ذھنم شده بود و بھ ھر کدنیگرفتم و بعد از شن

 .   کنمی کردم ، نثار پارسا می بارش مدمیرس
 
 . امیات نم من باھسای ؟ وای ری کجا میًاصال دار -
 

 دھنم ی قلبم انگار از توی شم ولی ترمز کھ چون کمربند بستھ بودم پرت نمی زنھ روی میناگھان
 .   شھی پرت مرونیب

 ھم رفتھ ست و ھر از چند ی توی بلوار پر از بوتھ ھا و درخت ھای ھیحاش.  می بلوار خلوتھی کنار
 شھ در ی کنھ و خم میکمربندم رو باز م.  کنم ینگاھش م.  شھ ی با سرعت رد منی ماشھی یگاھ

 .   کنھیرو ھم باز م
 
 . ی بری تونیم.  سادمیوا_
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 .   دمی دستم فشار می راه کامل باز شدن گرفتم تومھی نی کمربند رو کھ توبند
 
   برم خونھ ؟ی کجاس ؟ چھ جورنجایا -
 
 

 .  بدنم بکنمی و ضعف توی شھ احساس سستی بلندش باعث میصدا
 

 .   گمشو بروسادمی ؟ حاال واامی من نمسای وایمگھ نگفت_ 
 
 ... ستمی رو بلد ننجایمن ا -
 

 .  ارهی شھ صورتش رو منقبض کنھ و سرش رو جلو بی از حدآرومم باعث مشی بیصدا
 

 .  شنوم بلند بگوی ؟ نمیچ_ 
 

 .   لرزهی ممی لعنتی بغض داره و چونھ صدام
 
 .   تنھا بمونمنجای ترسم ایمن م -
 

 رسھ ، ی بھ نظر میاھی سی شب توده ی سبز کنار بلوار کھ حاال توی از توده رکیرجی جیصدا
 حاال ی داد ولی بھم می و دم ھوا حال خوبرکیرجی جی و صدااهی گی اگھ روز بود بودیشا.  ادیم

 .  ارهی کم مژنی کھ انگار بدنم اکسی جورادهی زیلی شش ھام خیدم و رطوبت ھوا برا
 .   دهی و بھ سمت در ھل مرهی گی رو مبازوم

 
  گم برو ؟ی مستمیمگھ با تو ن_ 
 

 ی منشی لغزه و از آستی صورتم میاشکھام رو.  ومدمی بھ حرف بابا گوش کرده بودم و نمکاش
 .  رمیگ
 
 . ببرم خونھ...  شم ی نمادهیپ...  ترسم یم -
 

 کشھ و ی مشیشونی پی کشھ و روی مرونی داشبرد بی روی جعبھ ی از توی تا دستمال کاغذچند
 .   شھیتن صداش آرومتر م

 
 . صدات رو نشنوم... پس ساکت شو _ 
 

 ینم.  دادم و چشمھام رو بستم ھی تکی صندلیسرم رو بھ پشت.  ستھی ای منی ماشقھی از چند دقبعد
 کشم ی مرونی بی شھ چند تا دستمال کاغذی مادهی کھ پنیاز ماش.  وفتھیخوام تا خونھ نگاھم بھش ب

 سرم رو ه دوبارومدهی ندازم دور و تا نیدستمال رو م.  کنم ی مزی رو پر صدا تممینیو ترشحات ب
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 کی چشمھام پالستی شھ از الی کھ منیسوار ماش.  بندم ی دم و چشمھام رو می مھی تکیبھ پشت
 .  ذارهی داشبرد می کھ رونمی بی رو میکیکوچ

 
 نیی پاییرای حال پذی توی چراغا خاموشھ و کسی ھیجز چراغ حال بق.  کنھ ی خونھ رو باز مدر

ُاه ساعت .  کنم یبھ ساعت نگاه م.  کنم آروم راه برم کھ سر و صدا درست نکنم ی میسع.  ستین
با خودش بھ سمت .  رهی گی برم کھ بازوم رو می خوام بھ سمت راه پلھ یآروم م.  شده ١

 .   برهی مھآشپزخون
 

 . نیبش_ 
 

 یبا بطر.  داره ی ظرفھا بر می از تووانی لھی.  شم ی مرهی و بھ حرکاتش خنمی شی می صندلیرو
 ی قوطی از توارهی مرونی گرمکنش رو ببی جی توکیپالست.  کنھ ی پرش مخچالی یآب تو

 .   ندازهی موانی لی توی استوانھ شکل ، قرص جوشانکیبار
 

 .  ریشب بخ.  برو بخواب یرو خورد C نیتامیو_ 
 
دارم از ترس سرما  C نیتامی وختنی دور ری کھ برایلی ره و من باوجود تمام تمای مرونیب

 .  کشمشی بابا سر میخوردن و سرزنش ھا
 

 زنم و ی و بھ ھم مزمی ری ھات چاکلت می ھاوانی ھرکدوم از لی خامھ توی قاشق مرباخوردوتا
 ھام ھی ری کاکائو رو با لذت توی کنم و بوی خم مادی مرونی کھ ازشون بی بخاریصورتم رو رو

 سمت ینی بدون سی و ھمون جوررمی گی و قرمز رنگ رو دستم می بزرگ آبیفنجون ھا.  دم یم
 در رو کھ باز گذاشتم یبا پا ال.  زمشونی رم تمام حواسم بھ جلوم ھست کھ نری مالی ویدر پشت

 نشستھ و پاھاش رو از وونی لب اایپر.  بندمش ی رفتنم با پشتم مرونی کنم و بعد از بی باز مشتریب
 رو لمیمبا.  نمی شی دم و کنارش میفنجون ھا رو دستش م.  رد کرده وونی ای جلوی ھالھی میال
 . ارمی مرونی شلوارکم ببیج از
 
 
  بذار آھنگ بذارم -
 
 
 .  میری آرامش بگعتی طبی بذار از صدای کنی زرزرش رو بلند میھمش صدا! َنھ بابا توام : 
 
 .  گمی نمیزی چیول!  حوصلھ تره ی تر و بی انرژی از بابام ھم بی حتای کنم پری خودم فکر مبا
 
  ؟فتادی نی اتفاق خاصگھی دشبید: 
 
 .   خواستن مسخرم کننی مایعوض. نھ بابا ھمش رو کھ ھزار بار واست گفتم  -
 
 .   دونھیمامانم انقدر از اون دختره بدش اومده بود کھ خدا م: 
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 . ی خوشگل بود پریلیخ.  ومدی ازش انقدر بدم نمدی اگھ بھ پارسا نظر نداشت شاییخدا -
 
 .   خوشگل بودی گی می ھدای بددی ندنی انی عینی بی رو میَکجاش خوشگل بود ؟ تو ام ھر ک: 
 
 . گھی خوشگل بود دی شھ بھش ولی ممی خب منم مثل تو حسودیپر -
 
 .  ھمش عمل و پروتز بود: 
 
 !  بودمونیً خب بابا اصال مثل میلیخ -
 
 .  مامانم کھ بھت گفت برویدی ؟ دیحاال چرا تو صبح با پارسا نرفت: 
 
 بارم ھی ی خودش حتیدیتازه د. َ گنده یلیخودشم اخالقش خ.  ادی خوام از دوستاش بدم مینم -

 . اینگفت ب
 

 برم ی شکالتش لذت می مطبوعش و بویو از گرما.  خورم ی و ازش مارمی رو باال ممی آبفنجون
 !  مضحکشونپی اکیگوربابا. 
 

 یخالھ داره بادمجونا.  کنم ی تختھ خورد می ساالد رو رویارای و دارم خستادمی اپن اپشت
 ھی اپن گذاشتم یکھ رو می گوشی برهیاز و.  شوره ی داره کاھو مای کنھ و پریخورشت رو سرخ م

 ! بلنده ؟برشیچرا انقدر و.  پرم یضرب م
   کنمی ام اس ِ پارسا رو باز ماس

 
 "  بچھ ؟ی کنی مکاری چیدار" 
 

 .   کنھی میًمثال داره منت کش.  زنم ی کھ زود پسش مادی لبم می رویلبخند
 
 ! "  ندارهیبھ تو ربط" 
 
 . "  بچھ پررو ، دلم واست تنگ شده" 
 
 .   مونھی زنم کھ از چشم خالھ پنھان نمی ذوق لبخند مبا
 
 "  گذره ؟یخوش م!  زتی عزی دوستاشیپ. ً تو اصال تنگ نشده ی من دلم واسھ یول" 
 
 " رونی بمی دنبالت برامی مگھی ساعت دمیتا ن" 
 
 . " امی جا نمچیمن با تو ھ"
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 "ً فعال.  ، حاضر باش گھی ساعت دمیتا ن" 
 
 

.  ستی مھم نی برایول.  کنم یً م رو کامال حس می گاه شلوار لمنی نشیسیخ. ھ م  نشستنی زمیرو
 مینیآب ب.  شده پیگوشام ھم ک.  شده نیسرم سنگ.  شده ی و گلسی خمی طوسی مانتونیی پایلبھ ھا

 یداص.  کنم ی رو پاک ممینی مانتوم بنیبا پشت آست.  چکھ ی مھی از گرای دونم از سرماست ینم
 ی زنھ انگار از فرسنگ ھا دورتر میپسر چاق ِ شکم گنده رو کھ چند متر اونطرف تر نعره م

 .  شنوم
 
 محترم یآقا...  دییخانوم بفرما...  درست نکن کی گم ترافیبرو م...  ستی نیزیبرو آقا چ: 

 ...  گم بروی مگھ بھت نمکھیمرت...  دییبفرما
 

 یلبھاش خشک و ب. صورتش فشرده شده . رو بستھ  گذاشتھ و چشمھاش شیشونی پی رو رودستش
 تنش باال رفتھ و کمرش ری گرمکن زیباال تنھ .  شده ی و گلسی پشت سرش خیموھا. رنگ شده 

 .   موندهی گلنی زمیلخت رو
 ازی ، ندهی ھم رسرمی لباسھام کھ تا لباس زیسی و خنی زمی دارم و سرماازی نیی شدت بھ دستشوبھ

 .   کنھی مشتری رو بییمبرمم بھ دستشو
 

 تنش جمع ریز.  بدم نیی گرمکنش رو پای کنم گوشھ ی می سعاطی کنم و با احتی رو دراز مدستم
 کنم ، کھ ی مشتری گرمکن بی پارچھ یفشارم رو.  دشی کشنیی پای شھ بھ راحتیشده و نم

 .  کشمی شھ و از ترس عقب می جمع مشتریصورتش ب
 

 .  نی بشنی ماشیبرو تو.  ی خوریسرما م.  سھی خنیپاشو زم_ 
 

 .   کنمی پاک منمی رو با آستمینی دم و دوباره آب بی رو نمجوابش
 

 بھ ی جونش فقط کمی خشک و بی لبھایگوشھ .  کنھ ی کنھ و نگاھم می چشمش رو باز می گوشھ
 .   شھیلبخند باز م

 
 .   پاک کننتی نکن آب دماغت رو با آستھی بچھ دماغوا گرنی انیع_
 

 .  زنمی مغیج.  کنم ی ھق مھق
 
   شد ؟یآقا تو رو خدا آمبوالنس چ -
 

 کھ ی اون مرد الغر اندام و مسنی بھ جایول.  رسھ ی زنھ نمی بھ پسر کھ ھمچنان نعره مصدام
 .  دهی جواب مسادهی سرمون وایچند متر جلو تر باال

 
 .   زنمیاالن دوباره زنگ م: 
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 .   رسھی بھ گوش خودم ھم نمیکھ صدام حت"  یمرس"  زنم ی ملب
 

 .   دوهی بلندش سمتمون می با پاشنھ زن
 
 .   آوردمفتمیک.  ِ سلمان پارک کردم رگاهی رو اون طرف کنار تعمنی ماشایب: 
 
 .  رمی گی کنھ و می سمتم دراز مچیی رو با سوکمی کوچی دستفیک
 

 .   بگو بابا رو بفرستھ دنبالتیزنگ بزن بھ پر.  قفل کن نمی در ماشنی بشنی ماشیپاشو برو تو_ 
 

 . فی کی ذارم روی کنم و سرش رو میآروم سر پارسا رو بلند م.  فی کی ندازم توی رو مچییسو
 

 .   آدم بھ حرفم گوش کن بچھنیع_ 
 

 .  ادی نمرونی کردم بھی از بس گرصدام
 
 . یستیخودت آدم ن -
 

 ! سرتق_ 
 

 .   دوهی چاق جلو مپسر
 
 .  ی پاشو سر راھیآبج. آمبوالنس اومد ... اومد : 
 

 بلند نشده مھیتا ن.  تونم وزنم رو روشون بندازم یًخواب رفتھ اصال انگار نم.  خشک شده پاھام
سھ تا .  کنم ی مھیبھش تک.  کنھ ی کنھ بلند می تنھ م رو بغل ممی نادی زن با عجلھ موفتمیدوباره م

 خودم رو یت و بھ سخارمی مرونیخودم رو از بغل زن ب.  انیالنس مِ تخت آمبوھیمرد با عجلھ با 
 .  کشونمیسمت آمبوالنس م

 .   رسھی تخت ھم می پارسا روی من بھ آمبوالنس بدن بستھ شده دنی با رسھمزمان
 
 .  گھیآقا سرت رو تکون نده د: 
 

  ؟نی ماشی گم برو تویمگھ من بھ تو نم_ 
 

 خورم و محکم با باسن ی مزی لھیدم رو باال بکشم کھ چون کفشم گل لبھ تا خوی ذارم روی رو مپام
 .  نی خورم زمیم
 
 . ی کنی دست و پات رو ناقص می زنی مگھیخانوم مواظب باش د: 
 
   ؟ی کنی مکاریچ! آقا بلند نشو : 
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 !  نمیولم کن بب_ 
 

 مردونھ ی اون حال فقط دستھای کنھ سوار آمبوالنس بشم و من توی کنھ و کمکم می بلندم مییدستا
 . نمی بی رو مدشی ِ روپوش ِ سفدی سفنیو آست

 
 .   آقا سوارش کردم حالش خوبھ آروم باشنیبب: 
 

 کنھ ی می کنم کھ داره ھمچنان سعی کشم و بھ پارسا نگاه می عقب می فلزی صندلی رو روخودم
 .  نھیمن رو بب

 
 .   رسونھیس م بازه آمبوالنمھی با عجلھ خودش رو بھ در نزن

 
 
 . فی کی افتاده بود انداختمش تونی زمی رولمی مباھی.  فتیخانوم ک: 
 
 نی آمبوالنس زمی جلویبدجور.  زنم ی کنھ و لنگ میمچ پام درد م.  امی مرونی بیی دستشواز

 گل رو یذرات خشک شده .  کنم ی بھ اورژانس نگاه می منتھی طوالنیکالفھ بھ راھرو. خوردم 
 لچریبا حسرت بھ زن و.  دم ی نمیتی اھمی کنم ولی پام حس می انگشتھانی پوست و بیرو

 ی چشمھانی کنھ ، از بی کنم و زن کھ بلند نالھ می نگاه مادی منیی روبرو پایبیسراش  کھ ازیسوار
 بود من رو یکاش کس.  گذرونھ ی ھم من رو از نظر مضی اون حالت مری توی بستھ ش حتمھین

 ِ من کھ ی گلی ده ، بھ رد پای کھ زن رو حرکت می پوشفرمیونیمرد .  داد یکت م حرلچریبا و
 .  دمی نمیتیاھم.  ره ی چشم غره مونده کف راھرو میرو
 دستش یکی.  رن ی طرف اون طرف منیپرستارھا تند تند ا.  شم ی در اورژانس کھ داخل ماز

.  ره ی وسائل ضعف منی ادنیدلم از د.  لی پانسمان و گاز استریکیاون .  ھی الکلیسرنگ و پنبھ 
 زنم یپرده رو کھ کنار م.  رم ی دم و بھ سمت تخت پارسا می خورم نمی کھ میی بھ تنھ ھایتیاھم

 فشار سنج رو سمت تخت ھی کھ یسمت پرستار.  ندارم ستادنیپاھام سست شده توان ا.  ھی خالختت
 .   رمی بره می میکنار

 
 ...  اون تخت بودیخانوم ، اون آقا کھ رو -
 
  اوھوم: 
 
  کجا بردنش ؟ستین -
 
 .  بودهنی ھمی باالست خون دماغش برایلی فشارش خایناد: 
 

 .   شھی زنھ و رد می مکنارم
 

 .   رمی پرستار کنار تخت روبرو مسمت



 138 

 
 ...  کھ تصادف کرده بودی اون تخت بود اونی آقا کھ رونیخانوم ا -
 
 
 .  چقدر شلوغھنجای اینی بی دست و پا نپلک مگھ نمریخانوم ز: 
 

 . رمی گی رو مبازوش
 
 . رهی گی ھم وقتت رو نمقھی دھیخب جواب من و بده  -
 
 ! ولم کن بابا: 
 

 . ادی جلو مدهی پوشدی کھ روپوش سفیمرد
 
 .  ارنشی راھرو االن می صندلی رونیبرو بش.  رنیفرستادمش از کتف و پاش عکس بگ: 
 

 ی لھی می کھ رویدی سفیکی پالستی ھای صندلیو رو.  زنم ی اورژانس رو کنار می اشھی شدر
.  رمی گی رو مای پریشماره .  ارمی مرونی بفمی کی رو از تولمیمبا.  نمی شی سوار شدند می ایآھن

  باشدیدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م. "  کنھ ی مفی رو کثلی تاچ مبای شھیرد انگشتھام ش
 مامان باباش یچرا شماره .  چکھ ی می گوشیاشکم رو.  لرزه یاز فکر تنھا بودنم دستھام م " .

 !  ی رو لعنتلتی مبای کنی خاموش می کنار خانوادتی وقتیچرا پر. رو ندارم 
ھر .  شھ یروشن نم.  دم یرو فشار م power ی شده دگمھ سیخ.  ارمی مرونی پارسا رو بلیمبا

 دهی کشیصدا.  کنم ی پرت مفی کی رو تویگوش.  شھ ی دارم روشن نمیچقدر دگمھ رو نگھ م
 یاری تخت سی رو رویدختر جوون.  ارمی شنوم سرم رو باال می منی زمیشدن چرخ رو کھ رو

 .   حال افتادهی خشک شده و بیدی سفی لبش برفک ھاارکن.  ارنیداخل م
 یناخون م.  ارمی مرونی پارسا رو بلیمبا.  رسھ ی بھ ذھنم می ؟ فکرارنی چرا پارسا رو نمپس

 یلعنت.  ندازم ی خودم می گوشی دارم و توی کارت رو برممیس.  کنم ی رو باز ملیندازم پشت مبا
 .   ندازمی مفی کی تویدی رو با ناامیگوش.  شده بوده رهی ذخی گوشیشماره تلفن ھاش رو

 
 داخل بردن تا کتفش رو ی شھ پارسا رو با عکس ھا از دری می ساعتکی نشستم ی در سالنپشت

 یکی پالستی ھای صندلنی ھمی خواد رویدلم م.  رنیکھ در رفتھ جا بندازن و پاش رو ھم گچ بگ
 یصدا.  دارم ی کرده و ضعف وحشتناکخیدستھام .  ره ی مجیسرم گ.  دراز بکشم مارستانیب

 ی خوام گوشی نا آشنا می شماره دنیاز د.  ارمی مرونی رو بیگوش.  شھ ی بلند مھ کمیزنگ گوش
 ی رو کنار گوشم میگوش.  مھی گوشی کارت پارسا تومی سوفتھی مادمی پرت کنم کھ فمی کیرو تو

 . ذارم
 
  پ َ ؟یکوش.  استخر می بریای بی ناھار با خانومت بخورھی ی ما رو رفتیداداش مسخره کرد: 
 

 .  کنمفی رددی بایی دونم چھ واژه ھاینم.  دم ی نمجواب
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 الو پارسا ؟: 
 
  سالم -
 
   اشتباه گرفتم انگاردیببخش: 
 
 ... نھ اشتباه-
 

 .   خورهی زنگ میچند لحظھ نگذشتھ کھ دوباره گوش.  کرده قطع
 
  الو -
 
 .   صدر تماس گرفتمی ِ آقایمن با گوش: 
 
  ؟نیشما دوست پارسا ھست.  نمیاسمیمن  -
 
  ؟ستشین.  انمیشا: 
 

 .   ترکھی بود میی آشناھی کردن دای کھ انگار منتظر پبغضم
 
 ...  مامان باباش رو ندارمیشماره ... من تنھام ...  اتاق نی ایتو... پارسا رو بردن  -
 

 .  دهیانگار ترس.  کنھ ی مرییً صداش کامال تغتن
 
 .   بکشقینفس عم. آروم باش .  لحظھ ھی دی نکنھی فھمم گرینم: 
 

 .   کشمی می لرزونقی نھ چندان عمنفس
 
  ؟یی کجاًقایدق: 
 
 .   عباس پورمارستانیب.  ستمیآدرسش رو بلد ن -
 
 .   رسونمیاالن خودم رو م: 
 

 یدستھام رو جلو. کتف و پاش رو گچ گرفتن .  دهی حال دراز کشیً کامال بارنی رو کھ مپارسا
 .   کردهدارمی انگار از خواب بتی وضعنیا ی تودنشید.  بلند نشھ می گری کھ صدارمی گیدھنم م

 
 رونی بدنشونی آوار کشری کھ از زیی دختر بچھ ھانی انیچرا ع.  رهی گی می چھ آبغوره انیبب_ 
   ؟یشد
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مسکن ھا از پا درش .  شھ ی باز نمیلبھاش از زور سست.  دم ی ھاش نمی بھ مزه پرونیتیاھم
 .  آورده

 
 .  ببرنتانی بگو بیزنگ بزن پر_ 
 
 .  خاموشھ -
 

 .   رمی تختش بھ سمت بخش راه مکنار
 

 .  انیبھ مامان بابام زنگ بزن ب_ 
 
 .  شمارشون رو نداشتم -
 

 .  ارمشی مرونی ببمی جیزود از تو.  شھ ی کھ بلند ممی زنگ گوشیصدا
 
  الو -
 
   ؟دییکجا. االن بخش اورژانسم .  مارستانمیب: 
 
   ؟شی بردی کجا مدی داردیآقا ببخش -
 

 .  ندازهی می ده سمتم نگاھی کھ تخت پارسا رو حرکت میمرد
 
  ارتوپد: 
 
 .  بخش ارتوپد -
 
 .  اومدم: 
 

 .  کنمی رو قطع میگوش
 

   بود ؟یک_ 
 
 .  انیشا -
 

 .  خوبھ_ 
 

.  شھ ی ممی تسلدی جنگی کھ تا االن باھاش می بنده و انگار بھ خوابی راحت مالی رو با خچشمھاش
 ، دنبال تخت راه افتادن ، می وارد بخش شدی کھ از وقتیدو پرستار مرد.  کنن یدر اتاق رو باز م
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 ابل تخت مقی رورمردینگاھم بھ پ.  ذارن ی تخت داخل اتاق می رواری تخت سیپارسا رو از رو
 .  شدهرهی بھ ما خرمردی زنھ و پی نشستھ و چرت می صندلی کنارش رویپسر جوون.  وفتھیم
 
  د؟یکارشیشما چ.  دی بخش مردا بمونی تودی تونیشما نم: 
 

 .  ادی از پشتم میی کنم کھ صدای نگاھش ممستأصل
 
 .   مونمیمن م.  رن ی مشونیا: 
 

 .  دھنش رو با دست گرفتھی و جلوستادهی کنارش انایس.  انھی شایصدا.  گردم ی مبر
 

 .  من خوبم.  مامان بابا شی ببرش خونھ پانیشا_ 
 
 .   نشدهلیپرونده تون ھم ھنوز تشک.  دی نفر ھمراه داشتھ باشھی دیآقا شما با: 
 
 . امیداداش من زود م.  کنم یاالن درستش م. من ھستم : 
 
 . ادی شکھ بھ زبون می کھ ھنوز تونایس
 
 .  تو برسونش من ھستم: 
 
   بخش بمونم ؟رونی شھ من بینم -
 

 .  بذار اعصابم آروم باشھ.  نمی برو ببنیاسمی_ 
 
 یجلو م.  شده یکی پانسمان کوچشیشونیکنار پ.  چشمھاش بازه نی کنم کھ ھنوز بی پارسا نگاه مبھ

 . رمی گی دستم میانگشت دست راستش رو کھ سالمھ تو.  کنم یرم و با بغض نگاش م
 
 .  خدافظ -
 

 .   ِ دلمزیبرو عز_ 
 

 چی ھنیتا ماش.  دم ی بھ اشکھام نمیتی اھمچی و ھامی مرونی بانی کنم و پشت سر شای رو مپشتم
 .   کنھیروش رو بھ سمت من م.  مینی شی کھ منی ماشیتو.  شھ ی نمیحرف

 
  حالتون خوبھ ؟: 
 

 .   دمی تکون مسر
 
 .   شدهی چدی شھ بگیم: 
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 ھی ری مسیتو.  می گشتی رستوران خوب مھی دنبال میداشت.  می ناھار بخورمیپارسا اومد با ھم بر -

پارسا .  ما نی بود بزنن بھ ماشکینزد.  دنی کشیی کھ توش دو تا پسره بودن ، ال٤٠٥پژو 
 ...   بھشوندی کرد رسادی شد سرعتش رو زیعصبان

 
 .  کشمی مرونی جعبھ بی از توی کاغذدستمال

 
 ...  اونام بھش گفتن. پارسا بھشون گفت ، گوسالھ  -
 
روم .  چرخھ و منتظره ی صورتم می روی کنم کھ مردمک چشمش عصبی چشماش نگاه میتو
 .   رو بگمکشونی شھ ، فحش رکینم
 
 گفت دیبھشون رس.  دنبالشون کرد ابونیدو تا خ.  شد ی عصبانیلیپارسا خ. حرف زشت زدن  -

.  رفت سمتشون  شدادهی کھ پارسا پنیھم.  سادیاونام زدن کنار پارسا جلوشون وا. بزنن کنار 
 ...   گاز و زدن بھ پارسا رفتنیپاشون رو گذاشتن رو

 
 .   شونمی ذاره رویدستش رو م.  ھی گرری زنم زی امروز می بار تونی ھزارمیبرا
 
 .   بکشقینفس عم.آروم باش : 
 
 .   دارهی کنم کھ دستش رو آروم بر می بھ دستش نگاه مسمی خی چشمھابا
 
   ؟یپالکشون رو برداشت: 
 

 .   دمی رو بھ عالمت نھ تکون مسرم
 
   کجاست ؟نیخودت حالت خوبھ ؟ ماش: 
 
 .  نجاستی اچشییسو.  ستمیآدرسش رو بلد ن.  اسمش سلمان بود رگاهی تعمھیکنار  -
 
 .  بده من: 
 

 .   دم بھشی رو مچییسو
 
   بده ؟یلی ؟ حالت خیناھار نخورد: 
 
 .   شمیبرم خونھ خوب م.  ستیحالم خوب ن. نھ نخوردم  -
 
 .  رسونمتی کنھ ، خودم متتیزی دکتر وھی می برایب: 
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 .   سردمھیلی ؟ خنی بزنی شھ بخاریم.  خوام برم خونھ ینھ فقط م -
 

 .  ستی وگرنھ ھوا اون طورھام سرد ننمھیی کنم از فشار پای کھ حس می از حدشی بیسرما
 

 .  شھیھام بستھ مچشم.  دوه ی پوستم کھ مری زی بخاریگرما
 

 رو ی نرم کننده یچقدر خوبھ بو.  کنم ی رو بغل ممی کنم و بالش کناری پاھام جمع منی رو بپتو
چقدر .  یزیی ِ پادی کنم ؛ بھ نور نھ چندان داغ خورشیبھ پنجره نگاه م!  شستھ شده ی ھایبالش

 !  من ھالک ِ مسافرتم!  ده ی نمی روزمرگی بونجایخوبھ کھ ا
 

   کجاست ؟یپس پر.  ظھره ١٢:٢٠ساعت .  کشم ی و خودم رو منمی شی مصاف
 
   ؟یپر -
 

 کنم و ی راستم حس می مچ پای رو توی شم درد بدی مزی خمی ذارم و نی منی زمی رو کھ روپاھام
من چقدر .  ادی چشمم می پارسا جلوی کنم ، چھره ی دور مچ پام کھ نگاه میبھ کبود.  نمی شیم

 یصدا.  رم یلنگ زنون بھ سمت راه پلھ م.  ره یکجاست ؟ دلم داره ضعف م ؟ پارسا دمیخواب
 جلوم رو یچھارچشم.  راستم با درد ھمراه ِ ی مچ پایتحمل وزنم رو.  ادی مییرای از پذزدن حرف

 ی میی انتھایبھ پلھ ھا.  نخورم نی نشستن زمییرای پذیً کھ احتماال االن توی افرادی پام کھ جلویم
 .  رسم

 
   ؟ حالت بھتره ؟ی شدداریِا تو چرا ب: 
 

 رو دمی دی کھ داره جلوی چرخھ جز حجم دراز پری میی ھر جای سمتم و من چشمم روادی میپر
 کنن و چند ی نشستن و االن دارن من رو نگاه می مبل دو نفره ای پارسا رویمامان بابا.  رهی گیم

 ی مو قھوه ای اون کلھ دوارمی پشت بھ من ھست کھ امی مبل سھ نفره ی مردونھ ھم رویتا کلھ 
 مامان ی کنھ از کنار سرش برای کھ بغلم میپر! چقدر مبل پشت بلند بدرد نخوره .  باشھ رساپا

 .   رمی مییرایبھ سمت پذ.  کنن ی دم کھ دارن نگاھم می پارسا سر تکون میبابا
 
   بدم ؟ی بدم ؟ جواب باباش رو چی رو چلدای شده ؟ من جواب ی چھ شکلنیبچم بب: 
 
 

باباش دستش رو .  کنھ جز من ی نگاه نمی زنھ چون بھ کسی مامانش داره با خودش حرف مانگار
. پس پارسا اونجاست .  ره ی کشھ و بھ سمت مبل سھ نفره چشم غره می موتاھش می موھایرو

 گچ گرفتھ چند یستھ با کتف و پا نشانی و شانای سنی پارسا کھ بدنی شم از دیاز کنار مبل کھ رد م
 پاش گذاشتن ری رو ھم جلوش زیکی کوچی عسلزیم.  رمی گی مونم و لبم رو گاز می مرهی خھلحظ

 مبل تک یرو.  ده ی مھی تکی کنھ و سرش رو بھ پشتی مینییپارسا ھم نگاه کوتاه از باال تا پا. 
 رو نای و سانیجواب سالم شا.   شھی و موقع نشستن از درد مچ پام صورتم جمع منمی شینفره م

 .  م دیم
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   ؟ی خودت رو ناقص کنی بزننکھی ؟ جز اومدی ازت بر میًمثال تو چھ کار_ 
 
 

پارسا .  حضور اونھا رو بکنھ و آرومتر صحبت کنھ تی رعادی کنھ تا شای بھ پارسا نگاه مانیشا
 .   دهی نمیتیاھم

 
 

 بردنم قبرستون یِ گل ؟ مگھ داشتن می توینی شی ؟ می کنی گم ، کار خودتو می من میھر چ_ 
  ؟نی زمی آمبوالنس ، خوردی تویّکھ کلھ کرد

 
 
 شھ ؟ ی مری درگیادم با ھر آشغال و اوباش!  نباش یی گم دعوایچقدر بھت م! ولش کن بچھ رو : 

   دختر ِ مردم دستش امانتھ ؟یاونم وقت
 
 

 .   کشھی کوتاش می موھای دستش رو روکباری و ھر چند لحظھ ھی عصبانباباش
 
 
   ؟ی خودت رو ناقص کردی ھوات عوض شھ زدی خوبھ ؟ اومدینجوریحاال ا: 
 
 
 .  بچم اعصابش خورده. خب حال انقدر بھش غر نزن : 
 
 
 .   آش و الش شدهینجوری شم بچم ای موونھیدارم د.  گم یواسھ خودش م: 
 
 

 . گرسنمھ.  نی شالی خی بگھی دسی نیزی بابا چِیا_ 
 
 
 .   رهی حرف پارسا منم انگار دلم ضعف منی ابا
 
 .   نخوردهیچی کھ اومد ھروزی از دنمیاسمی: 
 

 .   رهی کھ انگار آماده ست بھ من بپره چشم غره مپارسا
 

  چرا ؟_ 
 
 .  می خوری آشپزخونھ میما تو.  بخور نجای اارمیبذار غذات رو ب. خواب بود بچھ م : 



 145 

 
 

 .  کنھیپاش درد م.  نجای ااری بنمیماسی یغذا_ 
 

 .   شھی منی پارسا سنگی جملھ نی از اییرای پذی فضاانگار
 رن و ھر چقدر ی کنن و می می ھم عذر خواھنای و سانی شن ، شای و مامان پارسا کھ پا میپر

 .   موننی کنھ نمیمامان پارسا تعارف م
 زرشک پلو با مرغ ضعف یدلم از بو.  نھی چی کنھ و می می مبل رو خالی جلوزی می رویپر
 .   رهیم

 .   کنھی بھ کنارش اشاره مپارسا
 
 

 .  بچھنمی ببنجای اایب_ 
 
 

با دست سالمش موھام رو .  غذاست و حواس پارسا بھ من شیتمام حواس من پ.  نمی شی مکنارش
 .  زنھی چشمام زل می و توارهی مکیصورتش رو نزد.  زنھ یپشت گوشم م

 
 

 !  ای کنھی گریوفتی دنبال من راه بی اونجورگھی دنمینب_ 
 
 

 صورتم و آروم غبغب و کنار گوشم رو ری ذاره زیدستش رو م.  ھی نرم تر از ھر نوازشلحنش
 .   بوسھیگونھ م رو نرم و آروم م.  کنھ ینوازش م

 
 

 .  اومدی از دستم بر نمی کھ کاری حالتی کرد توی نمتمی کردن تو اذھی گردنی از دشتری بیچیھ_ 
 
 

 چشماش نگاه کنم ی مجبور نباشم تودی کنم تا شای می و باھاش بازرمی گی رو مرھنشی پی دگمھ
 .   کنھی نگاھم میی و تملک گرای با گستاخینجوری ایوقت
 

 .   ، بچھ پررو قبل از من رفتھ سوار آمبوالنس شدهنی ماشی گم برو تویبھش م_ 
 

 .  بوسھی لبم رو آروم می گوشھ
 

 !  چقدر خوبھ کھ پشت مبل انقدر بلندهنمی بی کنم می کھ فکر محاال
 

 ! تابلو ِ گرسنتھ. بخور بچھ _ 
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حس .  داد قطع کنھ تیباالخره مامان رضا.  دستم داغ شده ی تویگوش.  کنم ی رو قطع ملمیمبا
 ھاش ھی با قسم آ ساعتھ دارهھی افتاده کھ ی اتفاقھیًحتما حس کرده کھ !  حرف نداره شمشیش

 ی حالم رو می تھران بدجورمی گردی پس فردا دوباره بر منکھیفکر ا.  کنھ یاعصابم رو خورد م
 .  هریگ
 

 یبلوز شلوار ساده .  کنم ی معی نگاه سرھی نھی آیتو.  ندازم ی شلوارم مبی جی رو تویگوش
 ادهیانقدر سر و صداشون ز.  رم ی کردن رژ لبم بھ سمت پلھ ھا مدی و با تمددمی پوشیگرمکن طوس

 نم کنھ و می مییرای پذی کنن و پردیمامان باباش رفتن واسھ شام خر.  نفرن ٩کھ انگار نھ انگار 
 .   کنمی نمیبھ لطف پا دردم کار

 
 شھ و ی نشستھ بود پا می ثابتی و امروز سر جاروزی از کنار پارسا کھ تمام دانی من شادنی دبا

 جمعشون نی ای پسر تونی با شعورتر از ایعنی کنم ی کنھ و من فکر میجاش رو بھ من تعارف م
 آرومش کنار گوشم قلقلکم یاز صدا.  ندازه ی کنھ و دور شونم میھست ؟ پارسا دستش رو بلند م

 .  رهی گی اراده خندم می و برهی گیم
 
 

  خونھ ور ِ دلتم ؟یدلت خنک شد ، ھمش گوشھ _ 
 
 

.  ده ی دونھ حساسم قلقلک می و کف دستم رو کھ مرهی گیدستم رو محکم م.  نھی بی رو کھ مخندم
 مھسا و نی سنگینگاه ھا.  ده ی خندم و پارسا ھم ادامھ می تونم خودم رو کنترل کنم و بلند مینم

 .   کنمی و خندم رو جمع منمی بی باز از خندم ھم ممھی نی چشمھانی از بیخواھرش رو حت
 

.  کنھ ی و تعارف مرهی گی رو از دستش مینی سنای نشده سییرای کھ ھنوز وارد پذارهی موهی آبمیپر
از دستش اعصابم .  نھی شی و کنارم مارهی رو کنار مبل مییرای داخل پذی ناھارخوری صندلیپر

 بھش یھر چ.  حساب باز کرده نای سی ھرزه ی نگاه ھای روی احمق بدجوریدختره . خورده 
 ی ھم دم تکون منھی بی کھ می کھ دوست دخترشھ ، واسھ ھر گربھ ماده ادهیپ بھ جز سنای ، سم گیم

 ی بھ پریبا حرص نگاھ!  رهی پسره گشی تھ نگاھش دلش پی ده ولیده ، بھ ظاھر بھ حرفم گوش م
 .  ستنای سی نگاه چرخونش روری فھمم خونھ آخر مسی ندازم کھ فقط من میم
 
 
 کم تو رو ھی داشت کھ مامان بابات ی خوبھی کھ داشت ی ای ھر بدانی جرنی گم ، ایپارسا م: 
 .  ننی ببشتریب
 
 

 .   باز موندهششی کنھ کھ نی نگاه مدی ده باال و بھ سعی ابروش رو مھی پارسا
 
 

 ھیما ھم .  ننی ببینجوری ماه اھیَ توام ، تو رو ی قسمت بشھ مامان باباشاالیا.  ی گیآره راس م_ 
 . می بکشینفس
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 .   نشھعی ضانی از اشتری کنھ کھ بی لبخندش رو جمع نمدی شھ و سعی جمع بلند می خنده یصدا
 .  کشھی مرونی بزی مری تختھ نرد رو از زپارسا

 
 

 .   خوام روتو کم کنمی مای داداش بانیشا_ 
 
 
 . ی ری بازم از رو نمی شی کنم کھ ھر دفعھ لھ می حال متیی پررونی با ایعنی: 
 
 

  ؟گھی دیُ بر زدی تاس شانس آوردی کھ تویی دفعھ ھی منو با یبردا تمام یعنی_ 
 
 

 بھ حساب فی دوستش نکره باشھ تا حرنیً حتما مثل ادی بافی حریعنی کرد ی می با من بازکاش
 .   کنمی حس مبمی جی رو توی گوشی برهی ؟ وادیب

 اس ام اس ھی دنی دیعنی دونم ینم.  شھ یلبھام خشک م.  رهی گیقلبم ضربان م.  لرزه ی مدستم
 ی کھ نمیھر چ.  ندارم یزی از چی ترسگھی تونھ حالم رو خراب کنھ ؟ من کھ دیازش انقدر م

  کھ من خواستمی ھمھ مدتنی دارم ؟ چرا اینکنھ ھنوز تھ قلبم بھش حس. خواستم لو بره ، لو رفتھ 
اس ام اس سام رو . اومده  دارم ، نھی ، کزارمیحاال کھ انقدر ازش ب.  حرف بزنم ، نذاشت باھاش
 .   کنمیباز م

 
 "  ؟ی وقت داریک.  خوام باھات حرف بزنم یم" 
 

.  خوامی منم کھ نمنیحاال ا.  ی ھمھ من خواستم تو نخواستنی ای اس ام اس خود خواھانھ اچھ
 ِ ی کنم کھ حواسش پی بھ پارسا نگاه می چشمری کنم و آروم و زی پرت مبمی جی رو تویگوش

 کشم ، کھ نگاھم ی میقی و نفس عمارمی راحت باال مالیسرم رو با خ.  تختھ ست ی مھره ھادنیچ
 شھ ، ی ھم مثل پارسا مبھم می نگاه پریچرا گاھ.  کنھ ی می تالقیھ لحظھ با نگاه مبھم پری یبرا
  ده ؟ی خطر میبو
 

 دوست دارم یلیخ.  مھبی جی ِ توی ِ گوشیتمام حواسم پ.  شده شتری بانی پارسا و شانی بیُ کرُکر
 .  تو دارهیلی خی لعنتی نگاھم کرد ولی چرا اونجوریبفھمم پر

 
 
 خواد توجھ تو رو جلب کنھ یاون ھمش م.  رو کم کن ، شرش کم شھ نای سنی ای بار روھی یپر -

 .   شھی تا بنا گوش باز مشتیَ، توام از خدا خواستھ ن
 
 

 .  رهی گی خندش میپر
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   ؟ادیچرا انقدر ازش بدت م: 
 
   کنارش نشستھ ؟ینی بیدوست دخترش رو نم -
 
 .   کنھیً اصال آدم حسابش نمینی بی شده نمزونشیدختره آو: 
 
 .  ًبھ من چھ اصال -
 
 .  کی نزدارهی سرش رو میپر.  شھ ی از پرت کردن حواسش راحت می تا حدالمیخ
 
   بود ؟یک: 
 

 .  چرخھی نشستھ مای کھ پشت سر پرنی نازنینگاھم رو.  گرفتن  رو دارم کھ مچش روی کسحس
 
 .   بوداشاری -
 
 . کاری بیآھان پسره : 
 

 بمی جیدستم رو تو.  متوجھ دروغ گفتنم نشده باشھ دمی کھ نگاھم رو از نگاھش دزدنی کنھ از اخدا
 .   کنمی حلقھ ممی کنم و دور گوشیفرو م

 
 
 
 " 
 "   تونم باھات حرف بزنم ؟ی جان ؟ منیاسمی" 
 
 

بالشم رو بغل .  دارم یحس خوب.  دم ی ھوا تاب می خوابم و پاھام رو از پشت توی شکم میرو
 .   دمی کنم و جواب اس ام اس رو میم
 
 "  ؟یدر مورد چ" 
 
 
 ! "   کنماتتی شھ اذینوبت منم م.  نکن تی وروجک ؟ انقدر من و اذی دونی تو نمیعنی" 
 
 .   خندمیس ام اسش م ادنی داز
 
ًمن اصال و ابدا نم! نھ "   ! "  داشتھ باشھ ؟کاری تونھ با من چی می ھمکالسھی دونم یً
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 " با؟ی خانوم ِ زنمتونی تونم ببیحاال م!  طلبت یکیباشھ " 
 
 "   ؟یک. باشھ " 
 
 "  دنبالت خوبھ ؟امی م٦فردا ساعت " 
 
 ! "  اوھوم" 
 
 "   بلھی بگدیبا. اوھوم ، نھ " 
 
 ! "  اوھوم" 
 
 ! "  پوفــــــف" 
 
 

 بندم و شال ی رنگش رو میی طالی دارم و کمر بند فلزی رو بر ممی مجلسمھی نی مشکیمانتو
 کنھ چھ یحاال فکر م.  کنم ی نگاه منھی آیتو.  ندازم ی سرم می رو روی و لخت شکالتریحر

 ی بر می ساده ای سرمھ ایمانتو .   کنمی تخت پرت می و روارمیمانتو شالم رو در م! خبره 
 یلیخ.  کنم ی نگاه منھی آیتو.  ندازم ی سرم می خنک بدون طرحی نخیسورمھ ا دارم و شال

 ی تخت پرت می و روارمیدوباره در م.  کنھ ی نمی باشم کھ فکر بدکتری کم شھیحاال . سادست 
 یتند تند مانتو.  گذشتھ ٦ از قھیپنج دق.  کنم ی خوره ، بھ ساعت نگاه می کھ زنگ ممیگوش. کنم 
 نھی آی بار آخر تویبرا.  بندم ی پوشم و با عجلھ کمر بندش رو می رو می اھوه و شال قیمشک

 کھ ستیخدا رو شکر مامان ن.  کنم ی مدی کم رنگم رو تمدیرژ لب ِ نارنج.  کنم یخودم رو نگاه م
 دارم و بدو بدو بھ ی رو بر مفمیک.  دارم نشیتیًقبال بھش تلفن کردم و گفتم کالس مد.  کنھ مییبازجو

 یادی قراره ساده زھیواسھ .  کنم یتا بھ در برسم رژلبم رو با پشت دست پاک م.  رم ی در متسم
 سوراخ ی رو توشیدوباره سر فلز.  شھ یکمربندم باز م.  خوام باز کنم یدر خونھ رو کھ م! بود 

 ارسا کھ پی لباسنیاسمی.  خوره ی کمربند بھ درد نمنیصد بار بھ پارسا گفتم ، ا.  دم یکمر جا م
 شھ و از در خونھ ی می انگار بادم خالی سام ؟ مثل توپدنی دی ری ، می پوشی مدهیبرات خر

 .   رمی مرونیب
 

 .   کنھیسرش رو کج کرده و با لبخند نگاھم م.  شم ی منشی ماشسوار
 
 !   خانـــــومیچھ خوشگل شد: 
 

 کھ بگم ادی لبم میتا رو.  کنم کھ لبخندم کنترل شده باشھ ی زنم و تمام تالشم رو می میکی شلبخند
 .   گمی بھ جاش میول.  ی عطر خفھ کنی و خودت رو با بونی ماشیکھ مگھ مجبور

 
 !   آقـــــایمرس -
 
 .  وفتھیراه م.  کنم ی میکی کوچی عطر عطسھ ی بواز
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  ؟می کجا بریخب دوست دار: 
 
  ھم داره ؟وهی و ملی و آجیی داره چاونی اونجا قلمیبر.  ھیمی قدیلی سفره خونھ ھست خھی! اومـــم  -
 
 داره و من و پارسا رو یکی ثابتشھ ، سالم و علی کھ صاحب سفره خونھ با پارسا کھ مشترادی مادمی

 المی نظرم رو عوض کنم ، خودش خامیتا م.  شم ی ممونی کھ زدم بھ شدت پشیاز حرف.  دهیبارھا د
 .   کنھیرو راحت م

 
 .  نھ من و شما.  پھی چی کار آدمادنی کشونیدختر خانوم قل -
 

 شھ ذھنم ی زنھ باعث می کھ میحرف.  رهی گی خنده و لپم رو آروم با دو تا انگشتش می مچشماش
 ؟ اگھ پارسا بود سام بھ پھی پارسا چیعنی.  توجھ باشم ی بطنتشی با شختھی شھ و بھ محبت آمریدرگ

 ی کنم کھ تا نگاھم رو ازش میخصمانھ نگاھش م.  دی رسی می بچھ سوسول دوزارھینظرش 
 . رهی گیمچ نگاھم رو م رمیگ
 
 .   کنمی لمست نمگھی دیخب حاال تا اجازه ند: 
 
 داره انقدر باھام نکھی از ایعنی فکر کرد ؟ ی ناراحت شدم و سام چی گذره من از چی ذھنم میتو

 ی ممونی ھمھ مدت کھ از دوستنی شم ؟ پس چرا پارسا ھنوز بعد از ای شھ ناراحت نمی میمیصم
   ؟رهی گیگذره از من فاصلھ م

 
  ؟ی ذاری من میانتخاب جا رو بھ عھده : 
 
 .   دمی موافقت ، سر تکون می نشونھ بھ
 

 شھ و ی پخش مکی کالسمی مالکیموز.  و خلوت کی تارمھی نرهی دلگیلی شاپ خی کافیفضا
 سر بھ ی درخت ھاھیشب.  کنن ی ھستند خم شدن و آروم با ھم زمزمھ مزھای می کھ سر بعضییآدما

 ی رونھی شی متی با رضای جورھی.  شن انگار ی معصری ولابونی خی قسمت شمالیھم آورده 
لبخند .  بزنم تی لبخند سرشار از رضاھی منم دی کنم بای کھ احساس میشکالت  چرمی راحتیصندل
 وقت دوست چیپارسا ھ.  نمی شی مدهی کشرونی روبروش کھ برام بی صندلی زنم و روی میزورک

 تو یجا"  گھ ی مشھیھم.  مینی ھم بشی روبروی اگھی دزی شاپ و رستوران و ھر می کافینداره تو
 " .  کنار منھ ، بچھ

 چشمھا رو دوست دارم نی اطنتی کنم ، چقدر شی کنم و احساس می روشن سام نگاه می چشمھابھ
 و فی موجود ظرھی کنھ کھ انگار داره با ی با من رفتار می جورھی.  نھیچقدر آرامشش برام دلنش. 

!   با کالس و روشن فکری آدماھیشب.  کھ بابا مامان دوست دارن یجور.  کنھ یشکننده رفتار م
 . ستیً جور رفتار اصال باحال ننی ای گذره ولی از ذھنم مبعد
   خانوم کوچولو ؟یخوب: 
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!  مثقال زبونت رو تکون بده بچھ می کلھ اون نی گفت بھ جایاگھ پارسا بود م.  دم ی تکون مسر
   زنھی سام لبخند میول
 
 ی جواب صادقانھ ازت مھی رو ازت رک بپرسم و ی سؤالھی خوام ی جان منیاسمی.  زمیخوبھ عز: 

 . خوام
 

 .   کنھی نگاھم میجد.  زنمشون ی ھم گره می و توزی مری برم زی رو مدستھام
 
 ...   خوام ازت بپرسمیم: 
 
   ؟نی دارلی میچ: 
 
 شم یھول م.  ستادهی دفترچھ و خودکار اھیکھ با .  کنم ی نگاه می جوونی دهی پسر لباس فرم پوشبھ

 .   کنمی شده باز میف صحای چرم قھوه ای کتابچھ ھی رو کھ شبزی می رویو منو
 
 .   کنمی بھتون اشاره ممی انتخاب کرددیشما بر.  میھنوز انتخاب نکرد: 
 

 طی با محیی جوراھی پسر ی و گستاخانھ ینگاه ناراض.  کنم ی ره و من فکر می می نا راضپسر
 .   نداشتی ھمخوننجایًمثال با کالس ا

 گنده پر نی سان شاھی سفارش ی برادمی شدی ده و من با وجود عالقھ ی سفارش مکی قھوه و کسام
 آناناس رو کھی تھی تونھ ی میک.  دم ی سفارش مرکاکائوی شھی ، ی رنگی ھای و بستنوهیاز ژلھ و م

 زی می لباسش روی دستشو گاز بزنھ و سرش رو خم کنھ تا آب آناناس بھ جارهی سام بگیجلو
 !  زهیبر
 
   ھست ؟تی زندگی تویسم ، کس خوام ازت بپریم.  زمی گفتم عزیداشتم م: 
 

 .  دمی کنھ منظورش رو از سؤالش نفھمی ، فکر منھی بی من رو می بھت زدگیوقت
 
ً ؟ اصال ی ھست کھ دوستش داشتھ باشیکس...  بگم ؟ یچھ جور...  خاصھ ی رابطھ ھیمنظورم : 

  ھست ؟تی زندگی توی بگم ، مردینجوریبذار ا
 

 ی منییسرم رو پا.  ره ی پوستم مری کنم و گرما زی قلبم رو احساس می شدت گرفتھ ضربان
 .   کنمی خودم حس می ش رو رورهیندازم و نگاه خ

 یاز جواب" . نھ "  چشماش زل زدم و گفتم ی فھمم چطور شد کھ سرم رو باال آوردم و توی نمًقایدق
 رفتھی کھ گفتم ، بھ خاطر پذیا" ھ ن"  دونم ، یفقط م.  بھت زدم دمی کھ شنی از سؤالشتریکھ دادم ب

 ھمھ یتو  کھ پس چرادی پرسیاگر م. بھ خاطر بازخواست نشدن بود . شدن و خواستھ شدن نبود 
 گفت تو کھ ی ؟ اگھ می چی چشم و گوش بستھ رو درآوردی دخترھای چند ماه چرا انقدر ادانی ای

 نی ؟ انگار ھمھ ای چیدی دارم چرا پا پس نکشی اگھی از ھمون روز اول بھت نظر دی بوددهیفھم
 تو ھم ساپار.  بندم ی چشمام رو میبا درموندگ.  مدت نیبازخواست ھا از طرف خودم بوده تمام ا

 نم یداغ...  یتو کم بود.  یپارسا تو کم بود.  یتو کم گذاشت.  یتو تنھام گذاشت.  ی ھم نبودیبود
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 پام ی کھ روکمی کوچفی کی رو از رومی گوشی برهیو کنم و ھمزمان ی پلکم حس مری رو زیاشک
 .   گھی سام کھ می صدانطوریگذاشتم و ھم

 
 نمونی کھ بی فرصت بھ رابطھ اھی خواستم یمن فقط م.  خواستم ناراحتت کنم ی من نمزمیعز: 

 . یھست ، بد
 
 کھ من ییبخاطر تمام روزھا.  کنم ی می توجھی بمی گوشی برهیبھ و.  کنم ی چشمھام رو باز مجیگ

 دختر مستقل ھی کھ من رو بھ عنوان یی وقتایبخاطر ھمھ .  ی داشتم و برام وقت نذاشتاجیبھت احت
 من ن االنھای ای ، بھ خاطر ھمھ ی گرفتدهی و طرز فکرم رو نادیاوردیبا تفکر مستقل بھ حساب ن

 یتو مسئول حس تنفر. االن بھ خودم دارم  کھ ی ھستیفی ھمھ حس کثنیتو مسئول ا.  پارسا نجامیا
 رو صالمی و استی کنم ، سردرگمی می کنم و سعینگاھش م.  ی کھ نسبت بھ خودم دارم لعنتیھست

 .   باال رفتھ پنھان کنمی ابروھی سر کج شده و ھی و طونی لبخند شھیپشت 
 
 .   فرصت کوچولوھیفقط  -
 
 .   ذارمی بند انگشت اشارم منی اولی انگشت شستم رو روو
 
 .   کوچولویلی ، خنیبب -
 
 .  خندهیم
 
 . طونی ِ شیپررو: 
 
 پارسا ی شماره دنیاز د.  کنم ی نگاه مزی مری روزمیگوش.  کنم ی پام رو باز می روفی کپیز

 .   زنم تا سام کنجکاو نشھی لبخند مالی خی و بارمی سرم رو باال معیسر.  رمی گیدلھره م
 
   ؟ی بابا و مامانت رو متقاعد کنای ؟ ی بکنی رشتھ کارریی تغی برای تونستزمیعز: 
 

 .   شھی می اراده ای بدنی باعث آه کشحرفش
 
 .   شنی نمینھ راض -
 

 .   کنھی میابی شھ و حالم رو ارزی مرهی چشمام خی لحظھ توچند
 
 چند تا یراست. واست چند تا کتاب آوردم .  ی بکنی فلسفی آزادت رو مطالعھ ی وقتای تونیم: 

 .  و کافکای گورکمیکتاب واست آوردم از ماکس
 

 .   دهی تا دندونم رو نشون م٣٦ زنم کھ ی می ِ گشادلبخند
 
 .   دمی رشتھ نمریی شن ، نگفتم کھ تغی نمیگفتم اونا راض -
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 .   کشھ تا حرفم رو ھضم کنھی لحظھ طول مچند

 
   ؟ی کنی مکاریاگھ بفھمن چ.  شھ یبدتر م ینجوری انیاسمی: 
 

 گروه فلسفھ و ری کھ از مدیی تونھ حال خوشم رو زائل کنھ امروز چند تا امضای ھم نمشی جدلحن
 کھ ستی نی لحظھ ادهی فھمی از وقتایپر.  زنم ی ناخودآگاه لبخند مشیادآوری گرفتم کھ با یمھندس

ھم   دونھ ، اگھ بدونھی نمیزی پارسا چیول.  گفتم یکاش بھش نم.  نکنھ و راحتم بذاره حتینص
 یسرش رو کج م.  شھ ی اطرافم اضافھ می بھ اعصاب خورد کناگھی اعصاب خورد کن دھیفقط 

 .   کنھی می کوتاھیکنھ و تک خنده 
 
 .  اول متقاعدشون کن.  بدتره ینجوری گم ایم.  منو نگا نکن لبخند ژکوند بزن یاون جور:
 

 .   دمیجانھ کش م رو لجولبخندم
 
 .  خودشون نخواستن.  رو کردم میسع -
 
 !   سرتقیدختره : 
 

 . رونی بادی الک لوکسش منی شھ و از ای کنم ، سام ھم کم کم داره با حال می مفکر
 ی و رنگش بھ اندازه ستی داغ نادیز.  زنم ی مرکاکائوی لب بھ شھی.  ارهی سفارشمون رو مگارسون

 کیک.  کنم ی سام نگاه مکی کی دستشی شھ و با حسرت بھ پیحالم گرفتھ م.  ستی نی شکالتیکاف
 .  دی شکالت سفنی با روکش شکالت و تزئیشکالت

 
 .  امی من االن مزمیعز: 
 

 فمی کی رو از تومی کنم و زود گوشی شھ نگاه می ختم می بھداشتسی حرکتش رو کھ بھ سروریمس
 .  رمی گیشمارش رو م.  پاسخ از پارسا یدو تا تماس ب.  ارمی مرونیب
 
 .  سالم -
 

  سالم_ 
 

 .  حوصلھی گرفتھ ست و بصداش
 
   ؟یخوب -
 

 !  اوھوم_ 
 
 . نتونستم جواب بدم.  سره کالس بودم دیببخش.  گم پارسا یم..  زهیچ -
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   ؟یچھ کالس_ 
 
 .  شنیتیمد -
 

 کالست تموم شده حاال ؟! اوھوم _ 
 
 .  ھی کالسنیاستراحت ب. نھ  -
 

  درستھ ؟!  انی شنبھ ھا استاد آزاد نم٣ دی خانوم پس گفتدیببخش_ 
 

 یگوش.  کنھ ی شنوم ، دستم ضعف می رو کھ از اون ور خط مشنیتی ِ کالس مدی زن منشیصدا
 . رمشی گی کھ مفتھی خواد بی دستم میکنار صورتم از تو

 
 .  ی مزخرفات رو گفتھ بودنیبھ مامان ، باباتم ھم_ 
 
ً جواب پارسا رو ندادم ممکنھ زنگ بزنھ خونھ ، حتما مامان یً اصال حواسم نبود کھ وقتیوا

انگشت اشاره م .  بازم یً رسما خودم رو منمی بی مزی می چند متریسام رو کھ تو. برگشتھ بوده 
 .  ذارم کھ صحبت نکنھی م مینی بیرو رو

 
 .   خونھامیمن دارم م -
 

 .  کنھیسام ھمچنان با تعجب نگام م.  ستمیمی کنم و وای رو قطع میگوش
 
 .   خونھایگفت زود ب. بابام بود ... من ...  زهیچ -
 
  شده ؟یزیچ: 
 
 .   منتظر من ھستنی خوان برن مھمونینھ فقط م -
 
 .  رونی بیای ، میخب مگھ بھشون نگفتھ بود: 
 
 .   گردمی کردن زود بر می فکر میچرا ول -
 
 . می ری مگھی دقھی دق٥ نیخب بش: 
 
 .  برمدیزود با. نھ  -
 
 .  نھی شی پوست سرم عرق می کنم ، روی دستم رو کھ حس می توی گوشی برهیو
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 .  رسونتیباشھ پس م: 
 

 .   قرارمون رو خراب کنمادی کنم و دلم نمی مزی می روی دست نزده ی بھ سفارش ھاینگاھ
 
 .   موندمکی ترافی گم تویم.  می بخورمینیحاال بش -
 

 .   کنھی نگام منامطمئن
 
 ...   شھی مرتیاگھ د: 
 
 . نمی شی ذارم حرفش تموم شھ و مینم
 
 ! ً  بخورم ؟ لطفـــــاکتی کوچولو از کھی شھ من یم -
 
 .  نھی شی خنده و میم
 
 .  منیکموی شایب: 
 

 خنده و من ی و منھی بی مظلوم شده م رو میشی نمای از قصد کج کردم و چشمای من و سرلبخند
 کی کی اکھیبا چنگال ت.  نمی بی دم رو می تکون می عصبزی مری کھ زیی عرق کرده و پایدستھا

 راحت قورت دادنش از ی دم و برای فرو می رو بھ سختکیک.  رهی گی کنھ و سمتم میم
 .  رمی گی خوشمزه و گرمم کمک مچندان  نھیرکاکائویش
 
   سفارش بدم ؟کی واست کی خوایم: 
 
 .   زنمی میمی بھ جاش لبخند مالیول!  زودتر می گذره ، جون مادرت کوفت کن بری ذھنم ماز
 
 . ستمی نینیری اھل شادیز -
 
   ؟یجد: 
 
 .  اوھوم دوست ندارم -
 
 .   ندارهی ضرورتچی گم کھ ھی می کنم چرا دروغی فکر مو
 
 
 ادهی بھ خونھ پدهینرس.  ادیا نم وقت از اونجچی پشت خونھ بره کھ پارسا ھابونی گم از خی سام مبھ
پاھام .  بگم ی دونم بھ پارسا چیاصال ً نم.  کنم ی رو نگاه میگوش.  کنم ی می شم و خداحافظیم

 ینم  کھرمی پارسا رو بگی خوام شماره یچند بار م.  گرفتھ یضعف داره و معده م سوزش عصب
 .   زنمی اتصال رو میباالخره دگمھ . تونم 
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  سالم -
 

 .   رسمیبھ کوچھ م.  ادی از اون سمت خط نمیجواب
 
   ؟ییکجا -
 

 ی منی کنم و سمت ماشیقطع م.  شم ی منتظر جوابش نمنمشی بی خونھ می جلونی ماشی تویوقت
 ی جواب ھمراه با دروغ مھی حالت ممکن ، دنبال نیعتری سری چند متر ذھنم تونی ھمیتو. رم 

 .  کنھی داده و نگاھم نمھی تکیسرش رو بھ صندل.  شم یسوار م.  کنھ ی ذھنم کار نمیگرده ، ول
 
   ؟یسالم خوب -
 

 .   دهی رو آروم تکون مسرش
 
.  کردم ی میبا مھرسا خدافظ..  زیداشتم با چ...  نتونستم اون موقع باھات حرف بزنم دیببخش -

 . رو گفتھ بودایھمھ ھمکالس... ھمھ بودن .  شاپ ی کافمیتولدش بود ، بعد رفتھ بود
 

  ایجز پر_ 
 

 . ادی برونی شھ حرفھا تند تند و بدون فکر از دھنم بی دندون شکنش باعث مجواب
 
 .   بگمی رفت بھ پرادمیمن .  اونم گفتھ بود یعنی... چرا... نھ  -
 

 .   کنھی انگشتش نگاه می کشھ و بھ شکالت روی کنھ و انگشتش رو کنار لبم می نگاھم مباالخره
 

 !   بچھی حافظھ شدکم_ 
 

 .  کنمی مبغض
 
 !   ھمھ مثل خودتنیفکر کرد.  ی بھ ھمھ شک داری کنیچون تو خودت ھزار تا کار م -
 

 .  ادی ماشکام
 
 !   زنھ ، انگار عقل کلھی با آدم حرف می جورھی رفتارات نیخستھ شدم از ا -
 
 ی جواب داده ؟ کھ وقتی ھمراه با فرا فکنیشی نمای ھی گرنی انمی کنم ببی اشکام نگاه منی باز

 کشم و سھ چھار تا قطره ی مرونی جعبھ بی دستمال از توھی.  شم ی بودنش مجھی نتیمتوجھ ب
 ی می کھ گرفتم باقی الک مظلومانھ ای ھمچنان تویول.  کنم ی پاک مختمی کھ بھ زور ریاشک
 .   دونھ عاشقشونمیم.  کنم ی داشبرد نگاه می رولی و آب نارگی شکالت فندقیبھ مشما.  مونم



 157 

 
  واسھ منھ ؟ -
 
.  فھمم ی ازش نمیزی ذره ھم چھی کھ ییاز اون نگاھا.  نیی کنھ از باال تا پای نگام ملکسیر

 شکستن ی کنھ کھ صدای پرتاب مرونی داره و محکم از پنجره بی داشبرد رو بر می رویمشما
 .   پرمی ضرب مھی و ادی ملی آب نارگی شھیش
 

 .  حوصلھ ت رو ندارم. برو _ 
 
 

 .  شمی مادهی زنھ ، پی رو کھ استارت منیماش
.  دوباره دلشوره گرفتم نمونی گذشتھ و دعوا و تنش بیادآوریاز .  کنم ی رھا مبمی جی رو تویگوش

.  شھ ی کشم ، کھ متوجھ نمی متر خودم رو بھ سمت پارسا می چند سانتی اراده بھ اندازه یب
 ی می کشم و از داشتنش احساس دلگرمی م مینی بی عطرش رو تویبو.  شده ی بازری درگیبحسا
 خاطرات مربوط بھ پارسا نی ای ترسونھ بھ خصوص وقتی آدم رو می تلخھی مرور یوقت.  کنم

 و نی دلچسب تردنی حس نوشًقای تنفسش ، دقی صدادنی وجودش ، شنیباشھ ، حس کردن گرما
 شی رنگ و عضالنی گندمی بھ بازوی چشمریز.  ده ی اوج سرما می رو تویدنی نوشنیگرمتر
دستش .  شده دهی انگشتاش کشی کھ از بازو تا روی رنگرهی و تجستھ بری کنم و رگ ھاینگاه م

 نی نسبت بھ اتیحس مالک.  دهی خودش رو جلو کشی گذاشتھ و کمی راحتیرو مشت کرده و رو
دستم رو .  شھ ی مری بنفش رنگش مثل گرما درونم سرازی دست مشت شده با رگھانیبازو بھ ا

 من ی متوجھ انگشتایخوشبختانھ کس.  کنم ی حلقھ موش برم و آروم انگشتام رو دور بازیجلو م
 خودش ی نصف ِ بازوش رو ھم نگرفتھ ولی چون دستام حتستیکھ دور بازوش آروم گرفتھ ن

 ی نمی ساکت شده و کرکبارهی.  نگاھم کنھ نکھی ده بدون ای مھی شھ کھ بھ مبل تکیانگار متوجھ م
 ی تاس جلو مختنی ری آروم دستش رو براارسا فرورفتھ م کھ پی آرامش بخشی خلسھ یتو. خونھ 

 یدستم رو خجالت زده از حرکات چند لحظھ قبلم رو.  شھ یبره و دست من ھم از بازوش جدا م
 .   ذارمیپام م

 
 دستم ی کھ پریی باوجود سوژه ھایحت.  نداره ی کھ پارسا توش نباشھ ، برام لطفی جمعی توبودن

 !   پسر خوشش اومدهھیِ ِ بچھ مثبت ما از یپر.  نای ش با سانھی ناشی ده از برخوردھایم
دارم فکر . خوش بھ حال پارسا کھ سردرد رو بھانھ کرد و بعد از شام رفت استراحت کنھ !  پوفف

 ؟ اون وقت درباره ستی زشت نھی بقیم استراحت رو بھانھ کنم و برم بخوابم جلو کنم ، اگھ منیم
 ی رو کھ حس مبمی جی توی برهی کنن ؟ وی نمی فکر بدمیی باالی فقط من و پارسا طبقھ نکھی ای

 .   کنمی رو نگاه میگوش.  رم ی آشپزخونھ می شم و تویکنم ، از جمع جدا م
 
 . "  می بھ ھم بگدی کھ بامی دارییھر دوتامون حرفا.  منتظرم نیاسمی" 
 

 .   کنمی مپی فکر کنم تند تند تانکھیبدون ا.  شم ی می و عصبرهی گی محرصم
 
.   ندارمی حرفگھیحاال من د.  نبود دنی شنی برای گوشیول.  گفتن داشتم ی برای حرفی موقعھی" 
 " 
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  حرفات شده باشمدنیمن مجبور بھ نشن.  ی کنی قضاوت م اشتباهی داردمی ، شای درست بگدیشا" 

 " . 
 

   مونده کھ من ندونم ؟یزی چیعنی.  کنھ ی برق بھ من شک وارد مانی مثل جرحرفش
 

 ...  مامان ؟...  ؟ یپر_ 
 

 رم یم.  صداش رو نشنوه ی شھ کسی باعث متی جمعیسر و صدا.  ادی پارسا از راه پلھ میصدا
 .   دمی بلند جواب می و کمستمی ای پلھ ھا مریز
 
  ؟ی خوای میزیپارسا چ -
 

 .  ، با مسکنوانی لھی آب ، با یآراه بطر_ 
 

 تی جمعی حواسش بھ اطرافش ھست ، متوجھم شده و چون صداشتری بھی پارسا کھ از بقمامان
از . نھ  کنم ، ی شده ؟ با سر اشاره میزی پرسھ چی من و پارسا رو بشنوه با اشاره مینذاشتھ صدا
 و ی پلھ ھا بطری دارم و جلوی داروھاش رو بر می سھی و کوانی آب با لی بطرھیآشپزخونھ 

 ده کھ قرار ِ من تشکر ی دم ، کھ با لبخند سر تکون می رو بھ مامانش نشون مداروھا ی سھیک
"  دم ی شده از لبخند و حرکت سر جواب مبی ترکی کنم و من ھم با ھمون زبون اشاره رشیتعب

 " .   کنمیخواھش م
 
 بھ ی گذاشتھ کالفھ و عصبشیشونی پی تخت نشستھ و ساعدش رو رویرو.  رم ی پلھ ھا باال ماز

 .  کنھیدر نگاه م
 

 .  خستم.  ذاره بخوابم ی کارشون ؟ صداشون نمی رن پیچرا نم_ 
 

 دارو ی سھی ک ذارم وی بھ تخت مدهی چسبی پاتختی رو رووانی آب و لیبطر.  رسم ی تخت مکنار
 .   برمرمی بگمی شھ تصمیسکوتش باعث م. ھا رو ھم کنارش 

 
 .   تختی رونیبش_ 
 
 .  کنارشنمی شیم
 

 .   آبوانی لھیقرص زرد رو با اون کپسول بده با _ 
 

.  دستش استفاده کنھ ھی تونھ از یچون فقط م.  دم ی آب رو دستش موانی و لارمی ھا رو در مقرص
 .   ذارمی دھنش میقرص ھا رو خودم تو

 
 . نمی ، شلوارت رو بزن باال مچ پات رو ببنیاسمی_ 
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با .  ذارم ی تخت میپام رو رو.  تونھ خم بشھ ی کشم و چون نمی باالتر مکمی شلوارم رو آروم

 .  کنھی ِ دور مچم اخم می کبوددنید
 

   ؟گھی سر نباشھ ، جون در عذابھ دی گن ، عقل کھ توی کھ میدیشن_ 
 
 .  گمی نمیزی زنم و چی اخم بھش زل مبا
 

   منو بخور ؟ای ؟ بھیچ_ 
 
 .  خندهیم.  رهی گی لحن شوخ با اخمش خنده م ماز
 

 !  بچھ پررو! زھر مار _ 
 

 .  کنھی رو مثل آغوش باز مدستش
 

 !   سر ِ جات بچھایب_ 
 
 .  دهی م بغلش فشارمی و تورهی گیبازوش رو دورم م.  رم ی بغلش می خدا خواستھ تواز
 

 .   بغلمی تونجاسیجات ا_ 
 
 ی توی سنگھی!  دم ، حرف مفت زده ی گذره ، جواب اس ام اس اون آشغال رو نمی ذھنم ماز

 .   شھی مدهی کشمیشونی پی روششی تھ ری بوسھ کھ زبری موھام رو میرو!  انداختھ یکیتار
 

 .  باال کارش دارمادیبرو بھ مامان بگو ب_ 
 

 ی ولباسای ِ ملیکونیلی سی ھانھی سیخستھ م کرد انقدر درباره .  خوابش برد ی رو شکر پرخدا
 ی جورھی.  نباشھ یعمل.  واسھ خودشون باشھ دی دونھ شایخب از کجا م.  مھسا حرف زد یپروتز

 ی زد ، کھ آدم لجش می بودنشون حرف می و عملیعی طبری غی زد و درباره یبا حرص لبخند م
 خوابھ زودتر ی شھ و می کنھ نطقش کور می جملھ حرف من قھر مھی دونستم با یاگھ م.  گرفت

 .   کم بھ خودش برسھھی ی حسودیخب بھ جا.  گفتم یم
.  وفتھی می پاتختی ِ رویدوباره چشمم بھ گوش.  کنم ی کھ پشتش رو کرده ، پشتم رو می مثل پرمنم
 .  تا اس ام اس دارم٢. ارم  دیبرش م. از ھمون اس ام اس آخر نگاش نکردم !  یلعنت

 
 
 ."  نمتی خوام ببی بشم ، فقط می اجباری رابطھ ھی خوام باھات وارد ی من کھ نمنیاسمی" 
 
 
 "  تونم االن بھت زنگ بزنم ؟یم" 
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 حرفاش مدام داره روح و دنیفکر شن.  شی ساعت پ١ یعنی شبھ ١١ ساعت ی اس ام اس برانیآخر
 .   کنم بخوابمی می ذارم و سعی می پاتختی رو دوباره رویگوش.  خوره یذھنم رو م

 حق ِ منھ کھ بخوام نیخب ا.  بره ی کشم ، خوابم نمی پھلو و اون پھلو دراز منی ای چقدر روھر
 آزارم داد ی من و سام با خبر شد ، اونجوری از رابطھ ی شد ؟ چرا پارسا وقتیاصال ً چ. بدونم 

 ؟ مد کنار اوھی قضنی شد کھ پارسا با ای خودش مھربون شد ؟ اصال ً چھوی بعد ی کرد ولرمیتحق
 کھ تا ی ؟ مگھ پارسا نبود کھ بھ مندی کھ افتاده بودم انقدر خط و نشون نکشمارستانی بیمگھ تو

  پارسا و سام اتفاق افتاد ؟نی بی پارسا رو آروم کرد ؟ چیچ.  کرد یمرگ رفتھ بودم ھم رحم نم
 ھزره باھام رفتار ھیمگھ مثل .  یمگھ نگفت ھرزه ا. حقمھ بدونم .  نمی شی تخت می رویعصب

 کھ دمی؟ من ِ احمق چرا نفھم" خانومم " ؟ من دوباره شدم " بچھ "  شد من دوباره شدم ینکرد ، چ
 کھ دهیماون فھ.  نکرده بودم ی کھ من کار ِ بددهی ، اون فھمدهی ، نبخشومدهی کنار نھیپارسا با قض

 خواست یھر کار.  لغزه ی پوست صورتم می صدا اشکام روی کنم و بیبغض م. م من بدنبود
 من و ی و پوک دوستکی خواست زد ، بعد خودش رفت سراغ ِ سام جیزی آمریکرد ھر حرف تحق

 .  با من مھربون شدیعی طبیلی نداشتم ، خی من گناھدی فھمیسام رو درآورد و وقت
 

 نیی از پلھ ھا پانیآروم و پاورچ.  زنم ی چنگ می پاتختی رو از رویگوش.  زنم ی رو کنار مپتو
 ی خواد توی دلم منمی مبل بشی خواد رویدلم نم.  شم ی مکی ِ تارییرایوارد اتاق پذ.  رم یم

 ،  کھ ناخواستھ نوشتھ شدهی کاغذھی خودم مچالھ شم مثل یبھ شدت دوست دارم تو. خودم جمع شم 
 ، ییرای پذی سرد گوشھ کی سرامیرو.  و مچالھ شده و پرت شده ومدهین خواننده خوش یبھ ذائقھ 

 .   کنمی و پاھام رو بغل منمی شی منی زمیپشت مبل ، رو
 

 ی روز کھ نمی داره ؟ توی شھ ، چھ اشکالی مداریخب فوقش از خواب ب.  شده ١٢:٣٠ ساعت
 صورتم ی روسیدو تا رد خ.  و خانواده ش با سام حرف بزنم ی بودن ِ پرداریتونم با وجود ب

 گذره ی کردم از ذھنم مدای پیزی رقت آمتی اتاق وضعی مچالھ گوشھ ینجوریخشک شده و حاال ا
 ده و برخالف انتظارم یبعد از چند بوق جواب م.  رمی گی سام رو میشماره .  انھچقدر متظاھر
 .  ستیخواب آلود ن

 
 .  زمی عزیچند لحظھ گوش: 
 

 .  شھی اطرافش ساکت میبعد از چند لحظھ صدا.  ھی مھمونی شلوغھ و انگار تودورش
 
 .   جاننیاسمیسالم : 
 

 .  آروم و مھربونھشھی مثل ھمصداش
 
 .  سالم -
 

کھ .  ھی و کناشی عالمھ حرف ِ پر از نھی ببندمش بھ ی کردم بعد از گرفتن شمارش رگباری مفکر
 .   بھ جاش آروم و بغض کرده فقط گفتم سالمیول. بسوزونم ھمھ روحش رو 
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   خانوم کوچولو ؟یخوب: 
 
 سرم رو مشت ی سمت موھاھی.  رهی گیاز خودم حرصم م!  ارهی شرف داره بغضم رو در میب
 .  رهی م نگھی کشم کھ گری کنم و میم
 
 .  اوھوم -
 

 .   کنھی می کوتاھی خنده
 
 .  صد بارنیا. اوھوم نھ ، بلھ : 
 
 .  رمی گی چشمم رو می نوک انگشت نم اشک توبا
 
  ؟... چرا اون  -
 

 .   شمی صدام بلرزه ، خودم خفھ منکھی از اقبل
 
 .  می زنیبا ھم حرف م.  نمتی ببدی جان بانیاسمی: 
 

 .   کنھی و سام ھم اون سمت خط سکوت می سکوت طوالنھی کنم ی مسکوت
 
 یحاال ھم فقط م.  ی دونیخودت م.  رو بھ زور نخواستم یزی وقت ازت چچیمن ھ!  نیاسمی: 

 .  معلوم بشھییزای چھیخوام 
 
 .  من کھ خواستم باھات حرف بزنم.  ی دادی جواب تلفن منم نمیتو کھ حت -
 
 .  ی بھ من حق بدی بدم کھ اگھ بدونحی بھت توضدی رو باییزای چھی دیشا: 
 

 خوب بود ؟ االن کھ دوباره مثل قبل پارسا رو دوست زی االن کھ ھمھ چیلعنت. ھ  شی شل مدستم
 شھ ؟ چرا ھر ی مدای تو پی خورم سر و کلھ ی کھ دارم بھ پارسا جوش مییدارم ؟ چرا ھر بار جا

 .  عالقھ می شھی بھ ری زنی می داری بر مشھیبار ت
 
 . باشھ -
 
   ؟نمتی ببیک: 
 
   خوبھ ؟گھی دی ھفتھ ی شنبھ کی.  شنبھ ست ٤امروز  -
 
   ؟ریچرا انقدر د: 
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 .  مسافرتم -
 
 .  خب باشھیلیخ: 
 

 .  می کنی ھردومون سکوت مدوباره
 
 . دلم واست تنگ شده بود ، خانوم کوچولو: 
 

 .   شھی مسی پوست صورتم دوباره خی روی تا رد خشک شده دو
 
 .  خدافظ -
 

 .   ندازمی کنم و کنارم می رو قطع میگوش
 
 
 " 
 
 .  مونھی دلم می توشھی حسرتش ھمیسام -
 

 ی لبھ یدستش رو از رو.  کنم ی کشم و اشکام رو پاک می مرونی بفمی کی از توی کاغذدستمال
 .   کنھی شال سرم رو نوازش می کنھ و از روی پشت سرم بلند مقی آالچیچوب

 
 یوقتا.  رو بخون تی مھندسنیانشگاه ھم دیتو.  ستی نای کھ آخر دننجایھزار بار بھت گفتم ا: 

 .  آزادتم فلسفھ بخون
 

 زنم و محکم ی سرم پس میبا دستم دستش رو از رو.  چکھ ی می بھ صورت قطرات درشتاشکام
 .   سرمی کوبم تویبا دو تا دستم م

 
 .   رشتھ م موافقت نکنھریی گروھمون حرف زده کھ با تغسیآشغال رفتھ با رئ -
 

 .   دارهی و بھ زور نگھ مرهی گی رو مدستام
 
 ...   ھاطھی سلنیمثل ا.  یاری در مھی چای بازی کولنیا: 
 
 ...  سیدھنش رو سرو.  دانشگاھش بوده ی گروھمون ھمکالسسیرئ -
 
 .  دمی مؤدب باش دارم بھت اخطار منیاسمی: 
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ھمتون !  بابا ریبرو بم.  کنھ ی داره نگاھم متیانی کنم کھ با عصبی اشکام بھ سام نگاه منی باز
 .   محکم و پر صدانی زمی کوبم رویدستام رو گرفتھ با حرص پاھام رو م.  نیریبم
 
 مشکوکھ ، کالساش نیاسمی نی گوشش خوند ایاز بس تو!  ِ منھ ی اون مامان موذریھمش تقص -

 ...   ، بابامم اومدرهیرو نم
 

 .   کنمی ھق مھق
 
 .   کنھی متی دختره رو اذنی پسره داره انی گن ای مانیاالن م.  یآبرومون رو برد: 
 
  ؟نھی بی ارتفاع منی ای توقی آالچنی ای آخھ ما رو تویک.  کنم ی دور برم نگاه مبھ
 
 !  ؟ زشتھ بھ خدایمگھ بچھ ا.  خودت کنترل داشتھ باش ی کم روھی: 
 

 .   کنھی پام رھا می کنھ و دستام رو روی میپوف
 
 !  یکول. خودت رو بکش بزن : 
 

 مونھ ی مادمی. پر از خط و نشون .  نھیپر از ک.  شم ی مرهی کنم و بھ روبرو خی رو پاک ماشکام
 .   خودم انتخاب کنمی مونھ نذاشتی مادمی.  رمی بگمی خودم واسھ خودم تصمینذاشت

 
 !  سرتھ حاال ؟ی توی قتل کینقشھ .  کنھ یچھ خطرناکم بھ روبروش نگاه م: 
 

 .  ذارمی ش منھی سی رو روانگشتم
 
 . منو مسخره نکن -
 

 .   دارهی رو بر مانشگتم
 
 .  ادیبرو کنار بذار باد ب!  بابا مینی بنیبش: 
 
 .  رهی گی اشکام از لحن الت سام خنده م منیب
 
 نور فلسفھ امی دانشگاه پی ، توتی کنار دانشگاه سراسری تونیتو م.  ی فکرھیً ، اصال نیاسمی: 

 . یبخون
 

 .   کنھی مزمی سوپرای حسابحرفش
 
   ؟یجد -
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   ؟ی دونستیمگھ نم: 
 
 .   دمی عالمت نھ ، سر تکون مبھ
 
ًتوا م بھ کم بزرگ شو لطفا.  ارمیواست آمارش رو در م:  َ  . 
 

 بار من رو ھی ومدی نی من حتختنی دو روز اشک رنی پارسا کھ در مقابل تمام اشی ره پی مذھنم
 نی آدم بشیخب پس مثل بچھ "  من گفت ی حرفادنی تلفن در مقابل شنی سرد پایلیفقط خ.  نھیبب

 ی و توشنیتیبھ جھنم کھ از اون ھفتھ کھ بھش دروغ گفتم رفتم کالس مد. "  درست رو بخون نیھم
 یرو آروم م من دی بایًاصال االن ک.  بدم حی نخواست براش توضیحت!  شاپ بودم ناراحتھ یکاف

 من دیً ؟ اصال فھمدمیی رشتھ دوریی تغنیً سام ؟ اصال حواسش بود من چقدر واسھ اایکرد ؟ پارسا 
  چقدر دوست داشتم برم فلسفھ ؟

 
 .  امی مرونی فکر بی سام از توی م با دو تا انگشتاینی شدن نوک بدهی کشبا
 
البتھ از نظر . اونا ھم بھ نظر خودشون بھ صالح تو قدم برداشتن !  نباش خطرناک ی انھیانقدر ک: 

 .   من باھاشون موافقمیمنطق
 
 .   خندهی کنم بلند می کھ نگاش متی عصبانبا
 
 . ستمی متقاعد کردن تو موافق نی با روششون برایول!  یخب حاال وحش: 
 

 . کنھ ی مکی ذاره دور شونم و بھ خودش نزدی رو مدستش
 
 . ستمی تو ھم موافق نی بچھ گونھ ی رفتارانی کدوم از اچیو البتھ با ھ: 
 

آغوش گرمش .  شم ی مرهی خنی و بھ زمرمی گی مشی سبز دوست داشتنی رو از چشمانگاھم
 صورتم ی گردی کنم و انگشتش روی صورتم حس می رو رورشینگاه خ.  معذبم کرده یبدجور
 .   شمیبلند م.  خوره یسر م

 
 .  می کم راه برھی ایخستھ شدم ب -
 
  شھی شھ و باھام ھم قدم میپا م.  گھ ی نمیزی چی رسھ ولی بھ نظر می ناراضمی حرکت ناگھاناز
. 
 
 .  کشمی خودم رو جلو می صندلیرو.  کنھ ی مکی شکن کللتری فی رویپر" 
 
 .  گھی دوتری پشت کامپنمی خب پاشو بذار من بشی لوسیلیخ -
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 یآوردم پا م.  گھی دارمی بدی ، من بالترهی ، فتشی سای توی بردی بای چھ جوری دونیکھ نمبابا تو : 
 .  ینیشم تو بش

 
اسم . دی پری با دختره میلیپارسا خ.  کردم ی مھیچقدر اون موقع ھا گر.  نمشی دارم ببجانی ھیلیخ

ھر موقع نبود .  اتاقش توری مانی عکسشم زده بود روھی و ومدیازش خوشش م. دختره ساناز بود 
 زده بود و ی صورتغی رژ لب جھیدختره .  می کردی ، عکسش رو نگا ممی رفتی میمن و پر

 بود کنارش و حالت چھره ش رو مظلوم کرده بود و ختھی ِ رنگ نشده ش رو ری مشکیاموھ
 و  درشتیلی ش خرهی تی مشکیچشما.  شده بود رهی خنی چونش و بھ دوربریدستش رو زده بود ز

 ھم آورده بودش و من اون روز تمام ای پری سالگ١٧ جشن تولد ی تویپارسا حت. خوشگل بود 
 ی مغازه ی روز دختره توھی گفت ی میپر.  کردم ی چشم دور میاز جلو  گوشھ خودم روھیمدت 

 زنھ مغازه و یخالھ شون زنگ م.  مغازه مونده ی پارسا رفتھ بوده تا بانک تویپارسا بوده و وقت
سر ھمون " . خانومشونم "  گھ یدختره م"شما ؟ "  گھ ی خالھ شون میوقت.  ده یدختره جواب م

 .  زنھی شھ و بھ ھم می مواش پارسا باھاش دعی ھیقض
 
 
 . نجایچقدر زشت شده ا.  بوک سانازه سی فی صفحھ نی انی ببیاسی: 
 
 دستش گرفتھ سی چوب تنھی و دهی پوشی آب ِی تاپ شلوارک ورزشھی.  کنم ی عکس دختره نگاه مبھ

 شھ گفت ینم.  کرده و موھاش رو بلوند کرده یپوستش رو برنز شکالت.  ھیًو مثال در حال باز
 .  ً قبال خوشگل تر بودیزشت شده ول

 
 
 .   عکساشی برو تویپر -
 
 

 ذارن یچرا مامان بابا نم.  شھ ی ممی عکساش حسوددنیاز د.  کنھ ی دختره رو باز می عکساایپر
 ی دوستام ھمھ ی ھی مثل بقدیً خودم داشتھ باشم ؟ اصال منم بای قھی بوک بھ سلسی فی صفحھ ھیمن 

 ی عکساستی کھ درست نی چیعنی. فکر کردن با بچھ طرفن .  دادم ی انجام میواشکیکارام رو 
 کھ بھ یً شھ مثال ؟ اون عکسی می ھمھ آدم گذاشتن چنی ؟ انترنتی ای توی حجابت رو بذاریب

 .   بوکش گذاشتھسی فی عکسایپارسا داده بود رو ھم تو
 
 
  خوشش اومده بود ؟یریکبی انی ِ ای دونم پارسا از چیمن نم: 
 
 
 .   خوشگلھیلی دختره کھ خنیخل شده ؟ ا.  کنم ی نگاه مای تعجب بھ پربا
 
 .  خوبھیلی خافشی کھ قنی ایپر -
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 داداشش رو ی عروسی گن عکسای مسای بوک پرسی فی صفحھ ی تومی بریبرو بابا راست: 
 .  گذاشتھ

 
 من سوء استفاده کنھ ی تونھ از عکسای میک.  دارن ی روشنفکری چرا بابا مامان من فقط ادعاآخھ

 ؟
 
 
 .  کشمی دم و دستم رو می دستم بھ اون دستم منی رو از ای دم و گوشی مھی تکوترمی کامپی پشتبھ
 
 
 .  نھیی سرعتش پایلیخ.  بوکم آپلود کنم سی فی تونم عکس توی نمیسام -
 
 .   دمی مادی ساعتھ دارم بھت ھی بابا یا: 
 
 بلد ی گیًاصال راست م.  بود نیی گم سرعتش پای انگار من خنگم ؟ می گی می جورھیچرا ! ِا  -
 . ستمین
 
 .   گمیاشکال نداره خانوم کوچولو دوباره از اول م: 
 
   ؟یسامــــ -
 
   ؟ھیچ.  صدام نکن وروجک یاون جور: 
 
   ؟ی تو واسم آپلود کنشھیم -
 
 .   گھی نمی بھ کسی بوکش رو الکسیبعدشم آدم پسورد ف.  نداره کھ یکار: 
 
  ؟یسامــــ -
 
  جانم ؟.  ، بگو سام ی گم بھ من نگو سامیمگھ من بھت نم: 
 
   ؟ی شھ واسم درست کنیم.  بوک ندارم سیًمن اصال ف -
 
   ؟ی تو منو سر کار گذاشتی وجبمین! پوففف : 
 
   خندمیم
 
 !  ُنچ -
 
 . نیاسمی ؟ من فقط دستم بھ تو برسھ یُ ساعتھ منو اسگل کردھی: 
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.... 

 
اس ام اس رو .  کنم ی رو کنار پام حس ممی گوشی برهی کھ ونمی بی مونیزی با بابا مامان تلودارم
 .   کنمیباز م

 
 
 "  بوکت ؟سی فی بذارم توی کردلیمی کھ واسم ایی عکسانی ای گفتنیاسمی" 
 
 
 . " گھیآره د" 
 
 
 "   بوک ؟سی فی توی عکسا رو بذارنی ای خوایًواقعا تو م" 
 
 
 . " ھینجوری ؟ خب ھمھ عکساشون ھمھیمگھ چ" 
 
 
 . " ً کھ اصال ازت انتظار ندارمی کنی میی کارایً ؟ واقعا گاھھینجوریھمھ عکساشون ا" 
 
 
 . " ی بوک باز کنسی خوام واسم فیًاصال نم"
 
 
 . "   نباشھیتی سانی بھتر کھ عضو ھمچنی مثل تو ھمییدختر کوچولو" 
 
 
 ! " یاز اولشم اشتباه کردم کھ بھ تو گفتم واسم درست کن" 
 
 
 .   کنمی حرص پوست لبم رو مبا
 
 
 . "  نیاسمیتمومش کن " 
 
 

 ی نگاھم رو از ش میبا سرد.  شم ی بابا می رهی کنم کنارم و متوجھ نگاه خی رو پرت میگوش
 .  شمی مرهی خونیزی و بھ تلورمیگ
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   ؟ی پرسی ندارم چند بار مفیمامان بھ خدا لباس کث -
 

 یور!  ، پوفــــــفاری گھ لباساتو بی ھال میبازم داره از تو!  من ی داده مامان بھ لباسایری گچھ
  کنمیاس ام اسش رو باز م.  کنم ی زنم و با سام اس ام اس رد و بدل می گاز ماریتخت نشستم و خ

. 
 
 یُ کھ ارد میی دارم واست کتابای ، اون کتاب فروشی کتاب فروشنی ای من کھ دائم تودیچشم سف" 
 ! " ؟ھی اغھی چھ صگھی فھمم روز دختر دی ؟ من نمدمی تا حاال نخرھیمن واسھ تو ھد!  خرم ی مید
 
 
 .   پرمی در از جام می کبارهی باز شدن ی صدااز
 
 
 .   رو بدهفتی کثی گم لباسایمگھ نم: 
 
 
 .  گھی در اتاق من رو باز نکن ، خب در بزن دینجوریمامان ھزار بار بھت گفتم ا -
 

 .   کنھی باز می کمد رو حرصدر
 
 
   ؟ستی نفی کثی پوشی می ماھھ دارھی مانتو رو نیا: 
 

 .  نی زمی کنھ روی مپرتش
 
   ؟ستی نفی مانتوت لک شده ده دفعھ گفتم بده بشورم کثنیا: 
 

 .  نی زمی کنھ روی مپرتش
 
  ؟ستی نفی و کوفت و زھرمار شده کثیدور مقنعھ ھات ھمھ کرم پودر: 
 
 وفتھی ی شھ و می دستم شل می تویگوش.  کنھ وسط اتاق ی رو پرت مفی کثی حرص لباسابا

 .   ذارمی تخت کنارم می رو ھم رواریخ. وسط پاھام 
 
 
  ھان ؟ی کنی ماھھ از خودت جداش نمھی چھ خبره کھ تی لعنتی اون گوشی تونیاسمی: 
 

 .   کشھی و مرهی گیدستم رو م.  زنھ پشت گوشش ی لختش رو می موھاستھیمی واجلوم
 
 ...  پدرسی ؟ اون پارساستمیمگھ با تو ن: 
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 .   کنھی لحظھ چشماش رو باز و بستھ مھی خوره و ی رو محرفش

 
 با ھم اس ام دی ھمش دارای رونی بدی ری با ھم مای شده کھ ھمش کاری تا حاال پارسا انقدر بیاز ک: 

  ؟دی زنی و حرف مدی کنی میاس باز
 

 .  رونی دستش بکشم بی کنم از توی می رو سعدستم
 
 .   ندارهیبھ تو ربط. ولم کن  -
 
   ؟ی کنی می چھ غلطی نداره ؟ بھ مادرت ربط نداره تو داریبھ من ربط: 
 
 ... خودت غلط -
 
ھق ھق .  کنم ی چکھ با بھت نگاش میاشکام م.  شم ی خورم شوکھ می کھ می محکمی تو دھناز
 .   کنمیم
 
 . یدستم و ول کن وحش -
 

.  کنھ یدستم رو رھا م.  رمی گی صورتم گارد می بره باال ، کھ با دست آزادم جلوی رو مدستش
 .   رهی مرونیاز اتاق ب

 
 .   آشپزخونھ باشھی سبد لباس چرکای توگھی دقھی د٥لباسات تا : 
 

از ھمتون . ازت متنفرم .  کنم ی بالش فرو می رو توسمی کشم و صورت خی تخت دراز میرو
 .  متنفرم

 
 کھ دو تا لک نمی خوام بشیم.  کنم یصورتم رو از روش بلند م.  کالفھ م کرده ی رو بالشیسیخ

 پوست لبم دنی کشم و با کشی لبم می کنم و انگشتم رو رویبغض م.  نمی بی می رو بالشیخون رو
 .   کنمی مدای لبم رو پیقسمت ترک خورده 

 
 

.  دارم ی رو بر ممیگوش.  کنم ی اتاقم خشک می رو کھ با آب سرد شستھ م با حولھ دستصورتم
 آغوش ھی کھ شبیآغوش.  بغلش ، آروم بشم ی خواد برم تویدلم م.  باشم ششی پاالن دوست دارم

 از مرد بودن ی ترسی ، نمی ری بغلش فرو می و توی بندی چشمات رو میوقت.  ستی کس نچیھ
 دستات ، ی سرماای لرزش بدنت ی اشکات ، بھ جای بھ جانکھی از ای ترسینم.  ش نھیاز نوع نر

 . رهی لباش چشاش برق بگی لبات تودنی از فکر کشای بزنھ ، نی باال تنھ ت رو تخمزیسا
 

 ی حقمھ ولدیشا.  حوصلھ و سرد ی ده ، بی و بعد از چند تا بوق جواب مرمی گی ش رو مشماره
 .   االننیھم.  خوامش ی غرور من االن میگور بابا
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  سالم -
 

  ؟یخوب. سالم _ 
 
  نھ -
 
 

 !  چرا ؟دی نپرسی حتی ، ولستمی منتظره بھ بگم چرا خوب ندیشا.  یطوالن.  کنھ ی مسکوت
 

  ؟یوفتی ، پس نی گرفتشیدست پ_ 
 
   پارسا ؟ھیمنظورت چ -
 

 .   سر و کلھ زدن باھاتو ندارمی حوصلھ الی خیب_ 
 
  ؟ھی و پس چشیدست پ. من فقط حالم خوب نبود  -
 

 .  بس کن.  گھی دالی خیگفتم ب_ 
 
 ...  چرا حالت بدهیدی نپرسیتو حت -
 

 .  ی گفتی خودت می خواستیاگھ م_ 
 

 .  کنمی لرزه ، حرف رو تموم می کھ از بغض نھ چندان تازه م مصدام
 
 .  خدافظ.  الی خیبھ قول خودت ب -
 

  باز کردنشون رو ندارمی حوصلھ ی سام ھست کھ حتی سھ تا اس ام اس جواب نداده ی گوشیرو
 . 
 

 ... 
 

 نی ای االن توستمیحاضر ن.  نمی شی خونھ مکی نزدکی پارک کوچی ، توزمی عزمکتی نیرو
 نیچقدر ا.  بلند ِ روبرو عوض کنم یمانی سواری دی منظره نی رو با ای منظره اچی ھی روحطیشرا

 مکتی نی خوند ، بلند شد و اومدم روی روزنامھ ممکتی نی کھ رویپا اون پا کردم تا مرد جوون
 ! زمیعز
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 ی کھ حوصلھ نیبا ا.  کنم ی و چک مارمشی مرونی ، بادی کھ مبمی جی توی اس ام اس گوشیصدا
تا .  کنم ی باز نشده ش رو چک می دارم اس ام اس ھای سام رو ندارم ، ولیخوندن اس ام اس ھا

 .   کنھی اس ام اس پارسا متعجبم مدنید.  بازشون ھم نکردم ی تا اس ام اس زده و من حت٥حاال 
 
 
 "  ؟یی ؟ کجای کنی مکاری چیارد" 
 

 .   کنمی مپی تاتند
 
 . "   پارک دم خونھینشستم تو" 
 
 گھ ، پارک ی پارک منی ، بھ اادی خوشش نممکتی ننی ای پارک روی تونمی بشنکھی دونم از ایم

 .   پارک کھ داغون ِ داغونمنی اامی می دونھ کھ وقتی میول!  یدستمال
 

.  شم ی مدی از جوابش نا امی وقتی ، ولی زنم بھ گوشی منتظر جواب اس ام اس زل می اقھی دقچند
 .  کشمی مرونی بفمی کی رو از تومیھندزفر

 
... 
 

 ی برای راھھی دی کنم کھ بای فکر منی دم و بھ ای رو گوش میری خواجھ امیای آھنگ دردارم
.  شھ ی و انگار برق بھ بدنم وصل مرهی گی دست شونم رو مھی کنم کھ دایگرفتن خونھ با دوستام پ

 رهی گیدستم رو کھ م.  نھی شی داره و کنارم می رو بر مفمیچون ک.  کنم ی نمدایفرصت برگشتن پ
 دستم ی رو از تومیگوش.  شده دای ساعت گم شدن دوباره پکی رو دارم کھ بعد از یحس بچھ ا، 
 .   ذارهی گوشش می رو توی ھندزفری گوشھی کشھ و ی مرونیب
 

 ! مسخره!  ؟ی دی گوش مھی چزای چنیا_ 
 

 ی جملھ ر و منی ھمشھی ، ھمرمی گی می دم و فاز ناراحتی گوش منی آھنگ غمگیوقت.  عادتشھ
 کنھ و ھر چقدرم کھ مثل مرغ پر کنده بال بال بزنم کھ تورو خدا بذار یگھ و آھنگ رو قطع م

 .   دهی بھت نمیتیآھنگ تموم شھ ، اھم
.  شونھ ش ی ذارم روی کنم و سرم رو می و با دو تا دست بازوش رو بغل مرمی گی رو مبازوش

 ھی ھر ثانی عطر کھ انگار تونیھم...  آورش ، تا ابد ادی تن اعتی بونیتا ابد ھم...  تن پارسا یبو
 ... "  شھی اطرافش پخش می ھوای گلوش توری و تند زکیبا اون ضربان کوچ

 
 

 شونھ ی ھم نذاشتھ بودم و سرم رو روی چشمام رو روھی ھمون چند ثانی وقت بھ اندازه چی ھکاش
 رابطھ م رو با سام معلوم کرده فی قبلتر از اون روز تکلیلیًکاش اصال خ.  پارسا نذاشتھ بودم ی

بستم و   بود کھ چشمام روی اھی چند ماه من ھمھ ھر لحظھ تقاص ِ ھمون چند ثاننی ِ ایزندگ. بودم 
 ھمون نگاه نبود سرد بود گھینگاه پارسا د...  زیھمھ چ.  عوض شده بود زیمھ چ باز کردم ھیوقت

 از جنس ییسرما!  مغرور ، نھ ی ِ مردی نھ از جنس سردییسرما.  بود ی رنگیمبھم نبود نگاه ِ ب
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 ی تویدال گوی بره تا انتھای بغلش زده و داره مری کھ مرگ زی ِ تنیاز جنس سرد. سردخونھ 
 تا اس ام اس نخونده م ٥ دمی کھ اومدم خونھ و ددمی فھمیو من ِ احمق وقت!  یقبرستون ِ بھشت نام

 اس ام اس خونده شده بود کھ من نخونده ھی می گوشنباکسی ای کھ تودمی فھمیوقت.  تا ٤از سام شده 
 .   از سامی اس ام اس لعنتھیبودم 

 
 خرم ، ھم روز ِ زن ، ھم ی مھیھم روز ِ دختر ھد من ، واسھ ت یحاال قھر نکن خانوم کوچولو" 

 . "  بغلمایب.  خرم ی مھی عالمھ ھدھیًاصال ...  نیولنتا
 

 .  شدمی زندگی ھی ھدنی کھ تلختری ام اساس
 
 !  َ گھ آروم برو ؟ اهی صدر مامانم می بگم ؟ بگم آقایمن بھش چ!  بابا ادیمامان داره آروم م -
 
 ی گوش می سنتیقی و دھنش بازه و بابا مامانش ھم کھ دارن موسدهی کنم کھ خوابی نگاه می پربھ

 .   شنونیدن و خدا رو شکر صدام رو نم
 
   کھ ؟یکمربندت رو بست.  ی بھش بگیزی خواد چینھ نم: 
 
   بشھ ؟یکمربند عقب رو ببندم ؟ کھ چ!  گھی مامان بس کن دیوا -
 
 رونی تصادف از پنجره پرت شده بود بیشون داد بچھھ تو نونیزی تلوی اون روز تویدیمگھ ند: 
 ؟
 

 .  رهی گی م مخنده
 
   شم ؟ی پنجره رد میآخھ مادر ِ من ، من از تو -
 
 .  ببند کمربندتو حاال: 
 
 ! انقدر زنگ نزن.  گھی دمی رسی مگھی سھ ساعت دھیباشھ  -
 
 .   دختر مثل خودت بھت بدهھی خدا یالھ: 
 

 .   زنمی ذوق می از رویی ِدندون نمالبخند
 
 .  دامنتی ندازم توی ، بعد مرتمیحاال بذار مخ باباش رو بزنم ، بگ.. شاالیا -
 
 .  صداش رو حس کنمی تونم لبخند توی از لحنش می خنده ولینم
 
 خدافظ.  ای حی بیپررو: 
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 خدافظ -
 
 
 رونی بنی از ماشانیشا.  کنھ ی پارسا پارک منی راه ، کنار ماشنی رستوران ِ بی صدر جلویآقا
 .  رهی ِ پارسا می سمت صندلعی و سرادیم
 

 فلج نشدم کھ ؟.  خوام یکمکم نم. شم ی مادهی خودم پانیشا_ 
 

 ی و نگاش مستھیمی واانیشا.  شھ ی مادهی و پارهی مرونی کنھ وعصاش رو بی درو باز میعصب
 رو ببنده کھ عصاش نی در ِ ماشادیم.  رهی گی شھ و با دست سالمش عصا رو می مادهیآروم پ. کنھ 

 ی رسھ و عصا رو می زودتر مانیشا.  رن ی و مامانش سمتش بھ سرعت مانی ھمزمان شاوفتھیم
 ی گھ و توی نمیزی چی شده و کسنیجو سنگ. پارسا کالفھ شده .  گرفتھ نیپارسا کھ از ماش ده بھ

 .  مینی شی می بزرگزیپشت م.  می ریسکوت بھ سمت رستوران م
 باشن ، بازم اسمشون ی و درست حسابزی تمنی اگھ مثل ایحت.  راه متنفرم نی بی رستوران ھااز

 " .  ی راھنیستوران ب. " روشونھ 
 
 ھی نیتمام ا.  گوشمھ یھنوز صداش تو.  شدم ی عصبیی اشتھای با سام حرف زدم دچار بی وقتاز

 دنج و ی گوشھ ھی ی خلوت کردن توی برای گذره ، از ھر فرصتی صداش مدنی کھ از شنیروز
 ذھنم مرور ی چند وقتھ رو صد بار تونیتمام ا.  گوشم استفاده کردم ی ھام تویفرو کردن ھندزفر

 نھی پر از کی شد اون پارسایکھ چ.  دمی رسجھی فکر کردم کمتر بھ نتشتری بیآخرش ھر چ کردم و
 فرصت ِ حرف ی شد سام حتیچ.  شد  ھو انقدر آروم و مھربونھی گرفت ، یکھ زخم زد انتقام م

 .  زدن بھ من نداد و بعد حاال برگشتھ
 
.  یناھارم درست نخورد.  ی شام نخوردیچی ھشبمی ؟ دی کنی می جان چرا با غذات بازنیاسمی: 

   شده ؟یزیحالت خوبھ ؟ چ
 

 ی چند جفت چشم رودنی کشھ و با دی مرونی بمی ِ ذھنیری خانوم صدر من رو از درگیحرفھا
نگاھم رو از .  حفظ ظاھر چند قاشق خورده بودم ی براشبیکاش د.  شم ی معذب میخودم بدجور

 آرزو ی پری ِ صدادنی و با شنرمی گی کالفھ ھم ھست مطشی پارسا کھ بھ خاطر شراینگاه ِ عصب
 !  خفھ بشھدی بای گاھدی فھمی مشی زندگی بار توھی یبرا  کنم کاشیم
 
.  ی کردی و آھنگ گوش می اتاق کز کرده بودیتمام روزم کھ تو.  ی نخوردیچی ھروزید. آره : 

  شھ ؟یگرسنھ ت نم
 

 یکز کرده بود"  ِ احمق یپر.  دادم ی داره من کز کرده بودم آھنگ گوش می چھ ربطھی بھ بقآخھ
 کنم ی کنم ، نگاھش می رو کھ حس مانی ِ نگاه ِ متعجب شاینیسنگ!  ؟ی گی جمع می جلوھیچ" 

 .   کنھی نگاھم می و عصبینیپارسا با بدب.  گرده ی من بھ پارسا بر میکھ نگاھش از رو
 
 .   زنمی می مامانش لبخند آبکبھ
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 .  خورده بودمادی ھلھ ھولھ زی گرسنھ م نبود عصرادیشبم ز! نھ بابا ناھار خوردم کھ ؟ -
 

 .  ستی انگار تا کار دست ِ من نده ول کن نیپر
 
 ! ؟ی اومدرونی اتاق بیًاصال مگھ از تو.  ی ھلھ ھولھ بخورمیدیما کھ ند: 
 
 .  دهی پر ادامھ ممھی خنده و با دھن نبا
 
 !  بودی ِ خالی ِ من خالبی مثل جخچالی مگھ ؟ میًاصال ھلھ ھولھ ھم داشت: 
 
 !  ِ بامزه ش بخندم ؟ی کنھ و البد انتظار داره بھ شوخی ِ باز نگاھم مشی نبا
 

 .  کنھی رو جمع مھیسر و تھ قض.  ست ھی تر از بقزی تی ولمامانش
 
  ؟ارهی بی اگھی ِ دزی بگم چستیاگھ جوجھ ش خوب ن.  زمی جون حاال االن بخور عزنیاسمی: 
 

 .   زنمی می ِ کم جونلبخند
 
 .  اتفاقا ً خوشمزه س دوست دارمینھ مرس -
 

 .  تا غذام حداقل بھ نصف برسھ . کنم ببلعمشون ی می جوم فقط سعی غذا رو درست نمی ھاقاشق
 .   مزه سی بھ نظرم بی ره و حتی منیی سنگ از گلوم پای ھاکھی جوجھ مثل تی ھاکھیت

 .   بودن ھم بھ حاالت صورتش اضافھ شدهی ھمچنان ساکت و کالفھ س و حاال عصبانپارسا
 

 .   کنھی پارسا متوقفم می رم کھ جملھ ی صدر می آقای پژوسمت
 

 . ای ِ من بنی تو با ماشنیاسمی_ 
 

 یرو.  رم ی پارسا منی گم و سمت ماشی میبا اجازه ا.  رمی گی مدهی نادختھی کھ بھ قلبم ریاسترس
 و وارد ارمی مرونی ببمی جی رو از توی حالت ممکن گوشنیعتری و با سرنمی شی عقب میصندل

 ھ شیارسا ست کھ داره سوار م سام رو پاک کنم و تمام حواسم بھ پی شم تا اس ام اسای منباکسمیا
 . 
 

 .   شمی متیجلو اذ.  ولو شم نی خورده عقب ماشھیداداش من _ 
 
 . واستا اومدم کمکت. باشھ داداش راحت باش : 
 

 و با وفتمی خودم می اس ام اساادی بکشم ی نفس راحتامی کنم و تا می سام رو پاک می ام اسااس
 کنم کھ ی خودم رو ھم پاک می لرزن ، اس ام اسای باشن ھم معی خوان سری کھ ھم مییانگشتا

 .  ذارهی پارسا رو داخل می شھ و عصای خم مانیشا
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 .  خانومنیاسمی دیببخش: 
 
 ی نشده باشھ ولمی با گوشمی کنم متوجھ ور رفتن عصبی شم و آرزو می مری غافلگانی نگاه شااز

 .   گھی می اگھی دزینگاھش چ
 

 پاھام فرو نی کنم و دستام رو بی حضور پارسا رو کنارم حس م ذارم وی مبمی جی رو تویگوش
 .  کنمیم
 

.... 
 

 نجای شدم ، ای می گذاشت داشتم روانی و افتخارانی ِ شجری دی باباش کھ از بس سنی ماشبرعکس
  .adele  ھمیگاھ bruno mars ی گاھی زد بازیگاھ.  شھ کھ عاشقشونم ی پخش مییآھنگا

 
 داده و چشماش ھی دراز کرده و سرش رو ھم تکی پشت صندلیدست سالمش رو رو.  ساکتھ پارسا

 کھ صبر کنم نھی راه ھمنیبھتر.  کنم ی شدم بھ جاده و بھ مامان بابا فکر مرهیمنم خ. رو ھم بستھ 
استارت .  دانشگاه انتخاب کنم ی رو براگھی شھر دھی شرکت کنم و سانسی فوق لگھیدو سال د

 .   مخالفت کنھیلی تونھ خی مستقل و بابا ھم نمیاسھ زندگ وھیبخو
 

 مزخرفت رو گوش ی ؟ اون آھنگای کنی اتاق خودت رو حبس می ؟ تویدوباره فاز غم گرفت_ 
  ؟ی دیم
 

 کھ تو یی من گوش بدم مزخرفھ ، آھنگای گذره بگم ھر آھنگیاز ذھنم م.  گردم ی بر مسمتش
 ! ؟ھی ، شاھکار ھنری دیگوش م

 
 .  نی خورده استراحت کردم ھمھیخستھ بودم  -
 

 .  شھیلحنش پر از حرص م.  شھ ی تر می ده و جری کھ گرفتم اثر معکوس می مظلومحالت
 

 افتادم کھ آخر ِ فاز ِ غم شتی ِ چند ماه پادیآخھ . خوبھ ! ؟ی کردیپس استراحت م! آھـــــان _ 
 .  ختم شدمارستانیگرفتنات بھ ب

 
  ؟ی کنی خالی خوای سر من میکالفھ ا.  یری گی بھونھ می ؟ الکی دی مری گیپارسا چرا الک -
 

 زنھ با قدرت انگار قدرت دست شکستھ ش رو ھم یچنگ م!  رهی گینھ نم.  رهی گی رو مبازوم
 یبھ سمت خودش م.  کنھ ی دستم فرو میو سرپنجھ ھاش رو تو.  کنھ ی می دستش خالنی ایتو

 .  کشھ
 

 ...  کنم کھی باھات می کارھی ، ی کردیبفھمم غلط.  ستی دفعھ ، اون دفعھ ننیا.  بچھ نیبب_ 
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 یدستم رو رھا م.  کاره بذاره مھی شھ حرفش رو نی پر از اشکم باعث می چونھ و چشمالرزش
 .  کنھ

 
 .  ایری گی آبغوره نمانی شایجلو_ 
 
ً کنم کھ مثال اصال حواسش بھ ما نی مانی بھ شایی نگاه گذرانھی آی تواز  نییو سرم رو پا!  ستیً
 دردناکم ، ی لمس بازوی برالمی تمای و با وجود ھمھ نھی پر از اشکم رو نبی ندازم کھ چشمایم

 .  کنمی توجھی کنم بھ ذوق ذوق کردنش بی میسع
 
 دونم من از سگ کمترم یفقط م.  زهی تیادی پارسا زای در آوردم ی تابلو بازیادی دونم من زینم

 ! ارمی رو جا نی پرنیاگھ حال ِ ا
 

 و رهی گی و شونھ ھام رو مارهی منیی شونھ ھام پای دراز کرده تا روی پشت صندلی کھ رودستش
 کنم از ی می کنم و دستش رو سعی خودم رو ازش دور میبا لجباز.  کشونھ یبھ سمت خودش م

 .   کشھی و بھ سمت خودش مرهی گی رو م شونھ م کنار بزنم کھ محکم تر شونھ میرو
 

 ! نمی ببنجای اایب_ 
 
ھمونطور کھ شونھ ھام .  ارمی در بی بازی کولادی تونم زی نشستھ و نمنی ماشی توانی کھ شافیح

 .   کنھی آغوش گرفتھ با پشت انگشت اشاره ش گونھ م رو نوازش میرو تو
 .   کنھی ممی نوازش کردنش بدتر عصباننیا

 
 . ازت متنفرم -
 

 .  کوبمی رون پاش میبا مشت رو.  خنده ی امروز می بار تونی اولیبرا
 
 !  متنفرمیلیخ!  گفتم ازت متنفرم یجد -
 
.  شده رهی کنھ و بھ روبرو خی صورتم رو نوازش می اعتنا بھ تالش من ، با انگشتش گردیب

 شدن لکسیر.  کنم یوم رھا م بھ شدت منقبض کرده بودم ، آرتی عصبانیعضالتم رو کھ از رو
تمام کشمکش .  رمی بغلش فرو برم و گارد نگی تویی جوراھی شھ یعضالت منقبض شده م باعث م

 از جانب پارسا ی واکنشچی بغل پارسا خودشون رو رھا نکنن با ھی تونکھی ایبرا من با عضالتم
ً ذاره و عمال یرو فراتر م عضالتم پا قھیبعد از چند دق.  شھ ی شده روبرو نمرهی خرونیکھ بھ ب

 .   شمی بغلش جمع میتو
 

ھنوز نگاھش .  کنھ ی ِ کھ زمزمھ میمحو"  زمیعز"  من دنی آغوش خزی تونی پارسا بھ اواکنش
 نگاھش بھ نکھیا.  خودش رو بھ کوھستان داده ی کم کم جای مونده کھ سر سبزرونی بیبھ منظره 

 یمھم سر انگشتاشھ کھ آروم و گرم رو.  ستی سرش رو بھ سمتم بر نگردونده مھم نی حترونھیب
خودم . ھمون سر انگشتھاست ی کنم چشم پارسا االن روی حس منکھیا.  لغزن ی صورتم مو چونھ

 تفکرات دوال نی بابا مامان رو با ای فھمم ، حتی فھمم ، سام رو میپارسا رو م.  فھمم یرو نم
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 بی دردناک بعد از تلفن عجی بازونی بعد از انکھیا.  فھمم ی خودم رو نمیم ، ول فھمیپھناشون م
 انقدر در نکھیا.  فھمم ی نمنجامی ذھنم انداختھ ، حاال من ای ھمھ سؤال و شک تونیسام کھ ا بیغر

 ی دم نمی آدم از خودم ضعف نشون منی ، در مقابل اھی نادرستی آغوش نھ آغوش کلمھ نیبرابر ا
 رد کجا واًقای بود ؟ پارسا دقی قبل از پارسا چھ شکلی کنم زندگی و فکر منمی شی میگاھ. فھمم 
   شدم ؟شیً شد ؟ اصال من کجا وارد زندگمیزندگ

 
 

.... 
 
 

 خواب بعد نیچقدر ا.  داشتم اجیچقدر بھ خواب احت.  دمیچقدر خواب.  کشم ی شم و بدنم رو می مبلند
 شم ی ؟ بلند مدمی ظھر خواب١ من تا ساعت یعنی کنم یبھ ساعت نگاه م.  دی بھ خونھ چسبدنیاز رس

 .   کنمی پف کرده م نگاه می بھ چشمانھی آیو تو
 
 مامان ؟ -
 
  ؟یمان -
 

 ندازم ی نگاه بھ دور و بر مھیبا چشمام .  رم ی مخچالی دن ؟ سمت آشپزخونھ و ی جواب نمچرا
 ی نداره و با نختنشی روانی لی خوردن آب داره تویبطر کھ با یلذت.  ستی نیًواقعا از مامان خبر
 !   رفتشون باالی با بطردی باای دنی گھی دی ھایدنی نوشیمثل ھمھ . خوردنش افتضاحھ 

 .   دارمی و برش منمی بی مخچالی ی روی چسبادداشتی کاغذ ھی بندم ی رو کھ مخچالی در
 
 "   مامانمی خونھ ای جان مامان بنیاسمی" 
 

   شده ؟ی چی نوشتی مادر من ، مآخھ
 وقت چی ده مامان ھی رم باال دلم گواه بد می میکی رو دو تا اتی حی شھ و پلھ ھای باز ماتی حدر

 ی کنھ و می مری پام گری زامی دو بارم بند کتونیکی و رونی رفت بی نمیسر ظھر موقع اومدن مان
 کھ چند ردم گی کنم و با چشم دنبال مامانم میدر و باز م.  رمی گی پلھ می کھ از لبھ وفتمیخوام ب

 ھی از اون گرنھی بیمامان بزرگم من رو کھ م.  گرده ی باد کرده بھ سمتم بر مونیجفت چشم گر
 بلند ی شھ و خالھ م ھم با صدای صورتش جمع می کنھ کھ ھمھ ی ِ از تھ دل مزی ری صدای بیھا

  کنھی ماھممامان نگران نگ.  کنھ ی رو بغل م ره خالھیمامان بزرگ م.  ھی گرری زنھ زیباھاش م
. 
 
 ...  دخترمستی نیزی چشــــشیش: 
 
 .  وفتمی منی زمی سمتم و من روادیم
 
 .   دخترم آروم باشستی نیزیچ: 
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 .   زنم بھ دھنشی زل مفقط
 
   کو ؟ی شده ؟ بابا کو ؟ مانیچ -
 
 . اونا خوبن: 
 
  باشھ کجان ؟ -
 
  بودهکی تصادف کوچھیفقط ...  شبید...  ومدهی داشتھ از باغ ِ مامان متییدا: 
 
 ی شم ، مامان می سرش کھ من از ترس جمع می کوبھ توی و مھی گرری زنھ زی خالھ بلند مھوی

 .  رهی گیدوه سمت خالھ دستاش و م
 
   کجاس ؟یبابا کجاس ؟ مان -
 
 .  باباتم رفتھ دنبالشگھی مدرسھ س دیمان: 
 

 .  صورتشی کوبھ توی کنھ و محکم می از غفلت مامان سوء استفاده مخالھ
 
 .  داداش مثل دست گلم رفت: 
 
.  تنم برگشتھ یانگار روح دوباره تو.  کشم ی مینفس راحت.  سالمن ی مرده ؟ پس بابا و مانییدا
 داشتھ باشم ی چھ حسدی ناراحت باشم ؟ االن ناراحتم ؟ دوستش داشتم ؟ االن بادی مرده ؟ االن باییدا

 .   دوه سمتمیمامان م.  ادی کنم ؟ پس چرا اشکم نمھی ؟ گرستمی ناراحت نادی؟ چرا ز
 
 .  بکشقینفس عم.  بکش مامان قینفس عم.  جان آروم باش نیاسمی.  دیبچھ م ترس: 
 
.  ره سمت آشپزخونھ یخالھ م.  ترسونتم یواکنشش بدتر م.  کنم نفس بکشم ی می بغلش سعی تواز

 شھ و من ی با چند قند حل نشده بھ زور کم کم بھ خوردم داده مظی آب قند غلوانی لقھیبعد از چند دق
 . بدم  نشوندی بای چھ واکنشًقای دونم دقی فقط نمستی کنم ، من االن حالم بد نیدارم فکر م

 
 

... 
 
 
چھ . ون گرفتن  قبرستی کنم کھ انگار ھمشون بوی رستوران نشستم و دارم بھ مردم نگاه میتو

 ی غذای داره دو لپی چھ جورنی شرف و ببی بی خورن ، اون رضای غذا مینجوری دارن ایجور
 داشتن و ی چک و چک کشی دعواییانگار نھ انگار چند سال با دا.  خوره ی رو ممیی ِ دایمردن

 گفت با نوه خواھرش کار کنھ یی مامان بزرگ بود کھ بھ داریھمش تقص.  دی باال کشلشوآخر سر پو
مامان بزرگ رنگ بھ رو نداره و مامان و خالھ دائم دارن دست و .  ھم بھش اعتماد کرد ییو دا
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 اھامی کھ رفتم لباس سروزیاز د.  شن ی کردم چشام باز نمھیاز بس گر.  دن یشونھ ش رو ماساژ م
 سالھ م بود ٥ ی بود وقتدهی واسم خریی رو کھ دامی صورتی کوچولوی آفتابنکی عشمرو بپو

 کنم حالت یبھ جوجھ کھ نگاه م.  کنم ی مانتوم و ھمش دارم لمسش مبی جی گذاشتم تویواشکی
 غذا بھ ی و بودنی از دیحالم حت.  مرده گرفتھ یانگار غذاش سرده انگار سرما.  رمی گیتھوع م

 می ری و با ھم مرمی گی رو میدست مان.  رستوران قدم بزنم رونی شم تا بی ملندب.  خوره یھم م
.  خودم شده یپدر سوختھ کپ.  زنھ ی قبرستون شکھ شده و حرف نمدنیبچھ از د.  رستوران رونیب

 .   و تودار شدهیسرتق ساکت و موذ
 
 
 

... 
 
 
 

 زنانھ یعادت ماھانھ .  می کنی پخش میی و دائم چامی گردونی خرما رو مینی دخترا سی ھی و بقمن
 ھم نشستم سھ ھی ثانھیرنگ بھ صورتم نمونده و چند ساعتھ .  نکرده دای پنیم ھم فرصت بھتر از ا

 و رم سری مامان بزرگ و از زای می دی و شام ممی خونھ مامان بزرگ مھمون داری توایروزه کھ 
 ی زجھ ی گھ جوون ناکام و ھر بار صدیمداح دائم م.  مراسم ی تومیاری ممی کشیدکتر و دارو م

من .  کنھ ی مھیمامان مظلومم آروم گر.  شھ یزنھا و بلندتر از ھمھ خالھ و مامان بزرگ بلند م
 ز چند روی داشت کھ ھفتھ ای جدیلی تا دوست دختر خ٨ کھ کم کم ی سالھ ا٣٦ دونم مرد ینم
 ی از ھمھ شتری دونم بی میول!  نھ ؟ای شھ ی بردشون ناکام می لواسون مامان بزرگ میالیو

 چقدر بده آدم صاحب مجلس باشھ اونم ایخدا!  امرزی ھمسن و سالش کام گرفتھ بود خدا بیمردا
 .  اونور خم و راست شدمنوریکمرم شکست انقدر ا. صاحب مجلس عذا 

 
 
 

... 
 
 
 

 کس چی آروم گرفتھ و صدا از ھی گوشھ اھی یھر کس.  خونھ می شب شده و برگشت١٠ ساعت
 آب ختنی و رادی مرونی از جلدش بی درآوردن قرصی صداکباری قھیفقط ھر چند دق.  ادی نمرونیب

 کھ وفتھی مزی می ِ روی خوام دراز بکشم کھ چشمم بھ گوشیم.  بندم یدر اتاق رو م.  وانی لیتو
 رمی گی رو دستم می ذارم و گوشی پام منی کشم و بالش رو بیدراز م.  ومدمی سراغش نهچند روز

 . 
 تا از تماس ھا از طرف پارساست کھ ھمھ شون ٣.  تا ھم اس ام اس ٤تا تماس بدون پاسخ و  ٥

 گفتم و ی زنگ زده بود بھ پری کھ پرشیدو روز پ.  خبر نداشت ھی کھ از قضشھی دو روز پیبرا
 ... گور باباش.  سامھ ی دو تا از تماس ھا برایول.  صدر ھمھ اومده بودن ی آقایامروز خانواده 
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 .   شم اس ام اس ھا رو بخونمی گوشھ بندازم کھ کنجکاو مھی رو ی خوام گوشیم
 .   از طرف پارساست و سھ تا ھم از طرف سامیکی
 
 ! " ی سر ھم کنتی جواب ندادن گوشی برای خوبی بھونھ دوارمیبچھ ام" 
 
 
 "  ؟ی ھماھنگ کردن قرار تماس گرفتم چرا جواب ندادی جان برانیاسمی" 
 
 
 "  شد نظرت عوض شد ؟ی چمی ، ما کھ حرف زدنیاسمی" 
 
 
 ! " ًواقعا کھ خانوم کوچولو.  ی رفتار کنینجوریازت انتظار ندارم با من ا" 

 نکھی کنھ و من از ای سرخ منی زمبی با اصرار و التماس داره سیمان.  الغر شده یلی خمامان
 ی خودمونی ھای خواد با شوخی خلوت سھ نفره مھی خوشحالم دلم یلیجمعمون االن سھ نفره س خ

 ی عصرھاکیچقدر تراف.  کنھ ی کھ نفر چھارم بھ جمعمون اضافھ می شدنیبدون خشک و رسم. 
 کنار نی زمیمامان رو!  کشھ دوست دارم ی در آغوش می دو سھ ساعتھی بابا رو کھ تھران رو

  کشھی می بار آھھیھر چند لحظھ .  شده رهی خی نشستھ و بھ کناری راحتی جلوزیم
................................ 

 ریتا ھمھ مون رو نکشھ ز.  مینی خالھ رو ببمیستی روز مجبور ن١٠ خوبھ کھ امروز بعد از چقدر
 ی کنم و پاھام رو می پشت مامان و از پشت بغلش منمی شی رم میم.  شھ ی نمالی خیخاک ب

 .   کنھی پام رو نوازش می و انگشتارهی گیو از دو طرفش مپاھام ر. ندازم دورش 
 
 .  امی منم االن منی بشی راحتیبرو رو: 
 

 .  ستدهی خمی و کمستی شق و رق نشھی مثل ھمگھی چسبونم بھ کمرش کھ دی رو ملپم
 
 .  خوامیبغل م.  دارم ازیمحبت ن.  خوام ینم -
 
 .  خودتو لوس نکن بچھ: 
 
   ؟ی کردی مھی گر مردم انقدریمنم م -
 
 .   بلوزمو نکشنیاسمیخفھ شدم .  شھ ی نمتیچی ھیریتو تا جون من و بابات و نگ: 
 

 .  رمی گی رو دورش محکم مدستم
 
 کرد دی موھامو سفکستی گفت غم داداشم کمرمو شی خالھ میدی نشده ؟ مگھ نشندیچرا موھات سف -
  نشده ؟تیچیپس چرا تو ھ! ؟
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 .  رمی رو بگکمشی کنم شی می خندم و سعیم
 
 .  کمموی شری کبود شد بشگون نگنیاسمی یوا. گمشو خودتو مسخره کن : 
 

 .   کنم دندونام رو بھ بازوش برسونمی میسع
 
 رو بغل کرده بود عروسم یی دوس دختر دای وسط مجلس ھفتم چھ جوریدیمامان بزرگ و د -

   کرد ؟یعروسم م
 
 .  خندمیو م رمی خنده م رو بگی تونم جلوینم
 
  رم ؟ی نمطھی سلنی ای گفت من خاستگاری نمییمامان مگھ مامان بزرگ ھمش بھ دا -
 
 ...ِ ؟ برو گمشو اون ور ایری گی بچھ گاز میمگھ سگ: 
 

 کھ چند روزه از ی شم و استرسی کم آروم مھی شنوم ی مامان رو کھ می و خنده ھاغی جیصدا
 .   شھی مامان ِ سرد و ساکت گرفتم کم مدنید
 

 .   تونھ از خودش دورم کنھی تا مرهی گی مزی بشگون رانقدر
 
 دی کھ بامی کردی چھ گناھی ؟ من و بابا و مانی بزندی تا چھلم دست بھ ابروھات نبایعنیمامان  -

 .  میتحملت کن
 
 .   زنھی خنده و از خالص شدن از دستم نفس نفس میم
 

 !  کمشھی دفعھ ھدف گاز گرفتن شنیزنم و ا ی مرجھی دوباره سمتش شادی نفسش جا میوقت
 
 
 

... 
 
 
 
 زنم ی اتوبوسھ قدم مستگاهی دو تا اکی دانشگاه رو تا مترو کھ نزدری کالفھ م دارم مسای دست پراز
آخھ .  خودمم ی توینجوری امیی کنھ من بھ خاطر مردن دای و فکر مادی ھم ساکت کنارم راه مایپر. 

 اومدن ھ کالس ھمیرفتم تو.  مرده میی داره کھ من دای کالس چھ ربطی فھمم بھ بچھ ھایمن نم
 بود کھ استاد علت یاز ھمھ بدتر وقت. کم مونده بود سر در ِ کالس پالکارد بزنن .  گن ی متیتسل
 ھمھ مرکز توجھ بودن نیحالم از ا.  فوت کرده شیی رو خواست و بچھ ھا ھمھ با ھم گفتن دابتمیغ

از ھمھ بدتر .   تونستم راحت آدامس بترکونمی نمیمدت کالس معذب بودم حتتمام . بھ ھم خورد 
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 ی صورتش کھ بھ سختمکی کرد با اون جمالت مضحک و اون می می بود کھ ھمش سعاشاری
 .   بدهمی باشھ ، دلدارانھی کرد دلجوی میسع
 

 ینگاه کالفھ م رو م! پوفـــــف .  رهی دھنش رو بگی تونھ جلوی نمی فھمم چرا پریً واقعا نممن
 .  چرخونم

 
   ؟ی دوستش داشتیلیخ: 
 

 !   رو کم دارمی ِ پری فقط دلدارای گذره خدای کنم و از ذھنم می نگاش مساکت
 
 ...   تو بودمی کنم اگھ من جای و خالھ ھام رو دوست دارم ھمش فکر میی دایلیمنم خ: 
 

 .   کنھی و نوازش مرهی گی رو مبازوم
 
 و ھر چقدر ی صداش رو بشنوی تونی نمگھی ، دشینی ببی تونی نمگھید.  سختھ یلی دونم خیم: 

 .   رفتھگھی کھ رفتھ دی اونوفتھی ی نمی اتفاقچی زمان بھ عقب برگرده بازم ھیآرزو کن
 
.  شم ی کنم و تازه متوجھ عمق فاجعھ می می احساس دلتنگیی کم کم دارم واسھ دای پری حرفااز

 ی و توھی رو گذاشتھ بودن پشت بلندگو ، چند نفر از فرط گری اون مداحھ پری اگھ بھ جاییخدا
 !   رفتنیسر زدن از حال م

 
 بود سرکالس ، تو کھ ھمش واسھ تی گوشیتو چھ خبر ؟ چرا ھمش سرت تو.  خوبم بھ خدا یپر -

  نکنم ؟ی منبر کھ سر کالس اس ام اس بازی باالی رفتیمن م
 
 

 .   کنھی بھ من میدین و پر از ترد نا مطمئنگاه
 
 .  درس و نداشتمی حوصلھ ینجوری ھمیچیھ: 
 

 و انگار اس ام اس از ارهی مرونی ببشی جی و از تووفتھی مشی گوشادی از حرف من دوباره انگار
 .   زنھی برق مدنشی کھ چشماش از دھیطرق شخص خاص

 
 شھ و راھم رو ی نمدمی عایزی چیول.  رمی می میدارم از فضول.  شی گوشی کنم توی م رو مکلھ

 .  فرستھی و مرهی گی مشغولھ و اس ام اس مشی ھمچنان با گوشی پریول.  رم یم
 

 ی می شھ و سکندری پاش نمی ِ جلونی متوجھ ھم تراز نبودن زمشھی گوشی کھ سرش تویپر
 . وفتھی تا نرمی گیخوره کھ بازوش رو م

 
  بگو ؟گھی دھی ؟ کی خبر دار و پوک منکی جی از ھمھ شعوری بیپر -
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 ی غلبھ مشی بعد از چند لحظھ انگار بھ کشمکش درونیول.  کنھ ی نگاھم مدی با شک و ترددوباره
 .   گھی زنھ و با ذوق میکنھ و چشماش برق م

 
 .  ستنایس: 
 

 .   کنمی شک نگاھش میتو.  ستمیمی چرخھ بھت زده وای دور سرم منی زمانگار
 
 .   زنھی می لبخند ِ احمقانھ اجانی ھاز
 
 .  ادی ازش خوشم میلی خیاسی چقدر باحالھ ؟ ی دونینم: 
 
  ؟ی چند روزه باھاش در ارتباطیپر -
 
 .   کنمی دھنم حس می ده قلبم رو توی کھ می جواباز
 
 و پارسا ی اتاقت بودیفرداش کھ تو ھمش تو.  شماره ش رو بھم داد دمشی شمال دی تویاز وقت: 

 .   گذرهی می روز٢٠ مونییفکر کنم از آشنا.  پارسا ی بود ، اومد احوال پرسدهیباال خوابھم 
 

 دختر ِ احمق نی ندازم و بھ ای شده دو طرف شونم منی سنگیلی رو کھ وزنش برام خی پشتکولھ
 ی لبانیحرف بھ زور از ب.  کنم ی قلبم رو حس منیًکامال ضربان تند شده و سنگ.  کنم ینگاه م

 . ادی مرونیخشک شده م ب
 
 .  کشتتی میپر -
 
 .   زنھی حرف میدی قیبا ب.  ستی ھم نالشی خنیً اصال عیول
 
   ؟یک: 
 
 .   کشتتی بھ خدا پارسا میپر -
 
 .   من بھ خودم مربوطھی خواستھ کرده زندگیبھ اون چھ ؟ خودش ھر غلط. غلط کرده : 
 

 .  رمی گی رو چنگ مدستش
 
  ؟ی کردنکارویچرا ا... تو رو خدا . دوستشھ . شھ  ھمکارنای سیپر -
 
   کردم ؟کاری چوونھیولم کن د: 
 
 .  ھی عوضیلی خنای سیپر.  از قصد اومده سمتت نای سیپر -
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 .   خندهی من فقط می کنھ و در جواب حرفای مری سی اگھی دیای دنی انگار توًاصال
 
  ، نھ ؟گھی دی کنی می بگو شوخیپر!  یـــیوا!  ؟ی شناسی تو کھ بھتر از من پارسا رو میپر -
 
 .   ندازهی خنده و ابرو میم
 
ًاصال .  ی کنیتو درباره ش اشتباه م.  ھی پسر خوبیلی خی ھست ولطونی خورده شھی نایس! ُنچ : 

  ؟ ھان ؟شیدیمگھ چند بار د
 

 یده و احساسات دخترک ِ سانی ای کنم چقدر برای کنم و فکر می ِ مانتوم فرو مبی جی رو تودستم
 .  شمی موونھی من دادی سرت بیی ِ احمق اگھ بالی ِ لعنتیپر.  زنھ ، نگرانم یبلند قد کھ کنارم قدم م

 
 نمشی بی شھ میدلم واسھ مامان بزرگ کباب م.  نداره ی مامان بزرگ تمومی خونھ یایمھمون

خب .  دونھ ی مییصورتش الغر شده و خودش رو مسبب ازدواج نکردن دا.  شده دتریموھاش سف
 ی شدن ؟ از وقتی می حاال زن گرفتھ بود ، بچھ ھاش چیول.  گھی درهی نذاشت زن بگمیلیخدا وک

 زنھ و ی کمتر بھم زنگ میلیخ.  ھی پرشی گفتھ تمام فکر و ذکرم پنای با سشی دوستی  دربارهیپر
   نداره ؟ی کار و زندگنای سنیمن موندم مگھ ا.  گرده خونھ ی بدون من از دانشگاه بر می گاھگھید
 

 کنم و مثل تمام ی میمعذب با انگشتام باز.  کشھ ی کنارم و بھ موھام دست منھی شی مادی مخالھ
 ی فھمم چرا نمیمن نم.  کنم ی کنم عضالتم رو منقبض می میبگی غری آغوش کسی کھ توییوقتا

 ی  حوالھیشی صدا دار نمای بوساگرانی ددنی موقع دای و اون بندازم ؟ نی بغل ایتونم خودم رو تو
 زار زدن پشت سر مرده دنبال فلسفھ ی فھمم چرا برای در تماس با صورتشون بکنم ؟ من نمیھوا

 تونم ی نمشی قوم و خوای لی با فامی خونی وابستگھی دونم چرا بھ صرف ی گردم ؟ من نمیم
   کنم کھ دوست دارم ؟نی حداقل بھ خودم تلقایدوست داشتھ باشم 

 ی شم و بھ سمت اتاق خواب پرواز می رھا می آغوش اجبارنی زنھ از دست ایھ زنگ م کمیگوش
چھ .  کنم ی رو چک ممی بندم و گوشی و درو منمی شی مامان بزرگ می تخت تک نفره یرو. کنم 

 !   کنمی رو درک متی درسی مدارک بااللیحاال دل!  تو پسر ؟ی داریپشتکار
 
  سالم -
 
  ؟ی رو دادتیچھ عجب شما جواب گوش... سالم : 
 
 .  تونستم جواب بدمینم -
 
  دست و پاتون رو بستھ بودن ؟ای کردن ؟ یًجدا ؟ نامزد محترمتون چکتون م: 
 
  ؟ی حرف بزنینجوریسام دوست ندارم با من ا -
 
 فتار کنم ؟ رنطوری با من ای من دوست دارم کسدی کنی چرا فکر مدیی شھ بفرمای ؟ پس میجد: 
 



 185 

 .  مناسب نبودی صحبت کردن با کسی برامی ِ روحطیمن فقط شرا -
 
 ی جورھی ی بشدی و ناپدی جواب ندنکھی بعد ؟ ای برای بندازای ی شد قرار رو کنسل کنیخب نم: 
 .  بھ طرف مقابلتھی احترامیب
 

 ی حس ِ ترحم و ھمدردنی بار از اھی رو مطرح کنم و واسھ یی مرگ دای ھی کنم قضی مفکر
 .   کنمیتن صدام رو آروم م.  کنم ی ابزاریمسخره استفاده 

 
 .   فوت کردهمییدا -
 

 .   شنومی آرومش رو می نفس ھای کنھ و من صدای لحظھ سکوت مچند
 
 ...  جاننیاسمیًواقعا متأسفم : 
 

 .   بزنمدییأ ِ من داره مھر تی کھ االن از ناراحتی کنم کھ بھ تفکری لحظھ سکوت مچند
 
  ؟می صحبت کنی دوست ندارزمیعز: 
 

من بھ .  ی لعنتمی بمونی دوست معمولی ذاشتی کاش میسام.  تنگ شده شی مھربونی دلم براچقدر
 ... داشتمازی نتیدوست

 
  بھترمیلینھ االن خ -
 
 .  ھستن پس خودت رو جمع و جور کنی از زندگی جزوماتیخانوم کوچولو نامال: 
 
 کنار یوقت.  مثل خودش منحصر بھ فرد ًقایدق.  رمی گی می ِ خوبی دادنش انرژی دلداری وهی شاز

 از ی خبرگھی ، دستی کردن نھی گری ھای آغوش پرت کردن و ھای از توی خبری ھستیسام
 .  ستی سر و کمر نی رودنیدست کش

 .  االن خوبم باھاش کنار اومدم -
 
 ...   گفتمیزی چھیحاال من !  یبس کھ سنگ دل: 
 
 .   خندمیم
 
 . نمتی خوام ببی جان من ھنوزم منیاسمی: 
 
 ...  مبھم مونده واسمییزای چھی نطوریمنم ھم -
 
  ؟ی وقت داریک. ًبحثش رو االن باز نکن لطفا : 
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آخر ھفتھ ھا .  خوبھ میپس فردا کھ دانشگاه دار.  کنھ ی مزی پر شتاب امروز و فردا رو آنالذھنم
 .  گرده خونھی بر منایً رسما با سگھید.  ستی ِ مزاحمم نی از پری خبرگھی و دادهیکار ِ پارسا ز

 
 پنج شنبھ خوبھ ؟ -
 
  خوبھ ؟٦عصر ساعت .  خوبھ یلیخ.  زمیبلھ عز: 
 
  اوھوم -
 
  اوھوم نھ بلھ: 
 

ببخش پسر .  کنم ی زنم و لبخند تلخ سام رو ھم از پشت سکوت کشدارش حس می می تلخلبخند
 ی من بھ تو وصلھ نمیول.  خواستھ خودم رو بھ خاطراتت وصلھ زدم دمی شاایاستھ خوب کھ ناخو

 !   ناجورم پسریمن وصلھ .  یشم سام
 

 .  شکنتشی شھ ، می می کھ طوالنسکوتمون
 
   خانومنیاسمیًفعال ...ِامــــم : 
 
 .  کنمی میبگیاحساس غر"  خانومش نیاسمی"  از
 

 .   کنمی رو قطع می کنم و گوشی زمزمھ می آرومًفعال
 
 ی داره درس می شدن و مانرهی خونیزی سکوت بھ تلوی تویھمگ.  امی مرونی اتاق خواب باز

 ی و خودم رو بھش منمی شیکنار مامان م.  رنی بگبانیانگار قراره ھر شب شام غر. خونھ 
 .  کنمیچسبونم و کنار گوشش زمزمھ م

 
   خودمون ؟ی خونھ می واسھ شام برشھیمامان م -
 
 .   کنھی مالی فکر و خنھی شیمامان بزرگ تنھاس م: 
 
 .  بس کنگھی ماه گذشتھ دھیمامان  -
 
 .   گوشم انقدر حرف نزنری زنیاسمی: 
 
 .   خودمونی خونھ میبر.  گھیبس کن د... مامان تو رو خدا  -
 
  ؟ی فھمی شام درست کرده منیاسمی: 
 
 .  نیای خودمون شما بعد از شام بیخب من برم خونھ  -



 187 

 
 .  نھ مای ری مییبس کن نھ تو جا: 
 

 .  رهی میچشم غره ا.  شھ ی کھ بلند ممی گوشیصدا
 
 .   بدهھی بقی دستتھ جلوی گوشنی ھمش اھیچ: 
 

 .  برمی مامان بزرگ پناه می دارم و دوباره بھ تخت تک نفره ی رو بر ممیگوش
 

 سالم بچھ_ 
 

 . ارهی ناخودآگاه سرحال م سرحالش منمیصدا
 
 !  سالم چالق -
 
   خندهیم
 

 !  ؟گھیچالق د_ 
 
 ! خب نگو بچھ تا نگم چالق -
 

 ! چالق ِ ؟ی کنمی ببامی منم االن میتو کھ بچھ ا_ 
 

 .   رهی باال مجانی با ھصدام
 
  ؟یگچ پات رو باز کرد..! ِا  -
 

 .  دنبالتامیدارم م. آره از دستشون راحت شدم _ 
 
 .   مامان بزرگممیپارسا خونھ  -
 

 ! ؟نی نداری بابا شما مگھ خودتون خونھ زندگیِا _ 
 
   کھ ؟ستی مامانم ول کن ننیچرا بابا ا -
 

 پالکش چند بود ؟_ 
 
  ؟ی رسی میک ٣٥ -
 

 .  ی خوری مرونیبھشون بگو شام ب.  گھی دقھیدق ٢٠_ 
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 ً فعال. باشھ  -
 

 ً فعال_ 
 

 گرفتن و افھی حاال چقدر قیوا.  نجای شدم ای موونھیداشتم د.  خواستھ بودم گھی دزهی چھی کاش ایخدا
 .  با مامان سر و کلھ بزنم فقطدی بای اقھی دق١٥ ھی! پوفف .  مامان رو تحمل کنم یغرغرا

 
 کنم کھ ی بھ غرغراش نمیی دم و اعتنای ھوا دستامون رو تاب می و تورمی گی پارسا رو مدست

 رو نی ، ماشمی نکرددای پنی پارک ماشیچون جا برا.  دستامون رو تاب بدم ینجوری اادیخوشش نم
 ا جنی کھ اھیبار اول.  می زنی تا سفره خونھ رو قدم منی ماشری و مسمی خورده دورتر پارک کردھی
 کھ فشم رو انتخاب کرده ھی قرار معمولھی از شتری ذره بھی قرار نی ایی جوراھی کنم یحس م.  میایم

 کھ یینای شھ ماشی باحال بودن سفره خونھ رو ماسیمق!  ی باحالی سنتی سفره خونھ نیاونم ھمچ
 ی ره جشن دو نفھی نیفکر کنم ا!  ھی باحالی جانجایًجلوش پارک کردن فرض کرد و احتماال ا

ً کھ اصوال خودش زمان و مکان ییاز اون جا.  از گچ پاھاش باشھ ی بھ مناسبت خالصکیکوچ
 سر و وضع داغون دارم ھی کنھ باز من با ی کنھ و با من ھماھنگ ھم نمیقرارھامون رو انتخاب م

 یو و نو و مانتزی کالج نھ چندان تمیبھ کفشا.  نداره یتی سنخچی من ھپی کھ با تیی جاھی رم یم
.  خستھ شدم دنی پوشاهیھ لباس س ھمنی از اایخدا.  کنم ی می نگاھمی و شال مشکی مشکیساده 

مامان کھ از ھمون روز .  رو عالمت زدم یی روز چھلم ِ دامیبی جمی تقویانقدر خستھ شدم کھ تو
 ، فقط واسھ بستن دھن مردم تا چھل روز نی بپوشی خونھ مشکیالزم نکرده تو" چھارم گفت 

 ی بھ پارسا می نگاھی چشمریر زاز کنا!  خواستم بپوشم یالبتھ منم نم. "  نی از خونھ بپوشونریب
 ِ ساده و ی خاکی ِ اسپرت با شلوار لی دودی بلوز مردونھ دهی پوشی اقھی اسپرت ِ با سلپیت. ندازم 

فقط االن .  شھ گرم بدیتا شا.  ذارم ی کرده م مخی ِ ینی بیدستم رو رو.  ی کت ِ اسپرت نوک مدادھی
 !   کنھی ملی خوشگلم رو تکمپی با نوک سرخ شده تینی بھی
 
 

 شنی پارتی ِ کوتاھیری حصی ھاواری اطراف ھر تخت با دی سفره خونھ بزرگھ و محوطھ یفضا
 ھی تکی و بھ پشتارمیکفشھام رو در م.  ستی نی نوعچی از ھی از ارتباط چشمی شده و خبریبند
 بھ سمت من لی متماًبای ِ من و تقریضلع کنار.  نھی شی کنارم نمشھی بر خالف ھمیپارسا ول.  دمیم
دستاش رو .  دم ی و شکالت داغ سفارش مکی ده و منم کی سفارش ملی نارگونی قلھی.  نھیش یم
 .   ذارهی دستش رو پشت سرش مھی کشھ و یم
 
 

 . رونی ماھھ نتونستم ببرمت بھی. دلم واست تنگ شده بود بچھ _ 
 
 .  رونی بمی رفتی نمادی زی کھ سالم بودشمیوقت معمول -
 
 .   دهی میکیزادش رون پام رو فشار کوچ دست آبا
 

   زبون درازیدختره _ 
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چرا .  کنھ ی فرق مشھی ذره با ھمھی کنم پارسا ی من ھنوز دارم فکر میول.  زنھ ی می محولبخند

 ھم کھ من یھر سر.  نداخت دورم ی نشست کنارم و دستش رو می مشھی ؟ ھمنھی کنارم بشومدین
 " .   سر جاتایب"  گفت ی کرد می نشستم بھ کنارش اشاره میازش دور م

 
 .  سفر ھنوز ادامھ دارهی ترکشای بود ، دست و پام خوب شده ولیچھ سفر ِ گند_ 
 
   کنھ ؟ی درد متی اگھی دیمگھ جا.  آھم گرفتت ی کردتیبس کھ منو اذ -
 
 .   زنھی مشخندین
 

 .  مخمو خورده.  دهی چشمش ترسدهی دختره رو دنی ایمامان از وقت. نھ خوبم !  گھی دییپررو_ 
 

 م گھی کنم و با دست دی و دستم رو حائل بدنم مرمی گی می م رو از پشتھیتک.  جالب شد موضوع
 .   کنمی می بازی پشتی شھیبا ر

 
   ؟دهیکدوم دختره ؟ چرا ترس -
 
 .   کنمی خواد جواب بده کھ بلند بلند فکر میم
 
 !  ی عوضیاون دختره ! آھان  -
 

 .  کنمی نگاش ممنتظر
 
  ؟ی گیمھسا رو م -
 
 .   خندهیم
 

 ھی یطفلک.  فھمم چرا ھمھ باھاش چپ افتادن یمن نم. آره بابا .  ی بود طفلکیکجاش عوض_ 
 ! نی و سر زبون داره ھمی اجتماعنیخورده ھمچ

 
 .  دهی بره و ادامھ می حرص خوردنم لذت ماز
 

 .   بزنھ ترسھ مھسا مخم رویمامان م_ 
 
 ! نھ کھ نزده ؟ -
 

 .   کشمیصورتم رو با حرص م.  کنھ ی نمیحداقل حرفم رو نف.  زنھ ی کشھ و لبخند می رو ملپم
 
 ! نکن -
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 .  ساده ھم اثبات کنھی شوخنی ای توی کشھ کھ قدرتش رو حتی خنده و لپم رو محکمتر میم
 

 .   گھ ازدواج کنی داده مریگ_ 
 

حجم .  کنم ری ذھنم تعبی کنم حرفش رو توی می کنم و سعی لحظھ گنگ بھ حرفش فکر مھی یبرا
.  کنم خودم رو از تک و تا نندازم ی می سعی شھ ولی مری وجودم سرازی از حس سرما تویبزرگ

 .  کنمی بھش نگاه میبا لبخند احمقانھ ا
 
 خب ؟ -
 

 واسھ می کنی عباس آباد کھ سال اجاره شون تموم شد بلند می گھ مستأجر خونھ ی مگھی دیچیھ_ 
 دی برداشتن بھ اون بنده خدا ھام گفتن تابستون کھ سالتون تموم شد بایحت.  می کنی تو درستش می
 .  دیبر
 
  ؟ی کنی مکاریخونھ خودت رو چ -
 

 .  گمی بھشون خونھ رو مگھی دیچیھ_ 
 

.  دم ی مھی ندازم و دوباره تکی گوشھ مھی رو ی پشتی کنده شده ی شھی زنم و ری می ظاھرلبخند
 نھی زمی گفتن حرف خاصیًاحتماال داره برا.  بود کھ با فاصلھ از من نشست نی ھمیپس برا

 !  ًاصال بگو آقا پارسا کھ ھمش ساکت بود چھ خوش صحبت شده.  کنھ ی میساز
 

  لک ؟ی توی بچھ رفتھیچ_ 
 

 .   زنمی مییلبخند دندون نما.  دوست ندارم ناراحت بھ نظر برسم ًاصال
 
 .  خوشحالممیلیخ.  کنھ ی دوستم داره ازدواج منیکتری ؟ برادر نزدی چینھ بابا لک برا -
 
 .  کنھی و قاطع نگاھم میجد.  شھ ی مقی صورتم دقیتو
 

  ازدواجمون بھ درست لطمھ بزنھ ؟ی کنیفکر م_ 
 
 کنم ی و من فکر نممی کنی تخت جابھ جا می و شکالت داغ رو کھ آوردن روکی ِ کینی و سونیقل

 .  بخورمیزی کھ بھم وارد شده بتونم چی و شکجانیاز شدت ھ
 

 .   برمی شکالت لذت می و از بورمی گی بخار فنجون می رو رودستم
 

 ی فکر مای کنھ ؟ ی داره از من درخواست ازدواج میعنی ازدواج من با پارسا ؟ یعنی ؟ ازدواجمون
 جور ھی دمی شاای رابطھ قبل از ازدواج کردم ؟ ھی بھ ری و رابطمون رو تعبیکنھ کھ من دوست
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 بھت زده و پر از تعجب دی گرفتھ ؟ االن بامی طرفھ ست و خودش از طرف منم تصمھی میتصم
  من ازدواج کنم ؟یعنی خوشحال بشم ؟ ایً مثال ناراحت بشم ؟ دی شاایکنم ؟  نگاش

 
 تمام سلول ی رو توی تونم بھ خودم دروغ بگم و خوشحالی ، نممی ذھنی تنش ھای وجود ھمھ با

 دارم ی نزنم و بھ سختی موقع لبخند پر از ذوقھیتمام حواسم بھ لبھامھ کھ .  کنم یھام احساس م
 و ی ِ ذھنی خود سانسورنی ای جھی خب نتی نگاھش کنم ولی کنم مثل خودش خشک و جدی میسع

 .   شھی نگاھم از نگاھش مدنی لبھا و دزددنیی جوی زدگوق ذنیا
 

  پاورت کجاست روشن خاموشت کنم ؟ی ؟ دگمھ ی چرا ھنگ کردھیچ_ 
 
  شم ؟ی گفت من زن تو میک -
 

 .   کشھی و بھ سمت خودش مرهی گی رو مبازوم
 

   ؟ی شی گفت نمیک_ 
 
 .  زنمی شکمش می ضربھ توھی آرنجم با
 
  بود بدجنس ؟ی اسمش خاستگارنیًمثال ا -
 

 و درخواست رمی گی زنم ، انگشتر الماس جلوت می پات زانو می جلوینھ پس فکر کرد_ 
   کنم ؟یازدواج م

 
 .   دادمی بازم بھت جواب مثبت نمی کردی کارا رو ھم منی ایتازه ھمھ  -
 

 !  ی کردی مجایب_ 
 

 بشم ، نطقم رو کی بھش نزدشتری ده تا بی کھ بھ بازوم میمی از حدش و فشار مالشی بیکینزد
 گردنش ثابت مونده ی چشمھاش نگاه کنم و نگاھم روی تونم توی نمنکھیبا وجود ا.  کنھ یکور م

 نی لغزه حس کنم و چقدر ای صورتم می تونم نگاه چرخونش رو کھ گستاخانھ روی میول
 ی مکی بھ صورتم نزدصورتش رو.  رسھ ی بھ نظر می و خواسنتی داشتندوست  برامشیگستاخ

.  دم ی کنم و نگاھم رو بھ سمت چشمھاش ھل می چشمھام جمع میکنھ و من تمام شجاعتم رو تو
.  کنھ ی می لبھام داره طدنی کھ تا بوسی کمی زنھ و فاصلھ ی می نگاه متقابلم لبخند محودنیاز د

فقط شجاعتم رو از چشمھام بھ سمت لبھام .  ستی شجاعتم ندنی کشر پیبستن چشمھام از رو
 .   ذارمی جواب نمی رو بمشی نھ چندان مالیفرستادم و بوسھ 

 
 

 ی بچھ ھی شجاعتم مثل ی شم و ھمھ ی کھ کردم می ، تازه متوجھ کارمی شی از ھم جدا میوقت
 ی کام م کنھ وی مکی رو بھ خودش نزدونیپارسا قل.  کنھ ی زنھ و فرار می میشخندی نگوشیباز

.   کنھی نگاھم مطنتی و پر از شانھی موذی ندازم کھ داره با نگاھی بھش میعینگاه تند و سر.  رهیگ
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 حواص ی کشم و بی شکالت داغ رو جلو مینیس.  دم ی مرونی قرار بینفسم رو پر از حرص و ب
 ی دھن تا معده م مری دم کھ چون ھنوز داغ بود تمام مسی فرو می شکالتعی از مای بزرگیجرعھ 
 ی م منھی سی و دو تا دستام رو رونمی شی ذارم و صاف می مینی سی توعیفنجون رو سر. سوزه 
 .   گردونمی خنده روم رو بر میبا حرص از پارسا کھ داره م ذارم و

 
 خوام ی نمی صحبت کنم ولیً کھ اصال تمرکز ندارم با کسنیبا ا.  شھ ی بلند ممی زنگ گوشیصدا

 یًحتما پر.  صدره ی آقای و از خونھ ارمی مرونی ببمی رو از جمیگوش. مان رو نگران کنم بابا ما
  رویگوش.  نھی بی رو مرندهی و اسم تماس گرهی گیپارسا دستم رو بھ سمت خودش م. زنگ زده 

 .  دمیجواب م
 
 
 بلھ ؟ -
 
  خانوم ؟یخوب. سالم دخترم : 
 
  صدر خوب ھستن ؟ی ؟ آقانیشما خوب.  یمرس. سالم خالھ  -
 
 ِ خودش ی بھش ؟ گوشی دی رو می ؟ گوششتھی پیخالھ جان پر.  رسونھ یسالم م.  زمیآره عز: 

 .   تموم شدهشیفکر کنم شارژ باطر. خاموشھ 
 

 .   خورهی پارسا گره مقی من ؟ نگاھم بھ نگاه دقشی ؟ پیپر
 
 .   کھستی من نشی پیخالھ پر -
 
 .  دینی ببلمی فدی بردی خوای ؟ گفت صبح کالس داره بعد از کالسم منمای ؟ مگھ با ھم نرفتن سیچ: 
 

 گفتھ با منھ ؟ پس چرا با من ی پریعنی.  دادم ی ایچھ سوت.  کنم ی زده بھ پارسا نگاه مبھت
 نیی تخت پای از روامی جمعش کنم ؟ می پارسا چھ جوریجلو.  احمق یھماھنگ نکرد ، دختره 

 نمی کنھ بشی و اشاره مرهی گیبرم و با فاصلھ از تخت با خالھ صحبت کنم کھ پارسا مچ دستم رو م
 یدستام بھ شدت م.  شم ی مرهی خنی و بھ زمنمی شیم.  شھ ی دستم گرفتھ می کھ از تویگوش. 

 .   زنھی شور میدلم بدجور.  ادی دردسر میبو. لرزه 
 
 

...  رونی بمی برادی مامان بزرگش بود زنگ زدم گفتم بینھ  خویاسی... خوبم ... سالم مامان _ 
 ی دونم شما نمی رو منای ایمن برنامھ ... ًاصال امروز کالس نداشتن ...  گفتھ ؟ ی چًقای دقیپر

 ...  خاموشھ ؟...  زنم یصبر کن االن بھش زنگ م...  ؟ یدون
 

 .   مونھی من ثابت می پارسا رونگاه
 

 . ًفعال... زنم  ی شد بھت زنگ میخبر_ 
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 ونی از قلیکام بزرگ.  ده ی مھی تکی کشھ و بھ پشتی میقینفس عم.  ندازه ی پام می رو رویگوش

 و بعد از چند لحظھ کھ رهی گی میشماره ا.  ارهی مرونی ببشی جی رو از توشی و گوشرهی گیم
 یبھ من نگاه نم.  ندازه ی مبشی جی رو توشی شده گوشی پریًاحتماال متوجھ خاموش بودن گوش

 .   کنھی خاکستر شده نگاه مشترشی کھ حاال بی بھ ذغالیعصب.  کنھ
 

 .  یمنتظرم خودت بگ_ 
 
 .  نمی شی مخیس
 
  بگم ؟ویمن چ -
 

   ؟یوفتی پس می و داردهیچرا رنگت پر_ 
 
 .  بعدم ناھار خوب نخوردم فشارم افتاده.  نی نگران شدم ھمی خورده واسھ پرھی ؟ دهیرنگم نپر -
 
 .   زنھی چشمام زل مبھ
 

   ؟گھی االن کجاست و کجا رفتھ دی پری دونی نمیعنی_ 
 

 .   رو لو بدمی تونم پری من نمی ترسونتم ولی می کننده ش بدجوردی ِ بھ شدت تھدلحن
 
 .   بشھزی و شک برانگی ذارم سکوتم طوالنینم
 
 نھ من از کجا بدونم ؟ -
 

 .   کنھی و مبھم نگاھم میطوالن
 

 . باشھ!  خـــب یلـــــیخ_ 
 
 ی و حتدمی ترسی لحنش بدجوریاز ھشدار تو.  حرفم رو باور نکرده یعنی کشدار گفتنش نجوریا

 ی ِ لعنتیپر.  کنھ ی نمی زبونم باھام ھمراھی رو بگم ولی و پرنای سی ھی قضادیچند بار تا زبونم م
 .  زنھ نفر گند بھی می زندگی لحظھ ھانی بھ بھتردی باشھیھم.  ندم ی سوتی کردیحداقل ھماھنگ م

 
 جلوه کردن یعی طبی رو ھم براکی از ککھی تھی کشم و ی شکالت رو سر می ِ سرد شده فنجون

 رو میساعت گوش.  رهی گی رو می پری شماره ی عصبکباری قھیپارسا ھر چند دق.  بلعم یرفتارم م
 ستی فکر نیانقدرم ب.  شھ ی مداشیھر کجا باشھ االنا پ.  ربع مونده بھ ھشت شب ھی.  کنم ینگاه م

 .   شھیپارسا بلند م. 
 

 .  میبر_ 
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.  می خراب بشھ و قرار بود با ھم شام بخوردهی کھ چیدوست نداره برنامھ ا.  ھی عصبانیلی خپارسا

 .  دمی کھ تا حاال دھی دخترنی فکرتریب! لومتری ِ صفر کی پرنی ایعنی
 
 .   خورهی زنگ مشی کھ گوشمی شدکیبھ تھران نزد.  کنھ ی می سکوت رانندگیتو
 

 .  خدافظ.  مامان می شام بخورمی خواینم...  امیدارم م...  گھینھ د... باشھ ... سالم _ 
 
 اعصابش ینعی رو قطع کرده ، ی با مامانش بحثش شده و گوشی وقتی خوام بپرسم چھ خبر ولیم

 .   بھ من بخورهتشی خوام ترکش ِ عصبانیخورده و نم
 

 ی ، پارسا گوشاوردهی نرونی ببمی جیاز تو.  باشھ ی پردیشا.  شھ ی بلند ممی اس ام اس گوشیصدا
 نی کنھ و سرعت ماشی پام پرت می رو روی و بعد از خوندنش گوشارهی مرونی دستم بیرو از تو

 .  ھیاس ام اس پر.  کنم ی رو نگاه میگوش.  کنھ ی مادیرو ز
 
 ی ؟ تو کھ می کنی ماست مالی کردم نتونستدای پازی دفعھ من بھت نھی.  نیاسمیخاک بر سرت " 

 "  کھ ؟ی ندادی پارسا سوتیجلو...  من کجام یدونست
 

 سمت نی بھ ادناشی کشیی تا بھ خاطر الرمی گی رو میدو طرف صندل.  وفتھی دستام منی از بیگوش
  ره ؟ی بھ من گفت کجا می کیپر.  ارمی جرئت ندارم سرم رو باال بیحت. اون سمت خم نشم 

 
 .   کنھی کوچھ مامان بزرگ ترمز مسر

 
برو .  کنم نباشھ ی کھ من فکر میزیخدا کنھ اون چ.  نره ادتی ازت برسم کھ ی ، حسابنیاسمی_ 
 . نییپا
 

.  ده ی جواب نمرمی گی رو مای پری و شماره ماری مرونی و بی زنگ خونھ رو نزده گوشھنوز
آخھ . "  دم یبھش اس ام اس م.  زنم ی مامان بزرگ می ِ خونھ ی و طوسی بھ در ِ آھنیکالفھ لگد

 خب چرا.  دادم ی رو بھ تو می گوشی ؟ چھ جورامی نشستھ بگم با پرمی مترمی پارسا نیاالغ من وقت
 . " رونی بیر ی با اون الدنگ می داریبھ من نگفتھ بود

 چھ دی خورم حاال بای مرونی گفتھ بودم شام و بنای من کھ بھ مامان ایوا.  زنم ی درو مزنگ
  سر ھم بکنم ؟یدروغ

 
.... 

 
تمام طول شب .  دمی خوابزمی تخت عزی مزخرف توی مھمونھی شب شده و من بعد از ١٢ ساعت

 ی دلم میبدجور.  زنگ ای اس ام اس ھی از غی دری کردم ولی دستم بود و ھمش چک می تومیگوش
 چھار زانو نشستم و یکی تاری تخت تویرو.  ترسم ی می پارسا زنگ بزنم ولی حتای یخواد بھ پر

 قبل از یول"  ؟ ی خوبیپر: "  کنم ی مپیتا.  دم ی دست بھ اون دست منی از ایعصب  رومیگوش
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 ندازم و دراز ی منی زمی رو رومی کنم و کالفھ گوشی شم و پاکش می ممونی بفرستمش پشنکھیا
 .  کشمیم
 
 از دنی موقع پرنیبدتر.  کنم و چشمام گرم شده بود ی چشمام رو باز می اس ام اس گوشی صدااز

.  ارمی رو باال ممی کنم و گوشیدستم رو دراز م.  بره ی کھ تازه داره خوابت مھی نقطھ اًقایخواب دق
 . اس ام اس رو پارسا فرستاده

 
 "   ؟شی شناسیمپسره رو " 
 

 دونھ ی میعنی ؟ دهی رو فھمھی کنم بفھمم االن پارسا قضی می سعی شم بھ گوشی مرهی لحظھ خچند
  زنھ ؟ی داره می دستھی ای دوست پسر داره ؟ یپر
 
 " کدوم پسره ؟" 
 
 ! "  ؟ خوبھی فھمیآھــــــان پس منظورم رو نم" 
 
 "  ؟ھیخب از کجا بفھمم ؟ پسره ک" 
 
 .   دهی پارسا جواب نمی و منتظرم ولی شدم بھ گوشرهی خینجوری ھمشھی می ساعتمین
 
 

.... 
 
 

پوست .  زنھ ی شور میدلم بدجور.  دنبالم ومدیصبح زنگ نزد و ن.  نشستم ی کالس منتظر پرسر
صورتش پف .  نھی شی و کنارم مادیچشمم بھ در مونده کھ م. َ کنم ی جوم و میکنار ناخونم رو م

 . کرده و چشماش ھم پف کرده
 
 .  سالم: 
 
 سالم -
 
 .  ی صندلی دستش روی ذاره روی ندازه و سرش رو می می صندلری زقھی سلی رو بفشیک
 
 .  دنبالتامیصبح خواب موندم نشد ب: 
 
   ؟ھینجوری اافتیچرا ق -
 
 .  دمی نخوابشبید: 
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   شد ؟ی چشبید -
 

 .   ذارهی دستش می و رورهی گی صورتش رو از من مکالفھ
 

 .   کنھی و با سرزنش نگاھم منھی شی مقھی از چند دقبعد
 
 ی بھش نگفتھ بودم دارم با اون می دوست شدم ولیکی دونست کھ با ی قراره بشھ ؟ مامان میچ -

 سرد یلیبابا ھم خ!  ؟ی و چرا دروغ گفتی بود کھ کجا بودی انقدر شاکنی ھمیبرا.  رونیرم ب
 .  کردی نگاھمم نمیحت.  یچیھ.  کلمھ ھم باھام حرف نزد ھیپارسام کھ .  برخورد کرد باھام

 
 .   شھی خورد ماعصابم

 
 رونی بی عوضینای کھ از صبح تا شب با اون سیدی بددی ؟ انقدر ندی ریچرا بھ من چشم غره م -

  ؟یبود
 
 .  ادی خوشم نمیبھش نگو عوض.  ی خودتی بددیند: 
 
 ندازه یدستش رو م.  کنم بھش ی و پشتم رو می ھستی اون عوضی گم خودتم لنگھ ی دلم میتو

 .   دهی مھیدور بازوم و سرش رو بھ بازوم تک
 
 بکنم ؟ من یچھ غلط.  چوندشونی شھ پی و نمننی خوان دوست پسرم رو ببی مامان بابا میاسی: 
 .  ترسم از پارسایم
 

 .  دم ی و نشونش مارمی مرونی رو کالفھ بمیگوش
 
 .  رفتدی واسم خط و نشون کششبمید. اس ام اساش رو بخون  -
 

 .   پرهی خونھ خواب از سرش می اس ام اساش رو کھ میپر
 
  گھ ؟ی می چنایس -
 
 .   کنمی نمیمن پشتت رو خال.  گھ بھشون بگو یم: 
 
 !  کالیبار! اوھو  -
 

 .  کنھی پوست لبش رو میعصب.  ده ی نشون نمی فکرش مشغول ھست کھ واکنشانقدر
 
 

 ی مرونی سالنھ سالنھ از دانشگاه بمی مثل لشکر شکست خورده داری تموم شده و من و پرکالس
 ی حرف می عوضی و با اون پسره رهی گی فاصلھ می زنھ و از من کمی زنگ مشیگوش.  میر
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لبم رو با انزجار .  ره یدوباره کنارم راه م.  شھ ی باز مششی و دوباره نشھیحرفش تموم م. زنھ 
 .   کنمی گم و روم رو اونور می لب مری زیدی بددی کنم و ندی نگاش منم کیکج م

 
 .  اومده دنبالمیاسی: 
 
 .  باشھ برو -
 
 .  می رسونی تو رو سر راه مایب: 
 
 .  الزم نکرده -
 
 ! ؟گھی درک کن دکمیخب . خب دوستش دارم !  گھی انقدر بدجنس نشو دیاسی: 
 
 .  گھیبرو د!  کنم بابا یدرک م -
 

 داده ھی تکنشی و بھ ماشدهی پوشی دست مشکھی کھ لباس نای سدنیاز د.  می رسی در دانشگاه میجلو
 زنم و ی می ده لبخند مصنوعی و سر تکون مرهی گی منی اش رو از ماشھیتک.  شم یشکھ م

 . رمی گی می رو بشکون محکمی پریبازو
 
 .  کردی کم جلوتر پارک مھی ی گفتی ؟ خب مسادهی وانجایُ اسگل چرا انیا -
 

 .  رهی گی ره و دست منم می منای توجھ بھ غرغر من با ذوق سمت سی بیپر
 
 .  خانومنیاسمیسالم .  جان یسالم پر: 
 

 .   کنھ کھ سوار شھی اشاره می بھ پرنایس.  می کنی دو سالم مھر
 
 .   رسونمتونی مدیشمام سوار ش: 
 

 !   غلط بکنممن
 
 .   خوام قدم بزنمی ممنون ھوا خوبھ میلینھ خ -
 

 درصد از ھوش پارسا رو کی ی فھمم چرا پریمن نم.  کنھ یً اصال مراعات حالم رو نمی ولیپر
 . نداره

 
 .   خودتو لوس نکنگھیسوار شو د.  سرده یلیھوا کھ خ: 
 

اصرارش رو .  نمیبش نی ماشی خواد توی و مرهی گی کنھ ودستم رو می رو باز منی در ِ ماشیپر
 .  ننی شی ھم منای و سیپر.  نمی شی شم و می معذب منای سی جلونمی بیکھ م
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  خانوم خانوما ؟یچطور: 
 

 ھفت خط کجا ؟ ی پسره نی ِ ساده کجا ایپر.  ده ی خنده و سر تکون می مشی آالی ساده و بیپر
 ی و بچھ ھاستادهی ما انی ماشی کھ جلوی شھ تا تاکسی کنھ و منتظر می رو روشن منی ماشنایس

 با نمی بی پارسا رو کھ می زنھ شماره ی زنگ ممیگوش.  شن ، حرکت کنھ یدانشگاه دارن سوار م
از قصد کھ ھر .  زنم ی ، مناستی کھ در حال خوش و بش با سی پری انگشتم بھ شونھ کنو

 .  کنمی سالم م بشھ ، بلندی پارسا سوتی موقع بلند صحبت نکنن و جلوھیدوشون بشنون و 
 
 سالم پارسا -
 

  سالم_ 
 
  ؟یی ؟ کجایخوب -
 

  ؟ییتو کجا. خوبم _ 
 
 .  گھی رم خونھ دی کالسمون تموم شده دارم میچیھ -
 

  خونھ ؟ی ری می داریبا چ! اوھوم _ 
 
 .  ندازم کھ لبخند زدهی منای بھ سنھی آی از توینگاه پر از خجالت.  میسوار تاکس -
 

 ! ادی دانشگاھتون می جلوی با کالسیایچھ تاکس_ 
 

 .  فھممی رو نممنظورش
 
  ؟یچ -
 

  کنن نھ ؟ی می مسافر کشای با زانتًدایجد_ 
 

 ره ی منی از بی ماسھ و بھ صورت احمقانھ ای صورتم می صورتم مونده بود روی کھ رویلبخند
 .  گردمی پارسا منی چرخونم و دنبال ماشیسرم رو م. 
 

 ! زمیسمت چپت رو نگاه کن عز_ 
 

.  ندازه ی رو راه منی کھ ماشنایس.  کنم ی ِ نھ چندان پھن رو نگاه مابونی چپ اون سمت خسمت
 دستم متعجب ی کبارهی از تماس نای کھ چقدر سستیً ذارم و اصال مھم نی شونھ ش میدستم رو رو

 .   گاز برداشتیشد و پاش رو از رو
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 .  پارسا اومدهنایآقا س -
 

 خودش رو از تک و تا ی ولنایس.  چرخونھ ی ِ پارسا سرش رو منی گھ و دنبال ماشی مینی ھیپر
 .   ندازهینم
 
 
 .  خودمونھ کھیداداش پارسا! ِا : 
 
 

 .   زنھی کنھ چنگ می رو پارک منی رو کھ داره ماشنای ساعد دست سیپر
 
  بگم ؟ی بھش چنایس: 
 

.  ابونی سمت خنی اادی شده و مادهی پنیپارسا از ماش.  شم ی مادهیشم و پ ی نمنای جواب سمنتظر
 .   بدمصی نگاھش رو تشخری تونم مسی چشمش ِ نمی روشی آفتابنکیچون ع

ًاصال زبونم .  رمشونی گی کشم و با دستام می مرونی مانتو بنی آستری بلوز بلندم رو از زنیاست
 ادهی محکم و با صالبت پیلی خنایس.  کنم ی نگاھش مدهی کنھ و فقط ترسی کار نمی گفتن حرفیبرا

 . ستھیمی کنار ِ من واادی زنھ و می رو دور منیماش.  شھ ی مادهی پچارهی ِ بی شھ و بعدش پریم
 
  ؟یسالم پارسا جان خوب: 
 

 بھ ھیچند ثان.  ده ی مری گرھنشی پبی داره و بھ جی رو برمنکشیپارسا ع.  بره ی رو جلو مدستش
 بھ پشت ی آرومی و ضربھ ارهی کنھ و دستش رو جلو می ھوا مونده نگاه می کھ تونایدست س
 .  زنھی منایدست س

 
 !  خودمونینایسالم داش س_ 
 

 کشھ ، داره ی مانتوم رو منی انقدر آستیپر.  گھ ی مھیرو پررنگ و پر از کنا" داش " ی کلمھ
 ی بکشم ولرونی دستش بی خواد دستم رو از تویدلم م.  ارهی در منمی آستی حلقھ یبازوم رو از تو

 .   سوزهیدلم براش م
 
  سالم داداش: 
 

 سر تکون ی شنوم و واکنش پارسا بھ سالم ِ پری رو از کنار گوشم می نھ چندان بلند ِ پریصدا
 .   قفل شدهنای سی چشمای نگاھش ھنوز توری کھ البتھ مسھیدادن آروم

 
   ؟ی کار مسافرکشی توی جان بازار کساد بود ، زدنایس_ 
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 و سردش ی کنھ و از نگاه جدیپارسا من رو نگاه م.  خنده ی نشھ بلند معی ضانکھی ای برانایس
 جواب ارهی کم ننکھی ای برانایس.  چسبونم ی مستادهی کھ کنارم ای بھ پرشتریناخودآگاه خودم رو ب

 .  دهیپارسا رو م
 
 
 .   خندهیبعد خودش بلند م.  خرج داره ی داداش زندگگھیآره د: 
 
 

 .   کنھیبا سر اشاره م.  کنھ ی بھ من نگاه می ولپارسا
 

 .  می برنیاسمی_ 
 

 شم کھ ی شم و دارم از کنار پارسا رد می شھ و از کنارش رد می بازوم شل می روی پردست
 .   کنھی متوقفم می پریصدا

 
 .  میبر خونھ امیداداش منم دارم م: 
 

از جوابش .  شده رهی خنای بھ سی پریپارسا بھ جا.  کنم ی گردم و از پشت پارسا نگاه میبرم
 . لحن پارسا سرد و گرفتھ ست.  شم یمتوجھ عمق فاجعھ م

 
 . ستی نیکی رمونیمس_ 
 

 داره از کنار یو وقت.  بره ی منی زنھ و بھ سمت ماشی من رو چنگ می کنھ و بازوی رو مپشتش
 .  گھی میآروم" بتمرگ "  بره ، نی شھ تا اون سمت ماشیمن رد م

 
 نای و سستادهی اابونی و گنگ کنار خجی مونھ کھ گی ثابت می پری و نگاھم رونمی شی منی ماشیتو

 نیی و بھ پارمی گی نگاھم رو منیبا باز شدن ِ در ماش.  کشھ ی سرش می دستش رو رویکھ عصب
 .   کنمینگاه م

 ی دونم پارسا بھ شدت عصبانی ده و میدلم گواه بد م.  کنھ ی صدادار و با سرعت حرکت منیماش
کاش پارسا اجازه .  مونده ابونی کنار ِ خی پرشیدلم پ.  ِ احمق ھشدار داده بودم یبھ پر. و ناراحتھ 

 ...  رفتارنی ای کرد ولیً داد اصال دست بلند می فحش مادی بی داد پریم
 
 ! ؟یای می با تاکسیکھ کالست تموم شده و دار_
 

 .   کنم نگاھش کنمی رو بلند نمسرم
 

 ! ؟ی فھمینم"  ؟ ھیپسره ک" کھ منظورم رو از _ 
 

  گردونھی ده و بھ سمت خودش برمی و چونھ م رو فشار مارهی کھ دستش رو مارمی رو باال نمسرم
. 
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چونھ .  کنم ی ترسم و بغض می مشیاز لحن عصبان.  کنم ی نگاه مشی رگھ دار و عصبی چشمابھ

 .   لرزهیم م
 

 ! اون شب کجاست ؟ی پری دونستیکھ نم_ 
 

 ی ِ کنارنی شنوم و نگاه پر از غضب پارسا رو بھ ماشی رو کھ از کنارمون منی ماشھی ِ بلند ِ بوق
 خواد از ی کھ می با راننده ای احتمالی دعوای سمت خودش برای پنجره ی شھی آوردن شنییوپا

 .   ذارمی بازوش می بگذره ، دستم رو رونیکنار ماش
 

 ی شھ درست نمی گھ چون داره بھ سرعت رد می می شھ و کلماتی رد منی از کنار ِ ماشراننده
 .  شنومیرو م"  کھیمرت"  یفھمم و فقط کلمھ 

 
 ... پارسا تو رو خدا -
 

 .  زھر مار و پارسا دستت و بکش_ 
 

از .  زنھ ی زنگ مشیگوش.  کنھ یروش رو بھ من م.  کنھ ی رو پارک منی ماشی عصبپارسا
 .   ندازهی داشبرد می جواب دوباره روی کنھ و بی بھ شماره می داره و نگاھی داشبرد بر میرو
 
 

 نکھی ؟ ای آدم باشنکھی اھیادی زی خواستھ یلی خیعنی با تو سر و کلھ بزنم ؟ دیمن چقدر آخھ با_ 
   ؟یای بی مثل آدم بری ؟ کھ سرت رو بندازیدروغ نگ

 
 .   کنمی نگاھش مھی و با گررمی تونم جلو اشکام رو بگی نمگھی بزنم و فقط دی تونم حرفینم
 

بلند داد .  کنھ ی کنھ و خاموش می می رو نگاھشی شھ ، گوشی کھ بلند مشی اس ام اس گوشیصدا
 .   زنھیم
 
 

 .  رهی گی کنھ بعد آبغوره می خواد می میر غلط نکن واسھ من ؟ ھھیگر_ 
 
 رونی از دھنم بھی بھ خاطر گریی تا صدارمی گی دھنم می ترسم و پشت دستم رو جلوی دادش ماز
 رونی جعبھ بی از توی شھ چند تا دستمال کاغذی شھ و آرومتر می مرهیچند لحظھ بھ من خ. ادین
 .  رهی گی کشھ و سمتم میم
 

  ؟گھی دی ترسی از من میعنی ھی گرنیًمثال ا_ 
 

آب دھنم رو ھم کھ پشت دستم رو .  کنم ی و اشکم رو پاک مرمی گی ھا رو ازش می کاغذدستمال
 .  کنمی کرده پاک مسیخ
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 ھی ی ؟ براتی موقعنی ای توھیک.  خوره ی زنگ ممی گذره کھ گوشی سکوت می لحظھ توچند

 .  نھی شی کمرم می رهی تی رویتم و عرق سرد کھ امروز عصر با سام قرار گذاشادی مادمیلحظھ 
 

   رو بده ؟تیگوش_ 
 
 ی شماره دنی و از دارمی مرونی ببمی جی رو از تومیگوش.  کنم ی نگاه مشی دستش و لحن جدبھ
 کنھ و بھ ی خاموش می و عصبرهی گی رو از من میگوش.  دم ی مرونی نفس حبس شده م رو بایپر

 .  زدی ِ پارسا زنگ می بود ھمش بھ گوشیپس پر.  گردونھ یمن بر م
 
 .  کنھی کشم نگاه می می سمت من کھ دارم با نوک انگشت دور حجم گوشبھ
 

 انداختھ می زندگی تو بود ھزار بار تا االن از توی جای اگھی بھ خدا قسم اگر ھر کس ِ دنیاسمی_ 
 ؟ فقط ی کھ بھت دارم سوء استفاده کنی از حسی خوای مگھی دونم چقدر دینم.  رونیبودمش ب

 ! بدون چوب خطت پر شده
 
 

 کنم کھ ھم رنگ ی چند پھلوش فکر میمن بھ جملھ .  کنھ ی کنھ و حرکت می رو روشن منیماش
 .  رمی جا نمچی سام ھدنی دی کنم کھ امروز برای فکر منی و بھ ادیعالقھ داشت ھم رنگ تھد

 
 ھنوز ی کنم ولپی سام تای برای اس ام اسامیھمش م.  رم ی اتاق رژه می شده و دارم تو٤ ساعت

 یچھ روزا.  زنھ یدلم شور م.  دونم چرا انقدر سر در گمم یًاصال نم.  کنم یننوشتھ پاکش م
 با ارھر بار کھ بھ قر.  مونده ششی کھ از پارسا جدا شدم ، دلم پیبا اون حالت!  روزا نی شده اینحس

 تونم ینھ م. " چوب خطت پر شده . "  شھ ی ذھنم منعکس میا تو پارسی کنم جملھ یسام فکر م
 جوش خوردم بھ پارسا کھ داره ی خواد رابطھ ی خواد بگھ بگذرم ، نھ دلم می می سام چنکھیاز ا

 ردم رو روشن کمی خونھ گوشدمیرس.  سوزه ی مچارهی ِ بی پریدلم برا.  خراب بشھ رهی گیاوج م
 بلند می اس ام اس گوشیصدا.  کرد ی مھی رفت و گری راه مادهی سرما پنی ایو بھش زنگ زدم تو

 . ھیپر.  شھ یم
 
 "   ؟شتی پامی بنیاسمی" 
 
 .  لرزهی کھ انگشتام میجور.  کنم ی مپی خدا خواستھ تند تند تااز
 
 "  ایزود ب.  دلم زی عزایب" 
 

 بندمشون کھ ی مھقی سلی شونھ کردن موھام رو ندارم فقط بیحوصلھ .  کنم ی رو مرتب ماتاق
 .   کنمی مپی سام تایبرا.  نمی شی موتری کامپزی ِ پشت می صندلیرو.  انی صورتم نیجلو

 
 . "  دیببخش.  امی تونم امروز بینم.  مھمون نا خونده دارم ھیمن " 
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 میگوش.  دم ی گوش مکی موزوتری گذره و من دارم با کامپی اس ام اس مپی از تای اقھی دقچند
 ی سرزنش بشم منکھیاز ا.  کنم ی نگاه ممی سام مردد بھ گوشی شماره دنیبا د.  خوره یزنگ م

 .   زنمی اتصال تماس رو میدگمھ . ترسم 
 
  سالم -
 
 کھ احساس ی کنی رفتار می ؟ چرا جورھی چی رفتار برانی شھ بپرسم ایم.  جان نیاسمیسالم : 

  کنمت ؟ی می مجبور بھ کارای کنم ی ملی رو تحمیزیکنم دارم بھت چ
 

 .   دعوا و شماتت مؤدبانھ از طرف سام برام گرون تموم شدهنیا.  آرومھ و لبام خشک شده صدام
 
 .  ی فکر کنینجورینخواستم تو ا.  قرار گرفتم یتی موقعنی ھمچیمن فقط تو -
 
 .   دهی ادامھ می ترمی لحن مالبا
 
 دی بھ لجن کشگھی نفر دھی کھ یقط خواستم از رابطھ امن ف.  یمن ازت نخواستم با من ادامھ بد: 

 ھی شن و ی شن ، متولد می کھ متولد میی گذرن رابطھ ھا مثل آدمایآدما از کنار ھم م. دفاع کنم 
.  شن ی مری و با آدما پادترهی از رابطھ ھا سنشون زیبعض.  ساده یلی شن خی ھم تموم میروز
 یلی خی شھ ولی تموم مومدهی نای بطن ، ھنوز بھ دنی ما توی از رابطھ ھام مثل رابطھ یبعض

 ھستم و ینھ من آدم ھرزه ا.  نامشروع نگاه نکنم ی رابطھ ھی من مھمھ کھ بھ رابطھ م مثل یبرا
 ... بودم و نھ تو

 
 کھ ازت دارم خراب یتی ذھنی خوای ؟ می کنی ناراحتم می ؟ چرا داری زنی مھی حرفا چنیا -

  زده ؟یحرف نی ھمچی ؟ کیکن
 
 ی بھ اون راه ؟ بھ من گفتھ شد با زنی زنی خودت رو مای ؟ ی ، انقدر ساده ای انقدر بچھ انیاسمی: 

 کھ بھ تو یزیحالم از ھر چ. من تا چند وقت حالم بد بود ... کھ شوھر داشتھ دوست بودم رابطھ 
 .  مربوط بود بد بود

 
پارسا گفت من زنش بودم .  نمی شی منی زمی روی دم و بھ سختی خودم رو سر می صندلی رواز

 من رو نکھی ای ، فقط برادی بھ لجن کشگھی نفر دھی شی مرد رابطھ داشتم ؟ من رو پھی؟ گفت من با 
  دونستم کھ بھی نشون بده ؟ مھی محال و کری رابطھ ھی سام رو با من یتصاحب کنھ ؟ کھ رابطھ 

 ...  حرفانی ایامزد سابقش زده ول قصد ازدواج و نی درباره یسام حرف از داستان
.  زدن ندارم ی برای نگھ داشتم و حرفی رو کنار گوشم بھ سختیگوش.  شھ ی می طوالنسکوتمون

 .   کشمی پھلو دراز میرو
 
 .  بھ من حق بده.  خواستم ناراحتت کنم ی جان من نمنیاسمی: 
 

 .   فھمھی از حرفام نمیزی کھ سام چستیً کنم و اصال برام مھم نی مزمزمھ
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 .   نداره کھ داداشش انقدر پستھیبھ اون ربط.  رو تنھا بذارم ی تونم امروز پری من نمیول -
 

 .   دمی دم و بلندتر ادامھ می رو مخاطب قرار مسام
 
 .   دارهاجی دوستم بھ من احتامی تونم بی امروز نمیول -
 
  نکن باشھ ؟تی خودت رو اذنیاسمی.  گھی وقتھ دھی ی برامی ذاریباشھ م: 
 
  ؟ی نداریکار -
 

 نی ھم بای گوشم و بعضی توایبعض.  کنن ی سقوط می از کنار ِ صورتم بھ مقصد نامعلوماشکام
 .   شنی مدی م ناپدقھی کنار شقیموھا

 
 . ینجوری مونھ ای تو مشیحواسم پ.  ؟ اعصابم خورد شد گھی نکن دینجوریا: 
 
  خدافظ -
 

 .   کنمی رو قطع میگوش
 
 
 
 " 
 
 ترسم جواب تلفناش رو ی مدهی سام رو فھمی ھی دونم قضی رم و حاال کھ می پارسا طفره مدنی داز

 روزشی اس ام اس دی زنگ زد جوابش رو ندادم و حتشی دو بار کھ دو روز پیکی.  نمشی ببایبدم 
 .  ، جواب ندادمرونی بمیرو کھ گفتھ بود بر

 و بره خونھ و چون من رهی ازشون بگرنی بگی مونده دانشگاه جزوه ش رو کھ داده بچھ ھا کپیپر
اصال ً توان ِ .  رم خونھ یًاصال دل و دماغ دانشگاه رو ندارم بعد از تموم شدن کالس دارم م

 ی کشمش و می منی زمی ، رونی شدنش بھ زمدهیی ساای فی توجھ بھ کثی رو ندارم و بفمیآوردن ک
 ضرب ھیاز ترس .  شھ ی مدهی کھ بازوم از پشت کشستمیمی وای دانشگاه منتظر تاکسیجلو.  برم

 دانشگاه یجلو.  کنم یً رنگم رو کامال حس مدنی پارسا پردنی شم و از دی مدهیکش.  پرم یم
 کنھ و خودش ی دستم رو رھا منی ماشی جلوی حرفچیبدون ھ.  ارمی در بی بازیدوست ندارم کول

 ی کسنمی کنم کھ ببیبا ترس بھ در ِ دانشگاه نگاه م.  شم ی و منم سوار منھی شی ممونپشت فر
.  وفتھیپارسا راه م.  شھ ی راحت مالمی خیی آشنادنی نھ ، کھ از ندای شدن بازوم شده دهیمتوجھ ِ کش

 ارک پھی کنار ِ ی خلوتی ده و جای سکوت ادامھ میتو.  شدم ی باھاش مواجھ مدی بایباالخره کھ چ
 .   کنھی پارک مستی نی بعد از ظھر خبر٢ ساعت یکھ تو
 دستش ھی پنجره و ی دستش رو لبھ ھی زنھ و ی میدی قیِلبخند ب.  کنھ یِ رو بھ سمت من مروش

 .   ذارهی ِ من می ِ صندلی پشتیرو باال
 

  خب ؟_ 
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 تونم حرکاتش ی کنم نمی زنھ ؟ احساس می باشھ ؟ پس چرا داره لبخند می االن عصباندی نبامگھ

 .  از دستم خارج شدهزیرو حدس بزنم و ھمھ چ
 

   نھ ؟ی دوست دارھی ؟ ھدرهی گیگفتھ بود واست روز ِ دختر و روز زن کادو م. حرف بزن _ 
 
 .   دمی مھی و بھ در تکارمی م باال منھی سی رو تا جلوفمیک
 

   ؟ی ترسی ؟ از من می ترسیم_ 
 

 .   دمی ِ نھ تکون می رو بھ معنسرم
 

 .   ھمی رویختی ری نمی کھ با سامیدی ترسیاگھ م. آره _ 
 

 دونھ ی دونھ اسمش سامھ ؟ از کجا میاز کجا م.  وفتھی پام می شھ و روی از دستم رھا مفی ِ کبند
  ؟ی گم سامیبھش م

 
 !!  ؟ خانوم کوچولو ؟ی گی نمیزیچ_ 
 

 تونم ازش ی مدی جدی پارسانی کھ در مقابل ای سالحنیآخر.  چکھ ی کنم و اشکام می مبغض
 .   اشکاستنیاستفاده کنم ھم

 
 .  زهی ری جونم می ده و وحشت رو توی رو کش مدشی قی ِ بلبخند

 
   ؟گھی دی شدی ملکسی گذشت ؟ خوب ری خوش مشنیتیکالس مد! ... زر نزن بابا _ 
 
 نی زنم و در ماشی رو چنگ مفمی لحظھ بند کھی ی دونھ فقط توی ھمھ منی فھمم پارسا چطور اینم

 دهی مشتش کشی با مقنعھ توپسشی گذاشتم کھ موھام با کلرونی پام رو از در بھی.  کنم یرو باز م
 یع رو سنی ذارم و در ماشی منی ماشیپام رو تو.  شھ یً شھ و کمرم کامال بھ سمت عقب خم میم
 ی شھ و دست پارسا از جلوی شده ، خوب بستھ نم حسی کنم ببندم کھ چون دستم توان نداره و بیم
 .  بندهی شھ و در رو محکم می م رد منھیس
 

 .   زنھی مزھرخند
 

 !  ی ترسی کھ نمیگفت_ 
 

 کنم و ی رو کھ در اومده باز مپسمیکل.  کنم ی کنم و با اخم نگاش می رو با پشت دست پاک ماشکام
 .   بندمیدوباره م

 
 ... ی گرفتادی!  یبزرگ شد!  خانوم نیاسمی ی پریدو تا دو تا م_ 
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 .  خوام برمی ؟ بدم ؟ مگھی دمیمن عوض.  خوام برم خونھ یم -
 

.  بره ی سؤال مری رو زشی لبش در تضاده و آرامش تصنعی با زھرخند روشیشونی پی روعرق
 .   ذارهی فرمون می خنده و دستش رو رویم
 

 ، سنی نوی میا" س "  رو با چھ لکسی دونست ری نمروزی کھ تا دی خانومنیاسمیبگو چرا _ 
 .  ای وری درنی خط فلسفھ و ای شد و زد توشنیتی مدیکشتھ مرده 

 
 تر ی عصبانستی نی وری االن اگھ بھش بگم فلسفھ دریعنی ؟ ھی وری گذره فلسفھ دری ذھنم ماز
 سخت تی موقعنی ای ؟ دارم توی وری دری گی کھ بھش می دونی از فلسفھ میً شھ ؟ اصال چیم

 .   کنھی شنوه ھنگ می کھ می دم کھ مغزم از جملھ ایکشمکش مضحکم رو ادامھ م
 
 

 یعنی.  کارت کھ بھ اسم منھ میاون س.  دمی رو کھ من برات خریاون گوش!  خنگ یآخھ دختره _ 
 زی تونم ری می فکر نکردیعنی ؟ ی کردانتی کارت خودم بھ من خمی با سیانقدر احمق بود

  ت رو داشتھ باشم ؟مکالمات
 
  ؟ھیمنظورت چ -
 

 .   دمیمنظورم رو ضبط شده بھ بابات م_ 
 

 .  کشمی و خودم رو جلو مرمی گی رو مبازوش
 
   ؟ھیمنظورت چ -
 

 .   کردهتی تربی بدونھ چھ آشغالدیبھ نظرم با. منظورم واضحھ _ 
 
بھ .  می قرار گذاشتمی شناختن دوست بودم ؟ کجاھا رفتی کھ نمگھی پسر دھی بابا مامان بفھمن با یعنی

 متحجر عقب مونده ؟ بھ بابا گفتھ ی کھی گفتھ بودم ؟ بھ بابا گفتھ بودم مردی بابا چیسام درباره 
 ی ؟ حاال ھمھ ودم رو من گفتھ بنھای ای رو گفتھ بودم ؟ ھمھ نای ؟ پشت تلفن بھ سام ایبودم عوض

   ؟وفتھین ب می اتفاقا قرار بود برانیا
 
ًاصال از ھم .  میستی دوست نگھیًاصال ما با ھم د.  ی من دخالت کنی زندگی نداره تویبھ تو ربط -

 .  می شیجدا م
 
 ھی با رهی من رو از پارسا بگِی صدای من بشھ ؟ نوار ضبط شده ی خصوصمی بابا وارد حریعنی

  ؟ریعالمھ تحق
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حلقھ .  کشھ ی و جلو مرهی گی مشتش می روش رو توی مانتو و مقنعھ ی با حرص شونھ پارسا
 دست پارسا ی ، توختھی شونھ م ری روپسی کھ بخاطر باز و بستھ شدن کلیی مانتوم با موھانیآست

 .   شھیمشت م
 

 ی منو سرکار ؟ فکر کردی ِ دانشگاھتم ؟ بذاری منم مثل اون بچھ دوزاری ؟ فکر کردمیجدا بش_ 
 ی منو حاال نھ خانی بھ دو سال از زندگی و تموم شد ؟ گند زدمی کردیاومدم دو روز خالھ باز

   رفتھ ؟یاومده نھ خان
 

 تعادلم رو نکھی کشھ و بھ خاطر ایمشتش رو جلوتر م.  شدن موھام کج شده دهی بھ خاطر کشسرم
 دم و ی مری گی صندلی لبھ ی دستم رو کورمال کورمال رووفتمی ش ننھی سیاز دست ندم و رو

 .   کنمیگاه بدنم م ھیتک
 

 خودت در یبا اندازه !  ی دختربچھ مثل تو دورم بزنھ ؟ آخھ طفلکھی ذارم ی من میفکر کرد_ 
 . ارمی جونت رو در میمن پدر تو و اون سام.  یوفتادیم
 

 .   دهی کنھ و من رو بھ عقب ھول می رو با ضرب باز ممشتش
 یری تصوچی ھی شدم ولرهی بازه و بھ روبرو خمھیدھنم ن.  گرفتم و مخاط دھنم خشک شده استرس

 ی خالی بستھ ی فضاھیمغزم مثل .  با مغزم بستھ شده ی ارتباطی راه ھایھمھ .  رسھ یبھ ذھنم نم
 .  شنی شن و پشت سر ھم تکرار می کھ توش منعکس مییشده با صداھا

 .   زنھی تمرکزم رو بھ ھم مشی گوشیصدا
 

 ھمھ نی اونجا رو دست شھرام ؟ آخھ تو با ایبسپر...  بعد برو امیا بنھ بمون ت... خوبم ... سالم _ 
 کھ گفتم مرجوع کن تا یی بحث کردن با من برو مدالیبھ جا...  دی رسھ نبایسابقھ کار شعورت نم

 .  امیب
 

 احساس ی دارم نھ حتینھ بغض.  کنم ی کج شده م رو درست میمقنعھ .  کنھ ی رو روشن منیماش
 .  ی جور خالء احساسھی!  شدم ی حسی جور بھیدچار .  کنم یغم م

 .  ستھی ای کوچھ مسر
 

 و ھر ی دیجواب تلفن رو م.  ایچونی منو بپای ی چند روز در دسترس نباشنی مثل اگھی دنمینب_ 
 .  یایموقع ھر جا خواستم م

 
 حالتش نی و از ارهی گی ضرب منی فرمون ماشی و با انگشت رورهی گی رو از من منگاھش

 .   شمادهی کنم کھ منتظره تا زودتر پی برداشت مینجوریا
 .   دارمی نگھ می دستم بھ سختی رو توفی کنم و بند کی رو باز منی ماشدر

 .  شنومی بندم کھ جملھ ش رو می در رو پشت سرم مدارم
 

 ...  ی باھاش حرف بزنگھی بار دھیدوس دارم فقط _ 
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 کھ از رفتن المی بندم و خی رو ماطیدرح.  کنم ی دم و درو باز می در جا می توی ر و بھ سختدیکل
 بگم ، بھش بگم ی بھش چدی دونم بای نمًقایدق.  رمی گی سام رو می شھ ، شماره یپارسا راحت م

 دمیشا  ، شدهداشی ھو از کجا پھی ھست و ی بدم پارسا کحیً اصال توضایجواب تماس پارسا رو نده 
 نھ ؟ ایً دونھ و اصال پارسا قبل از من بھش زنگ زده ی ھمھ منیکھ پارسا از کجا ا بگھ دیاون با
 ھی کھ با یی بوق ھایصدا.  ذارم ی رو کنار گوشم میگوش.  باھاش حرف بزنم دی دونم بایفقط م

 االن وقت ِ الحا.  زهی ری شن ، اعصابم رو بھم می ادامھ دار تکرار منطوری شن و ھمیالو قطع نم
 . "  ریباھات کار دارم باھام تماس بگ. "  کنم ی مپیجواب ندادنھ ؟ تند براش تا

 کھ تھی وضعنی ای کردن نقش دختر خوشبخت و پدر مادر ِ مھربون توفای قسمت ماجرا انیسختتر
 .   ندارمنی سطح زمی از روی رو حتی لعنتفی کنی بلند کردن ایحوصلھ 

 
 
" 
 
 
 
   ؟نیاسمی ؟ نیاسمی: 
 

 .   کنھی اتاق رو باز مدر
 
 ادی ؟ زنگ درو زده داره مادی خواد بی مای پری ؟ چرا بھ من نگفتیدی خوابنی زمیوا ؟ چرا رو: 

 ! پاشو. باال 
 
بھ سمت در ِ .  کنم ی م رو پاک مقھی کنار چشمم تا شقی مونده ی شم و رطوبت باقی بلند می سختبھ

 .   رمیھال م
 
 

 پام ی و سرش رو رودهی دراز کشی تخت نشستم و پری الھھ ناز ِ بنان رو گذاشتم و روآھنگ
مثل لشکر .  کنم ی رو نوازش مشیشونی پی باالی و موھاختھی پام ری لختش رویموھا. گذاشتھ 

 . می جور داغونھیشکست خورده ھرکدوم 
 
 کنھ ی بھ سبک خودش زندگ تونھیچطور اون م.  خودمھ یزندگ. نداره یفکر کردم بھ اون ربط: 

 اگھ یاسی...  ستی نیکی رمونی گفت مسی امروز نگام نکرد ، وقتی وقتی، چرا من نتونم ؟ ول
   کنم ؟کاری حرف نزنھ چگھیباھام د

 
  کرد ؟کاری گفت ؟ چی چنایس -
 
 سر موی خواستم ناراحتینم.  شد ی موندم دعوامون میاگھ م. ًاصال نموندم بھ حرفش گوش بدم : 
 .  کنمی خالنایس
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 ِ من و پارسا ری مسیعنی.  بھ فکرشھ تمی وضعنی ای توی حتوونھی ِ دی داره کھ پری چنای سنیا
 ی احمقانھ م رو پر کرده بود ، فکرشم نمیای دنیای پارسا تمام فانتزی بود ؟ اون روزا وقتیکی

 سکھ پا پ.  ارهی می بودن پابندیکی کردم دوست بودن ، کنار ِ یفکر نم.  ھیکی رمونیکردم مس
 یعنی گفت ؟ ی راست می سامیعنی.  باشھ نیکھ تاوانش انقدر سنگ.  مشمول تاوان بشھ دنیکش

 کردم لیمی کھ من براش ایی گھ پس چرا اون عکسایپارسا بھش اون حرفا رو زده ؟ اگھ راست م
 شی من رو خراب کنھ پنکھی داشتھ باشھ جز ای اگھی تونھ ھدف دیمگھ م. بھ پارسا نشون داده 

   انقدر اعتماد کنم ؟ی باعث شده کھ من بھ سامیً؟ اصال چ پارسا
 
 خراب ینجوری کن ای کارھی.  نیاسمی شم ، آرومم کن ی موونھی ؟ دارم دی گی نمیزیچرا چ: 

 .  نباشم
 
 داغونم ؟ با ینجوری ای آرومت کنم وقتیچھ جور.  شم ی مرهی درشتش خی قھوه ای چشمایتو

 .   زنمی دو تا چشمش آروم ضربھ می فاصلھ نی بشینی بی انگشتم رونوک
 
 . ی شیآروم م.  ی پری شیآروم م -
 
 بی کنم کھ مامان بابا چقدر امشب عجی فکر منی مبل نشستم و بھ ای حوصلھ روی و بی انرژیب

 خاکستر ری زی واقعشی دونم آتی ترسم ھرچند کھ می ھفتھ مھی نیاز بھ ھم خوردن آرامش ا. شدن 
 د چننی ای کھ توی و سام و ھر خری ھفتھ از قرار گذاشتن با پارسا و پرھی نیپنھان شده و تمام ا

 .  فرار کردممی زندگیوقتھ دماغش رو کرده تو
 و بعد از چند نھی شی ھو صاف مھی ده پشت گوشش و ی کنار بابا نشستھ و دائم موھاش رو ممامان

 یًبابا صورتش کامال خونسرد بھ نظر م.  ده ی مھی شھ و دوباره تکی مرهی خونیزی کھ بھ تلوقھیدق
 یوربھ بابا و مامان کھ بدج!  ؟ھی شھ باز برنامھ چی کھ آدم مشکوک مییرسھ از اون خونسردھا

 مدرسھ ش رو طبق فی داره تکالیمان.  ندازم ی میرکیرزی رسن نگاه زیمشکوک بھ نظر م
 من ی پاریز.  سوزه ی کھ دلم مسھی نوی ده و انقدر تند تند می شب انجام م١١معمول ساعت 

 قلقلکش ای کنم ی موھاش می توی انگولکھی بار ھی قی و من ھر چند دقی وسط راحتزینشستھ کنار م
 ی کولھیاگھ درس نداشت .  نکنم تشی گھ اذی ممی چون حوصلھ نداره فقط با خواھش و مالو  دمیم

 کشھ ی بدنش رو می شھ ، با خوشحالیمشقاش کھ تموم م!  دای نا پ آورد کھ اون سرشی در میباز
 کھ اوردهی ننییھنوز دستاش رو پا.  گھ ی میبلند"  شیآخ"  بره و ی سرش میو دستاش رو باال

 .   حالشیزنھ تو یبابا م
 
 .  حاالم برو بخواب.  واسھ آخر شب ی ذاری رو مفاتی باشھ تکلی بارنیبچھ جون آخر: 
 
 .  نمی ببلمی خوام با شما فی مادی ؟ منم خوابم نمنیداری و شما بنیاسمیچطور : 
 
 ی م٩ نوشت و ساعت ی ره ھم سن توام بود مشقاش رو بعد از مدرسھ می دانشگاه منیاسمی: 

 .  دیخواب
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 گھی نوشتم و نصف دی نوشتم چون نصفش رو می کنم کھ آره من مشقام رو آخر شب نمی مفکر
 ی کشتیًاصال من رو م.  نوشتم ی مدرسھ ماطی دنج حی گوشھ ھیف بودن  ھمھ سر صیش رو وقت

 . سھی نوی بچھ خوبھ تا آخر شب منیباز ا.  دادم ی ھام رو انجام نمفی تکلیھم ھمھ 
 

 نجای شم کھ امشب ای ره و من مطمئن می بعد از جر و بحث غر غرکنان سمت اتاق خوابش میمان
 یعی کنن کھ طبی رو مشونیکھ تمام سع.  می با مامان بابا داردی جدی برنامھ ھی و باز ما ھیی خبراھی

 .  بھ نظر برسن
مامان کھ شروع .  کدومشون قراره سر حرف رو باز کنھ نمی شم و منتظرم ببی مرهی خونیزی تلوبھ
بھ ! ری خطتی مأمورنی شم کھ ای کنھ ، متوجھ می اظھار نظر ملمی فگری بازی کنھ درباره یم

 . انھ مامیعھده 
 
  گفتم امروز خانوم صدر زنگ زده بود ؟نیاسمی یراست: 
 

 .   دمیسرم رو بھ عالمت نھ تکون م.  پارساست ای ی بگذرونھ پروژه مربوط بھ پرری بھ خخدا
 
 .  کمم زبون بازهھی خانوم خوش صحبت و نیچقدر ا. آره امروز زنگ زده بود : 
 

 .  ده پشت گوششی بار منی ھزارمی موھاش رو برادوباره
 
  گفت ؟ی میچ -
 
 .  گفتی دونم از سفر شمال میچھ م.  کرد فی کرد و از تو تعرینی ساعت مقدمھ چھی: 
 

 .   شمی شھ و جلو خم می چشمام درشت ممردمک
 
 خب ؟ -
 
 کنھ ؟ زنگ زده بود واسھ ی مفی دختر تعرھی ھمش از ی پسر واسھ چھی مامان ِ گھی دیچیھ: 

 .  انی بیخواستگار
 
 سرم ی سطل ھم آب جوش انگار روھی سرم و بعد باالفاصلھ ی روختنی رخی لحظھ انگار آب ھی

 رفت و نگاھم رو نی نگاه کردن مامان و بابا از بی برالمیصورتم سرخ شد و تمام تما.  کردن یخال
 داد ی نشون می داشت آرامشش رو نشون بده ولی کھ سعی کرد با اون لبخندی میاز بابا کھ سع

 .   ، گرفتمستی ھم مثل من معذب شده و راحت ناباب
 ی اقھیچند دق.  میھر سھ مون ساکت شد.  کنم ی می قسمت زانوش بازی شلوارم روی طرح روبا

 .  کنھی ممی گذره کھ حرف مامان اول متعجب و بعد عصبانیاز سکوتمون م
 
آره .  ستی نیو توام نظرت منف.  دهیًخانوم صدر گفت پارسا قبال با تو حرف زده نظرت رو پرس: 
 ؟
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ً پارسا با من ھماھنگ نکرده و بھ مامانش گفتھ زنگ بزنھ ؟ االن حتما بابا مامان ناراحتن کھ چرا
 گھی دی خواستگاری ازدواج حرف زده ؟ پس جلسھ یچرا گفتھ کھ با من درباره . بھشون نگفتم 

  ؟ھیچ
 

 یاگر بگم نگفتھ پارسا رو خراب م.  کنم یه م صورت منتظرشون نگای کنم و توی رو بلند مسرم
 .   شمی مامان بابا و اگر ھم بگم گفتھ خودم خراب میکنم جلو

 
 .  گفتھ بودییزای چھی -
 
  ؟ی ازدواج باھات حرف زده بود ؟ کی درباره یعنی: 
 
 پرسشگرشون نگاه ی چرخونم تا بھ چشمھای شم و نگاھم رو می می عصباتی جزئدنی پرساز

 . نکنم
 
 .  بودشیآره حرف زده بود دو ھفتھ پ -
 

و در .  زده و پر از استرسھ جانیفقط ھ.  ستیمامان ناراحت ن.  دوباره می شی سھ ساکت مھر
 من رو کسی ای فقط چشماش داره مثل اشعھ ستی و ناراحت نیکمال تعجب بابا ھم عصبان

 .   کنھی می و البتھ بھ ضن خودش روانشناسیابیارز
 .  شکنھی بار سکوت رو منی اولیبابا برا.  شھ ی می کھ طوالنسکوت

 
.  ازدواجتون فکر کنن و صحبت کنن یتا خانواده ھا ھم درباره .  می ذاری جلسھ رو منیپس ا: 

 .   باھات حرف بزنمی خواستگارنی خوام قبل از ایفقط م
 

 نی زنم و آروم و متی و استرسم رو از چھره م پس میلی میب.  کنھ االن نخواد حرف بزنھ خدا
 .  کنمینگاھش م

 
پشت ظاھر .  شم ی مرهی بابا خیبھ چشما.  ذاره ی و من بابا رو تنھا مزهی بریی ره چای ممامان

 ی زنھ و ناراحتم می کھ بھ شدت قلبم رو چنگ میزی و چھی از نگرانی چشمھاش موجیساده و جد
 ھچرا حاال کھ ھم.  نمی بی متی از رضایی بابا رگھ ھای چشمھای تویاور کھ در کمال نابنھیکنھ ا

 من انقدر نامرتب کنار ی زندگی اتفاقای چرا ھمھ وفتھی اتفاقا بنی ادی کرده ، باریی من تغی برازیچ
 .   بھ ازدواج با پارسا فکر کنمدیمن با.  شده دهیھم چ

 
 بھ پارسا جواب ی نظر ما رو بپرسنکھی کھ بدون ای داشتنانی از انتخابت اطمیلیً حتما خنیاسمی: 

 . یمثبت داد
 

 احساس بھش یآروم و ب.  کنھ ی میابی حرفش ارزدنی کنھ و صورت من رو از شنی مسکوت
 مناسب و درست رو بدم و خودم رو از ی جواب ھاتھی آزمون فرمالھی خوام مثل ی شدم و مرهیخ
 .   خالص کنمتی موقعنیا
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 .   شناسمی و خانواده ش رو سالھاست کھ مھیبھ ھر حال از نظر من پارسا پسر خوب و سالم: 
 
 بزنم ، زدم شخندی نھی حرف بابا کھ پارسا پسر خوب و سالمنی کنم اگھ االن بھ ای خودم فکر مشیپ
 کھ من ھنوزم از ازدواج با نجاستی اھی مضحک قضی ؟ نکتھ ی خواستگاری کاسھ کوزه ریز

 .  منصرف نشدمپارسا
 
 ازدواج ھی اتفاق افتادن ی باشھ برای و اونم پسر خوبی باشی کھ تو دختر خوبنی دخترم ای دونیم: 

 ی خانوادگی اخالقی عرفی تونم سالم بودن اون پسر رو از نظر اجتماعیمن م.  ستی نیکاف
 نی بخش انی مھمتری کنھ مطمئن بشم ، ولنی رو تأمشتی تونھ آسای منکھی از اای کنم یبررس

 رابطتون ی توی ؟ مشکلنی سازی نھ ؟ با ھم مای نی داری کھ شما دو تا با ھم سازگارنھی اابانتخ
   ؟ی بذارونی با من در می ھست کھ بخوایزی ؟ چنی چند وقت نداشتنی ایتو
 

 بابا تمام اتفاقات ی بھتره برادی کنم شای و فکر مارمی بابا باال می انداختم تا چشمھانیی رو کھ پاسرم
 کھ چند ماه یلی چند ماھھ ، از مبای اون افسردگلی از دالزیاز ھمھ چ.  کنم فی چند وقت رو تعرنیا

 پارسا بگم ؟ زی آمری تحقی از سام بگم ؟ از حرفایعنی.  رو بگم زی شد ، ھمھ چیاز دستم دور نم
   ؟شی مجردیاز خونھ 

 موجھ ھم ی با پارساری پر از تحقی ولقیھ چندان عم نی از رابطھ ی رو بگم ؟ حتزی ھمھ چیعنی
  بگم ؟

 
 
 
" 
 
 
 

 دلھره شتری بستی نی از سامی خبرچی کھ ھنی کنم و از ای بار چک مھی ساعت می رو ھر نمیگوش
 ی ولرمی دوست دارم دوش بگًدایشد.  نھی شی و پوست سرم میشونی پیتند تند عرق رو.  رمی گیم
 ی خوام برم حموم بھ گوشیھر بار کھ م.  رم حموم زنگ بزنھ ی کھ می ھمون زمانًقای ترسم دقیم
غرورم .  ستی نیعیً در دسترس نبودن اصال طبنیا.  االن زنگ بزنھ دی گم شای کنم و می مگاهن

 خوره و من کالفھ طول ی بوق منطوری ھمرمی گی رو می سامی ذارم و دوباره شماره یرو کنار م
 بعد رمی گی شماره ش رو دوباره می شھ عصبی ده و تماس قطع میمجواب ن.  رم یاتاق رو راه م

پاھام .  شم ی مرهی خی زنھ بھت زده بھ گوشی شھ و بوق اشغال می مجکتی دوم تماس روقاز ب
 ی زده و خشک شده م دوباره دگمھ خی یبا انگشتا.  نمی شی منی زمی شھ و وسط اتاق رویشل م

 گھ ی کھ می زنی ضبط شده ی ، صداارمی رو کھ لرزون کنار گوشم میگوش.  زنم یتماس رو م
 .  وفتھی ی از دستم میگوش.  زنھ ی خالص رو مری ، تکرده  رو خاموششیگوش

 
بلوزم از شدت .  ذارم ی مزی می دارم و روی رو بر می گوشامی مرونی بمی اقھی چند دقی خلسھ از
 و خودم زمی ری سبد می رم و لباسام رو تویم مسمت حمو.  دهی بدن عرق کردم بھ تنم چسبیسیخ

 ی احساسچی از ھیخبر.  ستی از اشک و آه نیخبر.  سپرم ی خواب آور آب گرم میرو بھ خلسھ 
 یپرده .  شورم ی کھ بھش برنامھ داده شده ، خودم رو با دقت و آروم میمثل دستگاھ.  تسین
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انقدر .  زنم ی میلی کنم ، محکم بھ خودم سی بستھ از کف شامپوم حس میاشک رو کھ پشت چشما
 سی کھ دردش بھ خاطر خی ایلی سمت صورتم از سکی پره و یمحکم کھ برق از سر خودم م

 .  ذارمی ممینی بیانگشتم رو رو.  زنم ی کھ میھق خفھ ا.  سوزه ی ، مدهبودنش چند برابر ش
 
 . میبغض ندار.  میاشک ندار.  می ندارھیگر...  شیش -
 

 ِ ی شده و از گرماشون و شوری کھ با آب دوش قاطیی توجھ بھ سوزش صورتم و اشکای برهدوبا
 .   و با دقتزیتم.  شورم ی دن ، خودم رو می رو لو متشونیلبھام ماھ

 
 زنم ی لبخند مدهی ھم کشی غذا تودنی کھ از دی منزجر مانی افھی کشم و بھ قی عدس پلو مسی داز

 .   کوبھی منی زمی و پاھاش رو رورهی گی رو ھم مشینی شھ و بی مری لبخندم شدنی با دیکھ مان
 
 ...  آشغالونی حداقل من ای کردی سرخ کرده واسم درست مینی زمبیواسھ شام س: 
 
 .   مواظب حرف زدنت باشیمان: 
 
 کھ مامان ی بشقابیلی می داره و با بی بر مشینی بی پر صالبت بابا دستش رو از روی جملھ از

 کنھ و من دوباره ھمون لبخند کمرنگ رو ی بھ من مینگاه مظلوم.  کشھ یبراش پر کرده جلو م
 .   دمی ملشیتحو

 ی خوره ولی چند بار دلم بھ ھم می ره و حتی منیی پای مونھ و بھ سختی راه گلوم منی غذا بیقاشقا
 .   رو تموم کنم کنھ بشقابمی ِ سرد و سخت درونم نشستھ کھ مجبورم منیاسمی ھی
 
 .  کنمی کردن آشپزخونھ بھ مامان کمک مزی تمی کنم و توی رو جمع مزی دقت و آرامش مبا
 
 شب رو ٣٠ :١٢بھ ساعت کھ .  کنم ی میری کنم و گرد گی مزیی دقت و حوصلھ اتاق رو تمبا

. ه  پنجره ھم گرد و غبار داری شھی رسھ شی بھ نظرم می کنم و حتی نمیی ده اعتناینشون م
 بھ دستمال کھ قھیبعد از چند دق.  کشم ی رو از باال دستمال مشھی ذارم و شی پام مری رو زیصندل

 .   کنمی سطل آشغال پرتش می کنم و تویگرد و غبار گرفتھ نگاه م یادیز
 
. روزنامھ ھم باشھ خوبھ .  خوام ی چرخم دستمال می و دور خودم مامی منیی پای صندلی رواز

 ی فلسفھ خیکتاب قطور تار.  کنم یبھ دور برم نگاه م.  ستینھ ن.  ستی اتاق نیروزنامھ تو
 . برتراند راسل بھ نظرم خوب باشھ

 
 و با اتوبوس نی بود بدون ماشکی تا انقالب رفت و چون طرح ترافدنشی بھ خاطر خرچارهی بیسام

 . رفتھ بود و چقدر غرغر کرده بود
 

 رم و ی می صندلی زنم و باالیاز کتاب رو چنگ م صفحھ شی دارم و پنج شی رو برمکتاب
 و چند امی منییدوباره پا.  نھی شی نشده بھ دلم نمزیی تمی کافینھ بھ اندازه .  کنم ی مزییدوباره تم

 .   کنمی رو پاره مگھیبرگ د
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 رو با ی صندلری زی گرد و غبار گرفتھ ی مچالھ شده ی کاغذای کنم توده ی مزیی رو کھ تمشھیش
 زیی اتاق کھ ھنوز تمیخب کھ چ.  ده ی شب رو نشون م١ساعت .  دم ی سطل اتاق جا میمشت تو

 ...  کمد و کشوھا رو مرتب نکردمیھنوز تو. نشده 
 
 کنھ ی عبور مدهی و رنگ پردی از حد سفشی و دختر بنھی از آمی شم و نگاه گذری رد منھی آی جلواز
 یلباسام رو م.  کشم ی مرونی مرتب کردم بشبی کھ دیی کشو کمد ویمانتو مقنعھ م رو از تو. 

 دیانب.  تا شب رنگ داشتھ باشھ دیلبام با.  زنم ی رو ممی گلبھی ساعتھ ٢٤ عیپوشم و رژ لب ما
نگاھم تا .  کنم ی گونھ ھام محو می رو روی گلبھیرژ گونھ .  کمرنگ باشھ ی صورتینجوریا

 ی رو تموم کنھ ولی بازنی کنھ کھ ای سرد و خشک التماس منیاسمی و انگار بھ ادیچشمھام باال م
 .   رهی اعتنا می شھ و بی از ظاھر موجھش بلند می بخشتی با لبخند رضانیاسمی
 

 ی قدم ھام رو محکم بر می کنھ ولی احساس ضعف مشبی دی خوابی رمق نداره و بھ خاطر بپاھام
 . رمی گی رو مای پریشماره . دارم 

 
  ؟یی ؟ کجای رسی میپس ک.  یسالم پر -
 
گفت کالس صبح رو .  دنبالت ادیخودش م. مگھ پارسا بھت نگفت ؟ صبح گفت باھات کار داره : 
 .  یاینم
 
 .ً باشھ فعال. ًچرا گفتھ بود اصال حواسم نبود  -
 

 نگاه ینیاسمیبھ .  کنم ی نگاه منھیھربار کھ بھ آ.  زنم ی اتاق قدم می کنم و توی رو قطع میگوش
 .   رسھی محکم بھ نظر نمگھی کنم کھ دیم
 
 

 جواب دادن بھ سمت در خونھ نی ، در حوفتھی ممی گوشی پارسا کھ روی شماره قھی از چند دقبعد
 کھ تعادلم رو حفظ رمی گی کنار پلھ ھا میاز نرده .  تمام جونم رو گرفتھ یاسترس لعنت.  رم یم

 .  کنم
 .  کنمی بزنھ مکالمھ رو شروع نشده تموم می حرفنکھی دم و قبل از ای رو جواب میگوش

 
 .  امیدارم م -
 

 .   کنمی رو قطع میگوش
 

 ی بونی ده و ای عطرش آزارم میبو.  کنم ی و نگاھش نمنمی شیم.  کنم ی رو کھ باز منی ماشدر
 .  کھ تا حاال حس کردمیی بونیعطر با قدمت چند سالھ ناآشناتر

 
  ؟ادی سالم کردنت نمھیچ_ 
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. معلومھ کھ تازه حموم بوده و ھنوز موھاش نم داره .  شم ی مرهی دم و فقط بھش خی رو نمجوابش
 .  باالدهی رو تا آرنج کشناشی و آستدهی پوشیبلوز کرم رنگ

 
   ؟ی نا حسابی دختره می بدھکارت شدمیزی چھی ی کنی نگاه مینجوری اھیچ_ 
 
 .  کنھیش حال بدم رو بدتر م"  ی نا حسابیدختره " 
 
   ؟می ریکجا م -
 

 .   شھی مرهی کنھ و دوباره بھ روبروش خی می ده و فقط نگاه تند و عصبی نمجواب
 

 محکم و خشن فرو نیاسمی قالب ی کنم دوباره توی می دم و سعی مصی خونھ ش رو تشخریمس
 .  برم

 
 .   شمی کنم و پشت سرش وارد خونھ می رو باز منیبا آرامش در ماش.  کنھ ی خونھ پارک میجلو

 
 ی راحتی دستم محکم گرفتم روی رو توفمی ھمونطور کھ بند کارمی رو در برونمی لباس بنکھی ابدون

 .  نمی شیم
 

 ی خبر دارم و ماتی کھ من از گند کارنھی االن ؟ اھی ؟ مشکل چی کنی لباسات رو عوض نمھیچ_ 
 ھالوا بھت اعتماد داشتم و ھر نیً نداره ؟ قبال کھ عیرمونی کھ تنوع طلبھ و سی دخترھیدونم تو

   ؟ی رفتی ، دائم از سر و کولم باال می کردی می خواستی میغلط
 
 یحرفات رو بزن م.  کنھ ی رو پر مزتی پاک و تمی بوده ھمش نزن بوش زندگیاگھ گندکار -

 . خوام برم
 

   زبونت باز شده ؟ای ؟ ی گرفتادی یبا زبون دارا گشت!  ؟ی گرفتادیِا ؟ _ 
 
 .  گذاشتھ بودم بھ موقعش. بلد بودم  -
 

  ؟ نھ ؟ جاش خوبھ ؟ خب ؟گھیموقعش االنھ د_ 
 

 ھمون پارسا ست کھ باھاش نیا.  کنھ ی نمینھ کار.  رم ی فرو مشتری بمی راحتی توادی کھ مجلو
باباش بابام .  شناسھ یمامانم مامانش رو م.  دهیھمون پارسا کھ بزرگ شدنت رو د.  یبزرگ شد

 .   ترسونتتیداره م.  شناسھ یرو م
 .   شمی ندازم و بلند می می راحتی رو روفی ندازه ، کی مھی روم ساشتری و قدش بادی کھ مجلوتر

 
  ارضا شد ؟تی باش حس قدرت طلبیراض.  ترسم یً اصال من ازت می ایباشھ تو قو -
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 مقنعھ از صورتم جدا ی کشھ جلو بھ سمت خودش کھ جلوی و مقنعھ م رو مارهی رو جلو مدستش
 از ذھنم زمی آمری اون حالت تحقیتو.  ارهی شم ، مقنعھ رو از سرم در می مدهیجلو کھ کش.  شھ یم
 ال مرتب کردن موھام بایدستم رو کھ برا.  مرتب کنم ختھیً گذره موھام رو کھ احتماال بھ ھم ریم
.  شونھ ی پاش می و روھنی شی می راحتی کشھ و روی و با خودش مرهی گی راه منی برم بیم

 .   ذارهی خوام بلند شم کھ نمی کشم و میدستم رو م
 

 بھ یبھت رو دادم شروع کرد.  ی کردم ؟ ھار شدی االن جمعت مدی کھ نبایدی ترسیاگھ م_ 
 .  جفتک انداختن

 .  زنمی داد مًبای کشم و تقری رو محکم مدستم
 
 . ولم کن -
 

پشت گردنم رو با دستش محکم .  ذاره ی پا مری کنھ و قانون نا نوشتھ ش رو زی مشی عصبدادم
 .  رهی گیم
 

 خب ؟. داد نزن واسھ من _ 
 
 .   دهیمحکمتر فشار م.  کنم ی غلبھ مزنی خوان بری گم و بھ اشکام کھ می نمیزیچ
 

 خب ؟_ 
 

 .  کنمیآروم زمزمھ م.  چکھ ی کنھ می می بھ من دھن کجاشکم
 
 . خب -
 

 مستقل ی و خونھ ی رشتھ بدریی سرت کھ تغی آشغال انداختھ بود تونی چند وقتھ ، انی ایپس تو_ 
  ، آره ؟یریبگ
 
 ای کھ منتظر جوابشھ ھیی از اون سؤالھادهی کھ پرسی سؤالنمی کنم ، ببی نگاھش می صورت اشکبا

 ، نمی بی مرهی رو کھ بھ روبرو خشینگاه عصب.  سرکوفت داره ی کھ جنبھ ھییاز اون سؤالھا
 . ستی شم کھ منتظر جواب نیمتوجھ م

 
 . نمی بی خودم می از پارسایی کنھ و تھ چشماش کورسوی نگاه مسمی صورت خبھ
 

 .   احمق ِ سادهیدختره _ 
 
 .  کنمی روبروش اشاره می کنم و بھ راحتی استفاده منمی بی لحنش می کھ تویزی ناچی نرماز
 
   ؟نمیبرم اون جا بش -
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 دی شم تا شای مرهی صورتش خیتو.  ارهی لبھاش می روی دور شدن ازش لبخند سردی برااصرارم
 ی موھام فرو میدستش رو کھ تو.  کنم ی نمدای ازش پی اثرستین.  کنم دای خودم پی از پارسایرد

 ی دردناکیلی سرد و ساکت انگار سنیاسمی.  انی کنھ ، اشکام بند میکنھ و پوست سرم رو لمس م
 زی چچی کنھ ھی پر نمزی چچی رو ھنمونیسکوت ب.  کنھ ی زنھ و ساکتش می مونی گرنیاسمی بھ
 ینجس واژه .  و کشدارند نی زده و سنگخی نفس ھا یصدا.  تند نا منظم ی نفس ھای صدایحت

 .  زده ستخی ی نفسھانی افی توصی براینیدلنش
 

 بھ صورتم نھی آی و توستمی ایم. نم  کی بار باز و بستھ مھی کنم و ی رو با دست مرتب مموھام
 حجم گرفتھ و سرخ و ی لبھای شم و نگاھم روی مرهی احساسم خی بیبھ چشمھا.  کنم ینگاه م

 ی کھ روی گردی برگردونم چشمم بھ سرخنھی خوام از آیروم رو کھ م.  مونھ یملتھبم ثابت م
 خودم حس ینگاھش رو رو.  کشم ی م رو کالفھ باال مقھی.  وفتھی تا شونم افتاده مگردن حدفاصل

 ھی تخت تکی تخت نشستھ و پاھاش رو دراز کرده و بھ پشتیرو.  کنم ی نگاھش نمی کنم ولیم
 . داده

 
 ی جلودی بایمقنعھ م رو ول.  پوشم ی دارم و می چھارچوب در اتاق خواب مانتوم رو برمنی باز
 رو ھامیچتر.  کنم ی درستش منھی آی گردم و جلوی اتاق خواب برمیدو باره تو.  سر کنم نھیآ

 .   کنمیدوباره بھ لبھام نگاه م.  کنم ی مرتب ممیشونی پیرو
 

ً صورت ساده کھ مثال نیتا ا.  آورده بودم شی رو با اون رنگ تھوع آور گلبھمی رژ لب لعنتکاش
 حالم ی معصومانھ ازیًاصال ھر چ.  تھوع آورش رو حفظ کنھ تیدانشگاه رفتھ بوده ھمون معصوم

.  ستی نیتی معصومچی کھ ھنھی محض اقتیحق.  داره ، دروغھ ی گندیرنگ و بو.  کنھ یرو بد م
 .  ستی نیحی ملیرنگ چیھ
 
 و ادی تا بی راحتی رونمی شیم.  خودم حس نکنم ی تا نگاه معذب کنندش رو روامی برونی اتاق باز

حوصلھ .  و بخواد بھ زور سوارم کنھ  دنبالمادی و برونی ندارم کھ برم بنوی ایحوصلھ . برسونتم 
 قھیدق چند.  ذارم ی زانوم می دارم و روی برمنی زمی رو ھم از روفمیک.  دعوا و تنش ندارم ی
 کنھ و من ھمچنان نگاھش ینگاھم م.  ادی مرونیاز اتاق ب.  شھ ی سکوت گم می کھ خونھ تویا

 تونم از ی چشمھام ھست و مدی دھی زاوی حجم مردونش توی شدم ولرهیبھ روبروم خ.  کنم ینم
 .  ستی و باال تنھ ش برھنھ ندهی رو پوشرھنشی بفھمم کھ پدی دھیھمون زاو

 
 .  و قلدرمی ِ روانی وحشھی من ی مظلومیآره تو معصوم_ 
 

 یمگھ اعتراض. کاش تمومش کنھ .  زارمی اوج گرفتن بنی و من از ارهی گی داره اوج مصداش
  کنھ ؟ی گفتم ؟ چرا خودش داره شروع میزیکردم ؟ مگھ چ

 
 شیشونی کنم داره با ساعدش عرق پیحس م.  ده ی کنھ و داره ادامھ می ترش می من عصبسکوت

 بگم فقط ساکت باش ادی دوزم و تا پشت لبھام می رو بھش ممینگاه ساکت و خال.  کنھ یرو پاک م
 .  کنمی نگاھش می بھ جاش فقط با نگاه تھی نگو ولیچیھ
 
 .  حاال من آدم بده ھستمیلومتری صفر کی تجربھ ای بیتو پاک_
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 .   ذارمی و لبم مینی بی و انگشتم رو روستمی ایم.  بلندش رو تحمل کنم ی تونم صداینم
 
  ـــــسیس -
 

 .   کشھی مانتوم رو می قھی ادی جلو میعصب
 

 ی عوضاریادا در ن_ 
 
 رم و بھ ی ره و منم پشت سرش میسمت در م زنھ و بھ ی رو چنگ منی ماشچیی اپن سوی رواز
 .   کنمی می توجھی ده بی ذھنم غرورم رو قلقلک می داره توی کھ با لجبازینیاسمی
 
 "  یبھت گفت عوض" 
 
 "  اریبھت گفت ادا در ن" 
 
 

... 
 
 نازک ماسک رو ی صورتش پارچھ یمامان رو.  کنم ی ندازم و در خونھ رو باز می مدیکل

 .   ھال نشستھی توی راحتیگذاشتھ و رو
 
 .   واست ماسک بذارمایبرو صورتت رو بشور ب...  یاسیسالم : 
 
 و زی می شھی خوره بھ شی ھا کھ سگکش می وسط راحتزی کنم سمت می رو محکم پرت مفمیک

 .  خورهی ده کھ مامان با ضرب تکون می می بلندیصدا
 
 آشغال رو یمن اون ماسکا.  نھیاسمی نی من کھ روم گذاشتیاسم مسخره ...  یاسیبھ من نگو  -

 .  خورهی و کوفت و زھر مار حالم بھ ھم ماری آلوورا و خیاز بو.  ذارم ی صورتم نمیرو
 

 یسمی سادنیاسمی یول.  سوزه ی مظلومش می چھره ی کنھ و دلم برای با دھن باز نگاھم ممامان
 .   کوبمی رم و در اتاق رو محکم میسمت اتاقم م.  ده ی وجودم داره جوالن میتو
. مقاومت مصالح .  کار دارم یکل.  درس بخونم یلی خدی درس بخونم بادیبا.  کنم ی اتاقم نگاه مبھ
 .   بخونمیلی خدیبا.  یاضیر.  کیزیف

 .  فنی دن کثیبو م.  بدم بشوره دیمانتو و لباسام رو با.  کنم ی رو عوض ملباسام
 
 
... 
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 یرو.  شدم یمتوجھ حضور بابا و مان.  ادی مرونی کھ از بیی شده و از صداھاکی تارھوا
 .   دفتر و کتاب و جزوه ھام خم شدمی کف اتاق نشستم و روکیسرام

 
 یدر باز م.  دارن کارمیھنوز کھ وقت شام نشده پس چ.  کنم یبھ ساعت نگاه م.  ادی در میصدا

 .   کنھی و نگاھم مستھی ای چھارچوب در میتو.  شھ یشھ و بابا وارد م
 
 کھ یای نمرونی اتاقت بیًاصال از تو.  ی کنی سالم و احوالپرسرونی بیومدیً اصال ننیاسمی: 
  دخترم ؟ی کنی مینجوریچرا ا. مامانتم کھ از دستت ناراحتھ .  متینیبب
 

 زنم و یبلند داد م.  دم ی و کنترلم رو از دست ماریاخت.  رمی گی مشیآت.  شم ی می و عصبکالفھ
 .  رهیبا ھر کلمھ صدام باالتر م

 
 مھندس آشغال بشم ھی خوام یم.  خوام مھندس بشم یم.  ادهی زیلیدرسام خ.  خونم یدارم درس م -

 .  اون شرکت کثافت کار کنمی توامیکھ ب
 

 سوزه و سرم ی کھ بابا دستام رو گرفتھ و صورتم مامی بھ خودم می فھمم و وقتی خودم رو نمحالم
 رهیبابا بھت زده بھ من خ.  زدم ی سر و صورتم می قدرت خودم تونیداشتم با آخر.  کنھ یدرد م
 بابا ن شھ بھ حال االی کھ مھی کلمھ انی واضحتری و ناتوانیدرموندگ.  کنم ی مھیمن بلند گر. شده 

 . نسبت داد
 
 
 
 
 
 
" 
 
 بندم ی باز مونده م رو میلبھا.  کنم یه نگاه م شدیسکوتم طوالن.  کنھ ی بابا کھ منتظر نگاھم مبھ

 .   کششون بدمی کنم بھ لبخندی میو سع
 موضوع حرف نی ای کھ شمام درباره ی خواستگاریبعد از جلسھ .  ستی نی مشکلچینھ بابا ھ -

 .  می زنی با ھم حرف منی و فکر کردنیزد
 خواد با دوست پسر ی دختر خجالت زده و خوشبخت رو کھ مھی ری ذارم تصوی شم و می مبلند

 تونم ی کھ مھی کارنیخوشحال نشون دادنم کوچکتر.  ذھن بابام حک کنم یعاشقش ازدواج کنھ تو
 . نھاستی از اشتری بیلی بکنم کھ حقشون خی پدر و مادریبرا
 

 مامان زرنگش دهومی نیھنوز خواستگار.  خواھش کرد قبول نکردم برم خونشون ی چقدر پرھر
 پاساژ محل کارش کیم و دارم نزدl کالفھ.  خونشونم برم نکھی بھ حال ای واھی راضنیاسمیگفتھ 
.  تونم ی نمی کنم ، تمرکز کنم ، ولی گوش ممی کھ با گوشی کنم بھ آھنگی می زنم و سعیقدم م
 ای گذاشتھ ، ی با من قرار خواستگاری بدون ھماھنگنکھی ای اومدم ، برای چی دونم براینم ًاصال

 من ی وبھ جاش صبح و شب بھ پر و پاادی کھ سھ روزه دانشگاه نمای کنم با پرشی راضنکھی ایبرا
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 ده کھ ازش ی تھ ذھنم رو قلقلک می حسھی کھ نھی الشی دلدمی دونم شای کنھ ؟ نمی آشتچھی پیم
 از زبون سام نکھیقبل از ا. ھم بگھ  اون و سام رد و بدل شده ، خودش بنی کھ بیی حرفاوامبخ

 ی کھ دلم نمنھی قرار گذاشتن با سام ، ھمی امروز و فردا کردن ھام برانی الیً اصال دلدیشا. بشنوم 
 .   کھ بھ پارسا دارم خراب بشھیخوام حس

 ِ نشستھ ینی و سنگی و لختای پری دغدغھ ھا دلم شور ِ نشاط از دست رفتھ نی ای تھ تھ ھمھ یول
 من ی دونم دوست نداره کھ بدون اطالع برم محل کارش ولیم.  سوزه ی مای پری صدایتو

 ! برعکس دوست دارم سرزده برم محل کارش
از پلھ ھا .  کنم ی موھام مرتب می کنم و شال کرم رنگم رو روی ممی بھ پانچ بافت قھوه اینگاھ

 پارسا رو جلب یتوجھ دوستا کنم کھ انقدر پاساژ شلوغ ھست کھ ی رم و خدا رو شکر میباال م
 ی و برام سر تکون مستادهی چھارچوب مغازش ای کھ تونای سدنی ھمھ احساس خوبم با دیول. نکنم 

 ھم ی تندی لبم رو بھ حالت انزجار جمع کنم و چشم غره ی خواد گوشھ یدلم م.  ره ی منی از بده
 ی سر تکون مری و سربھ زنی متیلی بھ جاش خیول.  اتفاقات شده نی ای ِ ھمھ یبرم ، کھ باعث بان

 ھا یر در حال سر و کلھ زدن با مشتامیمھتاب و پ.  کنم ی مغازه داخل رو نگاه مرونیاز ب. دم 
در رو .  کنن ی می گذاشتن و دارن با تبلت شطرنج بازنشونی تبلت بھی انیھستن و پارسا و شا

 فھمم ی زنھ و من نمی م محکم منھی سی تولی دلی بیقلبم بصورت احمقانھ ا.  کنم یآروم باز م
 شدن یز گرم باانی پارسا و شای شم ولی پارسا متوقف مزیکنار م!  معذبم ؟لی دلیچرا من انقدر ب

ً م رو مثال صاف کنم کھ نھی بکنم و سی کوتاھی کنم سرفھ ی میسع.  ستنیو متوجھ حضور من ن
 مھتاب با ی پر انرژیصدا. م  شنوی نمادی مرونی کھ از دھنم بی سرفھ ای صدایخودم ھم حت

 .  پرونھی ھر سھ مون رو از جا می ای تصنعھی خوشحالیچاشن
 
ِا ا :     ؟میدی جون چھ عجب شما رو دنیاسمیسالم ! ِ
 

 کنم و باھاش دست ی چرخھ و روم رو بھ سمت مھتاب می مانی پارسا و شای رودی با تردنگاھم
 .  دمیم
 
 . زمیسالم عز -
 

 . ستھی ای می کنار صندلانیشا
 
 .  دینی بشدیی ؟ بفرمادی خانوم ؟ خوبنیاسمیسالم : 
 
 . ستمی ای می کنم و معذب کنار صندلی می احوالپرسانی شابا
 
 . دیراحت باش.  شدم ، گفتم بھ پارسا سر بزنم ی رد منجایداشتم از ا.  دیینھ بفرما -
 

 .   شھی زنھ و از کنارم رد می می لبخند مھربونانیشا
 
 .   کار دارممیلیًاتفاقا خ.  رفتم یداشتم ممن : 
 

 .   کنھی رو بھ سمت پارسا مروش
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 . ًفعال داداش: 
 

 کشھ و ی بدنش رو مالی خیپارسا ب.  دم ی سالم سر تکون می و بھ نشونھ نمی شی می صندلیرو
 .  کنھیسالم م

 
 .   سرکارتوندیی بفرمای تموم شد خانوم رسولیمھمون_ 
 

 مانتو دست گذاشتن ھی ی کھ روی کنھ و سمت چند مشتری و لبخندش رو حفظ مارهی کم نممھتاب
 .   سوزهیدلم واسش م.  ره یم
 
 . رنی کار بگی سختدی کار کردن کنار تو بای ھا براچارهی بنیچھ طرز رفتار با فروشنده ست ؟ ا -
 

 ی ؟ بیایبر م خی ؟ بھیچ.  بسوزه گرانی دی خواد دلت برای کار خودت باشھ نمیتو سرت تو_ 
  ؟ی ریخبر واسھ خودت م

 
 دی و سفی آبھی کنم و ی مشخونی پی چرخھ و دستم رو توی مدشی جدی شال گردن ھای روچشمم

 بار کھ با پارسا نی کھ اولھی ھمون شال گردنھی شبری بخادشی.  کشم ی مرونیچھارخونھ ش رو ب
 . زنی ری بھ ھم مگھی دی شال گردن ھادنشی کشرونیاز ب.  شونھ م انداختم یقرار داشتم رو

 .  کنمی ذوق بازش مبا
 
 ...  مثل شال گردن منھ ھمون کھنیپارسا بب -
 

 ی تانک بود و اون مقنعھ ی کھ اندازه تی کتونی با اون کفشای بوددهیھمون کھ اون روز پوش_ 
 .   کج و کولھھیسورمھ ا

 
 .  رمی گی میزی زنم و ساق دستش رو بشگون ری میی دندون نمالبخند

 
 رم یخب بھ مامان بابا گفتھ بودم دارم م.  ستنی سابقت پرفکت نیھمھ کھ مثل دوست دخترا -

  ؟ومدمی می سانت١٠کالس کنکور با کفش پاشنھ 
 
 . ادیرنگشم کھ بھ لباست نم.  ننداز دور گردنت بچھ یاون جور_
 

 رونی چھار خونھ رو بی شال گردن کرم قھوه اھی داره و ی گردن رو از دور گردنم بر مشال
 .   ندازهی شونھ م می و روارهیم
 

 ی بھ من بگنکھی بدون ای ؟ کھ چی کنزمیً مثال قراره سوپراای ؟ یری مچ منو بگیًاالن مثال اومد_ 
   ؟یاومد
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 ینتونستم صبر کنم تا شما سرت خلوت بشھ ، من رو ببر.  بودم ی کدوم از دستت عصبانچیھ -
 !  خونھی و گرسنھ برگردونرونیشام ب

 
 بابت دیمن با!  ییچقدر تو پررو.  ادی زدن خوشم نمھی و کناشی از نی دونیدرست حرف بزن م_ 

   با ھم دوست شدن ؟ی و پرنای سی دونستیکھ تو نم.  و دروغ گفتنات ناراحت باشم ایپنھان کار
 
 یچرا با پر.  واسھ من و توام بده ھی ؟ اگھ کار بدمیستیپارسا مگھ ما خودمون با ھم دوست ن -
 .  دانشگاهادی ؟ سھ روزه کھ نمی کنی مینجوریا

 
 . رهی گی می ش رو از صندلھی تککالفھ

 
 .   بشنومیزی موضوع چنی ایدوست ندارم درباره .  بار گفتم دخالت نکن ھی_ 
 
 ... دی کھ نبایحاال چون دوستت داره براش مھم -
 

 ً اصال ؟نجای ایای سرخود بی گفت پاشیک. رد نکن اعصاب خو_ 
 

  دهی مھی تکی صندلی کنھ و دوباره بھ پشتی نگاه مرونی گردونھ و بھ بی رو از من بر مصورتش
. 
 
 من جواب ی زنگ بزنھ ؟ چرا بھشون گفتی قراره مامانت واسھ خواستگاریچرا بھ من نگفت -

  آخھ ؟ی ایمثبت دادم ؟ چرا انقدر مغرور و از خود راض
 

 .  نھی شی صاف مشی صندلی روکبارهی و یعصب
 

  ؟یچ_ 
 
 حرفم ی کنم تا بفھمم کجای می ذھنم حالجیجملھ ھام رو دوباره تو.  خورم ی برخوردش جا ماز

 خورده ھی انقدر ناراحت شد ؟ ی بھش گفتم مغرور و از خود راضنکھی از ایعنی. ناراحتش کرده 
 .  کنمی خودم رو جابھ جا می صندلیتو
 

 .  ؟ دوباره بگوی گفتیچ_ 
 
  ؟ی گی خواد نمی دلت میمگھ تو خودت ھر چ.  نزدم یحرف بد -
 

 .  کجا زنگ زده ؟ دوباره بگوی کنیاسمی_ 
 

 ی دونھ ؟ مگھ میً واقعا نمیعنی.  کنم ی میابیصورتش رو ارز.  شھ ی ملی سمت من متمامنتظر
ً ؟ مثال ناراحتھ کھ مامانش زنگ زده ین ؟ حاال کھ چ بدون اطالع اون زنگ زده باشدیشھ ؟ چرا با

  کرده ؟یخواستگار
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 موضوع رو گفتھ نظر نیاسمیگفتھ پارسا بھ .  کرده یمامانت زنگ زده بھ مامانم خواستگار -
 .  مثبت بودهنمیاسمی
 

 .   دهی مرونی نفسش رو بکالفھ
 

 .   رسونمتی خودم ممی شام بخورمیپاشو بر_ 
 

 از دیشال گردن رو با ترد.  شم ی شھ و من ھم بلند می داره و بلند می بر مزی می رو از رولشیمبا
 .  ذارمی مزی می کنم و رویدور گردنم باز م

 
 .   دوبارهی نرسریصبح د.  رم ی من مامیپ_ 
 

 شونھ م ی کنھ و روی می داره و نگاه تندی بر مزی می گذاشتم از روزی می گردن رو کھ روشال
 .   فھممی نمیزی گھ کھ من چی لب مری زیزیدازه و چ نیم

 محل کارش ی پارسا ، دوست نداره دستش رو توی اوردهی بھ زبون نی از قانون ھاگھی دیکی طبق
 نکارویچرا مامانش ا.  کرده جمیرفتار مامانشو خودش گ.  رم ی و منم ھم تراز باھاش راه مرمیبگ

  کرده ؟ی مامانش خواستگارنکھی ناراحتھ از ایپارسا االن از چ. کرده 
  کنمی رو پرواز منی پاساژ تا ماشری و مسرمی گی بغلم مریدستھام سردم رو ز.  سرده رونی بیھوا

. 
 .  ارهی مرونی ببشی رو از جشی ، گوشمینی شی کھ منی ماشیتو
 و کنار رهی گی می مسخره ناراحتم کھ پارسا شماره ای خواستگارنیً بگم کھ اصال منم از اامیم

 .   ذارهیگوشش م
 

 بھ ی خوای میچرا بھ من نگفت...  خودم راحتترم یگفتم کھ خونھ ... نھ ... خوبم ... سالم _ 
 نقطھ ضعف ی روی ذاری دست می کھ دارنجاستیاشکالش ا...  ؟ ی زنگ بزننیاسمی یخانواده 

 ...   ؟ی گذاشتیار قرار خواستگی مدت تنھا باشم ، برداشتھی خوام یمن بھت گفتم م... من 
 

 . نمی شی مخی سمی صندلی شھ منم توی کھ بلند مصداش
 

نھ ...  ی گی منوی باباش منتظر بھانھ ست ، ای دونیم...  ینھ الزم نکرده قرار رو کنسل کن_ 
نھ ...  ھیکاف... بسھ ...  ؟ نی برگشتن من سوء استفاده کردی براھی قضنی چرا از انھیحرف من ا

 ...  رفتمیً اصال نمامی خواستم بیم...  کنم ی نمی رانندگستی روشن ننیماش
 

 .  کنھی داشبرد پرت می کنھ و روی رو قطع میگوش
 

 و منتظر نمی شی ممی صندلیساکت تو.  کھ کرده بھ من بخوره یی دوست ندارم ترکش دعواًاصال
 .  شم تا خودش آروم بشھیم
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 دهی کباب و برنج قد کشی حالم از بوگھینم د کی کنھ و من فکر می پارک می رستوران سنتیجلو
 پرسھ یآخھ چرا نظر منو نم.  کنم ی بھ دستوران نگاه میبا بدعنق.  خوره ی مزه بھ ھم می بیھا
 !؟
 

 ی نگاه مشی چرخونھ و بھ گوشی گذاشتھ و مزی می روی رو عمودشی ساکت نشستھ و گوشپارسا
 پارسا گذاشتم و حاال ی غذا ، انتخاب رو بھ عھده ی کردن منونیی ساعت باال پامیمنم بعد از ن. کنھ 

 ی جا جمع شد ھمش رو با کف دست مھی ی و وقتزمی ری مزی میدارم سماق و فلفل و نمک رو رو
 . نی زمی روزمیر
 

 .   ذارهی مزی می و محکم رورهی گی حوصلھ نمکدون رو ازم می بپارسا
 

 . یاعصابمو خورد کرد.  گھینکن د_ 
 
 شھ سر من یاعصابش از دست مامانش خورد م.  گم ی نمیزی چی شم ولی صورتش براق میتو

 .  کنھی میخال
 

   گفتن ؟ی چدنی رو فھمی خواستگاری ھی قضیحاال مامان و بابات وقت_ 
 
 ی ھی با قضیول. از دست من ناراحت شدن کھ بھ تو بدون مشورت با اونا نظرم رو گفتم  -

 .  گھی می خواستگاری نداشتن بابا گفت نظرش رو بعد از جلسھ ی مشکلیخواستگار
 
 .  شھی شھ و لحنم معترض می کم بلندتر مھی و صدام وفتمی حرکت مامانش مادی
 
ً نظر من مثبتھ ؟ اصال اون مثال دو کلمھ ای مامانت گفت نظر من مثبتھ ؟ تو بھش گفتیکھ چ -  یً

   بود ؟ی خواستگارمیگزار کرد بری و با مسخره بازمیکھ ما با ھم حرف زد
 

ً و بعدا یً مثال فکرات رو بکنای ؟ ی تا تو نظرت رو بگمیای و بمی چند بار بریدوست داشت! آھان _ 
   مگھ ؟ی کارا ؟ حسرت دارنی استی ؟ واسھ من و تو مسخره نیجواب بد

 
 .   کنمی حرص پوست لبم رو مبا
 
! نھ کھ ازدواج دھم منھ !  دم ؟ی جواب مثبت میکیھ مگھ بار اولمھ کھ دارم ب. نھ حسرت ندارم  -

 .  ذوق ندارم
 

 .   مزه مزه کنادی مرونی کھ از دھنت بیحرف_ 
 

منم تمام .  داده ھی گذاشتھ و تکزی می رو روشی شھ و حاال اون گوشی منی سنگنمونی جو بدوباره
 کنم اگھ چند تا دونھ نمک ی کنم و دارم فکر می کردن با نمکدونا رو سرکوب می بھ بازلمیتما

  شھ ؟ی می چزمی پارسا بری گوشی روزی ری سوراخ ھای تویواشکی
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 بوده ؟ نکنھ ی مونھ ؟ دعواش با خانواده ش سر چی اون خونھ می االن پارسا شبا تنھا تویعنی
 حرفا نی و ای خواستگاری ھی اون خونھ شبھا تنھاست ناراحتھ و قضی پارسا تونکھیمامانش از ا

 ده ی کنھ و جواب سؤالھام رو نمی مخمی ی دونم سنگ روی کھ میی ؟ از اون جادهی کششیپرو 
 .   کنمی رو مطرح نمکدومشون چیھ
 
   ؟ی ؟ بعدش چی خواستگارنیای بنی خوای میعنی گم پارسا یم -
 

   کنھی مکی چشماش رو بارپارسا
 

  ؟ھیمنظورت چ_ 
 
 .  می حرف نزدی جدھی قضنی ایًما کھ اصال درباره ...  کھ خب نھیمنظورم ا... خب  -
 

   منو ؟ی ؟ سرکار گذاشتمی کنی می با ھم زن و شوھر بازمیپس دار_ 
 
 ... زهی چیعنی...  خوام ی خورده مھیمن  -
 

 .  کنھی ترم می شده ش عصبزی کھ نگاه نافذ و تنمی کنم واکنشش رو ببی منگاھش
 
.  رو بگم طمی من شرای رو بگطتیًمثال تو شرا... گھی دمی بزندیف کھ باخب حر...  خورده ھی -

 . می بھ ھم بگمی ھست کھ بھ ھم نگفتیًمثال اگھ حرف
 

 ؟ ی دوست داری ؟ چھ گلھی مورد عالقھ ت چی ؟ غذاھیًمثال رنگ مورد عالقھ ت چ! اوھوم _ 
 !  ؟ نھ ؟ شعر نگو برو سر اصل مطلبمی بذاریھوم ؟ اسم بچھ ھامون رو چ

 
 کنھ یکف دستام عرق م. َ کنم ی گفتنش جون میدارم برا.  کنم ی منیی ذھنم باال پای م رو توجملھ

 .  ندازمی منییسرم رو پا.  کنم یو با مانتوم خشکشون م
 
 . میگ بھ ھم بمی کردی ھست کھ از ھم مخفیزی کھ خب اگھ چنھی ؟ منظورم ای کنیچرا مسخره م -
 

  ؟ی کھ نگفتھی ؟ چھیمنظورت چ_ 
 
ًمثال اگھ بھ من تا حاال ...  ی و نگفتی بگدی بای کنی ھست کھ فکر میزیاگھ چ.  یمنظورم تو بود -

 ... ی گفتیدروغ
 .  شھی منیی صورتم باال پای شده ش روکی بارنگاه

 
 .  تمومش کن.  نمی بی تا تھ مغزت رو میدھنت رو باز نکرد.  من تو رو بزرگت کردم نیاسمی_ 
 
 رو از ھم یزی چدی خوان با ھم ازدواج کنن کھ نبای دو نفر می رو تمومش کنم ؟ خب وقتیچ -

 ... پنھون
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 . ادامھ نده.  پره تمی ظرفگھیمن د_ 
 

 بھ سمت ما در حال ی مردی شونھ ی روش کھ روی ھاسی تھوع آور غذا با دینی سی رونگاھم
 .   مونھیحرکتھ ثابت م

 
... 
 
 خچالیسمت .  کنم ی تخت پرت می و ھمھ رو روارمی رو در مرونمی بیلباسا.  دانشگاه برگشتم از
.  زنم ی کنم و ناخونک می کنم انگشتم رو توش فرو می رم و در شکالت صبحانھ رو باز میم

 .  زنھی مامان از پشت اپن غر ماوردهی نرونی آب رو کامل بیھنوز بطر
 
 و زمی ری آب موانی لی و مرتب توزی تمیلی شم خیمتوجھ مامان کھ م!  ای خوری نمیبا بطر: 

 .   زنمی براش میحیلبخند مل
   خوردم ؟ی با بطریمن ک -
 
 .   چرب ِ مجبورم بشورمای ھی ربای ھی شکالتای ی بطری دھنھ شھیھم: 
 
 .  نھی شی ِ آشپزخونھ می صندلی و روادیم
 
 .   کارت دارمنی بشایب: 
 

  دارهی ش بر مقھی یدستم رو با حرص از رو.  کنم ی می بلوزش بازی قھی و با نمیش ی مکنارش
 . 
 
 !  نکن!  گھینخ کش شد د: 
 

 .   کنھی ممیابی زنھ ارزی کھ استرس توش موج می با لحنمامانم
 
   ؟ پارسا بھت نگفتھ بود ؟یچرا بھ من نگفتھ بود: 
 
 خوان پا جلو ی می زودنی بھ انای نگفت مامانش ای کرده بود ، ولی خواستگاریی جوراھیخب  -

 .   کشھی گونھ م می ده پشت گوشم و با پشت دستش رویمامان موھام رو م. بذارن 
 
 .   خوام فکر کنمی می گفتی ؟ حداقل می گفتیتو بھش چ: 
 
 ...   گفتمایکاش م. ً بھ خدا اصال حواسم نبود ای گیمامان راست م! ِا  -
 

 .  زنھی لبخند ممامان
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ً ِ پسر ِ عمھ بزرگت اصال ی بابات سر خواستگاربھیعج.  یبس کھ مثل مامانت خنگ و ساده ا: 
 . یمی سر ِ پسر ِ رحای.  با تو حرف بزنھ و خودش بھشون گفت نھ ینخواست حت

 
 .  کنمی کنم و صدام رو بلند می نگاھش میشاک

 
 .  نی کردن خودتون جواب دادی ؟ از من خواستگارنی مامان ؟ چرا بھ من نگفتی چیعنی! ِا  -
 

 .  کنھی با تعجب نگاھم ممامان
 
  ؟ی جواب مثبت بدی خواستی ممی گفتیًمثال اگھ بھت م: 
 
 گفتم یبھ دوستامم م.  اوردمی لج ِ پارسا رو در می بعد من کلی خواستگارومدنیخب م -

 گن خواستگار اومد ی مانی میھ.  شد ی خورده دلم خنک مھی کنم ی دارم رد میخواستگارامو ھ
 .  میرد کرد

 
 .   خندهی ممامان

 
 مشونی بکشوننای ایمی اون بنده خدا رحای.  ینجوری شد ای ؟ عمھ ت ناراحت مھیمگھ بچھ باز: 
  نھ ؟می بعد بگنجایا

 
 

.  نیاسمی خوبھ یھمھ چ.  رم ی دارم و سمت قابلمھ می زنم و بشقاب بر می میی دندون نمالبخند
تا دو سھ .  قرار ساده با دوست سابقتھ ھی.  ھم گرسنتھ یلیخ.  حالت خوب ی تو استرس ندارنیبب

 .   زنگی زنگای روم ی رومای شھ ی مشخص می ھمھ چگھیساعت د
 بشقاب پرت ی و قاشق رو تورمی گی دھنم نذاشتم کھ حالت تھوع می پلو رو توای قاشق لوبنیاول
 .  رمی میی کنم و سمت دستشویم
 
 خود ی وقتی ذاری کجا قرار می داره با کیتی چھ اھممی ذاشتی شاپ قرار می کدوم کافادی نمادمی

 ی با مرده پرستی چھ فرقیخاطره پرست.  خوره ی بھم میمن حالم از مرده پرست. اون آدم نباشھ 
 شده ، مرده ی سپری لحظھ ھی از گذشتھ ست و گذشتھ یری کھ خاطره تصونھیداره ؟ مگھ جز ا

 ادی نمادمی کھ من نھی واسھ اای فلسفھ بافنی ای زنم و ھمھ ی مجی چھار راه جھان کودک گیوالح.
 دنبالم ادی بنکھی ای بھ سام زنگ زدم و در مقابل اصرارش برایوقت.  کجا بود ی شاپ لعنتیاون کاف

 ی  جملھنیًاصال ا.  کردم کھ آدرس رو گم کنم ی فکرشم نمیشگی شاپ ھمی ھمون کافادیگفتم ب
چھ ادا و !  ؟یشگی شاپ ھمی ؟ کدوم کافھی اغھیچھ ص"  یشگی شاپ ھمیھمون کاف"  ھی اشھیکل

 ! پوفــــف!  ؟ی ای الکیاطوارھا
 

   ؟رمی گی ش رو مشماره
 
   ؟یسام -
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 .   شاپ منتظرمھی کافی رسھ توی و بھ نظر مادی می ساکتی از جاصداش
 
 جانم ؟.  یسالم ھزار بار بھت گفتم نگو سام: 
 
   ؟نیی ؟ پاومدمی چھارراه رو بھ کدوم سمت مدیبا -
 
 . سر چھارراه باش اومدم!  بابا سایوا: 
 

 ی میبگی کرده و احساس غررییچھره ش تغ.  رسھ سر چھار راه ی کشھ کھ می نمشتری بقھی دقچند
 یسع.  و مردونھ کرده نی بھ چھره ش رو دلنشیور بدجشیی خرماشی گذاشتھ و تھ رشیتھ ر. کنم 

 .  شمی نگاھش نکنم و سوار مادی کنم زیم
 

.  شم ی مرهی و بھ روبرو خرمی گی و ممتدش می کنم و صورتم رو از نگاه طوالنی نگاھش مکوتاه
 ی روبرو می فضای نگاھم توی تمام آرامشم رو بھ ھم زده و عصبی گبھیاسترس و احساس غر

 .   گردونھیصورتش رو از من بر م. چرخھ 
 .  دست ندادم.  سالم نکردم وفتھی مادمی تازه

 
  یسالم سام -
 

 .  دهی میکی فشار کوچیدستم رو کوتاه و رسم.  برم ی رو جلو مدستم
 
   ؟یخوب.  جان نیاسمیسالم : 
 

 و ی انگار رسمیور جھی. ندارم "  جان نیاسمی"  نی بھ ایحس خوب.  دم ی رو آروم تکون مسرم
 .  دوستانھ ستریغ
 

... 
 

 .   شکستھ نشدهنمونی و ھنوز سکوت بمی نشستزی مپشت
 
 .  کنھ متأسفمی متتیاگھ حضورم داره اذ: 
 
 . ی زنی حرف میبس کن بابا چقدر رسم -
 

 .  کنھی باز می رو کمخشی حرفم انگار
 
   ؟ی ؟ ساکتی گارد گرفتینجوریپس چرا ا: 
 
 ی بھتر تموم میکاش ھمھ چ.  بودنمون رو دوست ندارم نجای الی خورده دلھیگارد نگرفتم فقط  -

 ...  شدی شروع مایشد 
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 .  کشھی مششی صورت و تھ ری ده و دستش رو روی مھیتک.  می شی ھر دو ساکت مدوباره

 
تونم بھ صورتش  ینم.  می کنی شاپ رو از سرمون باز می شکالت داغ کارگر کافھی قھوه و ھی با
 .   کنمی ندازم و سر حرف رو باز می منییسرم رو پا.  بشم رهیخ
 
 ی ، راحتتر حرف ممی زدی و حرف ممی نشستی ھم می اگھ ھمون موقع روبروی کنیفکر نم -

  ؟میزد
 
  سؤال بپرسم ؟ھی تونم ازت ی جان منیاسمی: 
 

 ی و منتظر نگاھش مارمی فقط صورتم را باال می دارم بگم جواب سؤالم رو با سؤال نده ولدوست
 .  کنم

 
 ندارم کھ ی ؟ من کاری کھ دوست پسرت رو از من پنھان کردی نکردی کار خوبی کنیفکر نم: 

 ی و پنھان کاریی دروغ گونی ای ستھی من شای بود ، ولی تو و اون چنی و بی کردنکارویچرا ا
 ی رابطھ ھی کردم بھ ی من مجبورت میپسر دار دوست ی گفتی اگر بھ من می کنیبودم ؟ فکر م

 من ی گفتی اگر بھ من می کنی ، فکر می اون رابطھ رو تموم کنی خواستی اگھ مای  ؟یاجبار
  کردم ؟یدرکت نم

 
 ؟ نھ ی ری و میری گی و جواب می کنی مؤاخذه میای میفکر کرد!  خانوم بخور نیاسمی آره

 ی توی بدم ؟ چرا دروغ گفتم ؟ چرا بھش نگفتم کھ کسیاالن چھ جواب.  ی جواب پس بدیاومد
 خواستم چرا زبونم ی با سام نمی ترمانھی تر و صمی جدیً ھست ؟ من کھ اصال رابطھ میزندگ

 رو ی ساده مون رو خراب نکن ؟ چرا بھش نگفتم من کسی بگم دوستیروز لعنت  کھ اوندینچرخ
 یبال بال زدنا.  کھ کوره ی کرده ؟ عالقھ اری پاگششی من رو پی لعنتی عالقھ ھیدوست دارم کھ 

   کنھ ؟ی من بد قضاوت میچرا فکر کردم اگھ بدونھ درباره .  نھی بیعقلم رو نم
 

 .  کنمی و صادقانھ نگاھش مساده
 
 .   شده بودمجیمن گ.  کس چی و ھزی چچی ھیدرباره .  مطمئن نبودم زی چچیًمن اصال درمورد ھ -
 

انگار .  کنم ی نگاه مزیَ و لخت بھ منی من غمگیول.  کنھ ی نگاھم مرهی و خی و طوالنساکت
 .   افتادهزی می دودی شھی شی نداره و روستادنی توان ای جون و حالینگاھم مثل بدن ب

 
 .  نمیمن غمگ.  ستی نی استرسستی نیجانیھ
 
 دختر ھیتو .  خورده گلھ کردم ھیمن فقط !  من کھ نخواستم بازخواستت کنم دختر خوب نیاسمی: 
 ریمن فقط ازت دلگ.  کنھ ی روابطش رو با جنس مخالفش تجربھ منی اولی کھ داری سالھ استیب

 .   شھی ممونی نگاه نکن آدم از حرف زدن پشینجوریا. بودم 
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 کنھ من حق انتخاب نداشتم ی کنھ ؟ چرا فکر می فکر نمینجوری گذره پس چرا پارسا ای ذھنم ماز
 ذھنم تکرار ی سام رو توی کنم جملھ ی میحق اشتباه کردن نداشتم ؟ سع. حق شک کردن نداشتم . 

 کھ دم سالھ بوستی دختر بھیآره من .  پارسا تکرارش کنم ی جا الزم شد براھی ی روزھی دیشا. کنم 
 !  کردمی روابطم رو با جنس مخالف تجربھ منیداشتم اول

 
.  کنم حرارت نمناک نشستھ بھ چشمھام رو پس بزنم ی می و سعارمی باال مشی رو تا نگاه جدھمنگا

 سخت و ی کنم اون توده ی می دارم و سعی رو بر مزی میشکالت داغ رو.  زنم یچندبار پلک م
 داغ ھم یفرو دادن ھمون جرئھ .  گلوم رو با حجم داغ شکالت فرو بدم بکی سی نشستھ تونیسنگ
 ی فھمم و فقط مزه ی از طعم شکالت نمیزیچ.  کنھ ی شھ و گلوم رو دردناک می سخت ممبرا

 دستھام یو پشت بندش انگشتھاش رو کھ رو.  کنم ی لبم اومده حس میشور اشکھام رو کھ تا رو
 .  کنمی شھ حس می حلقھ موانیدور ل

 
 ! یآبرومون رو برد!  تمومش کن وونھی دیاسی: 
 

 .   نشونھی مسمی صورت خی روی لبخندکی مزخرف ِ دراماتتیوقع اون می آرومش تولحن
 
 یً دونم اصال خوبی ، چھ می ، با شعوری ادهی شد ؟ تو کھ فھمی ھو چھی افتاد ؟ ی چھ اتفاقیسام -

  ؟ی طرفھ قضاوت کردھیتو چرا من رو ... 
 
...  ، شوھرتھ تھی کنھ نامزد عقدی شھ و ادعا می راھت سبز می جلویکی روز ھی ی وقتنیاسمی: 

 یوقت...  ؟ ی دارکاری شرف و آبروت کھ با زن من چی ذاره روی و انگشتش رو مادی میکی یوقت
 زپر ا...  کنھ کھ دستش پره ی خفتت مادی می کسیوقت...  بھ نام اونھ تی گوشی کھ خط توادی میکی

ًمن اصال ... شون بدم  نی العملی چھ عکسدی دونستم بای نمیمن حت...  کھ بھ تو مربوطھ یزیھر چ
 .  دادمی نکردم من خودم داشتم جواب مدایفرصت قضاوت کردن پ

 
 ده و نفس ی مھی ذاره و سرش رو بھش تکی کنھ و پشت سرش می ھم قالب می رو تودستھاش

 کشم و نم مختصر صورتم رو ی اشکھام می رد خشک شده یمن دستم رو رو.  کشھ ی میقیعم
 سلول سلول بدنم حس ی رو تویرخوت و سست.  دارم دنی خوابی برایدی شدلیتما.  کنم یپاک م

 .   خستھ و پر از رخوتھ کنینگاھم م.  کنم یم
 
 ی رد نمگھی فشم دیلومتری از ده کیمن حت.  کھ بھ تو مربوط بود بد بود یزیمن حالم از ھر چ: 

 دوست ی با کسین باور کنکھی انیاسمی.  شدم ی رد نمشنیتی اون کالس مدیاز ده فرسخ. شدم 
 چرخھ بھ زبونش ی دھنم نمی تویحت...  کھ ی عالقھ داشتیبھ کس...  گھی دیکی کھ زن ِ یبود

 .  ماریب
 
   ؟رونی بمی شھ بریم.  زنھ یچشمام رو م.  کنھ ی متمی اذنجاینور ا -
 
.  رم ی مابونی شم و آروم بھ سمت خی ره بلند میکھ م!  یشگی شاپ ِ ھمی سمت صندوق کافبھ

 من و صندوق دار رد و نی کھ بنمی بی و نگاه دلواپسش رو مستمی ای منتظرش می اشھیپشت در ش
 .   کنھی رو حساب مزی شھ و میبدل م
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 شتری بیحت.  طرف ھی شب ی توابونی کف خاهی آسفالت سیسی طرف و خھی و زمستون زیی پاتمام

 دارم و بھ آسفالت ی بر مکیرگ و کوچ بزی قدم ھاابونیکف خ. از خاک نم خورده دوستش دارم 
ًاصال ھردوشون برن بھ جھنم ! بره بھ جھنم .  کشم ی ھام مھی ری تازه رو تویھوا.  شم ی مرهیخ
 .  شنومیصداش رو از پشت سرم م.  دارم ی بر می زنم و قدم بزرگتری مخندلب! 
 
 .   شدسی شلوارت خیشلپ شولوپ نکن انقدر دختر ، پاچھ : 
 

 نمونی کھ بی قبلقھی چند دقی صورتم کھ با فضای کنم و از لبخند محو توی گردم و نگاھش میبرم
 .  کنھ نشون ندهی می سعی شھ ولی نداره متعجب میبود ھمخون

   حضورش رو تحمل کنم ؟دی باگھی دقھی کنم چند دقی مفکر
 
 اصرار داشت ی لفظیایری اون درگنی بیوقت.  ی دونم بھ خاطر عکسا از دستم ناراحتی منیاسمی: 

 خواستم بھش نشون بدم کھ من تو رو بھ یمن فقط م...  تو سوء استفاده کردم یکھ من از سادگ
 .  دو طرفھ بودهی دوستھی خواستم بھش نشون بدم کھ یم.  مجبور نکردم یزور بھ کار

 
 تونم از سرم بازش ی کھ میی و بھ راه ھاارمی شھ ؟ نگاھم رو تا صورتش باال می ساکت نمچرا

 .   کنمیکنم فکر م
 
 . حرف بزن.  حرفت رو نگھ ندار نیاسمی: 
 

 ھو وسط قدم زدن ھی...  کنھ ی ممی رواندنشی راه رفتنش ، نفس کشی حرف زدنش ، حتیصدا
 .   کنھیمنتظر نگاھم م.  گرده ی و عقب بر مستھی ایچند قدم جلوتر رفتھ کھ م.  شم یمتوقف م

 
 .  رم خونھیخودم م.  باشم  خوام تنھایم -
 
   بھت حق بدن ؟اتی بھ خاطر بچھ بازدی عالم و آدم بای کنی ؟ چرا فکر می کنی مھی کارا چنیا: 
 

 کھ پارسا بھش دروغ دهی حاال از کجا فھمدمی کنم چرا ازش نپرسی فکر منی کنم و بھ ای رو مپشتم
ً کامال بر گردم روم رو بھش نکھیبدون ا کرده ؟ ی کھ فکر مستمی نیگفتھ بوده ؟ کھ من اون کثافت

 یتو دستاش رو.  کنم ی باز نکردم و بھش نگاه مدنشی پرسیدھنم رو ھنوز کامل برا.  کنم یم
 ...  ؟ گورباباشدهیبھ جھنم کھ از کجا فھم.  ستادهی فرو کرده و کالفھ ابشیج
 

 ". یخداحافظ سام"  گمی شنوم می کھ خودمم بھ زور میی کنم و و با صدای رو مپشتم
 

 بھ ھم ی لحظھ ایتعادلم برا.  شھ ی مدهی مانتوم بھ شدت کشنی دو سھ قدم بر نداشتم کھ آستھنوز
 .   دمی نمیتی اھمی خوره ولیم
 
   ، مثل آدم بروایمثل آدم ب...  رو ی مسخره بازنیبس کن ا: 
 



 232 

 ی ادامھ مرمیدوباره بھ مس کشم و ی مرونی دستش بی رو نرم از تونمی کنم و آستی نگاھش مفقط
 .  دم

 .   کنمی گردم و نگاھش میبرم.  ادی ازش نمیی و صداستادهی اادی نمدنبالم
 
 ؟ حالت از ھر گھی ؟ مشکل حل شده دی بری تونی فشم میدی داستان رو فھمی از وقتیراست -
  شھ ؟ی شھ بد نمی کھ مربوط بھ من میزیچ
 

 نی بذاره از اشی تھ رنکھی کنم قبل از ای کشھ و من فکر می مششی تھ ری رو دوباره رودستش
 آسفالت ی و بزرگم روکی کوچی کنم و دوباره با لذت بھ قدمھایپشتم رو م!  نداشتا ی عصبیکایت

 .  کنمی نگاه مسیخ
 

 و یکی رم و از ترس تاری مادهی گذره پی میکی چھارراه تا مترو رو کھ از کنار پارک تارریمس
 خنک و سرد خواب رو از سرم یھوا.  رم ی پارک راه مابونی رو بھ خی لبھ یو پارک ریخلوت

 نیا! پوفف .  کشمش ی مرونی بمی دستفی کی شنوم و از توی رو ممی زنگ گوشیصدا. پرونده 
 .   زنھی کرده راه بھ راه زنگ می با خانواده ش قاطی از وقتکھ پارسا ھم

 
  سالم -
 

 ! منزل ؟یسالم خوب_ 
 

 !بھ من گفت منزل ؟!  عجب سرحالھ چھ
 
 .  خوبم -
 

 . ادی منی ماشی ؟ صداییکجا_ 
 
 ی مترو حقانکینزد -
 

  ؟ی کنی مکاریاونجا چ_ 
 
 .   کنمی نمیکار خاص -
 

  ؟کاری چی ؟ رفتھ بودی زنی حرف مھیچرا نس_ 
 

 .   کشھی شلوارم سرما رو بھ خودش می لبھ ھایسی زنن و خی مخی پاھام دارن ساق
 
   سامدنیرفتھ بودم د -
 
 .  کنھی مزی لحنم خودم رو ھم سوپرای نشستھ تویدی قیب
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 نمی ببرمی گی صورتم می رو از کنار گوشم جلوی کھ گوشی ، انقدر طوالنی کنھ طوالنی مسکوت
 .   نھایتماس قطع شده 

 
 . باشـــھ. اوھوم _ 
 

 . دمی رسستگاهی شھ و منم بھ ای قطع متماس
 

وسط راه !  تره ی چھارراه تا مترو ھم طوالنری مترو تا خود مترو از مسی ورودنی بری مسیلعنت
 مترو کھ یبھ پلھ ھا.  نکنھ سی زنم تا پاھام رو خی شلوارم رو تا می و پاچھ ستمی ای مواریکنار د

  رسمی م٨حاال خوبھ بھ مامان گفتم ساعت .  شھ ی بلند ممی زنگ گوشی رسم دوباره صدایم
 . زنگ نزن

 
 سالم: 
 

   ھمھ انقدر امروز سرحالن ؟چرا
 
  ؟ھیچ -
 
  ؟ھی چی چیعنی ادب اول سالم کن یب: 
 

 .   زنھی ھوا بھ ساق پاھام مسوز
 
  خب سالم جانم ؟یلیخ -
 
   ؟ییکجا: 
 
 .  گھی خونھ دامیدارم م -
 
 .  اونجاای برم توام بی رو ھم می مامانم مانی خونھ رمی من دارم میاسی: 
 
  اونجا ؟می ری ھر روز ھر روز می مامان ھچھ خبره -
 
.  رو بگم ی خواستگاری ھی خوام بھش قضیتازه م. تنھاست خب .  ی عاطفھ ایبچھ چقدر تو ب: 

مامان بزرگتم .  گذاشت ی خانوم صدر زنگ زد واسھ پس فردا قرار خواستگارشی ساعت پھیآخھ 
 . گھی باشھ ددیبا
 

 کھ دتشونی گزی گزنده ای رن انگار سرما مثل حشره ی منیی پاستگاهی ای کھ از پلھ ھاییآدمھا
 زده م رو خی ی کنم لبھای میھر چقدر سع.  خورم ی ازشون تنھ می رن و گاھی تند مینجوریا

 .   تونمی از ھم جدا کنم نمی گفتن کلمھ ایبرا
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 خداحافظ.  مامان بزرگ ی خونھ ای بای نزنجی گیاسی: 
 

 فی و کثسی خیبھ پلھ ھا.  دم ی قطع تماس رو فشار می دگمھ یبھ سخت.  زدن خی انگشتامم انگار
   شن ؟یچرا تموم نم.  کنم ی نگاه میِ کفش گلیبا جا

 
 رسھ و بھ یبھ نظر م!  ی چشمھام مثل چاه روشن سنگی ارتفاع کم ده دوازده پلھ جلونی ھو ھمھی

 فی و کثسی خی چاه پر از رد پا ھانی دم و باز دم ، درون اھی چشم بھ ھم زدن ، ھی یفاصلھ 
 بھ جھنم کھ پارسا"  نھی چرخھ ای ذھن معلق و سقوط کرده م می کھ توی کنم و تنھا فکریسقوط م
 " .  سرحال بودامروز

 
 و ذارهی منی دستش رو زمی بزرگ تویمشماھا.  ادی ھن و ھن کنان تند سمتم می ِ چاقی چادرزن

 بھ امی شھ و می پلھ چندشم میاز نشستن رو.  گرفتھ ید بداستخون لگنم در.  رهی گیدستم رو م
 رشی کنھ و مسی از پشتم عبور میمرد مسن.  شھ یکمک زن بلند شم کھ درد ساق پام ھم اضافھ م

از " دخترخانوم مواظب باش "  گھ ی رد شدن منی شنوم کھ حی ده و صداش رو می مادامھ رو
 رو با ی چرخونم کھ پسر جوونی رو سمتش ممزی شم و نگاه تی می عصبانزشیلحن سرزنش آم

 دم ی مرونینفسم رو کالفھ ب.  نمی بی کم اون طرف تر مھی خواد جمعش کنھ ی کھ بھ زور میشین
 افتاده و نی زمی رو کھ رولمی و مبافیزن ک.  رمی گی مواری م رو از دھی تکو ستمی ایو کامل م

.  اون سرما ھم صورتش از حرکات تند با عجلھ ش سرخ شده ی داره و توی دراومده بر مشیباطر
 .   ندازمشی مفمی کی و تورمی گی رو جمع کنھ کھ ازش ملمی مباادی مانھیناش

 
 .  کنمیً خواد بعدا درستش مینم -
 

 .   کنھ بتکونھی می کنھ و سعی پشت مانتوم رو نگاه می با مھربونزن
 
 . دی رم خونھ اشکال نداره ولش کنیدارم م -
 

 .   ندارمیازی کنھ کھ مطمئن بشھ بھ کمکش نی می نگاھمی بار نھی قھی و ھر چند دقادی کنارم مزن
 

... 
 

 با ی تماسچی طرف ھھیاز .  کردم ری گیتی بد وضعی کنھ و من توی رو می مھمونی کارھامامان
 ی مقابلش سام با اس ام اس ھای اس ام اسم نداده و نقطھ ھی ی دو روز حتنی ایپارسا نداشتم و تو

 سرم ی موھایبا بد بخت!  کنھ منم حالم ازش بد بشھ ی می کارھی کرده داره می گاھش عصبیگاه و ب
 .   رمی مرونی اتاق بی کوبم و از توی منی زمی کشم و پاھام رو روی کنم و میرو مشت م

 
  گھی ؟ بسھ دی کشی خودتو میمامان چرا دار -
 

 .   کنھی نگاھم مای کردن چرم افتاده بھ جون راحتزی مخصوص تمی کھ با اسپری در حالمامان
 
 .   حرفانی ای کمک بھ جاایب... ولم کن بابا : 
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 .  ییرای پذی تورنی کھ مننی شی نمی راحتیرو -
 
 .  نگاه کننونیزی تلوانی خواستن بدی ؟ شاننی شی مانی شب م٧ از یعنی: 
 
  ؟ی مونن چرا درست کردی ؟ مامان شام نمھی چگھی دونیزی ؟ تلوی خواستگارانیمگھ نم -
 
 اومدن بدون شام ی برن حاال کھ واسھ خواستگارمی ذاری ما بدون شام نمانیروز روزش م! وا : 

  برن ؟مشونیبفرست
 
 . ومدنی ندیً اصال شای کنی مینجوری مامان چرا ایوا -
 
 . دمی جارو کشنویتازه زم.  برو موھاتو شونھ بزن جمع کنشون نیاسمی: 
 

 ی کشھ ، می ھا رو دستمال موهی کھ داره تند تند مچارهی بی رم و دلم واسھ مانی آشپزخونھ مسمت
 آورده و توشون رو با شکالت و سوھان رونی سنگ کھ مامان بی روستالی کریبھ ظرفھا. سوزه 

 کنن ی رفتار می خواستگارھی دارن واسھ نای کھ اینجوریا. نم  کی پر کرده نگاه میلی آجیعسل
 .   وجدان من رو ده برابر کردهذابع
 

 و گم و گور ی جاده ای زدن توشی عوضیً و احتماال االن با اون دوستاادی کھ شک ندارم نمپارسا
 ی تووفتھی خوره و توپ می از طرف اون بھ ھم می ھمھ چادی پارسا نای انیًاصال اگھ ن. شدن 

 .  اونانیزم
 
 .  تختت اونا رو بپوشیلباسات رو گذاشتم رو: 
 
 .  پوشمیمن کت دامن نم... برو بابا  -
 

 .  شھ سمتمی براق میعصبان
 
. موھاتو اتو کن .  کھ گذاشتم بپوش یی برو لباساری برو دوش بگنایاسمیاعصاب منو خورد نکن : 

 . بزن تره رو می اون مالایاون عطر تندت رو نزن
 

 .  رمی خورم و سمت حموم می دارم و می بر میشکالت
 

... 
 

 رو آماده کنھ و من از ییرای پذلی کنھ وسای شده و بابا داره بھ مامان کمک م٧ کی نزدساعت
 با ساپورت کرم رنگ و دمی پوشی شکالتی قھوه اکیتون.  از حد حالت تھوع گرفتم شیاسترس ب

 شیآرا.  کھ حالم بھ ھم بخوره نمیردم گذاشتم و ھمش نگران ا اتو کی موھای تل پھن کرمم روھی
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 کرم رنگم رو ھم ی ھای روفرشییدمپا.  زنم ی ھم می اتمام کار رژ روشنی کردم و برایمیمال
 .   رمی مییرای پوشم و سمت پذیم
 

 خونھ رو ی سوراخ ھای و مامان ھمھ ذارهی مییرای پذزی می رو رووهی داره ظرف بزرگ مبابا
 دلشوره م رو صد شی خوشحالنی زنھ کھ ای می کنھ و لبخند مھربونیبابا نگاھم م.  کنھ یخوشبو م

 .  کنھیمامان نگاھم م. پاھام ضعف دارن .  کنھ یبرابر م
 
   شد ؟ی می چیدی پوشی کت دامنت رو می دادیحاال اگھ بھ حرف من گوش م: 
 
 .  ادیبذار راحت باشھ لباسش بھش م: 
 

ً نشستھ و اصال خوشحال بھ ی راحتی رویمان.  ده ی متی کنھ و رضای میی نگاه سر تا پامامان
پاھام .  ادی زنگ خونھ می برم کھ صدای بھ سمت راحتامی یم.  رسھ و استرس داره ینظر نم
  رسونمی مفونی کنم و بھ سرعت خودم رو بھ آی دونم چطور پا تند می نمی جون شده ولیًکامال ب

 . 
 

 کنھ یبابا کھ درو باز م.  کنم ی نگاه مفونی آی ده و من از توی و جواب مادی مفونی بھ سمت آبابا
.  شن ی دستش گرفتھ و داخل می سبد گل توھی رو کھ ی و پرنمی بیصورت مامان و باباش رو م

 کھ نمی بی برم کھ پارسا رو مفونی آی از جلوامیم.  کشم ی می نفس راحتنمی بیپارسا رو کھ نم
 .   شھی زنھ و از در خونھ وارد می رو منی ماشریدزدگ

 .   کنمی ھام رو بھ سمت اتاقم تند مقدم
 
 .   اتاقتای آشپزخونھ ی برو تویبعد خواست. زشتھ .  بمون سالم کن نیاسمی: 
 
 .  امی اتاق بعد میمامان تو رو خدا برم تو -
 

 .   دارهی بازوم رو نگھ می با لجبازمامان
 
 .  پارسا سبد گل رو بده دست توی بموندیبا: 
 

 .  کنمی غر مغر
 
 ...   بود سبد گلیمامان دست پر -
 
 شھ یمامانش اول وارد م.  شنوم ی شھ رو می مکی قدمھاشون کھ نزدی شده و صداری دگھی دیول

 رسھ یبھ من کھ م.  صورتش ی نشستھ روی ، با لبخندتی و با درانی آروم و متشھیو مثل ھم
 و سھم ادیباباش ھم بعد از مامانش م.  شھ ی تر مقی بوسھ و لبخندش عمیرو مھربون مصورتم 

 از حد الغر شده و رنگ شی بیپر.  مھیشونی پی روی باھاش بوسھ ای و احوالپرسممن از سال
لبخند .  کھ زده رنگ گرفتھ ھی اانھی ناشی از رژ گونھ شی استخونی گونھ ھای رویصورت
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 کنم لباساش کھ ی کنھ و من فکر می ده و بغلم می زنھ و سبد گل رو بھ مامانم می میمھربون
 .   زنھی تنش زار می تودی پوشی مزمی سانیکتری کوچشھیھم
 

 ی می کنھ و سالم و احوالپرسی گرم بابام رو بغل میلی شھ خی و وارد مادی کھ از پلھ ھا مپارسا
 بھش یلی خدهی کھ پوشی بژی مردونھ راھنی و پ موقر تر و مردونھ ترش کردهیلباس رسم. کنھ 

تا   کنمی کنم و صبر می اتاقم غلبھ می پاشنھ و رفتن توی رودنی چرخی برادمی شدلیبھ تما.  ادیم
 ی توی فھمم چھ جنگ و تنشی کنھ و من فقط می سالم می مؤدب و رسمیلیخ.  من برسھ یجلو

 ما زوم کردن منم ی کھ پنج جفت چشم روییاز اون جا. نگاه سرد و براقش گرد و خاک کرده 
 از احساسات یمن حجم بزرگ.  می کنی کنم و ھر دو با ھم از کنار ھم عبور می میسالم مؤدبانھ ا

 بھ صورت ھمزمان خشم و یبھ صورت خنده دار.  کنم ی خودمون حس منی رو بی ادهیچیپ در ھم
 ی و حتنھیبا خشم و ک.  داده لی تشک از احساساتم روی کننده اجی گبی و ترس و عالقھ ترکنھیک

 ...  حس خواستنشنی امان از ای ندارم ولیترسم مشکل
 

 و تنش نھی حجم کنیمن از ا.  شھ ی مری بھ اتاقم نگاھم بھ نگاھش درگدهی رم و نرسی اتاقم مسمت
 .  ترسمی منمونیب
 

 بھ اتاق نگاه رمی در راه می جلویعصب.  شنوم ی نمیزی بازم چی رو بھ در اتاق چسبوندم ولگوشم
 بار ی دارم و برای بر موتری کامپزی می رو از رومیگوش.  کنم کھ از مرتب بودنش مطمئن بشم یم

 ی دی سفی رو پشت کیگوش.  کنم کھ ھمھ رو پاک کرده باشم یآخر اس ام اس ھا رو چک م
 سام یس ام اساھرچند نھ ا.  کنم ی ذارم و صداش رو ھم قطع می چشم نباشھ می توکھ ییجا

 خودش بود نھ من ھی خوب رفتن و جدا شدن و توجی درباره ی مشت فلسفھ بافھی جز یحرف خاص
 جواب کھ بدتر از قرار ی بی وری چھارتا اس ام اس درگھی رو از پارسا پنھان کردم دیزیچ

 !؟ ستیگذاشتن با سام ن
 .   شمی ولو مالی خی تخت بی روعی خوره سری در اتاق کھ ضربھ مبھ
 
 !  ً دختر موضوع حرفاشون ازدواج تو ِ مثالیایچرا نم: 
 

چرا انقدر .  شھ ی بره و من دوباره پاھام سست می مییرای و سمت پذرهی گی دستم رو میپر
 مبل یمامان و باباش رو!  ی خواستگاری داره جلسھ یاسترس دارم ؟ چھ بار استرس وحشتناک

 مبل یرو.  روبروشون نشستن ًبای تقری مبل دو نفره ای نشستن و مامان و بابا ھم رویسھ نفره ا
پارسا .  نھی شی مامان و باباش مشی ھم پی و پرنمی شی کنار مبل پارسا ست مھیکھ با زاو ی ایخال

 ی توی و نشاطیخوشحال.  شھ ی مرهی بود بھ من خنی زمیکھ نگاھش تا قبل از اومدن من رو
 تونم ی میول.  صورتش نشونده ی روی حفظ ظاھر لبخند کم جون سردی برای ولستیصورتش ن

 بشم و رهی چشمھاش خی تونم منم توینم.  نمی رو ببیقی عمیدیش رخوت و نا ام رهی نگاه خنیاز ب
 ی چشمھاش قفل می بار دوباره توھی دوه و ھر چند لحظھ ی ماءی آدمھا و اشینگاه معذبم دائم رو

 درون یحس.  صورتش بھ من زل زده ی روی امانھی شم کھ با لبخند صمیانش ممتوجھ مام. شھ 
 من و پارسا نی بیزی چھی ھست کھ بدونھ زی آدم باھوش انقدر تنی کھ اھ گیچشمھاش بھ من م

 .   رهی نمشیدرست پ
 
   خانوم ؟یخوشگلم ، خوب: 
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  ؟نیشما خوب.  خالھ یمرس -
 
  ؟زمی عزییدایکم پ: 
 

 .   کنمیزمزمھ م"  شم ینھ من کھ مزاحم م"  ھی شبیزی زنم و چی ملبخند
 

 .   شھی من و مامان و باباش جابھ جا منی و مامانم ھم تراز با پارسا نشستن و نگاھشون ببابا
 
 .   حوصلھ بودی چند وقت ناراحت و بنی ش اییبچھ م بھ خاطر مرگ دا: 
 

 بھ خاطر مرگ ی شھ حالت مغموم و مظلومی م جمع کھ شروعیگفتنا"  امورزهیخدا ب"  وایھمدرد
 ؟ چقدر دی ھفتھ کھ طول نکشھی از شتری من بی کنم ناراحتی و فکر مرمی گی بھ صورتم و مییدا

 .   پوزخند شدهھی کھ لبخند سردش شبوفتھینگاھم بھ صورت پارسا م!  متظاھرن نجایھمھ ا
 
   مامانتون حالشون چطوره ؟یخانوم حام: 
 
 .   کم کسالت داشتنھی ی ولانیشون گفتم امروز بًاتفاقا بھ: 
 

من بچھ م : " ، گفت ادی بھ مامان بزرگ گفتھ بیھر چ.  چقدر دروغ سرھم کنھ دی باچارهی بمامان
 ماه گذشتھ و قراره ٣ گھ تازه انگار نھ انگار ی می جورھی"  نایرآوردیتازه مرده شماھم وقت گ

 ھگی م مجرد مرد دچارهی بیی کارا رو کرد کھ دانیھم!  برقصن ی ھمھ لزگی جلسھ خواستگاریتو
 .   نھ آوردی خواستن برن خواستگاریبس کھ ھر بار م! 
 

 من ی ازدواج و ازدواج دو نفر کھ نسبت بھ ھم شناخت دارن و خوبی صدر کھ درباره ی آقانطق
 یپارسا بھ حرفھا ی قھی ھر چند دقی شھ و پوزخندھایشروع م... و خانواده م و پسرشون و 

 ی کنار گاز می صندلیرو.  رم ی گم و سمت آشپزخونھ می می شم و با اجازه ایباباش کالفھ م
بعد از .  خودمم کھ بعد از باباشھ تموم بشھ ی شم نطق بابای کنم و منتظر می رو دم مییچا.  نمیش

 یُ و شستھ و رفتھ فی ظری ھاکھی زنونھ و تیای و زرنگ بازای مردونھ نوبت جمع بندینطق ھا
 زنم کھ مامان ی برداشتم و گاز مبی سھی خچالی یاز تو.  رسھ ی دوختن ھاشون مدنیزنونھ و بر

 . زهی ری میی نگاھم کنھ با وسواس چانکھی ابدون.  ادیم
 
 .  اری رو بیی چاگھی دقھی دو سھ دقھیمن کھ رفتم : 
 
 و لرزش دستم رمی گی رو کھ دستم مییا چینیس.  کنم ی رو تموم مبمی گم و سی می سر باشھ ابا

از خجالت لرزش دستم کھ با گرفتن .  رم ی مییرایسمت پذ.  وفتمی بھ غلط کردن مادیبھ چشم م
 دی دوه و خدا رو شکر سنت سرخ و سفی صورتم می چشم اومده از خجالت خون توی توینیس

 ینی نگاھم رو بھ سی با لجبازرمی گی پارسا می رو کھ جلوینیس!  ارمی ھم بھ جا موشدن عروس ر
 .   کنمی دوزم و نگاھش نمیم
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 صحبت کردن من و ی دهی گذره کھ مامان پارسا با خنده ای آوردنم نمیی ھم از چاقھی ده دقھنوز
 و بھ صورت لبخند ذارمی مزی می دستم رو روی تویشکالت پوست گرفتھ .  ده یپارسا رو م

 دارم با عمق وجود.  می کنھ بری بابا با لبخند اشاره می اشھی کلیلی کنم و خی بابا نگاه مینشستھ 
 ی دوزنا ؟ مگھ نگفت بعد جلسھ ی برن می دارن می الکی چھ الکنیبب.  خورم یحرص م

  گن ؟ی ازدواج می نظرشون رو درباره یخواستگار
 .   رمی شم و جلوتر می شھ و منم بلند می بلند مپارسا

 
من .  کنھ ی و اتاق رو برانداز مستھی ای در میجلو.  بنده ی شھ و درو می از من وارد اتاق مبعد
 حواسم بھ ی چشمری رم و زی ور مبوردی کی و با دگمھ ھانمی شی موتری کامپزی می صندلیرو

 ھی می کھ بودرستانیدوم دب.  تختمھ ی پوستر باالینگاھش رو.  ستھی ای تختم میجلو. پارساست 
 رژ ھی رفتم واری زدمش بھ دی بودم و وقتدهی بھ خونھ خردهی نرسیفروش دپ از کتاب ی جانپوستر

 ی میپوزخند صدا دار.  عکسش یُ پر رنگ و لعاب مھر زدم روی بوسھ ھی زدم و غیلب قرمز ج
 !زھرمار.  نھی شیزنھ و م

 
انقدر .  شده رهی تخت نشستھ و بھ من کھ روبروشم خی رولکسی و رادی نمرونی ازش بییصدا

 بدنم و دستھام دنی کشیً کنم و مثال بھ بھانھ ی بلند مبوردی کی گھ کھ سرم رو از روی نمیزیچ
 .   کنمی چرخونم و نگاھش میسرم رو بھ اطراف م

 ندازم و با انگشتھام ی شھ و دستام رو می می انگار بادم خالنمی بی مبھم صورتش رو کھ محالت
 .  کنمی میباز
 

  ؟ی ؟ حرفیوط ، شری ؟ شرطی نداریخب سؤال_ 
 
 .   کنمی ؟ با تعجب نگاھش منی گھ ای میچ
 

 .  می و تفاھم دارستی نیانگار حرف_ 
 
 .  شمی شھ کھ زودتر بلند می مزی خمین.  کنم ی ش نگاه منھی پوزخند پر حرص و کبھ
 
   ؟می ؟ ما کھ ھنوز حرف نزدی بگی چی بری خوای ؟ می گی میچ -
 

 .  نھی شی مدوباره
 

 . پس زود باش_ 
 

   سؤال بپرسھ ؟ مؤاخذه کنھ ؟ شاخ و شونھ بکشھ ؟دی بگم االن ؟ مگھ اون نبایچ.  نمی شی مصاف
 
 .  امی کنار بی کھ کردی تونم با کاری نمنمی بی کنم می فکر میمن ھر چ -
 

 . نھی شی جاش صاف می توپارسام
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 ! ؟یای با کار من کنار بی تونیتو نم! جالب شد _ 
 
تو حق .  ی من بشی شخصمی وارد حریتو حق نداشت.  من زنتم ی بھ سام بگیتو حق نداشت -

 نی بی و پوک حرفاکی از جیبا دروغ بر.  ی کنری و من و تحقی ھمھ بھ من دروغ بگنی اینداشت
 ... ھی کارت من و در حد ِ نی اون گفت درستھ ؟ تو با ای ھر چیفکر کرد.  یمن و سام باخبر بش

 
  ؟ی چھیدر حد _ 
 

 .  کنھی ممی صورتش عصبانی توتمسخر
 
 . ی آوردنیی آشغال مثل خودت پاھیدر حد  -
 

 بلند امیم.  کشھ ی و سمت خودش مرهی گی می صندلری ندازه و از زی شھ و دستش رو می مخم
م  زنھ و دو تا پاھاش رو اطراف پاھام حائل پاھای چنگ منییشم کھ شونھ م رو محکم بھ سمت پا

 .   کنھیم
 

  ؟ی چھیدر حد _ 
 

صورتش سرخ شده و .  شونھ م نگھداشتھ نبض گرفتھ ی انگشتاش کھ ھمچنان محکم رویجا
 .  صورتم آوردهکینزد

 
  یوحش -
 
 .  رهی گی دو تا دستاش بازوھام رو مبا
 

   ؟ی زنی خودت رو کھ بزرگتر از دھنت حرف مای ی شناسیمنو نم!  ی طفلکنیبب_ 
 
 کنم کھ حرفش رو بزنھ و زودتر دستش ی شم و نگاھش می ممی شونھ ھام تسلی قدرت نشستھ روبھ

 . رو شل بکنھ
 

 ی کتونی کھ با اون کفشای من شده از ھمون وقتی شخصمی از حری تو قسمتی شخصمیحر_ 
  منی شخصمی بھ حری کھ با کارات گند زدی احمقیتو.  می زندگی تویدییبزرگ و احمقانھ ت دو

 . 
 

 .   ھمچنان پاھاش دو طرف پاھامھی کنھ ولی گاه بدنش مھی داره و تکی رو بر مدستاش
 
   ؟تی شخصمی ؟ کھ گند نزنم بھ حررونی بی ندازی نمتی شخصمیخب چرا منو از حر -
 
 کشم و ی گلوم بود خجالت می توی لرزش کم رنگ صدام کھ بھ خاطر بغض سرکوب شده از

 .  شھیپوست صورتم داغ م
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 .  کنھی حرف بھ صورتم نگاه می و بیطوالن
 

 .   دوستت دارمزمی دوستت دارم ؟ باشھ عزارمی کھ بھ زبون بی دارازی ننیانقدر بھ ا_ 
 

 و با پاش بھ عقب ھلش ی چرخون صندلی ھی پای ذاره روی پاش رو مھی کنھ و ی رو باز مپاھاش
 .  رهی شھ و سمت در میپا م.  ستھی ای خوره و می مزی ره و بھ می عقب ممیصندل.  ده یم
 

 می ، ما با ھم تفاھم دارنھیپس برنامھ ا.  امی کارت کنار نمنی با اگھی منم کھ دنی دفعھ انی انیاسمی_ 
. 
 
 .  رهی گی در می رهی رسھ و از دستگی در مبھ
 

 ... وسطنی ای خواد فقط سنگ بندازیدلم م_ 
 

 ذھنم ی ھضم کردن منظورش حرفاش رو تویچند لحظھ برا.  ره ی مرونی کنھ و بی و باز مدر
 تونم بفھمم کھ حرفھاش رنگ یفقط م.  منظورش ندارم دنی فھمی برایتمرکز.  کنم ی منییباال پا

 .   داشتدیتھد
 تلو ی شھ و بھ صورت مضحکی کج ممی روفرشیی دمپای رم کھ پاشنھ ی و واج بھ سمت در مھاج

 کھ باز کرده بودم یکاش شکالت.  رم ی و بھ سمت در مستمی ایصاف مدوباره .  خورم یتلو م
 ! خورده بودم

 
 نیاز ا.  شد ی حرفاتون چی جھی و نپرسن نتوفتھی نگاھشون نی کنم تا نگاھم توی رو بلند نمسرم

 .   عذابمی تویمرکز توجھ بودن بدجور
 
 .  مامان جوندیپارسا پسرم نوبت شماھاست کھ نظرتون رو بگ: 
 

 با ی کنم و عصبیمنتظر بھ پارسا نگاه م.  گرده ی از خانوم صدر بھ سمت پارسا بر منگاھم
 .  رمی لباسم ور میپارچھ 
 کھ چشم تو چشم بابا مامانم کھ ھم تراز باھاش ی شھ جوری ملی مبل بھ جلو متمای روپارسا

 یھ سمت پارسا م شھ و مامانم ھم صورتش رو بی ملی بھ جلو متمایبابام ھم کم. نشستن بشھ 
 .  چرخونھ

 
 کھ بھ می موضوع صحبت کرده بودنی ایً قبال درباره نیاسمی من و یخب با احترام بھ نظر ھمگ_ 
 رو ری مسنی شما اتی و با رضامی بذارانی کھ شما رو ھم در جرمی گرفتمی و تصممی بوددهی رسجھینت

 . میادامھ بد
 

 ی صورت بابا مامانم مینگاھم رو.  از ھم باز مونده ی پره و بدنم لخت شده و لبھام کمی مپلکم
ً کنھ احتماال ی صورتش بھ پارسا نگاه می توی محوتی و البتھ با رضای جدیچرخھ بابا با چھره ا

از   تونم بفھمم چقدری زده و فقط من می ایمامان لبخند رسم. از لحن قاطع پارسا خوشش اومده 
 گرده کھ نگاھش نافذ ینگاھم بھ سمت مامان پارسا بر م.   زده و پر از استرسھجانیازدواج من ھ
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 ی می دوزم و لبخند پر از خجالتیلبھام رو بھ ھم م.  چرخھ ی صورت من می اجزای روقیو دق
 .  کنھی برق رو بھ بدنم وصل مانی بابا انگار جریصدا. زنم 

 
 ی گھی دی ھامیثل تصمم. تھی زندگمی تصمنی مھمترمی تصمنی کھ ای دونی مھیدخترم نظر تو چ: 

 باشھ ادتی نمیو ا!  ی رشتھ بدریی تغگھی چند وقت دی کھ بتونستی مثل انتخاب رشتھ نستی نیزندگ
 .  می من و مادرت کنارت ھستری بگیمیھر تصم

 
 .   ندازمی منی زمی کنم و نگاھم رو روی صورتم نگاه می پنج جفت چشم دوختھ شده روبھ
 
 .  آقا پارسا با دونستن نظر من صحبت کردن... خب ...خب اول نظر خانواده م برام مھمھ و بعد  -
 

 .   رسونھی گم جونم رو بھ لبم می کھ می دو تا جملھ انیھم
 

 .   رهی مییرای ِ اون سمت پذی نھارخورزی می روینیری شی شھ و سمت جعبھ ی بلند ممامانش
 
 . می کننیرین رو ش جان با اجازه ت دھنمولدای: 
 

 .  نھی شی جاش صاف می معذب تومامان
 
 .   کنمی من تعارف مدیشما چرا ؟ اجازه بد: 
 
 یمثبت ماست بھ خاطر افت فشارم م! ً جواب مثال یً کھ اصال دوست ندارم و برایی باقلواینیریش

 دونم ی کنھ و می چشمھام نگاه می توقی کرده ، دقکشونی باری کھ کمییپارسا با چشمھا. خورم 
  دونھ در واقع من جوابی و مدهی فھمی گفتم بھ خوبھی کھ خطاب بھ بقی جملھ ای محو توینکتھ 

 .  ندادمیمثبت
 
 . می درباره مراسمشون صحبت کندی اگھ اجازه بدی حامیآقا: 
 

 .  گردهی ده و بھ سمت مامان پارسا بر می مھی با آرامش تکبابا
 
  ھست ؟ی عروسمنظورتون از مراسم عقد و: 
 
  ؟ھی زمانش چیبلھ نظرتون درباره : 
 
 خودشون ی دو تا با ھم آشنا ھستن و بھ گفتھ نیدرستھ کھ ا.  زوده ی عقد و عروسیبھ نظرم برا: 

 کنھ و ی مدای رابطھ شون از امروز تفاوت پفی شکل و تعریدر ابن مورد ھم صحبت کردن ول
 .  معاشرت کننشتری ھم بگھی ھمدی بھ جز خودشون با خانواده ھادیبا
 
 ھی کنم بھتره یفکر م.  کھ الزمھ برسن ی مدت نامزد باشن تا بھ اون شناختھی دیپس اگھ اجازه بد: 

 .  تا بتونن راحت تر با ھم رفت و آمد کننمی بخوننشونی بتی محرمی غھیص
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 نی خونده بشھ و بھ نظرم بدون انشونی بتیً خانوم صدر من اصال دوست ندارم محرمدیببخش: 

 و خانواده گھی از ھمدی تونن بھ شناخت درستی ھم با نگھ داشتن و دونستن حدودشون متیمحرم
 . ھا برسن

 
 یلی مثل بابا خیمامان ول.  رسھ ی بھ نظر نمی صورت مامانش بخونم کھ راضی تونم از تویم

 .   موضوع ندارهنی با ای انگار مشکلی پارسا ولیبابا.  کنھ ی مدییقاطع با سرش تأ
 
 .  دی شما بگی ھر چدی دونی صالح منطوریباشھ اگر شما ا: 
 

 پوزخند پر از یپارسا ول.  کنم ی و بھ پارسا نگاه منھی شی صورتم می روی مختصرلبخند
 .   ماسھی صورتم میلبخندم رو.  زنھ ی میتمسخر

 
... 
 

 کتابخونھ م رو نگاه ی توی کتابایپر.  نشستم وتریامپ کزی می ندازم و روی دھنم می تویشکالت
 .   کنھیم
 
  گم عروسی بھ بعد بھت منیاز ا.  ی باالخره عروس من شدیدید: 
 
 .  عروسی بھ من بگی کنی خود میب.  استیبس کھ سقت س -
 
  ؟یدی ھمھ کتاب فلسفھ خرنی ای رشتھ دادریی نکنھ تغیاسی: 
 
 .  خوام دوباره کنکور بدمی می رشتھ بدم ولریینھ نشد تغ -
 
  ؟نیبابا مامانت راض!  فھی حی ھمھ خوندنی شم اینکن احمق من تنھا م! ِا : 
 
 دانشگاه ی تواتی تفلون بازنی کم از اھی.  خوام کنکور بدم ی گم میًاصال بھشون نم.  دونن ینم -

 ًد اصال ؟ شی چھ خبر چنای از سی پریراست.  ی تنھا نمونری گرم بگھیکم کن با بق
 
 ھنوز می با ھم دوستیچیھ...  ی گرفتی و خبر میدی پرسی مدت حال من رو منی ایلینھ کھ خ: 
 .  می ری نمرونی با ھم بادی زیول
 
  شد ؟ی چدنی فھمیمامان بابات وقت -
 
 کلمھ ھی بابا طرف من رو گرفت پارسا ھم کھ با من ی شد و با ھام دعوا کرد ولیمامان عصبان: 

 .  موضوع بحثش شدنی بار با مامان بابا سر اھیفقط . ھم درباره ش حرف نزده 
 
  نداره ؟نای با ستی با دوستی بابات مشکلیعنی -
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 اونم از سر یول.  مشکل نداشتھ باشھ با رفتار مامان و پارسا مشکل داشت می کھ با دوستنینھ ا: 

 .  پارسا بد شدهی دوستاپی نسبت بھ اکدشیاون مسافرت شمال د
 
 ؟ خودش گھی شده ست دھی خود پارسا توجی کارای ندارن ولی و دوستاش مشکلپیآھان با اک -

 . غمبرهیپسر پ
 

 !  ؟زمی عزی داریتو مشکل_ 
 

 . امی منیی پازی می دونم چرا از روی شم و نمی مستادهی باز امھی در نی پارسا کھ جلومتوجھ
 
 گوش دادن نداره یواشکی گھید.  ای بی دخترونمون باشی وسط بحثای خب اگھ دوست دارزمیعز -

 ! کھ ؟
 

  ؟گھی دخترونھ ھمون راپرت گرفتن از خواھر آنتن منھ دیمنظورت از بحثا_ 
 

 .  رهی ترسو سمت در میپر.  خوره ی بر مبھم
 
  خوان ؟ی حاضر کردن شام کمک نمی برانمی ببنای مامان اشی رم پیمن م: 
 

 یُ براق شده ی چشماینگاھش رو.  کنھ ی ره و نگاھش نمی حرف کنار می راھش ب از سرپارسا
 . من ثابت مونده

 
 ...َ حرفھا رو زنی ھم ھمشھی ھممی با ھم دوستیمن و پر -
 

 .  کشھی کشھ و با خودش سمت تخت می بنده و بازوم رو می تموم نشده کھ در و محرفم
 

 .  نی بششمی کم پھی ایانقدر حرف نزن ب_ 
 

 ده و منم ی مھی سمت تخت تکھیبھ .  وفتمی بغلش می توًبایتقر.  از عکس العمل منھ شتری بسرعتش
 . نمی شی کنم و کنارش می و خودم رو جمع و جور مامی منیی بغلش پایاز تو

 
 خونھ م تنھا ی از ده بار باھات توشتری ؟ من کھ بی خوشحال شده بودتیًمثال از نخوندن محرم_ 

 سالھ م ١٨ من بچھ یفکر کرد.  خوام باھات بکنم ی می تونستم ھر کاری خواستم میاگھ م. بودم 
   ؟زهی آب از لب و لوچھ م برنمی دختر ببھیتا با 

 
 .  ی درخشانت رو بھ رخ من بکشی گذشتھ ستینھ الزم ن -
 

 پررنگ و بلند ی بلھ ھی گھید وقت د ، چنی بزنھی و کنای از جواب مثبت دادن فرار کننجای انیبب_ 
 .  ی دی ملی جمع تحوی، ثبت شده ، ضبط شده جلو



 245 

 
  ؟ی کنی با من لجبازیمتی بھ ھر قی حاضریعنی -
 

 .   کنھی گردونھ نگاھم می رو بھ سمت من بر مسرش
 

  ؟ی کنی فکر مینطوریا_ 
 
 کشھ و ی بازش نگاھم رو بھ سمت خودش ممھی ملتھب و نی کنم و لبھای چشمھاش نگاه میتو

 .  زنھی چشمھا و لبھاش دو دو منیچشمھام ب
 
 .  دمی کنم ؟ صداقانھ جواب می فکر مینجوریا

 
   دونمینم -
 

  ؟ی آشغال قرار گذاشتھی با من با ی ، بھ خاطر لجبازیتو چ_ 
 

 خودم حس یھش رو رو نگاینیھمچنان سنگ.  کنم ی ندازم و بھ دستھام نگاه می منیی رو پاسرم
 .  کنمیم
 
 ... ھست خودت بھ من بگویزیگفتم اگھ چ -
 
 .   دارهی و نگھ مرهی گی دو انگشتش لبھام رو مبا
 

 .  کنھی مکی اعصابم رو تحری روزا بدجورنی صدات ، حرفھات انیاسمی.  ـــشیشـ_ 
 
 .  کنمی لبم جدا می حرص دستش رو از روبا
 
   ؟یینجایپس چرا االن ا -
 

 کشم از ی می روزا ھر چنیا.  ذاره برم یِ معصوم و گردت نمی چشمانی صورتت ، انیچون ا_ 
 .   کشمیاون چشمات م

 
 کنم و لذت ی پارسا رو مزه مزه میجملھ ھا.  جمیگ.  کنم ی پوستم حس می ذره ذره ی رو توگرما

 .  کنمی ذھنم تکرار میدوباره تو.  برم یم
 .  رهی شھ و سمت در می تخت بلند میاز رو.  و نرم  بوسھ آرومی م رو مقھی شقیرو
 

 .  کنمیمشکل فقط مغز خرابتھ کھ اونم درست م_ 
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سھ باره کھ .  کنم ی می باکس بازکسی ای و با ماندمی رو پوشی مھمونی مامان برای انتخاببلوز
 دم نوک انگشتم سرخ ی دستھ رو فشار می با شدت دگمھ ھاجانی ھیبھش باختم و انقدر از رو

 .  دنبالتامی ممی نشده گفت ده و نمی کنم ساعت ھنوز ده و نیبھ ساعت نگاه م. سرخ شده 
 
 . ھی واقعگھی دست دنی بود ای دست گرمنیا -
 
 . گھی دیدستت گرم نشده ھنوز ؟ خب باخت.  می کردیبرو بابا سھ دست باز: 
 
 .   کنمی م رو مظلوم مافھیق
 
 !  یداداشــــ -
 

 .  کنھی نگاھم مھی چند ثانی و فکرکالفھ
 
 .   حواست رو جمع کنگھی دست دنیا.  خب یلیخ: 
 

 . رهی گی رو سمت من مدستھ
 
 . جابھ جا نزن.  دنی واسھ پرنمیا.  واسھ زدنھ نی انیبب: 
 

 .   شھی کھ زنگ خونھ زده ممی رو شروع نکردی بازھنوز
 

 .  زنھی آشپزخونھ غر می از تومامان
 
  ؟ی کنی می بازی نشستادی گم حاضر شو االن می بھت می ھنیاسمی: 
 

 .   رمی دوم و سمت اتاق خودم می مرونی بی کنم و از اتاق مانی پرت می صندلی رو رودستھ
 

 نیی زنھ کھ پارسا پایانقدر مامان غر م.  کنم ی مشیشروع بھ آرا.  نمی شی منھی آزی میجلو
 ی نگاه منھی آیتو.  شم پاک کنم و دوباره بکشم یمجبور م شھ و یمنتظره کھ خط چشمم خراب م

 ی نمی کسگھی دشیآخ.  کنم ی زده م ذوق مملی شده و ردهی خط چشم کشی چشمھادنیکنم و از د
 زنھ کھ ی دو دو می رژ لب قرمز خوشرنگ و گلبھنیچشمم ب.  بده ری بھ من گشی آراخاطرتونھ ب
 .  پرونتمی مامان از پشت سر از جا میصدا

 
  ؟نجای ای درمنتظره ، تو نشستی ساعتھ جلومی ننیاسمی: 
 
 .   رمی زنم و سمت کمد شالھام می دارم و تند می رو بر می ترس مامان رژ لب گلبھاز
 
  ؟ چھ خبره مگھ حاال ؟ی کردشیچرا انقدر آرا: 
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 کمد شالھام شال ی جلو و از توادی کمش کنم ؟ مامان میعنی.  کنمی نگاه منھی آی استرس توبا
 رو تنم دمی سفی ندازه و پالتوی سرم می کشھ و روی مرونی بی برنزی ساده ی با طرح ھایدیسف
 .   برهی کنھ و من رو سمت در میم
 
 .  اشکال نداره برو.  ولش کن گھیحاال د: 
 

 ی کنھ سر تکون می می بھ چشم داره دفتر کارش رو بررسنکی ھال نشستھ و عی بابا کھ تویبرا
 .  زنھی میبابا لبخند مھربون. دم 
 
 .  روشن بذارتمیگوش. مواظب خودت باش . خوش بگذره دخترم : 
 
 ً باشھ فعال -
 
 .   راحت شدمگھی کسالت بار دی جمعھ ھی گذره حداقل از ی از ذھنم مامی منیی پلھ ھا کھ پااز
 

 یناین برف و بارون و زم خشک بدوی سرماھی.  ادی مرونی سرد شده و بخار از دھنم بیلی خھوا
 ی طوسی اسکقھی یبلوز بافتن.  شم ی منیسوار ماش.  زمستون سرد و خشک مزخرف ھی زده خی

 نکھیاز ا.  زنھ ی مشی ساعت مچی گردونھ و با انگشتش رویسرش رو سمت من بر نم.  دهیپوش
   ؟ھی منتظره عذر خواھیعنی.  رهی گی حرصم مکرده نگاھم نیحت
 
 .  ی منتظر مونددیببخش -
 

 شھ فکر و احساسش ی صورتش نمیاز تو.  ندازه ی مینیی گرده و نگاه از باال تا پای بر مسمتم
 انقدر سرد ی وقتیول"  ؟ ادی بھم مدی م خوب شده ؟ سفافھیق"  خواد با ذوق بپرسم یدلم م. رو خوند 
 ...  و مغروره

 
 .  نداره بچھ جونیاشکال... سالم _ 
 
  سالم -
 

 .  وفتھی کنھ و راه می رو روشن منیماش
 
 

 .   زنھی زنگ مشی کھ گوشمیدی خونھ رسکینزد
 

 . خدافظ...  ؟نی خوای خونھ نمی برایزیچ. باشھ ...  میای ممیدار... نھ ... سالم مامان _ 
 
  ؟ی کردی آشتنایبا مامانت ا -
 

 مگھ قھر بودم ؟_ 
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 .  خونھ خودت شبایرفتھ بود.  ی رفتیچند وقت بود خونھ نم -
 

   بھ قھر کردن داره ؟یخب چھ ربط_ 
 
  الی خیًاصال ب -
 
 خونھ یلی تا حاال خنکھیبا ا.  بره ی منگی پارکی رو تونی و ماشچھی پی خونشون می کوچھ یتو
 رم ی حاال گفتم می ولنای ای پری خوام برم خونھ ی گفتم می اون دفعھ می اومده بودم ولنای ای پری

 !  تفاوت دارنتی ھوی توی کلی ولھیکیمکان .  نای پارسا ایخونھ 
 

 کنم و پالتو شالم رو درست ی اتاقک آسانسور خودم رو نگاه می نھی آیتو.  می شی آسانسور مسوار
 شھ موقع خارج شدن از آسانسور از پشت دستاش رو از دو طرفم یدر آسانسور کھ باز م.  کنم یم
 .  ھ کنی م حلقھ منھی سی جلوارهیم
 

.  شھ ی انگشتاش حلقھ می دستام روی خوام دستاش رو از دورم باز کنم ولی مارمی رو باال مدستام
 ی لعنتی کرکانی پالتو ھم با انیگرمم شده و ا.  بوسھ ی گونھ م رو می کنھ و رویسرش رو خم م

 .  کنھی آروم و بمش کنار گوشم ضربان قلبم رو نا منظم میصدا.  کنھ ی مشتریحرارتم رو ب
 
 

 .  اهی رنگ و خط وخطوط سنی خوشگلت رو ساده دوست دارم بدون ایچشما_ 
 

دستھام .  منظم شدنشون تمرکز کنم ی کنم روی می زنھ نفسھام نامنظم شده و سعی در رو مزنگ
 ی دستھاش رو باز نمی با لجبازی کنھ ولی محکم و تنگ دستاش ، تالش می باز کردن حلقھ یبرا

 .  ندازهی دستھاش رو منھی با آرامش و طمأنادی در کھ می رهی دستگیصدا. کنھ 
 
 صورتش ی روی مامانش باال رفتھ و لبخند محوی از ابروھایکی در خونھ ، ی ِ روی لطف چشمبھ

 ھنوز نجای ایانگار وقت.  کنم ی کنم و از نگاه براق مامانش فرار می میسالم ھول ھولک. نشستھ 
 شتری نخش بودم بی خدا توی شھیکھ ھم!  ِ جذابش ی اون داداش عوض بود بانای ای پریخونھ 

 دست راستم حلقھ ی دور انگشت انگشترنی رو دوست داشتم تا حاال کھ اون انگشتر تک نگجانیا
 ................................ پوف...  دهی جذابش ، برام خریشده و ھمون داداش عوض

 محدود تی و پارسا با خط و نشون دستم کرده و ماھھی انگشتر اسمش نشون نامزدنی انکھی االبتھ
 ییبایو ز!  ی از ارزش مادشھیً داره ، اصال باعث نمدشی سفی اون حلقھ ی توی پررنگیکننده 

 تونم چند روز قبل از بھ ھم خوردن یًاصال م... خاصش صرف نظر کنم و بخوام بعدھا پسش بدم 
 ...   شدنش بسازمدهی دزدای گم شدن ی درباره ی ذھنیویر سناھی ین نامزدیا

 
 

 دم و ی بھ حرفھاش گوش می و لذت چابلوسانھ اجانی کنار باباش نشستم و با ھھی مبل با زاویرو
 کنم ی پام رو کنترل میلیخ.  دم یتکون م" بلھ درستھ "  سرم رو بھ عالمت کباریھر چند لحظھ 

 ی نطق ھامی ساعت و نکی تونھ ی مرد چطور منی فھمم اینم.  تکون ندم یکھ بھ صورت عصب



 249 

 ھم ی و جامعھ شناسی و فلسفھ و روانشناساستی سی بکنھ و دائم وسط نطق ھاش تویداقتصا
 و مامانش ی بھ پرکباری آشپزخونھ نشستم و با حسرت ھر چند لحظھ ی روبروًقایدق.  بزنھ رجھیش

 آدم پر چونھ کھ انگار نی من رو از دست ایکیکاش .  کنم ی کنن نگاه میکھ ناھار رو آماده م
 پلکھ و بھ ساالد و ی خونھ می توکباری قھیپارسا ھر چند دق!  نداشتھ نجات بده ی اندهسالھاست شنو

 شھ و قصد ی زنھ و رد می بھ من می اثانھی زنھ و لبخند نامحسوس خبی و غذا ناخونک میسبز
 .  نجات بده! اک  دردنتی موقعنینداره من رو از ا

 
 
 .  نی جون پاشو برو با پارسا اتاقش رو ببنیاسمی: 
 

.  کنھ ی ھمسرش رو نگاه می درشت شده ای کننده دی تھدی داره با چشمای مامانش منم ولمخاطب
 .   رهی زنھ وسمت اتاقش می دستش رو گاز می توبیپارسا س

 
  نیاسمی ایآره ب_ 
 
 .   رمی شم و سمت اتاق پارسا می جام بلند ماز
 
 .   کنھی برانداز منیی داده و من رو از باال تا پاھی و بھ چھار چوب تکستادهی ای درگاھیتو
 

  ؟گھی اتاقمو دی بوددهیند_ 
 
 ! داشتم ؟کاری با اتاق تو چی اتاق پررفتمی مشھینھ من ھم -
 

.  گم ی دروغ مینفھمھ مثل چ چشماش زل بزنم و نگاھم رو ازش ندزدم کھ ی کنم توی میسع
 و کمد و لماشی فی دی کردن سنیی خونھ نبود اتاق پارسا بود و باال پای کسی وقتیپاتوق من و پر

 .  وترشیکامپ
 

 .   و کمدم بودوتری کامپی فرش و صندلی موھات روشھی ھمنیآره واسھ ھم_ 
 

 !  ھیتیثی مسئلھ حارمی کم نمی شم ولی مسرخ
 
 بلنده ھم مادر ی پری ؟ ھم موھایداد DNA شی آزماای منن ؟ یخودشون بھت گفتن موھا -

 .  محترمتون
 

 .   و موجداریی ، نھ خرمااھھی اونا لخت و سی موھایآره خب ول_ 
 
 ... یبرو بابا الک -
 

 ی کنھ و در رو با پاش می متمی ذاره و از پشت سمت تخت ھدای شونھ ھام می تا دستاش رو رودو
 .  بنده
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 !  فضوالنی داشتکاری با کمد لباسام چیزی چھیو کمد وسائلم  CD ی و کشووتریحاال کامپ_ 
 
 شھی و بھ اتاق ھمنمی شی تخت مرتبش میرو.  کوبم ی پشتمھ مًقای شکمش کھ دقی آرنج توبا

 ! یچھ نظم کالفھ کننده ا.  کنم یمنظمش نگاه م
 

.  ده ی و لم منھی شی من می رنگ کنار پنجره درست روبرواهی گرد و سی راحتی صندلیرو
 شھ ی و کج مادیلبھاش کش م.  شھ ی کشھ و باھاش مشغول می مرونی ببشی جی رو از توشیگوش

 باباش رو ی سخنوریی کھ من مجبور بودم توانای ساعتھی نیًحتما ا.  کنھ ی مپیو تند تند تا
 بدنم پر از ی اعضاھینگاھم ھم مثل بق...  مشغول بوده شی کنم ، ھم با گوشنی و تحسدییچاپلوسانھ تأ

بھ .  چفت شده م ، نشستھ ی پاھای ھم گره شده و رویدستھام تو.  وفتھی منیی پایرخوت و سست
 کی ش اعصابم رو تحرمھی نصفھ و نی خنده یصدا.  رسم ی معذب بھ نظر میصورت احمقانھ ا

 حی مسخره ترجطی شرانی خودمون رو بھ ای خونھ ی کسل کننده ی لعنتی ھامعھاون ج.  کنھ یم
 ی بھ مجسمھ یکیریستیبھ صورت ھ.  زهی ری کشم و گوشت تنم می ھم میدندونام رو رو.  دم یم

 کنم کھ مجسمھ رو برداشتم و ی ذھنم تصور می شم و توی مرهی خوترشی کامپزی میبرنز رو
 .   کوبمی سرش میبارھا تو

 
تمام .  ستی از پارسا سھم من نی توجھچی ھی دم ولی تکون میب و پاھام رو عصنمی شی مخیس

 با من رو نداشت ی اس ام اس بازی وقت حوصلھ چیپارسا ھ.  مخاطب اس ام اس ھاشھ یحواسم پ
 .   من اصرار داشتم تا باھام حرف بزنھی وقتی اس ام اس ھاش خالصھ و کوتاه بود حتشھیھم. 
 
 ... ھر چقدر اون خوش صحبتھ تو. ی مقابل باباتی حرف زدن نقطھ ی توًقایچقدر جالبھ کھ تو دق -
 

 داره یعنی.  کنھ ی میداره با اعصابم باز.  ده ی و فقط سرش رو تکون مارهی رو باال نمنگاھش
 .  دهی محی پشت خط رو بھ من ترجیاس ام اس دادن با اون لعنت

 
   راحتترمی اتاق پریتو -
 

 ی ھایی دمپای رم و تمام حواسم بھ پاشنھ ھای بھ سمت در م محکمی شم و با قدمھای مبلند
 .   نکنھعمی حساس ضاتی موقعنی ای کھ تومھیروفرش

 
 .  ھستی کنن مشکلیاالن فکر م.  رونی بمی ری با ھم مگھی دقھی چند دنیبش_ 
 

 .  کنمی می صورتم خالی ھاچھی ماھی و بغضم رو توحرص
 
 .   کننی فکر می کھ چستیً ؟ اصال واسم مھم نستی نیمشکل -
 

 نکن کھ مجبور بشم باھات مقابلھ بھ یکار.  کنن ی فکر می چھی کھ بقستیًاتفاقا واسھ منم مھم ن_ 
 . مثل کنم
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 ... یقلدر ِعوض.  گم ی رو بھ بابا مامانم میًاصال خودم ھمھ چ -
 
 شی گوشینگاھش کھ از رو.  شم ی اومد خودم ھم شکھ مرونی کھ از دھنم بی آخری کلمھ از

 کنم و پاھام رو ی مونھ ، دست و پام رو گم می من می حالت و ثابت روی شھ و بیبرداشتھ م
 پاھام یپنجھ .  مونھ ی پرز فرش ثابت می کنھ و روی نممی ھمراھمی لعنتی کشم کھ پاشنھ یعقب م

 ی پارسا مینگاھم ھمچنان رو.  کنم ی فرو میی دمپای اومده تورونی بیی دمپایتو رو کھ از
نگاھم .  کنھ ی پرت می صندلی رو روشیگوش.  شھ یبلند م.  بھ جز چشماش ییچرخھ ، ھرجا

گفتن من براش زور داشت ؟ "  یعوض"  انقدر یعنی.  فرو کرده مونده بشی جی دستش کھ تویرو
 ...  کنھی خواد پرچونگی ذاشتم ھر چقدر می و مودم باباش نشستھ بشیکاش پ

 
   ؟ی کنی می اس ام اس بازی اتاقت نشستی توی من و آوردی وقتیخب واسھ چ -
 

 یی دمپاوفتھی مشیشونی پی و نگاھم کھ بھ رگ متورم روارمی رو محتاطانھ تا صورتش باال منگاھم
 .   رمی قدم عقب تر مھی کنن و ی میھامم باھام ھمراھ

 
 ؟ فتی کی توگاری سی بستھ ای لباس شب ی تویً مثال اون عکساگھی دی گی بھشون مزویھمھ چ_ 

 تی قرارت با دوست پسر قبلای ؟ ی ندازی عشق فلسفھ رو کھ جا نمی فشم رفتن با اون پسره ای... 
 ی توزتی نامزد عزی غذا درست کردنت براای ؟ تی شاپ چند شب قبل از خواستگاری کافیتو

 یعنی ی عوضیھم اتاقش خفتت کنھ تا بفی آشغالھ کھ تو رو ببره توھی اقتتیل!  ؟شیجردخونھ م
   ؟یچ
 

 ی اتاق ھل مرونی زنھ و بھ سمت بی کنھ و بازوم رو چنگ می رو کھ حاال پشت سرمھ ، باز مدر
 .  ده
 

   چشممیگمشو از جلو_ 
 

 از میتمام نگران.  شھ ی مرهی در خی جلوی درشت شده م بھ راھرویچشمھا.  بنده ی رو کھ مدر
 و با نوک انگشتم ستمی ایصاف م.  نھی ببواری خورده کنار دی سکندرنطوری من رو ای کھ کسنھیا

تا .  چرخونم ی حلقھ میچشمھام رو چند بار تو.  رمی گی چشمم رو میاشک جمع شده گوشھ 
 .  پس بزنم اشکم رو

 
 ی و باباشم ھمون جا روبروننی چی رو مزی می دارن رویمامان و پر.  رم ی سمت ھال مبھ

 .   نشستھونیزیتلو
 .  زنمی زنم و لبخند میموھام رو پشت گوشم م.  شھ ی پاشنھ ھام متوجھ من می از صداشمامان

 
   ؟ی ؟ چرا تنھا اومدزمیپارسا کو عز: 
 
  ؟نی خوایشما کمک نم.  شد منم حوصلھ م سر رفت اومدم یتلفنش طوالن. بھش تلفن زدن  -
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 !   کنمی ھم بھ خودم افتخار می کنم و کمی و قابل قبولم تعجب می دروغ ھول ھولکاز
 
 .  می ناھار بخورنیایفقط پارسا رو صدا کن ب.  آماده ست زی ً ھمھ چبایتقر. نھ دخترم : 
 
 .   تو پارسا رو صدا کنیی رم دستشوی من میپر -
 

 خودمون رو با اون ی خونھ ی جمعھ ھانمی بی کنم میحاال کھ فکر م.  رم ی میی دستشوسمت
 ای بھ چشم در حال مطالعھ ست نکی بابا کھ ھمش عدنی و دونیزی آور تلو کسالتیبرنامھ ھا

 .   دوست دارمشتری مامان بی پر زحمت و خستھ کننده ی ھایمھمون
 

 خودم دنی دھی ھمون کسر ثانی بدزدم ولنھی کنم نگاھم رو از آی می شم ، سعی کھ میی دستشووارد
 دست یمحکم با دست راستم رو.  کنم ی منھیپشتم رو بھ آ.  ھی شکستن بغضم کافی برانھی آیھم تو
 .   کوبمیچپم م

 
 .  نیاسمیخفھ شو .  شـــشیش -
 

 ری شری گردم و دستھام رو زی آب برمریسمت ش.  کنم ی اشکم رو با دستم پاک می قطره ھاتند
رامش رخوت  آب آی کھی شدن بھ باررهیخ.  ارهی بنیی بدنم رو پای گرماشی تا خنکرمی گیآب م

 .  کنھی مری رو بھ چشمھام سرازیزیآم
 

 بخورم فکر ی کافی کھ نتونستم ازش بھ اندازه ی و با افسوس بھ ناھاردمی دراز کشی تخت پریرو
 پلو کوکو ی داشتن ؟ خدا کنھ مامان سبزی ناھار چنای زنم مامان ای ذھنم حدس می کنم و تویم

 درست ی قرمھ سبزدمیشا.  می از شرش راحت باشی درست کرده باشھ کھ حداقل تا چند روزیماھ
 ی دارم و شماره ی رو برملمی ؟ مبای پلو با مرغ درست کرده باشھ چی اگھ باقالیوا...  باشھ هکرد

 . رمی گیخونھ رو م
 
  بلھ ؟: 
 
  سالم مامان -
 
  دخترم ؟ی خوبیاسیسالم : 
 
  اوھوم -
 
   ؟ستیپس چرا صدات سرحال ن: 
 
 .   شدمنیسنگناھار خوردم  -
 
 .  رو از قبل داشتملشی پتانسدمیشا!  شدم ی خوبی گذره چھ دروغگوی ذھنم ماز
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  ؟ومدهی نشی کھ پی خوبھ ؟ مشکلیھمھ چ: 
 
  ؟نی خوردیناھار چ.  خوبھ ینھ ھمھ چ -
 
   ؟ بھت تعارف نکردن ؟ی ؟ دوست نداشتیناھار نخورد: 
 
 .  واسم نگھ دار دوست دارمنی پلو داشتی ؟ گفتم اگھ باقالی ھی گیمامان چرا واسھ خودت م -
 

 و با پاش در ادی غذا بھ دست داخل مینیپارسا ، س.  نمی شی شم و می شھ بلند می اتاق کھ باز مدر
 .   بندهیرو م

 
 .   درست کرده بودم کھروزیپر.  مامان جون می پلو نداشتینھ باقال: 
 
 ... اوھوم باشھ -
 

 ذاره و ھمونطور کھ خم ی تخت می غذا رو روینیپارسا س.  ده ی توجھ بھ من ادامھ می بمامان
 .  رهی گی گوش خودش می رو جلومی و گوشرهی گیشده ساق دستم رو م

 
 .  شنومی فاصلھ می مامان رو با کمیصدا

 
 .  ساالدم برات نگھ داشتم.  واست نگھ داشتم قربونت برم می داشتمھی امروز قیول: 
 

 و خجالت زده م یلبخند کجش عصب.  نھی شی من می تخت جلوی کنھ و روی دستم رو رھا مساپار
 .  کنھیم
 
 .   زنمیبھت زنگ م. باشھ مامان دستت درد نکنھ  -
 
 .  میمنتظرت!  شبا ؟یای نری دادیمامان جون ز: 
 
 باشھ مامان خدافظ -
 

 .   ذارمی کنم و کنارم می رو قطع میگوش
 

 ! ی ساعت بگذره بعد بھ مامان جونت گزارش بدمی نھی ی ذاشتیم_ 
 
 ی ذارم روی و سرم رو مواری کنم بھ سمت دی خوام بگم بھ تو چھ کھ بھ جاش فقط روم رو میم

 .  زانوم
 ی ثابت مونده تمام حواسم پواری دی نگاھم رونکھی کنھ و من با وجود ای لحظھ سکوت مچند

 دم یسکوت کرده با حرص پاھام رو از پشتش عبور م فقط ی بگھ ؟ ولی خواد چیپارساست کھ م
 . رهی گی خوام کامل دراز بکشم کھ شونم رو می کنم و میو دراز م
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 .   غذاتو بخورایب_ 
 
 .  خوام بخوابمی خورم می نمرمیس -
 
 اصرار شتری بکمی کنم ی وجود آرزو می بودنم ھنوز گرسنھ ھستم و با ھمھ ری سی وجود ادعابا

 .  نمیً کنھ کامال بشی کشھ و مجبورم میشونم رو بھ سمت خودش م. کنھ 
 

 ی حرف دھنت رو بفھمی خواستیم.  اری در نی من مظلوم بازی واسھ ینجوری اایب_ 
 

 .   کشمی مرونی دستش بیشونھ م رو با ضرب از تو.  ندازه ی مادمی دوباره
 
 ...  رهی نمادمی...  ی کردکاری ره چی نمادمیازت متنفرم  -
 

 .   خزمی زنم و ھمونطور نشستھ بھ سمت عقب می گلوم رو پس می توبغض
 

 .  ی خوری خوره ، غذا نمی می بھ توقی تقادیخوشم نم.  غذاتو بخور ایب_ 
 
 ... بھ جھنم کھ -
 

 .  کشھیجلو م.  رهی گی دستم رو ممچ
 

  گھی نکن دادیروت رو ز_ 
 
 گی ذره تھ دھی نی اگھ فقط ھمیعنی.  کنم ی نگاه مگی بھ تھ ددیبا ترد.  ذاره ی غذا رو جلوم مینیس

   کردم ؟ی باھاش آشتیعنیرو بخورم 
 
 قاشق ی کنم با لبھ یدھنم رو کھ باز نم.  رهی گی دھنم می داره و جلوی رو با قاشق بر مگی دتھ

 .   کنمیم رو باز م دھنی شدن تخت خواب پرفیاز ترس کث.  زنھ ی بھ لبم می آرومیضربھ 
 

 .  دھنتی توای چشمتھ ی جلوای موھات رو نیجمع کن ا_ 
 

 ... 
 

 من االن ی پارسا و گرسنگی کھ بھ لطف اشتھای مونھ و بشقابی تخت می جلوینی سی رونگاھم
 بشھ داری بازوش بلند کنم ، بی ترسم اگر سرم رو از روی کرده و مری بازوش گریموھام ز.  ھیخال
 کواختشی کند و ی نفس ھایصدا. کاش بھ حرفش گوش کرده بودم و موھام رو جمع کرده بودم . 

فقط .  کشم ی متر شونھ ھام رو عقب تر می چند سانتیفقط بھ اندازه .  ده ھنوز خوابھ یم نشون
 رو المی آرومش خی نفسھایصدا.  اطرافش رو حس کنم ی از گرماشتری بی کھ بتونم کمیدر حد

 یبھ ساعت نگاه م.  حرکت احمقانھ م نشده نی کنھ کھ ھنوز خوابھ و خوشبختانھ متوجھ ایحت مرا
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 ی راھروکی نزدًقای اتاق دقنی کاش ایوا.  میی اتاق تنھای ست کھ ما توقھی دق٥٠ ًقایدق کنم االن
 یھ  اون لبخند ساده لوحانای براق و نافذ مامانش رو یمن طاقت نگاه ھا!  بود ی در خروجیجلو

 .  ً کامال ناموفقھ ندارمی نشون بده ولیعی رو طبزی خواد ھمھ چیباباش کھ م
 
  َاه...  آبرومون رفت گھیپاشو د -
 

 .  ی ، االن نگران آبروت نبودی خوردی خوب می بچھ ھیغذات رو مثل _ 
 

 ... یریبم...  نیاسمی یری بمی بود ؟ خواب نبود ؟ واداری بیعنی کھ آروم گفتم ؟ من
 

 ی و براتوریزل زدم بھ مان.  جمع کردم ی راحتی انارم رو بغل کردم و پاھام رو روی کاسھ
 و زی ریصدا.  کنم ی ھارد پارسا تماشا می رویلمای رو از مجموعھ فنی کنستانتلمی بار فنیسوم

 لب پنجره دهی رو کشوتری کامپزی می جلویصندل.  کنھ ی داره اعصابم رو خورد میپچ پچ مانند پر
 بدن الغر نی اگھ انای گذره سیاز ذھنم م.  دراز و الغرش رو ھم تا لب پنجره باال آورده یپاھا و

 دختر نی ای با سماجت پاپینجوری ، بازم ادی دی ھم مھی زاونی از ادهی کشی استخون ھانیروبا ا
 دان شم و عذاب وجی خودم خجالت زده مشی گذره پی کھ از ذھنم می شد ؟ از فکر بدجنسانھ ایم
 داره خودش را با تلفن نای نشستھ و سنای پارسا االن چند مغازه اون طرف تر از سیعنی.  رمی گیم

   کنھ ؟یبا خواھر پارسا خفھ م
 شی شد ، انگار پرش رو آتداری عاطفھ از خواب کھ بیب...  رهی گی و حرصم موفتمی پارسا مادی

کنار !  یً مثال نامزدنی جمعھ انی حاضر نشد اولیحت. زده باشن ، حاضر شد ، رفت مغازه 
 ".  رسونمتی خودم ممی شام خوردامیصبر کن شب زود م"  جملھ گفت ھیفقط . نامزدش بمونھ 

 
 .  گھی داغ شد ، تمومش کن دی گوشیپر -
 

 کھ ییاز نوع غذا! اسگل.  کنھ ی می کنھ و کالفھ نگاه ھمراه با اخطاری چشماش رو گرد میپر
 فی تعرشی رو مو بھ مو واسھ اون دوست پسر دوزارزیخورده تا مھمونشون کھ من باشم ، ھمھ چ

 .   کنھیم
 مامانم رو زی سرزنش آمی چھره ی گم و پشتبندش بھ صورت مضحکیم" گوربابات "  لب ریز

 .   کنمی رو تماشا ملمی فی و ادامھ نمی بیپس ذھنم م
 

... 
 
 ی رو می پری بلند شده ی از قصد کمیصدا.  کنم ی رو خاموش متروی شھ کامپی کھ تموم ملمیف

 . شنوم
 
 .ً مواظب خودت باش فعال.  گھی برم ددی جان من بانای خب سیلیخ: 
 

 .  ادی و سمتم مبشی جی ذاره توی رو میگوش
 
  تا حاال ؟ی بوددهی ؟ مگھ ندلمشیتموم شد ف: 



 256 

 
 .   کنمی نگاھش مزی آمری و تحقرهیخ
 
 !  القیبرو گمشو بابا د -
 
 ...  از صبح کھ پارسا خونھ بود نشد باھاش حرف بزنمیاسی گھی نکن دینجوریا: 
 
 !  ؟ی زنده موندی ؟ چھ جوری طاقت آوردیچھ جور! ا ِ  -
 
 !  می کھ با ھم آشنا شدستی ما کھ مثل شما صد سال نگھی داری در نیمسخره باز: 
 
 بود کھ پنج قھی زدم ده دی کھ من داشتم با پارسا حرف می مدتنیترشی بادی مادمی کھ من یاز وقت -
 ...  ش رو ھم پشت خط بودمقھید
 
  ؟نی احساسی و بیعی طبریخب بھ من چھ شما دو تا انقدر غ:
 

 .   کنمی پر از خشم نگاھش مدلخور
 
  اون داداشت ؟ایمن  -
 
  ؟یری گی منو می پاچھ ی چرا الکیاسیچتھ : 
 
 !   و داداش جونتیسگ خودت -
 

 خودمھ کھ تمام ی و نقطھ دردناک بحث کوچولومون ، صدارونی بامیاز اتاق م.  کنم ی رو مپشتم
 " . بدبخت ِ حسود"  گھ یمدت درونم بھم م

 
 ی مبل رویباباش جلو.  کنم ی بھ لبھام سنجاق می اھی و لبخند عارنمی شی مبل کنار مامانش میرو

مامانش .  شده رهی خکسری می اومده رونی داره بھ دل و اندرون بیفرش نشستھ و با دقت خاص
 .   ندازهی مری نگاھم رو گریطبق معمول مس

 
 عالمھ آرد و ھی.  درست کنھ کی واست کیای خواست واسھ امروز کھ شما میم.  ھیدست گل پر: 
 .   ھنگ کردهکسرمی ، مری خورده تخم مرغ و شھی ی روختھیر
 
 بھ ی پری اراده نگاھم پی کنم و بی میدیاحساس عذاب وجدان شد.  دم ی لبخند سر تکون مبا

 دستم ی نداره و تمام مدت تویبیلباسم ج.  دستم عرق کرده ی تومیگوش.  چرخھ یسمت راھرو م
 .  رمی بند واسھ مچ دست براش بگھی دیبا.  کشمش ی ور و اون ور منیگرفتمش و با خودم ا

 
 .   واسھ پارسا بفرستمیری اس ام اس حال گھی رسھ یم مبھ فکر.  شبھ می ھفت و نساعت
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 االن خودم برم خونمون ؟.  منم برم بھ کارام برسم ی ذاشتی می بھ کارات برسی بری خواستیم" 
" 
 

 .  ادی نگذشتھ کھ جواب اس ام اس مقھی چند دھنوز
 
 . " امی دارم مریبچھ جون بھونھ نگ" 
 
 شق و ی راحتی ھم توی کمدی ره و شای بھ سرعت ممی حوصلگی فکر اومدنش حس رخوت و باز

 ساده یزایبدبخت بھ چھ چ"  گھ ی ِ بد ذات درونم منیاسمی یدوباره صدا.  نمی شیرق و مرتب م
 لذت ونیزی تلوی کنم از تماشای می گم و سعی ذھنم بھش می تویی"خفھ شو! " .  ؟ی دلخوشیا

 .  ببرم
 

... 
 

 ساعت ی خوره روی من سر می اجازه ی بکباری قھی چند دق مونده و ھرونیزی تلوی روچشمام
 !   ساعت انتخاب کردنی برای مناسبیچھ جا.  ونیزی تلویباال

 
 ی و پا مرهی گیمامانش دستمو م.  ادی زنگ در آپارتمان می حدود ھشت و ربع شده کھ صداساعت

 .  شھ
 
 .   سر بھ شام بزنمھی رم ی تو برو درو باز کن من میخانوم: 
 
 .   کشونھی دوم زنگ من رو بھ سمت در می صدای ولی گذره چھ کار احمقانھ ای ذھنم ماز
 

 ی تفاوتی بی کنم و با چھره ی میسالم.  داده بھ چارچوب در ھیدستش رو تک.  کنم ی رو باز مدر
 .   کنم کھ برمیکھ بھ خودم گرفتم پشتم رو م

 
   ھلت داده سمت در ؟یک! چھ گرم و پر محبت _ 
 
کاش ھمون ...  ادیچقدر منتظر بودم ب.  کنھ ی بھ افراد خونھ می شھ و سالم بلندی کنارم رد ماز

 !  َاه...  رفتم خونمون ی میعصر
 

 یرکی زری رم ، نگاه زی خونھ روش نشستم می کھ از اول اومدنم توی ای کھ سمت راحتھمونطور
 .   ندازمی رفتنش بھ اتاقش مریبھ مس

 
 .  ادی مییرای ھم نشده کھ با لباس عوض شده سمت پذقھی ده دقھنوز

 
 ی کنار خودش می مبل دو نفره ای کنھ و روی و بلند مرهی گی دستم رو مادی من می راحتکنار

 ی ش رو روگھیدست د.  ذاره ی ساق دستش می کنھ و روی بازوش رد مریدستم رو از ز. نشونھ 
 .   ذارهیدستم م
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  نگفت کھ ؟یزی بھت چیوصلھ ت کھ سر نرفت ؟ کس بچھ جون ؟ حی کردکارایچ_ 
 
 .   کنمی می نگاه پر حرصی چشمریز
 
 .   محترم صدر داشتمی کنار خانواده یزی انگجانی ھیلی خینھ حوصلھ م سر نرفت جمعھ  -
 

 .   کشھی سرش بھ حالت شونھ می باالی موھای زنھ و دستش رو توی ملبخند
 
   ؟ارمی جان بنیاسمی تو و ی ، برای خوری مییپارسا جان چا: 
 

 نھ گرسنمھ مامان شام حاضره ؟_ 
 
 .  نمی چی مزویآره مامان جون االن م: 
 

 .   و بلند شمارمی دستش در بی خوام از توی رو مدستم
 
 .  برم کمک مامانت -
 

 .   خوادینم_ 
 

 .  زنھی لبخند مستادهی اپن ای کھ جلومامانش
 
 .   کمکادی مای جان پرنیاسمی نیبش: 
 

 ی سکوت تمام حواسم پنی انی و من در حمی شی مرهی خونیزی و بھ تلومینی شی دومون ساکت مھر
 .   کشھی ده و بھ سمت خودش می مرییدستشھ کھ جاش رو بھ پشت شونھ ھام تغ

 
... 
 

 نی فکر کنم کھ انی خوام بھ ای خوبھ و من نمیلی صورتم نشستھ و حالم خی روی ناخواستھ البخند
 رسھ و با ی خوشمزه میلیغذا بھ نظرم خ.  با حضور پارسا داره یمی مستقیلبخند چھ رابطھ 

  بلند شم و با ساالد ومی صندلیً بشقاب غذام رو تموم کردم اصال دوست ندارم از رونکھیوجود ا
 .   کنمی می بازی و ترشماست

 
 .   چرخونمی شھ سرم رو بھ اطراف می کھ بلند ملمی مبایصدا

 
 .  ھی راحتی روتی جان گوشنیاسمی: 
 

 .   رمی ممی کنم و سمت گوشی غذا تشکر میبرا
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 ، گرما و ارتعاش رو نمی بی می گوشی صفحھ یاسم سام رو کھ رو.  افتاده ی تھ راحتیگوش

.  رم ی مای دارم و بھ سمت اتاق پری رو بر میگوش.  کنم ی صورتم و دستھام حس میھمزمان تو
 قطع ی دگمھ ی کنم انگشتم رو روی رو پشت سرم حس میی قدمھای رم صدایھمونطور کھ راه م

 بلوزم داخل ری رو زی حرکت گوشھی ی شم تویوارد اتاق کھ م. در اتاق بازه . دم  یتماس فشار م
 گردم یبر م.  فرستم ی نداره لعنت مبی کھ جدمی رو پوشی ندازم و بھ شانس بدم کھ لباسیلباسم م

 .   کنمی داده نگاه مھی در تکی جلوواری کھ بھ دپشت سرم و بھ پارسا
 
  ؟ی داشتیکار -
 
.  خورم ی وجودم افسوس می کھ گفتم با ھمھ ی فکری بی خودم و جملھ ی عصبی صدادنی شنبا

 .   کردهشتری قلبم شدتش رو بی جلوًقای پوستم دقی رویقلبم ضربان گرفتھ و حس کردن اون گوش
 

 با ی دست و پام تقابل ناسازگاری انگشتای شھ و حس سرما توی بلند ممی اس ام اس گوشیصدا
 .   کنھی مدای گونھ ھام پی رویگرما

 
 !  باھات کار دارهگھی دیکی انگار یمن کھ نھ ، ول_ 
 

 لغزه ی بلوزم مینگاھم رو.  سر دادم شی رو چند لحظھ پی مونده کھ گوشیی جای روًقای دقنگاھش
 رونی رو بیھنوز نگاھم گنگ ھمونجا مونده کھ دستش گوش.  استدی پارچھ پری از زتورینور مان. 
 شنگاھ.  رمی گی متوری مانی برم و رویدستم رو باال م.  شھ ی ممی گوشنباکسیوارد ا.  کشھ یم

 اس ام اس از سامھ.  زنھ ی کنار می گوشی صورتش ، دستم رو از روی لبخند سرد و کج روھیبا 
 . 
 
 "  خانوم کوچولو ؟ی ھستی انقدر کار من بدتر از کار تو بوده کھ انقدر عصبانیعنی" 
 

 ی رو ملمی ره کھ مبای مبشی جی حواسم پی داره البتھ وقتبی گرمکن پارسا برعکس من جشلوار
 و پاھاش رو بھ عرض شونھ ش باز ستادهیروبروم ا.  شی شلوار گرمکن طوسبی جیندازه تو

 ، سمت ییسرش رو کج کرده و بھ جا.  کنھ ینگاھم نم.  فرو کرده بشی جیکرده و دستاش رو تو
 نور نی خاموشھ و ایچراغ اتاق پر.  شده رهی فرو رفتھ خیکی تاری توًقای کھ دقییراست اتاق جا

.  بودن ما بھ در اتاقھ کی صورت من و پارسا افتاده بھ خاطر نور راھرو و نزدی کھ رویکم
 اتاق رونی تونم از کنارش بھ بی کھ مییورتش و دستاش و فضا صنینگاھم بھ صورت متناوب ب

 صورت ی و رورهی گی خلسھ آور ِ کور ِ تھ اتاق میکی رو از اون تارھشنگا.  چرخھ یبدوم م
 نی کنم و بھ ای می شده دور کمر لباسم رو گرفتم و باھاش بازدهیِبا دستم بند کش.  ندازه یمن م

 کنم با ی میدارم سع.  تونستم دستام رو ھم توش فرو کنم ی داشت مبی کنم کھ اگھ لباسم جیفکر م
 ی ِ نا آشنای جز نگاه سرد و خالیول.  داره ی کنم تا بفھمم چھ حسلی رو تحلتشنگاھم اجزاء صور

 .   شھی نمدمی عایزی و وارفتھ ، چدهی صورتش ماسی کھ بود و حاال روی دوستانھ ش و لبخندریغ
 

 .  رهی گی کشھ و می مرونی دستم بیم رو از تو دستی ، بند ِ تودستش
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 .  ی حد ابلھ باشنی کردم تا ای فکرش رو ھم نمیول.  ی ھستی دونستم دختر ساده ایم_ 
 
 بند کمر لباسم کھ دنی طرف کشھی کنھ و از ی کنم خودش رو با حرفھاش خالی طرف آرزو مھی از
 .   دهی دستشھ داره بھم اخطار میتو
 

 خانوم ی دستم ندیی شدن ازدواجمون آتویانتظار داشتم انقدر عقلت برسھ کھ بعد از جد_ 
 !کوچولــــو

 
 تونم کنترلشون کنم و با جمع شدن و ی نبود ونمی پاھام رو محکم نگھ داشتھ بودم بازم کافھرچقدر

 یست ولسرم باال.  شم یمماس باھاش متوقف م.  شم ی مدهی شدن کمر لباسم بھ سمتش کشدهیکش
 شونھ ھاش ینگاھم رو.  رممکنھی فاصلھ ، سخت کھ نھ ، غنی صورتش از ای شدن تورهیخ

 .  مونھ یمتوقف م
 
 ... یاون بھ من زنگ زده ، اس ام اس داده من کھ کار -
 

 نی لحظھ و انی ای گفتنش توستمی مطمئن نی شنومش و حتی صدام آرومھ و خودمم واضح نمتن
 کنھ و گوشش ی کنھ و سرش رو کج می صورتش رو با نفرت جمع م نھ ؟ای درست بود تیوضع

 . ارهی دھنم مکیرو نزد
 

  ؟یچ_ 
 
 راه حنجره م رو گرفتھ ی حجمی نھ ولای شھ بغض کنم یگفتنش باعث م"  یچ"  نطوری دونم اینم

 .  و مجبور بھ سکوتم کرده
 

 رو دور کمرم حس ی کشھ و خط دردناکی کشھ و با ضربھ سمت خودش می لباسم رو محکم مبند
 .   کنمیم
 

  ؟دمی نشنی گفتیچ_ 
 

 ش نھی سی و روارمی باال می کرده بھ سختری گنمونی بزی ناچی فاصلھ نی ای توًبای رو کھ تقردستام
 .   دمی ذارم و فشار میم
 
   کارتیبرو پ -
 
 " .   کارتیبرو پ" گفتم " گمشو "  ی خودم رو کنترل کردم کھ بھ جایلیخ
 

.  شده رهی دستشھ و بھ صورتم خی ِ دردناک توی شنوه کھ ھنوز اون بند لعنتی صدام رو نمانگار
 خالص بھ غرور ری شھ تی چونھ و لبھام ، کھ کنترلشون از دستم خارج شده ، باعث مدنیلرز

 لحظھ از ذھنم کی ی شھ برای قطرات اشکم باعث میدرشت. احمقانھ م بخوره و اشکھام بچکھ 
 ... احمقانھ...  نھ ؟ افکارم احمقانھ ست ای ست ، اشک ِ تمساحھ ، انھی مظلوم نماکھامبگذره اش
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 ...برو اونور -
 
 ، ستی شھ ، عرق کرده و نگاھش کھ حاال مبھم نی می کھ عصبانیی مثل اغلب وقتھاشیشونیپ

 .   چرخھی صورتم می ، روھی و عصباندهی از رو کشریشمش
 

 کنھ و من کھ اون موقع ھم تعادلم دست ی بھ سمت شکمم رھا می آرومیلباسم رو با ضربھ  بند
 .   خورمیخودم نبود و بھ ھم خورده بود چند قدم بھ سمت عقب تلو تلو م

 
ھمش .  کنم ی کھ چروک شده و جمع شده نگاه مرمیبھ کمر لباس حر.  ره ی کنھ و می رو مپشتش

 ھمون بلوز گرمکن بنفشم رو ی ذاشتیخب م.  مسخره ش یخاب لباسھا انتنی مامانھ با انی اریتقص
 نفر رو کھ از ھی ی قدمھایصدا.  کنم یچروک لباسم رو درست م.  کھ دوست داشتم دمی پوشیم

 کشم و ی مقی کشم و نفس عمی اشکھام می خشک شده ی جای شنوم ، دستم رو رویم راھرو
 .  کنم لبخند بزنمی میسع
 

 کاناپھ نشستھ ی رونمشی بی شم می کھ مییرایوارد پذ.  دستشھ میگوش.  گرده ی پارسا می پچشمم
 و مامانش آشپزخونھ یپر.  کنھ ی مپی تایزی چمی ھم انداختھ و داره با گوشیپاھاش رو رو. 

 نشستھ و کانال ھا رو ونیزی تلوکی نزدی راحتی کنن و باباش رویموندن و دارن جمع و جور م
 و ھر چقدر نمی شی ِ کنار کاناپھ می راحتیرو.  کنھ ی منیی باال و پایاب خورد کن اعصورتبھ ص

 .  سھی نوی می ده و چی اس ام اس می پارسا داره بھ کنمی تونم ببی بازم نمنمی شیشق و رق م
 

 ی ندازه و پشت بندش پارسا متنی دلم رو شور مادی بعدش مقھی کھ چند دقمی اس ام اس گوشیصدا
 کم ھی کنم تا ی بغلم فرو مری شم و دستھام رو زی جمع می راحتی تودانھینا ام.  کنھ ی مپیرو تا

 .  گرم بشن
 

 ی بلند ممی زنگ گوشی تموم شده و دستاش رو پشت سرش جمع کرده کھ صدااشی ام اس بازاس
 .   رهی بھ دست بھ سمت اتاقش می شھ و گوشیپارسا بلند م. شھ 

 
 .   زدن از خونتون زنگای بنیاسمی_ 
 

 کنھ یچراغ اتاقش رو روشن م.  شم ی کنم و پشت سرش وارد اتاقش می دنبالش حرکت منامطمئن
 کنھ در ی ده و با سر اشاره می رو جواب میگوش.  نھی شی اتاق می گوشھ ی راحتی صندلیو رو

 .  اتاق رو ببندم
 

  یسالم خانوم حام_ 
 

 رو بھم بده کھ با ی تا گوشستمی ای مشی کنم و منتظر کنار صندلی حبس شده م رو آزاد منفس
 .  نی بشیعنی کنھ کھ یدستش بھ تختش اشاره م
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 ای و پرنیاسمی یخانوم حام...  رسونن یسالم م...  ممنون یلیخ...  ؟ دیمتشکرم شما خوب ھست_ 
   با ھم درس بخونن ؟ بمونھی پرشی پنیاسمی نداره کھ امشب یانگار پس فردا امتحان دارن اشکال

 
 خوام سمت پارسا برم کھ دوباره اشاره ی و مستمی ایم.  نمی تونم بشینم.  کرده م و گرممھ عرق

 .  نمی کنھ بشیم
 

 حواسشون بھ ی و مامان و بابا حسابیبھ ھر حال پر.  خودشھ ی خونھ نجای اھی حرفا چنینھ ا_ 
 .  دی سالم برسونی حامیبھ آقا... ًبلھ حتما ...  ھست نیاسمی
 

 ی کشھ نگاه می و با بھت بھش کھ داره بدنش رو مرمی گی رو میگوش.  رهی گی رو سمتم میگوش
 .  کنم

 
  سالم مامان -
 
   ؟ی بمونی خوای شب می چرا نگفتیاسی. سالم : 
 
 .  دوستم ممکنھ بمونمینم -
 

 .   کنھی کرده و نگاھم مزی چشماش رو رپارسا
 
  ؟یشام خورد.  ذاشتم ی مدنی خوابیم واست لباس راحت برا دونستیخب اگھ م: 
 
 . بلھ -
 
  ؟ی شدری ؟ سی خوردیچ: 
 
  بلھ... اوھوم  -
 
  ؟یدیفھم.  ای خوابی می اتاق پری توی ری شب میاسی!  کنارتھ یآھان کس: 
 
  بلھ -
 
  ؟گھی سفارش نکنما حواست ھست دیاسی: 
 
  بلھ -
 
 . ای ؟ اگھ پارسا نرسوندت با آژانس بیای میفردا ک: 
 
 .  زنمیباشھ حاال زنگ م -
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 .   بود بھ من زنگ بزن نگران خواب بودنمونم نباشیمامان جون ھر مشکل.  خب یلیخ: 
 
 .  باشھ -
 
 خدافظ. برو مامان جون . قربونت برم خانومم : 
 
  خدافظ -
 

بلند .  خارج کنم دشیم دستم رو از د کنی می و سعرمی گی دستم می کنم و توی رو قطع میگوش
 .  شھیم
 

 .  ھی بقشی پمیبر_ 
 

بھ .  کنھ ی برگرده دستش رو کنارش باز منکھی خوام دنبالش برم کھ بدون ای شم و می مبلند
 .  فھممی شم و منظورش رو نمی مرهیدستش خ

 
  یگوش_ 
 

 ...یعوض.  ذارم ی دستش می دستم عرق کرده توی رو کھ تومیگوش
 

 وسط گذاشتھ کھ من و پارسا وارد زی می ھم رویی چاینی سھی نشستن و مامانش ییرای پذی توھمھ
 گردم کھ حرف پارسا متوقفم ی مناسب واسھ نشستن می خالیبا چشمام دنبال جا.  می شی مییرایپذ
 .   کنھیم
 

 .  می حاضر بشمی ریما م.  ببرمش خونشون گھی زنگ زدن گفتن دیاسی ینایمامان ا_ 
 
 کنم کھ ی و مامانش نمی بھ پری شم و توجھی مرهی گردم و بھت زده بھش خی سمت پارسا بر مھب
 ره تا حاضر ی توجھ بھ من بھ سمت اتاقش می بیپارسا ول.  گن ھنوز اول شبھ و امشب نرو یم

 . بشھ
 

 ی ھل میدر رو کم.  بازه مھیدر اتاقش ن.  ره ی پاھام سمت اتاق پارسا می ولھی اتاق پری تولباسام
بھ خصوص حاال .  نھ ای اتاقش ی کھ برم توستمی مطمئن نادیز.  ستمی ای چارچوب در میدم و تو

 تر من دخیعنی گذره یاز ذھنم م.  ترسم ی کشم فقط میخجالت نم.  کنھ یکھ داره لباس عوض م
لوز ب.  گم خفھ شو حداقل حاال خفھ شو ی ذھنم می کشم ؟ بھ صدای ھستم کھ خجالت نمییای حیب

 و ی و خاکستراهی گذره پارسا جز سی کشھ و از ذھنم می مرونی کشو بی از توی ایبافت خاکستر
  پوشھ ؟ی میًاصال لباس رنگ...  و ی و نسکافھ ایطوس

 
  ؟یدیچرا ھنوز نپوش_ 
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 بپرسم ؟ فقط سرم یً واقعا الزمھ کھ االن ازش سؤالیعنی.  دم ی کنم و جواب نمی بھت نگاش مبا
 .   زنھی حوصلھ و منزجر حرف میب.  دم یمت نھ تکون مرو بھ عال

 
 .   شھیزود باش لباس بپوشم گرمم م_ 
 
   زنھ ؟ی حرف مینجوری تا حاال پارسا با من ای کاز
 
 گم امشب ی رم بھشون میاالن م.  مونم ی منجایًاصال ھم.  مونم ی منجای ھمای منو ببر خونھ ای -

 .  اجازه گرفتم کھ بمونم
 

 شھ ی منیی صورت آدم باال و پای کھ روییاز اون نگاھھا.  کنھ ی پوشھ و نگاھم می رو مبلوزش
موھاش رو کھ .  چشمات نکی رنگی زنھ توی کھ زل میی کنھ نھ اون نگاھھای میو آدم رو عصب
 ایاسمش لبخنده .  زنھ یلبخند م.  کنھ ی با دستش مرتب مختھی بلوز بھ ھم ردنیبھ خاطر پوش

 " !  لبخند"  نی ھست ای سر وتھی و بی کلیچھ واژه .  دونم ی نمشخندی نای پوزخند
 
  رم خونمون ؟ی من دارم می گفتنایً ؟ اصال چرا بھ انجای مونم ای بھ مامانم میچرا گفت -
 

 نھ ؟.  کنن ی استفاده ماءیرو واسھ اش"  نایا"  یکلمھ _ 
 
 .   نداشتمیمن منظور -
 

 ! نطورهیاوھوم مطمئنم ھم_ 
 
   ؟یدی کلمھ ش رو فھمھیاز سؤال من فقط ھمون  -
 
 .   شنومی راھرو بلند و واضح می کنھ و صداش رو پشت سرم انتھای کنارم عبور ماز
 

 .   منتظرمنی ماشیتو_ 
 
نگاھم .  کنم ی پاره مکھی تی گم و چھ تعارفی می بھ ھر کدومشون چی فھمم موقع خداحافظینم
 بھ دی سفی لباسانی ادنی پوشی مونده کھ برادی با پالتو و شال سفی دختری روبرو روی نھی آیتو

 نی انگشتر تک نگنی انمی بی کنم ، میحاال کھ فکرش رو م.  ستی خوشبخت نی کافیاندازه 
 یاھی سکی کشم تا ذرات کوچی چشمھام مریانگشتھام رو ز.  ستی نزی انگجانیھم واسم ھ ینامزد

 ی لحظھ بعدمم حس خوبکیًملتھبم و اصال بابت .  پاک کنم ختھی چشمم رری چشمم زشیکھ از آرا
 بستھ یاز صدا.  برم ی لذت مشی ذارم و از خنکی آسانسور می نھی آی رو رومیشونیپ. ندارم 

چراغ .  رو فشار ندادم یمن کھ ھنوز دگمھ ا.  کنم ی جدا منھی رو از آمیشونی پسورشدن در آسان
 .  ًاحتماال پارساست.  شھ ی روشن منگیپارک

 
 یتو.  کنم ی کردم پارساست عبور میً کھ اشتباھا فکر می و از کنار مردامی مرونی آسانسور باز

 دنی دیدستم برا.  کوچھ پارک کرده بوده ی رو تونشیًاحتماال ماش.  زنم ی مدی رو دنگیپارک
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 مال ستی من نلی مباشی پقھیاز چند دق لمی مباادی مادمی گرده کھ ی رو مبمی جی تولمیساعت دنبال مبا
 .   مدرک جرمشدمیشا.  شھی جنگمتیغن. اونھ 

 
 کھ ی من بده ؟ فاجعھ ست ؟ گفتھ بود زنی فقط براگاریس.  کشھ ی مگاری نشستھ و سنی ماشیتو
 رو ی خوان مردی می وقتیحت.  گذره چقدر فحش مختص زنھاست ی؟ از ذھنم م...  بکشھ گاریس

زنونھ و .  شن یفحش ھا ھم دو دستھ م.  دن ی زنش رو فحش مای خواھر ایفحش بدن مادرش 
 !  مسخره چھ. مردونھ 

 
 .   شمی مسوار

 
 .  رم خونھیشب م.  شدم مونیزنگ زدم بھ مامانم گفتم پش -
 
 .   رهی حرکتش بھ سمت خونمون نمریمس.  وفتھی توجھ بھ من راه میب
 
 .   شنیپس منو برسون خونھ نگران م -
 

 کنم ی و فکر مزهی ری مرونی نوک انگشت اشاره ش از پنجره بی رو با ضربھ گارشی سخاکستر
 ی حرکتش رو مریمس.  زهی زدم تا خاکسترش بری اتاقم می پنجره ی رو بھ لبھ گاری سشھیمن ھم
 .  ادی زیلی زنھ خیدلم شور م. شناسم 

 
 ...  گفتم ؟ منتظرنی چیدینشن -
 

 کھ با سر ییاز اون ترمزا.  ترمز ی زنھ روی مابونی کنھ و کنار خی رو با ضرب کج مفرمون
 رو لمیمبا.  کھ پرت نشم رهی گی م رو منھی سی دستش جلوشھیمثل ھم.  جلو ی شھی شی توی ریم

 .  رهی گیشماره م.  ارهی مرونی ببشیاز ج
 
 .   گفتمیزنگ نزدم الک -
 

 .  شھیھ و متوقف م شی مدهی کوبشھی کنھ جلوش کھ بھ شی رو پرت میگوش
 

  ً لطفا خفھ شو خب ؟نیاسمی.  دونم یم_ 
 

 .   شمی مرهی خرونی گردونم و بھ بی رو ازش بر مصورتم
 ی و دگمھ رهی گیشماره م.  داره ی رو بر ممی شدنشم کھ گوشادهیمنتظر پ.  شھ ی منگی پارکوارد

 زنھ و از دل یدلم شور م.  شم ی شکھ مشینی بشی قابل پریاز حرکت غ.  زنھ ی رو میپخش گوش
 ی می و گوشامم سوت آرومنھی شیعرق رو پوست سرم م.  دم یشوره دستام رو بھ شکمم فشار م

 .  کشھ
 

 .   شنومی بابا رو می سام ، صدای صدادنی شنی از چند تا بوق بر خالف انتظارم بھ جابعد
 



 266 

 .  سالم دختر گلم: 
 

 .   کنھی زنھ و نگاھم می لبخند مپارسا
 

 . ی حامیسالم آقا_ 
 
  ؟یخوب.  نھیاسمیفکر کردم . سالم پسرم : 
 

 .  شمی مرهی بھ پارسا خیبا ناباور.  زنھ ی دو دو مچشمام
 

  خانواده خوب ھستن ؟.  بھ لطف شما یمرس_ 
 

 . رمی گی ذارم و بازوش رو می بازوش می رو رودستم
 
  گذره ؟ی روبراھھ ؟ خوش میھمھ چ.  پارسا جان یمرس: 
 

 .   بذارمونی خواستم باھاتون در می کھ مھی مسئلھ اھیغرض از مزاحمت .  خوبھ یھمھ چ_ 
 

 چرخھ و مطمئنن حرکت پشت ی صورتم می اجزاینگاھش با لذت رو.  دم ی رو فشار مبازوش
 .  نھی بیم" تو رو خدا نھ "  گم یسر ھم لبھام رو کھ م

 
   بود ؟دی کھ اسمش وحنیا من حرف زد بی مزاحمھی بار شما از ھی ادتونھی_ 
 

 .   شھی بابا عوض می سرحال صداتن
 
  چطور ؟ادمھی: 
 

 .  کنم مزاحمتش بازم ادامھ داشتھیمن فکر م_ 
 
 .   شھی چندشم نمشھی بر خالف ھمختنی لبھام ری طعم شور اشکھام کھ رودنی چشاز
 
 .   گفتیً حتما بھ من منیاسمی بود یزیاگھ چ.  کنم یمن فکر نم: 
 
 .  زنمی رو چنگ منشی آستی کوبم و با اون دستم باالی صورتم می دستم محکم توبا
 

 .   زنگ زد کھ من جواب دادمنیاسمی یآخھ امروز چند بار بھ گوش_ 
 

 .   افتمیبھ سکسکھ م.  پشت خط سکوت کرده و من سکوتش رو دوست ندارم بابا
 
 .  ًلطفا شماره ش رو بده پارسا جان: 
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 .   کشمیدستم رو عقب م.  شھ ی شونھ ش شل می از رومدست

 
 .   کنھی ذاره و با کف دستش اشک صورتم رو پاک می گونھ م می دستش رو روپارسا

 
 کھ بد دیبھ ھر حال ببخش... باشھ .  دی بدونیزی شما چدیگفتم شا.  زنگ زده بود یاز تلفن عموم_ 

 .  موقع مزاحمتون شدم
 
 نیاسمیمنم فردا از .  بھ من بگو یدی مورد فھمنی در ایزیًط حتما اگھ چ نداره فقینھ اشکال: 

 .   پرسمی پسره منی ایدرباره 
 

 .  ریشبتون بخ_ 
 
 .   پارسا جانریشب بخ: 
 

 .  رهی گی بابا می گرفتھ ی کنھ و من دلم بھ دنبال صدای رو قطع میگوش
 

  میبر_ 
 
 ... ی کھ داری پست فطرتھیتو . ازت متنفرم  -
 

 .  میبر.  ی کنی خونھ جملھ ت رو تموم میتو_ 
 
 

 ؟ ھمھ نجای اومدمیچند وقتھ ن.  ندازم ی و بھ خونھ نگاه مستمی ای در می بندم و ھمونجا جلوی مدرو
 و ارهیبافتش رو در م.  شھ ی مبل ولو میرو.  زیی اندازه تمیمنظم و ب.  ست شھی مثل ھمزیچ

 خودش.  می جور برنز مالھی برنزه ست ستی پوستش سبزه نرنگ.  ندازه ی مبل می دستھ یرو
 کنم ، ی برنزه می برنز و خوشرنگھ و ھر وقت من خودم رو با ھزار بدبختنطوری پوستش ارنگ
 " .  ی کرداهی بارت باشھ خودت و سنیآخر. "  زنھ یغر م

 
 .   رهی زنھ و سمت اتاقش می حوصلھ چنگ می رو ببافتش

 
 !   خودتھی خونھ گھی دنجایا!  زمیراحت باش عز_ 
 

.  کنم ی روم فکر مشی پی ھانھیدارم بھ گز.  کنم ی پا اون پا منی خستھ شده و استادنی از اپاھام
بھ ...  و برم خونھ رمی دربست بگھی برم و رونی کنھ از در بی تونم تا داره لباساش رو عوض میم

 شده بود بد زنگ بزنم و بگم حال مامان بزرگم ی تونم بھ پریً اصال مای...جھنم کھ ساعت ده شبھ 
 رهیدستگ.  ستی ھام ننھی گزی موندن تونجای کنم اینھ ھر چقدر فکر م...  ششی رفتن پنای، مامان ا

 کنم کھ دست پارسا کاری رو چلمیمبا.  کشم ی منیی حالت ممکن پانی بھ آرومتری در رو دو دستی
 زی می رو رولمید ، مبای ندازم شای کھ پارسا نشستھ بود میی بھ سمت جای نگاھیدیمونده ؟ با نا ام
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 داده و ھنوز لباسش رو عوض نکرده و ھی چارچوب در تکی پارسا کھ تودنیاز د. انداختھ باشھ 
 یفی خورم کھ شونھ ھام تکون خفیانقدر جا م.  خورم ی شونھ ش انداختھ جا میبافتش رو رو

 .  بخوره و چشمام گرد بشھ
 

 یپات رو ھر موقع از در ِ خونھ .  دختر قفل کنم ھی ی کھ درو رونمی بی نمیر سطحخودم رو د_ 
 .  ستی واست نیی جاچی ھنجای اگھی چون دی برگردی حق ندارگھی دی گذاشترونیمن کھ ب

 
 .  گھی شنوم کھ آرومتر می ره و من صداش رو می کنھ و بھ سمت اتاقش می و مپشتش

 
  نھ کنارمی روبرومیھر چند االنم کھ ھست_ 
 
 ی نمی دونھ ولیم.  خواستم برم ھمون اول رفتھ بودم ی دونھ اگھ میم.  تونم برم ی دونھ نمیم

 کم ھی.  کم رفتارش رو درست کنھ ھی ستی حاضر نی دونھ و حتیم. خواد با من درست رفتار کنھ 
 خھآ.  ساده لوحانھ یور خوش باھی ی دل خوش کردن احمقانھ ، بھ اندازه ھی ی، حداقل بھ اندازه 

 شونھ ی از روفموی ؟ کی خودت با ھمھ رفتار کننی ده کھ طبق قوانی حق رو منی بھ تو ای و چیک
 ی کنم و می دستم جمع میقدرتمو تو.  کنم ی دستم مشت می رو توشی دارم بند فلزیم بر م

 بھ خاطر شتریھ ب کییاز شدت صدا.  زنم ی میکوبمش بھ در و ھمزمان با پامم بھ در لگد محکم
 بلند و محکم پارسا ی قدمایصدا.  ترسم ی شھ ، خودم می درست مفمی کی فلزی سگک ھاوردبرخ

 نیی چوب در باال پای روی ای خرابای ره و چشمام دنبال خراش ی شنوم دلم ضعف میرو کھ م
 نیھر چقدرم کھ ا.  شم ی پرت منی زمی شھ و محکم روی مدهی شھ کھ بازوم با ضرب کشیم

 نکشھ و سرم از ری دنده م تی شھ استخونای باشھ بازم باعث نمی خوبریگ  خز دار ضربھیپالتو
 .   نرهجی سقوط گنیا

 
 ی مشیشونی پیکالفھ ساعد دستش و رو.  نمی بی می تار شده م بھ سختی چشمانی رو از بحرکاتش

 .  کشھ
 

 . یاری در بای بازی کولنی واسھ من از اگھی دنمینب_ 
 

 نگرانشم کھ مبادا لکاش نره ی افتاده و بدجوراهی م چند تا لک سھی م بھ خاطر گرقھی کنار دی سفخز
 ی شدن بھ در ذوق ذوق مدهیانگشت پام بھ خاطر کوب.  نمی شی شم میبلند م.  ره یسمت مبل م. 

 ی گوشھ  کنمی وانگشت شستم رو نگاه مارمیجورابمو در م.  افتاده نی زمیشالم ھمونجا رو. کنھ 
 کنھ ؟ نھ ؟ ھنوز بس ی مکتی ھمھ کوچنی استی نی کافنیاسمی. ناخونم شکستھ و خون مرده شده 

 ! ؟ی برسھ کھ خودش بھت بگھ برو ؟ اوھوم ؟ دوست داری روزھی دی ؟ باستین
 

 یول...  گھ نرو ی درونم با سماجت می احمقنیاسمی.  دارم ی پوشم و شالم رو بر می رو مجورابم
 گردم کھ بند ی مفمی دنبال کنی زمی کنم و با دستم روی سرم مرتب میشالم و رو...خب احمقھ 

 ...  ؟ بھ جھنملمیمبا...  یلعنت.  کنم ی مدای پاره شده ش رو پیفلز
 

.  متوقفم کنھ ی ، حرفی وجودم منتظرم دستیھر لحظھ با ھمھ .  رم ی شم و سمت در می مبلند
.  نظر گرفتھ ری مبل ولو شده و ساکت حرکاتم رو زی کھ تونمی بی گردم و می آخر بر میلحظھ 
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 لی تمایبا حرص جنون وار.  ره ی شھ و سمت آشپزخونھ می ، بلند مرمی گی رو کھ مرهیدستگ
ً کامال زی خواستن جنون آمنی ای توی حتمونی قدرت جسمانی از نابرابریحملھ کنم ول دارم بھش

 بھ دست در وانی کنم کھ لیدوباره امتحانش م.  شھ ی باز نمی دم ولی رو فشار مرهیدستگ. آگاھم 
 .   کنھی کشھ از پشت اپن باالخره سکوتش رو تموم می قرمز رنگش رو سر میدنی کھ نوشیحال

 
 حاال کھ ی نھ برای کردی دختر عاقل و با شعور رفتار مھی بود کھ مثل ی وقتیاون جملھ برا_ 

 .  یافسار پاره کرد
 
 .   مثل توهییابوای یافسار برا -
 

 آروم ی کافی ده بھ اندازه ی دوستانھ ش نشون مری نگاه غی گم ولیش رو آروم م" تو "  ی کلمھ
 . نبوده

 
 ! ی داشتی خوبشرفتی پی روز اول نامزدینھ برا_ 
 
   توینھ بھ اندازه  -
 

.  رم یسمت اتاق خواب م.  شمیابھ درک کھ گند زده شده بھ آر.  کشم ی صورتم می رو رودستام
 قھی آشپزخونھ خز ی اگھ االن برم تویعنی.  ارمی کنم و پالتوم رو در می تخت پرت میشالم رو رو

 رسم ی و ناراحت بھ نظر نمی عصبانی کافی کنم ، بھ اندازه زیی تمیی ظرفشوعی پالتوم رو با مای
 یشیآرا.  کنم ی میابی و چھره م رو ارزستمی ای منھی آی ندازم و جلوی تخت می؟ پالتو رو رو

 یناخون پام ھمچنان درد م.  رنگ شده ی دودی صورتم نمونده فقط صورتم پر از رگھ ھایرو
 و انگشت رمی گی دستم می و پام رو تونمی شی منی سرد زمکی سرامیرو. کنھ و کالفھ م کرده 

 پام خم ی تفاوت روی زنھ و منم بیدر م.  دم تا از دردش کم بشھ ی دستم فشار می رو توپام شست
 .  شدم

 
 یبازوم رو م.  ستادهی سرم ای افتاده معلومھ کھ باالنی زمی ش کھ روھی کنھ و از سای باز مدرو

 .  کنھی و بلندم مرهیگ
 

 .  ی خوری سرده سرما منیبلند شو زم_ 
 

 ی لبھ ی کنھ رویپارسا وادار م.  گردونم ی دم و صورتم رو بر می باال منھی لبم رو با کی گوشھ
خداروشکر .  کنھ ی می و انگشت پام رو بررسنھی شی زانوش می من رویروبرو.  نمیتخت بش
 .  گمی مراهی لب بھش بد و بری دارم تند تند زنھی بی و نمنھییسرش پا

ون پام رو کھ داره ناخ.  ارهی مری اتاقش ناخون گنھی آی جلوی گودی شھ و از ظرف سفالی مبلند
 .   زنمی کنھ کھ غر میشکستھ صاف م

 
 ... ای ره پرتم کردی مادمیفکر نکن  -
 

 .  ی نشی بھ بعد وحشنی نره تا از اادتیپرتت کردم کھ _ 



 270 

 
.  رهی شھ لبخند بزنھ و پام رو دوباره بگی کشم کھ باعث می مرونی دستش بی پام رو از توکالفھ

 ی کنم کمی می دست پارساست سعی کھ االن تووفتمی ممی گوشادی ی وقتی شم ولیکالفھ تر م
 کشم کھ ی رو ھمش باال ممینی کنم بی شم و شروع می مرهیبا سکوت بھش خ.  بھ خرج بدم استیس
 . رهی کردم و عذاب وجدان بگھی گروفتھیب ادشی
 

 .  جوراب نپوش بذار ھوا بھش بخوره زودتر خشک بشھ_ 
 
 اوھوم -
 

 یبی جنمی ببًانای کنم تا احی می کنار لباسش رو بررسھی و من از زاونھی شی شھ و کنارم می مبلند
 !  امروزبی شد جی ؟ چھ معضلستی نبشی جی من توینداره ؟ اگھ داره گوش

 
  بشھ ؟ینجوری کھ لباست ای کناهی آشغال سی رنگانی انقدر چشمات رو با ایمگھ مجبور_ 
 

 نھی دارم و دوباره کی شم و پالتوم رو از کنارش بر می کنھ و از جلوش خم می دلم رو تازه مداغ
 .   کنمیتوزانھ نگاھش م

 
   رهی نمادمی باشھ کھ ادتی -
 

   ؟ی کنی پات بنفش میکی نی پات رو ھم مثل ایکی اون ی زنیچھ ترسناک ؟ البد م_ 
 

معلومھ کھ .  ره ی مرونی داره و از در بی بدم پالتوم رو بر می شھ تا من بھش جوابی نممنتظر
 ی روانش رو بھ بازی شده حساباهی سی قھی نی کنھ ای مشی کھ چند تا چروک لباس عصبییپارسا
 .  گرفتھ
 ی بر مدهی شالم رو ھم کھ سفعیسر.  وفتھی مانی تمام وجودم بھ غلوفتھی می کھ بھ چوب لباسچشمم

شالم رو بھ سمت آشپزخونھ با سرعت .  کنم ی شھ ذوق می کھ ماهیس.  کشم یدارم و بھ چشمام م
 .   برمیم
 
 .   شدهاهیآخھ شالمم س.  کنم ی مزیی م رو تمقھیپارسا بده خودم  -
 

 .   کنھ شال رو بذارم کنار دستشی کنھ ، فقط اشاره می نمنگاھم
 .   کنمیسمت اتاق پا تند م.  شم ی ذارم و از کنارش رد می رو مشال
 از تکون یفی خفیصدا.  کنم ی لباسش مبی جی کنم دستم رو توجادی ایی صدانکھی بدون اآروم

 .   دمی مصی تشخبی جی رو از تومیحجم گوش.  شھ ی مجادی اچیی و سودیخوردن کل
 .   شمی منباکسمی وارد اعی کشم و سری مرونی رو بیگوش

 
 "  ؟یامشب چرا انقدر مھربون شد!  حالت خوبھ ؟نیاسمی" 
 
 "  بدمحی من برات کامل توضیًاصال نذاشت.  امی دوست دارم بدختر خوب معلومھ کھ منم" 
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 "  خوام باھات حرف بزنم دختر جون ؟ی می دیچرا جواب نم" 
 

 .  خستھ مزی بریی چاایب_ 
 

تعادلم .  کنم ی رھاش مبشی جی کنم و توی دم و قفلش می رو فشار ممی قرمز گوشی تند دگمھ تند
 لیدل.  کشھ ی مریمعده م بھ شدت ت.  کشھ ی میفیرو دوباره از دست دادم و گوشام سوت خف

 ...  فھممی پارسا رو نمیرفتارا
 

 دستش رو گذاشتھ پشت سرش و با ھی حوصلھ لم داده و یب.  مبل فرو رفتم ی و توختمی رییچا
 کنھ کھ یو باز انقدر کانالھا رو جابھ جا م کنھ ی منیی رو باال پاونیزی تلوی کانالھاگھیدست د

در .  چرخھ ی مزی می روشیشگی ھمی ھایی شکالت کاکائویچشمم پ.  کنھ یاعصابم رو خورد م
 ًبایدرش رو تقر!  شھ ی آه از نھادم بلند می ظرف خالدنی دارم از دی رو کھ بر مشیخور شکالت
 نصفھ ی کشھ و بستھ ی مرونی رو بزی مری زی شھ و کشویبلند م.  دم ی مھی کوبم و تکیروش م

 مبل کنار من ی داره و روی بر میشکالت.  کنھ ی می خالی شکالت خوری شکالت ھا رو توی
.  من نشستھ ی ھمچنان روبروی شھ ولی داره و با شکالت مشغول می رو بر مشییچا.  نھی شیم

 ی مدمی کھ سر کشیی ھوای بیلبھا و تمام دھنم از جرعھ .  دارم ی رو بر ممییمنم شکالت و چا
 پارسا ی دهی رسمھی بھ نوانی ذارم و بھ لی مزی می رو رویی زنھ و چایسوزه و چشمام اشک م

 .   شمی مرهیخ
 

 .  می از مسائل صحبت کنی سرھی ی درباره نجایگفتم امشب با ھم ا_ 
 

 اون لبخند کج مضحک گھی دی کھ حتشی جدی لبھایرو.  چرخھ ی مشی صورت جدی روچشمم
 .   شدهرهی من خی بھ چشمھامی چشمھاش کھ مستقای زنھ یرو ھم نم

 
  ؟نجایچرا ا -
 

 ی باعث شد دو روز قبل از خواستگاری چًقای دوست دارم بدونم دقنیاسمی.  مزاحم یب...  مییتنھا_ 
   ؟ی اون عوضدنی دی خانواده ھا رفتنی ازدواج بی ھیو بعد از مطرح شدن قض

 
 .   رهی و صدام نا خواستھ باال مرمی گیگارد م.  کنم ی آرامشش احساس خطر ماز
 
 ؟ االن ی پرسیً ؟ ھان ؟ اصال چرا حاال ممی خواستگاری پس چرا اومدی دونستیمگھ تو نم -

  وقتشھ ؟ ھــــان ؟
 

 . جواب سؤال منو بده.  می زنی حرف ممیمثل دو تا آدم دار. آروم صحبت کن _ 
 
 خوام بدونم یمگھ نگفتم راستشو خودت بھم بگو ؟ مگھ نگفتم م...  منو بده یتوام جواب سؤاال -

 ھر ز ه م انقدر دم گوشم ھی آشغالم ھی کھ یَ افتاد ؟ من بدم ؟ چند ماه بھ من القا کردیچھ اتفاق
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 ؟ االن میزد ؟ حاال ناممی خواستگاری کھ تا مردن رفتم و برگشتم ، حاال اومدی کردتمی و اذیخوند
   خوبھ ؟یھمھ چ

 
 دستش ی روی ذاره و نگاه من عصبی شونھ م می زنھ پشت گوشم و دستش رو روی رو مموھام
 کنھ و ی مشی حرکت عصباننی دونم ای می خواد دستش رو با خشونت پس بزنم ولیدلم م. مونده 

 .  ستی کردنش نی عصبانی برای مناسبتی زمان و مکان ، موقعنی ای تونجایا
 

 ی و کولیری بگشی باال و دست پی صداتو ببریاگھ فکر کرد...  جو رو متشنج نکن نیاسمی_ 
 و ھیگر.  یً کنھ کامال اشتباه فکر کردی مریی من تغی بحث و خط فکرری ، مسیاری در بیباز

 بچھ گانت تموم شده بود و منم ی اون حماقتایپرونده .  ده یبغض و اشک تمساحم جواب نم
 .  حرف من حرف االنھ ، نھ گذشتھ.  کمت و وقت نذاشتن خودم ن سیگذاشتم پا

 
 ی وانمود می مدت کھ داشتنیتو تمام ا.  شیخودتم بست.  یتو بازش کرد.  تو بستھ شد یبرا -

 ی رفتار کردی جورھی یول.  نکردم ی کارچی کھ من ھیً کامال آگاه بودمی دختر عوضھی من یکرد
 اچر.  کردم ی مانتی مدت بھ تو خنی من ھمسرت بودم و ایم گفتھ بودبھ اون...  یلیکھ انگار من خ

 می تونی ره ، می ما و می زندگی توادی مدت کوتاه مھی ی برای حتی آدمھی نکھی صرف ایفکر کرد
 ...   تر از خودتی عوضی اون پسره یتو منو جلو...  گورباباش می و بگمی رو بھ گند بکشگھیھمد

 
حرفم رو .  کردم ی روادهی شم زی خوره ، متوجھ می م مقھی محکم انگشتش کھ بھ شقی ضربھ
 ی دستاش و لبھاش و چشمھانی ترسم و نگاھم پشت سر ھم بیاز عکس العملش م.  کنم یقطع م
 ی کوبھ کھ با خورد شدنش بھ شدت تکون می مزی می رو روشیی چاوانیل.  در حرکتھ شیعصبان
 ی ش موونھی دزی شدن فرش و مفی دونم کثی و مختھی و فرش رزی می روییچا  تھعیما. خورم 

 .  کنھ
 

 سن کھ دوستام ھر چند نی ای کردم ؟ آخھ من توی ھمھ مدت کار منی ای کیآخھ کثافت ؟ من برا_ 
 ندازن دور تا آخر وقت سر کار بودم ؟ واسھ ی رو با ھم مشونی تخت و رو تختکی بار شرھیماه 

...  ی داشتھ باشتی امنگھی دو روز دوونی حی خونھ باز نکردم ؟ کھ تونی رو بھ ای زنچی ھی پایچ
 ؟ می ببافم کھ با ھم دچار تفاھم بشلسوفانھی ِ فی وری خستھ م توان ندارم واست تا صبح دریواسھ چ

 ؟ اون موقع کھ نی کنی ِ کھ بلغور می وری شعور و فرھنگ بھ اون چھار تا دریھان ؟ فکر کرد
 ی نداشتم ؟ نمی خوام ، خونھ مجردی خوام استقالل می می کھ خونھ مجردی نداختیجفتک م

 ھیدو سھ سالھ دارم واسھ جمع و جور کردن ... تونستم اون مغز نداشتت رو شست و شو بدم ؟
 ؟ آبروت ی بکنی خوای می ھر غلطی رم کھ تو بری مشی متوسط برات طبق برنامھ م پیزندگ
 ًز رفتھ ؟ واقعا ؟ زبون بای اون پسره یجلو

 
 

 رهی گی کنم کھ بازوم رو می مبل عقب رفتم و خودم رو جمع کردم و دارم با بغض نگاش میرو
 .   دهی کشھ و محکم تکون میجلو م

 
 واسھ من یروز خواستگار...  ی ترسیکھ از من م...  می رفتار نکن کھ انگار من وحشی جورھی_ 

   ؟ی خوای منویً بشم ؟ واقعا االتیخ ی ؟ بی زنی دار مشی جواب حرف نیبھ جا
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 .   دهی کنم کھ دوباره تکونم می نگاش مفقط

 
   ؟ی خوای منوی بشم ؟ ھمالتی خیب. جواب بده _ 
 

 ی دستمال کاغذی جعبھ ی پزی دستاش دستم رو بھ سمت منیب.  دم ی رو بھ عالمت نھ تکون مسرم
 ینی آب راه گرفتھ از بمی اوضاع وخی ره ولی دستم فرو می تویزی کشم کھ جسم تیکور کورانھ م

 .   شھ ھمچنان دستم دنبال دستمال بگردهیم باعث م
 

 .   کنھی شونھ ھام رو با ضرب رھا مکالفھ
 

 یتا روز خواستگار.  کرد ی غلطھی کرد رفت ی کھ بگم بچگستی مثل قبل نی سرنی انیاسمی_ 
 ی آشغال زنگ مھی ی کھ بعد از نامزدی رسوندیی وقاحت رو بھ جای وقتیول. گذشت تموم شد 

 تعھد رو ی دم کھ معنی بھت میدرس.  نمی بی ده من از چشم تو می و اس ام اس متیزنھ بھ گوش
 .  یخوب بفھم

 
 .   کنھی نگاه مزی پا بشھ کھ بھت زده بھ مادیم
 

  چھ خبره ؟نجایا_ 
 

 و فرش زی می قرمز رنگ خون کھ روی کنھ و بھ قطره ھای چشمھاش رو دنبال مری مسنگاھم
 حرف ی دارم و بھ سختی نگھ ممینی بری و زارمی رو باال ممی خونیانگشت اشاره .  رسھ ی مدهیچک

 .   زنمیم
 
 .  خوامی میدستمال کاغذ -
 

 .   زنھی قلب کوچولو داره درست وسط بند انگشتم مھی ضربان گرفتھ و انگار کھ انگشتم
 

 .   مبلی رونیبرو بش.  یتمال بکش دسزی می خواد روینم_ 
 

 یوسواس"  دلم یو تو.  کنھ ی مزیی رو تمکی فرش و سرامی کنم کھ داره با وسواس روی منگاش
 ی مزی می پاک کن رو روشھی شی شھ دستمال و اسپریکارم کھ تموم م.  کنم ی نثارش میا" 

 پارسا کھ ی قدمھای کشم و بھ صدای دراز منی زمی مبلھا رونی بز،ی میذارم و وسط فرش ، جلو
 اطراف سرم پخش شده نی زمی رونطوری موھام انکھیاز ا.  کنم ی ره گوش می مونھسمت آشپزخ

 زنھ کھ موھات ی غر مای.  فرش دراز بکشم ی ذاره من روی وقت نمچیمامان ھ.  برم یلذت م
 .   فرشی روزهی ری گھ موھات می مای شھ ی مفیکث
 

 حرفھاش طفره یً کرده و دائما از تمرکز کردن رونمی پارسا بھ شدت سرخورده و غمگیحرفھا
 پاک و تی شخصھی و از خودت ی مدت مظلوم واقع شدی ھمھ ی سختھ کھ فکر کنیلیخ.  رم یم
 ی چرک روی مظلوم نما چشمات رو باز کن ، لکھ ھایھو"  بھت بگھ ادی بیکی و ی گناه بسازیب
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 ی پازل رابطھ ی ھاکھی نشستھ و تی وارضی و مرکیستریذھنم بھ صورت ھ. " ن یلباست رو ببب
 دخترخالھ و پسرخالھ ش کفشھاش رو درآورد یاون روز جلو.  نھی چیمن و پارسا رو کنار ھم م

 مچ من و ی کھ وقتی اون روزای.  شکستھ وارد خونھ نشم ی من گذاشت تا با پاشنھ ی پایو جلو
 ی اون روز کھ توای.  گرفت ، دست من رو گرفت و با خودش برد انشگاه دی رو جلونای و سیپر

 و دیی دوی افتاده بود ، دائم چشماش دنبال من می گلنی زمیتصادف استخونش شکستھ بود و رو
 یلی خای گھی دی روزایلی خای.  شد نگران من بود ی از توشون خارج میلبھاش کھ صدا بھ سخت

 ی نمیعنی سام طاق زدم ؟ ی طرفھ کی ی رو با حرفھانھای ای ھمھ  منیچھ جور...  گھی دیبارھا
 ی نبود ؟ نمی اگھی پسر دچی بھ نگاه ھھی مدت شبنی ای ھمھ ی دونستم کھ نگاھش تویدونستم ؟ نم

 ش رو بھ ی کھ صورتش مماس با صورت من مردونگی لحظاتی تویدونستم پارسا نگاھش حت
  گھ ؟ی دی چشمھامھ نھ جای کشھ درست تویرخ م

 
 ی زنم و رویغلت م.  سرم نشستھ ی شم کھ باالی ، تازه متوجھش موفتھی بدنم می ش کھ روھیسا

.  پاش رو ھم دراز کرده ھی پاش رو جمع کرده و ھی داده ھی تکزینشستھ و بھ م.  کشم یشکم دراز م
 نھ کیره م کھ دراز شده اشایی زنھ و بھ پای پاش می شھ ، دستش رو آروم رویمتوجھ نگاھم کھ م

 حجم یتو.  ذارم ی پاش می کشم و سرم رو روی منی زمی خودم رو رودهیھمونطور خواب. 
 از شتری درونم بنیاسمیانگار از .  کشم ی رم و از خودم خجالت می حس خوب فرو مھی از یبزرگ

 فی حریی حس خوب بھ تنھانی ھمًقای گذره دقیاز ذھنم م!  دارم یسی رودروای گھی دیھر آدم
 حس خوب نیامان از ا.  شده کمونی بزرگ و کوچی اختالفھاای نداشتھ شده مون ی ھامتمام تفاھ

 .   کشھی کھ افسار بستھ بھ من و پارسا و میلعنت
 

 ی لغزه ، چشمھام رو می پوست سرم می ره و نوازش گونھ روی موھام فرو می کھ توانگشتھاش
 و ری سخت گنیاسمی یحت... ا برن بھ جھنم  تفاھم ھا و اختالف ھی کنم ھمھ یبندم و فکر م

 ھام رو آروم نوازش قھی و شقادی م مقھی شقیانگشتھاش تا رو.  درونم ھم بره بھ جھنم یغرغرو
.  شھ ی ، چشمھام با ضرب باز مادی مرونی ش کھ بنھی سی آه بزرگ از توھینفسش مثل .   کنھیم

 .   کنھیگرفتھ م رو ھم تند م رسھ ، صداش ضربان قلب آروم یچشمھامون کھ بھ ھم م
 

 ... کاش انقدر دوستت نداشتم بچھ جون_ 
 

 تتیَ جملھ رو گفت ؟ انقدر من بدم ؟ انقدر دوست داشتن من سختھ ؟ انقدر اذنی بار بود انیچندم
  کردم ؟

 
 .  تی گوشی ندازم توی رو ممیمیخط قد.  مونھ دست من ی چند روز مھیخطت _ 
 
   خوامینم -
 

 .  دهی ده و بھ حرفش ادامھ می بھ حرفم نمیتیاھم
 

 من نی بزیھمھ چ.  ستی در کار نی بخششچی ، ھیری تماس بگی با اون عوضی اگھ بخوانیاسمی_ 
  اوھوم ؟.  تونم بد باشم ی چقدر می دونی شھ و نمیو تو تموم م
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 .  رهی گیم صورتم رو یبا لجباز.  شم ی مرهی خواری و بھ درمی گی رو با حرص ازش مچشمھام
 

  ؟یدیفھم_ 
 
 .   دارهی کھ شونھ م رو نگھ منمی پاش بلند کنم و بشی سرم رو از روامیم
 
 ...  بره بھ درکیًاصال اون لعنت... باشھ بابا  -
 
 . ستی نی زبون درازی برای مناسبی جانمی بیکھ م"  بھ درک دی برتونییدوتا"  خوام بگم یم
 

 .   مشورت کوچولو با بابات نکنمھی دم کھ یدر ضمن اگھ مجبور بشم ، بھت قول نم_ 
 
 ی شم و روبروش میبلند م.  دونھ ینقطھ ضعفم رو م.  شم ی می دونھ روانیم.  دونھ حساسم یم
 شھ اخم کنھ و با ی حالتم باعث منیا.  کنم ی شم و دستھام رو حائل بدنم می و بھ سمتش خم منمیش

 . نگاھم کنھخشونت 
 
 .  بچھ گانھ نکنی ھی قضنیاونا رو وارد ا.  گھیبس کن د -
 

  آدم بزرگ الزم بشھھی حضور دیگفتم شا!  نھ ؟ی درآوردی خودتم چقدر بچھ بازی دونی میعنی_ 
 ! 
 
بس .  ی ، موفق شدی عذابم بدی خوای ، میاری و لجم رو در می کنی ممی عصبیپارسا اگھ دار -

 .  کن
 
 رو حس ی و دستادی مکتری کھ با ھمون نگاه پر اخم نزدنمی بی صورتش رو مھی از ثانی کسریتو
 دونم ینم.  شدم دهیتعادلم بھ ھم خورده و جلو کش.  شھ ی موھام مشت منی کنم کھ پشت سرم بیم

 ی ملموس حسشون منطوری حاال کھ ای رو دوست دارم حتششی وقت بھش نگفتم کھ تھ رچیچرا ھ
 .   گمی وقت بھش نمچیً نھ ، حتما ھدیشا.  وقت بھش نگم چیھ ھم دیشا.  کنم

 
 ھی وفتمی ننکھی ای شھ و من برای کنھ و بلند می شده کھ رھام می از زمان سپری دونم چھ حدینم

 م بھ شدت جلو عقب نھی سیقفسھ .  ذارم ی منی زمی دستم رو روھی و رمی گی مزیدستم رو بھ م
 .   شنومیصداش رو با فاصلھ م.  فرش ثابت مونده ی ره و نگاھم رویم
 

 .  خوابمی مییرای پذیمن تو.  کنم یتخت رو برات آماده م_ 
 
 ناھار اومد خونھ و ی کھ برایاز لحظھ ا.  رم و منتظرم تا توسط بابا احضار بشم ی اتاق راه میتو

 پارسا کار روزی تلفن ددمی پلو با مرغ مامان رو کرده ، فھمی گفت ھوس باقالیبا خنده و شوخ
 ه ، ھوس کردختھی ھمھ کار سرش رنی کھ ایانگار من احمقم روز شنبھ ا! ھھ . خودش رو کرده 

 خوره و من خودم ی آروم بھ در می چند ضربھ یصدا!  خونھ و مرغ کھ دوست نداره بخوره ادیب
 .   زنمی رو موتری پاور کامپی دگمھ عی ندازم و سری موتری کامپیرو روز صندل
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 بلھ ؟ -
 

 نکشی علی دلی کھ معذبھ بییبھ عادت وقتھا.  شھ ی کنھ و با لبخند وارد اتاق می در رو باز مبابا
 ی ره بھ تخت نامرتبم کھ از وقتی و من ھواسم منھی شی تخت میرو.  ده ی باال مشینی بیرو رو

 ی آنتید ی سی جعبھ ی جورھی زنم و یًمتقابال منم لبخند م.  مونده ینجوری شدم ھمداریاز خواب ب
 انقضا خی ِ تاری دی ھمون سنی خونم کھ انگار نھ انگار ای و مرمی گی چشمام می رو جلوروسمیو

 .   بھ درد نخورهیگذشتھ 
 
  ؟ی خوای کھ ؟ کمک نمی نداری ره ؟ مشکلی مشیبابا جون درسا خوب پ: 
 
 .  می کنی باشھ با بچھ ھا سر کالس حلش مینھ ، اگھ مشکل -
 

 کنم جمعش ی میسع.  رسھ ی دوستانھ بھ نظر نمادی کنم زی ملی تحلھی ذھنم تجزی رو کھ توجوابم
 . کنم

 
 ی گن استادش بھ درد نمیم.  ی بدادی اتوکد رو خودت بھم دی بایالبتھ فکر کنم واسھ ترم بعد -

 .  خوره
 
  ؟می ساعت با ھم کار کنھی ؟ ھر شب می ترم شروع کننی از ھمی خوایًاصال م. ًحتما دخترم : 
 
 کھ کامل بلدم از اول ی اتوکدنمی بشدیحاال با!  احمق نیاسمی.  رهی گی فکرم لجم می بی حرفھااز
 .  رمی بگادی
 
 .   سرم خلوت بشھ درسام کمتر بشھکمی من ی بمونھ واسھ ماه بعدی دوست دارم ولیلیخ -
 
   ؟نی صدر خوش گذشت ؟ از صبح تا شب خونھ بودی خانواده ی خونھ روزیبابا جون د: 
 
بعد از ظھرم .  ھی آدم خوش صحبت وآگاھیلی عالمھ گپ زدم ، خھی خوب بود با باباش یلیآره خ -

 .  می زدی دورکھیبا پارسا 
 
 گرد زی می ناچاری از روای ؟ گھیباباش خوش صحبت بود د.  زنھ ی می درونم پوزخندنیاسمی

 گھی خواب بود دی جارییمنظورم از دور زدن با پارسا ھم ھمون تغ!  ؟می بود دادهلی تشکیاقتصاد
 انگشتم رو کھ پانسمانش رو در آوردم و وفتمی م مدهی دست برادی!  دنج واسھ گپ زدن ی جاھی! ؟
خوش .  کنم تا انگشتم پنھان بشھ ی کنم و دستم رو مشت می چسب زخم اکتفا کردم ، خم مھی بھ قطف

 تونستم ی مدی بود ، اون ابراز محبت قلدر مآبانھ ش ، شاوفتادهیگذشت ؟ اگھ اون اتفاق آخر شب ن
 !   کھ بد گذشتھ باشھستمی ھم مطمئن نیلی حاال خیول... بگم خوش نگذشت 

 
   ؟ی نداشتیبابا جون با خود پارسا کھ مشکل: 
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 .  کنمی شده ، نگاه مقیصورتم دق ی اجزای چشماھاش کھ روبھ
 

 .   زنمی می ملوس و دخترونھ البخند
 
   خوبھینھ ھمھ چ -
 
من و پارسا چھ .  ھیندی لبخند ملوس چھ زھر خند ِ ناخوشانیِ کنم کھ پشت سر ای فکر منی ابھ

 ...!  من چقدر خوشحالم...  آرومھ یھمھ چ!  می با ھم داشتھ باشمی تونی میمشکل
 

 شناسمت ؟ من ی فھممت ، نمی من نمی کنیچرا فکر م. ره نرو برو سر اصل مطلب  طفباباجون
 .  با ذره ذره حرکات صورتت ، حرف حرف کلماتت آشنام

 
 شھ و بر ی بھ در متوقف مدهی ره و نرسیسمت در م.  شھ ی گھ و بلند می می" خدا رو شکر " 
 .   گردهیم
 
   بود ؟ی مزاحم ، اسمش چی از اون پسره نیاسمی یراست: 
 

 " .  دیوح"  کنم ی مزمزمھ
 
  ؟گھی نشد کھ ؟ مزاحمت نشد دی ، خبردیآره از اون پسره ، وح: 
 

 .   شمی مرهی چشماش خی کلماتم توشتری بییرای گیبرا
 
 رو دادم بھ پارسا حالش رو جا ی گوشروزی زنگ زده بود کھ دی چند بارھی.  ستی نینھ مشکل -

 ! آورد
 

 .   رهی مرونی گھ و بی میا" باشھ . "  کنھ ی چشمام مکث می توی اھی ثانبابا
 .   ذارمشی جواب نمی مونھ پارسا ، بی مادمی کارت رو نیا

 
 ی ھنوز گوشوفتھی مادمی ندازم کھ ی شونم می دانشگاھم رو روی پوشم و کولھ پشتی رو ملباسام

 ی پالتوبی جی رو از تویگوش.  کارت بھم داد روشن نکردم می رو کھ پارسا با جابجا کردن سیا
 .  ندازمی مبمی جی کنم و توی دارم ، روشن می کمد گذاشتم بر می کھ تودمیسف
 

 شده و وقت ندارم رمید.  شھ ی بلند ممی اس ام اس گوشی رم کھ صدای منیی از راه پلھ ھا پادارم
 یکیو چند لحظھ بعد ھم .  ادی میس ام اس بعد ای نگذشتھ کھ صدایھنوز چند لحظھ ا. چکش کنم 

 .   رسھی تا ھم م٥ آمار اس ام اسا بھ نمی رو باز کنم و بشی پرنی کھ در ماشیتا موقع.  گھید
 

 ینگاھم بھ رژ لب کالباس.  کنھ ی مزمی سوپرای کنم و خط چشم پررنگ و کلفت پری مسالم
 .   زنمی می پر ذوقی لبخند دندون نماوفتھی کھ مظشیغل
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 ... ی چقدر خوشگل شدیپر -
 

از اون .  ی کنی می صورتت طراحی زنھ ، از اون لبخند ھا کھ خودت روی مییبای لبخند زیپر
 خوره و لبخند گل ی ذوقم می انگار تویی جوراھی.  خوره ی منیلبخند ھا کھ فقط بھ درد لنز دورب

 .   دمی کنم و منم لبھام رو مثل خودش کش میو گشادم رو جمع م
 
 .   کنمی نمشی آراادی دانشگاه زی کھ توی دونی وگرنھ ممی بوررونی ناھار بنایبا س: 
 
 .   گمی بھ جاش میول.  ی کردی نمشی جا آراچی خوام بگم کھ تو ھیم
 
   ؟ھی ، مارکش چدهی لبت ماسیچقدرم رو.  ستی خوب نادی رنگش زیرژ لبت ول -
 

 چشمم بھ لبھاش کھ ی کردم ولی بدجنسیادی رسھ زی کنھ و بھ فکرم می منھی آی تویدی با تردنگاه
 غلبھ یمونی احساس پشیول. ً کنم لبھاش واقعا زشت شده ی نمیمونی ھم احساس پشادی خوره زیم
 .   کنمی میی کنھ و دلجویم
 
 . ادی میلی بھ تو خی ولادیبھ من نم.  لب تو خوب شده ی روستی رنگش خوب ننکھیالبتھ با ا -
 

 نیاسمی شم و بھ ی ، خوشحال منمی بی کھ میشی اون لبھا با اون لبخند نمای بھ نفس رو رواعتماد
 .   کنمی می توجھیب" چاپلوس "  گھ یدرونم کھ داره م

 
 

.... 
 
 

 یبازشون م.  وفتمی ممی گوشی اس ام اساادی دم کھ ی کالس نشستم و پاھام رو تاب می صندلیرو
 شم و ی زده مجانی شده بوده ھرهی کارتش ذخمی سی پارسا کھ روی قبلیاسا اس ام دنیاز د. کنم 

 .   رمی مدشی جدیسراغ اس ام اسا
 
 "  ای ، دلم واست تنگ شده کوتاه بی ھستی انھیپارسا چھ آدم ک" 
 
 .   شمی می ره و کم کم دارم عصبانی مشی پی داره در جھت منفجانمیھ
 
 "  ؟می بشی آشتشتی پامی ؟ بیآقاھھ از دستم ناراحت" 
 

 .   زنھی تمرکزم رو بھ ھم ماشاری یصدا.  نھی بی کم تار مھی لرزه و چشمھامم ی داره مدستام
 
 .   ، بلوتوثت رو روشن کن واست آھنگ بفرستمنیاسمی: 
 

 .   رو ندارماشاری ی حوصلھ



 279 

 
 .   کنھی دونم چرا کار نمیبلوتوثم خراب شده نم -
 

موقع .  ستھی ای منھ می جلوفی ھم کھ رداشاری و ستنی ای جلو مینفر ، چند ادی کھ داخل ماستاد
 .   گردهینشستن بر م

 
 .   فرستمیپس االن چند تا جک باحال واست م: 
 
 کنھ سرش ی نگاه می چشمری مدت زی کھ ھمھ یپر.  گم کھ از سرم بازش کنم ی میا" باشھ " 

 .  ارهیرو جلو م
 
   ؟ی نامزد کردی پسره گفتنیبھ ا: 
 
 .   دھن بچھ ھای نشده کھ حرف بندازم توینھ ، حاال خبر -
 
 .  ی بھش گفتدی گفتم شادیآخھ ھمش در حال تبادل بلوتوث و اس ام اس ا: 
 
 آدم ھی رفتارش مثل ی جمع بچھ ھا بھ خاطر سردی کھ تونی خوره از ای حرص مشھی دونم ھمیم

 .   رمی ممیره سراغ گوش گم و دوبای میا" نھ . " اضافھ بھ من سنجاق شده 
 
 "   دعوات کننانی گم بی منای و سانی شاشی رم پی مشتی پامی امروزم بیاگھ نذار" 
 

 ... ی عوضیعوض.  کنم ی شھ و بغض می آشوب مدلم
 
 .  کھ پارسا فرستاده بودهیی رم سراغ اس ام اسایم
 
 "  یاری در بی مسخره بازنجای ایاین. ساناز سرم شلوغھ کار دارم " 
 
 "  کار خودشی بره پی ، قرار شد ھر کمی دفعھ با ھم حرف زدھی" 
 
 "  ی فسفر بسوزوندنی لباس پوشھی خواد انقدر واسھ ی نمادی ، ھمشون بھت میخانوم" 
 

 ی کم بر مھی اشاری.  رو شکار کنم دهی دارم تا قطره اشک نچکی چشمم نگھ می رو گوشھ انگشتم
 .   کنھیھ مآروم زمزم.  بازه ششیگرده و ن

 
   ؟شونیخوند: 
 
 رو خوندم ؟ گفت واسم جک یچ.  گرده ی بر معی خوره سری استاد کھ بھ تختھ مکی ماژی صدابا
 کارتم میس.  رم ی وا می صندلی روخی کھی تھیمثل ...  کارتم می ؟ سدی فرستھ ؟ پس چرا نرسیم

 . دست پارساست
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 خواھر یتازه حوصلھ .  حوصلھ نداشتم ی نکردم عذاب وجدان گرفتم ولی خداحافظای با پرنکھی ااز

ھوا بھ .  کمی ، دوست نزدی ، نھ پرھی رسھ خواھر اون عوضی کھ منجاھایآره ا.  رو یاون عوض
  کنم کھی فکر می شم و با بدبختی میسوار تاکس. انگار ذرات ھوا ھم منجمد شده .  زده خیشدت 

 یی جوراھی ی ولرمی رو دربست بگی شم تا تاکسیوسوسھ م. م تا برسم  عوض کنی چند تا تاکسدیبا
 ی رو بدم ولفمی تھ کی کھنھ ی تا خورده ی دو تومنھی ِ تا نشده ی اون ده تومنی دم بھ جای محیترج

تا نشده  ی ده تومنیمرده شور ھر چ.  شم ی دست و دل باز تر موفتمی پارسا کھ می اس ام اساادی
 .  امی زنھ بھ زبون می ترمز می مسافر روھی ی کھ جلویتاکس... 

 
 . ً  لطفادیدربست بر -
 

 چشمام مطمئن بشھ ، کھ حالت مصمم چشمام ی کنھ تا با نگاه کردن توی می نگاھنھی آی از تومرد
 " .  خب زودتر بگو خانوم. "  گاز فشار بده و غر بزنھ ی شھ پاش رو رویباعث م

 
 شی بی دونم سرماینم.  نھ ای کنم کھ برم داخل ی فکر منیبھ ا زنم و ی قدم می پاساژ عصبیجلو

بھ جھنم کھ : "  کنھ ی درونم پرخاش منیاسمی ی نھ ولای داره ی نقشمی تصمی ھوا ھم تویاز اندازه 
 " .  مغازهیدوست نداره سرزده بر

 
 ھی و داره با ستادهی در ای کھ جلوانی خندون شایچھره .  رم ی محکم بھ سمت مغازه می قدمھابا

 .   محکم قدم بر ندارمادمی شھ زی زنھ باعث میدختر حرف م
 
 ی ضربھ نی و بعد کھ بھ نازننھی بی من رو مانیاول شا.  نھی ، نازنستین"  دخترھی"  اون نھ

 ی بھ مغازه برسم بھ من منکھی وقبل از اادی جلو منینازن.  شناسھ ی منو منمی زنھ نازنی میآروم
  بایرستانی دختر دبھی زنم کھ چرا مثل ی دم و بھ خودم تشر می مین سر تکوننا مطمئ. رسھ 

 دوست پسرش نیآرم.  کشھ ی میشی لوازم آرای مغازه ھی و سمت رهی گیدستم رو م. مقنعھ اومدم 
 سمتم کھ ادی خواد بلند بشھ بی ده و می سر تکون مدنمی بھ محض دنیآرم.  دم ی مصیرو تشخ

 .  رهی گیم" صبر کن "  دستش رو بھ عالمت نینازن
 
 . سالم عروس خانوم: 
 
  سالم -
 
 .   کنمی جملھ ش رو تکرار می اخمی ھی زنم و با تھ مای خندونش زل می چشمایتو
 
 عروس خانوم ؟ پارسا گفتھ ؟ -
 
 .  نھ: 
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چشماش  . رمی گی خودم رو می خوام بگم پس بھت الھام شده کھ جلوی زنم و می می کجلبخند
 حس قدرت ھی سرشار از شی مختلف آرای ھاھی النی و گم شدن بییبای زنیصورتش در ع. مبھمھ 

 .   کنمی کھ در مقابلش احساس ضعف میحس. زنونھ ست 
 
  بود ؟یاسمت چ: 
 
 .  نیاسمی -
 
 .   بزنم کارت دارممی گوشیشماره ت رو بده تو.  نھ پارسا دمی شننایاز س: 
 
شماره .  شھ ی و مبھمش باعث می کھ نگاه جدچونمشی دادن شماره در برم و بپری خوام از زیم

  کنھی می با سر سالم آرومانیشا.  دم زودتر برم ی محی شھ ترجی کھ شلوغ منیدور آرم. رو بدم 
 . 

 بار سر ھی زنھ و پارسا ھر چند لحظھ ی داره کنار گوشش حرف مامی و پستادهی اامی کنار پپارسا
 ، شھیھم.  ادی کنھ و سمت در می مکث می اھیثان.  شھ ینگاھش کھ متوجھ من م.   دهیتکون م

 ای متعجب ی وقتی حاالت صورتش داره حتی روی پارسا انقدر کنترل خوبنکھی بھ اشھی ھمًبایتقر
 روز از در مغازه ھی نکھی اًبایتقر.  شد ی ممی شھ ، حسودی خوشحال و ناراحت می حتای زیوپراس
 .   شدهی جور فانتزھی متعجب بشھ برام دنمی و از دامیب
 

  سالم_ 
 

 پشت یبھ صندل.  دم ی پاد می رو منوری کھ داره اامی سالمش رو فقط و فقط بھ خاطر پجواب
 .   کنھی اشاره مشخونیپ

 .  رهی گی کنم کھ پارسا رد نگاھم رو می مامی بھ پی ایرکیرزی و نگاه زنمی شی می صندلیرو
 

  اری برکاکائوی شھی قھوه با ھیو  داداش برامیپ_ 
 
  کوبمی مشخونی پی و روارمی مرونی ببمی جی رو از توی شم گوشی کھ مطمئن مامی دور شدن پاز
 . 
 
 .   دست منشی دادی بعد می کردی عاشقانھ ت رو پاک میحداقل اس ام اسا -
 
 .   شھی رھا می صندلی کشھ وروی بدنش رو مالی خی من بی توجھ بھ ناراحتیب
 

  یای مینگفت_ 
 
 .   ندونستم بگمازین -
 
 .  رهی گی مقنعھ م رو می و لبھ ارهی شھ و دستش رو جلو می مرهی چشمام خیتو
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حاال .  ی کنی مرهی خودتو تی زنی رو می آشغالی کرم پودرانیا.  نداره ازیپوست تو کرم پودر ن_ 
 .   نکنی تابلو دور مقنعھ ت رو رنگینجوری بزن ای زنیم
 

 .  زنمی انگار نھ انگار من دارم باھاش حرف مًاصال
 
   ، نھ ؟گھی کرم پودر بزنھ دیساناز جونت بلد بود چھ جور -
 

 .   خندهی شھ و می باعث خنده ش محرفم
 

 .  یری گی مادی انداختنم کھی کم کم تی دارنیآفر.  خوب بود یلیخ_ 
 
   ؟ی کنی محی با حرص خوردن من تفری ؟ داری کنیمنو مسخره م -
 

 .  نھی شی جاش صاف می و تونھی شی میجد
 

 . یتو از ھفت دولت آزاد.  کنم کھ تو جات وسط بھشتھ ی فکر منینھ دارم بھ ا_ 
 
 .  ی تو وسط جھنمھ بس کھ پستی من وسط بھشتھ جایباز خوبھ جا -
 

 .   شھی شم کھ با من بلند می مبلند
 

 .  رهی گی و شماره مارهی رو در مشیگوش
 

 .  دی بخورانی با شااری رو برکاکائویقھوه و ش.  رم ی من دارم مامیپ_ 
 

 .   دارهی رو بر مکتش
 

 .   کنھی اشاره مانی در بھ شایجلو
 

 .   رمیحواست بھ مغازه باشھ من دارم م_ 
 
  باشھ داداش: 
 

 وفتمی زنم و پشت پارسا راه می میه ا ِ مسخری اھی چرخھ لبخند عاری کھ بھ سمت من مانی شانگاه
 . 
 
 .   رسمی رم و بازم بھش نمی دارم تند تند پشت سرش مابونی خی روادهی پیتو
 

   ؟نجای ایای می شی شھ ، پا می می کھ ھر چی کنی خودت فکر مشی پی چًقای تو دقنیاسمی_ 
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 .  شمی خورم و متوقف می ش منھی ندارم بھ سی گرده کھ چون آمادگی و بر مستھی ای لحظھ مھی
 

 .  مسخرهی مقنعھ و کولھ پشتنیاونم با ا_ 
 

 یِ و دستم رو کھ از زور سرما سر شده موفتھی مونھ راه می سرخ شده م کھ مینی بی روچشماش
 .   کنھی فرو مبشی جی و تورهیگ
 

 .   شھی تر ممی صداش مالتن
 

 دوست پسر توام نبودم ، چرا ی حت من کھی رفتی مرستانی کھ تو دبشیبچھ جون چھار سال پ_ 
.  بوده ی صندوق پستی کھ رفتھ بوده رویچند تا اس ام اس.  بودم ی بھت متعھد مدی بای کنیفکر م

  ؟ھیمی خط قدنیمگھ نگفتم ا
 
 .  ارمی کم نمی ؟ ولشھی واسھ چھار سال پیعنی اس ام اسا نی گذره کھ ای ذھنم ماز
 
   ؟گھیتعھد فقط واسھ منھ د -
 

  ؟شی بوددهی ندای مھمونی من دوست دختر دارم ؟ توی دونستی ؟ نمی دی ربط می رو بھ چیچ_ 
 

 .   کوبمی منی کف ماشی شم و پام رو رویسوار م.  می ری منی زنھ و سمت ماشی رو مریدزدگ
 
 ...   سردهیلی ھوا خیلعنت -
 

 .  رهی گیدستش رو جلوم م.  کنھ ی رو روشن منیماش
 

 .  دستاتو بده_ 
 

 کنھ و من از لذت گرما یم" ھا "  دستام یرو.  رهی گی صورتش می دستاش ، جلونی رو بدستام
 ارهی تر منیی شھ ، دستام رو پایً گذره و دستام نسبتا گرم می کھ مھیچند ثان.  شھ یچشمام خمار م

 .   دارهیو فقط با دستاش نگھ م
 

 یمثل داداشم م.  می نداری خواھر برادریً بار قبال بھت گفتھ بودم ، دوستھی فکر کنم نیاسمی_ 
  نھ ؟ادی خوشم نماشاری بھت گفتھ بودم کھ از نمیًفکر کنم قبال ا.  می نداری گھ آبجیمونھ و بھ من م

 
 یزنی رو میی در دستشوی ھستن کھ وقتیی الووووووو ھموناگنی مدارنی برمفونوی کھ آییآدما

  ؟ھی کگنیم
" 
 
 " 
  امتحان بلند شدم منم ، تازه از سر جلسھنیا
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 ! دینیبی نمیعی طبری غزی چچی ، ھھی عادی چھمھ

 
 !  مخصوص امتحاناتفی الیزی اانی دانشجوپوشک

" 
 
" 

تا عکس ١٠تا عکس توشھ ، بد من رفتم مسافرت ١٩٨ از مسافرت برگشتن ، آلبوم آپ کردن ملت
 !  کھ شاخ نذاشتن چشام بستسدونمیتاش شاخ گذاشتن واسم ، تو اون ٩گرفتم تو 

" 
 

 نداره و یری بازم تأثھی شاکی پارسا حسابادی مادمی ی ھدنی خنده م و ھر چقدرم کھ وسط خندی مبلند
 از دستم ی رو باز کنم کھ گوشاشاری ی اس ام اس بعدامیم.  رمی خنده م رو بگی تونم جلوینم

 .   شھی مدهیکش
 
 .   مونده بودگھی ھمش دو تا دگھی نکن دتیاذ... ِا -
 

 تونم جک ھاش ی کنم کھ حاال می فکر منی کنم و بھ ای کنم لبھام رو جمع و جور می کھ منگاھش
 رهی گی رو سمت من می ره و گوشی ور می با گوشی اھیچند ثان.  خودش بخونم یًرو بعدا با گوش

 . 
 

 .  یدی خندشتری بدی بخون شانویا_ 
 

 .   ارسال شده ھا ستی پوشھ ینم تو کی و نگاه مرمی گی رو ازش میگوش
 
 نی از انی داشتی خنده دارتریجک ھا.  نامزدم امروز دست منھ ی گوشاشاریآقا . پارسا ھستم " 

 ! " نی خودم بفرستیبھ بعد بھ گوش
 

.  برم سر کالس یحاال چھ جور...  شده یزی عجب آبروریوا.  دھنم ی ذارم روی دستم رو مکف
 یُ صورتش براق می کنم و چشمام رو توی نگاھش میشاک.  گھ یًاون دھن لقم حتما بھ بچھ ھا م
ساکت "  ؟ ھی ؟ حرفھیچ"  واضحھ شی کنھ از اون نگاھھا کھ معنیکنم کھ اونم طلبکارانھ نگاھم م

 بچھ پی با ھزار منت از اکیی راھنمای کھ توی زشتی فحش ھای شم وھمھ ی مرهی خروبرو بھ
 کنم و لبھام رو بھ ی رو منکاریانقدر با حرص ا.  دم ی ذھنم بھش می گرفتم ، توادی کالس یباحاال

 .  رهی گی دم کھ لبھام درد میھم فشار م
 یمن خنگ و بگو کھ نشستم جکھا.  ذاره ی و جلوش پشت فرمون مرهی گی رو از دستم میگوش

 .   خوندمی سام رو میتم اس ام اسا رفی رو خوندم کاش ماشاری
 

..... 
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 تونھ ی گھ و فکر کرده می مشی دوران نامزدزی انگجانی نشستھ و ھمش داره از خاطرات ھمامان
 ھی خم شدم و دستھام رو تکی ناھار خورزی می مشتاق رویمنم با صورت. حرف از دھن من بکشھ 

 . گاه سرم کردم
 
  چطور بود ؟تی دوران نامزدی مھموننی کن اولفی تو تعریخب خانوم: 
 
 و جالب خودم و باباش و دی زنم و در کمال تأسف تمام بحث ھا مفی مشتاقش زل می چشمھایتو

 لی مثل نوع ساالد و دسر و مواد تشکیاتی جزئی رودی کھ مامانش درست کرده بود با تأکییغذاھا
 .   کنمی مفی مامان تعریدھنده شون ، برا

 
 .   رمی شم و سمت اتاق می بلند معی شھ سریبلند م کھ می گوشیصدا

 
 کنم یوقت نم.  زنم تا قطع نشھ ی مرجھی تخت شی رونمی بی تخت پشت پتو می رو کھ انتھامیگوش

 .  ھی کنمیبب
 
 بلھ ؟ -
 
   خانومنیاسمیسالم : 
 

 کھ ی اھی ھمون دو ثانیتو.  نمی شی تخت می شم و روی می شنوم عصبی رو کھ می دختریصدا
 دوست دختر یعنی.  کنھ ی مزی کنم ، ذھنم تند تند شروع بھ آنالی صداش مکث مدنیبعد از شن

 ... ً دست منھ ؟ حتما دوستاش بھش گفتن ؟ ازت متنفرمی دونھ گوشیپارسا ست ؟ از کجا م
 
 سالم شما ؟ -
 
  ھستم ؟نینازن: 
 
 .  بازم نشناختم -
 
 .  ز خودت گرفتم پاساژ ای توروزی شماره ت رو دنمینازن: 
 

 و امی دم و عقب می مریی تخت کھ خم شده بودم ، تغی لبھ ی کشم و جام رو از روی می راحتنفس
ازت متنفر . "  کنھ ی میی دلجویالی خی درونم از پارسای شرمنده انیاسمی.  دم ی مھی تکواریبھ د

 ! " ستمین
 
 .  اوردمی بھ جا ندی جان ؟ ببخشنی نازنیخوب -
 
 .  زمیمبارک باشھ عز.  بگم کی بھت تبرروزی نشد دزمی عزیمرس: 
 
  ؟ی کارم داری گفتروزید.  جان نی نازنیمرس -
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 ھی باھات صحبت کنم فقط ی مسئلھ اھی ی خوام درباره یمن م.  خانوم نیاسمی نیبب. آره : 

 .   ازت دارمیخواھش
 

 . دهیی فھمم منتظره تأی کنھ می کھ مسکوت
 
 . زمیبگو عز -
 
 . یاری از من بی اسمیی باھات حرف زدم جانکھی عنوان بعد از اچی خوام بھ ھی نممن: 
 

 .   کنمی شکمم جمع می زنھ و پاھام رو توی کم کم شور مدلم
 
   فھممیمن نم -
 
 تونم ی خوام و نمیمن نم.  و پارسا و خواھر پارسا مربوطھ نای ھست کھ بھ سی مسئلھ اھی نیبب: 
 طرف ھیاز .  کنم ینی بشی تونم واکنشش رو پی موضوع رو بھ خود پارسا بگم ، چون نمنیا

 .  ی رو جمع کنھی قضنی ای تونیتو م.  ھم از خواھر پارسا ندارم یشماره ا
 
 .   تا منظورت رو بفھممی شھ کامل از اول بگیم -
 
  دوستھ ؟نای دوستت با سای کھ پریدیً حتما فھمنیبب: 
 
  آره -
 
 یعنی.  می دونی رو مھی و مھسا و خواھرش و منم قضدهیسپ.  ھنوز با ھم دوستن دهی و سپنایس: 

 تا ارهی در بی نخ بده و مسخره بازای قرار شد بھ پرنای شمال سی مسخره بود تویلی اولش خھیقض
 و رهی گی ھم نخ رو مای پرمیدیبعدش د.  ی الکینجوریھم... بچھ ھا سوژه کنن واسھ خنده 

 ادامھ ش بده و کار بھ تلفن و صحبت شتری بکمیبعدش بچھ ھا اصرار کردن .  ارهی در میبلوبازتا
 زوی ساده ست ھمھ چیلی دختره خنیا...  ادی داره گندش در میی جوراھی یول...  دی حرفا کشنیو ا

 زنم دستت یدارم واست مثال م... خوردن ی گھ شام چی بھش می گھ تو فکر کن حتی منایبھ س
  ؟ی فھمیاد ، منظورم رو میب
 

   کنمی خشک شده م رو بھ زور از ھم باز میلبھا
 
  اوھوم -
 
 نی دونم ایمن نم.  ری رو بگای پریًلطفا جلو...  ی ھستیزی دونم تو دختر باھوش و تیمن م: 

 زده بشھ کھ نشھ ی گندھی ترسم کھ آخرش ی می قراره تا کجا ادامھ داشتھ باشھ ولیمسخره باز
 . جمعش کرد
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  ھمھ مدت گذاشتھ سرکار ؟نی رو اای پری واسھ مسخره بازنای کھ سنھی منظورت انیبب -
 
بھ .  از من نزن ی حرفنیبب.  بچھ ھا شده حی تفریاز اونم بدتر ، تلفناشون ، قراراشون سوژه : 

 .   قطع کنھنای بگو رابطھ ش رو با سای نگو ، بھ پریزیپارسا ھم چ
 
  ؟یری گی اوباشت رو نمی واون دوستانای سیتو چرا جلو -
 
ً اصال نیبب.  گن ی بگم ، بھ پارسا مانی شاای نیاگھ بھ آرم.  رمیمن نتونستم جلوشون رو بگ: 

 گھی دیکی اگھ دیشا.  ھی آدم محترمیلی پارسا از نظر من خی کنم ، ولریدوست نداشتم تو رو درگ
 .  کردمیًبود اصال دخالت نم

 
 .   کنم مکالمھ رو تمومش کنمی می کنھ سعی کھ از پشت در صدام ممامان

 
 .  ی گذاشتانی منو در جرنکھیممنون از ا. باشھ  -
 

 .   صداش خوشحال شدمدنی تونم بگم از شنی بھ دروغ ھم نمیحت
 
 .   زنگ بزنی کارم داشتای اومد شی پیاگھ مشکل: 
 
  باشھ -
 

 نکھی داده بھ اریمامان گ.  کنم ی تخت پرت می کنم رویفظ قطع م رو کھ بعد از گفتن خداحایگوش
.  اتاقم ی ساعتھ تومی بھ من زنگ زده کھ نی دونم دوست داره بدونھ کی شھ و من می سرد مییچا

 یی خودن چای بھ صورت ممتد برایکی رو داشتھ باشھ کھ نی ارزش ایی چاوانی لھیفکر کنم 
 .  نکنھتصدا

 
 ی بوت خوشگلم ممی اسپرت راحتم با نی کفشانی بی در نگاه مرددی و جلودمی شالم رو پوشپالتوو
 . ندازم

 
 .  دوباره ھای شب نمونیاسی: 
 
 .   خب خدافظ مامانیلیخ -
 
 ی کفش ، احساس قدرت دلچسب زنونھ ای پاشنھ یانگار صدا.  پوشم ی و مدارمی بوتم رو بر ممین

 .  رمی گی رو می پری ذارم شماره یپام رو کھ داخل کوچھ م.  ده یبھم م
 

 .   دارهی روبر می از چھار تا زنگ گوشبعد
 

 .  رو جواب دادهشی خنده گوشھی کھ انگار وسط ھی صداش جورلحن
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 جانم ؟: 
 
  یسالم پر -
 
  خانوم ؟ی جان خوبنیاسمیسالم !  سسیس...  نکن تی لحظھ اذھی! ِا : 
 
 .  ی گھ عوضیم"  یخانوم" چھ .  دم ی ھم فشار می حرص لبھام رو روبا
 
 .  لحظھ دست از سرت بردارهھیخوبم بھ اون دوست پسر لوده ت بگو ! آره خانوم  -
 
   ؟ با پارسا دعوات شده ؟ی ؟ چرا پکرنیاسمی شده یچ: 
 

 بحث ی دست روی شم پری شھ ، متوجھ می خنده و خش خش اون ور خط کھ ساکت میصدا
 . تھ گذاشنای سیمورد عالقھ 

 
 .  اونجاای رم خونتون بیدارم م. دعوام نشده .  رو نگو ی اون پسره ھمھ چی خفھ شو جلویپر -
 
 .  امی ب٨ ای ٧ سفره خونھ فکر نکنم زوتر از ساعت می برمی خوایآخھ االن م: 
 
 .  برمی کنم و از حرص دادنش لذت میپس لج م.  رونی گفتھ با من اومده بنای دونم بھ مامانش ایم
 
 .  ای زود بی تپل زدونی خونتون توام قلزمی مادر شوھر عزشی رم پیباشھ پس من م -
 
  کنم ؟کاریچ... َ من بھشون گفتم با توام یاسی: 
 
 نیا.پارساھم کار داره .  تونم برگردم ی شما نمی خونھ امیآخھ منم بھ مامان و بابام گفتم دارم م -
  ره ؟ی خان سر کارم منایس
 
  کنم ؟کاری من االن چیاسی: 
 

 "  شده ؟ی چیپر: "  پرسھ ی اون سمت خط می مردونھ ایصدا
 

 سھ ادی خانومم بگو بنیاسمیخب بھ . "  کنھ ی ممی ده و روانی مو بھ مو گفتگومون رو شرح میپر
 . " می ری مییتا
 
 .  سمت خونتونامی من االن میاسی: 
 
 . امی نمیی من با شما دو تا جایپر -
 
 .  رسمی مگھی ربع دھیتا : 
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 ... ی چیدیمگھ نشن -
 

اگھ اون .  شم ی کھ خودمم مردد مرمی شماره ش رو بگامیم.  کنم ، قطع کرده ی رو نگاه میگوش
 پارسا اگھ بفھمھ یول.  بدم دستش تا خودش گورشو گم کنھ یزی چیُ کدھی بتونم دی شانمیپسره رو بب

 ینا می خب اگھ برم خونشونم کھ مامانش ای ؟ از کجا بفھمھ ؟ ولی چرونی اومدم بنای و سیبا پر
 .   دروغ گفتھی پرنیفھم

 
 ونی ھم بھ قلیی پک کوچولوھی وسط نیحاال ا.  رمی بگی عوضی پسره نی از ادی زھر چشم باھی من

 ! شھ ؟ی می زنم چیم
 

 . رمی گی پارسا رو می شماره ی محکم کاریبرا
 

  نیاسمیسالم _ 
 
  سالم -
 

  بچھ جون ؟یخوب_ 
 
  ؟یتو خوب. اوھوم  -
 
 .  کشھی فھمم داره بدنش رو می مادی صداش کھ کش می رواز
 
  ؟ییکجا. منم خوبم _
 
  رونی رم بی میدارم با پر -
 

  ؟دی ریکجا م_ 
 
  دور دورمی ری دونم مینم -
 

  ؟ادی داره منیبا ماش_ 
 
  بلھ -
 

 .  نیون کل بندازه ، جوابشو ند خواست باھاتیبھش بگو آروم بره اگھ کس_ 
 
  باشھ -
 

  خب برویلیخ_ 
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 .  گمی مگھی دزی چھی بھ جاش ی رفتم ولی بازم می گفتی خوام بھش بگم نمیم
 
 .   خونتونامیشب م-
 

 .   خونھدی بر٨ - ٧:٣٠ قبل از امیمنم امشب زودتر م_ 
 
 . باشھ -
 

 پارک یاز جلو.  زنم ی خونھ قدم مکی پھن و خلوت نزدی روادهی پی کنم و توی رو قطع میگوش
 ی دختر و پسر اشغال شده نگاه مھی لھی کھ بوسزمی عزمکتی کنم و بھ نی محبوبم عبور میکوچولو

 ! چھ بھتر.  نمشونی بی واضح نمیلیچون پشتشونھ خ. کنم 
 یه ا چشم غرامی مستھی ای رو مادهی کنار پ٢ مزدا ھی زنم کھ ی شھ کھ دارم قدم می اش مقھی دقده

 .  نمی بی ده می رو کھ دست تکون میبرم و رد بشم کھ پر
 ی متعلق بھش ندارم حتیزایچی آدم با ھمھ نی بھ ایحس خوب.  شم ی رم و سوار می منی ماشسمت

 .   دمی نگاھش کنم منکھی رو بدون انای کنم و سالم سیبھ ھر دوشون سالم م.  ادی بدم منشمیاز ماش
 حرف نزده نی کھ اگھ با نازنییاز اون لبخندا.  زنھ ی می گرده و لبخند مھربونی عقب بر منایس

 ی و مھسا و دوستاش مدهی اومده و فقط سپرونی قلبش بی از توکی کردم فابریبودم فکر م
 .  شناسنش

 
   جاننیاسمی گم ی مکیتبر: 
 

 رفتن رونی بنیول ای توی زودنی؟ بھ ھم"  جان نیاسمی"  شھ ی ذھنم زده می اخطار تونیاول
  جان ؟نیاسمیمشترک من شدم 

 
 .  لبخند مھربون ھمجنس لبخند خودشھی زنم ی طبعش منم لبخند مبھ
 
 بابت ؟ -
 
   با داداش پارساتونینامزد: 
 
 نھی من و پارسا ای رابطھ ھی خب ، خوبی شم ولی می سوزه و عصبی دلم می لفظ داداش حساباز

 .   صورتم کنترل داشتھ باشمی اجزای روی گرفتم چھ جورادی یکھ منم تا حدود
 
 پارسا بھتون گفت ؟ -
 
 . دمی شنینھ از پر: 
 

 .   ستکھی تنی اولی برای مناسبمحل
 



 291 

 !  رسھیبھتون نگفتھ ھنوز ؟ خبرا چھ زود م!  داداش پارسا یعنی -
 
 گھیًقطعا حاال د.  کنم ی نگاھش می کنھ و من با لبخند پررنگ تری بھ چشمھام نگاه منھی آی تواز

 .  ستمی نی پری من بھ احمقدهیفھم
 
 .  شما ما رو ھنوز قابل ندونستھینھ آقا پارسا: 
 
 .   شما رو قابل دونستھی انگار خواھرش حسابیول -
 

 .  زنھی میظی گرده عقب و لبخند غلی بازه بر می رو نمخودش
 
   شمایبا اجازه : 
 
 .  مام کھ االن دست شماستی اجازه نی داراریاخت -
 
با .  کشم ی خط و نشون می دلم واسش حسابی و تونمی بی رو می پری نگاه وا رفتھ نھی آی تواز

 .  رو رژ لب زدهنشیی باال و پامتریلی کھ تا دو مییاون خط چشم پررنگ زنونھ و لبا
 

 نایاز ھمھ باال رفت و س قبل یپر.  نمی تخت بشی کنم تا روی پا اون پا منی و استادمی تخت ایجلو
 بی سنی ھم بھ اکھیحاال دو تا ت.  بوت باز کنھ می نپی حال داره خم بشھ زیک.  نشست یھم کنار پر

 برداره نی اسر  داره ؟ حاال اون دست ازی بر می دست از سر پرکھی مردنیً انداختم ؟ مثال اینیزم
 کمھ و یلی تختھا خیفاصلھ .  زنم ی مدی سفره خونھ رو دی حوصلھ فضای ؟ بادی کوتاه می، پر

 خپل کھ تھ آب ی بدقواره ی ماھھی با کی کوچومی آکوارھیبا .  زنھ ی ذوقم مینور کم و زردش تو
 .  دهیخواب

 
 .  برتتونی می بھتری دونم داداش پارسا جاھای خوره می نمنجایکالس شما کھ بھ ا: 
 

 داشت یمنظور خاص"  ی بھتریجاھا" ھ از  فکر نکنم کنی کنم مثبت فکر کنم و بھ ای می سعدارم
 کنھ لبھ ی رو خراب ممی ذھنی باز شده ش دو دو تا چھار تاشی کنم نی ھر چقدر مثبت فکر میول. 
 .  ارمی و کفشم رو در نمنمی شی تخت می
 
   باالای باری کفشات رو دربیاسی: 
 

 .   دزدمی ره و زود نگاھم رو می می نگاھم سمت دست رفتھ پشت کمر پرناخودآگاه
 
 .  نھ خوبھ -
 

 بدون نایس.  ادی سفارش میکارگر رستوران کھ برا.  خودم رو باال بکشم شتری کنم بی میسع
 کنم کھ حاال ی فکر منی و من بھ الی و آجیی ده با چای سفارش مبی و من دو سی از پردنیپرس

 ! ؟دی فرض کرد ، چرا نظر منو نپرسلومتری رو صفر کیپر
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  کنھ ؟ی نمتتونی ما کھ اذی داداش پارسانیا.  کرده فی از شما واسھ من تعریلی خیپر: 
 

 یعنی.  کنم ی رو لعنت می چند ساعت پرنی ای بار تونی صدمی ، برانمی بی رو کھ مکشی بارنگاه
  ده ؟یآمار دعواھامون رو ھم م

 
   ؟نی بوددهیً کرد کھ تا حاال حتما فھمی متیاگھ اذ -
 
 .  زنھ بھ اون راهی خودش رو میول. شم ی مدواریبھ خودم ام.  بود یری درشت و چشمگی کھیت
 
 .  ادی نمرونیحرف از دھنش ب.  ھی آدم توداریلینھ بابا پارسا خ: 
 
 .   ربع تا عمق ذھنش رو خوندھی ی شھ تویراحت م.  ای مقابلش پرینقطھ ! ً قایدق -
 

 ی دهی و پوسیمی سوزه و بھ کف پوش قدیدلم م.  کنھ ی کنھ و بغض می نگاھم می با ناراحتیپر
 کھ ی ای سوختھ و سوراخ شده و رنگ الکی بھ صورت نقطھ اشیی شم کھ چند جای مرهیتخت خ

 .   رسھی بھ نظر میبھ خاطر چرک شدن زرشک
 
خورم و با  ی و نبات میی پچ پچ آروم اون دو تا چاالی خی رسھ و من بی میی و چالی و آجونیقل

 .  گردمی پستھ و فندوق می پلی آجیانگشتم تو
 مشما رو ی توی کنن سر استفاده نشده ی کشن و بھ من کھ تعارف می مونی سر قلھی با ی و پرنایس

ُ پک رو کامل تو ندادم کھ ھی.  کنم ی شده عوض می دارم و با اون سر رژ لبی بر مینی سیاز تو
 ی خفھ بشم و جلونجای لحظھ ھمنیحاضرم ھم.  رهی گی سوزه و حجم سرفھ راه گلوم رو میگلوم م

 دم تا از سرفھ کردنم ی ھم فشار میلبھام رو رو.  مردک سرفھ نکنم و سوژه خنده دستش ندم نیا
 زورگو ی پارسانیاگھ ا.  زنھ ی سرفھ چشمام از زور سوزش اشک می کنم و بھ جایریجلوگ

!  شدم ی نمی عقده اینجوری بکشم اونی قلھی ثانھی ذاشت منم ی سفره خونھ ممیفت ری با ھم میوقت
 !   دو تا ھمدست بشمنی با اونی کام قلھی خاطر بھ کھ
 
 . رمی گی می رو سمت پرونیقل
 
  چھ زود ؟! وا : 
 
 .   کنھی متی سوزه ، گلوم رو اذیسرما خوردم ، گلوم م -
 

 اون ھمھ بھ زور سرفھ رو خفھ کردن فیح.  زنھ ی ذوقم می بھ زور دراومده و نافرمم ، تویصدا
 ! حفظ آبرویبرا
 

... 
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 ی اتفاق مھمچی ھنمی بی کنم و می قرار مھم فکر منی ای بھ دستاوردھامی رسی خونھ کھ مکینزد
 .  چونھی کردم تا مامان باباش رو بپی ھمکاری ، با پرنکھی چز اوفتادین

 .  نمی شی صاف می صندلی ، مثل برق گرفتھ ھا رومی رسی کوچھ کھ مکینزد
 
 ً لطفادی نگھ دارنجایھم -
 
  ؟ستی نیزی دو قدم کھ چنی رسونمتون اینھ م: 
 
 .  می رسی موقع با ھم مھی ادیپارسا امشب زود م -
 
 .  زنھی بھ من زل منھی آی ھم از توی کنھ و پری مفی کنھ و کسب تکلی نگاه می بھ پرنایس
 
 .  گھیبذار برسونتمون د.  کھ کفشمون پاشنھ داره مونمییدوتا.  سرده یلی ھوا خیاسی: 
 
 .  می خوری ذره ھم ھوا مھی خوبھ یلی جان ھوا خیپر -
 

 .  ادی کنم کھ کوتاه می درشت منھی آی رو براش از توچشمام
 

 فرو بمی جی و تودمیلتوم رو تا نوک انگشتام کش پاری زی بلوز بافتننی و آستستادمی انی در ماشیجلو
 ی پری سمت شونھ نمی بی رو کھ منایدست س.  ادی کنھ و بی خداحافظنای با سیمنتظرم پر. کردم 

 یم  گردونم و ارتفاع ساختمونھا رو گزی رو بھ سمت خودش بکشھ روم رو بر می ره تا پریم
 .   زنمیکنم و خودم رو بھ اون راه م

 
... 
 

ً واقعا یعنی.  کنھ ی کھ پارسا درو باز ممیدی کشنیی بوت ھامون رو ھم پاپی و زمی در رو زدزنگ
 با دهی پوشی با مارک طوسدی سفشرتیت.  کرده یی رفتاشی پھیبھ حرفش عمل کرد زود اومد ؟ نھ ، 

 رو از دائرة المعارف ی دونم اگھ رنگ طوسیمن نم.  دی سفی با خطھایشلوار گرمکن طوس
   کرد ؟ی مکاری کردن ، چی حذف مھاشرنگ
 حس ینجوری من اای حوصلھ ست یً دونم واقعا بینم.  ره کنار ی کنھ و از سر راھمون می مسالم

 ی ، مطمئن منمی بی در آشپزخونھ می مامانش رو ھم کھ پشتش جلوی صورت جدی کنم ؟ ولیم
 .   غلطھیزی چھیشم دوباره 

 کشم و تا ی رو ممی بلوز آبی ھانیدوباره آست.  میای مییرای سمت پذمی کنی رو عوض ملباسامون
 .  نمی شی مبل میرو.  ارمی انگشتام میرو
 

 خب چھ خبرا ؟ دور دور خوش گذشت ؟_ 
 

 ھم ی حس خوبی کنم ولی حس نمیزی چی گردم ولی می تمسخرایَ صورت پارسا دنبال شک یرو
 .  دهی ھم ھمزمان جواب می دم پریسرم رو کھ بھ عالمت آره تکون م. ندارم 
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 .  می با ھم برمی کردی صبر میای زود می گفتیم.  یلیآره خ: 
 

 ی بازپرسھی ھی شبزی ھمھ چنجای و من شک ندارم کھ انھی شی و مادی میی چاینی با سمامانش
 .  دوستانھ شده

 
   حاال ؟نیکجاھا رفت_ 
 
 .  می شاپ کوچولوھم رفتی کافھی می نرفتی خاصی جاگھی دمی چرخ زدنی با ماشی جورنیھم: 
 

   بود ؟نگی پارکی کھ تونی حاال ؟ ماشنی رفتی کنیبا ماش. ُ خب یلـــــیاوھوم خ_ 
 
 ھم لونی اپسھی ترسم ی مامانش مونده و می نھ ؟ نگاه من کھ روای ھم مثل منھ ی دونم حال پرینم

 پارسا و نی ھم نگاھش بچارهی بیپر.  مونده ی پریسمت پارسا بچرخونمش ، نگاه مامانش کھ رو
 .   چرخھیمامانش م

 
  منوش بود نھ ؟ی توونمی داد ؟ قلی مسی شاپش سبک پست مدرن سرویکاف_ 
 

 .  کنھی مدای پشونیی دوستانھ نبودن بازجوی برای کافلی انگار دلمامانش
 
 نھ ؟.  ی کرده باشی کھ کاری گی دروغ می فھمم وقتی دروغ گفتنت رو نملی دلایپر: 
 

 .   دهی ادامھ می کنھ و دوباره رو بھ پری بھ من می نگاه سرزنش بارمامانش
 
   سرما ؟نی ای تونی بدون ماشیتو از بعد از ظھر تا االن کجا بود: 
 
 .  می بودرونی بیاسیبا : 
 
 ی حرف پردیی با مامانش و تأی شم تا از چشم تو چشم شدن احتمالی مرهی سرعت بھ فرش خبھ

 .  ادی بھ پا نکنھ کوتاه نمیی بلواھی مامانش انگار تا یول. معاف بشم 
 
  ؟نی سرما کجا رفتھ بودنی جان تو انیاسمی: 
 

 ی می کنم و سعی کمک کردن زل زده بھ دھن من نگاه می کھ بھ جایبھ پر.  بازم ی رو نمخودم
 .  نکنھرییکنم لحنم تغ

 
 .  رونی بمی از دوستاش رفتیکی و یبا پر -
 
 .  کنھی و بھ من اشاره مدارهی بر مییپارسا دو تا فنجون چا: 
 

 .  شتی پامی اتاقم منم می رو ببر تونای انیاسمی_ 
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 پارسا بودن وتنی گغیرتیز.  رمی گی ھا رو از پارسا میی کنم و چای می بھ پری تأسف بارنگاه

 .   کنمی برم و تا اتاقش پرواز می ھا رو مییچا!  مادمازل نی ایشرف داره بھ چشم غره ھا
 ذارم و در اتاق رو ی مزی می ھا رو رویی شم ، چایوارد اتاق کھ م.  ادی حرف زدنشون نمیصدا

 نکھی بدون ای و با بدبختیدو دست.  ادی حرف زدنشون می بندم کھ بھ محض بستن دوباره صدایم
 .  کنمی کنم در رو دوباره باز مدی تولییصدا

 
 بھ من زنگ زد و بھ من رونی بی با اون الدنگ برنکھیبا من ھماھنگ بود و قبل از ا کھ نیاسمی_ 

 ! کنم ؟ی جا کار مھی ی دوزاری نرفتھ کھ من با اون پسره ادتی یول. گفت 
 
   گھ ؟ی پارسا راست مایپر: 
 

 نیدستم رو ب.  رو بھ پارسا گفتم ساکتھ ی کردم و ھمھ چانتی کنھ من بھش خی کھ انگار فکر مایپر
 کنم کھ ی فکر منیدارم بھ ا.  نگفتم یزی بھ خدا من چیپر.  رمی گی ذارم و گاز میدندونام م

  سرجاتنی گھ بشی درونم می بدجنسنیاسمی یول.  کمک کنم ی و بھ پرییرای پذیدوباره برم تو
 !  بابا
 

 ی ربطچی ھگھیارم با ھمتون اتمام حجت کردم کھ د بھی.  یای کجا می ری ندارم کجا میمن کار_ 
 رو نیاسمی بارت باشھ کھ نی آخریول.  کنھ نھ من یقرار شد خود بابا واست بزرگتر. بھ من نداره 
 .  ی کنی مسائل وارد منی ای توی بھ ھر نحوای.  رونی بی کشیبا خودتون م

 
 .  آروم مامانشھی شنوم صدای کھ میزی چنی آخرادی پارسا کھ می قدم ھایصدا

 
 .   دونم و تو باباتی امشب من مایپر: 
 

 یپا م.  تر بود یعی گرفتم طبی دستم میی چاھیکاش .  نمی شی تخت می بندم و روی در رو معیسر
 .  شھی کھ وارد اتاق منمی خوام بشی و مدارمی رو بر مییشم چا

 نمونی و بارهی می بزرگی شکالتتییسکوی بی جعبھ وترشیزکامپی می داره و از روی بر میی چاھی
 . نھی شی ذاره و خودشم میم
 
 ی اجزای روقینگاھش آروم و دق.  شھ ی مشغول مشیی داره و با چای بر می شکالتتییسکویب

 دم و تمام راه گلوم ی منیی پایی قلپ چاھی دارم و با ی بر میتییسکویمنم ب.  کنھ یصورتم حرکت م
 نوازش نی ذارم انگار با ای م منھی سی و دستم رو رونمی شی سوزه و از زور سوزش صاف میم

 کنم و ی پارسا نگاه می نصفھ وانیبھ ل!  کنم ی عذر خواھمی تونم از اجزاء گوارشی دور ماهاز ر
 .   خورهی رو داغ ِ داغ مدنشی کنم کھ پارسا نوشی کنم ، چرا من دائم فراموش میفکر م

 .   کنمیبا تعجب بھش نگاه م.  کشھ ی دندون باالم می و روارهی رو بھ سمت دھنم مانگشتش
 

 کمرنگم بھ ی ھی الھی ی لثھ ھات ادامھ بدی رژت رو تا رویستی ، مجبور نی زنی رژلب میوقت_ 
 .   بشھی کھ دندوناتم رنگی خواد انقدر پررنگ بزنی ده ، نمی جواب می کافیاندازه 
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 ی فعلتی موقعیتو.  نکرد م دشمی بار زدم ، تمدھیمن فقط !  گھ یچرت م.  کنھ ی ناراحتم محرفش
 رو نصفھ تییسکویب.  خورم ی رو متمییسکوی بی ھی کنم و بقی متی کفای ذھنی" برو بابا "  ھیبھ 

بکنھ ،   کار رونی ھم ھمیی چاوانی با لنکھیاز ترس ا.  کنھ ی و پرت مرهی گیخوردم کھ از دستم م
 رو جمع و جور ھی رسھ بشھ ، قضیصداش آرومھ و بھ نظر م.  ذارم ی کنار پام منیخودم زود زم

 .  کرد
 

   دنبالت ؟ادی ماروی با اون ی پری دونستی میاون موقع کھ بھ من زنگ زد_ 
 
 دستم مچالھ کردم ی رو تونمیآست.  کردم ی ذھنم دنبال جواب می خورم و توی سؤال رکش جا ماز

 ھی بھ خاطر تبرئھ کردن خودم ینجورینھ ا...  بگم نیماس نازنً کنم ، اصال از اول تیو دارم فکر م
 ھی و ی ره سراغ پرینھ بازم م...  دونستم ی دروغ بگم کھ نمای...  ندازم ی راه میجنگ حساب

 ...  بشمخی توبی زور داره بھ خاطر پریلیآخھ خ...  شھ ی درست مگھی دیدعوا
 

َ ؟ انقدر ددراری دروغ بھ مغزت فشار نھیانقدر واسھ بھ ھم بافتن _   ی ؟ چرا نمیحی و عشق تفریَ
 کھ ی کھ با ھر کسیستی دختر مجرد نگھی دی ؟ تو نامزد کردی کنی دخترا زندگی ھی مثل بقیتون

 درست رو بخون با خانوادت وقت...  ی بری و مثل چنیی پای سرت و بندازابونای خیول شد تو
 کنارت امی کھ می اون ساعتدیًحتما با.  زنم ی ممیدارم از کار و زندگ ، منم کھ بھ خاطر تو بگذرون

   ؟یبھ من زھر کن
 
 ؟ من فقط حوصلھ م سر رفتھ بود ی ذاری منت می کھ داری من وقت گذاشتیحاال مگھ چقدر برا -

 ...  زنگ زدم گفت ، بھ مامانت گفتھ با منھی شما کھ بھ پری خونھ ومدمیداشتم م
 
 زی شدم و دھنم و باز کردم و ھمھ چیعصبان.  کنم ی شم و عرق می ممونی پشی مثل چمی دھن لقاز

 .  رونی حرف از دھنم بکشھ بی دونھ چھ جوریَ پست میپارسا . رو گفتم 
 

 .   زنھی می خند پر از حرصزھر
 

  ش ؟ھیخب ؟ بق_ 
 
 ...   رفتھ بودادمی من رونی بمی دروغ بگھ قرار بود برنکھینھ ا -
 

 اومد ادتی رفتھ با اون پسره رفت بعد تو ادتی تو دی ، بعد اونم کھ درونی بدین قرار بود برآھا_ 
  ؟یَتوام رفت

 
 رهی گی دستم منیاز آست.  داره ی بر منمونی ش و از بگھی ذاره سمت دی رو متییسکوی بی جعبھ
 .   کنھی کشھ و دستم رو رھا میو م

 
 ره ی گھ با تو می منایپس ھر بار کھ بھ مامان ا...  ؟ ی کنی مینجوری لباست رو انیچرا آست_ 

 .   گھی و دروغ مھی با اون عوضرونیب
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   زدم ؟ی حرفنی ھمچینھ من ک -
 

 بتونن ازش گرانیانقدر ساده و خنگ باشھ کھ د" . نھ "  دختر نتونھ بگھ ھی کھ ادی من بدم میاسی_ 
 .  سوء استفاده کنن

 
  یخنگ خودت -
 

 .  نشونھی و مرهی گی شم کھ دستم رو می مبلند
 

  ؟ھی چونی قلی ھی قضیچی رفتنت ھرونیحاال ب_ 
 
 .   لباس منم بو گرفتدنی اونا کشدمیمن نکش -
 

 .  شھی لبھام متوقف می و روادی منیی چشمھام پای از رونگاھش
 

   ؟یدی خودت نکشیعنیًفقط لباست بو گرفت ؟ واقعا ؟ _ 
 

 مونده ی کنھ کھ مچم رو با بوی فکر منی دونم داره بھ ای منکھی لبخندش مونده و با ای رونگاھم
 کی دونم من بھ اون لبخند نزدی نمًقایدق.  دونم چرا لبخندش مھربونھ ی نمی ، ولرهی لبھام بگیرو

،  کنم نگاه  بھ لبخندی ملموس تری ھی حاال اگھ بخوام از زاوی اون لبخند بھ من ، ولای شم ، یم
 !  نھیریلبخند مھربون و ش

 
 .  شنومی رو از کنار گوشم آروم مصداش

 
   ؟یدی دادن ، فھمی دود می بود کھ بوی بارنیآخر_ 
 
با نوک پنجھ ھاش کھ دور شونھ م مونده .  کنم ی شونھ ش رھا می گم و سرم رو روی نمیزیچ

 .   کنھی مدیتأک
 

   ؟گھی یدیفھم_ 
 
 . اوھوم -
 

 .   شھی ده و بلند می شونھ ھام رو عقب مآروم
 

 .  میبرو لباس بپوش بر_ 
 
 . کجا ؟ من کھ تازه اومدم -
 

 .  ی با ھم بزنن کھ بھتر باشھ تو نشنویی بخوان حرفادیشا_ 
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 ...  توستی رم ، الزم نیخودم م.  م بھی کھ من غرنھی منظورت اًقایدق -
 

 . ستھی ای روبروم مکالفھ
 

 .  میلباس بپوش بر... بس کن ! ببند _ 
 

 ی کھ رونمی بی رو می و کج پررهی راھرو نگاه خیاز تو.  رم ی می شم و سمت اتاق پری مبلند
 .  دمی از نفرت دی نگاھش موجیدوست ندارم باور کنم کھ تو. من مونده 

 
 ی رو بر مداشی پوشھ و کلی رو مشی سورمھ اوری بندم لباس بپوشم کھ پارسا پلی اتاق رو مدر

با .  شنوم ی صحبتشون رو می کنم کھ صدایشلوارم رو عوض م.  ره ی مرونیداره و از اتاق ب
 .  کنمی رم و آروم بازش می سمت در مدهی نصفھ لباس پوشمھیعجلھ ھمونطور ن

 
  ؟رونی بی رفتی با اون الدنگ می کردی رو بھونھ میاسی رفتن با رونیپس ھر بار کھ ب_ 
 
 ...  منی گیچرا چرت و پرت م: 
 

 .  شنومی مامانش رو می شده زی تی خوره و من صدای حرفش رو میپر
 
 ... نیاسمی ی گفت ولش کن جلویزی چھیپارسا : 
 

 .   شدی مشینھ از ھمون اول تو دھنش خورده بود حال_ 
 

 عی فھمم چطور انقدر سرینم.  سختھ یلی لرزه و بستن دگمھ ھا برام خیدستام م.  منھ ری تقصھمش
 ی مرونی دارم و از اتاق بی رو بر مفمیک.  ندازم ی سرم می بندم و شال رو رویدگمھ ھام رو م

متوجھ .  ستادهی اپن ایپارسام جلو.  مبل جمع شده مامانش کنارش نشستھ ی گوشھ یپر. رم 
 . ستنی من نورحض

 
 ی می زنھ ،ھر غلطی و الس مادی میر ک ره با ھی می خانوم با ھر کنیاسمی زتیاون نامزد عز: 

 ... کنھ ، اشکال نداره
 

 . رهی خوره رو بگی می صورت پری کھ توی ایلی سی تونھ جلوی نمیکی با وجود نزدمامانش
 

.  کنم ی پوست صورتم حس می رو رویفیپوست صورتم داغ شده و من لرزش خف.  رم ی مجلو
 نگاه ی کنھ و تویمادرش مستأصل بھ من نگاه م. حاال ھر سھ تاشون متوجھ حضور من شدن 

 ...  نامردیپر...  معرفت ی بیپر.  ستی نی و ناراحتیمونی پشچی ھیپر
 

 و ادی سمت من مادیمامانش انگار بھ خودش م.  گم ی می" خداحافظ" رم و آروم ی در مسمت
 .  رهی گیبازوم رو م
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 .  ی برینجوری وقت شب شام نخورده انی ذارم ایمن نم. دخترم نرو : 
 

 .   ذارمش خونشونی خودم آخر شب مرونی برمش بیم_ 
 

 .   کشھی توجھ بھ پارسا باز دستم رو می بمامانش
 
 .  ادی مشی حرفا پنی از اشھی خواھر برادر ھمنی برو لباسات رو عوض کن بایدخترم ب: 
 

 کھ حاال ی اشکیبھ خصوص با وجود قطره ھا.  فرار از اون خونھ دارم ی برایبی عجلیتما
 .   احمقنیاسمی یفی چقدر ضعننی ھمھ ببدیبا.  خانواده برام نذاشتھ نی ای جلوییآبرو

 
 ره ی صورت پارسا می ره و نگاه منم روی ، نگاھش سمت پارسا منھی بی اشکم رو کھ ممامانش

 .   سرخ شدهتیکھ حاال از عصبان
 
 ...   نکنھیمامان جون گر: 
 

 .   کنھی و دروباز مرهی گی و بازوم رو مادی بلند سمت من می با قدماپارسا
 

 .  خداحافظ_ 
 
 می ندنی شم و با دی کنم خم می در رو کھ حس می سنگ جلویسرما.  شم ی مدهی در کشرونیب

 کنم ی بندم فقط پام می رو نمپشونیز.  دمی نپوشی خورم کھ چرا کفش راحتتریبوت ھا افسوس م
 .   شنومی می گم و جواب آروم متقابلی مستادهی در ای بھ مادرش کھ جلویو خداحافظ آروم

 
 کمک ی خراب شد ؟ من فقط اومده بودم بھ پرینجوری ای شد ھمھ چیچ.  می شی آسانسور موارد
 گونھ ریز ز ای و وقتزهی ری صورتم بھ صورت رگھ رگھ می رویشتریاشکھام با شدت ب... کنم 

  کشمی گونھ ھام می چونھ و روریکف دستم رو ز.  شم ی کنھ کالفھ می مدای غبغبم ادامھ پیتا رو
 . 
 

 .  خورد نکننی از اشتریاعصابمو ب. تمومش کن _ 
 

 قرار یھق ھقم کالفھ و ب.  بشھ لی م بھ ھق ھق تبدھی تا گرھی لحن پرخاشگرش کافنی ھمانگار
 .   سمتمرهی گی رو مچیی شھ سویدر آسانسور کھ باز م.  کنھ یترش م

 
 .  امی من االن منیبرو تو ماش_ 
 
 .  رمی گیبازوش رو م.  رم ی نمرونیب.  ترسم ی خواد بره بدترش بکنھ ، می بازم منکھی فکر ااز
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 گفتم اون ھر یمن ک...  رفت ادمی ، من رونی بمیمن کھ گفتم قرار بود با ھم بر.  توه ریھمش تقص -
 من امروز آمار ی گفتی بود ؟ چرا الکرونی با اون پسره برونی بمی ری گفت با من میبار کھ م

 ...  رفتنمون رو دادمرونیب
 

 رونی خورم و بی ده عقب ، تلو تلو می و ھلم مرونی کنھ بی رو از آسانسور پرت مچییسو
 .  زنھی آسانسور رو میدگمھ .  رم یآسانسور م

 
 .  امی تا من بینی شی منیتو ماش_ 
 
 ...  تو رو خدا -
 

 .  مونھی م با بستھ شدن در آسانسور نصفھ مجملھ
 

 ی رو توچییسو.  زنم ی ضربھ مشی رم و با نوک بوتم بھ در آھنی در آسانسور رژه میجلو
 شھی ھمگھید.  شھ ی با من خوب نمی وقت پرچی ھگھید.  زنھ یدلم شور م.  چرخونم یانگشتم م

 و پشت سرم رهی رو دازهی ھست برنمونی راز و حرف بینکنھ ھر چ.  بزنھ ھی و کناشیواد ن خیم
 دونم بودنم ینم.  شم ی ممونی پشی آسانسور کھ بزنم ولی دگمھ ی ره رویانگشتم م.  حرف بزنھ

 .   دمیاس ام اس م... ی اس ام اس بدم بھ پردیبا.  نھ ای ھیاونجا االن کار درست
 بھ یزی بھ خدا من آمار ندادم من چیپر. "  کنم ی مپیتا.  ارمی مرونی ببمی جی رو از تومیگوش

 ھی.  میدی دنای پارسا اپی اکی شمال ، توی ، اون دختره کھ اون شب تونیپارسا نگفتم فقط نازن
 . "   زد اومده بودم اونا رو بھت بگمییحرفا

 
 و ری گنی ایباشھ و پارسا تو دست ی جلوشی ترسم گوشی ارسال رو بزنم ، می ترسم دگمھ یم

 ی دگمھ نمی بی رو کھ مادی منییچراغ فلش آسانسور کھ روشن شده و بھ سمت پا. دار بازش کنھ 
 در با ی و روستمی ای در منتظر میجلو! خدا رو شکر پارسا زود اومد .  زنم یارسال رو م
 دنی و بعدشم از دی مرد مسندنی شھ ، اول از دیدر کھ باز م.  تا برسھ رمی گی مبانگشتم ضر

 .  شمی پشت سرش متعجب می نھی آی داغون خودم از تویچھره 
 

 سرده و نگی پارکیھوا.  راھش برم کنار ی از جلودی باوفتھی مادمی گھ و من یم"  یدیببخش"  مرد
 و رمی گی نظر مری زیکاری بی شم و اعمالش رو از روی مرهیبھ مرد خ.  زنم ی مخی دارم گھید

 یزیی نھ چندان تمی مشکیمرد سوار پرادو.  زنم ی پشت سرم ضربھ مواری کفشم بھ دیپاشنھ با 
 ش رو چک افھی قنی ماشی جلوی نھی آی رسھ اگھ راننده زن بود اول از تویبھ ذھنم م.  شھ یم
 م رو از ھی ندازم و تکی منیی شھ ، سرم رو پای من می رهینگاه مرد کھ متوجھ نگاه خ.  کرد یم
   ؟سادمی وانجایچرا من مثل بد بختا ا.  کنھ تا گرم بشھ ی رو روشن منیماش.  رمی گی موارید
 

 نیبھ سمت ماش.  دستم ی رووفتھی بدشی دم کھ کلی تاب می دستم جوری رو توچیی سوی حلقھ
.  برم ی اکو شده تھ دلم لذت منگی پارکی کفشم کھ توی پاشنھ ھای صدادنیاز شن.  رم یپارسا م

 کنم کھ ھنوز حواسش بھ ی بھ مرد نگاه می چشمری شم زی کنم و سوار می رو باز منیاشقفل م
 شھ تازه ی مدهی کھ شنی اگھی دی کفشھایبا صدا! .  ره ؟ی گرم نشد پس چرا نمنشی ماشھمگ. منھ 
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 و سر راھش با مرد از ھمون فاصلھ سالم و ادی منی کھ داره بھ سمت ماشنمی بیپارسا رو م
 .  کنھی می صامتیاحوالپرس

 
 

 رو شیشونی پی کشھ و عرق روی مرونی جعبھ بی دستمال از توھی کنھ و ی رو روشن منیماش
 .  رهی گیم
 

 ی صندلیمنم تو.  بھ سکوت داره ازی شناسمش کھ بدونم االن دوست نداره حرف بزنھ و نی مانقدر
 ره ی مرونی بنگی کھ از پارکنی حرکت ماشری بغلم و بھ مسری زنم زی شم و دستام رو میجمع م

 .   شمی مرهیخ
با .  زدن خی ذرات ھوا ھم از سرما منجمد شدن و ی رسھ حتیبھ نظر م.  کنم ی آسمون نگاه مبھ

 کنم ی نگاه مستادنی فروشن و دخترا و پسرا ای میکی کھ جلوش ذرت مکزییحسرت بھ مغازه ھا
 دنی ھم چسبیدستشونھ و پھلو بھ پھلو ی سرخ شده و تنورینی زمبی بزرگ سی ھم ظرفاایبعض. 

 .   کنھی دود مگاری کنم کھ سی بھ پارسا نگاه می چشمریز.  رن خویو م
 

دلم .  خواد ی نمی اگھی لوکس و گرم و نرم دی جاچی خواد دلم ھی شاپ نمی دلم رستوران و کافمن
 و سمبوسھ سرخ بتی جی توی دستت کھ فرو کردنی و رھا رد کنم از بدی قی خواد دستم رو بیم

 خواد با ھم یدلم م.  دست و بالم ی روزهی کھ بری روغن سوختھ گاز بزنم با سس گوجھ ایشده تو
 دارم از جنس و رنگ ی وقتی ذوقم نزنی و تومی مغازه ھا راه برنیتریپشت و.  می کنخی و می براهر

 نکھی بدون امیه کن جنساش رو نگای مغازه و الکی تومی کنم و از سرما بری مفیو پارچھ ش تعر
 .  می کندیخر

 
 گوش یرانی خواد آھنگ ایدلم م.  ی خندی از تھ دل می وقتی شی می چھ شکلنمی خواد ببی مدلم
دلم از .  تکون بدم ی و منم باھاش خودم رو الکی و ھشتش و صداش رو بلند کنشی از نوع شیکن
 ی ھنری ضبطت رو روشن کنم ، من حالم از آھنگای خواد دگمھ ی دلم نمی سوزه کھ حتی منیا

 .   خورهی فھمم بھ ھم می کلمھ از زبونش رو نمھی ی کھ معنکتیکالس مدرن و
 

  ؟یَبچھ جون چرا تو لک_ 
 

 .   دمی گردونم و بھ عالمت نھ تکون می بھ سمتش بر ممھی رو نسرم
 

  اون وقت ؟ی چیعنی_ 
 
 .  خوبمیعنی -
 

 .   کنھیُ گوشھ بغ نمھی ینجوری باشھ ، ا خوبی ِ من وقتیاسی_ 
 
 !  چسبھ انقدر کھ سرم رو کامل بھ سمتش برگردونمی میلی گھ خی کھ می"  ِ من یاسی" 
 

 ! انقدر دوستت دارما ؟ی کنی حال میلیدختر جون خ_ 
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 .   شھی تابلو نباشم نمادی خوام جمع و جورتر لبخند بزنم ، کھ زی و من ھر چقدر مادی کش ملبخندم

 
 .   مونھی نمی کشھ کھ از چشمم مخفی میمی ، آه مالنھی بی رو کھ ملبخندم

 
  ؟دنی کھ گنده گنده براینی زمبی با سای صفنی از امی بخورتزای پینی ممی شھ بریپارسا م -
 

.  خورم ی آشغاال نمنی گھ من از ای گھ سرده ، نمی ، نمفھی گھ کثی نمشھی کنھ ، مثل ھمی منگاھم
 ی رو پارک منی ده پشت گوشم و ماشی موھام رو مشھی کشھ و مثل ھمی گونھ م میرو رودستش 

 .  کنھ
 
 .  کنھیھنوز درو باز نکردم کھ صدام م!  داره ؟یتی چھ اھمی دونم مثل بچھ ھا ذوق کردم ، ولیم
 

 کس جز من چی خوام ھینم.  نکن ھی کس گرچی ھی وقت جلوچی ھًقای وقت ، دقچی ھگھی دنیاسمی_ 
 .  نھیاشکات رو بب

 
 ی گرد شده نگاھش می ھست بازم با چشمایھر چ.  اسمش خجالتھ دمی معذب شدم شایی جواراھی

 .  زنھی لبخند میبا بدجنس. کنم 
 

 !  ارمی ت و در بھیدوست دارم خودم گر.  کن ھیالبتھ واسھ من گر_ 
 
 !  شنوهی دونم نمی شدم و درو بستم مادهی پنی گم کھ چون از ماشی می" شعوریب" 
 

 ی ، بھ بازوش مدنھی چسبقشی دقی واژه رمی گی نھ نمرمی گی رم و بازوش رو می سمتش معیسر
 ! چسبم

 
 کی از درز باریفی و رد ِ نور ضعکھیاتاق تار.  کنم ی و بھ سقف نگاه مدمی تخت طاقباز خوابیرو

چقدر خوبھ تصاحب .  کھ خوردم درد گرفتھ ی ھمھ ھلھ ھولھ انیدلم از ا.  سقف افتاده یپرده رو
  ذھنت آزادانھ بھش فکری توی از خودت خجالت بکشنکھی و بدون ایری رو بگی کسیگرانھ بازو

 بھ ی دوران نامزدی رفتنمون رو تورونی بی خاطره نی کنم اولی میسع.  ی کنیابافی و رویکن
 رو ھم ثبت کنم اتی کنم جزئی می بندم و سعیچشمام رو م.  ذھنم ثبت کنم ی تویریصورت تصو

 خاطره م ھم ی ھی حاشیتو.  اون لبو فروش بامزه روی افھی خودم تا قی و پالتوورشیاز رنگ پل
 .   کنمی دو نفرمون رو ثبت می ھایواشکی دو تا از یکیفقط 

 
 کنم ی تخت خم میلند شم ، خودم رو از رو کھ از جام بنی بدون اادی کھ ممی اس ام اس گوشیصدا
پارسا کھ االن از .  رسونم ی وسط اتاق افتاده مًای کھ تقرمی دستم رو بھ گوشی کشم و بھ سختیو م

 ...  شده پسھوشی بیخستگ
 

 ی حال کردیلی ؟ خی ما نشده ، پارسا رو از خونھ بردی ھنوز وارد خانواده یاالن خوشحال" 
 "  ھن من زد ؟ دی بھ خاطر تو تویوقت
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.  شم ی خم می گوشی و رونمی شیم.  کنھ ی حال خوبم رو زائل می ، ھمھ ی اس ام اس پرخوندن

 ؟ من کھ دهی اون خونھ خوابیمن باعث شدم ؟ پارسا نرفت خونھ ؟ پارسا امشب دوباره تنھا تو
 ... ی دھن تو بزنھ لعنتینخواستم تو

 .  رسھی کنم کھ اس ام اس دومشم مپی در جواب تایزی خوام واسش چیم
 
 دونم تو ی ، من می بشمی و اون قانی و انی و پشت سر نازنی کنی سر ھم بندیزی چھی خواد ینم" 

 . " باھات بزرگ شدم.  ی ھستیچھ مارمولک
 

 ؟ ی گی حرفا رو بھ من منی ای داریپر.  زنم ی م منھی سی روی آرومی شھ ضربھ ی تنگ منفسم
 ی مارمولک بھ خاطر اون بی گی بھ من میپر.  دم ی ذارم و فشار می دھنم میکف دستم رو جلو

 شرف ؟
 
 ارسال رو نزدم کھ اس یھنوز دگمھ "  ؟ ی زنی حرفا رو بھ من منی ای داریپر"  کنم ی مپیتا

 .  ادیام اس سومش م
 

 بابا مامانم ی ، من تو رو با خانواده ت در انداختم ؟ االن کھ من جلوی کردیمگھ تو ھر غلط" 
 "  ؟ی بری شدم لذت مریتحق

 
 من انقدر ی برایچرا زمان خوش.  شھ ی کف دستم خفھ می شکنھ و صداش توی پر صدا مبغضم

پنجره رو باز .  رم ی شم و لب پنجره می ؟ نھ ؟ بلند می خنده رو بھ من روا ندارایکوتاھھ ؟ خدا
 ا خوام مامان بابینم.  دم ی مرونی پنجره ب تنھ م رو ازمی و نرمی گی رو می پریشماره .  کنم یم

 .  صدام رو بشنون
 

  شنومی نفساش رو می زنھ فقط صدای حرف نمی ده ولی تماس رو جواب می از چند لحظھ پربعد
. 
 
 کھ یی توی ؟ پریبھ من زد...  حرفا رو بھ خاطر اون حرومزنی ؟ ای رو بھ من گفتنای ایپر -

 ... یدار
 

   زنمی حرف مدهی بردهی ترکھ و بری مبغضم
 
 ... سوخت...  وونی حیتو... واسھ ... من دلم  -
 
   نکنھیباشھ گر: 
 
 ...   ازت متنفرمشھی ھمیازت متنفرم برا -
 
 ...  نکنھی خب متنفر باش گریلیخ: 
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 قاب ی ذارم رویصورتم رو م.  کنم ی تخت پرت می کنم و از ھمون جا روی رو قطع میگوش
 ی رویاون سمت کوچھ پسر جوون. بھ جھنم کھ سرده .  کنم ی میعطسھ ا پنجره و ی زده خی

 ی کنم حتی و سرد نگاه میبھ آسمون زمستون.  نشستھ و انگار منتظره ی خونھ ایموتور جلو
 ی فقط واسھ تو چشمک می و فکر کنی سر خودت رو گول بزنای مثل بچگشھ کھ بستی نیستاره ا

.  بندم ی و پنجره رو مرمی گی م رو از پنجره مھی شھ تکیپسر کھ حواسش متوجھ پنجره م. زنھ 
 .   ندازمی تخت میخودم رو رو

 
 یادی و حجم زستیحالم خوب ن.  بره ی زنم و خوابم نمی تخت غلت می شھ کھ روی می ساعتھی

 بھ ی جمع نشھ بھ جز پری پری ھیاگھ قض.  زنھ یدلم شور م.  شده ریاسترس بھ وجودم سراز
 ی منم کھ نمنی خراب شده و حداقل اگھی ھم کھ دی من و پرنی بیرابطھ .  خوره یپارسا ضربھ م

 .  مش کنمیخوام ترم
 

 .  وفتھی میبھ من چھ کھ چھ اتفاق.  گم یًاصال بھ پارسا م
 
 کنم ی دارم و بھ ساعتش نگاه می شکمم گذاشتم بر می رو کھ روی پارسا االن خوابھ ؟ گوشیعنی

 ی چشمم می ذارم و دستم رو روی رو کنارم میگوش. خوابھ ...  رهی دیلیخ.  شده ١:٣٠ساعت 
.  کنھ ی اصرار می درونم با سرتقی خودخواھنیاسمی.  من االن حالم بده ستیمگھ نامزدم ن. ذارم 

 .   آرومت کنھ حالت رو خوب کنھدیاب
. ھستم معذب و خجالت زده ھم .  بھش زنگ نزدم ری وقت انقدر دچیھ.  رمی گی ش رو مشماره

 .   کنمی خوره قطع میبوق سوم کھ م.  زنگ زدن باھام بد حرف بزنھ ری دنینکنھ بھ خاطر ا
 .   خورهی زنگ ممی بندم کھ گوشی دم و چشمام رو می مرونی رو با حرص بنفسم

 
  ؟یداریچرا ھنوز ب_ 
 
  سالم -
 

  سالم_ 
 
   ؟یخواب بود -
 

  ؟یدینھ تو چرا ھنوز نخواب_ 
 
 .   بردیخوابم نم -
 

 .   و کشداریطوالن.  کنھ ی مسکوت
 
 مزاحمت شدم انگار نھ ؟ -
 

 .   دمی مصی سمت خط تشخنی رو از اگارشی فندک و روشن کردن سیصدا
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 .  نکشگاریس -
 
 .  نمشی بی سمت خط منیانگار دارم از ا.  شنوم یبازدم پر از دودش رو م.  گھ ی نمیزیچ
 
 ... یی خونھ ؟ اونجا تنھایپارسا چرا نرفت -
 

 .   خودم راحتترمیخونھ _ 
 
 ...  بروی کنیخب چرا لج م -
 

 . ی کردی آرومم مدی تو باگاری سنی ای االن بھ جانیاسمی_ 
 
 من ای ی کردم ؟ من زنگ زدم کھ تو آرومم کنیمن آرومش م.  ستی گذره مگھ آروم نی ذھنم ماز
  آرومت کنم؟دیبا

 .   شھیر م شم و نطقم کوی مساکت
 

  ؟ی فقط ساکت باشی ؟ زنگ زدی چرا ساکت شدھیچ_ 
 
 ... گفتم کھ اگھ مزاحمم -
 

 ؟ من زمی عزی بگم مراحمدی ؟ بای بشنوی خوای می ، االن چی گی چرا چرت و پرت منیاسمی_ 
  ؟می پاره کنکھی با ھم تعارف تدیوتو با

 
  غروب ؟ی ؟ بھ خاطر اون اتفاقات و حرفاستیچرا حالت خوب ن -
 

 بود ی حد و مرزی ولی کنی فرق مھی برام با بقادی دونستم ازت خوشم می می دوره اھی نیاسمی_ 
 ی برایکی مونھ یمثل برزخ م.  کرده ریی تغی االن ھمھ چیول.  بشم کی ذاشت بھت نزدیکھ نم

 . شی نداشتھ باشیتو باشھ ول
 
 یابافی من دارم دوباره روای جور ابراز دوست داشتنھ ھی کنھ ؟ حرفاش ی داره بھ من فکر میعنی
  کنم ؟یم
 
  ؟ی کشی مگاری سنی االن بھ خاطر ایعنی -
 
 .   کنمی لبخندش رو حس میاز پشت گوش.  کشم ی پرسم خجالت می کھ می سؤالاز
 

 !  احمق_ 
 

 .  دهیحرفاش معذب و خجالت زده م کرده و خودشم فھم.  می کنی دو سکوت مھر
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 .  ادیً اصال خوشم نمطی شرانی ااز_ 
 

 .  کشھی ده و بدنش رو می مرونی رو کالفھ بنفسش
 

 .   خب برو بخواب منم برم بخوابمیلیخ_ 
 

 . ادی من خوابم نمی چرخھ کھ بگم ولی دھنم نمی گم و توی می اباشھ
 
 
 

 دن ی مری گوارمی تھ کالس کھ بھ درز دی پسرای مزه ی بی ھاکھی تھ کالس نشستم و بھ ترفتم
از .  ره سمت در ی نگاھم میھراز گاھ.  نھ ای ادی می پرنمیتمام حواسم بھ دره کھ بب.  دم یگوش م

سمت   تنھ ش بھمی تمام نسایپر.  نشستھ سای سمتمم پریکی نشستم و اون واریقصد رفتم کنار سمت د
کال از منھ کھ خنده م  کنم اشی ره کھ فکر می مسھی ری جورنای ای مزهی بی ھاکھیپشتھ و داره با ت

 کنھ من بھ ی و فقط با سر سالم داده و ھمون جلو نشستھ و فکر منھی سر سنگاشاری.  رهی گینم
 ............................................ خاطر اون اومدم تھ کالس نشستم

 و ستیول کنم ن" .  رهی گیِسش م"  تونھ خوب بگھ و بھ قول بچھ ھا یرو نم" س " حرف پسره
 .   س داره کالس رو تلفظ کنھیانگار قراره تمام اسما

 
 مثل خودشون در ًقای استادا رو دقی رم و بھ پسره کھ داره ادای مسھی رسای منم کم کم با پردارم

 نھی در حال خنده ببینجوری دوست نداشتم من و ایلعنت.  ادی از در تو می خندم کھ پری ، مارهیم
 .   افتاد ناراحتمنمونی کھ بروزی رسھ چقدر از اتفاقات دی بھ نظر نمًقای دقینجوریا

 
 

 کھ متوجھ اشاری.  نھی شی گوشھ جلو مھی براش جا نگرفتم نھی بی می ندازه و وقتی می کوتاھنگاه
 .   کنھی گرده عقب و بھ من نگاه می شھ و جدا نشستنمون ، بر می مینگاه سرد پر

.  کنم ی گم آره و بغض میبا سر م"  ؟ نیبا ھم قھر"  گھ یکنھ و م ی اشاره می بھ پری لب خونبا
 ی رو از تومی گوشعیسر.  شھ کھ بھ خاطر حضور اون نرفتم تھ کالس ی راحت مالشیانگار خ

منظورم .  دم یتکون م" نھ "  کنم و دستم رو بھ عالمت ی اشاره ممی و بھ گوشارمی مرونی ببمیج
 شھ و یو متوجھ م!  شترهی از من بشی ھوشبی کھ خوشبختانھ ضرستی دست خودم نمی کھ گوشنھیا

 خوره و دلم واسھ جمع ی بھ ھم گره مھینگاھمون چند ثان.  ده ی باشھ تکون میسرش رو بھ معن
 کھ از طرف بھار دوست اشاری نمونده ی ای دوستگھی کھ دفی حیول.  شھ یدوستانمون تنگ م

 شھ در عذاب و یش کھ شامل مادر خواھر خودشم م اطرافی با تمام جنس مؤنثایدخترش حساب
 ھی تو مایزی چھی گرفتم ی اخطار حسابھی از طرف پارسا ترشی جدی مرحلھ ی و منم کھ تومھیتحر

 دم و ی نشون ماشاری و انگشتر نشونم رو بھ ارمیدست راستم رو باال م.  کارت زرد فوتبال یھا
با نگاھش انگار .  نھی شی لبخند از عمق وجودش کھ بھ دل مھی زنھ یاشار لبخند می.  زنم یلبخند م

 گردونھ و نگاھم ی سرش رو بر می کھ پراوردمی ننییھنوز دستم رو پا.  گھ ی مکیداره بھم تبر
 رهی گی کنھ و بعدش سر نگاھم رو می نشون دادن انگشتر و لبخندم رو شکار می کنھ و صحنھ یم

 دونھ کھ ی ماشاری.  تنھا نشستھ نطوری سوزه کھ ای واسش م دلمیی جوراھی. رسھ  ی ماشاریو بھ 
 کنھ و بر یلبخندش رو جمع م.  ارهی من بوجود بی برای خواد سوء تفاھمی و نمھیپارسا برادر پر
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 ی نگاه پرینی شم و سنگی مرهی خنی بھ زمنی ندازم و دوباره سر سنگی منییسرم رو پا.  گرده یم
 کھ شی کناری ره سمت صندلی داره ، نگاھم می نگاھش رو کھ بر مینیسنگ. کنم  یرو حس م

 .   رو روش گذاشتھفشیک
 
 
 خوب شبید.  کشم ی منی زمی ندازم و پاھام رو روی شونھ م می رو رومی کولھ پشتی شلختگبا

 کالس تموم شد بھ سرعت رفت و حاال من دارم تنھا ی وقتیپر.  شم ی مھوشی و دارم بدمینخواب
 . نھینازن.  ارمشی مرونی زنھ کھ بی زنگ ممیگوش.  رم یھ رو م خونریمس
 
  سالم -
 
 . زمیسالم عز: 
 
  شما ؟یخوب -
 
  ؟ی ؟ بھ پارسا گفتی کردکاری تو چیاسی.  زمی عزیمرس: 
 

 .  پرهیخوابم م.  زنھ ی خشکم مًبایتقر
 
  شده ؟ینھ مگھ چ -
 
 خونھ دعوا و جنگ ی توشونی گفتھ بوده نامزد پارسا سوسھ اومده وبھ خاطر دوستدهی بھ سپنایس: 

 لج افتاده و بچھ ھا دو دستھ شدن نای با سیپارسا حساب.  شده نی سنگیلی جو خنجامیا. درست کرده 
 کاراش  کھ خبر نداره سر ازی شده و اون کسی خبر داره جرئت نداره بپرسھ چھی کھ از قضیکس. 

 .  ارهیدر نم
 
 نگفتم یچیمن ھ.  داد ری رفتنشون پارسا گرونی بی دروغ گفت درباره ی نکردم پریمن کار -

 . بھش
 
 زنھ بھ ی گند منشونی شکراب بنی با پارسا و ای داره بھ خاطر لجبازنای ؟ سی نگفتیمگھ بھ پر: 

 ...  دختره چقدر خنگھنیا...  یھمھ چ
 
 ...   کار کنم ؟ من باھاش دعوام شدهی چدی من بانینازن -
 
 کنھ اگھ من بھش زنگ ی دلشو واسش باز می و سفره نای زنھ بھ سی زنگ مشھی میآخھ ھر چ: 

 کنم ی کار منجایمن ا.  وسط خراب بشم نی خوام ایمن نم.  ارهی منای سشیبزنم و بگم اسم منو پ
 .   بشھنی من سنگھی خوام جو بر علینم
 
 ... اگھ بھ پارسا بگم -
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  ؟ی دونی پرسھ ازت تو از کجا می جان پارسا نمنیاسمی: 
 
 .   کنمی و خراب منشونی کنھ من دارم از قصد بی کنم ؟ فکر مکاریخب من چ -
 
  کنن ؟ی ذارن ؟ مسخره ش می دارن سرکارش مستیدوستتھ واست مھم ن.  دونم ی من نمنیبب: 
 
 ... آخھ اون با من -
 
  ؟ی چیعنی ؟ نی کھ قھر کننی بچھ امگھ: 
 

 نکھی بھ خاطر اای باھام حرف زده ناراحت شدم ینجوری کھ انی دونم از اینم.  کنم ی مسکوت
 !  گھ ؟یدرست م

 
 .  دهی مھربون تر ادامھ منھی بی رو کھ مسکوتم

 
  برم ؟دی من بای نداریًفعال کار.  زمی عزی کنشی حالی جورھی کن یسع: 
 
 .  از تماستیمرس. باشھ  -
 

... 
 

 بلند ستیچھ ل.  زنھ ی شدم کھ داره تند تند حرف مرهی و بھ مامان خدمی دراز کشی راحتیرو
 کنم ، ازش متنفرم چرخ یً اصال بلدم باشم نمستمی بلد نیاطیآخھ من کھ خ!  از خالھ گرفتھ ییباال
  جھاز باشھ ؟ی تودی بای واسھ چیاطیخ
  زی پولت و دور نری خوام الکی نمیاطیمن چرخ خ -
 
  ؟ی کنی مکاری شلوارت خراب شد چپی زمیخجالت بکش اومد: 
 
   پاساژری زیاطی دم پارسا بده خیم -
 
 ساز و بخار پز و چیتخم مرغ پز و ساندو.  خرم استفاده نکن یمن م.  نزن ی حرف الکنیاسمی: 
 . ی خواد بخری خرت و پرتا رو نمنیا

 
 .  نمی شی جام صاف میتو
 
ِا ا  -  نایاونو نخر بھ جاش ا.  کنم ی نمیاطیمن کھ خ.  خوام ی ساز مچی من ساندوی چیعنیمامان ! ِ

 .  رو بخر
 

 .  کنھی چشماش رو گرد ممامان
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   ندارهی خرم بھ توام ربطی بخوام میًاصال ھر چ: 
 

 .  نی کوبم زمی رو مپاھام
 
 من ی بخری خواستی دوما ً ھر چستی معلوم نیچیًاوال کھ ھنوز ھ.  دای خری نریمامان الک -

 .  خوام باشمیخودم م
 

   زنھی لب غر مری زمامان
 
 . دختره چھ پرروه: 
 
 .  و نگاه کنمستتیحاال بده ل -
 

 بوسھ و ورق بزرگ دست خط خالھ ی سمتم و گونھ م رو مادیم.  خنده ی من می از خنده مامان
 .   رهی ذاره و سمت آشپزخونھ می پام میرو رو

 
 اس ام یصدا!  خالل دندون ی فکر کجاشو کردن جانیبب.  کشھ ی سرم سوت منمی بی کھ مستویل

 .  نھی نازنیشماره .  دارم ی بر مرمی رو کھ سر خورده زی گوشادی کھ ممیاس گوش
 
 "   خواھر پارسا ؟شی پی برگھی ساعت دمی نھی تا ی تونیم" 
 

 .  کنمی مپیتا.  رهی منو نگھی قضنی شر اایخدا
 
 "  ؟یواسھ چ" 
 
 "  بھم اس بدهششیبرو پ" 
 
 .   کنمی مپی رم و تای کردم و پاک کردم طول اتاقم رو راه مپی بار تا االن تاده
 
 ....  باھات صحبتی موضوعھی ی خوام درباره ی من میپر" 
 
 دمیآھان فھم. م َ کنی و مرمی گی کنار ناخونم رو بھ دندون می کنم و پوست گوشھ یپاکش م!  نھ َاه
. 
 
 ھی خونتون ی رسم جلوی مگھی ساعت دمی تا نرونمی خوام االنم بی ومکمی استاتی من جزوه یپر" 
 . "  سر کوچھ بھم بدهای بقھید
 

 .  دهی رو شکر زود جواب مخدا
 
 ! "  شوھرتھی خانواده ی خونھ یستی کھ نبھیحاال چرا سر کوچھ ؟ غر" 
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 .  ستی نی االن وقت لجبازی خورم ولی و حرص مرمی گی حرفش رو می ھیکنا
 
 . "  زود برمدی باییکار دارم جا" 
 
 "ok"  
 
 تخت ی دانشگاھم رو کھ ھنوز رویتند تند لباسا.  کنم و سر و وضعم ی نگاه منھی آی خودم توبھ

رم  کھ داھی بارنی فکر نکنم کھ آخرنی کنم بھ ای می زنم آژانس و سعیزنگ م.  پوشم یولو شده م
 !   کنمی مییای ولخرجنیواسھ خاطر اون تحفھ ھمچ

 
 یانقدر تو.  نی نازننی اھی ؟ عجب دختر قلدری پرشیچرا گفت برم پ.  زنھ ی دلم شور میبدجور

 و ظشی غلشھی کنم و رژ لب ھمیبھ چھره ش فکر م.  مردونھ بوده کھ رفتارشم مردونھ شده طیمح
 و یشونی پی دو تا چروک رویکی بورش کھ بس کھ رنگ کرده سوختھ و وز شده و یرنگ موھا

ً و با سن و سال نسبتا کمش ادی بلند وکجش ھربار بھ چشمم می ھای کھ با وجود چتریی ابرونیب
 .  ندارهیًاصال ھمخون

 
 نشدن از طرف مامان کھ خبر نداره نی جنی سی دوم و برای سمت در مادی زنگ در کھ میصدا

 .  گمی جملھ مھی کنھ ، فقط ی رم و با تعجب داره بھ من کھ حاضر شدم نگاه میدارم م
 
 . امی زود مرمی جزوه بگی رم از پریدارم م -
 

... 
 

 .   دمی اس منی شم بھ نازنی کھ می پری خونھ کینزد
 
 "  بگم ؟ی کنم ؟ بھش چکاری چدمی رسی پرشیخب من االن پ" 
 
 ی با گوشیدیرس.  پشت سر منھ شخونی پی رونای سیگوش.  جمعن نای مغازه سیاالن بچھ ھا تو" 
 . "  رمیخودمم م.  کنم ی من تماس رو وصل منای سی زنگ بزن بھ گوشھی یپر
 
 کھ دست نی دونم چرا انقدر از اینم.  لرزه ی داره می زدم و دستم حسابجانی ھنی فکر بکر نازناز
 .  ادی زنم کھ بی زنگ می دم و بھ پریژانس رو مپول آ!  خواد رو بشھ خوشحالم ؟ی آدم منیا

 
 ی متر قدم مھی لرزم و سر جام بھ شعاع ی و سرما دارم مجانی کھ منتظرم از ھی اقھی پنج دقتمام
 فرو بمی جی نداره توانی رو کھ انگار خون توشون جردمی سفی شھ دستای مکی کھ نزدیپر. زنم 

با . اد ی من سمتم میً دستھ ورق مثال جزوه ھی و داره با دهیچی بھ خودش پی ایپانچ بافتن.  کنم یم
 ی نمیول.  کشم ی کھ گند زدم مکی ترم استاتانیبھ خاطر امتحان م!  ی برگھ ھا آه جگرسوزدنید

 دیشا...  اون حرفا رو بھ من زد روزی دیبھ خاطر اون آشغال پر...  رو زائل کنھ میذارم خوش
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 ییای رویلی صورتش پرت کنم و خیش رو شد برگھ ھا رو تو دستی وقتشتری بی گذارری تأثیبرا
 !  بگمرگذارمی تأثی جملھ ھیًاحتماال .  درجھ بچرخم و پشتم و بکنم و ازش دور شم ١٨٠ جام یتو
 

 .   خلوتھی بعد از ظھره و کوچھ حساب٣ ساعت
 
 .   شھی ترم بعد الزمت مستی بھ نمره آوردنت نیدی ترم کھ امنی اری جزوه ھاتو بگایب: 
 
 .  برمی ش دستم رو جلو مھی و کناشی توجھ بھ لحن پر از نیب
 
 .  و بدهتی لحظھ گوشھی -
 
 . ی خوای میواسھ چ: 
 

 .  برمی کش باف و شل پانچش مبی رو سمت جدستم
 
   لحظھھیبده  -
 

 ی دو بار دگمھ ھیفقط کاف.  ستی نی کار سختنای سی کردن شماره دایپ.  ارهی مرونی رو بشیگوش
 . ناستی سی کھ گرفتھ شماره ی تماسنی رو بزنم آخرشیسبز گوش

 
 و رمی گی رو کنار گوشم می زنم و گوشیکھ پسش م.  رهی رو از دستم بگشی کنھ گوشی میسع

 .  رمی گیازش فاصلھ م
 
  ؟ی بھ اون دارکاریچ. بس کن بابا خجالت بکش : 
 
 زنگ بزنم بھ شماره ی پری شد ، از گوشی می خوباستمدارهی سنی نازننی گذره چقدر ای فکرم ماز
 ... ادی ھم وسط نی اگھی کس دچی ھی و پانای سی
 

پشت .  ھول کردم یحساب.  شھ ی زنگ نخورده تماس وصل منی رو کھ گرفتم اولنای سی شماره
 دهی صداھاشون شنی نھی ھم پس زمی آھنگ خارجھی شلوغھ ی و حسابادی سر و صدا میخط صدا

 یً کھ مثال پشت خطھ حرف بزنم کھ بھ جاش گوشنای کنھ و منتظره من با سی نگام میپر.  شھ یم
 و بستن یلی دونم زمان تعطیم.  رمی گی صورت ھر دومون می پخش و جلوی زنم رویرو م

 .  دمی مصی رو تشخنی نازنیصدا. مغازه ھاشونھ و چند تا چند تا با ھم جمع شدن 
 
 .  می بخندکمی پاساژ ارشی ؟ بُاز اون دوست دختراسگلت چھ خبر: 
 
  ؟ی منو مسخره کنی سوختھ ای اون سنجاقک سادی دلت میناز: 
 

 . ادی دختره مھی یغوی جغی جیصدا
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 .   پرپرکناینھ س: 
 
 ی آبجدی بایآخھ من چھ جور.  جلونی ؟ منو انداختنی نکرددای من کوتاتر پواری از دواریبچھ ھا د: 

 ... بغی تورمی پارسا رو بگیبدقواره 
 

 ی و گوشرهی گی کنم کھ مچ دستم رو می دور می دارم و از پری برمکری اسپی رو از رویگوش
 .  پخشی زنھ روی و مارهی دستم در میرو از تو

 
 ...  رهی دندونم نمری زدهی کمتر از سپگھیآخھ بھ جون شما من د: 
 
 ! ؟ی سر من ھوو آوردیرفت! گمشو نکبت : 
 

 ی توی حالتچیھ.  شده رهی خنی گرفتھ و بھ زمنمونی رو بی گوش کھسادمی وای پریروبرو
 شھی نداره فقط بر خالف ھمی لرزشچی رو گرفتھ ھی و مچ دست الغرش کھ گوشستیصورتش ن

 تونم ی ؟ االن مدی بھ اثبات رستمیاالن خوشحال شدم ؟ حقان.  ، قوز کرده ستادی ایکھ شق و رق م
 نی با خورد کردن ادی کھ نبادی بچرخم و گورم و گم کنم ؟ چرا بھ ذھنم نرسدرجھ ١٨٠ جام یتو

 رھا کردم و فی تنھا و ضعینجوری رو ایچند وقتھ کھ پر...  ھی عوضھیبچھ بھش بفھمونم کھ اون 
   خود احمق ِ خودخواھم ؟نی خودمم ؟ اریدرگ

 
 بدم کھ چیم مچ دستش رو پ کنی میسع.  رهی گی کھ محکمتر مرمی خوام بگی رو از دستش میگوش

 . رمشیبگ
 
 ...  اومده تخممی عشوه اھی ازش گرفتم ، دی عکس جدھی روزی دنیسیوا: 
 

 .  کنھیآروم زمزمھ م.  حالت و مظلوم ی کنھ ، بی نگاھم میپر
 
 .  معصوم افتادمیلی عکس خی گفت تویم: 
 
 . شی سراغ گوشادی منایس
 
   ؟ھی چنیا: 
 

 کناره گوشش و نامطمئن و ارهی رو میگوش" ییھ" مثل ارهی از دھنش در میی کھ صداادی مصداش
 " الو"  گھ یآروم م

 دھنش ی رو جلوی کنم ؟ گوشکاری پرسھ چی کنم کھ انگار داره می کنھ و من حس می نگام میپر
 .  برهیم
 
 الو: 
 
  ؟ی زنگ زدیِ جان کیپر: 
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 . کبارشونی شھ و سکوت ی مدهی اون سمت خط شنیزنونھ ا"  نیھ"  یصدا

 
 .   ستقھیده د: 
 
 پوست صورتم کھ ی کنم حتی بدنم رو حس میلرزش ذره بھ ذره .  لرزم ی دارم متی عصباناز

 . داغ شده
 

 .  دمی ش و ھلش منھی سی ذارم روی و کف دستم رو مرمی گی رو ازش میگوش
 
 کھ چشمم بھ تو ی اھی ثاننیاز اولمن کھ ...  حرومزنیبب...  ؟ اوھوم خوبھ گھی دی شنویصدامو م -

 شناخت کھ اونم ی مدی بایپر.  شناختمتون ی گروھتون خورد می پدرای بھی و بقسای و ملدهیو سپ
 ...  دور و برشنمتینب. شناخت 

 
 .  ذاره پشت شونھ می و دستش رو مرهی گی رو از دستم می گوشیپر
 
  آروم باش: 
 
 .  کھ پشتش نگھ داشتھرمی رو ازش بگی کنم گوشی می حرص سعبا
 
 ی دندون ھمھ مرداری ست کھ مزه ش زدهی ھمون سپاقتشینھ بذار بھش بگم سنجاقک مامانشھ و ل -

 ...  اون دور و بر رفتھ
 

 .  کنھی کنھ و بھ دور و بر نگاه می رو قطع میگوش
 

 و بھ رونی اون سمت کوچھ از مغازه اومده بی فقط سوپرستی نی کنم کسی بھ دور و بر نگاه ممنم
 می ادبی رفتار تند و بنیاز ا.  سادهی طبقھ ھا گوش وای تویپسای مرتب کردن پفک و چیبھانھ 

 ی نگاھم میپر.  تا ارتعاششون رو کمتر کنم بمی جی کنم توی شم و دستم رو فرو میخجالت زده م
 .  سمتمرهی گیکنھ و جزوه رو م

 
   جزوه تایب: 
 
 ی کردم جلورشی و اون دخترا داشتم ؟ منم تحقنای با سیفرقمن چھ .  کنم ی جزوه ھا نگاه مبھ

 اثبات ای بود ، ی ھمش واسھ خاطر پرنایا"  پرسھ ی درونم می سمجِنیاسمی. خودم خوردش کردم 
 "  خودت ؟

 
 . رمی گی رو مجزوه

 
  باشھ خدافظ...  ی کھ امروز اومدیمرس: 
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.  نھ چندان صافش ی شونھ ھای ھمونطور شل افتاده رودهیچی دور خودش نپگھی رو دپانچش
 خواد یدلم م.  ره ی دستش نگھ داشتھ و داره سمت خونھ می و توبشی جی رو ننداختھ توشیگوش

 چیھ.  کنم ی و نگاھش مستادمیفقط ا.  تونم ی نمیبرم سمتش بغلش کنم با حرفام آرومش کنم ول
 .   رمی گرده منم بھ سمتش میز ده مترم نرفتھ کھ برمھنو.  نکرده بودم ی ناتواناحساس وقت انقدر

 
 ... خونتون...  شتی پامی شھ بی میاسی: 
 

 .   شھی کنم گلوم زخم می حس مدی خورم انقدر سخت کھ شای رو مبغضم
 
 . سای واقھی دھی.  رمی گی دربست مسایوا... آره...اوھوم  -
 

 خودم ی جملھ ادی.  دم ی دست تکون می زرد و سبز خالیای رم و واسھ تاکسی مابونی خسمت
 ".  کنمی می تحفھ ولخرجنی بود کھ واسھ خاطر ای بارنیآخر... " وفتمیم
 

 گرده عقب و نگاھم ی بر می حواسی با بھی ره و ھر چند ثانیجلوم م.  باال می ری از پلھ ھا ممیدار
 .   رمی کنھ کھ دارم پشت سرش میم
 

 .   زنھ از صورتش کنار پشت دو تا گوششی گرده و موھاش رو می مبر
 
   جلو مامانت ؟ستی م بد نافھی قنیاسمی: 
 

.  کوبم ی صورتم می ره و من محکم تویدوباره باال م.  دم ی رو بھ عالمت نھ تکون مسرم
 بر دمی صورتم کوبی کھ توی ضربھ ای ؟ از صداشی انداختی بھ چھ حالنیَ پست فطرت ببنیاسمی
 .   ذارمی زنم و دستم رو پشتش می گرده و من لبخند میم
 
  ی پرمیبر -
 

 نیً کھ احتماال بیی افتاده بھ جون مبل ھا و آشغاالی کنم مامان خم شده و با جارو شارژی باز مدرو
 ی خوشآمد می زنھ و بھ پری زود لبخند می کنھ ولی تعجب می من و پردنیاز د. درزشون رفتھ 

"  ؟ کنھ ی مکاری چنجای انیا. "  گھ ی و اشاره می ره با لب خونیت اتاق من م کھ بھ سمیپر. گھ 
 یشونھ ھاش رو باال م"  ساکت شیش"  یعنی ذارم ی ممینی لب و بیکھ منم با اخم انگشتم رو رو

 شھ و منم پشت ی وارد اتاق میپر.  کنھ ی کنھ و خودش رو چک میندازه و بھ لباسش نگاه م
 ی کھ موقع عبور از جلونھی تخت بشی خواد رویم.  رمی گیپانچ و شالش رو م.  رم یسرش م

 .  کنھینھ بھ خودش نگاه میآ
 
  ست ؟رهی رنگم تیلی خیاسی: 
 
 .  کنھی بدنش نگاه می ھای و بھ برجستگستھی ای منھی آی پھلو جلوبھ
 
 ...  بالغ نشدهی پسر بچھ ھاھی الغرم شبیلی من خیاسی: 
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 .  دونم و توی من می حرف بزنای مثل روانیبخوا...  شو  خفھیپر -
 

 ی ده و پاھای مھی تکواری ره عقب و بھ دی منھی شی تخت می و رورهی گی رو از خودش منگاھش
 .   شھی مرهی کنھ و بھ تشک تختم خی شکمش جمع میالغرش رو تو

 
 می بازم رو تختی ولمی مھمون سرزده داشتھ باشدی تختت رو جمع کن شای گھ روی مشھی ھممامان

 .  گوشھ افتادهھی
 دارم ی پانچش بر مبی جی بخواد خودش جواب بده از تونکھیقبل از ا.  زنھ ی زنگ می پریگوش

 ...  کنم وی پسره باشھ دھنم و باز منیاگھ ا. 
 
   خونتونای بیِا پر -
 

 .   کنھی حواسا نگام می مثل بیپر
 
 یاسینھ با ...  رونینھ با اون نرفتم ب...  بگم ؟ ی چیدروغ برا...  رفتم خونشون یاسیبا ... بلھ ؟ : 

 ... ستمیقھر ن
 

 .  سمتمرهی گی رو میگوش
 
  َ تو بھش بگو با توامایب: 
 
 سالم خالھ حالتون خوبھ ؟ -
 
  خانوم ؟ی خوبزمیسالم عز: 
 
 . می با ھم درس بخونادی اومده بود جزوه ھامو بده گفتم بیپر.  یمرس -
 
  ؟دی االن خونھ ایعنی.  می خورده کار داشتھیخونھ ھم . ًآخھ اصال با من ھماھنگ نکرد : 
 
  نی لحظھ اجازه بدھی خواست حالتون رو بپرسھ یًآره خالھ اتفاقا مامانم م -
 
 رم یسمت آشپزخونھ م. با مامان حرف بزنھ  دیبا.  می خواد مطمئن بشھ کھ خونھ ای دونم میم

 .   ذارهی مییمامان داره چا
 
  یچند لحظھ گوش: 
 

 . رمی گی رو سمت مامان می و گوشرمی گی رو می گوشیجلو
 
   ؟ھیک: 
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 .  کنی باھاش احوالپرسایب.  یمامان پر -
 

 وسط نی ایزی چھی دونھ یم.  بھ چشمام مونده رهی خًقای و نگاھش دقرهی گی رو می گوشمامان
 . ستیدرست ن

 
 دو تا بستھ ھت چاکلت بر نتی کابیاز تو.  مامان و مامانش رو ندارم ی تعارفادنی شنی حوصلھ

 .   کنمی دارم و ھات چاکلت آماده میم
 

 رونی تونھ ازم بی نمی دونھ حرفیم.  سمتم رهی گی رو می شھ گوشی کھ صحبتش تموم ممامان
 . بکشھ

 
 .  خونھادی غروب بنی بگیمامانش گفت بھ پر: 
 

 نی ایشکالت تو.  رم ی ھات چاکلت سمت اتاق می ندازم و با فنجونای مبمی جی رو تویگوش
 ! گاری ده در حد سی می حالھی طیشرا

 
  ذارم تا خنک تر بشھی تخت می جلونی زمی برم روی کنم وفنجونا رو می اتاق رو با پام باز مدر

. 
 
 .   شھی من عوض نمی فکرشون درباره گھید... بھ من اعتماد ندارن گھید: 
 
  چرت و پرت نگو بابا بچھ مثبت -
 
 .  کنھی چشمام نگاھم نمی توی وقتھ حتیلیخ...  کنھ من نجسم یپارسا کھ فکر م: 
 
 .  چشماش نگاه نکنیَتوام تو. غلط کرده  -
 

 .  کنھی منگام
 
 ...  ی دوستم ندارگھیتوام د: 
 
چرا .  کنم ی اونم بغض می من بھ جای کنھ ولی می کنھ داره با انگشت شست پاش بازی نمغضب

  ؟ی حال و روز پرنی کنم چرا فکر نکردم بھ ای میفکر کردم دارم کار درست
 
 ادمی کھ کنارم بود ییتمام صحنھ ھا.  ترسم ی مییاز تنھا.  بمونم شتی شد امشب پی کاش میاسی: 
 ادمی خواد یدلم نم.  کشم ی گذشتھ خجالت می لحظھ ھای شد ؟ از ھمھ یاز من چندشش م.  ادیم
 ... ادی مادمی ھمش ی ولادیب
 

 .  نھی بی زانوش گذاشتھ نمی چکھ کھ چون سرش رو روی ماشکم



 317 

 
  زشتم ؟ بدقواره م ؟یلی من خیاسی: 
 

موھاش رو .  کنھ ی کنھ و با تعجب نگام می زانوش بلند می کنم کھ سرش رو از روی ھق مھق
 بھ شتری کھ حاال زرد شده بشی استخونی زنھ پشت گوشش و گونھ ی صورتش میدوباره از تو

 . ادیچشم م
 
  ؟وونھی دی کنی مھی گریتو واسھ چ: 
 
 .  ی دی غصھ م می حرف نزن دارینجوریا -
 

 .   دارهی کشھ و فنجونش رو بر می تخت خودش رو جلو میرو
 
 .   منھ من تنھات گذاشتمری ھمش تقصیپر -
 

 .  دهیتکون م" آره "  کنھ و صادقانھ سرش رو بھ عالمت ی منگام
 
 . یآره تنھام گذاشت: 
 

 ی شھ و گاھی کنھ و رد میبھ جلدشون نگاه م.  کنھ ی کتابام نگاه می و داره بھ قفسھ سادهی وایپر
 رو یپر.  واکنش یآروم و ب.  آرومھ تسی قرار نیب.  کشھ ی خاک قفسھ انگشتش رو میرو

 دهی رفت انقدر کھ رگ گردن کشی نشست و راه می صاف مشھی ھمیپر.  دوست ندارم ینجوریا
 . دهی شل و وارفتھ و خمنطوری نھ ایدی دیش رو ھم م

 
 . نھینازن.  می رم سر وقت گوشیم.  ادی ممی اس ام اس گوشیصدا

 
 "  خوبھ ؟ای شد ؟ پریچ" 
 

 پارسا آشنا یًکاش اصال با دوستا.  می بودومدهیکاش اون موقع شمال ن.  ستیًنھ اصال خوب ن" 
 ." مینشده بود

 
 " ًفعال!  ره ی مادشی شھ یاشکال نداره بزرگ م" 
 
 کنم کھ نشستھ ی نگاه میبھ پر.  زنھ ی بارش کنم کھ پارسا زنگ مھی حرف پر از کناھی خوام یم

 .  کنھی و رو مری ھام رو زلمیداره ف ھام و ی دی سی کشویجلو
 
  الو -
 

  ؟ھی گھ ؟ باز داستان چی می مامان چنی انیاسمی_ 
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  ؟ی چیعنی -
 

  ؟نی کنی می چھ غلطنی باز داریبا پر_ 
 
 . می درس بخونمیبعد اومد.  رمیرفتم ازش جزوه مو بگ. درست صحبت کن  -
 

 ...ھر چند اونم انقدر احمق.  رو بھ مامانم بگو نھ من ای وری درنیا_ 
 
 .  رو ندارمیکی با تو ی بحث الکیپارسا من حوصلھ  -
 

.  کنھ ی گرده و نگاھم می کھ پشتش بھ منھ بر می شھ پری دادش کھ اون سمت خط بلند میصدا
 .  رو کم کنممی گوشی کنم صدای می دستمھ با انگشتم سعیھمونطور کھ گوش

 
 نی با ھم درس بخوننی االن رفتنی کردی جمع درشت بار ھم می جلوروزیتا د. ف مفت نزن حر_ 
 برم دی باگھی کھ دو روز دامی ؟ آخھ من اگھ نتونم االن از پس تو بر بیتو چرا آخھ انقدر سرخود. 
 .  رمیبم
 
 یً پوستم کامال حس مری کشم انقدر کھ حرارت رو زی سرم داد زد خجالت مدی شنی پرنکھی ااز

 . کنم
 

 ؟ چرا ھر روز ی کنم کھ انقدر جفتک نندازکارتی چدی کنم ؟ من باکاری با تو چدی من بانیاسمی_ 
دو روز .  می و بکنمونی ؟ بابا بذار مثل آدم ھر دوتامون زندگی کنی برنامھ واسھ من درست مھی
 اون خواھر احمق من ی اضافیایه خور.. واسھ گی شدھی االن پادمی کشی از دست خودت مشیپ
 !؟
 

.  ره ی م جلو عقب منھی سیقفسھ .  تخت ی کنم روی رو پرت می کنم و گوشی رو قطع متماس
! بره بھ درک .  گرفتم ی گرفتم و لبم رو از تو گاز نمی بغضم رو نمی روبرم نبود جلویاگھ پر

 . نمک نشناس... متنفرم ... ازش متنفرم 
 
 زنھ و تا سر ی میرعادیھنوز قلبم داره غ.  ھی کستیواسم مھم ن.  زنھ ی زنگ می پری گوشنباریا

 !  میحد مرگ خجالت زده و عصبان
 
 . خدافظ... باشھ ... بلھ ... سالم : 
 
 ی منھ کھ خواستم جلوریھمش تقص.  کنم ینگاھشم نم.  گفت ی بود و چی پرسم کی نمی پراز

 !  حاال من شدم چوب دو سر طال.  رمی خودش و خواھرش رو بگیزی ریآبرو
 

 .   بھ رفتنشستی نیدلم راض.  دارهی حرف پانچش رو بر می شھ و بی بلند میپر
 
  ؟ی شی ھنوز کھ غروب نشده چرا حاضر میپر -
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 . مامان زنگ زده بھش پرش کرده.  دنبالم ادیپارسا گفت داره م: 
 
 .  ی کنی می الکالی فکر و خیاالن بر.  ی خواد بری نمیپر -
 

 .   ندازمی تخت می و رورمی گی رو از دستش ملباس
 
 . نی بشری بگادیحاال کو تا ب -
 

 .   ھامی دی سی کشوی نشونم جلوی و مرمی گی مدستشو
 
 .  ی کنالی فکر و خینی بشی شی کار نمی بینجوریا.  چند تا ببر نگاه کن ھی نی رو ببلمامی فایب -
 
انقدر با حرفام سرش رو .  رمی گی دارم واسش فال تاروت میکاری بی گذشتھ و از روی ساعتھی

 نھی شی ذارمش می بھ حال خودش مقھی دقھی کھ نی ھنوزم ھمیول.  کم حالش بھترشده ھیخوردم تا 
 .   شھی مرهی گوشھ خھیو بھ 
منم با نوک پام بھ لبھ .  ره ی شھ و زود سراغ پانچ وشالش می بلند می پرادی زنگ در کھ میصدا

 .   کنمی زنم و نگاش می تخت ضربھ می
 .  زنھی در مادی ممامان

 
 .  ، پارسا جان اومدهیاسی: 
 

 .  رمی ره و منم دنبالش می مرونی حاضر شده از اتاق بیپر
 
  جان ؟ای پریچرا حاضر شد: 
 
 .  سرزده مزاحمتون شدمینجوری ادیببخش.  نییمن برم پا: 
 
 . دی شام بموندیبا.  اری باال برو لباسات رو در بادیآقا پارسا تازه داره م.  ھی حرفا چنی ایخانومنھ : 
 
 ...  منگھینھ د: 
 

 .  کنھی متشی بھ سمت اتاقم ھدامامان
 
   ست ؟بھی غری خونھ نجای مگھ اینھ خانوم: 
 

 ی گردم و مامان رو کھ داره صدام می اتاقم بر می توی من زودتر از پرادی در خونھ کھ میصدا
منم .  تا اگھ پارسا گفت بره ستادهی در ھمونطور آماده ای درگاھی تویپر.  رمی گی مدهیکنھ نشن

 .  مامانھی و حواسم بھ تعارفاستادمی اوتری کامپزی میجلو
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ز نھاد م بلند  ، آه انھی بمونھ و بابا رو ھم ببادی کھ بابا مگھی ساعت دمی شھ تا نی می کھ راضپارسا
 .   شھیم
 
 .   آقا پارسا اومدنای جان بنیاسمی: 
 
با نوک .  کنھ ی وگرنھ شک مچوندی مامان پی شھ جلوی کنھ نمی کھ مامان احضار مینجوریا

 رم ی مییرای من بره و منم پشت سرش سمت پذی زنم کھ جلوی مخونکی سی کمر پریانگشت تو
 ی و مارهی نگاھمون کنھ کتش رو در منکھیپارسا بدون ا.  ارهی رو بییرای پذلیمامان رفتھ وسا. 
 .  ذارهی مپاش ی رونھیش
 

 ی عضالتش نگاھش رو دور اتاق مدنی ذاره و ھمراه با کشی دستش رو پشت گردنش مپارسا
.  کنھ ی از وسائل اتاق نگاه میکی کنھ انگار داره بھ ی ھم عبور میچرخونھ و نگاھش از من و پر

 ده بدون ی و پارسا ھم جواب سالمش رو منھی شی مبل کنار پارسا میھ و رو کنی سالم میپر
 ی چشمای توگھی ددی رو فھمنای کھ موضوع سی از زمانًقای دونم پارسا دقیم.  کنھ ش نگاھنکھیا

 ... ِی انھیک.  رهی گی ش مدهی دونم نادیم.  کنھ ی نگاه نمیپر
 

 گھ و بھ ی نمیچی ھیپر.  رمی گی مبل ضرب می ھی پای و با پام رونمی شی مبل می دستھ یرو
 .   شدهرهی پارسا خکی نزدیی روبروش جایفضا

 
 .  خودت نکنی وارد برنامھ ھانوی گفتم ؟ گفتم ای خونھ بھت چیاون شب تو_ 
 
 ؟"  نویا"  گھ ی؟ بھ من م"  نویا" 
 
 .  ره نھ آدمای بکار ماءی خطاب کردن اشیبرا"  نیا " -
 

.  شھ ی مرهی خنی ساکتھ و بھ زمی ولیپر.  کنھ ی نگاه می و منتظر بھ پررهی گی مدهی رو نادحرفم
 .   کنھی رو برانداز می پرنییپارسا از باال تا پا

 
   ؟ی درس بخونیاسی شی پی تو خونھ اومده بودیبا لباس راحت_ 
 
 ھمچنان یپر.  بود دهی پانچش رو پوششی بلوز شلوار بنفش تو خونھ ای رویپر!  گھ ی راست مُاه

 ی و بھ سمت پرنھی شی جاش صاف میپارسا تو.  پارسا ی چشمای بار زل زده تونی ایساکتھ ول
 .   شھیخم م

 
   شده ؟یچ_ 
 

 دو کلمھ نی توجھ از طرف برادرش بود کھ تا ای گوشھ نی دو ساعت منتظر ھمنی تمام ای پرانگار
 ھمھ خودم و نیا...  ی پریوا.  شھ ی چشماش پر از اشک می ، حلقھ ادی مرونیاز دھن پارسا ب

.   شھی می عصبنھی بی رو کھ می نفھمھ االن وقت وا دادنھ ؟ پارسا اشک پریزیکشتم کھ پارسا چ
 . رهی گی رو می شھ و ساعد دست پری مبلند
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 .  نمی ببنجای اایب_ 
 
 . ستمیمی عجلھ سر راه وابا
 
 .  هاری مییصبر کن مامان داره چا -
 
 زنھ کنار و سمت اتاق یمن رو م.  شھ ی خرابتر می کنھ انگار ھمھ چی چشمام کھ مکث میتو

 .   رهیمن م
 کھ متوجھ ارهی داره مدهی رو کھ چوهیمامان ظرف شکالت و م.  رم ی دنبالشون سمت اتاقم ممنم

"  اشاره بپرسھ مای و با اارهی برمی شم کھ گی نمنیمنتظر ا.  شھ ی اتاق میرفتن ما سھ نفر تو
 .  بندمیدر رو م" . امروز چھ خبره؟

 
.  نھی شی زنھ و می گلولھ شده وسط تخت رو کنار می نشونھ و پتوی تخت می رو روی پرپارسا

 .  دمی مھی تکوتری کامپزی م بھ مختھیخجالت زده از اتاق بھ ھم ر
 

 .  شدهی خوام بدونم چی مًقایدق_ 
 
 ... شده بود بعد با ھم بحثمون ی من و پریچیھ -
 

 .  فھمونھ کھ ساکت باشمی کنھ و با ھمون نگاه بھم می چشمام مکث می کنھ و دوباره توی منگاھم
 

 ! ستیً اصال حواسش بھ من نیلعنت.  بھ من نگاه کنھ ی زنم کھ پری پر پر مدارم
 
 ...   نشدهیزیچ: 
 

 .  کنھی اوضاع رو خراب م دوبارهی کھ پرنمی بشی صندلی خوام روی کنم و می رو آزاد منفسم
 
 ...  خوبھیھمھ چ: 
 

 بھ گھیپارسا د.  کنھ ی مسی شکنھ و اشکاش صورتش رو خی جملھ بغضش منی با گفتن اھمزمان
 .  شدهرهی خنی شده و بھ زملی بھ جلو متماستی نلیسمتش متما

 
 .  نکنمیعصب...  ی کردن دارھی گری شده بعد وقت برایاول بگو چ_ 
 
 .  آشغال ِ پست فطرتھی...  سادمی تو و مامان بابا وای روی توبھی غرھیمن بھ خاطر : 
 
  کرده ؟ی شرف چھ غلطیاون ب!  و سرت بھ سنگ خورده ؟ًیاون وقت االن متوجھ شد_
 

 .   کنھی ھق ھق میپر
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 اهیس.. . گفتن بدغواره یدور ھم نشستھ بودن و بھ من م...  یچند نفر...  کردن یمنو مسخره م: 

 ... سوختھ
 

 . ی گردونھ سمت پری شھ و با بھت سرش رو بر می از حد بازمشی و بدهی پارسا دریچشما
 
   ؟ کجا برده بودت ؟ی چیعنی یچند نفر: 
 
 ره کھ ی تخت عقب می ترسھ و روی از پارسا میپر.  شم یمتوجھ سوء تفاھم پارسا م...  یوا
 ی ضرب توھی کوبھ و من ی می صورت پری کنھ و محکم توی متری حرکتش پارسا رو جرنیا

 .  ترسم جلو برمیم.  ستمی ای شم و میبلند م.  پرم یجام م
 
 کردن کھ ی رو مسخره میاونا داشتن دور ھم پر.  نای زنگ زد بھ سی نرفتھ بود کھ پرییجا -

 .   شنوهی میپر
 

  ریخفھ خون بگ_ 
 

 .   شھی مدهی تخت جلو کشی روی کشھ پری زنھ و میم رو چنگ ی بلوز پری جلوی پارچھ پارسا
 

 .  نمی بده ببحی توضقیدق_ 
 
 ی و اونم کھ با چند تا از دوستاشون تونای بھ سمی من زنگ بزنی از گوشادی گفت بیاسی بھ نینازن: 

اس ام .  بود نیبھ خدا ھم.  وصل تا من صداشون رو بشنوم ی زنھ روی رو میمغازه بودن گوش
 .   ھستیاسی ی گوشیاساش تو

 
 منو ی خواد گوشی ، مستی بھ گفتن نازین.  کنھ ی کنھ و بھ من نگاه می رو رھا می لباس پرپارسا

بھ .  کنھ ی کھ نگاه ممیبھ گوش.  رمی گی دارم و بھ سمتش می بر مزی می رو از رومیگوش.  نھیبب
ون سمت سرش کھ بھم  ای پارسا روش مونده و موھای انگشتای کنم کھ جای نگاه میصورت پر

" خاک بر سرت . "  گم ی صدا با حرکت لبھام بھش می کنھ کھ بی با بغض نگاھم میپر.  ختھیر
 .   ندازهی منییکھ سرش رو پا

 
   کنھ ؟ی مکاری تو چی گوشی تونی نازنیشماره _ 
 
 بھ من بگھ اونجا یزی چھی خواد ی گفت مدی منو دنینازن... اون روز کھ اومدم پاساژ سرزده  -

 .   منو گرفتیشماره 
 

   ؟ی بھ من نگفتیزی و چیتوام شماره داد_ 
 
 ی نگاه می گرده و بھ پری بر میسمت پر.  وتری کامپی رم پشت صندلی کنھ می من کھ نگاه مبھ

 . ریکنھ پر از تحق
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 نی ایتن توآره ؟ چقدر خنده داره ، گنده ھاش نتونس!  ؟دی خندی من و تو مشیپس داشت بھ ر_ 

 من از چھ ی دونیم!  زنھ یمدت بھ من ضربھ بزنن ، اون وقت ھم خون خودم بھ من ضربھ م
 شتری کھ بھش بیاز کس.  دمی کشی و اون منی رو بھ رخ اشی کھ پاکی ضربھ خوردم ؟ از کسیکس

 .   داشتمنانیاطم از چشمام
 

 خوبھ و یپر...  پاکھ ی نگفت پری و اون من بودم ؟ مگھ اون شب بعد از تولد پرنی از امنظورش
 ...  تویتو بد

 صورت ی رو توی بود کھ پاک بودن پرشبی دنیانگار ھم.  زنھ ی درونم لبخند می بدذاتنیاسمی
 شیلی صورت سرخ از سی کھ روی پری خفھ ی اشکادنی احمقانھ م با دی خوشیول.  زد یمن م

 .  ادیم ھم بدم م بدذات دروننیاسمی کنھ و از ی نمدای ، دوام پزهی ریم
 

 .  رهی شھ و بھ سمت در اتاق می بلند مپارسا
 

 . ی چشمام باشی خوام جلوینم.  دنبالت ادی جا رسوندت بنیبگو ھمون بابات کھ بھ ا_ 
 یعنی.  زنھ یدلم شور م.  رم یمنم دنبالش م.  ره ی مییرای ره و سمت پذی مرونی از اتاق بپارسا

 ی کشھ ؟ می بھ کجا مھی قضنی نگران نبود بعدش اختی ری واسھ پارسا اشک تمساح می وقتیپر
 .   دارهی ره و برش میپارسا سمت کتش م.  نشستھ ییرای پذی کنھ ؟ مامان توکاریخواد چ

 
 .   اومدهشی واسم پی کارھی.  برم دی من بادیببخش_ 
 

 .  رسھیم بھ نظر ی چرخھ و ناراضی من و پارسا منی نگاھش بمامان
 
منم تازه .  ننتونی شدن ببی رسن خوشحال می بد شد االن ھمسرم میلی کھ خینجوریپارسا جان ا: 
 . زمی بردینی بشقھی رو دم کردم اگھ چند دییچا
 
 ، وسط ادی جا بھ کار مھی مھمون داره ، باالخره ی براختنی ریی چای کھ مامان رویدی تأکنیا

 کھ مامان نیپارسا از ا.  می ماھی چھ برسھ بھ االن کھ وسط دزهی بریی اول چادیتابستونم کھ باشھ با
 . نھی شی مدهیھمونطور کھ کتش رو پوش.  شھ ی معذب مدهی رو چییرایوسائل پذ

 
 ی حامی با آقای مسئلھ اھی ی خوام درباره یًاتفاقا م.  خورم ی رو میی چادیدیحاال کھ زحمت کش_ 

 .  صحبت کنم
 
 نیا.  شده و از چھره ش معلومھ جی کشھ ؟ مامان گی بابا صحبت کنھ ؟ باز داره خط و نشون مبا

 بردن خواھرش اومد و ی از پارسا کھ برانمی ای با بلوز شلوار تو خونھ ای پرییھویاز اومدن 
تا اون .  زنھ ی حرف زدن با بابا حرف می ره و حاال ھم داره درباره ی داره مینجوریحاال ا

 و منم ارهی بیی شھ تا چایمامان بلند م.  نکنھ ی کنم با مامان نگاھم تالقی می تونم سعی کھ مییاج
 یلیخ.  نمی شی بھ گوش مامان نرسھ محتاطانھ کنارپارسا مًانای صحبت کردنم احی صدانکھی ایبرا
 ی نمی ولادی مرونیاز دھنم ب" اومم "  ای" ِامم "  ھی شبی اصواتی بزنم و حتی کنم کھ حرفی میسع

 .   بگمیزیتونم چ
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  ؟ی شھ االن نریم -
 

   ؟یدی رو فھمی و سر کار گذاشتن پرنای سی ھیچند وقتھ قض_ 
 
 .  شھی خوام جواب بدم کھ خودش متوجھ میم
 

 ...  پاساژی کھ اومدیاز روز_ 
 
  ؟ی کجا بری خوای می ایاالن عصبان... فرداش  -
 

   سفره خونھ ؟ی و باھاشون رفتیتو خبر داشت_ 
 
 ...   بگمی خواستم اونروز بھ پریمن م -
 

 باز مونده ی ابروھاش و لبھانی بی کنھ بھ خط عصبی می ده و سعی مرونی نفسش روکالفھ بپارسا
 درصد از ٦٠ دی کھ شایی کنھ از ھمون نگاھھاینگاھم م.  برسھ شی ذاتی حالتیش غلبھ کنھ و بھ ب

 ممتد و صامت انجام ی نگاھھانی ھمقی من و پارسا از طریی مکالمات کل دوران آشنانیمھمتر
 .  دهی مھی مبل تکی شھ و بھ دستھ ی ملی باشھ بھ سمت من متماهشد
 

 کھ ی ؟ چرا با آدمی خودت فکر کردشی پی ؟ چی کنی مدمی از خودت نا امشھی چرا ھمنیاسمی_ 
  ؟ ی ارتباط بر قرار کردستی نی و از نظر من آدم موجھی شناختینم
 

از تھ .  روبروم بھ جز چشمھاش نگاه کنم ی از فضایی و بھ ھر جارمی گی رو از نگاھش منگاھم
 .  کنھی بلوز بافتش دقت مزی رافتی درونم بھ ی احمقنیاسمی یحت.  لباسش ی قھی گرفتھ تا ششیر
 

 رونی ھپروت احمقانھ م بی خوره از غرق شدن توی ممیشونی دو تا از انگشتاش کھ بھ پی ضربھ
 موجھ جزو ریپس چرا اون آدم غ"  کھ بگم ادی کنم و تا پشت زبونم می نگاھش میبا دلخور.  امیم

 واسھ خواھرت برنامھ درست کرده شونیکی موجھ کھ حاال ری غیدوستات بود ؟ چرا با اون آدما
.  شھ سکوت کنم ی حالتش باعث می بی چشمایدگیدر.  گم ی نمیول"  ؟ ی گذروندی روز مو شب

. ً طرفھ ست کامال آشنام کیً کامال قتیً مثال دو طرفانھ کھ در حقی گفتگو ھانی این با قاعده م
 دادم و یپس جواب م.  سخت بود کھ بخوام و بتونم جواب بدم و ندم یلیخ...  سخت بود یلیاولش خ

 روند گفتگو با خواست یگاھ.  شھ ی نمی روند طنی دو طرفھ با ھمی گفتگوھاشھی گرفتم ھمدای
بذار اون .  ترسم ی از تھ تھش میمن بھ صورت بزدالنھ ا...  کنھ و تھ تھش ی مرییطرف مقابل تغ

 ! " ترسو"  احمق درونت مسخره ت کنھ و بگھ نیاسمی
 

 نی تونم با ای نمنیاسمی.  ی شی زنم و خفھ می دارم باھات حرف می منو وقتی کنی میروان_ 
 . امی کنار بتینی بشیپ قابل ری غیحماقتا
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 تا رمی گیلبم رو از تو گاز م.  شم ی نکردم و دارم مؤاخذه میمن اشتباھ.  نکردم ی کار بدمن
 . بغض نکنم

 
  ایکنار ن -
 
 صورتم پخش و پال بشھ و ی ھام روی ندازم تا چتری منیی مامان سرم رو پای پای صدادنی شنبا

 متوجھ التھاب ًانای کنم تا احی خودم رو مشغول ور رفتن با ناخونم مارهی رو مییمامان کھ چا
 زنم و ی دارم و گاز می بر مینیری شھی کشم و ی مقیآروم چند تا نفس عم. کمرنگ صورتم نشھ 

 .   دمی غورت مینیری شی ھاکھی رو ھم با تضمبغ
 

 ی گھ و سمت در می میا" با اجازه "  شھ و ی خوره بلند می می حرفچی رو بدون ھشیی چاپارسا
 . ره
 

 بخوره ، من یزی چھی تا ییرای پذی تا بکشوندش توی ره سراغ پری می کھ بعد از خداحافظمامان
بھ جھنم کھ از .  کنم ی نگاه مدنشی دارم و بھ کفش پوشی و درز درو باز نگھ مستمی ای در میجلو

 .  ناراحتم ، دوست ندارم بره غوغا بھ پا کنھی عوضی زورگونیا
 
   ؟ی کنکاری چی خوای ؟ می ری کجا میدار -
 

 بشی رو از جشیگوش.  م کنھ ھیبذار بھ حساب خودش تنب.  کنھ ی نگاھم نمیحت.  ده ی رو نمجوابم
 .  رهی منیی و از پلھ ھا پاارهی مرونیب
 

... 
 

 ی رفتن پارسا تویصحنھ .  ره یم فکرم ھزار جا م ھم با باباش رفتھ و تنھا موندی کھ پرحاال
.  مختلف یھر بار برخوردشون رو با عمل و عکس العمل ھا.  کنم ی رو تصور منای سیمغازه 

 مشت تو صورت ھی با یابونی خی مثل دعواھاای شھ ی شروع مرگذاری نطق تأثھی دونم دعوا با ینم
 ادی و داره مدهی رو فھمی و ھمھ چھیپارسا عصبان دادم و گفتم نی کھ بھ نازنیبا اس ام اس.  طرف

 .   کنھی می کارھیًدختره حتما .  کم راحتتر شده ھی المیخ
 ی صندلی رونھی شی و مارهی انار دون کرده رو مکی کوچیدو تا کاسھ .  کالفھ م کرده مامان

 .  کنھی و دوباره شروع موتریکامپ
 
   رفتھ ؟ی مرونی پسره بنی بھ مامان و باباش نگفتھ بود کھ با ای پریعنی نیاسمی: 
 
 .  بار کھ از اول واست گفتمھی.  کنھ فی تعریزی کھ واست چی کنی ممونیمامان آدمو پش -
 
 کھ ییآره بھ جز قسمتا...  نمی چی کردم کنار ھم مفی رو کھ واسھ مامان تعرییزای ذھنم چیتو

 ھی دادم ، قضی داشتم جواب پس مشی ساعت پھی نی بودم و بھ خاطرش تا ھمھی قضنی ایخودمم تو
 .  رو از شمال تا االن گفتمی و پرنای سی
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 ! ؟ایجون مامان بزرگ و قسم خورد. ای بھ بابا نگیمامان قسم خورد -
 

 .  کنھی نازک می پشت چشممامان
 
 .  خورمی قسم نمیمن کھ الک...  توام گھیخب د: 
 

 ھی زمان کشدار بگذره و من نی مامان جواب بدم تا ای کنم با حوصلھ تر بھ سؤاالی می سعدوباره
 . رمی از پارسا بگیخبر

 
دل .  و استرس دارم دهی مسخره م تھ کشی ھایالی شدن ھوا تمام خوش خکی شده و با تارشب

 پارسا تلفن ی و گفت از پارسا خبر نداره و حتی دو برابر شد کھ زنگ زدم بھ پریشوره م وقت
 انتخاب ی کنم چرا توی و فکر مستادمی بالکن اتاق مامان و بابا ایتو. مامانش رو ھم جواب نداده 

 بالکن داشت مجبور نبودم ھی قائل شدن ؟ من اگھ اتاقم ضی خودشون نسبت بھ بچھ ھاشون تبعاقات
ً پنجره رو باز کنم و سرم رو کامال از پنجره ای پتو ری م سرم رو فرو کنم زیواشکی یواسھ تلفنا

خواد  ی مجبور بودم ھر بار کھ مامان میاونجور.  ھم داره یی منفعت ھاھیخب البتھ .  ببرم رونیب
 میگوش. ًآره اصال نخواستم .  بکنم زمی عزی شخصمی جمع کنھ مامان رو وارد حرایلباس پھن کنھ 

 .  رمی گی رو م بار چندم شماره شی دارم و برایرو بر م
 پی جواب دادن تلفنم نداره چھ برسھ بھ جواب اس ام اس دادن و تای وقتا حوصلھ نجوری دونم ایم

 .  ستدهی فای فرستادن بامیکردن پس پ
 

  شنومی حالش رو می گرفتھ و بی خوام قطع کنم کھ صدای شم ، می مدی از جواب دادنش ناامیوقت
 . 

 .  بلھ_ 
 
  سالم -
 

 کیعل_ 
 
  ؟یخوب -
 

 . نھ_ 
 
  ؟یی کجای دادیچرا جواب نم -
 

 . رونیب_ 
 
 شد ی خوام بپرسم چیم.  شم ی مالی خی جواب دادنش متنفرم کھ بی خوام بھش بگم از تلگرافیم

 کنم دارم کلمات رو با انبردست از ی زنھ کھ احساس می حال حرف می بی جورھی ی ولیکجا رفت
 .  کشمی مرونی حلقش بیتو
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 .   خستھ میلیخ_ 
 
 .  نگرانت بودیلیًخب برو خونھ اتفاقا با مامانت حرف زدم خ -

 ھی بھ جاش ی پره ولی منیی گفت چند بار زنگ زده و مثل اسفند داره باال پای خوام بگم پریم( 
 ! ) شھ ؟ی دروغ ھا محسوب می جزوه دستھ نمی گذره ای کنم و از ذھنم می کوچولو مفیتحر

 
 .   ندارم اونجا رویحوصلھ _ 
 
 ...  آخھی کنی مینجوری خودت ؟ چرا ای خونھ ی بازم تنھا بری خوای میعنی -
 

  ؟شمی پیای امشب بی تونی دنبالت ؟ مامی بیاسی_ 
 
 ؟ ارمی بی رم چھ بھونھ ای شب بگم کجا م٨ساعت .  کنم ی کنم و بھ اتاق نگاه می پا اون پا منیا

 ی ھای موش و گربھ بازنی کنم ؟ اونم با اکاری کرد بابا رو چی راضی جورھیتازه مامان رو بشھ 
 ... اناتی جرنی و ایپر
 
 ... یً اصال باور نمیعنی تونم ینم. نھ  -
 

 .   بھترهینجوریً خب اصال ایلیخ_ 
 
 .  تونمی خوام گفتم نمی ؟ من کھ نگفتم نمی شیپارسا چرا ناراحت م -
 

.  نیی پاای اون بلوز بنفش مسخره ت بپوش بی رویزی چھی خب یلی ناراحت بشم ؟ خیواسھ چ_ 
 .  خوادتیدلم االن م

 
 کنم و موھام رو کھ بھ ی کنم و بھ کوچھ نگاه می کشم و مرتب می منیی کنم وبلوزم رو پای مھول

 دقت کردن ی بھ بعد بھ جانی باشھ از اادمی.  دم ی دورم پشت گوشم مختھی رایقول مامانم مثل جنگل
 یو رو باز کرده و رنیدر ماش.  بھ کوچھ بندازم می نگاھھی ییساختمون روبرو ی پنجره یرو

 نمی بیلبخندش رو کھ م.  گذاشتھ نی زمی رونی ماشرونی رو بھ من نشستھ و پاھاش رو بیصندل
 ی پالتوم رو کھ جلونیاول.  رم ی سمت اتاقم معی کنم و سری و تماس رو قطع مرهی گیخنده م م

  دارم و سمتی شال بر مھی بندم و ی با کش معی پوشم و موھام رو سری دارم می بر مادیدستم م
 .  رمی مدر

 .   زنھی بابا خشکشون ممامان
 
  ؟نیاسمی ی ریکجا م: 
 
 . امی زود مامیاالن م -
 
 .  ی ری خب کجا می چیعنی: 
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خب .  ستی نچشیبل پقا.  کنم ی کنھ ، نگاه می بھ من نگاه می بابا کھ با سماجت و بدخلقی افھی قبھ
 . گھینامزدمھ د

 
 .  نمشی رم ببی در میپارسا اومده جلو -
 

 .  شھی شھ و آروم می اسم پارسا باز مدنی و اخموش با شنی جدی چھره
 
 .   باالادیدخترم خب بگو ب: 
 
 .  نھای ادی دونم بیآخھ نم -
 
 .  ادی بگو بھی حرفا چنیا: 
 

 .   رمی منیی گم و پای می اباشھ
 

 نی کنم و تازه بھ ای خشک شده و ترک خورده م رو مرطوب می رم ، لبھای پارسا کھ میجلو
.  ستیسرحال ن.  ستمی ای روبروش مکشی رم نزدی ؟ مستی داغون نیلی م خافھی کنم کھ قیفکر م

 دمی کھ از پارسا دی چھره انی کردم تلختری تا االن فکر مدیشا.  رسھ ی ھم بھ نظر نمی عادیحت
 ی چھره نیا.  االن نظرم عوض شده ی ولدهی کشی افتاده بود و درد منی زمی روی وقتش چھره

 آدمھا یچھره .  ستی نگھی ِ پر صالبت ھم دی حالتی اون بیحت.  نشاط و خستھ از اونم بدتره یب
 .   نباشنی خوبطی شرای توی کھ از نظر روحھی بھتر از وقتی کشن حتی می درد جسمیوقت

 سرما نی ای تونی ماشی بودن پنجره نییپا.  کشم ی پنجره می لبھ ی با دستم رو ره وی ملبخندم
 .   کنمی ره و با غصھ نگاھش می ھم میاخمھام تو.  دهی کشی مگاری سیعنی

 ی ندازم و با نوک کفشم بھ لبھ ی منییسرم رو پا.  کنھ ی نشستھ و بھ من نگاه منھی بھ سدست
 .   زنمی ضربھ منیاتاقک ماش

 
 .  منی گرفتھ واسھ می فھ اایچھ ق_ 
 
 نگاھم از پشت سرش بھ ی وقتی ولرهی گی زنھ کھ خنده م می ممینی بری زی انگشتش ضربھ ابا

 .   رهی ھم می واخمھام تورهی گی دوباره دلم موفتھی داشبرد می باز کنت رومھی نیبستھ 
 .  باالایبابا گفت ب -
 

 .  زنھی کنھ و لبخند می می و با انگشتام بازرهی گی رو مدستم
 

 ؟ ی زنی چرا می کندشونی دوباره تجدی ، حوصلھ نداری الک بزنیستی بلد نیوقت...  امیبگو نم_ 
 !  دهیرنگ ھمشون پر

 
دستم .  کنھ یدوباره مشتم رو باز م.  رهی بگرادی کنم تا بھ ناخونام نگاه نکنھ و ای رو مشت مدستم

 ی خشک و ترک خورده ش می بند انگشتھام بھ لبھایپوست رو.  بره یرو سمت صورتش م
 .  خوره
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 .   نروگھی دایب -
 

  تخت اتاقت بخوابم ؟ی ذارن شب روی مامیاگھ ب_ 
 
 .  خندمی زنم و می لگد منی پام بھ کف اتاقک ماشبا
 
 . ای بگھی ذارن لوس نشو دینھ نم -
 

 و رهی گی بنده و دستم رو میو م رنیدر ماش.  داره ی بر می صندلیکتش رو از رو.  شھ ی مبلند
 .  ادیسمت خونھ م

 
 ! ی پرونی لگد می کھ ملوس بشنی ای کنم بھ جای لوست می فھمم چرا وقتیمن نم_ 
 

.  کنھ ی مادی پارسا زی شام رو بھ اندازه ی بابا نشستھ و مامان داره تند تند مقدار غذاھاشی پپارسا
 کنم کھ با چشم و ابروش بھ ی نگاه میبھ مان.  خوره ی از چارچوب در گرفتھ و داره تاب میمان

 ؟ ھی چپرسم ی دم و می ادامھ ممونییمنم ھمونطور بھ مکالمھ چشم و ابرو.  کنھ یپارسا اشاره م
 .   کنارمادی کنھ می تونھ حرفش رو از راه دور بھ من حالی نمنھی بی میوقت
 
 .   کنھی باکس بازکسی با من اادی بگو بیاسی: 
 
دلم .  شم ی مرهی گذاشتھ خنی زمی رودهیً مبل ولو شده و پاھاش رو کامال کشیارسا کھ رو پبھ
 کھ داره بھش ھیزی چنی آخرونیزی مطمئنم تلوی شده ولرهی خونیزیبھ تلو.  از جاش بلندش کنم ادینم

 از ابا بیعنی کنم ی شم و فکر می مرهی دوختھ شده بھ صورت بابا خیبھ لبخند رسم.  کنھ یتوجھ م
 طاقت ی بی بھ ازدواج کردن دخترش داره ؟ مانی حس خوبیعنی کھ داماد داره خوشحالھ ؟ نیا

 .   کنھی گوشم صداش رو نازک مری زنھ و زیسقلمھ م
 
 .  تو رو خداگھیبگو د: 
 
 .   ھم نھ بگمی بھ مانادی پارسا دلم نمی وجود خستگبا
 
 .  ادی میخودت برو بھش بگو اگھ خودت بگ -
 
 .  ادی ِ سمجھ کھ خودش از پس پارسا بر می ماننیاگھ ا.  رم ی شم و سمت اتاقم میم بلند م جااز
.  بندم ی بنفش مپسی کلھی کنم و با ی شلختھ بستھ شدم رو باز می موھاعی رم و سری اتاق میتو

 یاز رنگ و رو گرفتن صورتم ذوق م.  کشم ی لبم می دارم و روی بر می پررنگیرژ لب صورت
 اونم درست قبل رونی اتاق برم بی من رژ لب زده از توستی نعی گذره االن ضایاز ذھنم م. کنم 
 خواد بگھ ی میھر چ.  کنم ی دارم و با حسرت رژ لب رو پاک می بر می ؟ دستمال کاغذاماز ش

 ی چشمام نگاه نمیتو!  کنم شیًمگھ اصال من بھ خاطر پارسا رژ زدم ؟ نھ خودم ھوس کردم آرا
 !  آدم دروغگو...  بکنھ و بگھ یھی درونم بھم نگاه عاقل اندر سفنیاسمیم کھ کن
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 زهی می کھ رومی بھ گوشیشگی کھ بھ عادت ھمھی بقشی خوام برم پیم.  ندازم ی منھی آی رو جلورژ
شمارشون رو .  صدره ی خونھ یشماره .  افتاده می گوشی پاسخ رویدو تماس ب.  ندازم ی مینگاھ

 .  رمی گیم
 

... 
 
 کھ پارسا موندن نی م رو از اثانھی خبی تونم شادینم.  رم ی مییرای و سمت پذامی مرونی اتاقم باز
 ی از وقتی و بھ صورت مضحکرمی بگدهی داده نادحی پدر و مادرش ترجشی من رو بھ رفتن پشیپ

 زبخند ا حس کردم ، لنجاستی پارسا ادی شننکھیبا مامان پارسا حرف زدم و جا خوردنش رو از ا
 .   شھی لبم محو نمیرو
 متقاعد کردن پارسا ی براادی ده زی نشون منی نشستھ و ای ناھارخورزی می صندلی رودی ناامیمان

 .  موفق نبوده
 
 .  رونیبابا گفت برو ب.  زنن یدارن با بابا حرف م: 
 

پارسا .  کشم ی مییرای سرم رو بھ سمت پذی ره و آروم و بصورت نامحسوسی منی از بلبخندم
 زنھ و بابام اخم کرده و داره بھ حرفاش گوش ی مبل صاف نشستھ و داره واسھ بابا حرف میرو

 انقدر ونیزی تلوی ھم صداومدمی مرونی بییرای پذی کھ من داشتم از توی دونم موقعینم.  ده یم
   االن بلندش کردن ؟ای ودبلند ب

 
  ؟ی بھ من بگیای گن بی می چینی ببی ری میمان -
 

 متقاعد کردن الی خیب.  ده ی تکون می صندلی ده و پاش رو روی رو بھ عالمت نھ تکون مسرش
.  کنن ی شم ھر دو سکوت میاز در کھ وارد م.  رم ی مییرای شم و سمت پذی لجباز می ماننیا

 بھ نظر برسھ یعی کنھ اخم نکنھ وطبی می کھ داره سعنیپارسا چھره ش حق بھ جانبھ و بابا با ا
 و خشک بھ یجد.  بکشمش رونی بی اشاره امای با ادی کنھ کھ شایپارسانگاھم نم. ست  گرفتھ

 .  شدهرهی خونیزیتلو
 
 . دینی رو بچزی سر بھ مامانت بزن کمک کن مھی ی خوایدخترم م: 
 

 .  رمی سمت آشپزخونھ ملمی شم و برخالف می مبلند
 

 نی زمی رویمان.  کنھ ی می باکس رو گرفتھ و بازکسی ای نشستھ و دستھ ی تخت مانی روپارسا
 م و نگاھشون ستادهی در ایجلو.  زنھ ی خوره و جوش می نشستھ و مدام حرص مونیزی تلویجلو

 .   کنمیم
 .  زنھیپارسا لبخند م" . گل "  زنھ ی داد می زنھ و از خوشحالی گل میمان
 

 .  دلم واست سوختی کنی مھی گری داریی کوچولودمید_ 
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 ی ماشی ھم مثل بچگی زنھ و دندوناش رو روی کنھ و مثل پارسا لبخند می بھ پارسا نگاه میمان
 .  کشھ

 
 .  ینی بی زنم می مگھی دیکیاالن : 
 

 .  یًفعال کھ عقب_ 
 

 رم و یداخل م.  رهی گی و دستھ ش رو محکم تر منھی شی خنده و می میشتری بجانی با ھیمان
 ره ی عقب مدهی چسبواری تخت کھ از طول بھ دیرو.  شھ یپارسا متوجھم م.  نمی شیکنار پارسا م

 ش رو کھ سمت منھ گھی و دست درهی گی دستش مھی رو با ی بازی ده و دستھ ی مھی تکواریو بھ د
 .   دستشی احاطھ ی کنھ برم توی کنھ و اشاره میم باز

 رو از رو ریدوست ندارم شمش.  درھم بابا مونده ی افھی قشی گرفتھ ست و ھنوز ذھنم پصورتم
 دم کھ بدنم تعادلش رو از دست بده و ی رم و اجازه میسمتش م.  رو نشون بدم میببندم و ناراحت

 رو می و دل مشغولی خواد ناراحتی ره دلم می پوستم مری بدنش کھ زندی خوشایگرما. رھا بشھ 
 م کنم یسع.  ستی نی ای قابل چشم پوشی بابا مسئلھ ی افھی قی کنم و چشمھام رو ببندم ولاموشفر

 کردن واسھ پارسا ی دست بازھی فھمم با یم.  خودم رو جمع و جور کنم یھمونطور کھ نشستم کم
 .   زنھی کنھ و گل می استفاده رو متی ھم داره از فرصت نھایسخت شده و مان

 
  ؟نی زدی حرف می چی با بابا درباره نیپارسا قبل از شام داشت -
 

 نھ ای کنم ی دونم اشتباه مینم.  کنھ ی داره و نگاھم می بر مونیزی لحظھ نگاھش رو از تلوھی پارسا
 .  برهی من لذت می کنم داره از کالفگی حس میول
 

 . نی رو بچزی گفت برو میاگھ قرار بود صحبتمون سھ نفره باشھ کھ بابات نم_ 
 

 ی دستش رو محکم تر نگھ می کھ با لجبازرمیفاصلھ بگ کنم ازش ی می خورم و سعی محرص
 . داره

 
 .  خوبھی ؟ االن کھ ھمھ چی رو خراب کنی ھمھ چی خوایً دونم واقعا چرا االن میپارسا نم -
 

پارسا با خانواده ش قھره و مامانش سراغش رو از من ...  ی مضحکیچھ جملھ !  خوبھ ؟ی چھمھ
 دوستم شکست نی بھتری افتاده و تازه پرنای پارسا و سنی بی امشب چھ اتفاقستیمعلوم ن.  رهی گیم

 ھمھ ًاواقع.  من و پارسا خوبھ نی بیھمھ چ.  میری فاکتور بگھی از بقمی تونیخب م. خورده !  یعشق
 .   کنمی درونم منیاسمی نثار ی ایی"خفھ شو "  من و پارسا خوبھ ؟ نی بیچ
 

 .  کنمی رو خراب نمیزی گند نزنن بھ کار من ، من چھیاگھ بق.  کنم ی رو خراب نمیزیمن چ_ 
 

 چشماش بگن کھ دی زنن شایزبونش کھ مثل آدمھا حرف نم.  زنم ی پارسا زل می چشمای تومردد
   من خراب نکرده ؟ی بابا رو درباره تی بود کھ ذھننی چند پھلو ای جملھ نیاالن منظورش از ا
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 کھ با ینگاه آروم.  کنم نانی چشمھاش اطمی خواد بھ آرامش توی شھ و دلم می می طوالننگاھم
 گذره آخھ منشأ ی چرخھ و من از فکرم می صورتم می اجزای رویاعتماد بھ نفس خودخواھانھ ا

 شھ من از قدرت نداشتن ی باعث می ؟ چھی حالت چی بی لبھانی ای نگاھش توی حس قدرت تونیا
  !  آدم خودخواه لذت ببرمنیا در برابر

 ی آزادتر می پرم و دست پارسا کمی جام می شھ ، منم توی کھ بلند میمان" گل "  داد بلند یصدا
 اومدن از رونی بزنم و نفسم رو قبل از بی بھ صورت خندون مانی کنم لبخند احمقانھ ای میشھ سع

 .   رو مھار کنمشی کنم و تندمیلبھام تنظ
 

 .  بچھ جونی حواس منو پرت کنھ تو گل بزنادی خواھرت بنیمگھ ا_ 
 

.  کنم ی پرت مرونی پارسا بی بازوریً خوره من عمال خودم رو از زی ضربھ بھ در کھ میصدا
 . مامانھ

 
 .  آوردم برات.  زنھ ی زنگ متیپارسا جان گوش: 
 

 ی گوشمامانم موقع دادن.  رمی رو از مامان بگی رم گوشی شم و می زودتر از پارسا بلند ممن
 ی ده و حتی دستم رو می فشار اساسھی زنھ و ی می صورتم لبخند مھربونیھمونطور کھ تو

 .   شھی مدهی دستم کشیناخونش رو
 

 شھ سمت ی کنھ و بلند می رو نگاه مشیپارسا گوش.  دم ی رو بھ پارسا می ره و گوشی ممامان
 .   رهی اتاق میپنجره 

 
! آدم شده ...  گفت ؟ ی رو منای ادهیسپ... خب ؟ ) ...  زنھ یپوزخند م... (  ؟ ی خوبانیسالم شا_ 
 دندون چقدر ھی ی ھید...  کنھ تی بگو بره شکاوونتیبگو بھش گمشو برو بھ اون دوست پسر ح... 

 بشھ ضافھ بھش اگھی دی ھی دھی ترسم دوباره یآخھ م...  مغازه بھش بدم ی جلوادی شھ ؟ بگو بیم
 کنھ ی کنم زودتر از موعد سالش مغازه رو خالی می کارھی... ناسم  شینھ صاحب مغازه شو م... 
 مثل یی سر و پایاون اگھ آدم بود دوست دختر ب...  ی با اون داشتھ باشی خواد کارینھ بابا نم... 

 . ًفعال...  خب یلیخ...تو خودتو وارد نکن داداش ...  شد ی نمنایس
 

 .  کنھی نگاه ممی شدرهی خ کھ بھشی کنھ و بھ من و مانی رو قطع میگوش
 

... 
 
 ی شد امشب خونھ ی میکاش پارسا راض.  کنم ی پارسا فکر می رم و بھ حرفای اتاق راه میتو

 نای دندون سیعنی.  اونا شب موندم ی کنھ خب منم خونھ ی می فھمم چھ فرقیمن نم. ما بخوابھ 
  ره خونھ ؟ی میی االن تنھایعنی کنھ ؟ یشکستھ ؟ نکنھ بخواد تالف

 و بھ اتاق نھی شی می صندلی و روادیم.  شھ ی و بعدش بابا وارد مادی ضربھ زدن بھ در میصدا
 .  کنمی دستم شونھ می کھ نشستم موھام رو با پنجھ ھاینجوری و ھمنمی شیجلوش م.  کنھ ینگاه م

 
  ؟گھی دی بود٥ ترم ترمھ نی جان انیاسمی: 
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 .  دمی رو بھ عالمت مثبت تکون مسرم

 
  شھ ؟ی شروع میامتحانات از ک: 
 

 .  خورهی بر نمیی دروغھا بھ جای بعضی گاھیول"  دونم ینم"  نھی درستش اجواب
 
 گھیدو ھفتھ د -
 

 بودم کھ الیچھ خوش خ.  ره ی فکر فرو می ده و دوباره توی رو بھ عالمت باشھ تکون مسرش
 .  زدنی حرف می چی کردم االن قراره بابا بگھ داشتن درباره یفکر م

 
 یدی بھش با ددتی ؟ دی دونستیً کھ قبال نمیدی ازش ندیزی مدت چنی ای ؟ توھیپارسا مرد خوب: 

  کرده ؟ی فرقی داشتتونیکھ از دوران دوست
 
 کنم صادق باشم و ی میسع.  کنم ی نمدای گرفتھ پی چھره نی بابا با ای حرفانی بی ربطچی ھًقایدق

 . رو بدم!  درست یالبتھ جوابا
 
 دی کھ عوض نشده شادمید.  شناسم ی وقتھ میلینھ من پارسا رو خب خ...  ستی کھ نیخب آدم بد -

 ...  کم عوض شدهھیاحساسم 
 

 بابا یول.  نھی بابا کمتر لبخندم رو ببدی تا شانیی ندازم پای ذارم و سرم رو می رو نصفھ محرفم
 ذاره و موھام ی شلوغم می موھانیدستش رو ب.  نھی بی مرشتیلبخندم رو ب.  نھی بی مشتریانگار ب

 شھ و ی مند کھ بلنمی خواد لبخندش رو کمتر ببی شھ و فکر کنم اونم می زنھ و بلند میرو بھ ھم م
 .  رهیم
 

 یم.  کھ پشت پالتو خورده مییعاشق برشا.  پوشم ی رو ممی ارغوانی و پالتوستمی ای مامان میجلو
 .   کنمیچرخم و بھ مامان نگاه م

 
 .  بغلم کنایًاصال ب.  گھی کم محبت کن دھیمامان خوشگل شدم ؟  -
 

 زنھ و با انگشتش با یدستام رو کنار م.  ادی زنھ و سمتم میمامان لبخند م.  کنم ی رو باز مدستام
 !  کنھی مزیی دقت دور لبم رو تمتینھا
 
 .  رژ لب زدنھ چھ وضعنی کن اشی درست آرانیاسمی: 
 

 دفعھ من بھ مامان گفتم دارم با پارسا ھی بھیعج.  ندازه ی سرم می ھمرنگ پالتوم رو ھم روشال
 .   کنھی نممی جنی و مامان سرونی رم بیم
 
 .  بذار برم کفشام رو بپوشمادیمامان االن پارسا م -
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 .  زمی خوام اسفند بری منمی ببسایوا!  یچقدرھول: 
 
 . رمی گی دود می عطر زدم بویمامان تو رو خدا کل -
 

خدا کنھ .  بره ی و سمت آشپزخونھ مرهی گی من دستم رو بھ زور می بر خالف غرغرامامان
 نیدارم بھ ا!  میبخور" آت آشغال "  سرخ کرده و بھ قول پارسا ینی زمبی و سمیامشبم با پارسا بر

 !   باشھینیری تونھ دوران شی می رسم کھ دوران نامزدی مجھینت
 

 .  رهی گی دوم کھ مامان از پشت لباسم میسمت در م.  ادی زنگ در کھ میصدا
 
 ! یاستی سیچقدر ب.  منتظرت بمونھ قھی دو دھی صبر کن بذار نیاسمی: 
 
 فونیمامانم آ.  تموم بشھ قھی کنم تا دو دی نگاه ممی و بھ ساعت مچرمی گی ضرب منی پام رو زمبا

 .   رمی گھ االن می ده و میواب مرو ج
 

... 
 

 کنم یدارم فکر م.  دهی پوشی رنگیتونیبلوز بافت ز.  نمی شی کنم و کنارش می رو باز منی ماشدر
 فیلبخند زدم و چشمام بھ دھنشھ تا ازم تعر!  زده ؟پی پارسا ھم تیعنی!  دی رنگ جدھیچھ عجب 

 .  وفتھیراه م.  ھم پشت بندش ی کنھ و سالم کوتاھی مینگاه کوتاھ. کنھ 
 
 خرخره ش ی رفتن گذاشت من کھ پام رو رورونی قراره بی دونم اگھ حوصلھ نداره واسھ چینم

 !  بھ درک.  کنم ی رنگ کھ دادم مامان واسم الک زد نگاه میاسی یبھ ناخونا! نذاشتھ بودم ؟
 
 یدارم گوشھ .  گفت ی م خواستی داره اگھ خودش میتیًاصال چھ اھم.  ره ی دونم کجا مینم

 کشم و بھ اطراف ی شم و بدنم رو می مادهیپ" .  شو ادهیپ"  گھ یَ کنم کھ میناخونم رو با دندونام م
رنگ  ی دودی شھی شی ؟ چشمام رومیً جا کجاست ؟ چقدر آشناست قبال اومده بودنیا.  کنم ینگاه م
 ساعت در کنار ھم ھیپارسا بعد از .  شھ تا قدم بردارم ی نمدهیپاھام کش.  مونھ ی شاپ میدر کاف

 .  رهیجلو م! رذل .  رو از رو بستھ بود ری شمششھی فھمم مثل ھمی کنھ و تازه میبودن نگاھم م
 

 .  میبر_ 
 

 .  کنھی گرده و منتظر نگاھم میبرم.  رم ی خالف پارسا عقب مبر
 
 . امی نمگھیتمومش کن د.  امینم -
 

 ستمی ایم.  شنوم ی پاھاش رو میصدا.  رم ی کنم و خالف جھت می کھ پشتم رو مادی من مسمت
 .   کنھی و نگاھم مرهی گیدستم رو م.  برم شتری ترسم بیم.  کنم یو بھش نگاه م
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  ؟ی چیعنی رفتار نیا_ 
 
   ؟ی کنکاری چی خوایم.  بودنت ی انھی کنی خستھ شدم از ایعنی امی نمیعنی -
 

 !  گھی شاپ دی کافمی ری ممی دارھی حرفا چنیا_ 
 

 دستشھ منم باھاش یچون دست منم تو.  ره ی شاپ می زنھ و بھ سمت در کافی می پر حرصلبخند
 کھ رونی دستش بکشم بی خوام از توی ؟ دستم رو مادی نکنھ بھ سام گفتھ باشھ بیوا.  شم ی مدهیکش

 .   کنمی دستش فرو میناخونام رو تو.  ده یاجازه نم
 

 .  خوام تمومش کنمی مایب_ 
 
 .  ارهی ، سرش رو آروم کنار گوشم ممی شی وارد ممی شاپ کھ داری در کافاز
 

  بود ، نھ ؟یشگی شاپ ھمی کافنجایا_ 
 

 .   کنھی مشی داره و افقی رو کھ روش گذاشتھ شده بر می ره و کارت رزروی مزی مسمت
 

 .   زنھی لبخند می شھ و با بدجنسی ولو می صندلیرو
 

 .  یشگی ھمزی منمیا_ 
 

 رو شیگوش!  یچھ حماقت...  زدم میپی شدن چھ تری تحقنی ایبرا.  نمی شی و وارفتھ روبروش مشل
 .   کنھی چرخوندش و بھش نگاه می و مزی می ذاره رویم
 

 با اسم قشی پارسا و تطبیلی فامدنی و بعد از پرسادی سفارش گرفتن می برای پوشفرمیونی مرد
 نی ای داره االن تویتیچھ اھم.  نظر من دنی بدون پرسیسفارش.  رهی گیرزرو شده سفارش م

  بلعم ؟ی می چطیشرا
 

 . اری مظلوم واقع شده رو در نی آدمای آزارت بدم پس ادانجای ااوردمتین_ 
 

 . نھیی چرخونھ و سرش پای رو ملشی داره مباھنوز
 

 جا نشستھ بود نیاون پسره ھم ھم.  ی کھ نشستیی تو نشستھ بودم ھمونجای ، من جاشیروز پ ٥_ 
 یول!  کنم کھ اون وا بده یاومده بودم کار! من مثل تو وا نداده بودم .  جا کھ من نشستم نی، ھم

 ریز  خواستمی خواستم تو رو چک کنم ؟ نمی چرا اومدم ؟ نمی دونیم...  بکنم ی نبود کاریازین
 نگاه کوتاه ھیھمون ...  بھت نگاه کنم ھی چک کردن تو فقط کافیمن برا.  رو بکشم یزبون کس

.  کنم فی ازت تعری و منتظری نشستی تا بفھمم ، با چھ ذوقھی کافی شی منی کھ سوار ماشیموقع
  ؟ی فروختی رو بھ کی ؟ کی طاق زدی رو با چی چی روزھی نمیاومده بودم بب
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 ی لعنتی پارسای خوام بھ جاینم.  دهی دبی خوام باور کنم از من آسیمن.  نمشی ببنطوری تونم اینم
 .  ارمی جلو مشیدستم رو تا گوش... ی عوضی لعنتنیاسمی بھ بعد بگم نی از ایعوض

 
 ...  رو با تو طاقی وقت کسچیمن ھ -
 

 .  ی پری وسط حرفم مادیخوشم نم_ 
 

 .  شھی مرهی و بھ من خارهی و سرش رو باال مزی می ذاره روی رو بھ پشت میگوش
 

ھمون .  جملھ گفتم ھیفقط .  نبود یقلدر. شاخ و شونھ نبود .  رد و بدل نشد نمونی بیحرف خاص_ 
 می من سینخواست بھش اثبات کنم ول. من ھمسرش ھستم .  کھ از اولش بھش گفتھ بودم یجملھ ا

 کھ بھ من پشت یون بار اول بچھ جی دونیم.  زی می کارتو گذاشتم رومیکارت تو رو داشتم و س
 ...  کھ بار دومومدی انقدر دردم نیردک
 

 تا ھی نگاه پارسا کافیول.  دندونم ورم کرده ری لبم رو گاز گرفتھ م کھ اشکم نچکھ کھ لبم زانقدر
 .  ھمھ تالش مذبوحانھ بچکھنیاشکم بعد از ا

 
 نکرد بھ بد بودن تو شک کنھ ، دوباره بھ من ی سعی کھ حتی خودت بھ کستی اثبات حقانیبرا_ 

 ی می ؟ چی آره نگفتی بزدل بھ من روز خواستگارھی شی ؟ بھ خاطر رفتن آبروت پیپشت کرد
   گفتم ؟ی میمن بھ اون چ...  نیاسمی یتونستم بھش بگم ؟ تو مقصر بود

 
 نگاه مرد ی ولنھی کنم تا اشکم رو نبی دستم رو حائل صورتم مارنی و ھات چاکلت رو کھ مقھوه

 .  دهی داد کھ دی صورت من ، نشون می شد رویکھ موقع گذاشتن فنجون ھا دائم کج م
 
 کنم ی زنم و فکر میآروم لب م.  کنم ی و بلندش مرمشی گی می برم و دو دستی فنجون پناه مبھ

 نی ایحت...  شم یبھ خودم مسلط نم!  سوختن و درد و مرض بعدش یگوربابا... داغ داغ بھتره 
 .  تونھ اشکام رو مھار کنھی نمشی داغی تلخ مزه ھم با ھمھ ی قھوه اعیما
 

...  منم آدمم ی ؟ چقدر زمان بگذره تا بفھمگھی ؟ چند سال دی زمان بگذره تا منو بفھمدیچقدر با_ 
 و ی بشمی قافتی ظریچقدر تو پشت اشکا و جثھ .  رهی گی دردم می اگھید.. ویمنم مثل ھر مرد پف

 ره ی مادمی سخت ی من ِ قلدر عوضنیاسمی مردونھ م ضربھ بخورم ؟ ی کلفت و جثھ یمن از صدا
 ...  ضربھ نزنرهی نفسم بھ نفست گینی بی میوقت.  نزن بیانقدر بھ من آس... 

 
 داره ی رو بر مزی می کارت رومیس.  م بلند نشھ ھی گری دم تا صدای دھنم فشار می رو رودستم

 فنجون ادی شھ و سمتم میبلند م.  ندازه ی جلوش می فنجون قھوه ی کنھ و تویاز وسط خمش م
 ی رو بر مفمی شم و کیبلند م.  رهی گیدستم رو م.  ذارهی مزی می و رورهی گینخورده رو ازم م

 .   شھیحالم از خودم بدتر م.  کنھ ی شده دور کمرم حالم رو بدتر مدهیچیدست پ.  مدار
 
 کنم اگھ یدارم فکر م.  کنم یاشکام رو با کف دست پاک م.  می زنی رو قدم مادهی پی ھم توبا

 .   بزنھخی سرما بچکھ و ھمونجا در جا نی ای تومینی نرسم آب بنیزودتر بھ ماش
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 رو بزنم کھ باعث شد یی خواستم ھمون حرفایم.  بھت بزنم ی خوبی خواستم حرفایامشب م_ 

 دیبا...  نجای امیومدی مدی قبلش بایول...  داشتنت بگم یباره در.  خودش بره ی تویبابات اون جور
 .  شدی تموم مدیبا...  رفت ی مادمی
 

 . رهی گی ممینی بری و زارهی مرونی ببشی از جیدستمال
 

 !  جمعش کن بابا_ 
 
 
 

... 
 
 

 پوست سرم ی ره توی کھ داره فرو می کنم سنجاقی می موھام و سعی کنم توی رو فرو مدستم
 کرد بھتر ی صاف ، فر می کنم اگھ موھام رو بھ جای کنم و فکر می نگاه منھی آیتو. شلتر کنم 

 خودشون خواھر مادر شگرای آرانی سوزه مگھ ای خدا آخھ چرا انقدر پوست سرم می شدم ؟ واینم
 !  ؟ارنی بال ھا رو سر خواھر مادر مردم در منی اکھ ندارن

 
 .  یزی ری بھ ھم می موھاتو دارکھیبچھ نکن د_ 
 
 از مو درست نمیا.  یای بدی صبح گفتن با٧اون از صبح کھ از .  کنھ ی درد میلیپارسا بھ خدا خ -

 .  کردنشون
 

 کرد کھ ی ، اون موقع کھ افتادن بھ جون ابروت زبونت کار می بدری بھ موھات گنکھی ایبھ جا_ 
 .  انقدر کوتاھش نکنن

 
 یبھش م"  ییبرو بابا"  دلم ی جوابش رو بدم تونکھی ای کنم و بھ جای نگاه مزمی عزی ابروھابھ
 . گم
 
 .  سردهیلی شون خھی سالن ؟ آتلی تومی شھ ما االن بریحاال نم -
 

 . می ری گن بعد ما میبذار وقتش کھ شد بھ مھمونا م_ 
 
 ی راه برم دارم استرس می سانت١٠ پاشنھ ی کفشانی ھمھ آدم با انی ای قراره جلونکھی فکر ااز
   ؟ نکنھ از پلھ ھا سر بخورم ؟نی اون ھمھ آدم بخورم زمینکنھ جلو.  رمیگ
 
 ... ایریپارسا دستمو بگ -
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موھاش رو ساده درست .  و خوش فرمھ ی اندامشیکت شلوار نوک مداد.  خنده ی کنھ و می منگام
 شھ و ی مبل جابجا میرو. ھتر بشھ  موھاشو بزمی خورده بھم برھی کنم اگھ یکرده و دارم فکر م

 . ششی کنھ برم پی کنھ و اشاره میدستش رو باز م
 

 .   سر جاتای بردار بنھِیدست از اون آ_ 
 

.  کنھ یدستش رو دور بازوم محکم م.  نمی شی رم میو م!  شکفھ ی معمول گل از گلم مطبق
 .   سر کنممھی لباس نصفھ ننی وسط زمستون با ادیخوش بھ حالش لباسش گرمھ نھ مثل من کھ با

 
 ایبا مامان و پر...  ایفقط با من برقص...  ایری منو بگوفتمیپارسا حواست باشھ اگھ خواستم ب -

 . خب کم برقص...  شن ینھ ناراحت م...  اینرقص
 
 .  کنمی م حس مقھی شقینفسش رو رو.  گفتم یً کنم ، کامال جدی نمی من کھ شوخیول.  خنده یم
 

 .  حسود_ 
 

 .   داخلادیم!  کرده بود لمی فنجای کھ سھ ساعت ما رو ای و خانوم عکاسادی ضربھ بھ در میصدا
 
 .   مھموناشی پمی بردی باگھی ددییبفرما: 
 

 کنھ ی مری پاشنھ م گری شم کھ دامن لباسم زیزود بلند م.  لرزه یدستامم م.  زنھ ی داره تند مقلبم
 . رهی گیا بازوم رو م خورم و پارسی میکھ سکندر

 
 . میای مگھی دی قھی د٥ ما تا دییخانوم شما بفرما_ 
 

 .  رهی ده و می کنھ و سر تکون می می مردد نگاھزن
 

 .   ندارهی ارزشگھیاگھ بھ خودمون خوش نگذره کھ د... آروم باش .  نی لحظھ بشھی نیاسمی_ 
 

 دو تا از انگشتام رو رهی گیدستم رو م.  نشونھ ی و کنارش مرهی گی و دستم رو منھی شی مپارسا
 گردنش ، ی گلوش روری ذاره زیدو تا انگشتم رو م. انگشت اشاره و انگشت وسط .  کنھ یجدا م

 .   زنھی متر داره می سانتمی متر در نی سانتمی قلب بھ ابعاد نھی کھ انگار ییجا
 

 . می رو باز کن با ھم بر تا کھ شد چشمات٦٠چشمات رو ببند ضربھ ھاش رو بشمر _ 
 

 .   گرم رو حس کنھی محکم اون قلب کوچولوی ذارم انگشتام ضربھ ھای بندم و می رو مچشمام
 
 کی
 

 .  شھی دستام کمتر ملرزش
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 دو
 

 . ادی مرونی از لبھام بی آرومترتمی با رنفسام
 

 سھ
 

 .  شھی قلبم منظم تر متپش
 

 چھار
 
 
 انیپا

 


