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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 
 www.romankade.comآدرس سایت :  

 
 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 این رمان فروشی می باشد 

 

  
 .نام رمان: 

 .ژانر: عاشقانه، طنز
 .نویسنده: زهره دهنوئی 

خالصه: نفس دختری که دوست داره مستقل باشه و تالش خودش رو برای 
 مستقل شدن میکنه،توی بچگی پدر و

 .مادرش فوت شدن و خواهر و برادری نداره
 .با غصه هاش میجنگنه و نمیزاره نا امیدی توی دلش سایه بندازه

دیگران میشه، همیشه  مهربون و دوست داشتنی و با شیطنت هاش باعث شادی
 سعی داره جایگاه مناسب خودش

 .رو داشته باشه و برای رسیدن به آرزو هاش هم میجنگنه
داره ولی عاشق طراحی مدل لباِس و عشق به این حرفه مسیر زندگی  it لیسانس

 ش رو عوض میکنه
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 نویسنده رمان های طنز: آتیش پاره ها
 کیش و مات 2

http://www.romankade.com/
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 ازدواج ممنوع - 3
 .خانوم ریزه میزه - 4

 .به نام یکتای توانا
 نام رمان:  

 .نویسنده: زهره دهنوئی 
 .ژانر: عاشقانه، طنز

 به آسمون که پر از ابر های سفید و سیاه بود خیره شدم،
برف های خوشگلی که از دور مثل ستاره های کوچیک و درخشان به نظر میان و 

 .آروم، روی زمین مینشینن
 .نشست، هوا سرد و زمستونی هستلبخندی روی لب م  

دست هام رو داخل جیب پالتوم ُسر میدم تا کمی گرم بشم؛ این شور شیرین 
 آسمون بیش از حد دلبری میکنه و من

 .نمیتونم از این هوا دل بکنم
 قدم هام رو سمت درخت ها بر میدارم، نگاه م رو

 .دنبین شون میچرخونم که به خاطر سنگینی برف به طرف پایین خم ش
صدای ِخش ِخش برف هایی که لگد مال میکردم حسابی به دلم مینشینه، سرم رو 

 باال میگیرم به آسمون خیره
 .میشم، دست هام رو از دو طرف باز میکنم و پلک هام رو آروم روی هم میزارم
 .برف ها یواشکی به گونه ام بوسه میزنن و من برای بار هزارم غرق لذت میشم
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متناقض که از سرما تموم بدنم گرم شده هم برای من عجیب و  این حال عجیب و
 دوست داشتنی ؛ روی زمین

مینشینم و زانو هام رو بغل میگیرم سرِد ولی من به خاطر سردی ش رهاش 
 .نمیکنم

تاق باز روی برف ها خوابیدم و دست و پا زدم، تا بتونم از اون فرشته های خوشگل  
 که وقتی کوچیک بودم درست

 .کنم
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ز جام بلند شدم و با لبخند به فرشته ای نگاه کردم و که بال و پرش بزرگ تر از ا
 .همیشه شده

 توی حس و حال خودم بودم که با صدای درسا به خودم اومدم
از دور سمت من میاومد به خاطر قد بلندش نیم بوت های بدون پاشنه ای پوشیده 

 و با اون چشم های موشی وحشی
 .میخواد به من حمله کنهاش انگار 

 :خم شدم و گوله برفی درست کردم، پشت سرم قایم کردم و درسا نزدیک تر شد
 .نفس، نمیای؟ هوا سرد تو باز داری دیوونه بازی میکنی 

 گوله برف رو سمت ش هدف گرفتم و پرتاب کردم
از شانس خوبی که داره جا خالی داد و با خنده گفت: تو هیچ وقت نشونه گیری رو 

 .یاد نگرفتی 
خندیدم و نگاه م رو به لب های غنچه اش که با رژ لب قرمزی رنگی شون کرده بود 

 دوختم و گفتم: ببین باز رفتی رو
 .خط قرمز، دانیال ببینتی سر من غر میزنه

ابرو های پر پشت مشکی ش رو به هم نزدیک کرد: من نگفتم از دانیال جلو من 
 حرف نزن؟ باز شروع کردی؟

 رو سمت درسا برداشتم، مقابلش ایستادم وقدم هام 
در حالی که یقه ی پالتوی مشکی اش رو مرتب میکردم گفتم: چرا؟ انقدر سخت 

 .نگیر پسِر خوبیِ 
قدمی به عقب برداشت و در حالی که دست م رو گرفت و کشید گفت: بیا بریم، 

 فکر اون رو نکن خودم
 .میشناسم ش فقط میخوام یه خورده ادب ش کنم

 
  

 .خندیدم: باشه پس بریم ادب ش کنیم
 مقابل مجتمع بزرگ که مخصوص پوشاک بود پارک کردم

و رو به درسا غر زدم: وقتی میگه نیستم، نیست؛ ببین هوا سرد مگه دیوانه است 
 بیاد من از ماشین پیاده نمیشم ها
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 .خودت برو ببین هست یا نه
ردن ش رو دور دهن ش در حالی که کاله بافت ش رو، روی سرش گذاشت و شال گ

 پیچید رو بهم گفت: باشه تو نیا،
ببین مجتمع به این بزرگی باز مگه سرما میخواد به داخل نفوذ کنه که آقا بهونه 

 .میاره
دست ش سمت دستگیره رفت، پشیمون شدم و گفتم: خیلی خب وایستا منم 

 میام، با این سر و شکلی که واسه
ی بوتیک ش هم من، هم تو رو آویزون خودت درست کردی اگه بفهمه تنها رفت

 .میکنه
خندید، ردیف دندون های سفیدش مشخص شد: خوشم میاد خوب میشناسی ش 

 .ها
کاله بافتم رو روی سرم کشیدم، دست کش هام رو دستم کردم: آره میشناسم، این 

 وسط بین شما من بی چاره باید
 .بسوزم

ماشین بیرون گذاشتم نفهمیدم چی و در ماشین رو باز کردم، همین که پام رو از 
 شد پاهام به اندازه ی صد و هشتاد

 درجه باز شد و چنان ُسر خوردم، که از بغل جاده
 .همین طور چرخیدم به وسط جاده رسیدم

 .کیان بلند جیغ میزد و من هم خشک شده بودم
با صدای بلند بوق ماشینی صورت م رو سمت صدا چرخوندم، نتونستم از جام 

 ورم و با ترس چشم هام روتکون بخ
بستم و زیر لب زمزمه کردم: خدایا نمیرم خدایا اگه بمیرم کی کیان رو اذیت کنه؟ 

 کی سوسک بندازه تو پیراهن
 شاهین؟ کی بی اجازه پاستیل های شیوا رو بخوره که بچزونتش؟

 چه گناه هایی که من نکردم، جای من اصل جهنم حاال چرا زیر ماشین نرفتم؟
رو باز کردم، کیان باالی سرم جیغ میکشید دانیال و یه پسر دیگه کنار  یه چشم م

 من موبایل به دست حرصی قدم
 رو میرفتن. نکنه واقعا مردم االن مراسم ختم؟
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اشک هام خود به خود جاری شد، ببین چه دختر خوبی بودم فقط سه نفر به 
 .مراسم ختم من اومدن

زنده است، دانیال ببین به هوش اومد داره درسا کنارم نشست و جیغ زد: دانیال 
 .گریه میکنه

و شدت اشک های من برای بی تابی های درسا بیشتر شد، بچه توهم زده بس 
 .زاری کرده

 .محکم بغل ش کردم البته میدونم االن روح من درسا رو بغل کرده و اون نمیفهمه
میمردم ببین به آرزوم با گریه گفتم: گریه نکن، آبجی گریه نکن من هم یه روز باید 

 رسیدم زیر بنز رفتم، دیه ام
کامل مال خودت، ولی راضی نیستم اگه بری کل ش رو پاستیل بخری اون دنیا  

 .حاللت نمیکنم
دانیال کنار درسا نشست و من رو از بغل ش جدا کرد، با چشم های درشت بهش 

 نگاه کردم این من رو میبینه؟
ش موج میزد سیلی به صورت من زد: نفس، دانیال با چشم هایی که نگرانی تو

 نفس دایی جان خوبی؟ دایی صدای
 من رو میشنوی؟

من زنده ام؟ از سوزش سیلی که دانیال به صورت نازنینم زد دست م رو روی گونه 
 ام گذاشتم و به زور گفتم: من

 زنده ام؟ تو من رو میبینی؟
مچ پام پیچید و بی حال تالش کردم از جام بلند بشم ولی نتونستم، درد بدی توی 

 رو به دانیال گفتم: نمیتونم از جام
 .بلند بشم دایی چالق شدم

 .دانیال گونه ام رو بوسید: باشه دایی، انقدر بی تابی نکن االن اورژانس میرسه
پسری که راننده بود سمت مون اومد، با دیدن قیافه اش درد از یادم رفت؛ نگاهم 

 رنگ، شلوار رو از بوت های قهوه ای 
 .جین مشکی و پلیور مشکی اش گرفتم
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صورت شش تیغ و سفیدش رو از نظر گذروندم، بینی مردونه اش توی چشم بود، 
 در آخر خیره به چشم های درشت

 .مشکی ش شدم
 .شک دارم من زنده باشم، حتما مردم اینجا بهشت این هم حوری بهشتی 
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 کردم واقعا بیدارم؟نیشگونی از پام گرفتم، جیغ م رو خفه 
پسر با اون دو تا تیله ی خوشگل مشکی اش به من خیره بود و مژه های پرش تند 

 تند بهم میخوردن و لب های
 .صورتی قلوه ایش تکون میخورد

متوجه حرف هاش نمیشدم چون درد پام اونقدر زیاد که رو به بی هوشی ام؛ نگاهم 
 در آخر روی اون ابروهای
 .ت موند و پلک هام سنگین شدپر پشت مشکی اش ثاب

صدا های نا مفهومی میشنیدم پلک هام رو از روی هم برداشتم، صدای بلند درسا 
 باعث شد تکونی بخورم: دانیال،

 .بیا به هوش اومد
 نگاهی به اطراف انداختم، این جا چرا سفید؟

 یا استوقودوس نکنه تو کفنم؟
نشستم و با چشم های درشت  دقیق تر نگاه کردم نه مثل اینکه اتاِق روی تخت

 اطراف رو نگاه کردم، با دیدن مچ
 .پای گچ گرفته ام یادم افتاد چه بالیی سرم اومده

 .نگاهی به ِسُرم وصل دست م انداختم
درسا و دانیال وارد اتاق شدن، دانیال نگران سمت من اومد: نفس خوبی دایی؟ 

 درد نداری؟
ده با خنده گفتم: درسا میخوای َدکی به درسا نگاه کردم که پشت دانیال قایم ش

 َدکی بازی کنی؟ بیا این طرف
 .نمیخورمت
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اسم توی شناسنامه درسا کیان بوده و چون اسم پسرونه بوده اسم ش رو گذاشته 
 درسا منم بعضی وقت ها قاطی
 .میکنم و جابه جا صداش میزنم

 .درسا با بغض از پشت دانیال کنار اومد و گفت: ببخشید
اون چشم های وحشی طوسی اش به هر دومون چشم غره رفت: صد دانیال با 

 دفعه نگفتم بدون هماهنگی من تو اون
 .خراب شده نیاین؟ چرا شما حرف حالیتون نمیشه
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 .لب ورچیدم: عه دایی، ببین من گوناه دالم، پام اوف شده
خنده اش گرفت ولی کنترل ش کرد: ساکت، این طوری نمیتونی از زیر کارت در 

 .بری
درسا سمت من اومد، دست ش رو توی دستم گرفتم و رو به دانیال گفتم: ببین من 

 االن فشارم پاییِن من رو دعوا
 .میکنی باز رو دستت میفتم نگی نگفتی ها

دانیال کالفه دستی توی موهای مشکی اش کشید با خنده گفتم: حاال برو بیرون 
 واسه ما دلبری نکن، برو برام کمپوت

بیت دست خالی پیش مریض نمیان، آناناس باشه ها دانیال اگه چیز بخر بی تر
 .دیگه بگیری سیاه و کبودت میکنم

 .و ردیف دندون های سفیدم رو نشونش دادم
 چشم هاش درشت شد : نه بابا؟ 

 .سر تکون دادم: آره بدو بدو برو
 .تدانیال خوب من رو میشناسه واسه همین تند تند تکون داد و از اتاق بیرون رف

همین که دانیال رفت، بغض درسا هم ترکید و من رو بغل کرد: نفس، نفس 
 ببخشید همه اش تقصیر مِن نزدیک بود

 .بمیری
خندیدم و بغل ش کردم: الهی قربون اشک های دون دون تو بشم، ببین نمردم من 

 تا حلوای تو رو پخش نکنم
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 .نمیمیرم
 .مشتی به بازوم زد: دیوونهاز بغل م جدا شد و بین گریه هاش خندید، 

خیلی خب من دیوونه شما عاقل، ببین چه بالیی سر پای نازنین م اومد آقا جون  -
 اینا فهمیدن؟

شونه ای باال انداخت: نه بهشون نگفتیم میخوای بیان من رو دار بزنن؟ بگن 
 .سوگولی مون رو چالق کردی

 .لب هام رو به پایین متمایل کردم: باالخره که میفهمن
 .درسا: هوم دانیال گفت فعال نگیم، خودش بهشون میگه
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 .سری تکون دادم: هوم
 یهو چهره ی پسری که دیده بودم جلوی چشم هام اومد و

 ...هیجان زده رو به درسا گفتم: درسا
 .درسا متعجب نگاه م کرد: ها؟ چیه؟ این طوری صدا میکنی یه چیزی شده

ادم تا با آب و تاب شروع کنم: اون موقع تند تند پلک زدم و آب دهنم رو قورت د
 که غش کردم خب؟

 .درسا: خب
 .درسا فکر کنم یه سر بهشت رفتم و برگشتم -

 درسا با خنده گفت: خب اوشکول تو رو جهنم هم راه نمیدن رفتی بهشت چیکار؟
 .چپ چپ نگاهش کردم: درسا

 .خنده اش رو جمع کرد: آها بستم
 .گذاشتو دستش رو، روی دهن ش 

ببین یه پسر خوشتیپ دیدم، فکر کنم از اون حوری موری ها بود هنوز داشتم  -
 نگاه ش میکردم که یهو غیب شد

 .خیلی حیف شد؛ المصب چه چشم ها داشت
درسا متفکر نگاه م کرد، کنارم روی تخت نشست: من رو ببین، بگو قیافه اش 

 .چطور بود
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ش خوب بود موهای مشکی پر کالغی ولش کن شاید خواب بود، قد بلند، هیکل  -
 با چشم های درشت مشکی و

 ...مژه های پرپشت مشکی لب هاش هم قلوه ای
 درسا وسط حرفم پرید: ای بال چیکار به لب هاش داری؟

 پس گردنی نثارش کردم: زهر مار، تو چرا انقدر
 بی تربیتی؟ همه مثل تو منحرف ان؟ ها؟
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 .یلی خب، چرا میزنی؟ باشه به آقامون بگمدرسا پشت گردن ش رو ماساژ داد: خ
 .خندیدم: خب بگو میگه یکی از طرف من هم بزن

با حرص نیشگونی از پام گرفت، جیغ کشیدم: دستت بشکنه این پام رو هم 
 میخوای چالق کنی؟

پشت چشمی برام نازک کرد: نفس اگه بگم اونی که دیدی خواب نبوده توی 
 بهشت هم نبوده چی میگی؟

 ِزر مفت نزن تو میخوای من رو اوسکول کنی؟میگم  -
از جاش بلند شد و چشم هاش رو تو کاسه چرخوند: باشه من گفتم تو باور نکن، 

 بعد نگی درسا بهم نگفت ها االن
 .میرم

 .دست ش رو کشیدم: بیا قهر نکن چشم موشی من
 .درسا: سبِز سبز

 بابا من میگم چشم های تو موشی تو بگو سبز حاال -
 .چی، االن این موهای سیاه ت رو بیرون ریختی نمیگی دانیال گیر میدههر 

کالفه نفس ش رو بیرون فرستاد و در حالی که موهاش رو داخل میفرستاد غر زد:  
 عجب گیری کردیم، به خدا من با

 .دایی تو به هم میزنم
نمیخوره چشم هام رو درشت کردم: اون زمان که گفتم این دیوانه است به درد تو 

 و تو هم مثل االغ پات رو تو یه
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کفش کردی این رو میخوام، دایی من نبود االن که نامزد کردین و شش ماه 
 .گذشت دایی من شد

 درسا: چیکار کنم؟ دوس ش دارم، حاال خدایی االغ پاش رو تو یه کفش میکنه؟
 چپ چپ نگاه ش کردم: بگم؟
 .خندید: نه نگو خودم میدونم

 .رو نگاه بیا یه گاز بگیرمنگاه، لپ هاش  -
 .بلند تر خندید: نمیخوام صاحب دارن
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 من سنگ قبر صاحب ت رو بشورم یا نه؟ -
 درسا: دلت میاد؟

 .نوچ دایی ِم وگرنه من اونی رو که تو رو از من دور کنه، خودم میکشم چال میکنم -
ی گونه ذوق زده سمت م اومد و دست هاش رو دور گردن م حلقه کرد، بوسه ای رو

 ام گذاشت: الهی من قربون تو
 .بشم چشم قهوه ای من

 .خندیدم و دست هام رو دور کمرش حلقه کردم سرم رو، روی شونه اش گذاشتم
در اتاق باز شد و دانیال وارد شد، با لبخند رو بهمون گفت: به به میبینم خلوت 

 .کردین
 و به سمت مون اومد، درسا از آغوش م جدا شد،

 .ه دانیال رفتم: تویله هم میرن در میزننچشم غره ای ب
 دانیال دستی به پشت گردن ش کشید: واقعا؟

با چشم های درشت نگاه ش کردم، درسا بلند خندید و رو بهش گفت: خنگول کی 
 بودی؟

 .دانیال با خنده دست ش رو دور کمر درسا حلقه کرد
 .واج نکنیدسری از روی تاسف تکون دادم: نچ نچ، به نظر من شما با هم ازد

 درسا: وا، چرا؟
 .چون دو تا تون اوسکول هستین، بچه تون میشه اوسکول به توان دو-
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دانیال بلند خندید، درسا جیغی کشید و سمت م خیز برداشت، دانیال کمرش رو 
 .گرفت

با خنده رو به دانیال گفتم: دانیال این رو نگیر ببین وحشی همه اش میخواد چنگ 
 .بندازه
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در حالی که سعی میکرد خودش رو از دست دانیال بیرون بکشه گفت: بزار درسا 
 این دانیال من رو ول کنه یه نفس

 .میسازم صد تا نفس از بیخت بیرون بزنه
لبخند دندون نمایی زدم: نوچ شما نفس نساز، بعدش هم تنهایی نمیتونی کاری  

 .کنی از دانیال هم کمک بخواه
بره رفت و درسا هم نفهمیدم چطور خودش رو از با این حرف من دانیال روی وی

 دست دانیال بیرون کشید و فرار کرد
 .درسِت درسا مثل خودم شیطون ولی حیاش از من بیشتر
 .بلند خندیدم و رو به دانیال گفتم: اوخی ببین چه ناز بود

 .دانیال خنده اش رو جمع کرد: انقدر سر به سرش نزار
زدم: باشه، حاال بیا اون کمپوت ها رو برام باز  صاف روی تخت نشستم و چهار زانو

 .کن که غش کردم
دانیال کنارم نشست، در حالی که سر کمپوت رو باز میکرد گفت: شما خانوم ها اگه 

 ما مرد ها رو نداشتید چیکار
 میکردید؟ یه سر کمپوت نمیتونید باز کنید؟

کنید چون اگه ما این کار ها از عه؟ اتفاقا شما باید روزی هزار بار خدا تون رو شکر  -
 دست مون بر می اومد هیچ

 .وقت تن به ازدواج با شما موجودات نمیدادیم
ابرو هاش باال پرید، بشقاب حاوی آناناس رو با چنگال سمتم گرفت: ُاه فاشیست 

 شدی؟
خندیدم، تکه ای از آناناس رو سمت ش گرفتم، همین که سرش رو خم کرد چنگال 

 وندم و بارو سمت خودم چرخ
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 .لذت خوردم؛ دانیال با چشم های گرد نگاه م کرد
 .ها؟ از خودم -

 .خندید و موهام رو به هم ریخت: باشه کوچولوی دایی 
 من قربون دایی ام برم یا نرم؟ -

 .لبخند زد که چال گونه اش مشخص شد
 دایی شماره شهرداری چنِد؟ -
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 متعجب گفت: میخوای چیکار؟

 .چاله چوله داریم بیاین پرش کنیدمیخوام بگم اینجا -
 .خندید: زبون نریز، شوهرت میدم ها

 نیشم باز شد: آخ جون شوهر، کو کجاست؟
 .دانیال: روت رو برم بشر

 .ابرویی باال انداختم: میگم دایی 
 دانیال: جانم؟

 اون ماشینی که به من زد تو بودی؟ -
درخشان داشتیم میرفتیم پا روی پا انداخت: نه عزیزم، من و مدیر عامل شرکت 

 .بوتیک من، که اون اتفاق افتاد
جیغ زدم: چی؟ مدیر عامل شرکت درخشان؟ همون که خیلی معروف اون با تو 

 چیکار داشت؟ چطوری باهاش آشنا 
 شدی؟

 .با دهن نیمه باز گفت: خیلی خب نفس بگیر
 ...وای دایی، مردم از کنجکاوی بگو بگو -

شرکت درخشان و چند تا شرکت دیگه قرار توی مجتمع  دانیال: قضیه از این قرار که
 ما نمایشگاه برقرار کنن و چون

بوتیک من از همه بزرگ تره، مدیر و همه کاره ی شرکت دست گذاشته روی بوتیک 
 من و قرار از من

 .اجاره اش کنه



 دردسر  ایدختر 

14 
 

 اوه اوه، خب ادامه بده خودت میخوای چیکار کنی؟-
مبه ای که این آقا قرار دست من بده اون ده شونه ای باال انداخت: با این پول قل
 روز سهل پنج شش ماه بیکار باشم

 .عب نداره
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ابرویی باال انداختم: به به، پس به جای اینکه بیکار باشی این پول رو بزن به زندگی 

 ات ماشین که داری خونه که
 داری مونده بود پول عروسی ات که میگی پول خوبی دستت رسیده چقدر میشه؟

دستی به پشت گردن ش کشید: با پس انداز و این ور اون ور هول و هوش سیصد 
 .تومن

خب پس مگه مرض داری؟ دلت میخواد عموم پشیمون بشه؟ قرار تون سه ماه  -
 نامزدی بود که شد شش ماه پس بیا

دست زن ت رو بگیر سرخونه زندگی ات برو با این اخالق گندی که تو داری هر چی 
 گذره درسابیشتر داره می

 .پشیمون تر میشه
 اخم هاش در هم شد: مگه چمه؟

ِچت نیست ابروِت خیلی بهش گیر میدی، یعنی چی آرایش نکن با این نرو با این  -
 برو میخواد زن ت بشه قرار

 .نیست غالم حلقه به گوش ت بشه
 .دستی توی هوا تکون داد: این ها همه از سر عالقه است

عالقه عالقه، فکر نکن توی زندگی مشترک زن و مرد یکی چشم غره ای بهش رفتم: 
 میشن نه خیر، توی زندگی

مشترک هم من وجود داره هم تو و هم ما پس بزار خودش برای خودش تصمیم 
 .بگیره

 .دست هاش رو به نشانه ی تسلیم برد: باشه، فقط با اون رژ قرمز کنار نمیام
 گفتی اسم این مدیر چیه؟چپ چپ نگاه ش کردم و بحث رو عوض کردم: خب ن

 .دانیال: رهام راد
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 ...المصب عجب -
 .با دیدن اخم های پر رنگش حرف م رو عوض کردم: عجب آناناسی، اوم به به

 ابرویی باال انداخت: که خوشمزه است؟
 .دانیال: بله، درسته

 .نیشم باز شدو حرفی نزدم
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انداختم رو به درسا گفتم: به کمک درسا مانتوم رو پوشیدم و شال م رو روی موهام 

 دست گل ت درد نکنه، حاال برو
 .شوهر ُخلت رو بگو بیاد تا بریم

نیشگون ریزی از بازوم گرفت که جیغ م هوا رفت، ابرو باال انداخت: این هم تالفی 
 .اون حرف ها

باشه وقتی به دانیال گفتم اون پول رو برداره بره صفا سیتی و نیاد تو رو بگیره  -
 .ادب میشی 

 کنجکاو نگاه م کرد: چی؟ کدوم پول؟
 .نوچ نمیگم -

 .خودش رو لوس کرد: نفس
 خندیدم: نمیگم حنات دیگه پیش من رنگی نداره

 .با حرص گفت: به جهنم
 .باشه التماس نکن، برام پاستیل بخر تا بهت بگم -

 .با چشم های گرد نگاه م کرد: فرصت طلب
حالی که دو تا عصا دست ش بود وارد  نیشم باز شد، در اتاق باز شد و دانیال در

 اتاق شد: آماده ای دایی؟
 .پ ن پ، آماده نیستم این روح من آماده است -

 درسا خندید ورو به دانیال گفت: ببین در نزدی ها؟
 دانیال کالفه گفت: بابا با کدوم دست؟ هردو تاش

 .عصا ست
 .خالی بود در نمیزدرو به درسا گفتم: این اگه ده تا دست داشت ُنه تاش 
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 .دانیال چشم غره ای بهم رفت: خیلی خب زبون نریز
 خندیدم: میخوای شوهرم بدی؟
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 .عصا ها رو دست م داد: نه ترشی میاندازمت
 جان شوری یا لیته؟ -

 خندید: بستگی داره تو چی دوست داری؟
 .من که فقط تو رو دوست دارم -

 .ره هادرسا با چشم غره بهم گفت: هوی صاحاب دا
دستم رو دور گردن دانیال حلقه کردم و ماچ ش کردم: دایی خودم ، دوسش دارم  

 بوس ش میکنم حاال اگه تو هم
 .دلت خواست به من ربطی نداره

 .دانیال با خنده رد بوس رو از روی گونه اش پاک کرد: َاه تفی شدم
 .نیشگونی از بازوش گرفتم: خیلی هم دلت بخواد

گفت: باشه فعال دور دور توئه وقتی عروسی گرفتیم و داغ دیدن درسا دست به کمر 
 ش رو به دلت گذاشتم بعد گریه

 .ی تو رو هم میبینم
 .صورت م جمع شد: َأه َأه

 .دانیال روسمتش ُهل دادم: بیا از خودت نخواستم
عصا ها رو برداشتم و بهشون تکیه دادم، حاال چجوری با اینها راه برم؟ قدم اول رو 

 م یهو یکی از عصا ها جابرداشت
خالی داد و خواستم با مغز پخش زمین بشم که دانیال پرید من رو گرفت؛ درسا 

 بلند خندید: خب آِخ نابغه بلد نیستی
 .سر جات بشین

 کی؟ من بلد نیستم؟ من؟ -
دانیال کمرم رو گرفت دیدم به درسا اشاره کرد چیزی نگه و در حالی که به بیرون 

 :بهم گفتهدایت م میکرد رو 
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دایی جان االن حاج بابات تو رو اینجوری ببینه سر من و درسا رو میکنه توی سینی 
 میزاره االن از من کمک بگیر تا

 .بعد یاد بگیری
 مگه به حاج بابا نگفتین؟ -
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 .درسا: نه

 .اون بنده خدا من رو این طور ببینه سکته میکنه -
 .درسا: بگو خدا نکنه

 .جون رو چیکار کنیم؟ دایی جان کاش میگفتی خدا نکنه، عزیز  -
 .دانیال کالفه گفت: میگم دایی جان، اصال امشب رو بیا بریم خونه ی من تا بعد

نه، مگه چیکار شدم؟ مچ پام مو برداشته دیگه تیر که نخوردم، خونه خودمون  -
 .بهتر

 .درسا: به نظر من امشب رو برو خونه دانیال
 ...عث و بانی ش روباشه، کشتید بریم خدا با -

 .با دیدن چشم های درشت درسا گفتم: چهار قلو بده
 .درسا جیغ زد: میگفتی برم زیر هیجده چرخ بهتر از این حرف ت بود

 .بلند خندیدم: پنج تاش میکنم ها
 .دانیال با حالت زاری گفت: به من رحم کن

 .همه مون خندیدیم و به طرف ماشین رفتیم
، یه واحد صد و هشتاد متری با دو تا اتاق و آشپزخونه وارد خونه ی دانیال شدیم

 ای جمع و جور نگاه م رو از مبلمان 
اسپرت سفید مشکی اش گرفتم و رو به درسا گفتم: تو االن از در دیگه وارد نشو، 

 .برگرد
 درسا لب ورچید: چرا؟

چشم غره ای بهش رفتم: خجالت بکش خونه نامزد نباید بیای تا هر وقت ازدواج 
 .دینکر

 .دانیال پشت سر ما وارد خونه شد و متعجب گفت: چرا وایستادین؟ برید تو
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 .بزار اول درسا رو بندازم بیرون بعد -
 .درسا جیغ زد: خیلی بدی

 .خندیدم: جیغ نزن اصال دانیال رو بیرون میندازیم
 دانیال با چشم های گرد گفت: چرا؟ چیکار کردم؟

 .درسا اینجا بیادزشِت دایی جان نباید  -
دانیال خندید و در حالی که کفش هاش رو با کفش رو فرشی عوض کرد گفت: 

 مگه بار اولش؟ بیاید ناهار سفارش
 .میدم

 و دور شد. با دهن نیمه باز سمت درسا چرخیدم: بار اولت نیست؟
 .با نیش باز ابرو باال انداخت: نوچ

 :لب م و به پایین متمایل کردم و تاسف بار گفتم
 .واقعا که

 .با سر به داخل اشاره کردم: برو، برو تو االن میزنم تو رو هم چالق میکنم
 .درسا با خنده وارد خونه شد. سری از روی تاسف تکون دادم و وارد شدم

روی تخت دو نفره ی ی دانیال نشستم و رو به درسا گفتم: بی شوهر چند بار اینجا 
 اومدی؟

و دستی بین کشید و غر زد: ببین هیچ وقت  شال ش رو از روی مو هاش برداشت
 .از این حالت در نمیان

نگاه م بین مو های فرش چرخید و شونه باال انداختم: چیکار کنم؟ برو کراتینه کن 
 ارثِی کاریش نمیشه کرد من که

 .خودم رو عادت دادم
 .دکمه های مانتوش رو باز کرد: دایی ات نمیزاره تو یه چیزی بهش بگو

 
19 

م رو از تاپ اسپرت مشکی اش گرفتم: به من چه، مگه من مفتش مردمم؟ تو نگاه 
 سیاست نداری من با اون دیوانه سر
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 و کله بزنم؟
 یهو سر دانیال از درز در وارد اتاق شد: کی دیوانه است؟

 چشم هام رو درشت کردم و جیغ زدم: دانیال
 .خجالت بکش

 خندید و در اتاق رو باز کرد: چرا؟
 مگه ما لخت باشیم تو باید سرت رو بندازی بیای تو؟محض ِارا  -

شیطون نگاه مون کرد و در حالی که دست انداخت دور کمر درسا گفت: مگه نا 
 محرمید؟ تو بچه خواهرمی این سفید

 .برفی هم خانوم آینده ام
 .و گونه ی درسا رو بوسید

 .خندیدم: یعنی حیا رو دادین به گربه، از من خجالت بکشین
 .درسا لب پایین ش رو گزید: دانیال

 .دانیال: جانم؟ خانوم م این دست شیطون رو از پشت بسته
 .عصام رو برداشتم: دانیال از جونت سیر شدی ادامه بده

 .دست هاش رو به نشانه ی تسلیم باالی سرش برد:اوه اوه تسلیم
ار چشم غره ای بهش رفتم: خیلی خب من تو این شلوار المصب پختم، یه شلو

 .راحتی بده من بپوشم
دانیال سمت کمدش رفت و کشو ش رو باز کرد، درسا سمتم اومد و دستی روی گچ 

 دور مچ پام کشید و با خنده
 .گفت: جون میده واسه نقاشی 

چپ چپ نگاه ش کردم: جون میده تو رو یه فصل بزنم که این بال رو سر من 
 .آوردی

 حاالدرسا: چند بار بگم ببخشید من رو ول کنی؟ 
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 چه جوری این رو از پات دربیاریم؟

 .شما نمیخواد زحمت بکشید خودم قیچی اش میکنم -
 .دانیال شلوار راحتی مشکی رنگی سمتم گرفت: بیا عزیزم
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نگاهی به شلوار انداختم، یعنی رسما دو تای من داخل ش جا میشدن. درسا بلند 
 خندید: آخی نفس چه خوشتیپ

 .این شلوار جدیدت میگیریم واسه خنده ی ملتبشی ها، یه الیو هم با 
دانیال خندید، نیشگونی از رون پای درسا گرفتم: باشه یه الیو هم از تو میزاریم 

 .واسه گریه ی ملت
 .درسا صورت ش از درد جمع شد و رو به دانیال گفت: دانیال ببین نیشگون میگیره

 .آخی دانیال برات بمیره، زبون نریز تا نیشگون نگیرم -
دانیال: شما دو تا یه صبح تا شب پیش هم باشید چیزی ازتون نمیمونه، چرا انقدر 

 کلکل میکنید؟ گفته باشم من
 .شب مهمون دارم اگه قرار انقدر سر و صدا کنید من از االن کنسل ش کنم

 کنجکاو رو به دانیال گفتم: کیه؟
 دانیال: کی به کیه؟

 بابا مهمون ت کیه؟ -
 .دانیال: آها رهام

ابرو هام باال پرید، ناخواسته نیشم باز شد، سریع نیش م رو جمع کردم و رو بهش 
 گفتم: نه خیر، این کلکل ها از سر

 عالقه است درسا خواهر نداشته ی من مگه نه درسا؟
 .درسا لبخندی به روم زد:آره عزیزم تو ژو ژوه ی اود اودمی 

 .خندیدم: الهی قربون تو برم بیا ماچ رو برسون
بعد از اینکه با درسا حسابی هم رو تف مالی کردیم رضایت دادیم از هم جدا شیم و 

 .برای ناهار آماده بشیم
 خیلی کنجکاوم رهام رو ببینم، اگه اون حوری که دیدم باشه؟
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 ...خب که چی؟ باشه، فقط یه بار ببینم ش مطمئن بشم اون بوده یا نه
و به دانیال گفتم: ساعت شش بعد از ظهر قاشقی از چلو کباب رو دهنم گذاشتم و ر

 به ما ناهار میدی؟
 درسا صورت ش جمع شد: َأه نفس حالم بهم خورد،
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 .دهن ت رو ببند
دهن م رو بستم و غذام رو قورت دادم، دانیال شونه ای باال انداخت: دیر شد، من 

 چیکار کنم؟
 .بشقاب غذا رو که هنوز پر بود پس زدم: من سیر شدم

از جاش بلند شد و تقریبا روی میز دراز کشید و دست ش رو روی  درسا نگران
 پیشونی ام گذاشت: نفس مریض

 شدی؟
 سرم رو کج کردم: وا، رو میز دراز کشیدی ها

 چه ربطی داره؟
 دانیال پایین تاب درسا رو کشید: بشین، چی شده؟

درسا سر جاش نشست و متعجب گفت: نفس این چه غدا خوردنِی؟ تو همیشه 
 .ب رو هم همراه غذا قورت میدیبشقا

دانیال پق زیر خنده زد، گوجه ی باقی مونده ی توی بشقاب م رو برداشتم و سمت 
 درسا پرت کردم، جیغی زد و جا

خالی داد که صاف رفت تو دیوار خورد؛ الفرار دانیال تازه کاغذ دیواری هاش رو 
 عوض کرده، چه خاکی تو

 .ت پیش رو بگیرم پس نیفتممالج م ِگل تشکیل بدم؟ ها واستا دس
 .خودم رو جدی و اخمو گرفتم، حاال خنده ام نگیره صلوات 

دانیال با دهن نیمه باز و چشم های درشت نگاه م کرد و با درموندگی گفت: تازه 
 .کاغذ دیواری ها رو عوض کردم

 .چشم غره ای بهش رفتم: حقته، جلوی زن ت رو بگیر
 

22 
رفته بود به خودش اومد و برگشت به دیوار نگاه کرد، درسا که تو حالت ُشک فرو 

 یعنی رسما گوجه ِله شده بود و
 .فاتحه ی کاغذ دیوار ها رو خونده بود

درسا سمت م چرخید و لب پایین ش رو گاز گرفت، دانیال نفس ش رو بیرون 
 فرستاد و از جاش بلند شد: من از دست
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 .شما دو تا سکته نکنم خیلی کارِ 
 .باز کردم: غصه نخور دایی جون پسته بخورنیشم رو 

 .نگاهی به دیوار انداخت و سمتم چرخید: گروِن بابا
 چی کاغذ دیواری ها؟ -

 .دانیال: نه بابا پسته
من و درسا بلند خندیدیم، درسا از جاش بلند شد و رو به دانیال گفت: عزیزم میز رو 

 جمع کنم؟
 .فس ببین چیکار کردیدانیال سر تکون داد: آره اشتهام کور شد، ن

 .اوو، خیلی خب بابا میگم آقامون بیاد برات عوض کنه -
 چشم هاش رو ریز کرد و لب های قلوه ای صورتی اش رو جلو داد: که آقاتون؟

 .خندیدم: هوم آقامون
دانیال: خوب زبون بریز، االن پات شکسته کاریت ندارم بترس از روزی که خوب 

 .بشی و من بمونم با تو
 ی میخوای چیکار کنی؟آخِ  -

 .دانیال: حاال میگم بهت
 .ای جان لحظه شماری میکنم -

به پشت روی تخت دراز کشیدم، حوصله ام سر رفت چیکار کنم؟ پام م چالق شده 
 نمیتونم کسی رو اذیت کنم؛ ای

 .خدا چالقی رو نصیب گرگ بیابون بکن ولی بره اش نه
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تو رو دیدم و دلم ذره ذره ذره واسه تو صدای زنگ موبایلم باعث شد از جا بپرم: 

 میره ولی تو یه ذره نمیخوای که
 ...بمونی با دلم و هی میگی میزارمت میرم و

 .همزمان با زنگ خودم جیغ زدم: وا...ی 
به ثانیه نکشید که در اتاق محکم باز شد و دانیال و درسا خودشون رو توی اتاق 

 پرت کردن، دانیال مسواک به دست



 دردسر  ایدختر 

23 
 

که خمیر دندون ها و کف ها از توی دهن ش چکه میکرد روی چونه  و در حالی 
 اش و درسا در حالی که دکمه های

 .مانتوش رو یکی در میون بسته بود
با چشم های درشت نگاه شون کردم یا خود خدا نکنه زلزله اومده؟ به یه فالکتی از 

 روی تخت پایین پریدم و داد
 .زدم: زل..زله...پناه بگیرین

درسا خودش رو زیر تخت پرت کرد دانیال هم توی چهارچوب در وایستاد من 
 بیچاره هم دست هام رو حایل سرم

 .کردم
 وایستا ببینم، پس چرا هیچ چیز نمیلرزه؟

یه خوره اتفاقات رو توی ذهن م جا به جا کردم و با فهمیدن قضیه بلند زیر خنده 
 .زدم

من در حالی که از خنده نزدیک بود دانیال با چشم های درشت نگاه م میکرد و 
 سقط بشم رو بهشون گفتم: الهی که

نمیرید، این چه طرز اومدن توی اتاق؟ فکر کردم زلزله اومده اومدین من رو نجات 
 .بدین

با این حرف من درسا تکونی خورد که صدای برخورد پیشونی اش به تخت اومد و 
 .جیغ زد: نفس من تو رو میکشم

لند شدم و روی تخت نشستم، درسا از زیر تخت بیرون اومد و به زحمت از جام ب
 پیشونی اش رو ماساژ داد، دستم رو

 .روی شکم م گذاشتم: دم تون گرم، روح م شاد شد
 .درسا سمتم خیز برداشت، عصام رو جلوش گرفتم: هو، فاصله رعایت

 .درسا: آدم نمیشی، تو آدم نمیشی 
رچوب در ایستاده بود رو به درسا گفتم: چشمم به دانیال افتاد، شوک زده توی چا

 .ببین دانیال سکته کرد
 

24 
 ...درسا ضربه ای به صورت ش زد و با صدای نسبتا بلندی گفت: دانیال
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 تکونی خورد و با چشم های درشت اطرف رو نگاه کرد: چی شده؟
 .خندیدم: آب ش رو کشیدن پلو شده

بازوی دانیال انداخت و نگران گفت: درسا سمت دانیال رفت و دست ش رو دور 
 .عشقم خوبی؟ چیزی نیست

اخم های دانیال در هم گره خورد و با حرص گفت: نفس تو توی این شرایط هم 
 ول کن نیستی؟

چشم هام رو درشت کردم: ببخشید ها شما یهو خودتون رو داخل انداختید، خب 
 .منم ترسیدم

 .درسا: تو جیغ زدی وای
َأم مجرم، آدرنالین خون تون باال رفت یا نقشه ی تازه  خندیدم: خو باشه آی

 بکشم؟
 .درسا چشم غره ای بهم رفت: کی تو رو شوهر بدیم تربیت بشی 

 .دانیال خندید: کدوم بی چاره ای این رو بگیره
 .میگیره خوب ش هم میگیره تا کور بشه هر کی نمیبینه -

دانیال صورت م جمع شد: َأه با دیدن خمیر دندون های خشک شده روی چونه ی 
 دایی برو دهن ت رو بشور حالم

 .بهم خورد
دانیال دست ش رو روی دهن ش گذاشت و از اتاق بیرون رفت، درسا رو بهم 

 گفت: من دیگه میخوام برم، دانیال
 .میرسونتم

 .نه تو رو خدا نرو، شب هم همین جا بمون -
 .خندید: نمیشه

 .پر رو چپ چپ نگاه ش کردم: برو، برو بچه
دکمه های مانتوش رو بست و رو بهم گفت: امشب قرار همین رفیق جدید دانیال 

 بیاد، نفس به چشم داداشی خیلی
 .خوشتیپ و خوشگِل ُخل بازی در نیاری فکر کنه عقب مونده ای ها
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لنگ کفش پای سالم م رو در آوردم و سمت ش پرت کردم، جا خالی داد و به دیوار 
 ابرویی برام باال خورد با نیش باز

 .انداخت: میگم نشونه گیریت افتضاح میگی نه
 .برو بچه، برو تا روی بدم رو ندیدی -

 .با خنده بوسی روی هوا برام فرستاد و از اتاق خارج شد
خندیدم و موبایل م رو برداشتم و تماس رو چک کردم حاج بابا زنگ زده، برقراری  

 تماس رو لمس کردم و گوشی رو
 ...گرفتم کنار گوشم

 صدای حاج بابا توی گوشی پیچید: جانم؟
 ذوق زده گفتم: سالم حاج بابایی خودم، چطور مطوری؟

 حاج بابا: سالم دختر گلم، خوبم بابا، تو خوبی؟
 .قربونت برم خوبم -

 .حاج بابا: خدا نکنه
 صدای مادرجون توی گوشی پیچید: حاج قاسم با کی حرف میزنی؟ نفِس؟

 .باهاش حرف بزن حاج بابا: آره بیا
 مادر جون: الو نفس جان، خوبی مادر؟

 خندیدم: سالم به پریناز خودم، ناز نازی حاج قاسم، خوبم فدات بشم شما خوبین؟
خنده ی ریزی کرد، هیکل درشت و قد کوتاه ش که هر وقت ریز میخنده جلو چشم 

 .هام اومد، لبخند زدم
شدم مادر، کجایی دلم برات یه ذره مادر جون: بلبل زبونی های تو شنیدم خوب 

 .شده
 ِعه؟ از راستنی یا دروغنی؟ -

شیطون ادامه دادم: من که میدونم من نیستم حسابی با حاج قاسم خوش 
 .میگذرونید

ه مادر، این چه حرفِی؟ از ما گذشته  .مادر جون: یِیَ
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 بلند خندیدم: قربون اون لپ های گل
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 .راهید باید یه عمه برای من بیاریدانداخته تون بشم، هنوز اول 
 مادر جون این دفعه خندید، صدای حاج بابا اومد: نفس، زبون میریزی بابا؟

 آره میخواید شوهرم بدید؟ -
 .مادر جون: نه فدات بشم تو رو به پسر شاه پریون هم نمیدیم

 .آخ آخ پس بگید از صف خارج بشه -
 م مادر خونه ی دایی ات هستی؟مادر جون دوباره خندید: من که دل درد گرفت

 .همزمان درسا در اتاق رو باز کرد و گفت: نفس من رفتم
 .سری براش تکون دادم: باشه به سالمت

 درسا: با کی حرف میزنی؟
 چشم غره ای بهش رفتم: دوست پسرم، فضولی؟

 .ایشی گفت و از اتاق بیرون رفت
 .خندیدم و گفتم: آره مادر جون

 ع کردی، درسا اونجاست مادر؟مادر جون: فکر کردم قط
 .آره االن با دانیال میاد -

 مادر جون: بهتر دخترم، االن عموت غر میزد، خب کاری نداری؟
 .نه مادر جون، از طرف من حاج بابا رو ببوس -

 .مادر جون خندید : خداحافظت گوشی با حاج بابات 
 حاج بابا: نفس بابا کی میای؟
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 .چند روزی اینجا بمونم میامنفسم رو رها کردم: میام 
 .حاج بابا: باشه ما رو بی خبر نزار

 .چشم مواظب خودتون باشید -
 حاج بابا: تو هم همین طور خدانگهدار

 .خداحافظ -
گوشی رو قطع کردم و به صفحه ی خاموش گوشی نگاه کردم، لبخندی روی لب م  

 نشست، خیلی دوسشون دارم اگه
 .نبودن احتماال من بهزیستی بودم
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بعد از اینکه پدر و مادرم رو توی سن ده سالگی از دست دادم، حاج بابا قیم من 
 .شد و جای پدر و مادر من رو گرفتن

 .نفسم رو رها کردم، چقدر درد کشیدم تا به اینجا رسیدم
 .زیر لب زمزمه کردم: خدایا شکرت 

 نگاهی به ساعت انداختم نه شده، چرا دانیال نیومد؟
 یدم تصادف نکرده باشه؟گوشه ی لب م رو جو

 .اگه تصادف کرده باشه مرده باشه کی براش حلوا درست کنه من بلد نیستم
 زبون م رو گاز گرفتم یعنی خاچ تو مخ

نداشته ات نفس، االن داری واسه حلوا بلد نبودن حرص میخوری؟ خدا نکنه، دایی 
 ام کاری شده باشه من ِدغ

 .میکنم
بار دهم شماره اش رو گرفتم با وصل شدن تماس جیغ موبایل م رو برداشتم برای 

 زدم: الو دانیال، خبر مرگ ت رو
 برام بیارن کجایی، بی شعور من مردم و زنده شدم کدوم گوری رفتی؟
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دانیال با خنده گفت: الو نفس، هیس چرا جیغ میزنی دایی جان من با درسا یه 
 چرخ زدیم االن دارم میام نیم مین

 .فقط کلیدام یادم رفت بردارم در رو باز کنی  دیگه خونه ام،
الزم نکرده بیای، اون گوشی المصب ت رو نمیتونی جواب بدی؟ میفهمی نگران  -

 شدم؟
 .با لحن مهربونی گفت: نگران من شدی دایی؟ قربونت برم

 خندیدم: نه خیر کی نگران تو بشه؟ نگران بودم حلوات رو کی بپزه؟
 .با مکث گفت: دستت درد نکنه

 .خواهش میکنم قابل نداره -
دانیال: آها، بس حرف میزنی یادم رفت بگم، تا پنج دقیقه ی دیگه رهام میاد 

 .سرش رو گرم کن تا من برسم
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چشم هام درشت شد: ببخشید من رو با دلقک سیرک اشتباه گرفتی که سرش رو 
 گرم کنم؟ بعدش هم تو با کدوم

غریبه رو بفرستی خونه ای که یه دختر نیمکره ی مغزت به این نتیجه رسیدی مرد 
 .تنها توش هست

صدای خنده اش توی گوشی پیچید: نترس خیالت راحت کاریت نداره، اون تو رو 
 ببینه 

 .بی چاره میترسه نفس آبرو ریزی نکنی ها
جیغ زدم: یک آبرو ریزی نشون ت بدم، ده تا آبرو ریزی از بیخت بیرون بزنه تو 

 با بزرگتربیت نداری یاد نگرفتی 
 .ترت چطوری حرف بزنی 

 .دانیال رسما قهقهه زد و گفت: نفس قطع کن دو ماه ازم کوچیک تری
هان میدونم، تقصیر عزیز و پدربزرگ بوده سر پیری خواستن با دخترشون رقابت  -

 کنن، وگرنه هم چین موجودی
 .تولید نمیکردن

 .با صدای بریده بریده از خنده گفت: نفس من بیام خونه
 .دم: رات دادم بیا خدافظی خندی

 .دانیال: خداحافظ
 

29 
گوشی رو قطع کردم و از جام بلند شدم، مقابل آیینه قدی ایستادم یعنی من با این 

 شلوار گشاد و پیراهن راه راه
 مردونه ی دانیال چجوری با این پسِر رو به رو بشم؟

 .یه لنگ پا چرخی زدم، چه خوشتیپ شدی امشب
فرم رو باالی سرم جمع کردم و گیره زدم؛ چشم خوشگل  خندیدم و موهای حالت

 کی بودی تو؟
 ...الهی قربون خودم برم که انقدر

 .با صدای زنگ خونه قربون صدقه رفتنم از خودم نصفه نیمه موند
 کیه؟
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با یاد آوری رهام چشم هام چهار تا شد، چه خاکی به سرم بریزم؟ یا اکثر اماما نیاد 
 من رو بدزده؟

 .ی با این سر و شکلی که من دارم میاد من رو میدزدهحاال خدای
دوباره صدای زنگ اومد، نفس خنگ بازی در نیار برو در رو باز کن، شال م رو روی 

 موهام انداختم عصام رو برداشتم و
 .از اتاق بیرون رفتم و سمت در حرکت کردم

رده بی از چشمی در بیرون رو نگاه کردم، اوپس چه هیکلی چرا پشت ش به من ک
 .تربیت

 .آب دهن م رو قورت دادم و در رو باز کردم
پسر سمت م چرخید، جل الجالب این هموِن همون حوری که دیدم؛ با چشم های 

 درشت
نگاه ش کردم اون هم متعجب من رو نگاه میکرد؛ فکر کنم ده باری سر تا پای من 

 رو برانداز کرد و دید من از رو
 آقای فرهیخته؟نمیرم گفت: سالم منزل 

 .دستپاچه گفتم: سالم خدافظ
 و در رو بستم. من چیکار کردم؟ در رو بستم؟
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 هی وای من، چه کاری تو کردی؟
 .سریع در رو باز کردم، پسر بیچاره هنگ کرده بود

 .تند تند سر تکون دادم اگه خراب کاری کنم با دانیال طرفم
 .سریع گفتم: سالم ببخشید بله، بفرمایید

 های درشت مشکی اش رو ریز کرد: خودشون تشریف ندارن؟چشم 
نگاه م رو از پیراهن جذب سورمه ایش، که هیکل خوب ش رو به نمایش گذاشته 

 .بود گرفتم، نفس چشم ها درویش
به زور لبخندی زدم که بیشتر شبیه دهن کجی بود و گفتم: االن میان شما 

 .بفرمایید
 ..سری تکون داد و
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 .فتم، دیدم داره ِبر و بر من رو نگاه میکنهاز جلوی در کنار ر
 چشم هام رو درشت کردم و گفتم: باالخره خیر اومد یا شر؟

 گیج نگاه م کرد: بله؟
 .ابرویی باال انداختم: استخاره تون رو میفرمودم

 هاه هاه هاه، آی َأم پر چونه نمیتونم جلو زبون م رو بگیرم چیکار کنم؟
 .لهابرو هاش باال پرید و گفت: ب

شیطوِن میگه بگو بله و زهر هالهل بیا بَچپ تو دیگه با این لنگ چالق م یه ساعت 
 .پای در وایستادم

چپ چپ نگاه ش کردم حاال درسته خوشگلی ولی اگه تا ده ثانیه دیگه داخل نیای، 
 .عصام رو تو حلق ت میکنم

 .سرش رو پایین انداخت و گفت: پس با اجازه
 .و وارد خونه شد
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 .زیر لب گفتم: پس شانس ت گرفت
 صداش اومد: چیزی فرمودین؟

 .نفس م رو رها کردم و در رو بستم، چه لفظ قلم هم حرف میزنه
 ...سمت ش چرخیدم و گفتم: نه، بفرمایید، داخل پذیرایی بت

 زبون م رو گاز گرفتم، حاال چجور َگند م رو جمع کنم؟
نیش م رو باز کردم و رو بهش که  یه المپ از این رنگی ها باال سرم روشن شد و

 منتظر نگاه م میکرد گفتم: ِبَتره،
 .یعنی پذیرایی برای نشستن بهتره

خیره نگاه م کرد، یکی بیاد من رو نجات بده این میخواد من رو بکشه، عصام رو 
 سفت چسبیدم اگه جلو اومد تو

 .مالج ش بکوبم، طفلی بچه مون آروِم بدون حرف وارد پذیرایی شد
 .با این، تو این نیم مین جار و جنجال راه نندازم صلوات من 

 .کنار مبل یک نفره ایستاد، رو بهش گفتم: بفرمایید
 .نشست، من میگم این پسر خوبِی شما باور نمیکنید
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 رو بهش گفتم: بفرمایید دوغ میل دارین یا نوشابه؟
ت سرش رو یه جوری بلند کرد، گفتم استخوون هاش شکست؛ با چشم های درش

 نگاه م کرد نکنه سوتی دادم؟ ها؟
من چی گفتم؟ دوغ یا نوشابه؟ کم مونده کله ام رو به دیوار بکوبم؛ یعنی این هم 

 پرید؟ گوشه ی لب م رو جویدم
 چطوری گندی که زدم رو جمع کنم؟

چرا من انقدر ِخنگ تولید شدم؟ رهام از حالت بهت در اومد و رو بهم گفت: شما 
 بنشینید نمیشه با این پابفرمایید 

 .اینطوری وایستادین
 .نیشم تا بنا گوش باز شد، الهی ننه ات دورت بگرده

 .نه نمیشه که با دهن خشک بشینید، حداقل میوه پوست بگیرید -
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 .و به ظرف میوه ی روی میز اشاره کردم
 .لبخند کم رنگی زد: باشه، شما بفرمایید
و خواستم پا روی پا بندازم، دیدم پام اندازه روی مبل یک نفره مقابل ش نشستم 

 ی کله ی رهام تو گچ و نمیشه
تکون بخوره؛ راستی این بود به من زد؟ نفس کش من چرا انقدر ریلکس م؟ باید با 

 .همین عصا تو مالجش بزنم
 البته میدونم خودم چلفتی بازی م گل کرد و

 دارم؟اون طور پخش زمین شدم پس با این بیچاره چه کار 
با صداش تکونی خوردم و به خودم اومدم: فکر میکنم شما خواهر زده ی دانیال و 

 همون خانومی باشید که صبح
 .نزدیک بود تصادف کنیم

سرم رو بلند کردم و نگاه ش کردم، لبخند کج و معوجی تحویل ش دادم این چرا 
 انقدر زرنگ؟

 .من خودم نمیدونستم کی هستم
 .گفتم: بله، درستهچشم هام رو ریز کردم و 
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 پا روی پا انداخت و دست هاش رو روی
 سینه اش گره زد نگاه م رو از شلوار جین

 سورمه ایش گرفتم که گفت: چی شد اونطوری وسط جاده اومدین؟
 .خندیدم، واستا ایستگاه ش رو بگیرم بخندم
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 یعنی شما متوجه نشدین؟ -
 گیج نگاه م کرد: متوجه چی؟

 ن سوراخ شد من رو وسط جاده پرت کرد؟جدی گفتم: که آسمو
 ...متعجب نگاه م کرد، خنده ام گرفته واقعا که اوسکول به توان چهار هم دیدم

 خودش رو جمع و جور کرد: آهان، مزاح میفرمائید؟
ابرو هام رو باال فرستادم و خندیدم: هوم، من از ماشین پیاده شدم، پام ُسر خورد و 

 .این اتفاق افتاد
 .اد: خداروشکر حداقل سالم موندیدسر تکون د

 چپ چپ نگاه ش کردم، این پای چالق من رو چشم های لوچ ش نمیبینه؟
 .ادامه داد: البته از پاتون فاکتور میگیرم، میشد اتفاق های بد تری بیفته

 .لب م رو جویدم، باشه قبول تو حرف نزن
نیال شنیدم شما واسه اینکه به قتل نرسونمش بحث رو عوض کردم: آهان من از دا

 مدیر عامل شرکت درخشان
 هستید، یعنی شما صاحب اونجا هم هستید؟

ابرو های مشکی اش رو باال انداخت: خیر، من در اصل مدیر مالی شرکت هستم، به 
 خاطر غیبت پسر عمو م که مالک

و مدیر اصلی شرکِت فعال مسئولیت اونجا با مِن ایشون برگرده من به جایگاه 
 .مخودم برمیگرد

 عه؟ ببخشید فضولی میکنم ایشون کجا هستن؟ -
یه جوری نگاهم کرد انگار گفت فضولی؟ یا مفتش؟ خو چیکار کنم کنجکاوم، اصال 

 اون چند سالِش؟ مثل همین
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خوشتیپ یا نه؟ و سوال اصلی تر اینکه مجرد یا متاهل؟ این مهم ترین سوال که 
 اگه مجرد باشه خودم مخ ش رو

 .خیلی خوشگل م واس همونمیزنم؛ نه که 
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 .باالخره جواب م رو داد: برای قرار داد ترکیه هستن

اوه گاد، با ترکیه هم قرار داد میبندن؟ شونه ای باال انداختم که گفت: آقا دانیال 
 نمیان؟

 .نه اگه خدا بخواد زیر قطار رفته، االن با نکیر منکر درگیرِ  -
 چشم هاش گرد شد و گفت: چی؟

 خندیدم: نخودچی؟ یا کشمش؟
 .خندید، الهی بگردم بچه خنده اش گرفت

 .فکر میکنم روحیه ی شوخ شما به دایی تون رفته :
 ِعه؟ چه جالب دانیال شوخی هم میکنه؟ -

 سر تکون داد: بله، با شما چی؟
نه بابا من دست کشیدم رو سرش اینطوری شده، وگرنه با یه َمن عسل هم  -

 ...خورده نمیشه
زمان صدای زنِگ خونه بلند شد، پس تشریف آوردن. رهام رو بهم گفت: شما هم

 .بنشینید من باز میکنم
 . سری باال انداختم: نه نمیخواد زحمت بکشید، َکس خاصی نیست خودش میره

 متعجب گفت: چطور مگه؟
شونه ای باال انداختم: هیچی، دایی ام یه همسایه داره بنده خدا بیماری روانی داره 

 یشه همین ساعت ها زنگ درهم
 .خونه ها رو چند دقیقه ای میزنه و میره

 متعجب تر گفت: خب چرا به تیمارستان اطالع نمیدن؟
 .لبم رو گاز گرفتم: ِعه این چه حرفیه؟ تو در و همسایگی زشته
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 گیج گفت: هر جورصالح میدونن ولی خطرناک نیست؟
 خنده ام گرفته بود، دانیال بیچاره

مرض های عالم رو گرفت، حاال المصب دست ش رو روی زنگ گذاشته همه ی 
 .برنمیداره

 .رو به رهام گفتم: نه اگه کاری ش نداشته باشی 
صدای زنگ موبایل م بلند شد، با دیدن اسم دانیال ردی دادم و روی سایلنت 

 .گذاشتم؛ رسما داشتم کر میشدم
 .رهام کالفه گفت: نمیشه که مزاحم ت ایجاد میکنن

ست م رو به پیشونی ام تکیه دادم: آره واقعا، سرم ذاره میترکه اگه میشه برید د
 .ردش کنید

 رنگ از رخسار ش پرید، دستپاچه گفت: من؟
 :لب م رو از داخل جویدم تا نخندم

 َپ َن َپ، من؟ خودم برم؟ میترسید؟
 .یهو جدی شد و از جاش بلند شد: نه خودم میرم

 .من رو ببرید بزنید تو مالج ش خندیدم: خب اگه میترسید عصای
 .رهام: نه نیازی نیست

و با اخم های در هم سمت در رفت، یا خود خدا هر دوشون جون سالم به در ببرن  
 صلوات؛ خدا تو رو نکشه نفس با

 .این کارهات خو چیکار کنم؟ به حرف م عمل کردم دیگه
 یهو صدای دانیال اومد: سالم، چرا در رو باز نمیکنید؟

 .فقط صداشون میاد تصویر ندارن البته
رهام: عه، دانیال جان شمایی؟ ببخشید من فکر کردم همسایه توِن، نفس خانوم  

 گفتن همسایه تون برای همین باز
 .نکردیم
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 هر دو وارد پذیرایی شدن، دانیال با چشم غره بهم گفت: آهان کدوم همسایه؟
 .خاطر تأخیرم عذر میخوامو رو به رهام ادامه داد: شما بفرمائید به 
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رهام نشست و رو بهم گفت: خوب شد در رو باز کردم، وگرنه بنده خدا عالف 
 .میشدن

نیشم رو برای دانیال باز کردم و گفتم: همون همسایه تون که دیوونه است دایی 
 میاد زنگ خونه هاذرو میزنه، من

 .فکر کردم اوِن ِعه چه جالب که شما بودید
 .داد یعنی بزار این بره، درستت میکنمیه جوری سر تکون 

ابرویی براش باال انداختم، که گفت: واال ما یه دیوانه داریم توی خاندان، که از این 
 .بنده خدا هم بدتره

 رهام کنجکاو گفت: واقعا؟ چطور مگه؟
 دانیال رو بهش گفت: مرد نیست ها، دختِر یعنی دیوانه نیست، یه چیزی

 .فرا تر از اونِ 
 چشم های درشت نگاه ش کردم، این االن من رو میگه؟با 

روی مبل یک نفره کنارم نشست: یه بار من با خودم خرید نبرده بودم ش، واسه 
 خودم لباس نو گرفته بودم، بگم ده

ثانیه با لباس هایی که یک تومن برام آی خورده بود تنهاش گذاشتم، اومدم جنازه 
 .شون رو تحویل گرفتم

 .دروغ میگه شما باور نکنیدنیشم باز شد، 
 رهام:واقعا؟ چرا؟

 .دانیال: بس که حسود بعدش هم دیوانه است دیگه نمیفهمه
چپ چپ نگاه ش کردم، حاال این رهام که میره بعد من میمونم و دانیال و 

 .ماهیتابه دو َدرِ 
 رهام: چرا به تیمارستان نبردین ش؟
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ه، انگار همه ی بیمار های روانی باید برن ای بابا این رهام هم به تیمارستان گیر داد
 تیمارستان، یکی نیست بگه

بیشعور بعضی هاشون با مشاوره و روانپزشک خوب میشن؛ حاال واسه خودم 
 نمیگم ها من به این سالمی کجام بیماِر؟
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 .دانیال:حاال تو فکر ش هستیم تا ببینیم چی میشه
 چشم هام گرد شد من رو میخواست تیمارستان ببره؟

 ...امشب خون این به گردن من نیفته خیلی کارِ 
 بحث در مورد شیوه ی کار و این

 .حرف ها شروع شد، من هم این حرف ها برام خیلی جذاِب و رسما خوابم برد
 .با صدای دانیال تکونی خوردم: نفس، دایی جان

 .پلک هام رو روی هم فشردم: دانیال ببند، خوابم میاد
 .رو سرجات بخوابدانیال: دایی جان پاشو ب

 .پلک هام رو نیمه باز کردم: نمیخوام
 .دانیال: عه پاشو دیگه، مهمون مون رفت

 .به جهنم که رفت به من چه، من خوابم -
صدای خنده ی رهام اومد، و یه سری حرف های نامفهوم ولی من غرق خواب بودم 

 .و متوجه چیز دیگه ای نشدم
 ...ِویک آپ، آژیر... ِویک آ...پ، آژیر

با ترس روی تخت نیم خیز شدم و با چشم های گشاد اطراف م رو نگاه کردم، یا 
 خدا اینجا کجاست؟ نکنه زندانی ام
 کردن؟ این صدای آژیر از کجا میاد؟
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 با دیدن گوشی ام که کنارم بود
چشم هام به حالت عادی برگشت؛ یکی نیست بگه مرض داری همچین زنگ 

 اینطوری بترسی؟آالرمی میزاری که 
نفسم رو بیرون فرستادم و پتو رو از روی خودم کنار زدم با دیدن گچ پام یادم اومد 

 .خونه ی دانیال هستم
به هزار بدبختی از جام بلند شدم تا یه سر به، دست به آب گرامی بزنم دل ش برام 

 تنگ شده، و سمت سرویس
 .بهداشتی راه افتادم
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قدی انداختم، آِخ این قیافه است من دارم؟ وحشت نگاهی به خودم توی آیینه ی 
 .کردم

 .موهای ِفَرم َپت شدن و با این لباس های دانیال رسما اورانگوتان شدم
تقه ای به در اتاق م خورد و دانیال سرش رو از الی در، داخل آورد و با لبخند پهنی 

 نگاه م کرد: به به، سالم به روی
 نشسته ی دختر خواهرم،

 ر مو فرفری خودم،صبح به خی
 .صبح به خیر شلخته خودم

 متعجب گفتم: دانیال خودتی؟
 گیج گفت: چطور مگه؟

سرم رو خاروندم: هیچی باورم نمیشه در زدی، واستا یه نیشگون ازت بگیرم ببینم 
 .خوابی یا بیدار

 .خندید: خیلی خب شیطونی نکن
ت بدم، علیک چشم هام رو تو کاسه چرخوندم: آهان جواب سالم ت رو یادم رف

 سالم باز تو اومدی من رو مسخره
 .میکنی؟ دانیال تو رو خدا وضع من رو ببین، نه ُبِرس دارم نه لباس دارم نه ماتیک

 اخم کرد: اون دو تا رو هستم، ماتیک میخوای چیکار؟
 با خنده شونه ای باال انداختم: میخوام وقتی خوابی بیام برات ُرج بکشم،
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 .بعد بخندم روح م شاد بشهگیس هات رو ببافم 
 .تک خنده ای کرد: باشه، باز هوس کردی ترشی بندازمت

 .ای جان ترشی دوست دارم -
دانیال: بلبل زبونی نکن، من دارم میرم سرکار کلید ها رو تحویل رهام بدم برمیگردم 

 امروز قرار پسر عموهات و
 .دختر عموهات بیان ازت سر بزنن، درسا بهشون گفته

 .باز شد: آخ جون بگو برام پاستیل بیارن، کامپوت مامپوت نمیخورم هانیشم 
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خندید: باشه، تا موقع تو دخترخوبی باش خونه رو بهم نریز تا من بیام، در ضمن به 
 .درسا گفتم برات لباس بیاره

 .سر تکون دادم: اوکی، پس فعال بای
 .سر تکون داد: فعال مواظب خودت باش

 ...قام دارن میان، چه آتیشی من بسوزونمو رفت، ای جان رفیق ُرف
نگاهی به ساعت انداختم، ده شد چرا نیومدن؟ شونه ای باال انداختم چیکار کنم یه 

 خورده با بچه ها بخندیم؟
متفکر به در و دیوار نگاه کردم، صدای زنگ موبایل م از جا پروندم؛ با دیدن اسم 

 نگار لبخندی روی لبم نشست و
مس کردم و گوشی رو رو اسپیکر گذاشتم صداش توی خونه برقراری تماس رو ل

 .پیچید: الو سالم نفس جون
 .به به سالم نگار جون، پارسال دوست امسال دشمن -

 صدای خنده اش توی گوشی پیچید: ِعه، من دشمن شدم؟
 خندیدم: خدا نکنه، خوبی؟

نگران نگار: خوبم عزیزم تو خوبی؟ کامران بهم زنگ زد گفت پات شکسته، خیلی 
 شدم قشنگم االن بهتری؟

از احوال پرسی های شما نشکسته بابا، مو برداشته، فکر کنم امروز میخوان بیان  -
 اینجا؛ تو نمیای؟
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نگار: چرا ولی برای ناهار میایم، قرار هرکس یه چیزی آماده کنه بیاره دور هم 
 بخوریم؛ من زنگ زدم ازت راهنمایی

 .بگیرم
 متمایل کردم: از من؟ راهنمایی؟ کوتاه بیا میخوای کی رو ضایع کنی؟لبم رو به جلو 

صدای خنده اش دوباره توی گوشی پیچید، از اون خنده کن های مشهوِر به سوراخ 
 دیوار هم میخنده، بی تربیت ها

 .غیبت نکنید
 .نگار: وای عزیزم، تو چقدر با مزه ای
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 اختیار دارین، حاال ترشم یا شیرین؟ -
 .کدوم گوله ی نمکی  نگار: هیچ

الهی پس دیگه نمک نخرید خودم هستم، حاال در چه زمینه ای راهنمایی  -
 میخوای؟ میخوای روِی کی رو کم کنی؟

نگار: عزیزم رو کم کنی نیست، بچه ها میخوان هر کدوم یه چیزی آماده کنن گفتم 
 تو با کامران و درسا بزرگ شدی

ازت بپرسم کامران چی دوست داره براش میدونی چه ضائقه هایی دارن گفتم 
 بپزم؟

 . خندیدم: پس رو کم کنی نیست، دلبری کردن
خندید. یه خورده به ُمخم فشار آوردم، بعله آی َأم مخ هم دارم ولی نمیدونم جنس 

 .ش چیه، فندق یا بادوم اهلل اعلم
 .با جرقه ای که توی ذهن م خورد همه جا آتیش گرفت، جیغ آتیش فرار کنید

 .یلی خب مسخره بازی بسهخ
یه آشی برات بپزم کامران یه وجب روغن روش وایسته، یعنی موجبات خنده ی 

 همه هم فراهم میشه؛ البته شک
دارم بعدش همه به خاطر به قتل رسیدن من توسط کامران موجبات گریه شون 

 .فراهم نشه
 ...با هیجان گفتم
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کامران عاشق شیر برنج یعنی براش نگار، یه چیزی میگم از من نشنیده بگیر،  -
 .میمیره

 نگار با ذوق گفت: واقعا؟ پس شیر برنج درست کنم؟
 .آره باور کن خیلی خوشحال میشه، فقط زیاد درست کن به کم قانع نیست -

نگار: وای نفس من تو رو نداشتم چیکار میکردم فقط نگی تو به من گفتی ها، 
 میخوام فکر کنه خودم کشف ش

 .کردم
 .رو جویدم تا خنده ام نگیره، امروز اینجا کشته ندیم صلوات  لب م
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 باشه عزیزم برو به کارت برس کاری نداری؟ -
 .نگار: نه خداحافظ

 .بای بای -
و گوشی رو قطع کردم و زیر خنده زدم، کامران اسم شیر برنج رو میشنوه َکهیر میزنه 

 چه برسه بخواد بخوره؛ حاال
 تو

 میمونه ورو در وایسی نامزد گل ش 
قیافه اش دیدن داره. حاال این نوگل نو نامزد کرده رو از ازدواج نندازم خیلی کاِر فکر 

 کن کامران قیافه اش دیدنی
 .میشه

بلند تر خندیدم خدا من رو ببخشه من فقط میخوام یه خورده با هم بخندیم نه به  
 .هم بخندیدم

 .هه هه هه، خبیث نیستم شیطونم
مربا لقمه گرفتم و توی دهن م گذاشتم، این دانیال فکر من که برای خودم از 

 نیست خودم باید هوای خودم رو داشته
باشم، ساعت یازده شد چشم من روی این ساعت خشک شد خدا نکشت دانیال از 

 .تنهایی دارم دغ میکنم
بی حوصله لقمه رو جویدم که یهو در خونه با صدای بدی باز شد و صدای جیغ 

 خونه پیچید: نفس، سال...مدرسا توی 
 عشقم کجایی کوتی؟ هوی برقی کجایی؟
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 با ترس از جام بلند شدم، داعش حمله کرده؟
درسا توی درگاه آشپزخونه ظاهر شد و با خنده گفت: سالم گوگولی مگولی، سالم  

 قند تو قوری باز داری میلومبونی،
 شکموی خوشگل؟

دادم، طوری که سیبک گلوم تکون خورد و با با چشم های درشت لقمه رو قورت 
 ترس گفتم: خیر باشه، داعش حمله
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 کرده؟
 .خندید: نه جیگرم داعش کجا بوده؟ داعش تو رو ببینه فرار میکنه

به حالت عادی برگشتم و نفسم رو بیرون فرستادم، خب یک، دو،سه جیغ زدم: خدا  
 .لگدت کنه ترسیدم

 ستاد: نه بابا، واقعا؟بلند خندید و بوسی روی هوا برام فر
چشم هام رو درشت کردم: وقتی مثل غول تو خونه میپری منم میترسم، فقط دعا 

 .کن بالیی سرش نیومده باشه
 متعجب گفت: کی؟

 .جدی به شکمم اشاره کردم: بچه ی توش
 لب ش رو گاز گرفت و ضربه ای به

 .صورت ش زد: خاک به سرم االن اگه دانیال بیاد میکشت ت
و بغل م رو براش باز کردم: اون رو ولش کن بیا بپر بغل عمویی، یه روز خندیدم 

 .ندیدتت دلش تنگ شده
با خنده سمتم اومد و خودش رو بهم چسبوند، گونه اش رو ماچ کردم و گفتم: 

 قربون خواهر خوشگل م بشم که شبیه 
 .وزغ شده

ات تو حلقم، من  از بغل م جدا شد و با چشم های گرد نگاه م کرد: یعنی ابزار عالقه
 شبیه وزغ شدم؟ 

با خنده تیپ ش روبرانداز کردم؛ مانتوی سبز لجنی با شلوار جین مشکی و شال سبز 
 .پوشیده بود

 سر تکون دادم: هوم، خودت رو تو آیینه نگاه کردی؟
 .پشت چشمی برام نازک کرد: با چشم هام ِست کردم
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 بودی تو؟بلند خندیدم و گفتم: الهی چشم وزغی کی 
درسا جیغ زد، همزمان دانیال توی آشپزخونه اومد و دست به کمر گفت: باز شما 

 دارین همدیگه رو میزنید؟
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چپ چپ نگاه ش کردم: نه خیر، ما دو تا اگه تیم بشیم تو رو کچل کنیم همدیگه 
 .رو نمیزنیم

 .و رو به درسا گفتم: بگیرش تا خودم رو برسونم
وید، اون هم تا دید درسا دنبال ش پا به فرار گذاشت درسا با خنده سمت دانیال د

 و صدای خنده ی همه مون توی
 ...خونه پیچید

 دستی روی بلوز آستین بلند
 سورمه ایم کشیدم ورو به درسا گفتم: آِخ این هم شلوار که من پوشیدم؟

و به شلوار دامنی بنفش توی پام اشاره کردم. درسا خندید و دست به سینه گفت: 
 کنم؟ شلوار جین پات چیکار

 .نمیشه
سمت ش چرخیدم: مگه من میگم شلوار جین میخوام، من شلوار مشکی ورزشی ام 

 .رو میخوام
 .دستی بین موهای فر ش کشید: اگه میخوای پاچه اش رو قیچی کنم برات بیارم

 چشم هام چهار تا شد: َن...ه 
 خندید و سمتم اومد، دستی روی
 .یم ظرف شویی مو هام کشید: مو های تو هم س

 .سرم رو کج کردم: عه دست به موهام نزن
 .درسا: میگم نفس

 هوم؟ -
 .روی تخت نشست و متفکر گفت: دو هفته دیگه عروسی دوستم فتانه است
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 چشم هام گرد شد: چی؟ اون ترشیده خانوم ازدواج کرد؟
 .بلند خندید: خدا نکشتت آره

سرم کوبم: یعنی خاک تو سرت نفس اون لب م رو گاز گرفتم و دو دستی یواش تو 
 .عروس شد تو ترشیدی
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درسا از خنده ریسه رفت، قاه قاه میخندید رسما روی تخت دراز کشیده بود و به 
 .خودش میپیچید

 لنگان لنگان سمت ش رفتم و با عصا م ضربه ای به پاش زدم: زهر مار خنده داره؟
خنده ی چشم هاش رو پاک کرد: با خنده روی تخت نیم خیز شد و اشک ناشی از 

 .خیلی بی شوهری
خندیدم و کنارش نشستم: خودم میدونم، کمبود شوهر بابا تو هم این دانیال رو 

 .سفت بچسب که شوهر گیرت نمیاد
 .خندید و گفت: یادم رفت چی میخواستم بگم بس که حرف میزنی 

 .نگاه ش کردم: خب بگو عروسی ِش من چیکار کنم؟ مبارک ش باشه
 .رویی باال انداخت: آِخ اصرار داشت تو هم بیایاب

لب هام رو به پایین متمایل کردم: بیام چیکار؟ با این ِلنِگ َلنَگم بیام بگم چند مِن؟ 
 بعدش هم ما با هم دوستی نداریم

 .که بیام
درسا: اوو، چرا انقدر سخت میگیری؟ یکی دو بار تو رو دیده ازت خوشش اومده بیا  

 .دیگه
 ال انداختم: ببینم چی میشه مختلط یا َسوا؟شونه ای با

 .درسا: مختلط
 متعجب گفتم: چطور دانیال راضی شده بیاد؟
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چشم هاش رو تو کاسه چرخوند و دستی توی هوا تکون داد: نمیدونی به چه 
 .فالکتی راضی ش کردم

 .شیطون نگاه ش کردم: ای بال، چه فالکتی؟ بگو ببینم چه جوریا بوده
 .م کرد: تو هم که منتظر فرصتی از ملت آتو بگیریچپ چپ نگاه 

دست م رو دور شونه اش حلقه کردم و به خودم چسبوندم ش: عشقم من فقط 
 دوست دارم از تو آتو بگیرم چیکار به 

 ملت دارم؟
 .صدای زنگ خونه بلند شد، درسا از جاش بلند شد: پاشو اومدن
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 .چپ چپ نگاه ش کردم: باشه ما جاده چالوس
 ...و بای بای کنان از اتاق بیرون رفتخندید 

از اتاق خارج شدم، با دیدن کامران و نگار نیشم تا بناگوش باز شد و با صدای 
 .بلندی گفتم: سالم بر و بکس

کامران سمت م چرخید، نیش ش باز شد و با خنده گفت: سالم تیمور لنگ خودم، 
 خوبی؟ چیکار میکنی؟

 .دارم امروز قربانی میشهلبخندی تحویل ش دادم با این کاری ن
 سالم پسر عمو ی خوشتیپ م -

 خوب م تو چطوری؟
با چشم های درشت سمت درسا چرخید: ببینم این احتماال کله اش به جایی 

 نخورده؟
 درسا با خنده گفت: نه داداش، واسه چی؟

 .کامران: هیچی تربیت شده
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 .و سمت من اومد

کردم: هو فاصله لطفا، مشترک مورد نظر عصام رو باال گرفتم و اشاره ای بهش 
 .صاحب دارد

دانیال وارد هال شد و با دیدن بچه ها گفت: ِعه اومدین، سالم خیلی خوش  
 .اومدین

نگار در حالی که قابلمه ی دست ش رو دست درسا داد، سمت من اومد و گفت:  
 من که نمیتونم طاقت بیارم باید ماچ

 .ت کنم
ضربه ی آرومی به پشت ش زدم و گفتم: خوبی عروس خندیدم و بغل ش کردم، 

 عمو؟
گونه ام رو بوسید و ازم جدا شد، مانتوی عسلی رنگ ش یه جورایی با چشم هاش 

 :ِست شده بودن و با لبخند گفت
 .االن که تو رو دیدم خوب شدم
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 .رو به درسا گفتم: درسا بگیر کمرم شکست
 دانیال متعجب گفت: چی؟ چی رو بگیره؟

 هندونه ها رو میگم، حاال کو اون دو تای دیگه؟ خندیدم:
کامران در حالی که کت زرشکی ش رو در می آورد گفت: شاهین رفته گل بچینه 

 .شهر داری گرفت ش
نگار از خنده ریسه رفت، لب هام رو به پایین متمایل کردم: هه هه هه، نمکدون 

 کی بودی تو؟
د داخل پذیرایی اینطوری دانیال با خنده گفت: خیلی خب بچه ها، بفرمایی

 .ایستادین زشته
با وساطت دانیال به پذیرایی رفتیم، شاهین و شیوا هم خودشون رو رسوندن و با  

 دیدن من چه کولی بازی ها که در
 ...نیاودن

نگاه م بین بچه ها چرخید، شاهین و شیوا هم اومدن و همگی نشسته بودیم 
 .جمع مون جمع شد

 پسر شاهین و شیوا دختر عمو و
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عمو م هستن مثل کامران و کیان، اوه االن اگه بفهمه بهش کیان گفتم میکشتم، 

 .همون درسای خودمون
 یه خانواده ی جمع و جور که

همه مون توی عمارت حاج بابا زندگی میکنیم، اوضاع اقتصادی همه در حد نرمال 
 نه اینقدر که از پارو باال بره نه

 اینقدر که
کسی دراز بشه؛ در عوض حاج بابام ماشا... اوضاع اقتصادی ش دست شون جلوی 

 خوبه و یه جورایی زیر بال و پر
 .همه رو تا جایی که تونسته گرفته

 البته جمعیت ما انقدر کم نبود
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حاج بابا و مادر جون اول ازدواج دو تا پسر میارن که تا دو سه سالگی دوام آوردن 
 و بعد مردن، دوباره تالش کردن و

تا پسر آوردن که پدر من هم فوت کرد؛ باز دوباره تالش کردن که دختر بیارن  سه 
 ولی نشد که نشد، کم کم تصمیم

گرفتن من رو به دختری بپذیرن و االن که اخالق های خوب من رو میبینن روزی 
 هزار بار خدا رو شکر میکنن که

 .دختر نیاوردن بس که دختر خوبی ام
دو تا عمو، عمو نادر و عمو ناصر که هر دوشون رو خالصه اینکه عمه ندارم فقط 

 خیلی دوست دارم، در نبود پدرم من
سه تا بابا دارم و دو تا مامان، سوال جالبی که چرا دو تا مامان وقتی دو تا زن عمو 

 داری و یه مادرجون؛ در واقع مادر
 .درسا و کامران هم فوت شده و عمو ناصرم تنهاست طفلی الهی براش بمیرم

مو ناصر بابای درسا و کامران یه فروشگاه توی شهر داره و کامران مسئول ع
 اونجاست؛ عمو نادر هم یه کارگاه نجاری

 .و تولیدی مبل داره
 .شاهین راه دیگه ای رو پیش گرفته و معلم مدارس متوسطه است

شیوا هم دانشجوی رشته ی گرافیک و یه خورده از بقیه ُغد تره درسا هم مثل من 
 داره چون هر دومون it سلیسان

هم سن هم هستیم و بیست و چهار سالموِن دانیال هم که میدونید دو ماه از من 
 و درسا کوچیک تره، سر این دو ماه

اختالف سنی درسا نمیخواست باهاش ازدواج کنه ولی واقعا این دو ماه اصال به 
 .چشم نمیاد
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رم رو کج کردم، دقیقا با پرت شدن چیزی سمت م با ترس تکونی خوردم و س
 دمپایی ابری از بیخ گوش م گذشت، با

 چشم های گرد به کامران نگاه کردم و گفتم: مرض ورداشتتی؟
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صدای خنده ی همه به هوا رفت، شاهین با صدای دو رگه ای از خنده گفت: به 
 .خدا قیافه ات دیدنی شد

بال گرفته؟ زود باش به موبایل توی دست ش نگاه کردم و جیغ زدم: فیلم گرفتی 
 .پاک ش کن

و توی جام نیم خیز شدم، شاهین با خنده گوشی رو توی هوا تکون داد: ُا ُا مشترک 
 .مورد نظر در دسترس نمیباشد

 ...از جام بلند شدم: یک نمی باشدی نشون ت بدم حض کنی 
با پای گچ گرفته ام نتونستم بدوم و یه قدم برداشتم روی مبل افتادم، شاهین با 

 خنده گفت: آِخ یه کاری بگو که
 .بتونی 

 .عصام رو باال بردم: ترشیده خان دو روز دیگه گچ پام رو باز کنم من میدونم و تو
 .خندید: دیگ به دیگ میگه ته دیگ ت نسوزه

 .بخند بخند، گریه ات رو هم میبینیم -
 شیوا بحث رو عوض کرد: بچه ها بسه، نفس کی پات رو باز میکنن؟

 باال انداختم: نمیدونم، چطور مگه؟شونه ای 
چشم های قهوه ای ایش رو توی کاسه چرخوند و دستی بین موهای مشکی ش 

 کشید و لب های درشت قهوه ای ش
 رو تکون داد، البته

 .لب هاش قهوه ای نیست رژ قهوه ای زده
باالخره عشوه و غمیزش تموم شد و گفت: هیچی هفته ی دیگه تولدم قرار توی 

 ی یکی ازباغ بابا
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دوست هام برگزار بشه، البته جشن خیلی خودمونی و دوستانه است گفتم ببینم تو 

 .هم میتونی بیای یا نه
ابرو هام رو باال دادم یه جوری گفت انگار خیلی خوشحال پام شکسته و نمیتونم 

 برم، ولی کور خونده نمیشه من این
 دت چرا میدونی؟رو نچزونم : آهان، حاال چرا سوپرایزت نکردن؟ خو
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ِقری به گردن ش داد: دوره ی این امل بازی ها گذشت، باید خودم بدونم تا به 
 .خودم برسم

 .اوه مای گاد، شماره ِبَتم پاره کنی؟ لوس بشی تو مامانی 
نگاه م به درسا افتاد که با لب های پایین نگاش میکرد، چشمکی بهش زدم و رو به 

 شیوا گفتم: چون خیلی اصرار
 .با همین پام میامکردی 

رسما خشک ش زد، ابرویی براش انداختم و لبخند دندون نمایی برای نگار که با 
 .نیش باز نگاه م میکرد زدم

چند ساعتی با بچه ها گپ زدیم و خندیدیم، باالخره قسمت جذاب امروز فرا رسید 
 !ناهار

رو میبینه دلم یعنی االن قیافه ی کامران رو تصور میکنم وقتی قابلمه ی شیر برنج 
 میخواد خودم رو از خنده به در

 .و دیوار بکوبم
درسا، نگار و شیوا آشپزخونه بودن تا میز ناهار رو بچینن، هر کدوم یه چیزی 

 درست کردن؛ با صدای بلند درسا از جا 
 .پریدم: نفس، یه لحظه بیا

ه ُاه ُاه صاحب ش فهمید، کامران مشکوک گفت: پاشو پاشو معلوم نیست چه دست
 گلی به آب دادی اینطوری صدات

 .میکنه
 خودم رو مظلوم کردم: عه کامی، من که اینجام چطوری دسته گل به آب بدم؟
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 .شاهین خودش رو وسط انداخت: حتما میخوان یه چیزی بخورن به ما ندن
 .و ِهر ِهر شروع به خندیدن کرد

 .رو بهش گفتم: یک کالم از َدِده ی عروس
دانیال گفت: من تو رو خوب میشناسم تو اگه بخوای دسته گل به آب خندید، 

 بدی، به حال و احوال ت هم نگاه
 .نمیکنی 
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این دانیال ور پریده هم خوب من رو میشناسه ها، خندیدم و از جام بلند شدم و 
 گفتم: باشه، حاال من جواب شما رو

 .نمیدم ولی از روزی که لنگ من خوب بشه بترسید
برداشتم و سمت آشپزخونه رفتم، همین که وارد شدم دیدم درسا مالقه به  عصام رو 

 دست نگاه م میکنه. شیوا با
نیش باز برام ابرو باال انداخت، درسا رو به نگار گفت: عزیزم تو برو پیش پسر ها 

 .بگو پنج دقیقه دیگه بیان
چیده شده نگار متعجب ما سه تا رو نگاه کرد و از آشپزخونه بیرون رفت، به میز 

 نگاه کردم به به
 .شیر برنج ها در صدر مجلس، خودم رو به کوچه ی علی چپ زدم

 .درسا، کی شیر برنج درست کرده؟ خاک به سرم کامران ببینه حال ش بد میشه -
درسا با چشم های ریز گفت: آهان، چقدر هم که تو نمیدونی قضیه این شیر برنج 

 .ها چیه
 ردم و شونه باال انداختم: نوچ، من؟ من چیکارم؟لب هام رو به پایین متمایل ک

 ...شیوا با خنده گفت: این هارو نگار درست کرده
لب م رو گزیدم و چشم هام رو درشت کردم: وای خدا مرگ م بده، پس حتما اگه 

 .نخوره خیلی ناراحت میشه
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 درسا مشکوک گفت: یعنی تو نگفتی؟

 خب مگه من مرض دارم؟ -
ردن ش دست کشید: االن چیکار کنیم؟ نمیدونی با چه آب و درسا کالفه پشت گ

 تابی از دست پخت ش و سوپرایز
 .کردن کامران حرف میزد

 .شیوا با خنده گفت: خدایی کامران خیلی سوپرایز میشه، شیر برنج
همزمان صدای بلند نگار اومد: آقایون بفرمایید ناهار آماده ست، کامران بدو بیا یه 

 .مسورپریز برات دار
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خنده ام گرفت، درسا هم نتونست خودش رو کنترل کنه و خندید: خدا به خیر کنه 
 حاال داداش بیچاره ام که حرفی

 .نمیزنه، از االن دلم براش کباب بیمارستانی نشه خیلی کار
و رو به من گفت: نفس بفهمم کار تو بوده من میدونم و تو، حاال من هر چی پا ِپی 

 به این نکتهنگار شدم نگفت از کجا 
 .ِپی برده

اول از همه دانیال و شاهین صداشون اومد : یا ا... خانوم ها حجاب کنید آقایون 
 .اومدن

به درسا و شیوا که بیخیال ایستاده بودن نگاه کردم، آِخ این ها حجاب سر شون 
 میشه؟

 دانیال و شاهین وارد آشپزخونه شدن و شاهین در حالی که میز رو برانداز میکرد با
 :نیش باز گفت

 ...به به ببینم چی درست
 

52 
یهو خشک ش زد و با چشم های درشت سمت ما چرخید، دانیال متعجب نگاه ش 

 کرد و گفت: داداش چی دیدی؟
اون هم با دیدن طرف های شیر برنج چشم هاش درشت شد و با لکنت گفت: 

 ...ای... این شیر برنج، کی شیر برنج
ه شاهین به خودش اومد: دختر ها این چیه؟ بازی و نتونست بقیه حرف ش رو بزن

 تون گرفته؟ کامران ببینه همه رو
 .قتل عام میکنه

 .دانیال پشت پلک هاش رو فشار داد و کالفه گفت: این اصال شوخی جالبی نیست
 .و رو به درسا ادامه داد: عزیزم شما که میدونی چقدر بدش میاد

اه میکردن رو به دانیال و شاهین گفتم: به ما درسا و شیوا ِبر و ِبر به من و پسرا نگ
 ربطی نداره این سوپرایز نگار برای

 .کامران
 دانیال چشم هاش درشت شد: چی؟
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شاهین شروع به خندیدن کرد: وای خدا بساط ما رو ببین کی بهش گفته کامران 
 شیر برنج دوست داره؟

به قیافه ی من  یهو همه ی نگاه ها سمت من چرخید؛ خودم رو مظلوم کردم: آخِ 
 میخوره از

 این کارا کنم؟
دانیال: به هیچ کس نخوره به تو میخوره، حاال کاری ش نمیشه کرد، امیدتون به  

 .خدا
 .شاهین با خنده گفت: این یکی عروسی منتفی نشه صلوات 
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همزمان کامران و نگار وارد آشپزخونه شدن، حاال نکته ی جالب این که نگار چشم 
 کامران رو گرفته بود و سمتهای 

میز هدایت ش میکرد. حاال ما همه داشتیم از خنده منفجر میشدیم کامران با ذوق 
 گفت: خب نرسیدیم؟ ببینم

 خانوم م چی پخته؟
شاهین با صدای کنترل شده ای از خنده گفت: دخترا نظر تون چیه ما بریم بیرون 

 .کامران خیلی سوپرایز بشه
 .ابرویی برای ما باال انداخت،خدا از سر تقصیرات من بگذرهنگار با خنده 

 .نگار با ذوق گفت: خیلی خب، یک دو سه
 ...و دست هاش رو از روی چشم های کامران برداشت و

همه مون به قیافه ی در هم و سرخ کامران خیره شدیم. رسما خشک شده بود و 
 بدون هیچ حرفی ظرف های شیر

 .برنج رو برانداز میکرد
 گار دست انداخت دور بازوی کامران: عزیزم خوشت اومد؟ن

حاال ما همه منتظر عکس العمل کامران بودیم، یهو سمت ما چرخید قیافه ی خنده 
 دارش باعث شد صدایی مثل

پوزخند از دهن م بیرون بیاد، درسا که کنارم ایستاده بود از بازوم نیشگون گرفت؛ 
 لبم رو گاز گرفتم که جیغ نزنم،
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ن خودش رو کنترل کرد نفس عمیقی کشید و لبخندی زد که یعنی بعدا من کامرا
 .میدونم و شما

 .رو به نگار گفت: آره عالیه ممنون
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از طرز حرف زدن ش معلوم که چقدر خودش رو کنترل کرده ده بار ُعق نزنه. رو به 

 ما با لحن تهدیدی گفت: بچه ها
 .نمیاین؟ بیاین بشینید
 .ُاه ُاه، خدا به خیر کنهشاهین زیر لب گفت: 

و سمت میز رفت، دانیال هم پشت سرش سمت میز رفت، رو به درسا آروم گفتم: 
 .زیاد هم بد نبود

 .آروم تر از من جواب داد: این آرامش قبل از طوفاِن گول نخور
همه سمت میز رفتیم و نشستیم، نگار با ذوق و شوق رو کامران گفت: خوشت 

 اومد؟
 .تکون داد کامران به زور سر

لب م رو از داخل گاز گرفتم، بچه ها جیک شون در نمیاومد؛ چیزی هم از گلوم 
 پایین نمیرفت بس خنده ام گرفته

 .بود و نمیتونستم بخندم
توی سکوت بچه ها با غذا بازی میکردن، نگاه من روی کامران بود که یه قاشق شیر  

 برنج برمیداشت و به زور توی
 .ه ثانیه قورت میدادحلق ش میکرد، بعد از د

 قیافه ش دیدنی بود، چند لقمه
ساالد الویه خورد دوباره یه قاشق شیر برنج؛ شیوا کنارم بود و با صدایی که توش 

 خنده موج میزد گفت: االن غش
 .میکنه

 چپ چپ نگاه ش کردم: هیس، به خدا االن میخندم بعد کامران
 .همه مون رو میبافنه

 



 دردسر  ایدختر 

53 
 

55 
صدا در اومد، شاهین رو به نگار گفت: نگار خانوم دستت درد نکنه باالخره از یه نفر 

 .چه شیر برنج خوبی شده
با چشم های گرد به شاهین بعد به کامران نگاه کردم، کامران با نگاه ش به شاهین 

 .فهموند من میدونم و تو
 .چرا از این موقعیت استفاده نکنیم؟ حاال بعد با کامران درگیر بشیم عیب نداره

آره نگار جون محشر شده، من عاشق شیر برنج م زاده شدم برای خوردن شیر  -
 برنج، اصال عالقه ی زیادی به شیر

 .برنج دارم
و با نیش باز به کامران نگاه کردم و ابرو باال انداختم، لباش رو روی هم فشرد و 

 .حرفس نزد
 نگار: واقعا؟ پس شم همگی به

 .شیر برنج عالقه دارین
 .مونآره همه  -

دانیال چشم غره ای بهم رفت کامران باالخره بشقاب شیر برنج رو تموم کرد و رو به 
 .نگار گفت: ممنون عزیزم

نگار: خواهش میکنم، ببخشید کم درست کردم دیگه نتونستی بیشتر بخوری من 
 برای خودم هم نکشیدم که تو

 .بخوری
 .میخورمکامران: خیلی خوب بود، االن اگه دو قابلمه دیگه بیارن 
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 .نگار: واقعا؟ من فکر کردم خوشت نیومد
 آقا من خنده ام گرفته چیکار کنم؟

 .رو به کامران گفتم: کامران میخوای ظرف من رو هم تو بخور
 نگار رو بهم گفت: چطور تو خوشت نیومد؟

ابرویی باال انداختم: من برای کامران میگم دلم براش سوخت طفلی کم گیرش 
 .اومد
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 .گفت: کوتاه بیا درسا آروم
کامران ملتمس نگاه م کرد، بمیرم نگار دست ش رو دراز کرد بشقاب رو دست ش 

 دادم و بشقاب جلوی کامران قرار
 .گرفت، اون بی چاره هم شروع به خوردن کرد

ناهار صرف شد و بچه ها ظرف ها رو جمع کردن، کامران رفته بود دستشویی و یه 
 .اومدساعتی بود که بیرون نمی 

 .من آشپزخونه بودم و منتظر که بچه ها ظرف ها رو تو کابینت بچینن
همین که نگار بیرون رفت من زیر خنده زدم، شیوا و درسا هم نتونستن خودشون 

 رو کنترل کنن و شروع به خندیدن 
 ...کردن

بدبختی این جاست که دستشویی درست کنار آشپزخونه بود و ما وقتی داشتیم ِهر 
 ردیم، کامران همو ِکر میک

 .وایستاده به تماشای ما؛ ما هم از خنده هم رو گاز میزدیم
با صدای تک سرفه اش همه مون مثل برق از جا پریدیم و با دیدن کامران، مثل 

 موش مرده ها سر هامون رو پایین
 .انداختیم

با لحن تهدیدی گفت: خوب بخندید، بخندید بعد من میدونم و شما فقط بفهمم 
 بوده روزگار ش رو سیاهکار کی 
 .میکنم
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گوشه ی لب م رو جویدم، درسا رو بهش گفت: وا داداش، مگه ما به تو 
 میخندیدیم؟ نفس یه ُجک گفت ما هم خنده

 .مون گرفت
 .کامران رو به من: عه، خب بگو منم بخندم

نیش م رو باز کردم درسته با زدن این حرف احتمال زنده موندن من کم میشه ولی 
 م یه خورده بخندیم، ابروییمیگ
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براش باال انداختم: نچ نمیگم، دایی ام تازه کاغذ دیواری های خونه اش رو عوض 
 کرده، احتمال داره تو از خنده کنترل

ت رو از دست بدی و کاغذ دیواری های صورتی زرد بشن، بعد بیا و درست ش 
 .کن

 .و صدای خنده ی همه مون بلند شد
 امرانزمان خیلی زود گذشت، ک

بیچاره از دل پیچه و حالت تهوع سر جاش بند نبود و مدام بهونه میگرفت برگردن 
 و بچه ها ساعت های ُنه شب عزم 

رفتن کردن و رفتن، بماند که چقدر واسه نبود من تو خونه َعر زدن ارواح عمه شون 
 تا جایی که تونستن قر دادن و

 منم با جیغ هام
شدم که شام هم نخوردم و خودم رو توی اتاق راهی شون کردم؛ اونقدر خسته 
 دانیال انداختم؛ بله اتاق ش رو

 ...صاحب شدم اونم رو کاناپه میخوابه و نفهمیدم چجوری خوابیدم
توی جام نشستم و خمیازه ی کش داری کشیدم، دهنم اندازه غار باز موند خدا به 

 خیر کنه خوِب از خواب بیدار شدم
میکشم. کش و قوسی به بدنم دادم و چشم هام رو به زور باز این طوری خمیازه 

 کردم، اصال حواس م به بسته بودن
پام نبود و همین که از جام بلند شدم؛ تعادل م رو از دست دادم و نزدیک بود با 

 مخ به زمین بوسه َزَنم شانس م گرفت
تاُج و از تاج تخت آویزون شدم و نجات یافتم، خدا مخترع تاِج تخت رو صاحب 

 .تخت کنه بلند بگو آمین
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سمت سرویس بهداشتی رفتم تا روال عادی زندگی رو شروع کنم، البته فکر نکنم 

 امروز روز عادی از کار در بیاد
 ...چون روزی که نکوست از سر صبح ش پیداست
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ُبِرس م رو، روی میز گذاشتم و موهام رو دم اسبی بستم؛ به خاطر حالت فری که 
 صاف کردن شون بایددارن واسه 

 .خیلی وقت بزارم
صدای َتق و توق از آشپزخونه اومد حتما دانیال داره صبحونه آماده میکنه، دورش 

 !نگردم من زن زندگِی المصب
حاال چی بپوشم؟ منم میخوام با دانیال به سر کارش برم خب حوصله ام تنهایی سر 

 .میره
م رو برداشتم با یه شلوار  نگاهی به چمدون م انداختم، مانتوی مشکی کوتاه

 مشکی دم پا گشاد تا راحت بتونم پام
 .کنم چون فقط از قسمت کف پا تا مچ پام گچ داره زیاد سخت نمیشه

مانتوم رو پوشیدم و دکمه هاش رو بستم، شلوارم رو هم با زحمت پام کردم و 
 نگاهی به خودم انداختم؛ نه ترشی

 .نخورم یه چیزی میشم
روی موهام مرتب کردم و یه خورده از موهای جلو سرم که به  شال سورمه ایم رو

 ِفِرش دست نزدم روی صورت م
ریختم، حوصله آرایش کردن هم ندارم یه رژ مالیم زدم و گوشی م رو توی جیب م  

 انداختم. حاال کفش چی بپوشم؟
فکر کن یه پام کتونی باشه یه پام گچ، شونه ای باال انداختم و صندل های راحتی 

 رمه ایم رو براشتم و یه ِلنگ شسو
 ...رو پام کردم و عصا به دست از اتاق خارج شدم

وارد آشپزخونه شدم، دانیال متوجه حضورم نشد صدام رو صاف کردم و بلند گفتم: 
 .سال...م، صب...ح به خی...ر

بگم یه متر هوا پرید دروغ گفتم خو مگه یه متر شوخی داره؟ مگه همه مثل من 
 م های درشت سمتشوخ ن؟ با چش 

من چرخید و با لحن با مزه ای گفت: عه وا خواهر، چرا هم چین کردی قلب م تو 
 .خشتک م افتاد

 .خندیدم و سمت ش رفتم: بیا خواهری تا ماچ ت کنم از دل ت در بیاد
 .ابرویی باال انداخت: نوچ من صاحب دارم
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ش رو برانداز کردم؛   لب هام رو به پایین متمایل کردم و پشت میز نشستم و تیپ
 یه کت تک سورمه ای ساده با

تیشرت مشکی زیرش و شلوار جین آبی پررنگ، المصب جیگر هست قلوه شده 
 سوت متمددی زدم: به به جیگر کی 

 بودی دایی؟ خوشگل کردی زنگ بزنم درسا برات بیاد؟
بار  تک خنده ای کرد و پشت میز نشست و لیوان چایی رو جلوم گذاشت: من هزار 

 نگفتم زبون نریز؟
نگاه م و از مو های مشکی ش که با چسب مو حالت شون داده بود گرفتم و چایی 

 م رو یه نفس سر کشیدم و رو بهش
 .گفتم: اگه پای شوهر دادن من در میون باشه هر روز برات زبون میریزم

 .خندید: آخ مشکل اینجاست هیچ کس راضی به ازدواج با تو نمیشه
 کردم: دلت کتک میخواد؟ چپ چپ نگاه ش

 ابرویی باال انداخت: نه، حاال چرا اینجوری لباس پوشیدی؟ جایی میری؟
 .هوم میخوام با تو بیام -

 .گیج سر تکون داد: باشه
 یهو به خودش اومد و با صدای نسبتا بلندی گفت: چی؟ با من؟

 .پ ن پ، با دوست پسرم خو بله دیگه با تو -
 میخوای بیای چیکار؟اخم ریزی کرد: 

 .حوصله م خونه تنهایی سر میره، درسا هم که امروز سر کار من تنهام گناه دارم -
و ملتمس نگاه ش کردم، چشم هاش رو توی کاسه چرخوند: خیلی خب چرا  

 اینجوری نگاه میکنی؟
 .نیش م رو باز کردم: واسه تو رو خر کنم

ز، امان از روزی که گچ پای تو رو باز خندید: باشه فعال دور دور توئه تا میتونی بتا
 .کنیم

ابرویی باال انداختم: نترس به اونجا نمیکشه چون بانوی شما حتما دست بیچاره م  
 .رو چالق میکنه
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 .دانیال: سیر شدی؟ بریم؟ هوا سرد لباس گرم بپوش
 

60 
 برف ها آب شدن؟ -

گار مون؟فقط سوز سر تکون داد: با این هوای پر از گاز تهران برف میمونه به روز 
 .داره

 .باشه پس تا تو ماشین رو روشن میکنی من یه لباس گرم بردارم بیام -
 ...سر تکون داد و از جاش بلند شد،منم به اتاق برگشتم تا لباس گرم بردارم

وارد آشپزخونه شدم، دانیال متوجه حضورم نشد صدام رو صاف کردم و بلند گفتم: 
 .سال...م، صب...ح به خی...ر

گم یه متر هوا پرید دروغ گفتم خو مگه یه متر شوخی داره؟ مگه همه مثل من ب
 شوخ ن؟ با چشم های درشت سمت

من چرخید و با لحن با مزه ای گفت: عه وا خواهر، چرا هم چین کردی قلب م تو 
 .خشتک م افتاد

 .خندیدم و سمت ش رفتم: بیا خواهری تا ماچ ت کنم از دل ت در بیاد
 .باال انداخت: نوچ من صاحب دارمابرویی 

لب هام رو به پایین متمایل کردم و پشت میز نشستم و تیپ ش رو برانداز کردم؛  
 یه کت تک سورمه ای ساده با

تیشرت مشکی زیرش و شلوار جین آبی پررنگ، المصب جیگر هست قلوه شده 
 سوت متمددی زدم: به به جیگر کی 

 ا برات بیاد؟بودی دایی؟ خوشگل کردی زنگ بزنم درس
تک خنده ای کرد و پشت میز نشست و لیوان چایی رو جلوم گذاشت: من هزار بار  

 نگفتم زبون نریز؟
نگاه م و از مو های مشکی ش که با چسب مو حالت شون داده بود گرفتم و چایی 

 م رو یه نفس سر کشیدم و رو بهش
 .میریزم گفتم: اگه پای شوهر دادن من در میون باشه هر روز برات زبون

 .خندید: آخ مشکل اینجاست هیچ کس راضی به ازدواج با تو نمیشه
 چپ چپ نگاه ش کردم: دلت کتک میخواد؟
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 ابرویی باال انداخت: نه، حاال چرا اینجوری لباس پوشیدی؟ جایی میری؟
 .هوم میخوام با تو بیام -

 .گیج سر تکون داد: باشه
 

61 
 ی گفت: چی؟ با من؟یهو به خودش اومد و با صدای نسبتا بلند

 .پ ن پ، با دوست پسرم خو بله دیگه با تو -
 اخم ریزی کرد: میخوای بیای چیکار؟

 .حوصله م خونه تنهایی سر میره، درسا هم که امروز سر کار من تنهام گناه دارم -
و ملتمس نگاه ش کردم، چشم هاش رو توی کاسه چرخوند: خیلی خب چرا  

 اینجوری نگاه میکنی؟
 .باز کردم: واسه تو رو خر کنم نیش م رو

خندید: باشه فعال دور دور توئه تا میتونی بتاز، امان از روزی که گچ پای تو رو باز 
 .کنیم

ابرویی باال انداختم: نترس به اونجا نمیکشه چون بانوی شما حتما دست بیچاره م  
 .رو چالق میکنه

 .دانیال: سیر شدی؟ بریم؟ هوا سرد لباس گرم بپوش
 ها آب شدن؟ برف  -

سر تکون داد: با این هوای پر از گاز تهران برف میمونه به روزگار مون؟فقط سوز 
 .داره

 .باشه پس تا تو ماشین رو روشن میکنی من یه لباس گرم بردارم بیام -
 ...سر تکون داد و از جاش بلند شد،منم به اتاق برگشتم تا لباس گرم بردارم

دانیال شدم، ای جان چه گرِم من که تا موقع اومدم یخ زدم. سوار پژو پارس سفید 
 دست هام رو مقابل بخاری ماشین

 گرفتم، دانیال با خنده گفت: یخ زدی؟
 آره، راه بیفت چرا منو نگاه میکنی؟ خوشگل ندیدی؟ -

 .خندید: نه بزغاله ی یخ زده ندیدم که دیدم
 .جیغ زدم: بی شوهر
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دست بردم سمت سیستم و یه آهنگ گوپسی خنده ش بیشتر شد و راه افتاد، 
 .گوپسی گذاشتم تا حال کنیم
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دانیال ماشین رو داخل پارکینگ مجتمع پارک کرد و پیاده شدیم، نگاهی به ساعت 
 مچی ش انداخت و کالفه گفت: از

 .دست این ترافیک لعنتی، نیم ساعت دیر شد
یک فقط واسه ضربه ای روی شونه ش زدم: غصه نخور دایی جون، مگه تراف

 ماست؟ شرط میبندم اون ها هم االن
 .رسیدن

 .شونه ای باال انداخت: خدا کنه
ریموت در بوتیک رو زد و باال رفت، رو بهم گفت: یه بستنی پیش من مهمونی هنوز 

 .نیومدن
 .خندیدم: خدا بده از این ترافیک ها

 .سری از روی تأسف تکون داد: جنبه داشته باش
 .م: نموخوامابرویی باال انداخت

 وارد بوتیک شدیم رسما خالی بود رو به دانیال گفتم: دانیال رخت و
 لباس ها رو چیکار کردی؟

 .دانیال: انبار کردم
 .ببین یه شلوار قد نود به من بدهکاری -

 .اخم کرد: تو بیجا میکنی قد نود بپوشی 
 یف کنی؟دست به کمر و با اخم گفتم: خوبه خوبه، تو میخوای واسه من تعیین تکل

 انگشت ش رو تهدید وار توی هوا تکون داد: نفس، پا روی نقطه
 .ضعف های من نزار

 ...پام رو به زمین کوبیدم و کالفه روی صندلی نشستم
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 دانیال رو بهم گفت: االن قهر کردی؟
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 .چشمام رو تو کاسه چرخوندم: پ ن پ، آشتی م مرض دارم باهات حرف نمیزنم
 .اومد، گارد گرفتم: هوی، کجا؟ جلو نیاخندید و سمت م 

 بیخیال جلو اومد و بازو هام رو محکم گرفت: خب تو با کی قهری؟
سعی کردم شونه هام رو آزاد کنم ولی المصب مثل غول زور داره: دانیال غلط کردم 

 .باشه بخشیدمت قهر نیستم
 .خندید و ولم کرد، چشم غره ای بهش رفتم: رو آب بخندی

 د، سمت صدا چرخیدمصدای در اوم
 .یا اکثر اماما حمله کردن. دانیال دستپاچه گفت: اومدن، عه اومدن

من از حرف دانیال استرس گرفتم و با حرص گفتم: خوش اومدن چرا هول ورت 
 .داشت؟ برو استقبال

دانیال تند تند کله ش رو تکون داد و رفت؛ انگار اومدن خاستگاری این، این جوری 
 .هول شد

 جام بلند شدم حتما رهام جون و کلی از 
 .َدر و داف دیگه اینجا میریزن

شونه ای باال انداختم و یهو بوتیک پر از آدم شد، همه شون هم سمت من حمله 
 ...کردن الفرار

 واستا، واستا ببینم این دختر کیه اینجوری دست رهام رو گرفته ِهر و ِکر میکنه؟
ل؛ به خوشگلی من که نمیرسه سقف المصب چه ناز میخنده خودش چقدر خوشگ

 .ترک خورد
نگام رو از بوت های قهوه ایش که تا روی زانوش بود و شلوار سوار کاری مشکی و 

 پلیور مشکی، شال قهوه ایش رو
تقریبا سرش ننداخته بود رو شونه هاش بود و موهای قهوه ای رنگ ش سفیدی 

 پوست ش رو بیش تر نمایش گذاشته
 خصوصا
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قهوه ای ش؛ بینی قلمی خوشگل و گونه های برجسته و لب هایی قلوه چشم های 
 ای، قدش هم بلند و کشیده. عجب
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 !دافی 
اگه پسر بودم صد در صد خودم رو انتخاب نمیکردم این رو میگرفتم؛ حاال من 

 .خیلی متواضع م شما باور نکنید
 .آرام هستممقابل م ایستاد و لبخند پهنی دست ش رو جلوم آورد: سالم عزیزم من 

 .الهی بگردم، از قیافه ش آرامش میباره
لبخندی زدم و دست ش رو توی دست م فشردم: سالم گلم منم نفس هستم، 

 .خیلی خوشبختم
 .پلک زد، مژه های بلندش تکونی خوردن و گفت: هم چنین

همزمان رهام اومد، بچه مون با خانوم ش ِست کرده تیشرت جذب مشکی و شلوار  
 ای؛ قبل از اینکه اونجین قهوه 

 .سالم کنه گفتم: سالم آقای درخشان
نیش ش باز شد و دست ش رو دور کمر آرام حلقه کرد، بله دیگه من رو اوسکول 

 گیر آورده با اون سوتی هایی که من
 .جلو این دادم من رو میبینه خنده ش میگیره

 با لبخند گفت: سالم خوبم شما چطورید؟
 .شکر منم خوبم -

 به رهام کرد: شما هم رو میشناسید؟ آرام رو
رهام با لبخند نگاه ش کرد: آره خانومم افتخار آشنایی با ایشون رو داشتم، ایشون 

 همون خانومی هستن که آسمون
 .سوراخ شد وسط جاده افتاد

چشم هام چهار تا شد، این یادش؟ حاال خجالت هم نکشیدم ها نیشم تا بنا گوش 
 ف روباز شد؛ آرام هم تا این حر

شنید رو ویبره رفت و در همون حال گفت: وا...ی نفس هم...ون کسی که دو...غ  
 ...نوش... و نتونست بقیه ی حرف ش

 .رو بزنه
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چپ چپ به رهام نگاه کردم، دستی پشت گردن ش کشید و خودش رو به اون راه 
 زد، حیف که اینجا مهمون ید

تی های من رو کف دست زن ت وگرنه عصام رو از پهنا تو حلق ت میکردم که سو
 ...نزاری

شیطون میگه منم آبروش رو ببرم، آِخ آدم توی این سرما که االغ رو میزنی از خونه 
 بیرون نمیاد؛ باید با تیشرت و

شلوار جین بیاد؟ این یه تخته ش کِم. فکر کنم آرام ذهن من رو خوند چون رو به 
 رهام گفت: عشقم چرا پلیورت رو از

 .تی؟ هوا سرِد سرما میخوریماشین برنداش
رهام لبخند پهنی زد و آرام رو به خودش چسبوند و ابرویی باال انداخت: نه خانوم  

 م، تا شما اینجایی من سردم
 .نمیشه

 .َأیی چندش ها، کم مونده تو حلق دختِر بره
 .بابا مجرد اینجا داریم ها، اصال به قیافه ی رهام نمیخوره انقدر زن ذلیل باشه

هام رو به پایین متمایل کردم، یهو آرام یه متر هوا پرید؛ با دهن نیمه باز به لب 
 مرد سی و پنج ساِل ای که پشت سر

شون بود و دست ش روی شونه ی آرام نگاه کردم. با قیافه ی شاکی گفت: دختر 
 تو اینجایی؟ اومدی رو دیزاین کار

 .آرشاویر بیاد من میدونم و شما دو تاکنی یا با نامزدت دل و قلوه بگیرین؟ به خدا 
دهن م رو بستم، این کیه؟ با دیدن دوربین دور گردن ش فهمیدم عکاس باید 

 .باشه؛ اوسکول که نیستم نفهمم
نگاه م رو از مو های مشکی ش که قسمت جلوش سفید بود و پوست بورش 

 گرفتم، این کیه؟ میدونم دوبار پرسیدم
 .ولی خیلی کنجکاوم

 .ش چرخید، یا خود خدا االن دعوا میشهرهام سمت 
بر عکس نیش رهام باز شد و با خنده گفت: عه فرزین جان االن میاد، ما داشتیم با 

 .این خانوم محترم آشنا میشدیم
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فرزین جان یه نگاه از سر تا پای من انداخت و دستی به چونه ش کشید: ایشون 
 کی باشن؟

اومدی مدل اینا بشی من هرکس هرکس رو و رو به من ادامه داد: دختر اگه اینجا 
 انتخاب نمیکنم، ایش ِچندش

 .نگاش کن
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 با چشم های درشت نگاه ش کردم، این االن چی گفت؟ به من گفت چندش؟

حالت تهاجمی به خودم گرفتم، حیف که یازده دوازده سالی ازم بزرگ تری؛ اون 
 طرف دیدم رهام داره پشت سر

ه چیزی نگو و آرام هم با چشم های گرد ما رو نگاه فرزین بال بال میزنه و میگ
 .میکرد

نفسم رو فوت کردم و گفتم: من نفس خان زاده، خواهر زاده ی آقای پور ملک 
 هستم؛ پدر جان من احترام موی سفید

 تون رو نگه داشتم این چه طرز حرف زدن؟
ر هم شد و باد رهام خالی شد، و با دو تا دست تو سرش زد، دیدم قیافه ی فرزین د

 یهو شروع کرد مثل گریه کردن و
 .به صورت ش میزد و رو به رهام گفت: وا...ی خاک به سرم 

آویزون رهام شد: ببین به من میگه پدر جان، وای رهام من دیگه اینجا کار نمیکنم 
 .من استعفا میدم

با چشم های گرد نگاش کردم، این مشکل نداره؟ چرا اینطوری حرف میزنه؟ اصال 
 چیه؟این 

رهام در حالی که به پشت ش میزد گفت: نه فرزین جان، خانوم خان زاده شوخ 
 .هستن

 .آرام ادامه داد: آره فرزین جان، این که ناراحت شدن نداره
رو به من در حالی که چشم و ابرو می اومد گفت: مگه نه نفس جان؟ شما میدونی 

 که جلوی موهای فرزین جان واسه
 دی نه؟ُمد رنگ سفیِد شوخی کر
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تند تند سر تکون دادم، بابا ارزش نداره اشک این مرد رو با این روحیه ی لطیف در 
 بیارم و گفتم: آره عزیزم، آقا

 فرزین من شوخی کردم اتفاقا
 .مو هاش خیلی هم خوشگِل مد روزِ 

 سمت من چرخید و ضربه ای به شونه ام زد: مگه من با تو شوخی دارم بال گرفته؟
 

67 
آبی ش رو تو کاسه چرخوند و دست ش رو زیر چونه ش زد: حاال بگو چشم های 

 ببینم واقعا مدل موم بهم میاد؟
خدایا غلط کردم اینجا اومدم، تو من رو از دست این نجات بده؛ لبخند زورکی زدم و 

 .گفتم: آره خیلی قشنگ
صورت ش تغییر حالت داد و چشم غره ای بهم رفت، دست آرام و رهام رو کشید و 

 با خودش برد و من با دهن نیمه
باز مسیر رفتن شون رو نگاه کردم. خدایا خودت یه عقل درست حسابی یا به من 

 بده تا بتونم این جماعت رو درک
 .کنم؛ یا به این بده گناه داره

 .این چرا اینجوری تو رو خدا؟ اسکیزوفرنی نداشته باشه ما رو بکشه
ستم، بقیه شون هم بعد از چند دقیقه شونه ای باال انداختم و روی صندلی نش
 اومدن و خودشون رو معرفی کردن یه

اکیپ شش نفره بودن و دانیال هم با اون ها سرگرم بود منم نگاه شون میکردم؛  
 کال سه تا دختر و سه نفر آقا بودن

 .که سخت کار میکردن تا ظهر مشغول بودن و طفلی ها خیلی خسته شدن
تونستم براشون انجام بدم، غذا سفارش دادم تا گشنگی منم تنها کاری که 

 َنُکَششون و با پای َلنگ م یه میز حسابی
 ...براشون چیدم

 این ها چرا نمیان؟ غذا از دهن افتاد مثل اینکه فایده نداره باید از اون جیغ
بنفش هام بکشم آدم بشن؛ وسط بوتیک ایستادم و جیغ زدم: یه ساعت من دارم  

 یزنم، این چهشما رو صدا م
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 وضعِش؟ من میز رو واسه عمه ام چیدم؟
همه با صدای من سر جاشون میخکوب شدن، دست به کمر و با چشم غره گفتم: 

 دست از سر کار بردارید تا من دست
 .م رو روی سرتون نزاشتم

آتنا و مینا از دست یار های آرام هر دو زیر خنده زدن و آتنا گفت: واو، نفس جون 
 اوکی ِبی بی االنچقدر خشنی؟ 

 میایم چرا حرص میخوری؟
فرزین که توی شوک بود به خودش اومد و رو بهم گفت: وای دختر، با این حرف ت 

 .موافقم
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باربد از دستیار های فرزین که یه پسر بیست ساِل بود با خنده گفت: پس آقا 

 فرزین موافقن ما حرفی برای گفتن
 .نداریم

 .اینطوری قانع نشده بودمرهام: هیچ وقت 
 .بابک یکی از بچه های مسئول تنظیم نور رو لباس ها: خدا خیرت بده

 خنده ام گرفت، با این که پنج شش ساعتی بیشتر نیست که آشنا شدیم
 .بچه ها خیلی خون گرم ن و حسابی با هم َمچ شدیم

من رد میشد با   باالخره همه دست از کار برداشتن و سر میز رفتن، دانیال که از کنار
 خنده آروم گفت: خوب شد تو

 .رو آوردم وگرنه اینا تا صبح به من گشنگی میدادن
 ابرویی واسه ش باال انداختم: اگه من رو نداشتی چیکار میکردی؟

 .مو هام رو بهم ریخت و سمت غذا حمله کردیم
، سر میز همه مشغول غذا خوردن بودن که رهام گفت: االن که سر میز جمع هستیم

 باید بگم که فردا شب آرشاویر
 .برمیگرده

 یهو همهمه بوتیک رو برداشت، این آرشاویر کیه همه اینجوری بهم ریختن؟
 .دانیال متوجه کنجکاوی من شد و کنار گوش م گفت: صاحب اصلی شرکت
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 .ابرو هام رو باال فرستادم: آ...آهان، به سالمتی 
مهمونی حسابی راه میندازم، به فرزین صداش از بین جمع اومد: پس فردا شب یه 

 .افتخار برگشتن آرشاویر جون
 .و ِهر ِهر شروع به خندیدن کرد و دست زد، من میگم این مشکل داره شما بگید نه
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ضربه ای به شونه ی آتنای طفلی که کنارش نشسته بود و میخندید، زد و گفت: 
 ایش، کی تو رو دعوت کرد دختر؟

 .نخند ها نخند
بسته شد و کالفه گفت: عه آقا فرزین چرا میزنی؟ من نمیام، مگه من  آتنا دهن ش

 خواستم بیام؟
فرزین دوباره نیش ش باز شد و دستی توی هوا تکون داد: پس همه ی جمع اینجا 

 فردا شب توی باغ من مهمون
 .هستن، میخوام حسابی آرشاویر رو سوپریز کنم

م نمیاد ها، ایش چشم هاش رو و رو به آتنا گفت: تو هم بیا، البته ازت خوش 
 .ببین

خنده م گرفت، قبل از دیدن این فکر میکردم خیلی دیوانه ام؛ ولی از وقتی این رو 
 .دیدم امیدوار شدم

بقیه ی ناهار خوردن هم با حرف های زیاد فرزین واسه برنامه ی فردا شب گذشت، 
 آِخ مرد انقدر وراج؟ من غلط بکنم

 .شم این یارو بشمبخوام یه بار دیگه چشم تو چ
 .حالم بهم خورد

بعد از ناهار بچه ها دوباره مشغول کار شدن؛ خدایی من حوصله ام سر رفته چیکار 
 کنم؟ نگاهی به ظرف های

یک بار مصرف روی میز انداختم، خداروشکر چون غذا رو سفارش داده بودم ظرف 
 ها هم یک بار مصرف وگرنه این
 همه رو کی میخواست بشوره؟
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ها رو یکی یکی جمع کردم و داخل یه پالستیک ریختم عصام رو برداشتم تا ظرف 
 آشغال ها رو ببرم سطل آشغال

 .بیرون، یه هوایی هم به سر و کله م بخوره
سمت خروجی راه افتادم، یه مرد درست مقابل بوتیک با پالتو کوتاه مشکی و شلوار  

 جین مشکی، دست به سینه 
 ورایستاده، شال گردن مشکی که د

دهن ش پیچیده نزاشت قیافه ش رو ببینم؛ با تعجب نگاه م رو از بوت های 
 مشکی ش گرفتم، دزد نباشه ما رو بدزده؟
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 .خنده م گرفت، کدوم دزد اوسکولی من رو بدزده
شونه ای باال انداختم و همیت که در رو باز کردم دست شخصی روی در نشست و 

 در بسته شد. متعجب به فرزین
دم که با چشم های ریز نگاه م میکرد، من دیگه تحمل این رو ندارم االن  نگاه کر

 میرم خودم رو زیر قطار میدم، یا
 .تحویل این دزد میدم کلیه هام رو بفروشه

 با همون قیافه گفت: ببینم، کجا میری؟
نفسم رو کش دار بیرون فرستادم: میرم خودم رو زیر قطار بدم دوست داری شما 

 هم بیای؟
رو به چونه ش کشید و در حالی که به هوا نگاه میکرد چشم هاش رو تو  دست ش

 کاسه چرخوند، یهو مچ دستم رو
 .محکم کشید و داد زد: وای هوار بیاین، پا َلنِگ میخواد خودش رو بکشه

با دهن نیمه باز نگاه ش کردم، این به من چی گفت؟ پا َلنِگ؟ حقش نیست عصام 
 رو تو حلق ش کنم؟

ثانیه همه ُدور من جمع شدن و دانیال نگران سمتم اومد: چی شده؟  در عرض چند
 کجا میخوای بری؟

 آرام ضربه ای به صورت ش زد: فرزین چی میگه؟
 رهام: چیزی شده؟
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 .آتنا: شرط میبندم از دست آقا فرزین کالفه شده
دهن م رو بستم و سری از روی تأسف واسه فرزین تکون دادم، این رو کی تولید 

 دایا نکنه این رو فرستادیکرد؟ خ
 من رو واسه همه ی اذیت هام با این شکنجه کنی؟

 ...رو به بچه ها گفتم: چه خبره، آقا فرزین یه زِ 
دیدم داره چپ چپ نگاه میکنه، حوصله گریه ش رو هم ندارم جمله رو عوض 

 کردم: سوء تفاهم شده، من خواستم
 .ایشون الکی جو میدهاین آشغال ها رو ببرم بیرون بندازم، 

فرزین ضربه ای به شونه ام زد: بال گرفته خودت نگفتی میخوام خودم رو زیر قطار  
 بدم؟
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 دستی توی هوا تکون دادم: آقا من اشتباه کردم، االن اجازه میدید؟
همه یه نفس راحت کشیدن، بابک با غرغر گفت: من کشته مرده ی این جو دادن 

 .هاتم آقا فرزین
 خنده رو بهم گفت: البته نگران نباش، اگه فقط دو روز با بعضی ها مینا با

 .سر و کله بزنی به اون درجه هم میرسی
 .و با چشم و ابرو به فرزین اشاره کرد

آرام رو به همه گفت: خیلی خب بچه ها مشغول بشید، چیزی نبود تا یه ساعت 
 .دیگه کار ها تموم اگه بجنبید
 .و بچه ها راهی کارشون شدن

 .دانیال رو بهم گفت: بده من ببرم
 .ابرویی باال انداختم: نوچ خودم میبرم، میخوام یه هوایی به سرم بخوره

 .دانیال: باشه پس مواظب باش
سری تکون دادم و در بوتیک رو باز کردم و ازش خارج شدم، ِعه این مرتیکه هنوز 

 اینجاست، هر چقدر سعی کردم
 .مشکوک میزنهچهره ش رو ببینم نشد؛ خیلی 
 .چه قدبلند و هیکلی هم هست
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 .بیخیال نگاه ش نکنم فکر نکنه خبریه
 .نفس عمیقی کشیدم هوا رسید به ریه هام، آخیش چقدر هوا با اینکه سرِد خوِب 

سمت خروجی مجتمع راه افتادم، همه ی بوتیک ها باز بود و همین طور که میرفتم 
 به لباس ها و زیور آالت پشت

 .اه میکردمویترین ها نگ
 احساس کردم یه نفر پشت سرم داره میاد، نکنه همون یارو مشکوِک باشه؟
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 هیچ کس هم وارد نمیشه دل من خوش باشه، این فروشنده ها هم صدای
 .آهنگ هاشون رو زیاد کردن من جیغ بزنم نمیفهمن

ال من به دور دست ها نگاه کردم به امید اینکه یه نفر وارد بشه و دلم گرم بشه، حا
 درسِت میگم نمیترسم ولی از

 پس این غول تشن کی بر میاد؟
با دیدن دختری که وارد مجتمع شد، نیشم تا بناگوش باز شد؛ الهی ننه ت دورت 

 .برگرده چه دلنواز و با ناز اومدی
ولی خوشحال شدن من همانا، قیافه ی شاد و شنگول دختر که سمت من میدوید 

 ها هم دستهمانا یا اکثر اماما این 
 .هستن میخوان من رو دو تایی بدزدن

 ...همین که دهن م رو باز کردم جیغ بکشم، دست یارو محکم دور کمرم حلقه شد و
سرم رو محکم به سینه ش چسبوند، حاال من از شوک عصام و نایلون آشغال ها از 

 دست م افتاد و با دست های باز و
 دهن

قط دست های دزِد دور کمرم حلقه بود و باز تر از دست هام سر جام خشک شدم؛ ف
 .من رو محکم نگه داشته بود

وقتی به خودم اومدم که ولم کرد و با چشم های شیشه ای و بی حالت ش نگاه م  
 کرد

 .بی اراده دست م رو باال بردم و سیلی محکمی تو گوش ش زدم
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دست ش رو روی جای سیلی گذاشت و چشم های قهوه ای پر رنگ ش رو روی  
 ت م چرخوند، شال گردن ش ازصور

 .دور دهن ش پایین افتاد جل الجالب؛ غلط کردم تو گوش ت زدم چه جیگری
 با چشم های درشت نگاه ش کردم،

ابرو های پهن ش رو بهم نزدیک کرد و دماغ کشیده ش رو چین داد؛ لب های قلوه 
 ای صورتی ش تکون خورد و

و عصام رو دستم داد و با صدای  در حالی که شونه م رو با یه دست گرفت، خم شد
 .َبم و مردونه ای گفت: ببخشید
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تکیه م رو به عصام دادم و نگاه م رو از ته ریش ش گرفتم، االن من به این فحش 
 بدم حیف نیست؟ بیخیال بعد

 .عمری یه دیوانه ی خوشگل اومد من رو بغل کرد االن فحش بدم زشت میشه
واست قدم برداره که گفتم: مثل اینکه اون ها از چنگی به نایلون آشغال ها زد و خ

 .من بودن
 .نگاه گذرایی بهم انداخت: من میبرم

 دست به کمر گفتم: ببخشید مگه خودم چالق م که شما ببری؟
نگاه ش سمت پام رفت، این نگاه از صد تا فحش بد تِر، یعنی در چالقی تو شکی 

 .نیست
 .ی دلم میخواد خودم ببرمشونه ای باال انداختم: میدونم چالق م ول

خم شد و نایلون رو جلوی پام گذاشت، قبل این که حرفی بزنم با قدم های بلند از 
 من دور شد و فقط بوی عطر تلخ و

 .خنک ش باقی موند
 !عجب روزی

 یعنی چه یه نفر بیاد بغل ت کنه بعد اینجوری خونسرد
خوشگل به پست من بیچاره معذرت خواهی کنه و بره؟ چرا امروز هر چی دیوانه ی 

 میخوره؟ یعنی خدایا َمَصبت رو
 .شکر نمیشد سالم بودن؟ المصب عجب دافی بود
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شونه ای باال انداختم و نایلون آشغال ها رو برداشتم، سمت خروجی پاساژ راه 
 افتادم؛ خدایی نکرده کسی از این

 فروشنده ها ما رو ندیده باشه؟
ه زنده م نمیزاره. مگه تقصیر من بود؟ خوبه خاک به سرم اگه به گوش دانیال برس

 یه سیلی هم بند گوش ش زدم اگه
 .بگن اون رو هم میگن

ولی نفس دست ت نشکنه، چجوری دلت اومد تو گوش پسر به اون خوشگلی 
 بزنی؟ واقعا فازش چی بود؟ روانی بود؟

 .حیف پسر به اون خوش تیپی که دیوانه باشه خدا شفاش بده
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 .اگونی که داشتم آشغال هارو راهی خونه شون کردم و به پاساژ برگشتمبا افکار گون

 در بوتیک رو آروم باز کردم و سرک کشیدم، یعنی کسی من رو دیده؟ یا نه؟
نه بابا چجوری میخواستن ببینن؟ وارد شدم و همین که خواستم نفس راحت رو 

 بکشم، یهو فرزین جلوم پرید؛ با
تم البته اگه سر جاش باشه و گفتم: یَیی... آقا ترس دست م رو روی قلب م گذاش

 فرزین چه خبره؟
با چشم های ریز قدمی سمت م برداشت و گفت: ور پریده اون موقع با کی توی 

 پاساژ دل و قلوه پاس میدادی؟
آب تخت سرم یخ زد، این از کجا فهمید؟ این از کجا دید؟ دست هام شروع به 

 شه؟لرزیدن کرد اگه به دانیال گفته با
 .سعی کردم عادی باشم و با صدایی که میلرزید گفتم: کی؟ چی؟ من؟ نه

 .خیر سرم خواستم عادی باشم
ضربه ای به شونه م زد و خندید: حاال نمیخواد انکار کنی، چه خوش سلیقه هم 

 هستی دختر؛ حیف اون قد و باال
 .واسه تو

 و چشم غره ای بهم رفت: موذمار آب
 .زیر کاه، ایش ِچنِدش
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 .دور شد، نفس م رو محکم بیرون فرستادم، خدا خودش رحم کنهو 
خداروشکر شیش و هشت میزنه فکر نکنم ذهن ش به اونجا بکشه که به دانیال 

 بگه، شونه ای باال انداختم و سمت
بچه ها راه افتادم، تا نصف شب همه توی بوتیک عالف بودیم و باالخره رضایت 

 دادن ول کنن، منم خسته و کوفته
 .ین که خونه رسیدیم خودم رو روی تخت پرتاب کردم و خواب م بردهم
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صدای زنگ موبایل م از خواب بیخواب م کرد، دست م رو دراز کردم و با بدبختی 
 گوشی رو از روی پا تختی

 برداشتم، برقراری تماس رو لمس کردم و گوشی رو کنار گوش م گرفتم: کیه؟
 .درسا: باز کن منم

 .زدم بیا توکلید رو  -
صدای خنده ی بچه ها توی گوشی پیچید، خمیازه ای کشیدم و توی جام غلت 

 زدم: زهر هالهل، باز شما مردم آزار
 ها دور هم جمع شدین ملت رو سر کار میزارین؟

 .صدای شاهین اومد: تو که خدا دادی سرکار هستی دختر عمو
 آره خب، مثل تو عالف باشم خوِب؟ -

 نید چتونه؟ یهسر صبح قوقولی میک
 نفر تون مرده بیام حلواتون رو بخورم؟

 .کامران: ما تا تو رو تو قبر نزاریم نمیمیریم
خندیدم: به به آقا کامران، تو هنوز نمردی؟ پس بشینم نقشه ی جدید بکشم حیف 

 شد هنوز میخواستم واسه فوت
 .ت شیر برنج خیرات کنم

کامران با حرص گفت: تو دعا کن من تو رو صدای قهقهه ی بچه ها به هوا رفت، 
 .نبینم

 .باجه عسیسم شما حرص نخور -
 نگار: ِعه نفس حیف ت نمیاد؟
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به به علیک سالم، سر صبحی تو پیش اینا چیکار میکنی؟ ببین یه سالم تو جمع  -
 .داشتیم تو رو هم روانی کردن

 .نگار خندید: نه گلم اومدیم اسکی 
ون چی بوده ساعت شش من رو بیدار کردید؟ دل تون خب به سالمتی، حاال فازت  -

 کتک میخواد؟ باشه شما دعا
 .کنید پام خوب بشه همه تون رو مستفیز میکنم
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 درسا با خنده گفت: چیکار میکنی خوبی؟
 با اجازه تون االن تو مستراح م، میخوای جزئیات رو برات بگم؟ -

شعوری، کدوم بیشعور تر از دوباره دسته جمعی خندیدن و شاهین گفت: خیلی بی
 .خودت بیاد تو رو بگیره

 .خندیدم: باشه، چون تو از من بیشعور تری تو بیا من رو بگیر
 .شاهین: من غلط کنم

 درسا: وای بچه ها دل درد گرفتم بسه، نفس کاری نداری؟
 .نه واال من از اول هم با شما کاری نداشتم، گمشید به خواب نازنین م ادامه بدم -

 .درسا: باشه به دانیال سالم برسون
من رو از خواب بیخواب میکنید؟ یه آشی براتون بپزم روش یه وجب روغن 

 .وایسته
 .دانیال؟ اون که از دیشب تا حاال نیومده -

 درسا با تعجب گفت: چی؟ کجاست؟
نیش م باز شد: باور کن نمیدونم فقط دیدم با یکی از دختر های طراح دیزاین 

 رده خوش و ِبش کرد،بوتیک یه خو
اومئ به من گفت خونه ی یکی از دوست هاش کار داره میاد ولی هنوز نیومده به 

 نظرت کجاست؟
 درسا با شوک گفت: چ...چی؟ نفس راست میگی؟

 .کامران: نفس تو رو خدا بیخیال، این االن پا میشه میاد اونجا
 گی؟درسا: عه گوشی رو بده به من، نفس واقعا داری راست ش رو می
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خب مگه من مرض دارم، بیخیال برو خوش بگذرون اون هم هرجا باشه میاد  -
 .فعال بای
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و قطع کردم. سرم رو توی بالیشت فرو کردم و خندیدم، تا ده دقیقه ی دیگه 
 اینجاست میگی نه نگاه کن. این هم

 .مثل دانیال دیوانه ست، از شدت عشق هر چی بهش بگی باور میکنه
رض ندارم و سوءاستفاده نمیکنم، حقشوِن تا این ها باشن من رو منم که اصال م

 .اذیت کنن، مادر نزاییده
 .بی خیال سرم رو، روی بالشت م گذاشتم و خواب م برد

 !با احساس خیس شدن صورت م با ترس از جا پریدم و نشستم، یخ زدم
 .با چشم های گشاد به اطراف نگاه کردم، صدای خنده ی بچه ها بلند شد

ا دیدن کامران که لیوان آب به دست باال سرم بود و بقیه که قاه قاه میخندیدن ب
 جیغ زدم: مردم آزار های روانی،

 شما اینجا چیکار دارید؟
کامران با خنده: تالفی داره ِگله نداره، تو این درسا رو به جون ما انداختی االن هم 

 .َور دل تو هستیم
چسبیدن رو کنار زدم: حقتوِن دلم خنک مو هام که خیس بودن و به پیشونی م 

 .شد
 .دانیال: تو به درسا چی گفتی؟ سر صبح اومده به جون ما افتاده

 .شونه ای باال انداختم: کی؟ من؟ نه
 .درسا دست به کمر گفت: تو به نامزد من تهمت زدی

 .ُاه، نامزد تو! قبل اینکه نامزد تو باشه دایی من بوده -
 .شاهین: ُاه ُاه

 .نگار خندید: خیلی خب بچه ها ِکِشش ندید بریم صبحانه بخوریم
 خندیدم: ای جون، صبحانه حتما

 .شیر برنج درست کردی
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 کامران پس گردنی بهم زد، آخ م بلند شد و پشت گردن م رو ماساژ دادم: الهی

 .دست ت بشکنه
 کنی؟نگار: نفس جون، من قضیه اون غذا رو فهمیدم ها میخواستی ما رو جدا 

 سری باال انداختم: نوچ، من این
زن ذلیل ها رو خوب میشناسم بمیرن از نامزد هاشون جدا نمیشن، حاال شیوا 

 کجاست؟
 .شاهین: سرما خورده نتونست بیاد

آِخی، خب االن شما تا شب میخواید اینجا بمونید؟ اگه صالح میدونید برید من  -
 .کارام رو انجام بدم میام

حرف من بودن، چون همگی رفتن؛ از جام بلند شدم و سعی انگار منتظر همین 
 کردم بدون عصا راه برم و سمت

 .سرویس بهداشتی رفتم
 کمد دانیال رو باز کردم، من فضول م

 .کاری ش نمیشه کرد؛ بزار ببینم چی داره
همین که در رو باز کردم با دیدن هیوالی رو به روم جیغ کوتاهی کشیدم و عقب 

 د خدا اون چیعقب رفتم، یا خو
 .بود؟ پام یه پایه ی تخت گیر کرد و با نشیمن گاه پخش زمین شدم
 ...اون چی بود؟ زبون م از ترس بند اومد و حتی نمیتونستم جیغ بزنم

 .در کمد کامل باز شد، االن میپره میاد من رو میخوره؛ من هنوز آرزو دارم
 صبر کن ببینم اون... ماسِک؟
که ماسک بوده، خنده م گرفت؛ دانیال خدا ازت نگذره. خاک به سر ترسوم کنن اون 
 از جام بلند شدم و جلو رفتم،

ماسک ژله ای اسکلت شکل رو برداشتم و نگاه ش کردم؛ چقدر ترسناِک من تو 
 عمرم از

 .هیچ چیز نترسیدم این دیگه نوبره
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 خیلی وحشتناک بود االن با این
 .های تیزش رو ببینبچه ها رو بترسونم بد میشه؟ أیی گوش 

 .نیش م باز شد و یه شلوار گشاد مشکی از شلوار های دانیال پوشیدم
 .این همین طور الکی که سر راه من نیومده، اومده باهاش یه خنده ای بکنم

یه بلوز آستین بلند مشکی هم پوشیدم و ماسک رو روی صورت م زدم و مو های 
 َپِت ِفَرم رو روی

 .خودم تو آیینه انداختم االن غش میکنم شونه م ریختم، نگاهی به
شونه ای باال انداختم و از اتاق بیرون رفتم؛ سر و صدای بچه ها از آشپزخونه 

 .میاومد
پاورچین پاورچین به هال رفتم و سیستم رو روشن کردم، آهنگ اوه َنَنَنه رو پلی 

 کردم و صداش رو زیاد کردم و
 .در آوردنشروع کردم با همون وضع به دیوانه بازی 

 صدای بلند و متعجب بچه ها که این چه صدایی توی صدای آهنگ گم شد،
 پشت ستون قایم شدم و همین که بچه ها پا شون به هال رسید

جلو شون پریدم و شروع به قر دادن کردم، شاهین بچه م همون نگاه اول َغش کرد 
 و وسط هال دراز ِکش شد، نگار

از دهن ش خارج شد و بی حال روی دست هم یه چند تا صدا مثل جیغ بنفش 
 .کامران افتاد

درسا آنچنان به گردن دانیال چسبید و جیغ میکشید گفتم سکته نکنه، خدایی 
 خودم هم تحمل نداشتم و ماسک رو

برداشتم، خودم پخش زمین شدم و از خنده به خودم میپیچیدم. نگاه م به شاهین 
 که میافتاد خنده م بیشتر

 .کرده بود، وای که دل درد گرفتممیشد واقعا غش 
 ...دانیال سریع آهنگ رو قطع کرد و هاج و واج گفت: نفس

 .با خنده گفتم: ها...چ...چیه؟ آخ شا...شاهین غش کرد
 .با این حرف من کامران و دانیال هر دو سمت آشپزخونه دویدن
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شسته بچه ها یه کمک کامران و دانیال به هوش اومدن، بیچاره ها رو زمین ن
 .بودن و به من نگاه میکردن

 .نگار رو بهم گفت: من تو رو شوهر میدم از دست ت خالص میشم
 .خندیدم: ای جان شوهر

 دانیال با خنده گفت: دایی این چه کاری که کردی؟ اون ماسک رو از کجا آوردی؟
 .از کمد شما برداشتم دایی جون -

 اون میخوای چیکار کنی؟درسا با چشم های گرد رو به دانیال گفت: تو با 
دانیال دستی پشت گردن ش کشید: با دوستام شوخی داریم، واسه ترسوندن اونا 

 خریدم که نفس جان زودتر افتتاح
 .ش کرد

 نگار: پس راسته حالل زاده به
 .دایی ش میره

 کامران نطق ش باز شد: اگه یه نفر سکته میکرد چی؟
 ریختیم من سکته نمیکنم؟ عه؟ چه جوری شما یه لیوان آب سرد روی من -

 .شاهین صاف نشست: به هر حال شوخی مسخره ای بود
یهو همه زیر خنده زدیم، کامران ضربه ای به شونه ی شاهین زد: داداش خیلی 

 .ترسیدی؟ جالب غش کردی
 !شاهین با اخم گفت: بیا، ایسگای ما رو بگیرین؛ بابا وحشت کردم

 .فتو صدای خنده ی بچه ها دوباره به هوا ر
تا بعد ناهار بچه ها خونه ی دانیال بودن و به زور بیرون انداختیم شون، درسا هم، 

 همراه اون ها رفت تا برای مهمونی
 ...شب آماده بشه و من و دانیال دنبال ش بریم
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تاپ جذب آبی نفتی م رو پوشیدم، کت لی آستین کوتاه زغال سنگی رو روش 
 ؛پوشیدم و دکمه هاش رو باز گذاشتم

شلوار دم پای لی مشکی پام کردم و صندل های مشکی م یه لِنگ ش رو پام کردم، 
 .من با این پا به جایی نمیرسم
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گردنبند اسپرت مشکی م رو دور گردن م بستم، دستبند ِست ش رو هم دست م  
 .کردم

 .گوشواره های حلقه ای آویز رو گوش م کردم دست درسا درد نکنه همه چیز آورده
 .ه ناز شدم، ناز بودم ناز تر شدم سقف ترک خوردچرخی زدم چ

موهای ِفَرم رو روی شونه هام ریختم و یه قسمت رو فرق کج روی صورت م ریختم، 
 یه رژ لب ملیح هم زدم و خط

چشم باریکی زدم خب من آماده م؛ زیاد اهل آرایش کردن نیستم چون میدونم اگه 
 زیاد آرایش کنم پوست م خراب

 .میشه
ل و هشت به باال شدم واسه پوشوندن چین و چروک آرایش میکنم تو هر وقت چه

 این سن ِکیف سادگی و طراوت م
 .رو میبرم

شونه ای باال انداختم، گوشی م رو تو جیب شلوارم گذاشتم و مانتو لی که تا روی 
 زانوم بود تنم کردم، شال مشکی م

 .رو روی مو هام تنظیم کردم و از اتاق خارج شدم
دیدن دانیال که جلوی آیینه مو هاش رو شونه میزد، لبخندی زدم و گفتم: به به! با 

 خوشتیپ من چیکار میکنه؟
 .سمت م چرخید، براندازش کردم

کت مشکی اسپرت پوشیده بود به همراه تیشرت سفید زیرش و شلوار جین  
 .مشکی 

 سوت متمددی زدم: ببین چه کردن، واسه کی انقدر خوشتیپ کردی؟
 .خندید و شونه رو سر جاش گذاشت، جلو اومد و براندازم کرد: واسه خانوم خودم

 .لب هام رو به پایین متمایل کردم: زن ذلیل
 .لپ م رو کشید: من دور تو بگردم

 .نیشم باز شد: قربون دایی خوشتیپ خودم میرم
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 خندید: خدا نکنه بریم؟
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 .بریمسر تکون دادم و دستم رو دور بازوش حلقه کردم: 
 .و به همراه هم راهی شدیم تا دنبال درسا بریم

 .درسا جلو نشست و همین که در رو بست گفت: سالم عشقای خودم
 .نیشم باز شد: سالم خوشگل م

 .دانیال لبخندی زد و ماشین رو راه انداخت: سالم به روی ماه خانومم
 .درسا: آقامون چه خوشتیپ شده

 .م چه زیبا شدهدانیال دست درسا رو گرفت: خانوم 
 .آقا دل من خواست، من شوهر میخوام

 .صدام رو صاف کردم: هوی مجرد اینجا داریم ها
 .درسا خندید: الهی بگردم دلت خواست

لبم رو به پایین متمایل کردم: من مگه مثل شما عقده ای ام؟ بیخیال تو رو خدا 
 آهنگ ساسی رو بزار گوش بدیم دلم

 .پوکید
 .گفتی درسا با ذوق گفت: گل 

و آهنگ جنتلمن ساسی رو ِپِلی کرد؛ بماند که چقدر تا رسیدن به مهمونی دیوونه 
 .بازی در آوردیم

ماشین داخل یه باغ بزرگ هدایت شد، اینجا دیگه کجاست؟ اینجا از فرزین؟ 
 !دمش گرم
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به همراه درسا و دانیال راهی عمارت بزرگ شدیم؛ چراغ های رنگارنگ دور عمارت 
 کشته، آب نمای خوشگلمن رو 

 .وسط ش نظرم رو جلب کرد
 با صدای درسا به خودم اومدم: تو چرا عصا برنداشتی؟

 .لنگون لنگون قدم برداشتم: خوشم نمیاد
وارد عمارت شدیم، توی راهرو یه خانوم و یه آقا ایستاده بودن و تعظیم کوتاهی 

 !کردن بابا کالس
 مگه چه خبره؟
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درسا رو تحویل گرفتن دانیال ریز هر دومون رو نگاه همون دم در لباس های من و 
 .میکرد

 .درسا هم مثل من لباس پوشیده مرسی تفاهم
وارد سالن شدیم صدای موزیک َکر کننده بود، ببین چه خبره چه در و دافی اینجا 

 .ریخته
 .دانیال آروم گفت: از کنار من ُجم نمیخورید

 .موافق م، نبینم از کنارم ُجم بخوری درسا دست ش رو دور بازوی دانیال حلقه کرد:
چشم های دانیال گرد شد، خندیدم: بله دایی جان شما به ما گیر میدی تحویل 

 .بگیر
لوستر های بزرگ سالن چشم هام رو میزد، میز های گرد رنگارنگی که گوشه گوشه 

 ی سالن چیده شده بودن و از
 .شیر مرغ تا جون آدمیزاد روش بود

فرزین یه متر از جا پریدم: وا...ی ببین کی اینجاست، دانیال جون با صدای بلند 
 .سالم وای چه خوشتیپ شدی

رو به درسا گفت: شما حتما باید نامزد دانیال جون باشید، خوشبختم من فرزین 
 .هستم

و دست ش رو سمت درسا دراز کرد درسا دو به َشک به دست فرزین و دانیال نگاه 
 انداخت و کرد؛ دانیال ابرویی باال

خودش دست فرزین رو توی دست ش فشرد، درسا لبخندی زد و گفت: سالم بله، 
 .هم چنین
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فرزین چشم هاش رو توی کاسه چرخوند و رو به من گفت: ورپریده، تو هم 
 اینجایی؟ ببینم پس پارتِنِرت کجاست؟

 .الب گزیدم، نگاه خیره ی دانیال رو حس کردم خندیدم: پارتنر چیه؟ چه حرف ه
ضربه ای به شونه م زد، به جون خودم یه روز این رو تا میخوره کتک میزنم میگی 

 .نه نگاه کن
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فرزین: خیلی خب، بفرمایید بچه ها اون طرف هستن شما مهمون های درجه یک 
 .من هستین

 .لبخند دندون نمایی به روش زدم و دنبال ش راه افتادیم
نشستیم، پسرا با هم یه طرف ایستادن و حسابی کنار آرام، مینا و آتنا من و درسا 

 گرم حرف زدن بودن؛ درسا هم با
 .بچه ها خیلی َمچ شده

 !به آرام نگاه کردم یه لباس کوتاه کرم رنگ پوشیده و پاهاش هم لخت
 .موهاش رو آزادانه روی شونه هاش ریخته و زیاد هم آرایش نکرده

اهر های دو قلو هستن مثل هم تیپ شونه ای باال انداختم مینا و آتنا هم چون خو
 .اسپرت زدن

 با صدای آرام به خودم اومدم: عزیزم تو چرا کم صحبت شدی؟
 .لبخندی تحویل ش دادم: من دارم از بیانات شما ِفیض میبرم

درسا با خنده گفت: باور نکن، این معلوم نیست داره چه نقشه ای میکشه اینجا رو 
 .بسوزونه

 و گفت: واقعا در این حد؟خندیدم، آرام هم خندید 
 .خنده م رو جمع کردم: نه بابا، دروغ میگه من به این آرومی 

 .آتنا: واقعا آرومی؟ بهت نمیخوره ها
 چپ چپ نگاه ش کردم: باشه آقا ما شیطون، ما آتیش پاره االن چیکار کنم؟

 مینا: عه عزیزم شوخی کرد، ناراحت شدی؟
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 .ه، ناراحتی ندارهلب هام رو به پایین متمایل کردم: ن

 .واقعا ناراحت نشدم، من کال عادت دارم
 .درسا رو به آرام گفت: نمیدونی امروز صبح چه بالیی سر ما آورد

با چشم های گرد به درسا نگاه کردم و سری باال انداختم که نگو، ولی به روی مبارک 
 نیاورد و شروع به تعریف قضیه

 .کرد
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ن، رسما غش غش میخندیدن خوبی ش ایِن اینا هم از خنده هم دیگه رو میزد
 صدای خنده شون توی موزییک گم

 .شده وگرنه دانیال و رهام میان درست شون میکنن
حرف درسا که تموم شد این ها هنوز میخندیدن و آرام گاهی من رو هم میزد، من 

 چیکاره م؟
 !ش پارهآرام خنده ش رو جمع کرد و رو بهم گفت: به خدا تو یه آتیش پاره ای، آتی

 .خندیدم: خوشتون اومد؟ اینجوری خنده داره، اگه اونجا بودی سکته میکردی
 .آرام: واقعا تصورش هم برام وحشتناِک 

 .و بحث هول محور همین چیز ها گذشت
به دخترا که همراه شوهر هاشون وسط بودن و میرقصیدن نگاه کردم، اگه پای منم 

 سالم بود میرقصیدم حوصله م
 .سر رفت

حاال این جناب پادشاه چرا مشرف نمیشه؟ این چه وضعیه؟ این انصاف من تنها 
 باشم؟ االن پا شم جیغ بکشم؟ پاشم

 برم برق ها رو قطع کنم فاتحه بخونم تو حال شون؟
 !عجب فکر خوبی 

 .اصال من شیطنت نکنم نمیشه
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خودم چقدر از جام بلند شدم معموال کجا جعبه فیوز میزارن؟ آشپزخونه؟ آفرین به 

 .زرنگ م
 .آشپزخونه رو من چجوری پیدا کنم؟ اینجا خیلی درندشت، میگردم پیداش میکنم
چند دقیقه ای با پاِی لنگم عمارت رو ُدور زدم؛ دیوانه نیستم خوشم میاد بقیه رو 

 .اذیت کنم
با دیدن راهروی منتهی به آشپزخونه جیغ خفیفی کشیدم و با همین پام مثل اسب 

 نه دویدم؛ چهداخل آشپزخو
 !کابینت های شیکی دارن
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شونه ای باال انداختم و با دیدن جعبه فیوز چشم هام برق زد، اصال جون میده 
 وقتی برق قطع شد جیغ های دخترا رو
 .گوش کنی؛ اوه اوه اون وسط چی بشه

 ...نیشم تا بنا گوش باز شد و سمت جعبه فیوز پرواز کردم
ش کشیدم یا خواجه ابوالقاسم شیرازی چه با قطع شدن برق، خودم یه جیغ بنف

 تاریک شد؛ صدای جیغ دخترا به
 .گوش رسید. چراغ قوه ی موبایل م رو روشن کردم یه کور سویی روشن شد

خودم رو از آشپزخونه دور کردم. صدای موزیک هم قطع شده، نفهمیدم کجا میرم 
 فقط سعی کردم از جمعیت دور

 .باشم
یاومد: وای خدا مرگ من رو نده، چرا برق ها رفت، صدای جیغ و داد فرزین هم م

 .علی ورپریده برو ببین مشکل چیه
حاال اون وسط فقط نور چراغ قوه های موبایل دیده میشد، چند قدم برداشتم پام 

 به چیزی گیر کرد و همین که
خواستم با ُمخ رو زمین برم دست یه نفر دور کمرم حلقه شد؛ مثل برق گرفته ها از 

 دم قیافه ش رو نمیدیدمجا پری
فقط تیشرت سفیدش مشخص بود. عطر سرد و تلخ ش زیر بینی م پیچید خودم 

 رو جمع و جور کردم و َپِس ش زدم،
 آروم گفت: خوبید؟

صداش چقدر آشناست، االن صدای آشنا مهم نیست مهم ایِن اینجا تاریک و 
 .خطرناک

 .خوبم -
رو بده غلط کردم دیگه از این کار بد شانسی گوشی م خاموش شد، خدا مرگ من 

 ها نمیکنم. قدم اول رو برداشتم
 .که گفت: به نظر من توی جمع نرید بزارید چراغ ها روشن بشه
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همزمان با این حرف ش چراغ های عمارت روشن شد، یکی بیاد چشم های من رو 
 بگیره من چشم و گوش م

لب اینجاست چراغ ها بسته ست؛ یکی ِفیس تو ِفیس، یکی دست به کروات جا
 روشن شد همه شون از هم فرار

 .میکردن
 .نیش م باز شد مچ صد نفر این وسط گرفته شد

سمت اونی که من رو گرفت چرخیدم، نگاه اون سمت دیگه ی عمارت با دهن نیمه 
 باز نگاه ش کردم این که... توی

 !مجتمع بود
 اره همه ش دنبال مِن؟با ترس قدمی به عقب برداشتم نکنه میخواد بال سر من بی

 .صورت ش سمت م چرخید، نگاه م رو از ته ریش مشکی و لب هاش گرفتم
ابرو هاش رو باال فرستاد و بر اندازم کرد، اخم کردم و گارد گرفتم پاِی ناموس بیاد 

 .وسط من دیگه از هیچی نمیترسم
 .یگمحاال چه ربطی به ناموس داشت، باشه یه فصل این رو بزنم بعد ربط ش رو م

با صدای کنترل شده ای گفتم: چیه؟ تو مریضی؟ یا مرض داری؟ از دیروز دنبال من 
 افتادی چیکار؟ جرأت داری بیا

 .جلو تا بزنم کتلت بشی 
 ...اخم کم رنگی بین ابرو هاش نشست و

با صدای جیغ و دست بچه ها، یه متر هوا پریدم. همه سمت طرف حمله میبردن و 
 شون میکردم؛من هاج و واج نگاه 

فرزین خودش رو جلو انداخت و توی بغل اون پرتاب کرد: وای آرشاویر، خوشتیپ 
 .من سالم دلم برات تنگ شده بود

 چشم هام اندازه توپ پینگ پونگ گرد شد، این چی گفت؟ آرشاویر؟
شوک زده نگاه شون میکردم که با صدای حرصی دانیال به خودم اومدم: نفس تو 

 م کجا غیباینجایی؟ هیچ معلو
 شدی؟

 .به صورت سرخ دانیال نگاه کردم
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 گیج سر تکون دادم، آرشاویر مگه امروز برگشته؟ پس دیروز؟

 .گیج گفتم: من همین دور و اطراف بودم
درسا جلو اومد و با چشم های نگران گفت: کجایی تو دختر؟ برق ها رفت و اومد 

 .تو نبودی
 حواس م پرت آرشاویر بود، همه

 .میرفتن و باهاش دست میدادن بعضی ها هم بغل ش میکردنسمت ش 
 پس اگه این آرشاویر من توهم زدم؟

 با ضربه ای که درسا به بازوم زد به خودم اومدم: نفس حواست کجاست؟
 .سری باال انداختم: هیچ جا، ببین اون مدیر اصلی شرکت درخشان

حرف زدی یادم رفت  دانیال که اخم هاش در هم بود به خودش اومد: ببین انقدر
 .برم سالم کنم

 و سمت آرشاویر راه افتاد. درسا
دست م رو گرفت و یه دست ش رو، روی گونه م گذاشت: ببینم چی شده؟ چرا 

 گیج بازی در میاری؟
 .نه بابا گیج کجا بوده -

 .درسا: برق ها که رفت یه ِولِوله ای شد، چه کارا که نکردن
 انداختم: ای بال، تو چیکارا کردی؟ غش غش خندیدم، و براش ابرو باال

نیشگونی از بازوم گرفت: بیتربیت، من و دانیال که دنبال تحفه خانوم میگشتیم یه 
 .موقع بال سرت نیارن

 .اوهو من سر همه بال میارم -
درسا: بیخیال، ببین مدیر شرکت درخشان چه خوشتیِپ جون چه لبخند جیگری 

 .داره
 .ا از شلوغی استفاده میکنن میرن ماچ ش میکننو با خنده ادامه داد: دختر ه
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 .سمت آرشاویر چرخیدم، واقعا هم همینطور بود
 .با خنده گفتم: آقا خر تو خِر منم رفتم ماچ ش کنم، تو همین جا واستا االن میام
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 .و سمت آرشاویر راه افتادم، درسا بازوم رو کشید: بی حیا، بیا اینجا ببینم
 و از دست ش جدا کنم: ولم کن، بخیل حاال که منتقال کردم تا بازوم ر

سینگل م نمیزاری برم؟ تو خودت مجرد بودی نمیرفتی؟ ول کن ببین توله چه 
 .خوشتیپ

خنده ش گرفت و پس گردنی نثارم کرد: الهی شوهرت بدم از دستت راحت بشم، 
 .زبون به دهن بگیر

 ه رفتآرام سمت مون اومد، این ورپریده هم جزء همون دسته ست ک
 .ماچ ش کرد و با نیش باز سمت ما میاد

 .آرام: چی شده؟ شما دو تا باز درگیرید
 .با لحن جدی گفتم: من میخوام برم آرشاویر رو ماچ کنم، این نمیزاره

 .با این حرف م آرام از خنده رفت رو هوا؛ من و درسا متعجب نگاه ش میکردیم
 .داداش م میگیرمخوب که خندید رو بهم گفت: من تو رو واسه 

نیش م رو باز کردم، حاال من محض خنده اینجوری نیش م رو باز میکنم وگرنه تو 
 .فاز این حرف ها نیستم

 .جون داداش، کو کجاست؟ من عاشق تو أم -
درسا سری از روی تأسف تکون داد و آرام گفت: همون آقایی که میخواستی بری 

 .ماچ ش کنی، داداش منِ 
 جان، من چقدرخندیدم: ای 

 .خوش شانس م
 درسا متعجب گفت: واقعا؟ یعنی تو و آقا رهام دختر عمو پسر عمو اید؟

 
90 

 .آرام: آره
 .چه جالب، به سالمتی  -

درسا: خوِب تونستی با خویشاوند وصلت کنی، نمیترسی واسه بچه تون خدایی 
 نکرده مشکل پیش بیاد؟

 .مشکلی نداشتیم آرام: عزیزم ما همه ی آزمایش هامون رو دادیم
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رو بهش گفتم: حاال شما دو تا عب نداره، ولی انشا...اگه بچه داشتین نزارین با 
 خویشاوند ازدواج کنه چون ممکن

 .نسل تون معلول بشه
 .دست ش رو دور بازوم حلقه کرد: باشه نمکدون خودم، زن داداش خودم

 .اوپس، چه زود خواهر شوهر شدی اول بله رو بگیر -
 !ید: تو یه بالیی غش غش خند

 زمینی یا هوایی؟ -
 .درسا: فضایی! این رو واسه داداش ت نگیری ها بیچاره ش میکنه

باشه بابا، آقا ما بال االن داداش چلمنگ این نیومد خواستگاری، بگو ببینم اون  -
 دختر که به داداش ت چسبیده کیه؟

ره کردم؛ یه خروار به دختر مو طالیی که ِلنز های آبی ش از دور چراغ میداد اشا
 آرایش کرده و یه دکلته ی قرمز

 .بلند هم پوشیده
 آرام با صورت مچاله گفت: اوف، این باز به داداش من چسبید؟

و با خنده بهم گفت: یعنی داداش من چلمنِگ؟ بچه ها من یه دقیقه برم االن 
 .میام

 و دور شد. رو به درسا گفتم: چیپس و پفک نداری؟
 میخوای چیکار؟متعجب گفت: 

 .میخوام دعوا تماشا کنم -
 

91 
 .خندید و ضربه ای به بازوم زد

یه گوشه با درسا حرف میزدیم، دانیال پیش آرشاویر و رهام بود من و درسا تنها 
 موندیم؛ آرام هم از وقتی رفت

دختره رو ضایع کرد غیب شد! رو به درسا گفتم: اگه این شوهر تو عقده ای نبود 
 وسط دو تا ِقر االن میرفتی 

 .میدادی، دل منم شاد میشد
 درسا: الهی قربون ش برم غیرتی چیکار کنم؟
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 لب هام رو به پایین متمایل کردم: شوهر ذلیل، من گشنه م شام نمیدن؟
 .چشم هاش گرد شد: نگو که ندیدی

 چیو؟ خاک به سرم شام دادن من نبودم؟ -
که شام اونجاست بابا ِسلف  خندید: نه دیوانه بیا بریم اون طرف یه سالن هست

 .سرویس
 .ذوق زده شدم: اوپس، دهن این فرزین سرویس با این کار های باحال ش

همراه درسا سمت سالن رفتیم، درسا با خنده گفت: خیلی باشعوری، اصال ابراز 
 .تشکرت من رو کشته

 .نه تو رو خدا االن نمیر دانیال تو خماریت نمونه -
 .تو رو میکشم ضربه ای به بازوم زد: من

 .باشه ُبُکش، من که مثل تو عقده ای نیستم -
 .وارد سالن غذا خوری شدیم، مثل اینکه ما تنها نیستیم
 .با دهن نیمه باز گفتم: ای جون من عاشق شکم شدم

 .درسا: تو رو خدا از جون مرغ تا شیر آدمیزاد
 چپ چپ نگاه ش کردم، حق ش نیست من این رو بزنم؟

 چرا این طوری نگاه میکنی؟درسا: چیه؟ 
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خب من میگم بچه ی تو و دانیال میشه اوسکول به توان دو میگی نه، من موندم  -

 .عموم تو رو از کجا تولید کرد
 درسا متعجب گفت: واسه چی؟

 .آِخ اون از شیر مرغ تا جون آدمیزاد -
 .برسیمخندید: اوو... حاال فکر کردم چی گفتم، بیخیال بریم به شکم 

 .و دستم رو کشید و سمت غذا حمله ور شدیم
مشغول بخور بخور بودم، با دیدن فرزین که از دور مثل میرغضب ها نگاه م میکرد 

 و سمت م میاومد اشتهام کور
شد. با دهن نیمه باز نگاه ش کردم خدا رحم کنه این چیکار داره؟ بدبختی ایِن که 

 درسا رو دانیال برد و من به هر
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 .ایستادمزوری و
 .همین که بهم رسید ضربه ای به بازوم زد که آخ م هوا رفت: آخ

بازوم رو ماساژ دادم و با صورتی درهم گفتم: وا، چیه؟ چرا میزنی؟ االن دعا کنم 
 دست به هر چی میزنی خال بشه

 دل منم خنک بشه؟
اون از من بدتر، عصبی گفت: ببینم دختر تو اومدی مهمونی من رو خراب کنی؟ 

 ه؟آر
 متعجب گفتم: چی؟ من چیکار به مهمونی تو دارم؟

 .فرزین: ور پریده ی آب زیر کاه فیلم ت در اومده، تو برق ها رو قطع کردی
 چشم هام گرد شد و دستپاچه گفتم: چی؟ من؟ کرد؟ برق؟ قطع؟

بازوم رو گرفت و کشید: سعی نکن در بری، االن همه دارن فیلم ت رو میبینن؛ بیا 
 .بینبریم تو هم ب

 .خاک به سرم همون یه ذره آبرویی هم که داشتم پرید
 با دیدن که با اخم سمت من و فرزین

 .میاومد اشهد م رو خوندم؛ آقا من غلط کردم
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 دانیال بازوم رو از دست فرزین جدا کرد و جدی گفت: مشکلی پیش اومده؟

، چه مشکلی فرزین چشم هاش رو توی کاسه چرخوند، از جذبه ی دانیال ترسید: نه
 خوشتیپ؟ میخواستم نفس

 .جون رو بیارم شاهکارش رو تماشا کنه
دانیال جدی تر از قبل جواب داد: شما بفرمایید، اینکه با یه شوخی ساده اینطوری  

 بیاید به دخترخواهر من بچسبید
 .درست نیست

 .الهی قربون جذبه ی دایی م برم، فرزین چشم غره ای بهم رفت و دور شد
 .وقتی بود هم بد نبود، حداقل دانیال سر من بیچاره داد نمیزدحاال 

 .منتظر داِد دانیال بودم که یهو از خنده رو هوا رفت
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متعجب نگاه ش کردم، طفلی دایی م از بس بهش فشار عصبی وارد شده میخنده 
 خدایا دایی م دیوونه نشه من قول

 !میدم یواش تر شیطنت کنم
با دیدن دانیال خودش هم شروع به خندیدن کرد و  درسا خودش رو به ما رسوند و

 گفت: نفس الهی شوهرت بدیم،
 .ببین چیکار کردی

 وا، دیوانه شدید؟ -
دانیال خنده ش رو جمع کرد و با صدایی که خنده توش موج میزد گفت: نفس، 

 من از دست تو چیکار کنم؟
بیرون کن، من تا آخر نیش م رو باز کردم: دایی فکر شوهر دادن من رو از سرت 

 .عمر بیخ ریش تو و درسام
 .درسا: کدوم بیچاره ای با تو وصلت کنه

 .اوهو، منم با کسی قصد وصلت ندارم -
 دانیال: چرا برق ها رو قطع کردی؟
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 .شونه ای باال انداختم: حوصله م سر رفت
درسا چشم هاش گرد شد: حوصله ت سر میره آتیش میسوزونی؟ چرا دردسر 

 میکنی؟ اصال تو دختری یا درست
 دردسر؟

 خندیدم: هرچی دوست داری بگو من قالفم، حاال چطور همه فیلم رو دیدن؟
دانیال: اینجا دوربین مدار بسته داره، یه نفر که معلوم نیست کی بوده فیلم ت رو 

 روی فلش ریخته، گذاشته توی
 .سینمای خانواده همه نگاه کردن

 .س همه االن میخوان من رو بکشنضربه ای به پشت دست م زدم: پ
دانیال و درسا هم دیگه رو نگاه کردن، با صدای گرفته گفتم: نکنه میخوان راستی 

 .راستی من رو بکشن
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هر دو خندیدن و درسا گفت: همه از خنده مردن، االن میخوان تو رو ببینن تا ازا 
 .تشکر کنن

 .لب هام رو به پایین متمایل کردم و کش دار گفتم: ُبرو
 .دانیال: راست میگه، بس که دلقکی االن بیا بریم همه منتظرن

 .و هر دو بازوم هام رو گرفتن و سمت سالن هدایت کردن
 همین که وارد سالن شدیم، جیغ و دست بود که رو هوا رفت. با دهن نیمه باز

 !نگاه شون میکردم همه برای من دست میزدن
که اوسکول ش کرده دست میزنه؟ این ها اسکول نیستن؟ آِخ کی واسه کسی 

 شاید هم بدبخت ها کمبود خنده
 .دارن

بین جمعیت فرزین با اخم نگاه م میکرد، بچه های گروه همه با خنده چشم م به 
 آرشاویر افتاد که بدون هیچ حالتی

توی چهره ش نگاه م میکرد؛ این همون یاروئه که بغل م کرد حاال من ِهی میگم 
 .هست ِهی شما بگید نه

حاال این طفلکی ها واسه من دست میزنن ضایع شون نکنم، لبخند پهنی زدم و 
 تعظیم کردم؛ دو تا ماچ هم رو هوا

 .واسه شون رو هوا فرستادم
 !من خیلی خجالتی ام خودم میدونم
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کم کم مهمونی تموم شد و من و درسا به همراه دانیال، برای خداحافظی سمت 
 م بودنبچه ها که مثل یه حلقه دور ه

 .راه افتادیم. دلم نمیخواد آرشاویر رو ببینم چون فکرم باز درگیر میشه
 ولی چاره چیه؟

 .به بچه ها رسیدیم، همین که ما رو دیدن رهام گفت: به به افتخار دادین
 .من مثل بچه های خوب سرم رو پایین انداختم

درد نکنه  دانیال: اختیار دارین، ما دیگه کم کم رفع زحمت میکنیم، دست شما
 .مهمونی عالی بود
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 .آرام نمک ریخت: البته با شیرینی نفس جون محشر شد
زیر چشمی نگاه ش کردم، یهو کل جمع از خنده رو هوا رفت و آتنا با خنده گفت: 

 وای اصال بهت نمیخوره این طوری
 . سرت رو پایین انداختی 

در آرشاویر رو بهشون لب هام رو به پایین متمایل کردم و سرم رو بلند کردم، گور پ
 گفتم: آقا حتما باید من یه چیزی

 .بگم؟ باشه بابا سر به زیری به ما نیومده
نگاه سنگین آرشاویر اذیت م میکرد، آرام سمتم اومد و بغل م کرد، محکم فشارم  

 .داد: دورت بگردم، با مزه ی من
 دستی به پشت ش کشیدم بی مقدمه گفت: ببینم تحصیالت ت چیه؟

 .خندیدم: لیسانس آی تی دارم
سر تکون داد و در حالی که آویزون بازوی آرشاویر میشد گفت: داداش، شرکت 

 منشی الزم داره من میخوام نفس
 .بیاد شرکت منشی باشه

چشم هام گرد شد، این االن چی گفت؟ مگه من میخوام؟ همین طوری ش از 
 دست داداش ش فرار میکنم بعد برم

 بشم؟زیر دست ش 
 .آرشاویر: باشه، با مدارک شون تشریف بیارن ببینیم چی میشه
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 دانیال که دید من هنگ کردم گفت: ولی نفس به خاطر پاش یک ماه نمیتونه
 .جایی بره

 .آرام: مشکلی نداره پاش که خوب شد بیاد
 :درسا سقلمه ای بهم زد و آروم گفت

و برات سابقه کار خوبی میشه خوبه ها برو، شرکت درخشان معتبر یه چند مدت بر
 .از بیکاری و اذیت کردن ما بهتره

ابروهام رو باال فرستادم، یه جورایی راست میگه اکثر اوقات چون تو خونه ی حاج 
 بابا تنهام اذیت میشم چون بچه
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 .ها همه تا ظهر سر کار هستن، حتی درسا که توی یه کافی نت کار میکنه
 ظرتون چیه؟با صدای رهام یه خودم اومدم: ن

 .واسه اینکه خیلی ضایع نشه گفتم: روش فکر میکنم خبرش رو بهتون میدم
چه نازی دارم من، همه سر تکون دادن و باالخره راضی شدن بزارن ما اونجا رو 

 .ترک کنیم
 ...یک ماه بعد

 !نفس م رو عمیق بیرون فرستادم، چه زود یک ماه گذشت
 .وب بود و بیشتر اوقات حوصله سر َبراین مدت خونه ی دانیال گاهی اوقات ش خ

 .امروز به همراه دانیال اومدم گچ پام رو باز کنیم، دل تو دل م نیست
به دکتر نگاه کردم که با یه مینی سنگ سمت م اومد، یا وحشی بافقی همین که 

 اون دستگاه رو به پام نزدیک کرد
 .جیغ زدم: دایی پام قطع شد
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دانیال که داخل اتاق نبود خودش رو تو اتاق انداخت و دکتر با تعجب نگاه م کرد، 
 گفت: چیه؟ چی شده

اخم های دکتر در هم گره خورد: خانوم لطفا آروم باشید، آقا مشکلی پیش نیومده 
 .بیرون تشریف داشته باشین

 .با صدای بلند گفتم: نه
برو چیزی  دکتر اخم پر رنگی کرد، آقا من قید پام رو زدم. رو به دانیال گفتم: دایی 

 .نیست
 .دانیال سر تکون داد و بیرون رفت

نفهمیدم کی گچ پام باز شد ولی سبک شدن پام رو احساس کردم و ذوق زده گفتم: 
 .دکتر دمت گرم

با چشم های درشت نگاه م کرد و اخم بین ابرو هاش نشست و جدی گفت: مچ 
 .پات رو تکون بده

بیهوا گفتم: مچ چیه دکتر؟ االن قابلیت بندری لبخند پهنی زدم، از جام بلند شدم و 
 .رقصیدن رو دارم
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 .سرم رو بلند کردم، دکتر سری از روی تأسف تکون داد
 !چشم های خودم گرد شد، سوتی دادم؟ حاال از خداش هم باشه براش بندری برم 

 .دکتر: ظاهرا مشکلی نیست میتونید برید
 .ممنون آقای دکتر خدانگهدار -

 .بیرون رفتم، با دیدن دانیال ذوق زده گفتم: دانیال پام خوب شدو از اتاق 
 .شروع به ِلی ِلی کردم و با همون پام چند دور پریدم

 .دانیال خندید: خیلی خب آبرو ریزی نکن
 دستام رو دور گردن ش حلقه کردم و

 .ماچ ش کردم: الهی قربون تو برم
کردن، بعضی ها هم با حواس م سمت مراجع ها رفت که همه چپ چپ نگاه م می

 .هم ِپچ ِپچ میکردن
 چی فکر کردن؟
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 .شونه ای باال انداختم کاش قضاوت کردن جزء الینفک زندگی و عادت های ما نبود
ماشین دانیال راه افتاد، و گفت: حاال حتما باید بری؟ خونه ی من چشه؟ من بهت 

 .عادت کردم
رم؟ حاج بابا و مادری م نگران من الهی دورت بگردم که ناراحت منی، کجا مگه می -

 شدن تو هم باید کم کم بیای با
حاج بابا صحبت کنی که با عمو در میون بزاره بیای تاریخ عقد عروسی تون رو 

 .مشخص کنید
 .سر تکون داد و حرف نزد

ماشین داخل حیاط پیچید دلم برای درخت های سر به فلک کشیده ش با وجود 
 .اینکه خشک ن تنگ شده بود

ماشین داخل پارکینگ پارک شد، دانیال رو بهم گفت: من امروز با حاج بابا حرف 
 .میزنم

 .لبخندم پهن شد: ای بال عجله داری ها
 .دانیال: زبون نریز فسقلی 
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 !از ماشین پیاده شدم چقدر خوِب روی دو تا پا راه بری، خدایا شکر
عمارت ادامه داشت نگاه  به مسیر پر از سنگ ریزه ای که از پارکینگ تا َدم ساختمون

 کردم، پس بچه ها کجان؟
کمی جلو تر رفتم و سعی کردم از بین درخت ها خونه ی عمو اسماعیل رو ببینم، 

 چرا خبری از هیچ کس نیست؟
شونه ای باال انداختم دانیال سمت من اومد و چمدون م رو روی زمین کشید: 

 چیه؟ چرا وایستادی؟
 چرا هیچ کس نیست؟ -

 .دانیال: پس کی در رو واسه ما باز کرد؟ راه بیفت حتما همه داخل عمارت هستن
 .سمت عمارت راه افتادیم، استخر آب کم داخل ش یخ زده بود

 ببین ها، هوا چقدر سوز داره چرا استخر رو خالی نکردن؟ -
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 .دانیال: انقدر غر نزن

روی هوا رفت: تولد، تولد در عمارت رو ُهل دادم و با باز شدن در یهو کل عمارت 
 تولدت مبارک؛ مبارک مبارک

 .تولدت مبارک. غنچه ی ناز کوچک تولدت مبارک، نوگل ناز کوچک تولدت مبارک
توی جام خشک م زده بود، با فشار آرومی که دانیال به پشت م آورد وارد عمارت 

 .شدم
 امروز تولد من؟ پس چرا یادم نبود؟

 .دور لبه دار کاغدی ش خیلی با مزه شده بوددرسا سمت م اومد با اون کاله 
 .محکم بغل م کرد و گونه م رو بوسید: خوشگل م تولدت مبارک

 .به خودم اومدم: وای، بچه ها من یادم نبود
 .شاهین جلو اومد: سالم کوچولو، تولدت مبارک

 .سالم شاهین جان خیلی ممنون سالمت باشی  -
ن حواس م به حاج بابا و مادری م بود همه به نوبت جلو اومدن و تبریک گفتن، م

 .که با لبخند نگاه م میکردن
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وارد اتاق م شدم، دلم برای دیزاین سفید سورمه ای ش تنگ شده بود، سمت تخت 
 یک نفره م رفتم و خودم رو،

 .روش پرت کردم یه چند بار باال پایین پریدم که با جیغ درسا سر جام نشستم
توی آیینه نگاه کردم، قشنگی ش به همین باال تنه ی به لباس کوتاه سرخابی م 

 ساده و با حجاب ش حاال دامن سفید
 گل گلی کوتاه ش رو چه کنم؟

 .رو به درسا گفتم: ساپورت بپوشم؟ ببین اینجوری پاهام لخت زشته
 .چشم هاش رو گرد کرد: چی؟ ساپورت؟ خیلی هم کوتاه نیست بیا بریم

دم: باشه کفش پاشنه بلند بپوشم بریم، حاال کی دستی بین مو های فر و بازم کشی
 رو دعوت کردی؟
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درسا: خودمونی، فقط دلم نیومد آرام و رهام رو نگم بقیه هم تا فهمیدن خودشون 
 .رو دعوت کردن

 .حاال کی با فرزین سر و کله بزنه؟ تولدم مرگ م میشه -
 .پوشیدمغش غش خندید، کفش های طالیی رنگ پاشنه بلند رو 

آی َأم عقده ای؛ بعد یه ماه پا تو گچ بودن کفش پاشنه بلند پوشیدم یه خورده 
 !بخورم زمین ملت بخندن

از بازوی درسا آویزون شدم و سمت پذیرایی راه افتادیم، خوبی عمارت این که زیاد 
 بزرگ نیست و آدم توش گم

 .نمیشه
 .فضاش هم کامال سنتی و آرامش خاص خودش رو داره

م رو از گرامافون و کوزه های سفالی بزرگ آبی رنگ که داخل راهرو منتهی به  نگاه
 پذیرایی گرفتم و رو به درسا

 .گفتم: دلم برای اینجا تنگ شده بود
 .خندید: آره همین فضاش دل آدم رو میبره بچه ها که عاشق اینجا شدن

 ه پوشیدی؟هوم، بال تو هم خوب تیپ زدی ها دانیال بهت گیر نداد لباس کوتا -
 .درسا: نه چون مشکی دوست داره چیزی نگفت
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حرفی نزدم دو تا پله منتهی به پذیرایی رو گذروندیم و با ورود مون دست و سوت 
 بود که رو هوا رفت، و منم با دیدن
 .بچه ها نیش م تا بنا گوش باز شد

با دیدن کامران که از دور با برف شادی سمت من حمله کرد جیغی زدم و گارد 
 ...گرفتم: کامران اگه بزنی من می 

 !و قبل اینکه حرف م تموم بشه صورت م پر از برف شادی شد
در حالی که برف شادی ها رو از روی صورت م پاک میکردم گفتم: ایشاال بری جهنم 

 اونجا واسه شکنجه یه دیگ
 .شیر برنج بهت بدن
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 .ین المصب رو گفتصدای خنده ی همه بلند شد، کامران اخمو گفت: باز اسم ا
 حرص نخور زرشکی، خانوم ت کو؟ -

 .نگار جلو اومد، یه بلوز زرشکی به همراه شلوار جین مشکی پوشیده بود
 !اوه ست کردین -

 نگار: آره خوشگل شدم؟
اومدم جواب نگار رو بدم که با صدای جیغی فرزین یه متر هوا پریدم: وای، دختر پا 

 لنگ خودم ببین چه خوشتیپ
 .تولدت مبارکشده 

خواست دست هاش رو دور گردن م بندازه، رهام از پشت شونه ش رو کشید و با 
 لبخند دندون نمایی گفت: خیلی 

 .خب، بفرمایید فرزین جان
فرزین یه دست ش رو، روی گونه ش گذاشت و با لب های جمع به آسمون نگاه 

 کرد و گفت: باشه من رفتم پیش
 .برات گرفتم که َحض کنی آرشاویر جون، پا لنِگ یه کادو 

 متعجب نگاه ش کردم، وات ِد فاز؟
نفس م رو بیرون فرستادم آرام از پشت رهام جلو پرید و محکم بغل م کرد: سالم 

 .نفس جان، تولدت مبارک عزیزم
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گردن م رو کمی کج کردم بس مثل میمون تو بغل م پریدن درد گرفت. یکی نیست 
 بگه مگه بغل ندیده اید؟

 .آرومی به پشت ش زدم: ممنون سالمت باشی ضربه ی 
بچه های گروه درخشان همه یکی یکی اومدن تبریک گفتن، خانوم ها طبق 

 معمول گردن بنده رو مستفیز کردن و
 .من خیلی جلوی خودم رو گرفتم که جیغ نزنم

 .جالب این جاست که همون سر جام ایستاده بودم و نمیزاشتن بشینم
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 .اویر رو دیدم که با هم گپ میزدن و سمت من میاومدناز دور شیوا و آرش

 .اوپس این شیوا هم بالست ها، ببین چه تیپی هم زده
 !یه کت چرم مشکی و شلوار لی آبی قد نود

 .آقا دل من هم شلوار قد نود خواست، ولی دانیال نمیزاره بپوشم
 درسا کنار گوش م گفت: چته؟ چرا اینجوری لب ورچیدی؟

شیوا مخ این رو زد من چیکار کنم؟ برم به باربد بچسبم؟ یا بابک؟ هیچی ببین،  -
 اونا که کال فازشون یه چی دیگه

 .ست
 درسا اول متعجب نگاه م کرد، بعد

غش غش خندید و پس گردنی بهم زد: خیلی بیشعوری نفس، این چه افکاری تو 
 داری؟

 .نیش م باز شد و شونه ای باال انداختم
 ی انقدر غش غش میخندید؟شیوا: بگید ببینم به چ

 .سرم رو سمت ش چرخوندم: سالم دختر عمو
جلو اومد، به جون وحشی بافقی اگه بخواد بغل م کنه جفت پا تو حلق آرشاویر 

 میرم! چه ربطی داشت؟
با دراز شدن دست ش سمت من فهمیدم این یا خیلی خانوم یا خیلی از من 

 .خوشش نمیاد مرسی تفاهم
 .فشردم با لبخند گفت: تولدت مبارک دست ش رو توی دست م



 دردسر  ایدختر 

100 
 

سر تکون دادم: فدات، ببخشید که من نتونستم تولدت بیام کادوم رو دوست 
 داشتی؟

 .قری به گردن ش داد: اشکال نداره، آره کادوت خوب بود
آرشاویر جلو اومد، با بلوز آبی و شلوار جین مشکی ش حسابی خوشتیپ شده؛ خدا 

 .واسه صاحب ش نگه داره
 ! تو گلوش گیر کنه خفه بشهایشاال
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 .سرش رو کمی خم کرد و گفت: سالم تولدتون مبارک
 .قربونت، ستاره بچینی بوس بوس

لب م رو از داخل گاز گرفتم و به چشم های قهوه ای سرد و خنثی ش خیره شدم:  
 .ممنون سالمت باشید

 این برام خیلی آشناست، خدا چرا من رو تو آمپاس گذاشتی؟ این کیه؟
 .با اجازه ای گفت و دور شد، شیوا هم دنبال ش راه افتاد

 .رو به درسا گفتم: من از پا افتادم بریم بشینیم
سمت مبلمان سلطنتی کرم طالیی راه افتادیم، بقیه هم نشسته بودن و گرم حرف 

 .زدن بودن
نگاهی به تزئین هاشون انداختم، بادبادک های سفید قرمز و میز خاطره ای که 

 با پارچه ی سفید پوشونده روش رو
 .بودن و روش پر از تنقالت بود

نگاهی به مبل ها که کامل اشغال بود انداختم؛ فرزین، باربد و بابک روی مبل سه 
 نفره رهام و آرام دونفره، شیوا و

 .آرشاویر هم روی تک نفره هاش نشسته بودن
 .رو به درسا گفتم: من رفتم رو پای آرشاویر بشینم

ه افتادم، درسا بازوم رو کشید و با صدایی که خنده توش موج میزد و سمت ش را
 گفت: نفس تو من رو ِدغ میدی،

 میخوای شیوا روز تولد و فوت ت رو یکی کنه؟
 .لب ورچیدم: من پام تازه از گچ بیرون اومده با این کفش ها نمیتونم وایستم



 دردسر  ایدختر 

101 
 

لمبوندن رو بهمون گفتن: کامران و نگار که هر دو کنار میز خاطره بودن و در حال 
 چرا وایستادن؟ نفس جان تولد

 .شماست بشین دیگه
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 با خنده گفتم: کامران جون کجا بشینم؟

با این حرف من همه از جا بلند شدن، از اونا اصرار که بیا بشین از من انکار که عمرا 
 .بشینم

بچه ی آدم آخرش کامران رفت صندلی های میز ناهار خوری رو آورد و همه مثل 
 !سر جاشون تمرگیدن

 .من هم پشت میز خاطره نشستم تا از جاده لذت ببرم
 .کامران، نگار و درسا هم کنار من نشستن

 .رو به نگار گفتم: پس کاله تولد من کو؟ من کاله میخوام
 کامران موهام رو بهم ریخت: قرار امسال شوهرت بدیم دنبال کاله هم میگردی؟

 اون کسی که راضی به ازدواج با من شده تا آخ جون کو شوهر؟ کو -
 منصرف ش کنم؟

 .نگار خندید: دیوونه
 رو به درسا گفتم: کوِشش؟

 شونه ای باال انداخت: چمیدونم، تو باور کردی؟ شوهر کجا بوده؟
 .دانیال و شاهین رو میگم -

 .درسا: آ...آهان رفتن کیک رو بیارن
 .ون نمیدونم کجا بریزمخب چرا آهنگ نزاشتین من قر تو کمرم فراو -

 .درسا با خنده گفت: همینجا، همین جا
 شروع به َأدا در آوردن کردم: هی هیکلم رو میجنبونه نمیدونم کجا بریزم؟

 .نگار و درسا: همینجا، همینجا
 کامران با چشم غره گفت: خیلی خب ببین االن همه میفهمن، چه وضعیه؟
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ینجا میون سبزه ها با ناز و با عشوه و أدا من به لج کامران با صدای بلندی گفتم: ا
 .دلم میخواد برقصم

 ..از اونجایی که مبل مان پشت به ما بود، همه سمت ما چرخیدن و
همزمان دانیال و شاهین با کیک وارد پذیرایی شدن، از ترس دانیال هول شدم و 

 گفتم: همه با هم ملوانان ملوانان ای
 .امید قهرمانان

 .رو هوا رفت، سرم رو خاروندم و لب م رو از داخل گاز گرفتمیهو کل پذیرای 
 دانیال و شاهین متعجب گفتن: چه خبره؟

 .آرام با خنده گفت: فکر کنم نفس جون فکر کرد شما گشت ارشاد هستین
 دانیال با ابرو های باال رفته گفت: چطور مگه؟

برداشتم و سریع تو دهن ش کامران دهن باز کرد که حرف بزنه، یه مشت پفیال 
 ریختم. با چشم های درشت و در

 .حالی که سرفه میکرد پفیال ها رو جوید و قورت داد
 .کامران: چه خبره؟ خفه شدم

لبخند دندون نمایی تحویل بچه ها که متعجب نگاه م میکردن، دادم و رو به 
 دانیال گفتم: دایی کیک رو بیار از تک و

 .تا افتادی
 .که بوق مشاهین: من هم 

 .خدا نکنه داداش شما تاج سر من هستی  -
هر دو سمت میز راه افتادن، با ذوق به کیک دو طبقه ی سفید قرمزم نگاه کردم که 

 روش نوشته بودن نفس جون
 .تولدت مبارک

 حاال چرا عکس پشه روش انداختن؟
 متعجب رو به بچه ها گفتم: این چه عکسی؟
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 .میز جمع شدن و به کیک نگاه کردن و هر هر خندیدنبا این حرف من همه دور 
 !من هنوز واسه م سوال که چرا عکس پشه رو کیک انداختن
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شاهین رو بهم گفت: واسه اینکه مثل پشه به آدم میچسبی و خون آدم رو تو 
 .شیشه میکنی 

لب هام رو به پایین متمایل کردم، خنده ی بقیه بیشتر شد حتی آرشاویر غد هم 
 دید یعنی در این حد منریز میخن

 آزار
 دهنده ام؟

 .باشه من پشه! شمع هام رو بیارید فوت کنم -
 فرزین دخترخاله شد: دختر، بگو ببینم چند سالت میشه؟

 .شیوا با خنده رو بهش گفت: مگه نمیدونید سن خانوم ها رو نباید بپرسید
 .آرام: واقعا که سر اینجور مرد ها رو باید برید

 !لند و همزمان گفتن: اوههمه ی آقایون ب
رهام با چشم های درشت به آرام نگاه کرد، آرشاویر ضربه ای به شونه ی رهام زد: 

 داداش برات آرزوی موفقیت
 .میکنم، خواهر من جزو گروه سر ُبر ها هم هست

 رهام با حالت زاری گفت: من چیکار کردم؟
 .شمع هام رو فوت کنمبا خنده گفتم: اوه اوه، تا بحث جدی نشده بیارید من 

 .کامران یه شمع روی کیک گذاشت و روشن ش کرد: فوت کن
چشم هام رو توی کاسه چرخوندم: فکر نمیکنی خیلی خودت رو اذیت کردی؟ یه 

 دونه؟ همه ش یه دونه؟
 .کامران: ببخشید، کل شهر رو گشتم پونصد تا شمع پیدا نکردم

هوا گرفت و گاز گنده ای  جیغی کشیدم و سیبی به سمت ش پرت کردم که توی
 .بهش زد

 .با حرص گفتم: الهی تو گلوت حناق بشه
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و با این حرف من شروع به سرفه کرد، چنان سرفه میکرد که کبود شده بود و همه 

 سرش ریخته بودن تا نجات ش
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بدن، دست آخر یه لیوان آب بهش رسید و سرفه ش رفع شد و با چهره ی سرخ 
 ود؟گفت: این چه آرزویی ب

با خنده شونه ای باال انداختم: چمیدونم االن اگه آرزو میکردم الهی یه شوهر گیر 
 .شیوا بیاد بر آورده نمیشد ها

 .باربد گفت: من از این به بعد به شما نزدیک نمیشم
 .الهی بچه م حرف هم بلده بزنه، رو بهش گفتم: باجه

نفس تو دعا کن چون  شیوا که توی آمپاس حرف من رفته بود بی مقدمه گفت: نه،
 !دعای یتیم زود میگیره

حس کردم یه چیزی توی درون م فرو ریخت، بغض مثل بختک به گلوم چنگ 
 انداخت و توی کثری از ثانیه چشم هام

 .پر شد
 مگه من چی گفتم؟

متوجه نگاه های بد همه به شیوا شدم، سعی کردم جلوی اشک هام رو بگیرم و 
 گهبغض م رو قورت دادم. راست می

 !من یتیمم
 .لبخند زدم و رو بهش گفتم: باشه برات آرزو میکنم که هیچ وقت مثل من نشی 
دست درسا روی بازوم نشست و کامران با چشم های سرخ شده ش شمع رو 

 روشن کرد، با صدایی که از ته چاه
 .میاومد گفت: فوت کن

 .بیانسری باال انداختم: حاج بابام و مادری م بگین بیان، عمو هام 
همزمان با این حرف من همه وارد پذیرایی شدن و حاج بابا با لبخند گفت: چه به 

 .موقع رسیدیم
 .لبخندی به روی حاج بابام زدم، عمو ناصر گفت: عروسی ت ببینم دخترم

لبخندم پر رنگ شد، درسته که پدر و مادر ندارم اما خانواده ای دارم که مثل کوه 
 پشتم بهپشت من ایستادن و من 

 .حضور شون گرم
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آرزو کردم که همه ی خانواده سال های سال کنار هم باشیم و هیچ وقت ناراحتی 
 .بین مون پیش نیاد

صدای بچه ها توی پذیرایی میپیچید: تولد، تولد تولدت مبارک، مبارک مبارک 
 تولدت مبارک بیا شمع ها رو فوت

 .کن تا صد سال زنده باشی 
 .دای دست و جیغ بچه ها هوا رفتو شمع خاموش شد، ص

 کیک رو هم بریدم، حاج بابا و مادری هر دو بغل م کردن عمو نادر و ناصر هم
 .همین طور کاش پدر و مادرم هم زنده بودن

 .بغض دست از سرم برنمیداشت، خیلی جلوی خودم رو گرفته بودم
میکنه نزار  درسا کنار گوش م گفت: چیه؟ چشم هات پر اشک حاج بابا داره نگاه ت 

 بفهمه که اگه بفهمه به خاطر
 .حرف شیوا اینجوری بغض کردی دمار از روزگار ش در میاره

آب گلوم رو قورت دادم، وزنه ی سنگین پایین نرفت آروم گفتم: درسا دلم برای 
 .مامان بابا م تنگ شده

ا رنگ نگاه درسا غم شد و با عصبانیت گفت: ببین االن میرم یه جوری تو گوش شیو
 میزنم که زنده و مرده ش جلو

 .چشم ش بیاد
 دست ش رو گرفتم: ولش کن، مگه فقط حرف اون؟

 چشم هاش رو درشت کرد: کس دیگه ای هم چیزی گفته؟
 .نه، درسا بیخیال -

دانیال با اخم کم رنگ روی پیشونی ش سمت مون اومد، میدونم اون هم متوجه 
 .ناراحتی من شده

 ی دو رگه ای گفت: چه خبره؟همین که بهمون رسید با صدا
 .درسا سری باال انداخت: هیچی 

 رو به من کرد: نفس دایی، میخوای بریم؟
 خنده م گرفت: کجا بریم؟
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 .اخم ش پر رنگ شد: الکی واسه من نخند
باشه دایی جونم راست راستکی واسه تو میخندم، اصال هر چی خنده ی راست  -

 !راستکی من واسه تو
 .جمع مون اضافه شد: نفسشاهین به 

 توی چشم های قهوه ای ش خیره شدم: جانم؟
 لبخند محوی رو لب ش نشست: جونت

بی بال گلم، من اومدم بابت حرف شیوا عذر خواهی کنم میدونم خیلی ناراحت 
 شدی و از خانومی ت به روی خودت

 ...نیاوردی به خدا جاش نبود وگرنه یه جوری ادب ش میکردم که
وی هوا تکون میداد رو گرفتم: شاهین جان، اشکال نداره من نباید دست ش که ت

 اون حرف رو میزدم تو هم
 .اینطوری نگو

با صدای جیغی فرزین یه متر هوا پریدم: پس کی میخواید کادو هاتون رو بدین؟ 
 دختر من کالفه شدم دلم واسه اون

 ...کیک ضعف رفت البته من رژیم دارم ها ولی 
 .و نطق ش باز شد

من، درسا، دانیال و شاهین هر سه کالفه به هم نگاه کردیم و نفس مون رو محکم 
 .بیرون فرستادیم

 .کادو ها رو هم گرفتم، باید بگم جذاب ترین بخش تولد واسه من کادو ها بود
حاج بابا و مادری یه پالک بهم هدیه دادن، عمو ناصر و نادر یه جفت گوشواره 

 ی واسهچون این ها رو قبال داشتم ول
ماشین م فروختم. اون زمان حاضر نبودم واسه خرید ماشین از حاج بابا یا عمو ها 

 پولی بگیرم و همه ی طال هام رو
فروختم، پس اندازی که بابا مامان برام گذاشته بودن رو هم روش گذاشتم و 

 ماشین خریدم الهی قربون دویست و
 .شش م برم

ود خیلی َجَلِب لباس هاش رو دست ش باد دانیال از سر تا پا لباس برام گرفته ب
 .کرده واسه من آورده
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درسا یه ساعت بهم کادو داد، کامران و نگار ادکلن، شاهین و شیوا کارت هدیه 
 .سیصد هزار تومنی 
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حاال بریم سر اصل مطلب، فرزین کادوی خودش رو برداشت و با ذوق گفت: دختر 
 نوبت کادو من باز کن ببینم خوشت

 .میاد
خندیدم و سر تکون دادم، خدا داند چی واسه من خریده جعبه ی کادویی ش رو 

 برداشتم حاال چرا تکون میخوره؟
متعجب نگاه ش کردم و رو به درسا آروم گفتم: به جون خودم تکون میخوره ماری  

 .چیزی توش ننداخته باشه
 درسا با چشم های گرد گفت: چی؟

رسا دادم، اون با ترس جعبه رو دست جعبه رو که تکون ش بیشتر هم شد دست د
 . دانیال داد

 رهام گفت: تو اون جعبه چی گذاشتی فرزین؟ چرا تکون میخوره؟
 .فرزین چشم و ابرو اومد: عزیزم یه چیز خاص

 .آرام: خدا به خیر کنه 
دانیال سر جعبه رو برداشت و توش رو نگاه کرد، به قیافه ی شوکه ی دانیال که یهو 

 اضافه شد نگاهلبخند هم بهش 
 کردم و کنجکاو گفتم: چیه؟

دانیال جعبه رو سمت م گرفت یهو یه چیزی از توش بیرون پرید که باعث شد همه 
 ی دخترا جیغ بزنن و

 با دیدن یه طوطی که سرش رو این ور اون ور میچرخوند و دور و
اطرف ش رو نگاه میکرد، لبخند پهنی روی لب م نشست صدای خنده ی همه بلند 

 . الهی بگردم بال های سبزششد
رو نگاه چه قشنگ، دست م رو سمت ش دراز کردم و خواستم بگیرم ش که به 

 .انگشت اشاره ی بیچاره م چسبید
 .و گفت: بدم میاد، بدم میاد
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 با چشم های گرد نگاه ش کردم حاال موندم بخندم یا گریه کنم، حرف هم میزنه؟
م، روی هوا تکون ش دادم و به زور واقعا دردم گرفت ولی روم نمیشد جیغ بزن

 گرفتم ش رو به فرزین گفتم: ممنون،
 حاال چرا انقدر وحشی؟
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آرشاویر خودش رو وسط انداخت: حداقل یه قفس هم براش میآوردی االن تا صبح 
 .این ور اون ور میزنه

فرزین با نیش باز گفت: بگو ببینم دختر خوشت اومد؟ این رو خریدم تا بهش بلبل  
 .ونی یاد بدیزب

 لب پایین م رو به پایین متمایل کردم: مگه من بلبل زبون م؟
 .دانیال با خنده گفت: این بیچاره دو روز دیوانه میشه

 چپ چپ به دانیال نگاه کردم: باشه، حاال ببین این رو چیکار کنم؟
پرو خان همین اول کاری رو شونه م جا خوش کرده، رو بهش گفتم: اگه جیش کنی 

 .ریت داغ ت میکنمبا کب
 .مینا: اوه اوه، چه مامان خشنی 

 چشم هام رو گرد کردم: چی؟ مامان؟ جان؟
 .آتنا با خنده: چه مامان جیگری

 حاال دیگه چشم هام رو نمیتونم جمع کنم، جیگر؟
 .باربد اظهار نظر میکند: به نظر من که مامان خوبی میشی 

 آرشاویر: چه بحثیه؟
 میکنن یا جدی ان؟اینا االن دارن شوخی 

آخ من هنوز شب ها تنهایی میترسم برم دستشویی همه ی چراغ ها رو روشن 
 .میکنم

رسما دهن م بسته بود، آرام با خنده گفت: سر به سرش نزارین، ببین رفت تو افق  
 .محو شد

 بابک رو به فرزین: حاال دختر یا پسر؟
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حق ش االن بگم یکی از فرزین اول گیج نگاه ش کرد، بعد پس گردنی به بابک زد 
 .طرف من هم بزن واال
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 .فرزین: چرا سوال های سخت میپرسی از مامان ش بپرس، ایش من چمیدونم
و رو به من کرد: حاال اسم ش رو چی میزاری؟ میخوای من انتخاب کنم؟ اومم 

 طوطی پا لنِگ چطوره؟ وای نه خیلی 
 َخزِ 

 ...عه پر سبز، نه
باشه آقا فرزین شما زحمت نکشید من خودم روش اسم  کالفه نفس م رو رها کردم:

 .میزارم
 .کامران: خب االن بزار ما هم بفهمیم

 یه نگاه به طوطی انداختم که اون م سرش رو کج کرد و نگاه م رو به بچه ها گفتم
 نظرتون با پسته چیه؟ -

 همه متعجب گفتن: پسته؟
 .هوم ببین سبز هم هست -

 .بالیی خیلی بهش میادفرزین: وای دختر، تو چقدر 
 دست ش رو سمت پسته دراز کرد

 .اون هم جیغ زد: بدم میاد، بدم میاد
 .و صدای خنده ی همه هوا رفت

آرام و رهام یه ساعت اسپرت بهم هدیه دادن، مینا و آتنا یه بلوز مجلسی خوشگل، 
 بابک و باربد یه عروسک خرسی

 بیتربیت قرمز حاال بگم آرشاویر برام چی آورده هیچی خیلی 
 پسر خسیس شوخیدم یه دستبند اسپرت شیک بچه م خوش

 .سلیقه ست
 .کیک صرف شد و همه ریخته بودن وسط میرقصیدن
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 .منم داشتم به پسته، پسته میدادم شوخی کردم باو پسته کجا بوده
 .پسته داخل قفسی که کامران برام آورد بود

 .چه پسته در پسته ای شد
غیظ گفت: تا صبح میخوای با این سرگرم باشی؟ پاشو برقص درسا سمتم اومد و با 

 .نا سالمتی تولدت 
 چشم هام رو کردم: جان؟ برقصم؟ وات؟ من جلو اینا برقصم؟
 .و به آقایون که دور هم جمع بودن و حرف میزدن اشاره کردم

 درسا لب هاش رو به پایین متمایل کرد: حاال کی به تو نگاه کرد؟
 م: شما برقصید منشونه ای باال انداخت

 .فاز ش رو ندارم
 همزمان آرام جلو اومد: عزیزم نمیخوای روز تولدت برقصی؟

 نوچ، روز تولد مگه واسه رقصیدن؟ مگه من عقده ای ام؟ -
 آرام چشم هاش رو درشت کرد: یعنی ما عقده ای هستیم؟

 .پسته تند تند گفت: عقده ای عقده ای
 با این حرف پسته صدای خنده ی

مون بلند شد و رو به پسته گفتم: الهی مامان دورت بگرده پسرم، چه زود یاد همه 
 گرفت بچه ها شما بیتربیت دور و

 .بر پسته نیاید اگه حرف زشت یاد بگیره من میدونم و شما
 آتنا و مینا جلو اومدن: چه خبره؟ باز جمع شدین؟
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 .ط برقصهآرام سری باال انداخت: هیچی اومدیم عروس رو بندازیم وس
چشم هام گرد شد: جون؟ عروس؟ جاش داره یه روز هم مامان شدم هم عروس 

 البته برنامه ریزی تون درست نیست
 .ها معموال اول عروس میشن بعد مامان

 .آتنا: اون هم به وقت ش
 .درسا: تو باید در آرزوی عروسی بمونی آخ کی میاد با دیوانه وصلت کنه

 .درسا گرفتم: رو خط قرمز من راه نرو لنگ کفش م رو در آوردم و سمت
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 درسا جیغ کوتاهی کشید که نگاه آقایون سمت ما چرخید و دانیال گفت: چه خبره؟
 .کامران: کار کاِر نفِس 

با دیدن لنگ کفش دست م چشم هاش گرد شد: نفس؟ با اون میخوای کی رو 
 بزنی؟

 .هر کس داوطلب بشه -
 .باشنگار: وای، خاک به سرم نفس آروم 

 درسا: میدونی اگه با این تو سر من بزنی چی میشه؟
 .ابرویی باال انداختم: نه چون نمیدونم میخوام بزنم ببینم چی میشه

 .شاهین: ما تو کار خانوم ها دخالتی نداریم شما راحت باشید
خنده م گرفت، آرام رو بهم گفت: عزیزم بیخیال من خودم داداش م رو واسه ت 

 ی چقدر غد؟ یهاوکی میکنم میبین
نفر باید باشه این رو آدم کنه اصال به روی آدم نمیخنده باورتون میشه با بیست و 

 نه سال سن هنوز یه دختر توی
 زندگی ش نبوده؟

 !عجب بحث داغی راه افتاد
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مینا دنباله ی حرف آرام رو گرفت: راست میگی به خدا، االن امروز یه خورده اخالق 

 کار کهش خوب شده وگرنه سر 
 .آدم رو میکشه

 درسا مشتاق گفت: پس اون دختری که اونشب آویزون داداش ت بود چی؟
آرام شونه ای باال انداخت: خوِب که میگی آویزون بود، ترانه دختر دوست بابام که 

 از بچگی به آرشاویر چسبیده ولی
 .دخب داداش من بی بخار هر بار یه جوری ردش میکنه البته منم ازش خوشم نمیا

نفسم رو آه مانند رها کردم و با حالت تاسف گفتم: الهی بگردم، چیکار واسه داداش 
 عقده ای تو میشه کرد؟

آرام نگاهی به اطراف انداخت و سرش رو کمی سمت من خم کرد، با لحن مشکوک  
 گفت: تو میتونی مخ ش رو بزنی؟
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بخار بودم  چی؟ این االن چی گفت؟ مخ زنی؟ من تو عمرم مثل همین آرشاویر بی 
 البته اسم ش رو نباید بزاریم بی

بخاری، چون به نظر من آدم باید یک نفر رو زمانی تو زندگی ش راه بده که واقعا 
 دوست ش داشته باشه و قصد
 .ازدواج با همون رو داشته باشه

کال از نوجوانی تو خط این حرف ها نبودم چون دوستام رو میدیدم چطور ضربه 
 .میخورن

 .جمع کردم تا خنده م نگیره و گفتم: اوکی شماره ش رو بده لب هام رو
 درسا با چشم های درشت گفت: چی؟ شماره؟ قبول کردی؟

 .نگار: خاک به سرم، خاک به سرم اگه کامران بفهمه
 .درسا ضربه ای به صورت ش زد: اگه دانیال بفهمه

 نتونستم جلوی خنده م رو بگیرم،
 .غش غش خندیدم

 آقایون سمت ما چرخیدن، شاهین متعجب گفت: چیه به چی میخندی؟دوباره 
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خنده م رو کنترل کردم و اخم کردم: عه، مگه من میام اونجا ببینم شما چی میگید؟ 

 چرا انقدر مثل زن ها فضولید؟
 .سرتون به کار خودتون باشه

 اصدای خنده ی دختر ها بلند شد، آرام در حالی که طبق معمول من رو هم ب
 .خنده ش میزد گفت: زن ها رو خوب اومدی
 .رهام: من رفتم تا یه هفته تو افق محو بشم

با خنده گفتم: تو رو خدا ما رو با زن ت تنها نزار، دست این رو هم بگیر ببر بس من 
 .رو زد سیاه و کبود شدم

 .نگاه م رو بین جمع شون چرخوندم آرشاویر نبود، شیوا هم نیست
 .تم بیا مخ ش زده شدابرویی باال انداخ

 فرزین با صدای جیغی ش گفت: نفس جون بیا اینجا عزیزم، چه اشکالی داره؟
 .و با دیدن نگاه های غضب آلود پسرا ساکت شد
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 .قربون شون برم انقدر رو من غیرت دارن
 رو به آرام گفتم: کی گفته مخ داداش ت زده نمیشه؟

 متعجب گفت: چطور مگه؟
: عمو جان، مخ داداش ت زده شد تو فرغان هم ریخته دستی توی هوا تکون دادم

 .شد برده شد
 همه ی دخترا همزمان: نه؟

زهر مار بله، ببین داداش جون ت نیست، دختر عموی منم نیست معلوم نیست  -
 ...کدوم گوشه کناری دارن

با پس گردنی که بهم خورد ساکت شدم، یعنی زبون م رو هم گاز گرفتم با چشم 
 رسا نگاه کردم؛ چشمهای گرد به د

 .غره ای بهم رفت: انقدر هم با جزئیات نگی میفهمیم
زبون م رو از دهن م بیرون بردم و کلمات نا مفهومی از دهن م خارج شد: ِخیی 

 .بیشویی ژبون گاژ ِگِیفَتم
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 .و صدای خنده ی همه دوباره رو هوا رفت

نمیخواستم قبول کنم ها ولی من سعی کردم زبون م رو جمع کنم و رو به آرام گفتم: 
 زیاد با این شیوا مچ نیستم،

 .میخوام ببینم من میتونم مخ داداش ت رو بزنم یا اون
 .درسا چشم هاش گرد شد: نفس

دستم رو به معنی سکوت باال آوردم: هیس، فقط چند روز شماره ش رو نمیخوام  
 ناسالمتی قرار بیام تو شرکت شما

 .ا رو کم کنم فکر نکنه تو همه چی از ما بهترکار کنم؛ میخوام روِی شیو
نگار دست ش رو روی بازوم گذاشت: مطمئنی؟ بچه ها پای غرور و عشِق یه مرد در 

 .میونِ 
آرام خندید: چی؟ عشق؟ بهت قول میدم اگه آرشاویر نیم نگاهی به نفس انداخت 

 من همه تون رو یه سفر اروپایی
 .میبرم هرکس که توی این جمع هست
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 .ای جیغ و دست هورای همه بلند شدو صد
 این چه کاری من کردم؟

 .به درسا نگاه کردم که شونه ای باال انداخت
سری به چپ و راست تکون دادم اتفاقی نمیفته، فقط روی شیوا رو کم میکنم 

 !همین
 .هوای امروز با اینکه زمستون زیاد سرد نیست، زمستون ها هم چینی شدن واال

 .دیگه فروردین میاد و زیبایی های خاص خودش رو میارهالبته دو ماه 
 نگاهی به مانتوی زرشکی رنگ م که تا روی زانو بود، شلوار جین مشکی و
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مقنعه ی مشکی م انداختم؛ من چرا انقدر جیگر شدم؟ آرشاویر با این تیپ من رو 
 ببینه بچه م در همون نگاه اول مخ

 .ش زده میشه
 .ها با سفر اروپا بعد من میمونم و ُدخی 

 .نیشم باز شد، از االن خودم رو تو ونیز تصور میکنم چه کیف بده
جلوی موهام رو خودم چتری زدم و روی صورت م ریختم. خودم واسه خودم 

 .آرایشگری میکنم
عینک مطالعه های گرد شیشه ای م رو هم زدم، این نفس با نفس دیروز فرق داره. 

 .یه خانوم به تمام معنا شدم
رژ لب قهوه ای تیره به لب هام زدم، کیف شونه ای مشکی و کفش های اسپرت 

 .مشکی م رو پوشیدم
 .یه خورده عطر هم به خودم زدم که بوی گل یاس رو میده

 .چشمکی به خودم توی آیینه زدم، اعتماد به نفس م زیاد کاری ش نمیشه کرد
 .آرشاویر جون رو بزنیمیه ماچ هم واسه خودم فرستادم، بزن بریم مخ 

 از اتاق م خارج شدم و سعی کردم بدون کوچک ترین صدایی از عمارت بیرون بزنم
معموال کل خانواده صبحانه رو سر میز با هم میخورن، االن شاهین و کامران من رو 

 با این تیپ ببینن خفتم میکنن،
 .پس بهتر جیم بشم



 دردسر  ایدختر 

115 
 

نگاه میکردم کسی از پشت نیاد  با قدم های آروم سمت در رفتم، پشت سرم رو هم
 .من رو بگیره

با خوردن به یه چیزی نزدیک بود با مخ برم تو زمین که دست م رو محکم گرفت و 
 حاج بابا متعجب گفت: نفس جان

 بابا چی شده؟
مثل برق گرفته ها از جام پریدم: یَیی، سالم صبح به خیر حاج بابام چیزی نیست با 

 زیبچه ها داریم قایم موشک با
 .میکنیم

 چشم هاش خندون شد: سالم صبح تو هم به خیر، کجا میری؟ چرا سر میز نرفتی؟
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شونه ای باال انداختم: قرار برم شرکت که دیشب براتون توضیح دادم برای کار، 

 میترسم برم سر میز شاهین و
 .کامران بهم گیر بدن

اینطور باشه دخترم ابرو های حاج بابا باال پرید و دستی به ریش ش کشید: که 
 همین جا وایستا من میرم برات لقمه

 .میگیرم میام، آت و آشغال های بیرون رو نخوری بهتر
 .نه بابا جون نمیخواد گشنه نیستم -

 .حاج بابا: االن برمیگردم
 و دور شد. عاشق این جذبه و گیر

ندادن هاش هستم، میدونه بعضی وقت ها پسر ها بهم گیر های الکی میدن و 
 .میشه هم پشتمه

 .واسه همین باهاش رو راست هستم
با ظاهر شدن ساندویچ مقابل م، لبخندی تحویل حاج بابا دادم و ازش گرفتم 

 خودم رو لوس کردم: حاج بابا من دورت
 بگردم یا نه؟

 .لبخند زد: تو مواظب خودت باش من خیالم راحت باشه
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الن تا مادری نیومده با دست م رو دور گردن ش حلقه کردم و بوسیدم ش: چشم، ا
 جارو دنبال م نکرده برم، دستت

 . درد نکنه خدانگهدار
 .با تک خنده گفت: مراقب باش دختر جان خداحافظ

 .ماشین م رو داخل پارکینگ شرکت هدایت کردم و پارک کردم و پیاده شدم
 .با دیدن ماشین های مدل باال سوت متمددی زدم
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کردم؛ مامان قربونت بره بین این ماشین ها غریبی به دویست شش سفیدم نگاه 
 .نکنی ها

 خم شدم ماچ ش کردم، رو ماشین م تعصب دارم چیکار کنم؟
رو بهش گفتم: عزیز دل مامانی من برم مخ صاحب این ماشین مدل باال رو بزنم 

 .برگردم
 با صدای فرزین از جا پریدم: دختر دیوانه شدی؟ چرا با ماشین ت حرف میزنی؟

 س م رو صدا دار بیرون فرستادمنف
 .و بر اندازش کردم

 .کت تک گلبهی با تیشرت سفید زیرش و شلوار سفید
 یکی نیست بگه با این سن و سال ت خجالت نمیکشی از این تیپ ها میزنی؟

 .سالم آقا فرزین -
سمت م اومد و با چشم های ریز نگاه م کرد: علیک سالم، میخوای مخ کی رو 

 بزنی؟
 گزیدم و خودم رو به اون راه زدم: کی؟ من؟ مخ؟ چی هست؟لب م رو 

فرزین: ببین اگه فکر کردی میتونی خودت رو تو دل آرام جون و رهام جا کنی کور 
 .خوندی

 .ابرویی باال انداختم خداروشکر نفهید : نوچ، من شکر بخورم جای شما رو بگیرم
 دست ش رو، روی پشت م گذاشت و

چرا وایستادی من رو بر و بر نگاه میکنی؟ چندش  هل م داد: برو دیگه، ایش
 ورپریده برو سوار آسانسور شو همه
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 .منتظرن توی ایکبیری ان بری مصاحبه
 خدا مگه من چه گناهی به درگاه تو کردم این رو سر راه من قرار دادی؟

 .سوار آسانسور شدم و به غرغر های فرزین گوش جان سپردم
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فرزین هم خارج شد و با چشم غره گفت: دختر آخر راهرو  از آسانسور بیرون اومدم،

 به سالن میخوری اونجا اتاق
 .آرشاویر رو نشون ت میدن، اتاق منم اینجاست

 .و به در مشکی اتاقی اشاره کرد
 .سر تکون دادم: باشه آقا فرزین، ممنون تا اینجا افتخار دادین

 .چشم هاش رو تو کاسه چرخوند و سمت اتاق ش رفت
 شونه ای باال انداختم و به راهروی یه متری نگاه کردم که روی دیوار هاش

 .تابلو از مدل هاشون داشت
 وارد سالن شدم و با دیدن دیزاین

 .سفید مشکی و شیک ش ابرویی باال انداختم
 .صندلی های راحتی که یه گوشه ی سالن چیده شده بودن

یدی نشسته بودن، نیشم باز شد با دیدن آتنا و مینا که هر دو پشت میز بزرگ سف
 و سمت شون راه افتادم هر دو

 .عمیق سرشون توی مانیتور های سیستم بود
 خودم رو جلو انداختم، با صدای نسبتا بلندی گفتم: سالم خواهر های

 .مسئولیت پذیر
 .هر دو از جا پریدن و جیغ کوتاهی کشیدن، غش غش خندیدم

 .با دیدن من هر دو با هم گفتن: نفس
 جان؟ خوبید؟ بیام براتون بردارم؟ -

 .آتنا با خنده گفت: سالم عزیزم ما خوبیم
 مینا چشم های قهوه ای درشت ش رو ریز کرد: چی رو میخوای برداری؟

 شونه ای باال انداختم: قلب هاتون رو دیگه، مگه نیفتاد؟
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 .آتنا: واقعا که

 ابرویی باال انداختم: خب رئیس غد تون اومده؟
 .رنگ از رخسار آتنا و مینا پرید، آتنا ابرویی برام باال انداختیهو 

متعجب گفتم: وات د فاز؟ چرا این شکلی شدید؟ اسم رئیس تون رو شنیدید 
 ترسیدید؟ الهی بگردم در این حد

 غوِل؟
چشم های مینا اندازه توپ گشاد شد و لب ش رو گزید، آتنا با لبخند مسخره ای 

 ت خوبگفت: عه...ممم... نفس پا
 شد؟ میتونی بپری؟

 این به سرش زد؟ چرا این ها هم چین شدن؟
 ...رو بهش گفتم: آره چرا نتونم؟ ببین

 .و چند تا پرش به عقب زدم، پرش سوم انگار روی پاهای یه نفر دیگه پریدم
با ترس عقب چرخیدم و با دیدن آرشاویر زبون م بند اومد، خاک به سرم من روی 

 پای این پریدم؟
 قدم عقب برداشتم و دستپاچه گفتم: چه خبر؟یه 

 .صدای پوزخند ناشی از خنده ی آتنا و مینا رو شنیدم، خودم رو جمع و جور کردم
آرشاویر با چهره ای بی حالت گفت: خبرا دست شماست، مثل اینکه توی شرکت 

 !غول پیدا شده؟
 و ابرویی باال انداخت

 ...از دهن م پرید: آره االن رو به روم
 .ن م رو گاز گرفتم، حاال رسما آتنا و مینا میخندیدنزبو
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 .آرشاویر رو بهشون گفت: بگید منم بخندم

اوپس این چرا اینجوری رفتار میکنه؟ من فکر میکردم یه خورده بویی از اخالق 
 برداشته مثل اینکه به شرکت

 .خودش رسیده اخالق رو هم کنار گذاشته
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ی ها مثل موش سرشون رو پایین انداختن و حرفی به آتنا و مینا نگاه کردم، طفلک
 .نزدن

رو به آرشاویر گفتم: مطمئن باشین اگه چیز خنده داری باشه به شما هم میگم، 
 فقط محض احتیاط صبح از خواب

 .بیدار شدین یه نگاه به خودتون توی آیینه بندازین شاید خنده سراغ تون اومد
 آقا کو پنجره من فرار کنم؟

 .ل ش دادملبخندی تحوی
 .قیافه ش دیدنی شد

بعد از چند ثانیه، ابرویی باال انداخت و خونسرد گفت: چه جالب که شما نرفتین تو 
 .سیرک کار کنید

یه لبخند پیروز مندانه تحویل م داد و گفت: بفرمایید االن که از اونجا اخراج شدید 
 با هم گفت و گو داشته باشیم،

 .ه، یه نفر با این حرفه حیف که بیکار باشهشاید شرکت ما الزم تون داشته باش
 .و سمت اتاق ش که با دو تا پله از سالن جدا میشد راه افتاد

 .رسما الل شدم، با دهن بسته به دختر ها نگاه کردم هر دو چهره شون سرخ بود
 .و به محض رفتن آرشاویر هر دو بلند زیر خنده زدن

 هنمی اومده؟با حرص گفتم: زهر مار، این چیه؟ از کدوم ج
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مینا با خنده گفت: وای که بعد یه عمر، یه دل سیر خندیدم خدا کنه استخدام بشی 

 .شرکت خیلی جذاب میشه
 چپ چپ نگاه ش کردم و در حالی که پام رو محکم به زمین میکوبیدم سمت

 .اتاق ش راه افتادم
 .من حال این رو میگیرم میگی نه نگاه کن

 .زدم، بعد از چند ثانیه صداش اومد: بفرماییدتقه ای به در اتاق ش 
در اتاق رو باز کردم و وارد شدم، اولین چیزی که چشم م رو گرفت صحنه ی پشت 

 آرشاویر یه پنجره ی بزرگ شیشه
 ای، یا اصال بهتره بگم به جای دیوار
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 پشت ش کامل شیشه بود. عجب
 .منظره ای الهی کوفت ت بشه هر روز ازش لذت میبری

 .میایسته اونجا دود و َدم هوا رو نگاه میکنه واالخدایی 
 با صدای رسایی گفت: میخواید همونجا بمونین؟

 .شاکی نگاه ش کردم، اشاره ای به کاناپه ی سفید مشکی رو به روش کرد: بنشینید
 .سمت کاناپه رفتم، پس کل شرکت با همین دیزاین سفید مشکی طراحی شده

ا اعتماد به نفسی که نمیدونم از کجا آوردم نگاه ش نشستم و پا روی پا انداختم و ب
 .کردم: بفرمایید

ابرو هاش باال پرید و نگاه ش رو از پاهام گرفت و باال آورد، خودم رو جمع و جور 
 .کردم معذب شدم

 ابرویی باال انداخت: شما بفرمایید، دوغ میل دارین یا نوشابه؟
 .ده ش رو نگه میدارهشوکه نگاه ش کردم، از قیافه ش معلوم داره خن
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 .به جون خودم رهام تو بیست و سی سوتی های من رو اعالم کرده
 .من فقط دست م به این برسه

 مرد انقدر خبر کش؟
رو به آرشاویر گفتم: من اومدم در مورد مسائل کاری حرف بزنیم، سیزده بدر نیومدم 

 .با شما دوغ و نوشابه صرف کنم
 .تف کنخوردی بخور، هسته ش رو هم 

 .من رو ضایع میکنی؟ خود داری هم حدی داره
دست هاش رو در هم گره داد و روی میز گذاشت کمی خم شد، چشم های مشکی 

 ش رو بهم دوخت: باشه، میشنوم
 .از سوابق کاری و مدرک تحصیلی تون حرف بزنید

 .هستم، تا به حال جایی کار نکردم it من لیسانس -
صندلی ش داد: با توجه به اینکه سابقه ی کار ندارین، چطور تکیه ش رو به پشتی 

 توقع دارین توی شرکت معتبر من
 کار کنید؟
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مستقیم نگاه ش کردم: اینکه االن اینجا هستم فقط به خاطر اصرار های زیاد 
 خواهر شماست من عاشق چشم و

 .ابروی شما نشدم
نزنه. به خدا این االن با این چی بود گفتم؟ زبون م رو گاز گرفتم که هر حرفی رو 

 توهم خود برتر بینی ش فکر میکنه
 .خبری شده

 .چند لحظه ای فقط نگاه م کرد، یا خود خدا غلط کردم
چرا من انقدر پرچونه م؟ این دانیال راست میگه آخرش یه روز من به خاطر زبون م  

 یا سرم رو به باد میدم، یا خودم
 !رو به خاک
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 داد: بفرمایید چی شد که از کار قبل تون اخراج شدید؟لبخندی تحویلم 
 متعجب گفتم: کدوم کار؟

 ابرویی باال انداخت: مگه شما قبال سیرک کار نمیکردید؟
 .نفس تمرکز کن، نفس عمیق بکش بزار بهترین فوش ها یادت بیاد

خیلی سعی کردم توی قیافه م کوچیک ترین اثری از عصبانیت درون م نباشه: یکی 
 از خودم پیدا کردن، البته بهتر

 .نمیدونم چرا االن سر کارش نیست نشسته داره من رو سوال پیچ میکنه
سر تکون داد: بسیار خب، مدارک تون رو بدین من بررسی کنم از فردا به صورت 

 آزمایشی یک ماه به شرکت میاین
 اگه کارتون خوب بود استخدام تون رسمی میشه مشکلی که ندارین؟

پایین نگاه ش کردم، یعنی یک ماه تموم به خاطر هیچ و پوچ قیافه و با لب های 
 اخالق خوب تو رو تحمل کنم؟ آقا من

 به کی بگم سفر اروپایی نمیخوام؟
 .پشیمون کردم

به خاطر کم کردن روِی شیوا و تو هم شده تحمل ت میکنم. تو هر چی میخوای غر 
 .بزن و َکل بنداز
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 متوجه نگاه متعجب ش شدم، لب و
 .لوچه م رو جمع کردم و از جام بلند شدم

 مدارک م رو مقابل ش گذاشتم و گفتم: خب من منشی شرکت میشم؟
دستی به ته ریش ش کشید و متفکر گفت: این یک ماه آزمایشی رو منشی کار 

 .های شخصی بنده میشید
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 ابرویی باال انداختم: ببخشید؟

سرگرم کرد: توضیحات الزم رو از  سرش رو انداخت پایین و خودش رو با مدارک من
 .خانوم های برهانی بپرسین

 .سر تکون دادم: باشه، با اجازه
 .در همون حال سر تکون داد، زبون درازی کردم که یهو سرش رو بلند کرد

 .چشم هام چهار تا شد و نفهمیدم چطوری از اتاق ش جیم زدم
 .ادماز اتاق آرشاویر خارج شدم و نفس م رو محکم بیرون فرست

همین که دو تا پله ی منتهی به سالن رو پایین اومدم، آتنا کنجکاو گفت: عملیات 
 چجوری انجام شد؟

 با چشم های گرد نگاه ش کردم: جان؟ چی؟
مینا غش غش خندید و پس گردنی به آتنا زد، رو بهش گفتم: از طرف من هم بزن، 

 عملیات چیه؟
 منحرف هستین من چه کنم؟پشت گردن ش رو ماساژ داد: دستت بشکنه، شما 

 و رو به من ادامه داد: تو چرا انقدر تغییر کردی؟
 لب هام رو به پایین متمایل کردم: خسته نباشی، االن دیدی؟

 صدای جیغی آرام باعث شد از جام بپرم: وای نفس تو اینجایی؟
 .دست م رو روی قلب م گذاشتم: یَیی 

فت: بال چه خوشگل شدی، محکم بغل م کرد و در حالی که نگاه م میکرد گ
 .نشناختمت

 .سالم، ممنون لطف داری -
 .ابرویی باال انداخت: سالم
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 و آروم گفت: با آرشاویر چیکار کردی؟
 کشتم ش، وسط اتاق چال ش کردم، میخوای بریم نبش قبر؟ -

 چشم هاش درشت شد: چ..چی؟
خیلی خوش اخالق واسه لئوناردو داوینچی، توقع داری روز اول چیکار ش کنم؟  -

 .همون
 .غش غش خندید: دیدی؟ دیدی چقدر غد

 .بزار یه کاری میکنم به قد قد بیفته -
 ...هر سه تا شون با هم: اوه

 آرام: چی شده مگه؟
حرصی خودم رو، روی صندلی انداختم: آقا میگه یه ماه آزمایشی منشی شخصی 

 .خودم میشی 
 ... اینبار همه با هم گفتن: نه

خاک به سرم، نکنه خون آشاِم؟ شاید هم گرگینه؟ من رو نخوره؟ آقا من غلط  -
 کردم نمیخوام سفر برم، آرام جون

 .یه نفر دیگه رو انتخاب کن
آرام کنارم نشست و با خنده گفت: دیوانه گرگینه چیه؟ میخواد یه کاری کنه ِقید 

 شرکت رو بزنی، کال با هر کس
 من پشتت هستم نترس از فردا میای؟غیر اکیپ خودمون مشکل داره ولی 

 سر تکون دادم: آره خب من فردا بیام چیکار کنم؟
آتنا: من برنامه ی مدیر رو راست و ریست میکنم دستت میدم، تو کار هاش رو 

 باهاش هماهنگ میکنی اگه جایی
 .الزم بود باهاش میری کم کم دستت میاد

 ارین؟از جام بلند شدم: باشه، خدا به خیر کنه کاری ند
 .آرام بلند شد: ناهار بمون میریم رستوران شرکت

 .دستت درد نکنه، اونقدر حرف خوردم سیرم من رفتم خدانگهدار -
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 .هر سه با هم گفتن خداحافظ و سمت خروجی شرکت رفتم

 .من با آرشاویر بتونم بسازم خیلی کار
رک کردم، پیاده ماشین م رو داخل حیاط حاج بابا هدایت کردم و داخل پارکینگ پا

 .شدم
به طرف عمارت راه افتادم با دیدن شاهین که پشت به من مشغول شستن سمند 

 مشکی ش بود، آروم جلو رفتم و
 ...همین که بهش رسیدم با صدای بلندی گفتم: ِپخ

از جا پرید و با ترس سمت م چرخید و چشم های عسلی ش رو درشت کرد: دختر 
 تو مرض داری؟

شاهین خودم، چرا مشغول پرواز نیستی؟ تو آسمون ها دنبالت خندیدم: سالم به 
 میگشتم روی زمین تو رو پیدا

 .کردم
 .سری از روی تأسف تکون داد: برو بچه، برو سر به سر من نزار

 .سر به سر دل من نزار اشک من رو دیگه در نیار -
 سطل آب رو برداشت و سمت م چرخید: دوست داری موش آب کشیده بشی؟

 رو جمع کردم: باجنبه، تو چرا سر کار نیستی؟ نیش م
اخمی بین ابرو های پر پشت خرمایی ش انداخت، و دستی بین موهای خرمایی 

 .ش کشید: امروز پنجشنبه ست
 متعجب نگاه ش کردم، چرا اخالق ش مثل همیشه نیست؟

 .آروم گفت: داخل نمیری؟ میچایی ها
 قدمی سمت ش برداشتم: چی شده؟ چرا ناراحتی؟

با اخم نگاه از من گرفت و مشغول آستر کشیدن ماشین ش شد: کی گفته من 
 ناراحت م؟

 .جلو تر رفتم و آستین ژاکت مشکی ش رو کشیدم: من رو ببین
 .دست ش رو عقب کشید، کم مونده بود جیغ بزنم
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 .با حرص گفتم: شاهین
 سمت م چرخید: چیه؟

 مون هست؟دلخور گفتم: ما هیچ وقت چیز پنهونی بین 
 آستر رو توی سطل پرتاب کرد و مچ

 .دست م رو محکم گرفت: مثل اینکه هست
 چشم هام درشت شد: میشه مثل آدم حرف ت رو بزنی؟

 چهره ش سرخ شد، با دندون های کلید شده گفت: من بی غیرت م؟
 کی گفته تو بی غیرتی؟ -

کشیدم:  شاهین: با کف دست ضربه ی محکمی به پیشونی ش زد، جیغ کوتاهی 
 چته؟ اگه چیزی شده حرف بزن چرا

 خودت رو میزنی؟
 با صدای کنترل شده ای گفت: اگه

 بیغیرت نبودم که یه جوری هوای تو رو داشتم، فکر زدن مخ یه نفر دیگه تو
 .ذهن ت نیاد

 ...نا باور نگاه ش کردم: چ...چی؟ ت...تو...از
زمین برداشت: خاک تو خودش رو روی زمین ولو کرد و یه مشت خاک از روی 

 سرم شد، خاک تو سرمون شد
 .نتونستیم برای دختر عمو مون محرم راز هاش باشیم،خاک بر سرمون شد

 چشم هام پر از اشک شد، مقابل ش روی پاهام نشستم و دست م رو، روی
 .شونه ش گذاشتم: شاهین قضاوت نکن

ت نکنم؟ خودم نگاه عسلی ش که به خون نشسته بود رو بهم دوخت: چی رو قضاو
 .با گوش های خودم شنیدم

اشک هام خود به خود جاری شد و با صدا بریده بریده ای گفتم: ک...کی بهت، 
 گ...گفت؟
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 مشتی به بدنه ی ماشین ش زد،
 مچ دست ش رو محکم گرفتم و داد زدم: لعنتی نزن، چرا میزنی؟
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و پای یه مشت مو هاش رو چنگ انداخت: لعنت به اون روزی که پای تو شکست 
 .غریبه به خونه ی ما باز شد

لب م رو به دندون گرفتم: شاهین گوش کن، چرا به طرفه به قاضی میری به خدا  
 هنوز چیزی نشده من واسه رو کم

 ...کنی 
 .اینبار سرش رو محکم به بدنه ی ماشین کوبید و من به مراتب بلند تر جیغ زدم

نت که دختر عموم برای رو کم کنی به خودش بد و بیراه میگفت: بر پدر من لع
 میخواد مخ پسر مردم رو بزنه، بر جد

 .و آبادم لعنت
شاهین حق داره من نباید اون شرط رو قبول میکردم ولی االن که چیزی نشده.  

 االن که فهمیدم خواستم چه غلطی
 .کنم

رو به روی شاهین زانو زدم، تحمل دیدن خود زنی ها و بیقراری هاش رو نداشتم و 
 .ندارم

دو تا دست ش رو توی دست هام گرفتم: شاهین تو رو ارواح خاک آقام من رو  
 بزن، چرا خودت رو میزنی؟ به ارواح

خاک مامان م هیچی نشده، من گوه خوردم من غلط کردم پشیمون شدم من سر 
 کل انداختن با شیوا خواستم اینکار

 .رو انجام بدم وگرنه به واهلل که من همچین دختری نیستم
 شاهین کمی آروم شد، بازو هام رو توی دست ش گرفت نمیتونستم توی

 چشم هاش نگاه کنم، با لحن کنترل
 .شده ای گفت: من رو نگاه کن

 .سرم رو بلند کردم و خیره به چشم هاش گفتم: ببخشید
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 شمرده گفت: میدونمرو باز کرد و 
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شیوا تو رو اذیت میکنه، میدونم دیشب چقدر از دست ش ناراحت شدی ولی 
 خانومی کردی و حرفی نزدی ولی

 نفس زندگی مثل فیلم های ترکی نیست که سر یه دلخوری
 پای آبروت شرط بندی کنی تو مگه اون رو میشناسی؟ خواهرش رو میشناسی؟

کل بچگونه ارزش نداره غرورت رو ِله کنی و چند روز با هم آشنا شدین؟ یه کل 
 دنبال یه نفر بیفتی که نمیدونی

چیکارست، خانواده ش کیه، از این به بعد هر مشکلی از طرف شیوا برات پیش 
 اومد به خودش بگو ساکت نمون

جواب ش رو بده، ساکت نشد بیا سمت من من اینجا چیکاره م؟ میدونی اگه 
 ه بوییدانیال و کامران از این قضی

 ببرن بلوا میشه؟
خیره به چشم هاش گفتم: تو رو خدا تو بهشون چیزی نگو من متوجه اشتباه م 

 .شدم
 .پلک زد: من چیزی نگفتم و نخواهم گفت من خوبی تو رو میخوام نفس

 ...به خدا از اول قرار بود برم اونجا فقط واسه ی کار تا اینکه خواهرش -
و خونه تنهایی سر میره، من با سر کار رفتن شاهین: هیس... میدونم حوصله ت ت 

 تو مشکل ندارم برو ولی به این
 .قضیه خاتمه بده

 سر تکون دادم: باشه، اصال میخوای
 سر کار نرم؟

لبخندی به روم زد: نه دختر ته تغاری، برو ولی آسه برو آسه بیا شنیدم قرار یه ماه 
 آزمایشی منشی شخصی ش بشی

سول بازی ها خوش م نمیاد، اگه رفیق دانیال نبود میرفتم به واهلل که من از این سو
 دود مانش رو به باد میدادم، مگه

 اینجا هالیوود؟ که منشی شخصی میخواد؟
منشی شخصی هست، االن تو مطب دکتر ها دو تا منشی بیرون هستن، یکی  -

 داخل اتاق دکتر واسه هماهنگی
 .مریض ها این م واسه هماهنگی کار هاش میگه
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 .ین: به قبر پدرش خندیدهشاه
 خنده م گرفت، چشم غره ای بهم رفت: خنده داره؟
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موهاش رو بهم ریختم: غر غروی غیرتی من، به خدا من دیگه متوجه اشتباه م شدم  
 اگه هم منشی ش بخوام باشم یه

خط قرمز دورم میکشم، حد و حدود خودش رو رعایت نکنه میگم بری دود مانش 
 شه؟رو به باد بدی با

 .تک خنده ای کرد: حیف که دردسر خودمی، باشه من به تو اطمینان دارم
لبخندی تحویل ش دادم، و من قسم میخورم که پا روی اطمینانی که شاهین به 

 . من کرده نزارم
زندگی خودش انقدر پیچ و تاب داره که نیازی به اضافه کردن پیچ های تازه به 

 .وسیله ی خودمون نداره
 گفتم: االن یه سوال بپرسمرو بهش 

 راست ش رو میگی؟
ابرویی باال انداخت: میدونم میخوای بپرسی از کجا آمار دارم، ولی نپرس بهت 

 .نمیگم
مشتی به بازوش زدم که خودم دردم اومد و صورت م از درد جمع شد، اون هم 

 .مردونه خندید
دستی روی امروز جمعه ست و بچه ها همه خونه ن، وای که چه خوش بگذره. 

 تونیک لیمویی رنگ م که بلندی ش تا 
روی زانو م بود کشیدم، شلوار چسب مشکی و شال مشکی هم پوشیدم بزن بریم 

 .صبحونه بزنیم
 از اتاق م خارج شدم، چرا اینجا پله نداره؟ من سر بخورم پایین برم؟

درسا، صدای قیل و قال بچه ها از آشپزخونه میاومد، وارد آشپزخونه شدم. با دیدن 
 کامران، شاهین و شیوا نیش م

 .باز شد
 .حاج بابا و مادری، عمو ناصر و نادر، زن عمو شیرین هم بودن
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 .با صدای نسبتا بلندی گفتم: سالم بر همگی من بیدار شدم 
 .کامران: اوه اوه، زلزله وارد میشود

 .درسا: پناه بگیرین
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 .صبحانهحاج بابا با مکث گفت: سالم دخترم، بفرما 

 زن عمو شیرین: چرا گل دخترم رو اذیت میکنید؟
 .ابرویی باال انداختم: حسودن

 .سمت میز رفتم و صندلی کنار شاهین رو کشیدم و نشستم
 .مادری رو بهم گفت: دخترم عسل بخور

 .مادری من خودم عسل م -
شاهین صدایی مثل پوزخند از دهن ش بیرون اومد، بازوش رو نیشگون گرفتم که 

 .ورت ش از درد جمع شدص
 عمو ناصر رو بهم گفت: برنامه ی امروزت چیه؟

 لقمه ای از عسل گرفتم، لب هام رو به جلو متمایل کردم: چطور مگه؟
 .لقمه رو دهن م گذاشتم و جویدم

 .عمو ناصر: همه میخوایم بریم بهشت زهرا
 .باشه، منم میام -

 .نمیتونم بیامشیوا وارد بحث شد: من امروز کار دارم، 
 .حاج بابا جدی گفت: امروز همه باید بیان

 ...شیوا: ولی 
 .حاج بابا: فکر نکنم حرفی برای گفتن مونده باشه

سکوت مطلق ی حاکم شد. صدای کشیده شدن پایه های صندلی روی زمین و بعد 
 از اون صدای شیوا اومد: ممنون

 .من سیر شدم
 .کس جرأت نفس کشیدن هم نداشتزیر زیرکی به حاج بابا نگاه کردم، هیچ 
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 .حاج بابا، با اخم گفت: باید از فرزانه خانم تشکر کنی 
 .سرم رو پایین انداختم، خدا میدونه اینجا چه خبره

 .صدای قدم های محکم و حرصی شیوا اومد
 آروم به شاهین گفتم: چی شده؟ چرا

 حاج بابا به شیوا میتپه؟
ب تولدت رو فهمیده، دیشب حاج بابا خودش کالفه جواب داد: حاج بابا قضیه ش

 تنها اومد خونه ی ما حسابی شیوا رو
 توبیخ کرد تو بهش گفتی؟

کی؟ من؟ من اگه میخواستم بگم همون شب می گفتم مگه من بچه م که با  -
 همکالسی م دعوام بشه بابام رو براش

 ببرم؟
 .شاهین نگاه گذرایی بهم انداخت: نمیدونم شاید درسا گفته

 .سم رو صدا دار رها کردمنف
 :با صدای حاج بابا تکونی خوردم

 .صبحانه تون رو بخورید
 .تند تند سر تکون دادم و لقمه بود که نجویده قورت دادم

بعد از صرف صبحونه همه رفتن آماده بشن، سریع آماده شدم و سمت خونه ی 
 عمو ناصر راه افتادم تا ببینم قضیه 

 .چیه
 .زدمتقه ای به در خونه 

 امروز هم هوا گرِم این چه زمستون ِی؟
 .با نوک پام به لبه ی پله ها ضربه میزدم
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 در خونه باز شد، درسا در حالی که
 .شال سبز رنگ ش رو مرتب میکرد بیرون اومد

 با دیدن من لبخند زد: عه تویی؟ بیا داخل؟
 .سری باال انداختم: نچ، بیا اینجا بشین کارت دارم
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 .اول نشستم، درسا کنارم نشستروی پله ی 
 به صورت ش نگاه کردم، متعجب گفت: چیه؟

 .با این شال سبز، چشم هاش از همیشه خوشگل تر شده
لبخندی به روش زدم: میدونی که تو برای من حکم خواهر رو داری، من خیلی 

 خوشحال م که رابطه م باهات خوِب 
 ...نی ولی خیلی خوِب که تو هستی و گاهی اوقات ازم دفاع میک

 اخم هاش در هم شد و دستی توی هوا تکون داد: راجع به شیوا حق ش بود،
بار ها باهات بد حرف زده و چیزی نگفتی منم چیزی نگفتم، ولی اونشب خیلی 

 بدتر حرف زد همه بغض کردن برق
اشک رو توی چشم هات دیدم باید یه نفر جلوش رو بگیره هر چقدر بیشتر باهاش 

 .میکنه راه بیای بد تر
دست ش رو توی دست م گرفتم: میدونم میخوای از من دفاع کنی ولی بیا از این 

 به بعد مشکالت مون رو بین جمع 
خودمون حل کنیم، لزومی نداره حاج بابا وارد بحث های ما بشه شاید اگه 

 اینجوری پیش بره خدای نکرده میونه ی
 .همه بهم میخوره

 .ون داددرسا بعد از چند ثانیه سکوت سر تک
 .سقلمه ای بهش زدم: حاال واسه عمویی بخند

 .صدای خنده ش بلند شد: دیوونه
کامران: اوه، چرا سد معبر کردین؟ چرا قهقه تون بلنِد؟ اگه پسر همسایه بشنوه من 

 .میدونم و شما
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 .هر دو از جامون بلند شدیم، سمت کامران چرخیدیم

پوشیده بود، از موهای بهم چسبیده ی پیراهن سورمه ای و شلوار جین مشکی 
 مشکی ش معلوم بود حسابی براشون

 .وقت گذاشته
 چشم های درشت مشکی ش رو ریز کرد: چی تو کله ت میگذره؟
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 با یه قدم خودم رو بهش رسوندم،
مو هاش رو بهم ریختم که دادش هوا رفت: ببین گند زد به موهام، یه ساعت دارم 

 .مرتب شون میکنم
 خندید، عمو ناصر بیرون اومد و متعجب گفت: چه خبره؟ درسا غش غش

 با دیدن قیافه ی خندون من و درسا گفت: با پسرم چیکار کردین؟
جلو رفتم و دست م رو دور بازوی عمو حلقه کردم: اختیار داری عمو، کی جرأت داره 

 با پسر خوش اخالق شما کاری
 .داشته باشه

 .ران با حرص گفت: آره جون عمه ت درسا هم از بازوی عمو آویزون شد. کام
 .لب م رو گاز گرفتم: عمو ببین به خواهر نداشته تون توهین میکنه

 .کامران جلو افتاد، با قدم های بلند میرفت، عمو با خنده گفت: ببین چیکار شد
 .درسا: حقش بابا ولش کن

 با صدای بلندی گفتم: عمو من هوس
 شیر برنج کردم، زنگ بزنم نگار بیاره؟

 .کامران سر جاش ایستاد و سمت مون چرخید
مثل شیر زخم خورده سمت من خیز برداشت، حاال اون شیر زخم خورده ست یا 

 مار؟
 .این چه افکارِی تو داری نفس؟ جون ت رو بردار فرار کن
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 .جیغ بلندی زدم و پا به فرار گذاشتم
شیدم و اسم شون رو زیر لب فاتحه رو زمزمه کردم، دستی روی سنگ بابا و مامان ک

 زیر لب زمزمه کردم. فاطمه پور
 .ملک، علی خان زاده

 .پلک هام رو روی هم فشردم و زمزمه کردم: دلم براتون تنگ شده
به سنگ قبر زن عمو ناصر نگاه کردم، درسا هم صورت ش گرفته بود. اون هم توی 

 .بچگی مادرش رو از دست داده
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رج شدیم: فاتحه رو خوندین دختر ها، با صدای مادری از حالت گرفته مون خا
 .بیاین این حلوا ها رو ببرید پخش کنید

 .به ظرف های حلوای دست مادری نگاه کردم، عادت داره همیشه حلوا خیرات کنه
 .سمت مادری رفتم: بدین من ببرم

 .درسا هم جلو اومد و ظرف دیگه رو گرفت
 .حاج بابا رو بهمون گفت: زود بیاین

تکون دادیم، کامران و شاهین گالب به دست از دور اومدن و با دیدن هر دو سر 
 من و درسا کامران گفت: کجا؟

 خونه ی آق شجاع، دوست داری بیای؟ -
 .صدای خنده ی همه بلند شد

 .پشت چشمی نازک کردم: میریم حلوا رو پخش کنیم
شاهین روی پاهاش نشست و در حالی که سنگ قبر ها رو شست گفت: شما 

 .نید من و کامران میریمبمو
 متعجب نگاه ش کردم: وا، چرا؟

 .کامران: امروز شلوغ الزم نیست شما برید
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 .زن عمو شیرین: الهی دور تون بگردم، چه غیرتی دارین روی دختر ها

حاج بابا دستی به شونه ی کامران زد: خوِب که نگران دخترا هستین، اما بزارید 
 .خودشون برن
 .کرد که برینو با سر اشاره 

 .حیف جاش نیست وگرنه زبون م رو تا َته واسه کامران و شاهین دراز میکردم
 .از خانواده دور شدیم و حلوا رو تعارف کردیم و تموم شد

همراه درسا سمت خانواده برمیگشتیم که صدای زنگ موبایل ش بلند شد، همین 
 حین دو تا پسر از این ارازل اوباش

دن و یکی شون گفت: جون خانومی شماره ت رو بده منم ها از کنارمون رد میش 
 .زنگ بزنم با هم گفت و گو کنیم
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لب م رو گزیدم، فاصله ی چندانی با خانواده نداشتیم ولی این قسمت خیلی خلوِت 
 هر دو راه مون رو َسد کردن

 .کافیه شاهین و کامران ببینن بعد قبرشون همین قطعه کنده ست
به چال شدن در این قطعه ندارین با یه خداحافظی  جدی گفتم: اگه عالقه ای

 .خوشحال مون کنید
پسر با قد بلند و الغرش یه قدم سمت م برداشت و یه کاغذ جلوم گرفت و 

 .چشمکی بهم زد: ازت خوشم اومد
 .درسا دست م رو کشید و عصبی گفت: نفس بریم

 خواستیم از کنارشون رد بشیم، دوباره
 .راه مون َسد شد

 .چشمم افتاد به پشت سر پسر ها، خاک به سرم کامران و شاهین دارن میانیهو 
 ..با لکنت گفتم: د...درسا شا..ک

درسا با دیدن شاهین و کامران بیخیال گفت: اشکال نداره بزار بیان، مثل اینکه َتن 
 .آقایون بد جوری میخاره

کامران که حاال با این حرف درسا پسرا عقب چرخیدن و با دیدن شاهین و 
 .میدویدن
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دو تا پا داشتن، هشت تای دیگه قرض گرفتن و فرار کردن حاال شاهین و کامران 
 هم ول کن نشدن و دنبال شون

 .افتادن
 .با صدای بلندی گفتم: شاهین، کامران تو رو خدا بیخیال

 ..درسا داد زد: کامران
 .کامران و شاهین از دید محو شدن، استرس گرفتم

 .ی ناخن م رو جویدم: درسا، اگه دعوا شون بشه اگه چاقو داشته باشن گوشه
 .درسا ضربه ی آرومی به صورت ش زد: خاک به سرم زبون ت رو گاز بگیر

به خدا اگه اونا رو گیر نیاورده باشن ما دو تا سرالخی میشیم کاش میزاشتیم  -
 .خودشون برن
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ه که بعضی ها مرض دارن؟ به درسا دست م رو کشید و با اخم گفت: تقصیر ما چی
 خدا ما داریم کجا میریم؟ کم ش دو

 .سه سال ازمون کوچیک تر بودن
با دیدن کامران و شاهین که از دور میاومدن دست درسا رو کشیدم: درسا به نظرم 

 اگه میخوای کتک نخوری به
 .حاج بابا و مادری پناه ببریم، جلوی اونها چیزی نمیگن

 .درسا: موافقم، پس بدو
 .و هر دو شروع به دویدن کردیم، حاال کامران و شاهین دنبال ما افتادن

خودمون رو به حاج بابا اینا رسوندیم، بدبختی اینجاست که همگی توی ماشین ها 
 .منتظر ما بودن

 .همین که رسیدیم نفهمیدم چجوری توی ماشین حاج بابا شیرجه رفتیم
 مادری از ترس هین کش داری گفت: خاک به سرم 

 چه خبره؟
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 .درسا با ِهن و ِهن گفت: هی...هیچی..با پسرا دنبال دنبال بازی کردیم

 .حاال اون وسط خنده م گرفت، دست م رو به نشونه ی خاک تو مخ ت تکون دادم
 حاج بابا: ولی این طور به نظر نمیاد، پسر ها خیلی عصبانی ان چیکار کردید؟

 .حرفی نزدمچون من به حاج بابا دروغ نمیگم 
 .واقعا هم ما کاری نکردیم. درسا: چیزی نیست

 .برای اینکه بحث رو عوض کنه گفت: دانیال زنگ میزد نتونستم جواب بدم
 حاج بابا ماشین رو راه انداخت: مگه بابات بهت نگفته؟

 درسا متعجب: چی رو؟
مادری دنبال حرف حاج بابا رو گرفت: امشب دایی نفس برای خاستگاری میاد 

 .خترمد
 با این حرف مادری درسا شوکه گفت: چی؟

جیغ کوتاهی از سر خوشحالی زدم و درسا رو محکم بغل کردم: وای، واقعا؟ ای جان 
 درسا قرار زندایی رسمی م بشی
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 .الهی بگردم
مادری سمت مون چرخید و با لبخند گفت: الهی دورت بگردم، انشاا..عروسی تو 

 .مادر
 .بیخ ریش شما و حاجی هستم نچ مادری، من حاال حاال ها_

 صدای خنده ی همه بلند شد. درسا با لبخندی پهنی گفت: نفس تو می دونستی؟
 .نه واال، منم سوپریز شدم -

 .گوشی ش رو برداشت: من بهش زنگ بزنم
 .لبخندی تحویل ش دادم: باجه، از طرف من براش ماچ بفرست

 .اشاره کردچشم هاش رو گرد کرد و به حاج بابا و مادری 
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شونه ای باال انداختم و به بیرون خیره شدم. االن از حمله ی کامران و شاهین در 

 امان هستیم، پیاده بشیم چه کنیم؟
 .عروسی دانیال و درسا هم رو به راه شد، دلم واسه یه عروسی حسابی لک زده

چیکار از ماشین حاج بابا پیاده شدیم، درسا بازوم رو محکم گرفت: نفس االن 
 کنیم؟

 .به حاج بابا و مادری نگاه کردم. هر دو پیاده شدن
 .هیچی بیفت پشت مادری و حاج بابا -

درسا کالفه شد: عه، من شب خاستگاری ِم باید برم آماده بشم نمیتونم از کامران 
 .فرار کنم

 .باشه پس بمون تا بیان -
 درسا: دیوانه شدی؟

 .میزنیم یا میخوریمها دیوانه شدم، واستا ببینم  -
با پیچیده شدن ماشین عمو نادر و پشت سرش ماشین عمو ناصر، آستین های 

 مانتو م رو باال دادم. خم شدم بند
 .کتونی هام رو محکم کردم و پاچه های شلوارم رو هم باال دادم

 درسا متعجب گفت: چیه؟ چیکار میکنی؟
 ی من کو؟ِگل لگد کنم، خو میخوایم دعوا کنیم آقا نانچیکو -
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 .ماشین های عمو ها پارک شد و همگی پیاده شدن
 .شیوا و عمو نادر، زن عمو شیرین و عمو ناصر جلو اومدن

 .شیوا بدون حرف رفت
 زن عمو با دیدن من تو اون حالت چشم هاش درشت شد: چیه دخترم؟
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 ؟عمو نادر: احتماال با شاهین و کامران به مشکل خوردن، نیازی هست ما بمونیم
 سر باال انداختم: نه شما بفرمایید

 .عمو ناصر با خنده گفت: فقط دخترم خیلی پسرا رو کتک نزنی 
 .خندیدم: باشه

و عمو اینا دور شدن. دست به کمر به کامران و شاهین نگاه کردم که هر دو با اخم 
 ...سمت مون می اومدن و

امشب نمی خوام کامران و شاهین جلو اومدن، گارد گرفتم و گفتم: چیه؟ ببین 
 خون ریخته بشه خاستگاری

 .درساست
 کامران قدمی سمت م برداشت و با اخم،

 چهره ای سرخ گفت: مگه من خاک بر سر نگفتم شلوغ شما نرید هان؟
درسا در حالی که می لرزید گفت: دا..داش تقصیر ما چیه؟ اون ها راه ما رو َسد 

 .کردن
 .ون ها گ...خوردنشاهین دستی بین مو هاش کشید و داد زد: ا

درسا رو عقب فرستادم و رو به پسرا گفتم: بسه دیگه، شاهین خان االن خیلی  
 صدات قشنِگ که روی سرت
 انداختی؟ شما دو تا خجالت

 نمی کشید؟ فقط بلدید واسه ما ُدور بردارین؟
ما گناه کردیم که دختر شدیم؟ شما به چه حقی دخالت می کنید؟ من می خوام 

 دم دفاع کنم ازخودم از حق خو
 .همین لحظه تا اطالع ثانوی با من حرف نزنید اعصاب ندارم
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و دست درسا رو کشیدم و دور شدیم. حال کردین دست پیش رو گرفتم تا پس 
 .نیفتم

همین که ازشون دور شدیم بلند زیر خنده زدم، درسا متعجب گفت: چیه؟ دیوونه 
 شدی؟
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چجوری داد و بیداد کردم بابا، دیدی دست پیش خودم رو کنترل کردم: نفهمیدم 
 رو گرفتم پس نیفتم؟

 چشم هاش گرد شد: چی؟
 .مشتی به بازوم زد: من باور کردم

 .می دونم تو اوسکولی  -
 .جیغی زد و دنبال م افتاد، منم پا به فرار گذاشتم

آقا نگاهی به خودم توی آیینه انداختم، خیلی خسته شدم تا االن با فرزانه خانوم و 
 )اسماعیل (باغبون عمارت 

 مشغول بودیم. طفلی ها دست تنها چیکار می کردن؟
یه بلوز آستین بلند سورمه ای پوشیدم، بلندی ش تا زیر باسن م و شال زرشکی 

 روی مو هام انداختم. شلوار جین 
زرشکی هم پوشیدم با صندل های سورمه ای االن تیپ م درست شد، انشاا... 

 م چه جلب م مراسم خاستگاری خود
 .من الهی قربون خودم برم

صدای زنگ موبایل م بلند شد، گوشی م رو برداشتم و با دیدن اسم دانیال لبخندی 
 روی

 :لب م نشست. بر قراری تماس رو لمس کردم
 به به! سالم شاه دوماد چه عجب یادی از ما کردی خوبی خوشتیپ من؟

 اده ست؟دانیال: سالم نفس، خوبی؟ همه چیز خوبه؟ درسا آم
 .طفلی بس استرس داره تند تند حرف می زنه

 خندیدم: اووو...پیاده شو با هم بریم آره خوِب تو توی راهی؟
 ...دانیال: االن می خوام راه بیفتم، میگم نفس
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 یه جوری با بغض گفت که دل م لرزید: جون دل نفس؟
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ندارم من خیلی  با مکث گفت: کاش حداقل مادر تو زنده بود، من حتی پدر و مادر

 .بی َکس م
بغض به گلوم چنگ انداخت، پا هام سست شد و روی تخت افتادم. خیلی سعی 

 کردم صدام نلرزه: الهی دورت بگردم
 دایی، مگه من ُمردم که

 بی َکس باشی؟
 ...صداش لرزید، اشک هام جاری شد

برگزار بشه. همه چیز خیلی زود پیش رفت، قرار شد ماه بعد عروسی درسا و دانیال 
 مراسم با باال پایین هاش تموم

 .شد و بس خسته بودم خونه ی عمو ناصر خواب م برد
با صدای جیغ درسا باالی سرم سیخ سر جان نشستم، درسا داد زد: خانوم روز اول 

 کاری میخوای دیر برسی؟ ساعت
 . هفت و یه ربع 

 با چشم های گرد گفتم: چی؟
ن روز بد نبینه مثل برق گرفته ها از جا پریدم و چشم م که به ساعت افتاد، چشم تو

 با آخرین سرعت سمت خونه
 .دویدم تا آماده بشم

 .روز اولی دیر برسم دیگه خدا می دونه آرشاویر چیکار کنه
 .نفهمیدم چطوری آماده شدم و خودم رو به شرکت رسوندم

مد خدا رحم همین که خواستم داخل پارکینگ بپیچم، یه ماشین دیگه از رو به رو او
 کرد پام رو روی ترمز گذاشتم و

 .بهم نخوردیم
به شاستی بلند مشکی رو به روم نگاه کردم ، ماشین من در برابرش مورچه بود، با  

 حرص دست م رو روی بوق
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گذاشتم و سرم رو از شیشه در آوردم داد زدم: هو...شما برو پشت ماشین لباس 
 .شویی بشین

د و سر آرشاویر بیرون اومد، خاک به سرم من شیشه ی سمت راننده پایین اوم
 االن با رئیس م بد حرف زدم؟

 لب پایین م رو به دندون گرفتم، عینک
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آفتابی ش رو روی مو هاش گذاشت: باشه، فعال شما تشریف ببرید داخل تا در این 

 .باره حرف بزنیم
 .مقنعه م رو جلو کشیدم، سعی کردم نخندم المصب خیلی خونسرد

ماشین م رو داخل پارکینگ هدایت کردم پشت سر من اون وارد شد و کنار هم 
 .پارک کردیم

حاال من چجوری پیاده بشم؟ دل رو به دریا زدم و پیاده شدم. اون هم پیاده شد و 
 :نگاه ش به نن افتاد سر تکون دادم

 .سالم صبح به خیر
بسته بشه خودش  َکله ش رو تکون داد، وارد آسانسور شدم همین که در خواست

 .رو داخل انداخت
 .با کت و شلوار سورمه ای رنگ ش خوشتیپ شده

 رو بهم گفت: فکر نمی کنید برای روز اول کاری خیلی دیر کردین؟
 .من هر چی نمیخوام باهاش حرف بزنم این حرف می زنه

شما فکر نمی کنید که رئیس یه شرکت الگوی کارمند هاش؟ این چه وقت سر کار  -
 اومدن؟

 .آسانسور ایستاد، ابرویی براش باال انداختم و خارج شدم
با قدم های بلند خودم رو به مینا و آتنا رسوندم، با صدای بلندی گفتم: سالم صبح 

 به خیر خوبید دو قلو ها؟
 .مینا با دیدن م خندید: به به سالم خانوم عاقب به خیر

 .آتنا: سالم صبح به خیر
 .شدن: سالم آقای درخشان صبح به خیریهو هر دو از جا بلند 
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سمت آرشاویر چرخیدم، سرش رو تکون داد و رو به من گفت: خانوم خان زاده 
 .قهوه لطفا

 .و سمت اتاق ش رفت
 با دهن نیمه باز رو به بچه ها گفتم: چی؟
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 قهوه ش رو هم من باید درست کنم؟
 .ره شکر نریزیمینا ابرویی باال انداخت: کجاش رو دیدی ؟ تلخ دوست دا

 دستی به پیشونی م کشیدم: باشه، شما لیست کار ها رو آماده کردین؟
 .آتنا: اره گلم نگران نباش

 باشه من شدم آبدارچی، االن دقیقا کجا برم؟ -
 .مینا: باید بری طبقه ی پایین، خودت میبینی 

 .اوکی پس من رفتم -
از من قهوه میخوای؟  و سمت آسانسور رفتم، نشون ت میدم آرشاویر جون نیومده

 یک قهوه بهت بدم که قهوه ای
 .بشی 

از آسانسور خارج شدم و سمت اتاقی که روش نوشته آب دار خونه رفتم، به به! این 
 جا از جون مرغ تا شیر آدمیزاد

 .هست
 .ببین بس درسا این رو گفت منم خل شدم

 .م خواستدر یخچال رو باز کردم، ای جانم کیک شکالتی من صبحونه نخوردم دل
 الهی کوفت تون بشه، در یخچال رو بستم،

 آبدار خونه ست یا آشپزخونه؟
گاز و این چیزا هم هست. شونه ای باال انداختم و سمت قهوه ساز رفتم، روشن ش 

 .کردم
 !عرض م به حضور تون قهوه نشد، شد معجون

 فکر کن ترکیب قهوه، شکر، فلفل، نمک چی میشه؟
 .بریزم فکر کنه غلیظ شدهبزار یه خورده روغن هم 



 دردسر  ایدختر 

142 
 

آره عزیزم اینجوری هاست کسی که از نفس قهوه بخواد، باید قید نفس کشیدن رو 
 .هم بزنه
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 حاال ُتف کنم توش خوشمزه بشه؟
 !َأییی چندش

حیف کف میکنه وگرنه مینداختم باور کن؛ حاال اومدم حال اون رو بهم بزنم حال 
 .خودم بهم خورد
داخل سینی شیک استیل گذاشتم، و یه تیکه هم کیک شکالتی فنجون قهوه رو 

 کنارش چی بشه؟
صدای زنگ گوشی بلند شد، متعجب به دور و اطراف نگاه کردم این صدا از کجا 

 اومد؟
 با دیدن گوشی بیسیمی متعجب سمت ش رفتم و جواب دادم: بله؟

 صدای آتنا با خنده پیچید: الو آبدارچ ِی؟
 .استاده تا تو بهش زنگ بزنی نه عمه ت آبدارچی و -

 .آتنا: خیلی بی شعوری
 مرسی، چیه؟ -

 .آتنا: بی زحمت دو تای دیگه قهوه بیار
 .باشه فعال -

 و قطع کردم، االن این قهوه ها رو هم همین بال رو سرش بیارم؟
 .دو فنجون قهوه ی سالم هم گذاشتم توی سینی، پیش به سوی باال

 .به در زدم، با بفرمایید آرشاویر وارد شدمپشت در اتاق ایستادم و تقه ای 
با دیدن فرزین خواستم دو پا دارم دو تای دیگه قرض کنم و فرار کنم ولی چاره 

 چیه؟
سالم کردم، فرزین با صدای نازک و جیغی ش گفت: سالم پا لنِگ، آب دار چی 

 .شدی؟ میگم شغل دیگه بهت نمیاد
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 ش نیست؟االن من با سینی برم تو حلق این حق  
 .نفس عمیقی کشیدم: شما لطف دارین

رهام دستی به معنی چیزی نگو تکون داد، سر تکون دادم و سینی رو سمت شون 
 .بردم

دست برد سمت فنجون قهوه ی آدم کش، تند تند ابرو باال انداختم که برنداز 
 متعجب یه فنجون دیگه برداشت؛

 .چشمکی بهش زدم
رو برداشت این بیشتر از آرشاویر حق ِش بزار فرزین با چشم غره فنجون آدم کش 

 بال بال
 .زدن ت رو ببینم

لبخند پیروز مندانه ای زدم و سینی رو سمت آرشاویر که با برگه هاش سرش گرم 
 . :بود گرفتم

سرش رو بلند کرد، لحظه ای نگاه م کرد: االن پشت ماشین لباس شویی ام شما 
 .روی میز بزارین

 .ت سرویسخنده م گرفت، پسر دهن 
 فنجون ش رو روی میز گذاشتم: اگه امری نیست من برم؟

 .فرزین: کجا؟ بشین یه خورده ببینمت
 لب هام رو به پایین متمایل کردم، من نخوام ببینمت چیکار کنم ؟

 .آرشاویر اشاره ای به صندلی کنار صندلی ش کرد: این جا بشینید
 .ینمنه تو رو خدا خجالت نکش االن میام تو بغل ت میش 

حاال جای دیگه ای هم نبود، سمت صندلی رفتم بدبختی این جاست صندلی ش از 
 این رو روکی هاست همین که

خواستم بشینم جا خالی داد و نزدیک بود با نشیمن گاه پخش زمین بشم همین 
 .بود که از لبه ی میز گرفتم
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کج آرشاویر سرخ شدن گونه هام رو حس کردم ، ضایع شدم رفت. با دیدن لبخند 
 حرصی صندلی رو کشیدم و
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 .خواستم بشینم دوباره جاخالی داد
 .این بار یه لگد به پایه ش زدم

 .آرشاویر با صدایی که خنده توش موج می زد صندلی رو واسه م گرفت: بنشینید
 نشستم و به رهام و فرزین نگاه کردم، هر دو با خنده

 .نگاه م کردن
 ...دهن ش برد وفرزین فنجون قهوه رو سمت 

فرزین یه قلوپ از قهوه ش رو خورد، مثل برق گرفته ها از جاش پرید و نفهمیدیم 
 .چطوری از اتاق بیرون پرید

 .لب هام رو بهم فشردم تا خنده م نگیره
 رهام متعجب گفت: چی شد؟

 .آرشاویر سرش رو سمت من چرخوند، خودم رو با زیپ کیف م مشغول کردم
 .نگاه ش کردماز گوشه ی چشم 

 آرشاویر: چی قاطی قهوه کردی؟
چشم هام رو درشت کردم و نگاه ش کردم: من؟ مگه من مردم آزارم؟ شاید داغ  

 .بود
چشم هاش رو ریز کرد، سرم رو پایین انداختم از دستپاچه گی کیف م روی زمین 

 افتاد و همه ی وسیله هام پخش
 .زمین شد

 !ر از تو خودتی لب م رو گزیدم، نفس دست و پا چلفتی ت 
 .رهام از جاش بلند شد: من برم ببینم چی شد

 .و از اتاق بیرون رفت
 .خم شدم تا وسایله هام رو جمع کنم، نگاه سنگین آرشاویر اذیت م میکرد
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از صندلی پایین پریدم المصب خیلی باال بود، روی پاهام نشستم. محتویات کیف 
 من چی هست؟

ست بگه تو که استفاده نمیکنی چرا با خودت راه رژ قرمز جیغ، خط چشم یکی نی
 میبری؟
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 !کارت ملی و شناسنامه
آرشاویر با صدایی که خنده توش موج می زد گفت: این ها رو چرا با خودتون راه 

 میبرید؟ اگه گم بشه میخواید
 چیکار کنید؟

شونه هام رو باال دادم: شاید الزم بشه، هیچی گم بشه خارجی محسوب میشم مگه 
 ه؟بد

 و سرم رو بلند کردم نگاهش کردم. ابرویی باال انداخت: کمک نمیخوای؟
ِد بیا پسر خاله شد! فقط شمارهت رو بده سیو کنم، مگه میشه آدم شمارهی 

 پسرخالهش رو نداشته باشه؟ اصال از
 .ادب به دورِ 

متوجه نگاه خیرهم شد، سری به معنی چیه تکون داد گوشه ی لبهام رو به پایین 
 .ل کردم و مشغول کارم شدممتمای

 .صدای جیغ یه دختر توی اتاق پیچید: وای سالن عشقم
 .از ترس و هول زده خواستم از جام بلند بشم؛ سرم محکم به لبهی میز خورد

همونجا ضعف کردم. پا هام سست شد و با نشیمن گاه پخش زمین شدم، الهی 
 که خیر از زندگیت نبینی ورپریده

 .شکست
 آرشاویر نگران روی پاهاش نشست و گفت: نفس، چی شد؟ خوبی؟

 وسط سرم از درد ُغل ُغل میکرد، پسر خاله چی گفت؟ نفس؟
 .شاید ضربه اونقدر محکم بود که مخم جا به جا شده
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 .فقط نگاهش میکردم، سریع بلند شد و تلفن ش رو برداشت شماره گرفت
 .سیاه میشد نگاه کردم و از حال رفتممنم گیج به در و دیواری که داشت 

پلکهام رو از روی هم برداشتم، با دیدن آرام که باالی سرم ایستاده بود و سوزش 
 .سرم تکونی خوردم و گفتم: آرام

 آرام با دیدن چشم های بازم سمتم اومد و نگران گفت: خوبی؟
 .توی جام نیم خیز شدم، شونهم رو گرفت: بخواب ِسُرم وصلته



 دردسر  ایدختر 

146 
 

 فتم: چی؟متعجب گ
 .به دستم نگاه کردم که ِسُرم وصلش بود

 من ِچم شده؟ فقط سرم به میز خورد چرا این رو وصل من کردین؟ -
 دست به کمر و با اخم گفت: مگه تو خونه بهت غذا نمیدن؟

 وا چی میگی؟ -
کنارم روی مبل که من روش دراز بودم نشست و عصبی گفت: از حال رفتی، 

 ت قندت پاییناورژانس خبر کردیم، گف
 .افتاِد با اون ضربه هم ضعف کردی و رفتی 

خندیدم: حاال کجا ها رفتم؟ حتما یه سر تا جای حوری موری های بهشتی رفتم، نچ 
 .حیف یادم نمیاد

 چشم هاش گرد شد: تو این حالت هم دست بر نمیداری؟
چقدر توی جام نشستم: کدوم حال؟ بابا من خوبم این ُاُمل بازی ها چیه؟ َاه من 

 لوس شدم چرا غش کردم ؟
با حرص لبش رو جوید: تو از دیشب تا االن چیزی نخوردی، میخوای رو پات 

 باشی؟
 .ابرو هام باال پرید، یادم اومد دیشب بس خوشحال بودم اشتها نداشتم

 !منم آدم شدم؟ همه خوشحال هستن گاو رو قورت میدن، من اشتهام کور میشه
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 .من مشکل دارهفکر کنم سیم پیچی های 

صبحونه هم از سر عجله نخوردم پس حق دارم بعد از اون ضربه اونجوری غش 
 .کنم

با یاد آوری صدای جیغ دختر رو به آرام گفتم: این ها رو ولش کن، برو اون ور 
 پریده ای رو که بیهوا جیغ زد بیار 

 .باهاش حرف دارم
 صورت آرام مچاله شد: ساحل رو میگی؟

 .دریاش رو نمیدونمحاال ساحل و  -
 .خندید: میزنم تو سرت ها
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 .لب ورچیدم: خب بزن، بیا همه زدن تو هم بزن
 .لپ هام رو گرفت: الهی دورت بگردم، تو چرا انقدر نمکی؟ زنداداش خوشگلم

 .چشم هام رو تو کاسه چرخوندم:بیخیا...ل
وری ابرویی باال انداخت: شیطون، خودت رو به اون راه نزن، دیدم آرشاویر چج

 .بهخاطرت اینور اونور میزد
دستم رو به نشانه ی سکوت باال بردم: هوا َبِرت نداره، اون اگه اینور اونور نزنه من 

 بزنم؟
 ...توی شرکت اون آسیب دیدم بعدش هم

اخم کردم و ادامه دادم: تو خیلی داستان میخونی؟ مگه داداشت اوسکول که ندیده 
 و نشناخته از من خوشش بیاد؟

وی هوا تکون داد: واسه من صغری کبری نچین، من خودم کالغ رو رنگ دستی ت 
 .میکنم به جای قناری میفروشم

 .خری دیگه -
چشم هاش درشت شد: بیتربیت، پس قضیه ی بغل چیه؟ وسط پاساژی که داییت 

 .بوتیک داره
 شوکه نگاهش کردم: چی؟ بغل؟

 آرام: حیف که مریضی، تو از کجا با آرشاویر آشنا شدی؟
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هاج و واج نگاهش کردم، نتونست خودش رو کنترل کنه و مشتی به بازوم زد: من 

 میدونم وسط پاساژ آرشاویر تو رو
 .بغلت کرده

 .حاال یکی بیاد من رو بگیره، پس اون آرشاویر بود؟ من گفتم قیافهش آشناست
 .آرام: واسه من ادا در نیار

گفتم: باشه، قبول پاشو یه خورده تنهام کف دستم رو به پیشونیم تکیه دادم کالفه 
 بزار بس که حرف الکی میزنی

 .من حال م بد شد
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حرصی گفت: الکی؟ پس اون فیلم که ساحل نشون دخترا و من داد چی بود؟ تو 
 .بغل آرشاویر بودی

از جا پریدم و با ترس گفتم: خاک به سرم، فیلم از کجا اومد؟ آرام بهخدا اشتباه 
 اونروز داداشت روشده من اصال 

 ...نمیش
نزاشت ادامه ی حرفم رو بزنم، دستش رو توی هوا نگه داشت: بِس چرا وقتی 

 آرشاویر همهچیز رو گفته تو خودت
رو خراب میکنی و دروغ میگی؟ تو فکر کردی من ناراحت میشم؟ نه واهلل و باهلل که 

 تو یه تار موت به اون دخترِ 
مدت چرا آرشاویر یه نگاه بهش نمیانداخت،  ساحل میارزه من االن فهمیدم تمام

 حاال االن نمیخوام اذیتت کنم و
داستان آشنا شدن تون رو بپرسم ولی به وقتش برام تعریف کن االن میرم آرشاویر 

 رو صدا میکنم داداش م حتما
 .نگرانِ 

ابرویی باال انداخت و شیطون گفت: نترس نمیزارم َکس دیگه ای بیاد حسابی با 
 .باشیدهم تنها 

و رفت، هاج و واج به در بسته نگاه کردم. فیلم؟ آرشاویر چی رو تعریف کرده؟ اگه 
 دانیال اون فیلم رو ببینه؟ وای

 .شاهین و کامران
پوست لبم رو جویدم، آرام چی میگفت؟ چرا من هر چی میگم نره این گفت 

 بدوش؟
 .هآروم و قرارم رو از دست دادم، به ِسُرم نگاه کردم نصف ش موند
 .سوزن رو با احتیاط از دستم کشیدم و یه دستمال جاش گذاشتم
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توی جام نشستم و کفش هام رو برداشتم تا بپوشم، همزمان به در اتاق تقه ای 
 .خورد و آرشاویر وارد شد

 .کنترلم رو از دست دادم و لنگ کفشم رو سمتش پرت کردم
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 .وردبا چشم های درشت در اتاق رو بست و کفش من به در خ
 در اتاق رو باز کرد و سرک کشید، جدی گفت: میشه بیام تو؟

 .خیلی خودم رو کنترل کردم تا جیغ نزنم: نه نمیشه
 .در اتاق رو باز کرد و وارد شد؛ چقدر هم به حرفم گوش داد

 .حواسش به لنگ کفش دیگهم بود
 سمتم اومد و

 گفت: بهترین؟
 ببخشید، شما دکتری؟ یا مفتش؟ -

 .ین ابرو هاش نشست: هیچکدوم، نگران شدماخم کمرنگی ب
 چشم هام رو ریز کردم: آِخ شما ننهمی؟ بابامی؟ نخود آش تر از داغی؟

 .لبخندی رو لبش نشست ، بچه پر رو خجالت که نمیکشه
 .با صدای کنترل شده ای گفت: اون کاسهی داغ تر از آِش 

واسه شما نخودش هم من باز سوتی دادم؟ سعی کردم عادی باشم و جدی گفتم: 
 .زیادِی کاسهش پیش کش

 ابرویی باال انداخت: آهان، میتونم چند لحظه باهاتون حرف بزنم؟
 .حرصی گفتم: شما کی با من پسرخاله شدی؟ آِخ من پسر خاله ندارم
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خم شد لنگ کفشم رو برداشت و سمتم اومد ، کفش رو مقابل پام گذاشت و با 
 لبخند گفت: چه جالب منم

 .دخترخاله ندارم
چشمهام رو درشت کردم، مقابلم روی صندلی نشست و اشاره ای به مبل کرد:  

 .بشین
 .ابرویی باال انداختم و سر تق گفتم: نمیخوام

 با خنده گفت: چرا؟ میخ داره؟
 .لب پایینم رو از وسط به دندون گرفتم، بهش نمیخوره بیحیا باشه

آرام راجع به چی حرف میزد؟ شما بهشون  خودم رو روی مبل انداختم و کالفه گفتم:
 چی گفتین؟ من چند ساعت
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 غش کردم که االن نمیفهمم دور و اطرافم چی میگذره؟
 .دستی پشت گردنش کشید، از حرکاتش مشخص اینم کالفهست

 ...نگاهش رو بهم دوخت: اونروز توی پاساژ من
 ...مشتم رو کنار پام گذاشتم و اون ادامه داد: من بودم که

 .اهش رو از من دزدید، چنگی به موهاش زدنگ
دنبال حرفش رو گرفتم: شما بودی که مریضیت عود کرد، من رو اون وسط بغل 

 .کردی
عصبی ادامه دادم: شما مگه بیماری؟ ببین چه اوضاعی واسه من درست کردی االن 

 همه با دیدن اون فیلم کوفتی فکر
 .میکنن من دختر بدی أم

هام جمع شد: میدونید اگه داییم بفهمه چی میشه؟  نا خواسته اشک توی چشم
 پسر عمو هام؟ من بهشون چی

 بگم؟
 .دستم رو محکم تر مشت کردم تا اشکهام سرازیر نشه

 .درد ناشی از فرو رفتن ناخن هام توی گوشت کف دستم اذیتم کرد
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 .انگار وجدان خفتهی آرشاویر بیدار شد

شما که کاری نکردی، من همه چیز رو درست با چهره ای گرفته ولی جدی گفت: 
 .میکنم

دستی توی هوا تکون دادم: درست؟ اینطور که باد میاد و شاخه میجنبه یه گندی 
 .زدین که اوضاع رو بد تر میکنه

 .از جاش بلند شد، توی اتاق قدم رو رفت
 چی شد؟ واسه شما هم میخ سبز شد؟ -

فت: تو این شرایط شوخی روی پاشنهی پا سمتم چرخید و دست به سینه گ
 میکنی؟

شونهام رو باال دادم: میخواید گریه کنم؟ روم نمیشه وگرنه َدم دسِت، حاال میشه به  
 من هم بگین چی گفتین که
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 آرام اینجوری دوخت و تن من کرد؟
پنجه هاش رو توی مو هاش فرو کرد، دو به َشک نگاهم کرد: اول قول بدین با 

 .حرف من جیغ نزنید
 یدم و ضربهای به گونهم زدم: خاک به سرم، چی گفتین؟از جا پر

 .آرشاویر: ِد من میگم جیغ نزن، تو که از االن جا زدی
 .چشم هام درشت شد: من جا زدم؟ شما برای من داستان درست کردی

 .دستی توی هوا تکون داد: مجبور شدم اینطوری ساحل رو از سر خودم باز کردم
دست شما درد نکنه، به قیمت آبروی من یه سری به چپ و راست تکون دادم: 
 دختر دیگه رو از سر باز کردین اصال

 قضیهی اون روز توی پاساژ چیه؟
خیره نگاهم کرد و گفت: اونروز من به بچه ها آمار رسیدنم رو دیر تر دادم تا دنبالم 

 تا فرودگاه نیان خصوصا
به بچه ها بزنم که  ساحل، آدرس پاساژ رو از رهام قبل گرفته بودم اومدم یه سر

 چیکار میکنن شانس خوب من
ساحل خبر دار شد که من برگشتم المصب همهجا واسه من ِبپا گذاشته وقتی تو 

 داشتین میرفتین ساحل وارد شد و
 .من شما رو بغل کردم، تا فکر کنه شما دوست دختر منی و بره که رفت
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نیست من این ماش ُمخ رو یه فصل با دهن نیمه باز نگاهش کردم ، واقعا حقش 
 بزنم ؟

اخم هام در هم گره خورد: دست شما درد نکنه االن هم حتما گفتین این دختر 
 دوست دختر من هان؟

 .طلب کار نگاهش کردم، منتظر بودم بگه نه ولی کاش همین رو میگفت
 .خیلی شیک و مجلسی سر تکون داد

نسبتا بلندی گفتم: چی؟ به چه حقی؟ ناباور مشتم رو مقابل دهنم گرفتم، با صدای 
 شما از من اجازه گرفتین؟
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دوباره قدم رو رفت، مقابلم ایستاد و با چشم های ملتمس نگاهم کرد: کمکم 
 میکنی؟ من نمیدونم این دختر رو

 .چجوری از سرم باز کنم دست بردار نیست، اصال ازش خوشم نمیاد
چیکار کنم؟ نقش دوست دختر این رو چرا دروغ بگم دلم براش سوخت، ولی من 

 بازی کنم؟ من میخواستم مخش
 رو بزنم شاهین آشوب بهپا کرد
 حاال بیام دوستدخترش بشم؟

 .اگه به گوش پسرا برسه رسما خودم و آرشاویر مرده محسوب میشیم
 .البته اگه تا االن به گوش شاهین نرسیده باشه

 با صدای آرشاویر از فکر بیرون اومدم: چی شد؟
 مردد نگاهش کردم: چ...چرا من؟ ته این قضیه میخواد چی بشه؟

قدمی به عقب برداشت: چند مدت که بیاد ببینه شما کنار منی خودش میره ، قرار 
 برای تحصیالت عالی به آمریکا بره

 .تموم معطلیش منم که اگه اوضاع رو اینطوری ببینه خودش میره
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یدونید اگه پسر عمو هام و داییم بفهمه چی نفسم رو محکم بیرون فرستادم: آِخ م

 میشه؟
 .دستی به ته ریشش کشید: فقط میخواین نقش بازی کنید

 .همین نقش هم خیلی عیِب  -
 .سرش رو پایین انداخت، چند لحظه فکر کرد: من نمیزارم به گوششون برسه

چطوری؟ االن شک دارم اون فیلم به دستشون نرسیده که اگه برسه من خونم  -
 .لِ حال

اخم هاش پر رنگ شد: نمیرسه، ساحل انقدر هم دل و جرأت نداره من همون اول 
 به کارمند ها گفتم که این موضوع

رو َکس دیگه ای بفهمه از چشم شما میدونم انقدر هم به من تعهد دارن که حرفی 
 .نزنن
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با انگشتهام بازی کردم: تو این موضوع کسی که ضربه میخوره منم، میدونید بچه 
 ا راجع به من چه فکر میکنن؟ه

 اینها به کنار بعد که رفت میخوایم چیکار کنیم؟
آرشاویر: نگران نباش، برای اونجا یه برنامه ریزی میکنیم این قضیه فقط توی 

 شرکِت من بهت قول مردونه میدم
 .اذیت نشی 

دستم رو به پیشونیم تکیه دادم و کالفه گفتم: واقعا گیج و سر در گم شدم، چرا 
 ینجوری شد من اصال تا به اینا

 .سن از این قضایا برام پیش نیومده
 .سر تکون داد: میدونم، من قول میدم جبران کنم

سرم رو پایین انداختم، اگه سر این دوست دختر دوست پسری به من نزدیک 
 بشه؟ سو استفاده کنه؟

 ...هول شدم و جدی گفتم: اگه حد و حدود رو رعایت نکنید من
 محوی زد: شما قول مردونه میدونی چیه؟لبخند 

دو به َشک نگاهش کردم، ابرویی باال انداخت و سمتم اومد. از ترس یه قدم عقب 
 رفتم که خندید و گفت: واقعا شما

 من رو چی فرض کردی؟
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 .ابرویی براش باال انداختم و بیخجالت گفتم: یه دیوانهی زنجیرهای

 ...کهرو لبش ماسید و زیر لب گفت: حیف 
 .شنیدم ها -

 .جدی نگاهم کرد و دستش رو سمتم دراز کرد
 .بچه پر رو میخواد دستم رو هم بگیره
 با اخم گفتم: حد و حدود کجا رفت؟

 .کالفه گفت: دست دوستی 
با تردید نگاهش کردم، کولهم رو برداشتم و در حالی که از کنارس رد میشدم گفتم: 

 .عادت ندارم با نامحرم دست بدم
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 .از اتاق خارج شدم و صدای سرتق گفتنش باعث شد بخندمو 
 .خوب ضایعش کردم دلم خنک شد، تا آستین سر خود برای من نشه

وارد سالن شدم، با دیدن همهی بچهها که وسط سالن جمع بودن با صدای نسبتا 
 بلندی گفتم: چی شده؟ صف نذرِی؟

ور پریده، تو مخ همهی نگاه ها سمتم چرخید، و فرزین با صدای جیغی گفت: 
 آرشاویر من رو زدی؟ پس اون

 .خوشتیپی که بغلش بودی آرشاویر جون بود؟ کوفتت بشه
 .چشمهام درشت شد و لب گزیدم، خجالت کشیدم

 .آتنا و مینا هر دو بهم چشم غره رفتن
 .آرشاویر کنارم ایستاد

 .و جدی گفت: چرا این وسط تجمع کردین؟ بفرمایید سر کار تون
 .گفت: خانوم فرخی اتاق خانم خانزاده رو نشون شون بدینرو به آتنا 
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فرزین رو به آرشاویر گفت: چرا بهم نگفتی؟ این پا لنِگ چیه؟ میگفتی خودم 
 .بهترش رو برات پیدا میکردم

 .و به من چشم غره رفت
لب هام رو به پایین متمایل کردم: بفرما پیدا کن هنوز دیر نشده، این چیه به من 

 قالب شد؟
 یهو کل سالن رو هوا رفت. آرام با خنده گفت: خدا نکشتت به تو قالب شد؟

 .زیر چشمی به آرشاویر نگاه کردم
 .سرش رو کمی خم کرد و زیر لب گفت: زبون نریز

 خندهم گرفت، و آروم گفتم: چیه نکنه تو هم میخوای شوهرم بدی؟
 ویمآرام: حاال این وسط ِپچ َپچ نکنید، بگید ما هم بشن

 .ابرویی واسهش باال انداختم: نوچ واسه سن شما مفید نیست
خندید، نگاهم به رهام افتاد عادی تر از همه نگاهم میکرد. آرشاویر کنار گوشم 

 .گفت: رهام جریان رو میدونه
 .نفسی از سر راحتی کشیدم حداقل رهام میدونه
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ز اینکه آرشاویر به با دستور آرشاویر همه سر کارشون برگشتن، البته بماند بعد ا
 اتاقش رفت بچه ها چقدر

 .نیشگونم گرفتن
آتنا اتاقم رو که کنار اتاق خواهر شوهرم بود نشونم داد، چه زود هم خودم رو قالب 

 !کردم
تا عصر اونقدر سرم شلوغ بود و با آرشاویر سر و کله زدم که حالم بد شد. آِخ آدم 

 انقدر بیانعطاف؟ خیر سرم نقش
 .بازی میکنم؛ صد درجه بد تر شددوستدخترش رو 
 شانِس من دارم؟
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 .باالخره رضایت دادن من از زندون فرار کنم و به خونه برم
خسته و کوفته وارد خونه شدم، و سمت هال راه افتادم تا به مادری و حاج بابا 

 .سالم کنم
و  وارد هال شدم و با صدای نسبتا بلندی گفتم: سالم، سالم صد تا سالم، پونصد

 .شصت و شیش تا سالم گلتون اومد
 .حاج بابا لبخندی تحویلم داد و رو بهم گفت: سالم گل دختر بابا، خسته نباشی 

 .سمتش رفتم و گونهش رو بوسیدم: سالمت باشید فداتون بشم
مادری لبخندی تحویلم داد: سالم قشنگ مادر ، هالک شدی از قیافهت معلوِم ناهار 

 صبحانهچی خوردی؟ تو که 
 .نخوردی

 :لپ های تپل مادری رو بوسیدم
این همه مهربونی رو از کجا آوردین؟ همیِن که دل حاج بابام رو بردین مگه نه 

 حاج بابام؟
حاج بابا لبخندی زد: درست میگی گل دخترم، مادریت یه فرشتهست که روی زمین 

 .فرستاده شده
 .وا، حاج آقالپ های مادری گل انداخت و با خجالت گفت: عه 

 .حاج بابا چشمکی به مادری زد
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بلند خندیدم: وای که خستگی از تنم در رفت، الهی خدا شما رو صد سال نگه داره 
 .من برم لباس عوض کنم بیام

مادری: برو مادر، یه دوش هم بگیر و یه خورده استراحت کن بچه ها همه خونهی 
 درختی جمع شدن گفتن تو هم

 .بری
 . دادم: نچ من خستهم، میخوام بخوابم برای شام بیدارم کنیدشونه هام رو باال

 .حاج بابا: باشه بابا جان هر طور راحتی 
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 .با اجازه ای گفتم و سمت اتاق م راه افتادم

صدایی مثل انفجار اومد، یا خدا باالخره حمله کردن. از جام پریدم و همونطور که 
 مالفه دورم بود میدویدم و به در و

 میخوردم خدایا من هنوز زندگیم رو دوست دارم. با صدای انفجار خندهیدیوار 
بچه ها سر جام خشکم زد و با دهن نیمه به کامران، نگار، درسا و شاهین نگاه 

 کردم. هر چهار نفر روی زمین
 .نشسته بودن و خودشون رو میزدن

ُزل  همون وسط خودم رو پخش زمین کردم؛ رسما کف اتاق دراز کشیدم و به سقف
 زدم خدایا چرا من؟

 چرا این ها رو سر راه من قرار دادی؟
 .درسا و نگار باال سرم اومدن

 .درسا دست ش رو به زانو هاش تکیه داد و روی زانو خم شد
 .مو هاش روی صورتش ریخت، بر عکس میدیدمش

 .با صدایی که خنده توش موج میزد گفت: نفس، خوبی؟ پاشو دختر
 .گفت: سکته نکرده باشهنگار مثل همیشه نگران 

 .درسا دست راستم، نگار دست چپم رو گرفت و بلندم کردن
 پسرا هر دو با خنده الشه های

 .بادکنک هاشون رو توی هوا تکون دادن
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به خودم اومدم و دستم رو از دست درسا و نگار جدا کردم، با صدای جیغی گفتم: 
 خائن ها، میزنید بعد کمک

 میکنید؟
کامران ادامه دادم: من تالفی این کار رو سرتون در میارم، خیلی رو به شاهین و 

 .مردم آزارید
 کامران با خنده گفت: حاال آشتی کردی؟

 دست به کمر گفتم: تو خونهی شما اینجوری آشتی میکنن؟
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 .درسا حرصی گفت: با منم همینطوری آشتی کردن

ترین آشتی بود که شاهین با صدای نازکی گفت: وای خواهر این شگفت انگیز 
 .داشتم

 ...دمپایی ابریم رو برداشتم و جیغ زدم: من شگفت انگیز رو به شما نشون میدم
به زور زنگ موبایلم از خواب بیدار شدم، آِخ اینهمه ظلم واسه چیه؟ وقتی دیشب 

 بچه ها تا دو شب نزاشتن
کودکان، یا میرم بخوابم این ظلم واسه چیه؟ آقا من میخوام برم سازمان حمایت از 

 بهزیستی خودم رو معرفی
 .میکنم، یه خانواده به فرزندی قبولم کنه

 !چرند و پرند بسه
 .المصب صدای زنگ موبایلم هم خیلی رو مخ باید عوضش کنم

 .خواب آلود توی جام نشستم و با چشمهای بسته، برقراری تماس رو لمس کردم
تویی الهی تو جهنم بین هزار دیگ  در حالی که خمیازه میکشیدم گفتم: کامران اگه

 شیر برنج گیر بیفتی، اگه
 ...شاهینی الهی که بیفتی یه مدرسه ی دور افتاده قیافهی نحست رو نبینم اگه

فکر میکنم اگه ساکت بمونم موضوعات جالبی رو از دست نمیدم ولی وقت تنِگ  :
 یه صبح دیگه بهت زنگ میزنم

 .هر چقدر خواستی نفرین کن
 آرشاویر چشم هام باز شد، این از کجا شماره ی من رو آورد؟با صدای 
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 آروم گفت: نشناختی؟
تک سرفه ای کردم تا صدام از حالت خش در بیاد: سالم ، بله شناختم مثل اینکه 

 برای تماس بعد باید شما رو هم
 .توی لیست کسانی که روحشون رو مستفیز میکنم قرار بدم

 .فت: برام جالب شدبا صدای که خنده توش موج میزد گ
 .شیطون میگه یه چیزی بهش بگم ها
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 .نفسم رو رها کردم و نگاهی به ساعت رو میزیم انداختم
 آِخ ساعت شش وقت زنگ زدِن؟

 صداش دوباره اومد: ببینم خوابیدی؟ 
کالفه گفتم: اوال که پشت تلفن نمیشه ببینید، دوما بفرمایید ساعت شش کجا 

 زدین؟ مگهآتیش گرفته به من زنگ 
 .شما َکله بیخوابی؟ سوما من پسر خاله ندارم

 .خونسرد گفت: جایی آتیش نگرفته، در مورد پسر خاله منم دخترخاله ندارم
 حرصی گفتم: میفرمایید واسه چی زنگ زدین؟

آرشاویر: امروز برای قرار کاری به باغ پدر ساحل میریم، صبح میریم و بعد ناهار 
 .برمیگردیم

و مالش دادم: به میمونی و مبارکی، ربطش به من چیه که انقدر گوشهی چشمم ر
 افعال جمع به کار بردین؟

 .حرصی تر از من گفت: ربطش چیه؟ مثل اینکه شما هنوز خوابی شما با من میای
بچه پر رو، حاال خندهم هم گرفت حرص میخوره باحال میشه حیف نیستم 

 قیافهش رو ببینم. بزار اذیتش کنم
 االن دستور بود یا خواهش؟بخندم: این 

 ...کالفه گفت: حیف که
الهی باشه انقدر حرص نخورین ضرر داره، اوکی من میام ساعت رسمی کار شرکت  -

 .هستم
 .با مکث جواب داد: لباس مناسب بپوش اونجا راحت هستن



 دردسر  ایدختر 

159 
 

 بفرمایید که میرین گود بای پارتی، مگه عروسی عمهِت؟ -
 .ی دهنم رو گرفتم و تماس رو قطع کردممن چی گفتم؟ با چشم های درشت جلو

 نفس خیلی بیجنبه ای چه کار به عمهش داری؟
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شونهای باال انداختم و از جام بلند شدم تا کم کم آماده بشم؛ من از دست کی 

 آرامش داشتم که از دست این آرامش
 !داشته باشم؟ حاال چه خوش اشتها هم هست لباش مناسب بپوش

زدم و خودم رو با آماده شدن سرگرم کردم، هر چقدر با  آبی به دست و صورتم
 خودم کلنجار رفتم چیزی جز مانتو

 .شلوار بپوشم تو َک َتم نرفت
 .آخرش مانتو سارافونی آبی پوشیدم، با شلوار لی آبی روشن و روسری آبی روشن

یه رژ مات هم زدم، چهار تا آدامس موزی دهنم انداختم واسه شیطونی کردن الزم 
 .میشه

 .یه بسته هم دست احتیاط تو کیفم انداختم و راهی شدم
 .همزمان با پارک کردن ماشینم، تیبای سفید رنگ آرام داخل پارکینگ پیچید

از ماشین پیاده شدم و تکیهم رو به کاپوت پشتش دادم. پارک کردن آرام رو که 
 تماشا کردم، متوجه حضور من

حرص دستمال کاغذی رو دور لبهای سرخش نشده بود از ماشینش پیاده شد و با 
 کشید و غر زد: خدا بگم چیکارت

 .نکنه
 با صدای نسبتا بلندی گفتم: کی رو چیکار نکنه؟ کدوم بیچاره ای رو نفرین میکنی؟

 با دیدن من لبخند پهنی زد و سمتم اومد: عه سالم تویی؟
رو در  باهاش دست دادم: سالم علیک، پ ن پ داداشتم ماسک زدم َادای نفس

 .بیارم
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 یداریخر ریز نکیتنها از ل دیتوانیباشد رو م ی صفحه م 395رمان که  نیادامه ا
 دیکن
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