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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

 

   

 و ماهک ِام ِزد  ی| زهره ِام دیصورت  یرمان لپ ها

 

 

  

 باشد   یم سندهیرمان با نو  یمحتوا تیمسئول

 

 

 

سخت سرد کردن تموم شد.   یها  نیو نفس نفس زدِن بچه ها، تمر یسوت خانم خسرو یصدا با
سفِر چند روزه به اصفهان و   یدرباره  ارشی و دست یخسرو م؛قبلشیبه سمت رختکن راه افتاد یهمگ

 به جمع شدن ما لِب سکو نبود.  یازین گهیصحبت کرده بودن و د یدانشگاه یها میتورُنمنِت ت 

 

. میها رها کرد یو صندل  نیو رو زم یو هر کدوم خودمون رو گوشه ا میوارد رختکن شد  یخستگ با
  یکردن ، لباس چ دونستنیآنچه که درباره اصفهان م طبق معمول دخترا شروع به رد و بدل کردِن هر

http://www.romankade.com/
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 ،چهُاالرو ایتابش آفتاب اونجا چقدره! ضدآفتاب َمک خوبه  زانی،م  ارن؟یچه ن ارنیب  یبپوشن؟ چ 
که  میاز بچه ها بود گهیفقط من و صبا و دو سه نفر د اد؟ی ب ابوناش یبپوشن که به اصفهان و خ  یرنگ

جور گپ   نیگوشمون با اونا بود! درسا هم طبِق معمول از ا یول م،یولو شده بود نیدورتر از اونا رو زم
 کنه.ی نفر باشه که بحث و آغاز م نیکرد اول  ی م یو سع موندی و گفت ها عقب نم

 

 !ی_تاکس

 

رو هم   یاسیاون ابو قراضه  ینکنه که زد کارتیونوِس ُچلمنگ! خدا بگم چ یکه رفت ا نمیا یِزک
پشِت    ینیش  یم یبا چه اعتماد به نفس  کشه،ی ساعت طول م هی! آخه تو که استارت زدنت یپوکوند

عرق   کهمه راه رو ِهِلک و ِهلِ  ن یا م،ی! ما همونم در چنگ ندارهیچ گهیموتور د هیفرمون؟ پروردگارا 
 !مینکوب زونیر

 

 _بپر باال! 

 

 بود؟   یک نیا جانم؟

 

بفرما از آسمون   ؟یاالن از خدا طلِب موتور نکرد نی! مگه همگهیصدا،دوباره گفت_ بپر باال د همون
 برات نازل شد!

 

 کرد!  یباز نگاهم م ِش ینشسته بود و با ن  یموتور قرمز  یجلو رفتم، پسر رو یگرد کردم و قدم  عقب
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 !؟یری_ ُدرسا، ُدرسا کجا مصبا

 

 است! نیئله او پنج؟ مس ستیصد و ب   یج  یس ای وسانگیه

 

کرد؟! _ خاله ُدرسااا چه نازهه دماِغ   یم کاری چ نجایا نیبچه ها برگردم که.. ا ِش ی خواستم پ مون،یپش
 !نی َنن معصومه درسا رو بب  ؟یرد بش یترسینکنه م یستادیوا ابونیباباش دراازه! چرا وسط خ

 

 !دهینرس الیگودز نیرو موتور و داد زدم _ برو برو زود باش تا ا  دمیپر یَجلد

 

 ! مای شد ی_باشه داد نزن عجب گرفتار

 

دنباِل موتور،   دیدو یداشت م یماسک وحشتناِک زامب هی به پشت سرم انداختم، با  یو نگاه برگشتم
زل زده  م،یشد یر مکه هر لحظه ازشون دور ت  ییزده به ما  رونی از حدقه ب یِ ونوس و صبا هم با چشما

 بودن.

 

 3#پارت_

 

 * ونوس

 

 کنم شما رو بشناسه! ی،دوستم هم فکر نم شناسمی من اصال شما رو نم خانم
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دختره درسا خوب من و بچم رو   شه،اونیو گفت:خاک عالم مگه م دیدست بچش و چسب محکم
 هیور رفت!پسره کرو موت دیپر هیک ستی،خودشو زد به اون راه با اون پسره که معلوم ن شناسهیم

 راستشو به من بگو؟ 

 

 بگو! یزیچ هیکن،  یکار هیبه صبا انداختم و کالفه چشمام و تو کاسه چرخوندم که  ینگاه

 

صبا هم  لشونه؛یفام نکهیدست به سر کن بره! مثل ا یجور هیزنه رو  نیداده بود که ا امی پ درسا
به کفشش زدم و رو به خانومه گفتم_  یتر شدم و لگد ی.جرآوردی شو درم وهیداشت َتِه آبم الی خیب

  یهم نم یل یپس دل شناسمی.در ضمن من شما رو نم  دیکن ی اشتباه م ست،یاسم دوست من درسا ن 
 !هیبدم اون آقا پسر ک   حی توض نمیب

 

 و گفت:  دیبه شالش کش   یناز و عشوه دست با

 

 پدِر درسا.  یخوشبخت هستم دخترخاله  معصومه

 

داشته باشه!  یل یفام ن یدرسا همچ کنمیافتضاحش کردم و گفتم_ فکر نم  پیزرد و ت یابه موه ینگاه
  ی_ هگفتیو م  زدیداد م ومدی.صداش از اونور مابونیو رفتم اون سمت خ دمی بعد دست صبا رو کش 

  یلی ها! خودت و دوستت که خ یکه دارم سوء استفاده کن  یو خوشگل   پیاز اسم و ت یدختره زشت! نر
 داره؟! یادب یدخترش چه دوست ب دونهی خانم م   نایم یراست  د؛یندار ی نیدلنش افهیق
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آروم کنارم راه  ست،یحرف زدن ن یبرا  یدونست االن وقت خوب یرو ندادم، صبا هم که م  جوابش
  ینگاه یچشم  ری نگاهم و که احساس کرد،ز ینی. چشام رو بهش دوختم،سنگ زدی نم  کی و ج ومدیم

 با دستش خودش و باد زدن که مثال گرمه ! یبهم انداخت و شروع کرد الک 

 

 !نه ونوس؟  می_اووف چقدر گرمه هالک شد

 

  ریاز ز میکرد یهم با درسا سع یباشه ؟ چند بار تونهیم  یچ لشیآروم و مرموزه دل یلیدختر خ  نیا
 م، یبکش رونی ب  ییزایچ هیزبونش 

 

 قفله! یادی ز یول

 

بوده فشارت و برده باال؟   نیریش  وهیآبم   دمیکردم و گفتم_ نه بنظرم ،تو گرمته جونم ،شا زیر چشامو
 گم؟ یهوم؟ درست نم

 

 !یگ یباال آورد و تند تند تکون داد_ چرا چرا تو راست م سرشو

 

 دستشو باال آورد و زد رو شونم! بعد

 

از اونجا دور   عیگفتم و سر یحافظجلو در خونشون، دستم و تو دستش گذاشتم ، خدا میبود دهیرس
 فرار کرده باشم.   د،ییپا یکه ما رو از بالکن م وونشید یعمو زِ ینگاه ه  ریشدم، تا از ز
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 4#پارت_

 

 *ُدرسا

 

گذشت که به   یم  یساعت میهمچنان در تالش که منو ذوب کنه! ن دیظهر و خورش میو ن ک ی ساعت
 ! میچپ کن ادیبود که بخاطِر سرعت ز   کیاجبار سواِر موتور شده بودم و چند بار نزد

 

 شم بزن کنار.  ادهیخوام پ  یآروم تر برو! َعه اصالً من م کمی! مستر! لطفًا خواهشًا یدی! سی_آقاا! اخو

 

شده بود!   دیفبه من انداخت رنگش مثل گچ س یشد؛ برگشت نگاه شتریسرعِت موتور ب  ناباورانه
 کردم؛  یرسمًا قالب ته 

 

 ! دهیزد_ ترمز ُبر داد

 

زدن_ خداا کمک   غیکه زده بود رو هضم کنم! شروع کردم به ج  یتا حرف دیطول کش یا قهیدق چند
 !!!شمیکمک االن جوون مرگ م

 

 دنِ یکه کرده بودم، دزد  یاسیکاس وِ یچشمام رژه رفتن؛ سِ  ی دو ساعِت گذشته جلو یتمام اتفاق ها بعد
که از ونوس خورده بودم بحث با بچه ها   یبد ییِ ! الراهنی سر شماره پ میت کِس یکمِد دروازبان ف دیکل

 داختم؛ روز ان نیفرار از دست معصومه و پسِر نفلش که به ا شی آخر ن یسِر ضد آفتاب و هم 
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 خوندم  یداشتم اشهدم رو م گهید

 

 شد!  یم کیوحشتناک، بهمون نزد یطرفه، و با سرعت  کی ابونِ ی خالِف خ یدیپرا که

 

پسر همانا، و پرواِز من تو هوا   ادِ یفر ی! صداومدیشد، نه ترمِز موتور کوتاه م  یسرعت اون کم م نه
 همانا. 

 

 و آسمون معلق بودم، که گرووومپ!  نیزم  نِ یب

 

 ها.  یج زباله و لباس نارن یِ مشمع ها ونِ ی! میسوپور شهردار نی شدم پشِت ماش  پرت 

 

 * ونوس

 

 ازش نبود! یتا االن خبر میکه جدا شد یداد از موقع یگرفتم جواب نم  یدرسا رو م یشماره  یچ هر

 

 زدم؛  دم،زنگ یرنگ رس دیربع بعد به َدر سف کیآماده شدم و به سمت خونشون راه افتادم،  نگران

 

 _بله؟
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 _خاله، ونوسم!

 

 در آن شناور بود، یو هندوانه ا اطی با صفاشون شدم، حوِض گرِد وسِط ح اطِ ی ح وارد

 

 نرگس مشامم رو نوازش کردن.   یمجنون سالخورده و عطِر گل ها دِ یب درخت

 

باز   مهین  یا شهیوارد شدم؛ از پله ها باال رفتم و از دِر ش یورود یا شهیپله ها باال رفتم و از دِر ش از
 !من معصومه یوارد شدم، خدا

 

 جون. نا یها م نهیدل به دل راه داره هم گنی_به به خانم خانما! م معصومه

 

 بفرما تو خاله جون. د؟یشناس  یرو م گهی_ مگه شما هم دنایم خاله

 

ُمبل تک    یِ رو نا یاز کنار معصومه گذشتم و بعد از حال و احوال با خاله م یوحشتناک یچشم ُغره  با
 نفره نشستم. 

 

 ومده؟ی_خاله، درسا هنوز خونه ن

 

جون؟   نایم  ین یب  یخاک عالم بال به دور! دوره زمونه رو م  یصورتش رو چنگ زد و گفت_ وا معصومه
 تونه اعتماد کنه. یهام نم  یدوست نیبه ا گهیآدم د
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 معصوم جون؟  هی_منظورت چخاله

 

  یپسره و جلد هیرو موتور  دیکه پر دمید ابونیدرسا رو تو خ  نیا یادامه داد_واال من ظهر معصومه
! چیکجا رفتن؟ جواب نداد که ه ه؟یچ ه؟یک نیا دم،یسر پرس  رهیدختره خ  نی هم از ا یرفتن! هر چ

 کرد، خدا شاهده! یاحترام یهم ب یکل

 

 !تکوویپ تکویبده ُققنوس پ یرو کولم و گفت _ سوار  دیجوابش رو بدم که پسرش پر خواستم

 

 یِ تو یآزار دهنده ا بیعج  یِ آشفته و بو یبعد درسا با ظاهر قهیدر به صدا در اومد و چند دق زنگ
 چهار چوِب در ظاهر شد.

 

 5#پارت_

 

 ینگاه ها  ریاون همه آشغاِل بد بو نجات دادم و ز نی خودم رو از ب   یبدبخت ک یبا هزار و  باالخره
  دهیمعصومه مثل ُپتک کوب ،اسمیدِر ورود یجلو دم؛یو متعجب مردم ذوب و به خونه رس زی آم ری تحق

 رنگارنگ خودش و پسرش برق از سرم پروند! یشد رو سرم و کفش ها 

 

 وونه؟ یاومده د یچرا با َدِبل سالن یمن کفِش ونوس هم بود!ول یِ وا
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  یرو سرم!جواب مامان و چ دمی خودم افتادم! لبم و به دندون گرفتم و دستمو کوب  یبدبخت ادِ ی تازه
دلم  هوی گفتمی م گفتمیم یداشتم.چ  ری تاخ قهیدق 45ساعت و 2نگاه کردم؛  سمیآ  هیبدم؟ به ساعت مچ

 موتور خواست،  ابونی وسط خ

 

دل  گهیرو موتور د  دمیپسره خواست! به هر حال پر دمی شا دونمیهم دلش من و خواست ،نم موتوره
ُتن آشغال فرود اومدم ،آره آره   هیجلو دل و گرفت ! بعدشم که تو  دی،نبا قایدق نهیبه دل راه داره ا

خدا کمک، معصومه! مطمعنًا تا حاال، به مامانم گفته سوار  ی! وافهمهی.آخرش که م گمیراستشو م
 پسر شدم!  هیموتوِر 

 

دست به سر کن بره! برداشته راست آورده خونمون، دستشم  نویبه اون ونوس گفتم اسرم   ریخ
 گذاشته تو دست مامانم!

 

جفت چشم زوم شد روم!  3قدم و که گذاشتم  نیلب گفتم و وارد شدم،اول ریز  یابوالفضل َمَدد ای هی
و حسادت بود! خجول    یهم مملو از بد جنس تهینگاِه ونوس و مامان تعجب داشت و نگاِه اون عفر

 بچش ؟بچه کو!؟ نکنه دوباره رفته سِر اتاق من! نییسرم و انداختم پا

 

 شکست!  دمیشا دونمی گردنم ِقرچ صدا داد،نم یبلند کردم که ستوِن مهره ها یو جور سرم

 

خندم رو به زور قورت دادم و به زدن لبخند   کرد،یم  تکویپ  تکویخسرو که رو کمِر ونوس پ دنید با
 خندم به هوا بود! ِک ی با شل  یدندون نما هم اصال فکر نکردم، چون حرکِت لب هام، مساو

 

 6#پارت_
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بو  یمعصومه و طفلش، برگشت و کنارم نشست، بعد انگار که تازه متوجه  یبعد از بدرقه  مامان
 گرفت.  یچند قدم دور تر از من جا یمبل یو رو دی شده باشه از جاش پر

 

 ! رنیاعتراف بگ یا رهی خوان از قاتِل زنج  یبود که م ییمثِل بازجو ها نگاهش

 

مان، لبام رو کج و تکون دادم تا  ما نِ یب  زیت یِ ونوس کردم و دور از چشم ها یرو متوجه  چشمام
 بگه. یزیچ

 

 دهنت چرا کج شده؟ ؟ی_ درسا خوبونوس

 

 !؟یخورد  یفکر کنم تشنج کرده! تخ کن، تخ کن چ  یوا

 

 !رهیرو بگ  هیکردم تا بلکه قض  یسرفه مصنوع  چندتا

 

 ت. زنم پشتت البد آب دهنت جسته گلو ینه نه االن م  ارم،ی بار گفت_ عه بذار برم برات آب ب نیا

 

 بدر!  زدهیس  میاومد یشدم و گفتم_ ما رو نگاه با ک یکفر

 

 مونده مگه نه خاله جون؟ یلیکه خ زدهی _ تا س دینگاهم کرد و پرس جیگ جیگ
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  نور،یماه ا  کی از سواِل اون، سر تکون داد، انگشت هاش رو شمرد و زمزمه کرد_  یرویهم به پ مامانم
مونده تا   نایهفت ماه ا باً ی سه ماه اونور، سه ماه هم که زمستون! بعد گفت_آره خاله جان تقر

 درسته؟ گه،یروز د زدهیهفت ماه و س یعنی!دیع

 

 نیهم حمام به من پناه برد! نه نه، با ا دیرو گشاد کردم و به حمام پناه بردم؛ شا مینیب  یَپره ها یعصب
 از من فرار کنه!  دیحمام با اسمنم،یعطِر گل   نیاوصاف و ا

 

گفت_ خب حاال، فکر   الی خیب قهی مامان بازگو کردم، اونم بعد از چند دق یاومدم داستان رو برا رونیب
 کردم واال. یکار رو م نیگفت! منم بودم هم یجور مصوم خانم م هیشده   یکردم چ

 

راست باال، مهسا کامل خم شو! صبا برو اون توپ هارو از تو   نیی راست، حاال دوباره چپ پا هیچپ،  هی
 . میو شروع کن  نیتمر اریکمد ب

 

 باالخره تموم شد! شی _آخ

 

 نشد؟ دایکمدت پ دِ یسولماز تو کل ی_ راستی خسرو

 

 شک دارم!  یخب به چند نفر یول ،ینه خانم خسرو _ سولماز

 

 دخترم؟  دی_ ُدرسا تو چرا رنگت پری خسرو
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ندادم،   یبودن نگاه کردم! جواب  ره ی که حاال به من خ یاد یز یِ و چشم ها یو مبهوت به خسرو مات
 و بچه ها اما، هنوز منتظر به حرف اومدِن من بودن.  یخسرو

 

 ! زهیدرسا چ نیبابا ا زهیفعه گفت_ چ د کیرو جمع کنه که   هیاومد قض ونوس

 

 زه؟ ی_چ

 

 _بارداره!ونوس

 

از دخترا توپ   یکی ،  دیچی تو سالن پ  بیعج یونوس و کندن! هلهله ا یسایشروع کردم گ  ار،ی اخت یب
ِِ یگذاشته بود ز ِِ و ادا راهنشویپ  ِر تونه   یونوس م   نیآورد! رسمًا زبوِن ا یبچه تکون دادن، درم ِی

 آشوب کنه! یگریبار د یِ رو برا کیمذاکره پنِج به عالوه 

 

بارداره نه اون باردار   گمیجو آروم شد و ونوس گفت_َبَبم جان، م ،یخانم خسرو یسوت زدن ها بزور
 . دیکن  یکه شما فکر م

 

 _کدوم باردار؟ 

 

 زوونیم کمی  اره،ی بره م یبار م یل یدارن، بعد نه که درسا خ یاسباب کش نا یا نکهیا یعن ی_ ونوس
 حال و احوالش! بارداره.   ستین
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باشگاه رو امن تر از   ییبودمش چشم دوختم؛ دستشو دهی خشن ند  نقدریترس به درسا که تو عمرم ا با
آدم   یخصوص میشدن دونستم، تا از دستش فرار کرده باشم! با خودم گفتم به حر میقا یِ برا ییهر جا

از دماغ و   ودبود و د ستادهیکه!اما االن اسب َرم کرده روبروم ا ادی نم ییتو دستشو ذاره،یاحترام م
پشت سرم چسبوندم و پاهام رو به هم چسبوندم،   واریبه د شتریکرد! خودم رو ب ی م دیگوشاش تول
 بستم!  یکچلمون رو به رگبار م  هیهمسا یکردم و با توپ سر و کله  یم طنتیکه ش  امیمثل بچگ 

 

شد و   کی! دو قدم بهم نزدستادیا  یباالسرم م  ی! و اون برزخشکوندمیزنش رو م   یها یترش شهیش ای
 باردارم؟  ی گفت_ونوس!چرا گفت

 

زِن باردار  هیاز  دیشد، بعد چشمام رو بستم و تند تند هر آنچه که با دهی به شکمش کش نگاهم
 ! دمیدونست رو پرس

 

 انساِن نا بخرد؟ یا ستی پدِر آن طفِل معصوم ک ؟حاالیتو واقعاباردار ؟یگیم یدار ی_چ

 

 ؟ یگیم یبابا ونوس! چ یصورتم گرفت و نذاشت ادامه بدم، _ا یِ و جلو دستش

 

 حرفش و ادامه بده؛بهش نگاه کردم تا  پرسشگر
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  یبه من! حاال هم م یبچه رو چسبوند نی_خجالت بکش!من باردارم و خودم خبر ندارم؟تو ا
 همه دود شد رفت هوا!  یِ و شرافتم جلو فیکشمت!شرف و مشرف و مشروف و تشر

 

 !دیاز دهنم پر هویگفتم _  مظلوم

 

 احترام کردم.  یها َادا ینیپوزش، بعد دستام رو باال آوردم و مثِل چ معذرت،

 

روش و برگردوند اون طرف و گفت_   یخنده! ول  رِ یخودم گفتم، درسا االنه که قاه قاه بزنه ز  الیخ به
 !شهینوچ نم 

 

 دم؛ یرو به دستمال مال  عیما ادیو باز کردم و با وسواس ز  ،آبییهولش دادم و رفتم سمت روشو کالفه

 

 شرط داره! یعنی_

 

کنه،چه برسه به  یقبول م یشرطاش و خوِد خدا هم به سخت نیخدا ا ایحرفش خشکم زد!  نیا با
 من!

 

 و برگشتم سمتش؛ دمیرو آب کش دستام

 

 ؟یخوای م ی_بگو؟ باز چ
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  فشی و افاده رو تو ک سی اسراِر اون حضرِت ف دِ یو کل  یبر ی واشکیگفت _  ثی باال انداخت و خب ییابرو
 !یبذار

 

 .ی ایباهام ب دیکه خودتم با یه شرط _ قبوله! ب

 

کش رفته بوده، در رو از پشت قفل   یکه از خسرو یدیدرسا با کل م،یبه سمت رختکن راه افتاد یجلد
 نتونه مزاحم بشه؛ یکرد تا کس 

 

شده،  دایپ  دشیکل دید یاگه م یعن یو حساس بود،   قیدق  یلیبود که سولماز خ  نینقشه، ا یِ سخت
  بشیغ ییهوی دیکل نیآورد که چرا و چگونه ا یرو هم در م  هیتاتو قض دی! باچی شد که ه ینم  الی خیب

 ..ییکمد برداشتم که صدا یرو از جلو  فشی ک ستادم،ی ا کیشماره  یِ شد؟ جلو داشیزد و دوباره پ

 

 *درسا

 

  یِ گرمدل عاشق، تو که  یبه تو ا ن ی! نفریییتو منو غمم و نخورد  یکشت یِدل منو برد ییصورت  رهنیپ
 !یدللل ا یدل ا یدل دل ا یدل ا یدل ا یندار یبازار
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به   ای! مونده بودم به آهنگ خوندنش بخندم یخانم بهرام   د،یگاومون رس مانِ یموعود زا نکهیا مثل
 کرد که _َهپسه! یحرکت م ییبه سمت دستشو م،یَ وضع خودمون ِبِگر

 

 عطسه رو مهار کنم؛ نیشانس! نتونستم ا  نیبه ا لعنت

 

 و به طرف من برگشت،  دیپر نیاز زم یسه متر دو

 

داره بچه ها رو برا مسابقات    یونوس کجاست؟ خسرو ؟یکن ی م کاریچ  نجای تو ا یخانی_ عل یبهرام 
 ها! یخور ی خط م  ستیکنه از ل یاصفهان انتخاب م 

 

به خودم گرفتم_ بخورم! اصالً خط   یال یخ یژکوند زدم و ژسِت ب یِمن و ِمن افتاده بودم، لبخند به
 جون؟اصالً مگه مهمه؟ دیداره خورش  یتیبخورم چه اهم

 

  ستیمهم ن ست،یباشه خودم خط بزنم اسم تو رو از ل   ادمیجون؟ پس من حتمًا  دی_ خورش یبهرام 
 به در رختکن؟!  یدیمگه نه؟ اصالً چرا چسب گه،یبرات د

 

دکتر َفراسِت    نیمهرش جابجا شده، بعد دکتر، هم نیمن کمرم ا زهیبه در؟ آهان چ  دمی_چسب
 ! یشیبده به در خوب م هیخودمون گفت تک 

 

رفت که ونوس شروع کرد _کمک مارمولک   ییتاسف تکون داد و دوباره به طرِف دستشو یاز رو یسر
 کمک!
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 بود؟  ی_ دهقان یبهرام 

 

 : نه جانم، ونوِس! من

 

 کنار درو باز کن ِبُمرده! )ُمرده(  ای خب ب  ست؟یهمون ونوس ن   یهقان_ مگه دیبهرام 

 

 !هیپشت اطیکه از ح  ستین  نجایکنه، اصالً صدا از ا یم ی داره شوخ نی_نه نه ا

 

 کنان گفت_  هیو گر دیبا شدت به در کوب  نباریا

 

دهن   رِ یبر اثر بو س یکنم! انشااهلل در اثر خفگ  نیخودم رو حلوات و با خالل تزئ  ، ی_ ُدرسا گور به گور ش 
 در و باز کن!  ،یخفه بش یبهرام 

 

با در ور رفت و باالخره بازش کرد! بهت زده  کمی در آورد،  بشی از ج میس هیمحکم کنارم زد و  یبهرام 
 شما هم؟ یشدم و گفتم: خانم بهرام رهی بهش خ

 

  یپاش وول م یرو  یختکن شدم، ونوس رو که از حال رفته بود و مارمولِک چندشسرش وارِد ر پشتِ 
 .میبرد رونیخورد، به ب 
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 * ونوس

 

سر   یدست لباس با حوله از کشو برداشتم و ِکش رو از موهام باز کردم؛ مادرجون باز هم ب هیحرص  با
 سمِت در.  دمیدر اتاق!چرخ  یو صدا اومده بود جلو 

 

 مادر،قبِل باشگاه! یحمام بود شی ونوس خانم؟سه ساعت پ شدهی_باز چ 

 

باز غش کردم   دیفهم یه ماگ داد؛یرو پام بود عذابم م شی ساعت پ مین نیکه هم یاون مارمولک  ریتصو
  یقبولش داره! هر بشر یل یو خ ضشه یکه خودش مر یدکتِر اورتوپد  ِش ی برد پ  یگرفت م  یدستم و م

 چیهم بدون ه چارهیخوابونه در گوشش! اون ب یم  یل یس هیشک  یهم پشت سرش بد بگه،ب
افتاده!صورتم و جمع کردم   ریتو دام مادرجون گ یدرسا هم چندبار ی! حتکنهیم  نهیو معا نم یاعتراض

 عرق کردم مادرجون! ی..چیو با ِمن و ِمن گفتم:ه 

 

 آر...  ِش یپ  میبر ،یول دهیمادر ؟رنگت پر ینگاهم کرد و گفت:مطمئن مشکوک

 

 و گفتم :نه! نه  نییپا دمیاز رو تخت پر عیسر

 

من   یِ دگ یبه رنگ پر ی! بعدم فدات شم اون دکتر ارتوپِد چه ربطستین  انیبه دکتر آر یازیخوبه ن حالم
 داره!
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 پرواز کردم به سمِت حموم! هیبعد تو صدم ثان  و

 

 راحت شدما!  شیآخ

 

تلفن و برداشتم تا به درسا   ،ییرای رفتم سمت مبِل مخصوصم تو پذ میاومدم ،مستق رونی حمام که ب از
 زنگ بزنم و ساعِت حرکت رو بپرسم؛ 

 

 ... _جانم؟

 

 کارس؟ ی چ اد؟اونیم یچ یبرا ی_درسا !دختِر بهرام

 

 الی! واوایبا طفلش، بور اونم

 

 !زمیکه نوه اش عاشِق توعه عز  یانی! در جر دونمی ندارن! البته تو رو نم یاونا که به ما کار الیخ ی_ب

 

  رمی م ساعته دارم باهاش کلنجار می خنده درسا پشت تلفن گوش دادم؛االن ن یگفتم و به صدا  یمرض
 برامون! البته اونا که... شهی!زهر مدونمی! من مشهی سفر کال خراب م ادیکنه، اون بچه ب یکار هی،

 

 !کنهی م تی ! مِن بدبخت و اذ من
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  دمیبه خوردت م  یترش ری س لویدو ک نجایا یایشب که م  م،فوقشیکن یم  شیکار هی_حاال حرص نخور 
 یفاف خونتون دار فیپ  یکنه ،آهان اصال هر چ ی! بوست هم نمادیطرفت نم گهی،خقالت تخت، د

 ار یبردار ب

 

 ! کنهیرسمًا فرار م ینطوریرو خودت، ا کنی خال   یرفتن

 

 که خنده درسا شدت گرفت! دمیکش  یغیج

 

 واقعًا که! ،ینزاکت یب  یل ی_خ

 

 !وسیحرکته، َاد  شی!ساعت ش نجایا ای _االن پاشو ب

 

 _باشه ،الو درس... 

 

 دختره! قطع کرد.  نیشده ا حیوق چه

 

 10#پارت_

 

 *درسا
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  میعنوان: مقدِم ت نیبنر هم روش زده بودن با ا هیباشگاه پارک شده بود،  یِ زرد رنگ جلو  اتوبوِس 
 . میدار یم یبانوان را به اصفهاِن نصف جهان گرام نِ ی فوتسال فرز

 

 ؟ با ما بودن نای_ اوه چه با کالس اونوس

 

 که  میتازه سوار شده بود م؛یگرفت یم یو عکس ت میستادیاتوبوس ا یِ جلو   ،یدستوِر بهرام به

 

  ایونوس الکو)دختر( جان تو ب  دینی بش دیِبُمرده شما بر یِ درسا و صبا  یاز پشت صدامون زد_ ا یبهرام 
 کنه! یم یتاب  یب  ری رو بغل بگ  ایبور نیا

 

شاگرد که طبعًا   یِ نمونده به جز صندل  یباق یخال  یِ جا چی کردن متوجه شدم، که ه یوارس کمیاز  بعد
 ما بود!  یِ اتوبوس که قطعًا برا یِ جلو یما نبود و دو تا صندل یِ برا

 

و پستونک  ری ش شهیش هیروبرو شدم! ونوس بچه بغل با   بیعج یچرخوندم که با صحنه ا چشم
جه ونوس شده بود متعجب گفت_ ونوس برا تو جا نبود  ! صبا هم که متوزدیداشت تو اتوبوس قدم م

 من! یجا ای ب یخوایم  ؟ینیبش

 

 پر کرد! ی لحظات یِ خنده اتوبوس رو برا یِ ها برگشت سمت سوژه و صدا نگاه
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 یمعلومه که برا ارن،یب فیهم تشر هیبق لی و فک و فام یاضاف یآدما یوقت گه،ید نهی_ هم مهسا
 !شهینم  دایپ یصندل میت  کِس ی ف کنی باز

 

جواب داد_ َبُمردههه! دوست داشتم دخترو    یبی باد بزنش رو صورتش تکون داد و با عشوه عج یبهرام 
 )آفتابه(؟!  َلنگولهیبه تو چه ل  ارمی با خودم ب

 

بال   یدر پنهان کردنش داشت گفت_ ت یکه داشت اما سع ین یریش یدخترش با لهجه  فرزانه
چک بکنه؟ معلومه  ویدیدر خواسِت و خوادی م ی! اونجا ک میسته میت  یو پسرکم از ارکاِن اصل سر،منیم

 عکاس ها بشه؟ نیسوژه دورب خوادیم یکه من! ک

 

 !ایها داد زدن_معلومه که بور بچه

 

  ن،یبغل دست من بش  نجایا ایراننده اتوبوس به ونوس اشاره کرد و گفت_ شما دخترم ب یجعفر یآقا
 بابا جان!  ایب

 

 _نه ممنون راحتم.ونوس

 

 !ستی _ بچت راحت ن راننده

 

 م؟ یآهنگ بخون هیخندم رو قورت دادم و رو کردم به بچه ها که از شدت خنده سرخ شده بودن_  ِبزور
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 ! میکه راننده زد رو ترم، به شدت به جلو پرت شد میخوندن بود یکردن، آماده  یرویپ همه

 

حاال  وااان؟ی _ چه خبرته حدیاومد داخل و عربده کشکلفت   لیسب یدفعه در اتوبوس باز شد و مرد کی
 ! یرونیم  نطوریخوبه زن و بچت کنارت نشستن ا

 

و   ستادی مرد ا یِ روبرو  دیونوس از جاش پر  م،یوندیبپ  تیَ نمونده بود که از شدت خنده به َاَبد یزیچ
کن تا تکل   یمرد باشم؟ ازم معذرت خواه ریپ نیزِن ا ادی جناب اصغر خان! به من م یگفت_ آها

 خونه!  یخشن بهت نزدم سه ماه بخواب 

 

  یونوس، مرد هم بعد از عذر خواه یحرف همه شروع کردن به دست و سوت زدن برا نیاز ا بعد
 رفت. 

 

 حوصله سر بر بود و چشمام کم کم گرم شد.. جو

 

شون شوهر مهندس کرده   یاسیبود،  یرت یباباش غ  گنینم  یبغض گفتم_ ونوس نرو چون اگه تو بر با
 ما بود! یِ مشکل از ما بود مشکل از دوست گنیبود ! م

 

 ! چکسیه ای یآقا جعفر ایرو گرفتم  ممی_ نه من تصمونوس

 

گوشام رو َکر کرد هق زدم   دنِ یِکل کش یونوس نرو، نرو ونوس!اما ونوس رفت! صدا  دمیکش غی ج  نباریا
 برگرد!  وونهید
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 . میدینفله! رس گهی_پاشو د دمیاز خواب پر غشیج  یِ صدا با

 

 تو نبود!؟  ِف یح یچرا با جعفر یبه بدنم دادم_ آخه النات   یو کش و قوس  دمیرو مال چشمام

 

 !نمی !کم خزعبالت بگو، پاشو ببینگاه  یزده به سقف اتوبوس نگاه کرد و گفت_ اله بهت

 

!بچه رو درست  یوسطمون و گفت_ دهقان  دیملخ از دور پر نی ع یجوابش رو بدم، که بهرام خواستم
 نره!   ادتی! عاروق ریبگ

 

 با چشم غره جواب داد_چشمم! عارقشم زد. ونوسم

 

 11#پارت_

 

 دخترک!  ی_ونوس!ه

 

 بود، برگشتم سمتش و با حرص گفتم _بله! فرزانه

 

 فه؟ ی لباساش کث ایبه گردنش داد و گفت_ چرا بور یقر
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  یم وهیافتاد، درسا که بهش آبم ادمی! اوه! تهیعفر نیا گفت ی داشت م  یتعجب نگاهش کردم، چ با
 خت؛ یداد، ر

 

  یبچه بزرگ کن  یست یشماست، به من چه؟ بعدم بلد ن  یاخم بهش نگاه کردم و گفتم_ لباِس بچه  با
 جانم؟! یدییچرا زا

 

 د یبهم انداخت، بچه شو محکم تر چسب  یحرص نگاه  با

 

که اصغر آقا،)بعد با چشمش به راننده اتوبوس   یدونیبدم؛م ادتی شمیپ ای ب یگفت_ بلدم! خواست و
(،اشاره کرد و ادامه داد: دوست نداره زنش دست و پا   میبش ادهیهتل منتظر ما بود تا پ  یکه جلو
 باشه! یچلفت

 

خواستم   یشدم، ماز کنارش رد   یخونسرد  تیو رو شونم محکم تر کردم و با نها فمی دسِت ک یکفر
 ! ستی نشون بدم که حرفش برام مهم ن

 

  د،یخند یم  زی ر زی و ر زدی حرف م  ی! با بهرامدمیپله آخر اتوبوس که گذاشتم، شوهرش و د یِ و رو پام
به تمام   وونهید هی! پسره رسمًا هیاز دستش فرار یبودم فرزانه بدجور دهیمثِل دخترا! از بچه ها شن

  نیرو با ا  وتش و بلند گفتم_ فکر کنم شوهرت دوست داشته باشه، تمعناست! با لبخند برگشتم سم
 !یهان  یناجورش چشم دوختم _با ی و لباسها  ظیغل ِش ی! و به آرانهیسر و وضع بب 

 

 بود!  یدنیاش د دهیآخر صورِت رنگ پر یلحظه  دم؛ یرو پاشنه پا چرخ و
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 لبخند وارد اتاِق مشترِک خودم و درسا شدم، با

 

خراب شده بود ،حاال بماند به دسِت من و درسا   یخوشحال بودم، سفر فرزانه به اندازه کاف  ییجورا هی
 خراب تر نشه، صلوات!

 

 زنم! یدو ساعته دارم صدات م  ؟ییونوس معلوم هست تو کجا ی_هدرسا

 

 ون؛ یزیتلو یرو کاناپه روبرو  دیو پر دیکش غی رو درسا! اونم ج دمیو پر  دمیو کش  یغیج

 

 چته دختر؟ ؟یدید ی! چنیحس  ای_

 

  فیدرسا تعر  یداستان رو برا ازِ یتا پ ریو س  دمیتخت دراز کش  یو پرت کردم اون طرف ،رو فمی ذوق ک با
 کردم!

 

 ! شیچزوند ن،باالخرهی_آفرردرسا

 

در سر دارم!    یخوشمزه ا یزدم و ادامه دادم_ نقشه ها یث یخب م؛لبخندهیدرسا بهتره استراحت کن ی_وا
 _ بزن قدش! میدستامون و همزمان باال آورد
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 12#پارت_

 

 در ها باز شدن! یکنان باز شد و پشت سر اون کم کم همه  ریج  ری ج در

 

  میصبحانه آمادست ن ن،یزود حاضر بش  زیعز یِ _خانما دیچ یفرزانه تو راهرو پ  یغویج غی ج یِ صدا
 زود باش خانمم!  میدار نیتمر شه،یهم جمع م گهیساعت د

 

 . میرفت رونیشال سفت کردم و با ونوس ب رِ ی رو از ز پسمیکل

 

زدم    ی! چشمکدادیصورتش تکون م  یِ بود، و با عشوه بادبزن رو تو ستادهیوسِط راهرو اتاق ها ا فرزانه
 و به طرفش رفتم 

 

 چه خبر؟  زمیعز ری _به سالم فرزان جون!صبحت بخ

 

 بود رفت و بهم لبخند زد  ستادهیبه ونوس که کنارم ا یغره ا چشم

 

ادب و شعورت دست پدر مادِر تو درد   نیگلم؛ ماشااهلل به ا ری _سالم درسا خانم جان، صبح شماهم بخ
خاله درسا فالنه خاله درسا خاله درسا جون،  شیپ می : برگهیم یه شبیمن از د یِ ای بور نینکنه! ا

 کر باشه! به ونوس نگاه کرد.  طونی ! البته گوش شسالهیب
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! و با خنده  میشد اقیع  یلیرو گرفتم و رو به ونوس گفتم_ تو خودت برو من و فرزانه جون خ دستش
 ! اقیمنتظرتم خانِم ع  نیی. ونوس با حرص به فرزانه نگاه کرد و گفت_پادمیبه کمرش کش یدست

 

  هیکنم شما   یکردم، گفتم_فرزانه جون، احساس م  یر که با فرزانه به سمت پله ها حرکت مطو نیهم
  یلی و شما خ هینباشه ها من چون رشتم روانشناس ی! البته فضولنیمشترکتون دار یتو زندگ  یمشکل

 براتون انجام بدم.   اد،یاز دستم برم یدونم اگه کار یخودم م فه ی! وظ یبه دلم نشست

 

بگم واال که دلم  یپله اول گذاشت و گفت: چ  یرو رو شی پاشنه ده سانت یِ کفِش سبِز لجن  د،یکش یآه
 با مادِر من جورتر از خوِد منه!  ؟ینیب  یو م دی شوهِر من ام نیپره! ا

 

 ه؛ها، چون مادرم خالشه باالخر ست ین نیو ادامه داد: حاال مشکل من ا میدوم رو گذروند پله

 

 ه؟ ی_خب؟ مشکلت چدم یپرس

 

 متعجب! یِ چندتا از بچه ها از کنارمون رد شدن، هر کدوم با نگاه ها نیح نیا در

 

 ِبُمرده رو در آورد! دِ یام نیپدِر پدِر پدر سگ من و، ا هیالغر نی! خانم ای_ الغرفرزانه

 

  یلحاظ به خوِد بهرام  نیالغر بود از ا یلیکردم خندم رو کنترل کنم، واقعًا هم خ یو سع  دمیگز لب
 زده بود!  امرزیرو دسِت عروِس مردگان خدا ب  نیبود، البته صد رحمت به مادرش، ا دهیکش
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بده؟ واال تا   یتو الغر گهیآقا م د ی_خب االن ام دمیتکون دادم و پرس یهمدل یِ از رو یزدم،سر  لبخند
 ها االن ُمده... لیاستا نیمن خبر دارم، ا که ییجا

 

  یکه، مشکل اصل  ستین نیکه گفت_ نه خانم جان، مشکل ما فقط ا م،یدیرس  یآخر م  یِ پله ها به
 چه،ی پ یم  مینس میکن یرو ادهیپارک پ میری ! مخورمیم دی تکاِن شد هیمن  ادیاز کولر م یکه هر باد نهیا
از   هنموقت از دست نرم! خالصه خونه برا ما شده ج هیچسبه  یم یبدبخت من و دو دست دِ یام نیا

 رفت.  شهیبنده نم تِ ی باد و بود و وضع نیهم که تو ا  رونیگرما، ب 

 

زانوهام گذاشتم؛   یِ از پله ها نشستم و سرم رو رو یکی یِ خود آگاه شروع به قهقهه زدن کردم، رو نا
  یِ داد، فرزانه هم رو یکنترل خندم رو نم  یحال پرواز تو هوا، اجازه فرزانه در  یِ تصور اون صحنه 

 بمرده الکو!   یگفت_بخند بخند رو آب بخند یبود و شکار م  ستادهیهمون پله ا

 

اعتمادش رو نسبت به   نیاگه ا ست،ین یآن به فکر نقشم افتادم، نه درسا! االن وقت مسخره باز کی
که شدت خنده از   یاز رو پله بلند شدم و اشک یکرد! زود  یعمل  شه نقشه رو ینم گهیتو از دست بده، د

ها،   یریگفتم _ َفدات شم به خودت نگ  یکرده بود، پاک کردم، با لحِن خشک و جد ری چشمام سراز
 خوب شد! یمشکل رو داشت ول  نیتو بود اونم هم نِ ی افتادم! درست ع لمون یفام نیا ادِ یبخدا 

 

 خوب شد؟  یتوروخدا؟ آخه چطور یگ یجاِن قربان راست م ی ت  یزده گفت_ ا ذوق

 

 _اصالً بذار عکسش رو نشونت بدم!

 

 چه چاق و ِچَلس؟  ین یب یم  نویرو به طرف فرزانه گرفتم_ا یمعصومه رو باز کردم و گوش  لِ ی پروفا
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زد،   یم با فرزانه مو ن لیکه خواهِر دوقلوش َمرسوله بود! از نظِر استا ی_آره! زدم عکِس قبل فرزانه
 بوده درست مثل تو!  نی قبالً همچن  نینشونش دادم و گفتم_ بفرما ا

 

خورد و بعد از قل خوردن از سه   زیبگه، که پاش ل  یزی عکس بود خواست چ  یِ که حواسش پِ  فرزانه
 فرود آومد! یالب  یِ چهارتا پله تو

 

بلند که شد، انگار  رفتم و دستش رو گرفتم،  نییخودم گفتم استخوناش صد در صد شکسته! زود پا با
 کرده؟ کاری خانمه چ نیا  نمینه انگار! تند تند گفت_ درسا، درسا بگو بب

 

شرکت   هی قرص هی نیکردن نقسه تو ذهنم ،آب دهنم رو قورت دادم و گفتم_ قرص! بب   یاز بررس بعد
خودمون باشه ها،  نِ یداشته باشه، ب  ششیکنه! گمونم االن هم پ یم دیونوس تول یِ بابا یداروساز

  ایبشرکتشون باشه؛ فعالً  یِ برا غ ی تبل هیکنه تا  یبچه ها پخش م نیقرص ها رو، ب  نیآخه ونوس ا
 . دمیبهت م نی صبحانه، بعِد تمر میبر

 

 13#پارت_

 

  زیکه سر م ینسکافه ا  یاز فنجون ها یک ی یِ چند تا دونه قرِص روالکس رو از ورق در آوردم، تو عیسر
  ارهیم  نی! درسا فرزانه رو بعد تمررهی بگ شویبود انداختم و دو تا دونه قند هم اضافه کردم تا تلخ 

 !چه شود!ولیکافه!ا

 

 دم! یکه به خورِد فرزانه م یبا نسکافه مخصوص اونم
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روش و رو   نیمن ا شه،یو حالش بد م خورهیم نویطبق نقشه فرزانه ا  ره،ینقشه مون بگ  دوارمیام
گمونم آبشار   ؟اوهیافتاد، فرزانه چ هیَرو  رونی!اون که به بدهیداداشم هم امتحان کردم،حتما جواب م

 ! رهیبگ  هیرو رونیب

 

 ساکِت کافه رو پر کرده بود،  یِ کفش، فضا یتق تق پاشنه ها  یصدا

 

 شد،  ی ظهر بود و صدا قشنگ پخش م سر

 

 تونست باشه ! یجز فرزانه نم یکسکنم؛ دایو بلند کردم تا صاحِب صدا رو پ سرم

 

زده خدا   ینطوری! مِخ دختره مردم و اشی در لباِس م یِ ! گرگومدنیدرسا دست تو دست هم م کنارِ 
جفت کفش سبِز    هیشدن! با قرار گرفتن   یمیکنه! چه زود هم صم یرام م یپسرا رو چه جور دونهیم

 تق تق قطع شد، کالفه نگاهش کردم و به زور لبخند زدم؛  یمقابلم، صدا ی لجن

 

 فرزان جون؟  ی_خوب 

 

 به درسا انداخت و گفت_  یغرور نگاه  با

 

 جون! نایکم نداره!احسنت به م یچی دختر از ه  نیدرسا جان هست من خوبم! ماشااهلل ا تا
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 !نداختیم که یبه من ت  الشینگاهش کردم، به خ یحرص

 

 گرفت! یجا  یچوب  یدرسا جان! خودش هم کنارش رو صندل  نیعقب_ بش  دیهارو کش یاز صندل  یکی

 

قشنگ طبق نقشه  یگفت! لعنت  ی نم یچیداد، ه یم لمی به درسا نگاه کردم که لبخند ژکوند تحو یکفر
 کنه!  ی! نقشش رو خوب بلِد باز رفتی م شیپ

 

 ! ارنیب یچهار تا چا  هی_ونوس! دخترک! برو بگو  فرزانه

 

 گرما! نی! تو ایتعجب نگاهش کردم!چا با

 

 ! زهیرو م نی_فرزان جون ونوس نسکافه سفارش داده! ببدرسا

 

 اتم کشف کنه! خوادیم نگاه کرد، حاال انگار  زی حرف درسا با دقت به م نیاز ا بعد

 

 که ! ونوس، دخترک! شهیخورد؟ نم  دیلحظه!قرص و با نسکافه با هی دمی_اوه بله ،بله! ند فرزانه

 

 حداقل.  اریآب خنک ب وانیل  هی برو
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!نسکافه رو با  تهیعفر دهیو دستور م کنهی دخترک دخترک م یه هینگاهش کردم! چ تی با عصبان  نباریا
 جانم! شهیقرصا با نسکافه خورده م نی دست ُهل دادم جلوش و گفتم_فرزان جون ا

 

 گه؟ یجالب! درسا جان راست مبه نسکافه انداخت و متفکر گفت_ عه،چه  ینگاه

 

 کرد _آره فرزان جون قربونت برم بخور! دیزد و حرفم رو تائ یلبخند درسا

 

 14#پارت_

 

 بود! یکاوری ر گهیساعت د میبه ساعتم انداختم ن  یاز نسکافه رو مزه کرده، نگاه یاکراه قلپ با

 

  ری کنه، اون جاِم زهر رو زودتر بنوشه تا دوباره د یجونش حال  یبه درسا اومدم که به فر  ییو ابرو چشم
 !میدینرس

 

سر   یقشنگ زود دیزد و رو به فرزانه گفت_ عشقم اون نسکافت رو با  ییلبخنِد مکش مرگ ما درسا
 سرد بشه ها! دهیو از دست م  تشیتا اثر کنه وگرنه خاص   یبکش

 

حرکتش انقدر    د؛یجرعه سر کشگفت و نسکافه رو ال  یرو دور فنجون تنگ کرد، بسم اهلل ا دستاش
 خت، یلباسش ر  یبود که چند قطره نسکافه رو عیسر
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 لبم نقش گرفت؛  یِ رو یا روزمندانهیپ  لبخند

 

! من برم باال تو  یاز تو دروازه گل بزن  یکن  یباز  کسی_ دستت دردنکنه درسا جانم! انشااهلل فردا ففرزانه
 شده باشه.  داریهم گمونم ب ایلباس و عوض کنم، بور نیاتاقم ا

 

 کرد، یگرم با فرزانه دست داد و خداحافظ یلیاز جاش بلند شد خ درسا

 

 _بزن قدش! 

 

 *درسا

 

استخر وسونا   یِ که فرزانه جون حناق کرده بود رو حساب کردم و به طرِف راهرو ینسکافه ا پولِ 
 م؛یراه افتاد یجکوز

 

جلومون سبز شد!   یخانم بهرام  میواردش بش میکه خواست نیهم م،یکرد دایرو پ رختکن
 ن؟ یدیمادربزرگ رو ند یِ ای _سالم،سالم دخترا شما فرزانه و بوریبهرام 

 

نگرانشم   یل یمنم خ  د؟یشماهم دنبال فرزانه جون  یگفتم_ وا ،یساختگ یبه صورتم زدم و با نگران  یچنگ
 باشه! نجایا دیفکر کردم با
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 به دنبال هاچ زنبور عسل رفت.  م،یحاضر ش  میگفت و بعد از تذکر به ما که زود بر یاهلل ابسم  یبهرام 

 

 هیبود و  ده یچی فضا پ یِ تو یاومدم، بخاِر داغ رونی و زود تر از ونوس ب  دمیچی رو محکم دورم پ  حولم
و دو سه نفر از   یدرحاِل پخش بود، چشمام قد دو تاپ بسکتبال شد! خسرو یخارج   تِ یال ِک یموز

 رفت هوا! غمیصورتش ج دنیبا د هو ی تو اتاِق سونا بودن جلوتر رفتم و  ی کادر فن

 

قرمز   ازیدخترم؟ ماسِک پ یدیمگه جن د ؟یزنی م غیو گفت_چته تو؟ چرا ج   دیاز جاش پر یخسرو
 آماده باشه! دیفردا بدناتون با یا بازگذاشتم تو هم زود برو اتاق ماساژ بر

 

 از اتاق فرار کردم. ییجورا  هیتکون دادم و  یسر

 

زدم و شروع به شنا کردم؛ طبِق عادت    رجهی اونجا نبودن، ش شتریب  یسمِت استخر، دو سه نفر دمیچ یپ
  یِ راسولماز ب  یها ینیری فرزانه، خود ش یِ چشمام نقش بستن! حرفا یامروز، جلو یِ اتفاقا میشگیهم

کرده   یطدور کامل استخر رو  هیهمون موقع چپه کرد رو پاش!  یاتفاق  یلیکه صبا خ   ییو چا  یخسرو
تو!   دیپر یاد یشد و ونوس با سرعِت ز دهیسالن، به شدت کوب یا شهیبودم، تو دوِر دوم بودم که در ش

 زد _ فرزانه فرزانههه!  غی خودش رو رسوند به من وج

 

 آب! رِ ی کنان از خنده رفت ز سهیر و

 

 ِبُمردهه! ییاکو شد _دخترممم دخترم فرزانه تو دستشو رونی تو سالن ب  یبهرام داد
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 15#پارت_

 

 * ونوس

 

! _فرزااانه ،دخترم  زدیهمچنان داد م یجمع شده بودن و بهرام ییدستشو یِ ها حوله به تن جلو بچه
 بمرده!

 

 که جنازه فرزانه کشف شده بود!  یبه محل میدیو باالخره رس  میکرد یرو ط  ییدستشو  کیبار یراهرو

 

و   رشیدماغم و گرفتم و به درسا نگاه کردم!دماغ گ  یبا دست جلو  عی! سرادیهم م ییاوه چه بو اوه
 گذاشته بود، راحت! 

 

با   زد،یدست فرزانه رو باد م هیبودن، سولماز با  ستادهیو صبا کنارشون ا م؛سولمازیقدم جلوتر رفت  چند
 نشه! نیبود پخش زم دهیو چسب   یدستش هم دماغش و گرفته بود! صبا هم بهرام یکیاون 

 

چشمش باز بود و به   هی!نگاهم و آروم ُسر دادم رو فرزانه؛ ییهم ِبر و ِبر ُزل زده بودن به دستشو هیبق
 دو تا!چشمش رو باز کرد و زوم کرد رو ما  نی بود، دوم  رهیخ  یبهرام 

 

 _اون ِو...
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بعد    دمیکه ! من شن  یحرف بزن دی جلوش و گفتم_ اع اع! فرزان جون تو نبا دمی اومد اسمم و بگه پر تا
 یحرف بزن   دیاستفراغ نبا

 

 گلم! یکنی م تشنج

 

 یبود و ه نییپا  یل یفشارش خ یداشت حرف بزنه، ول  یو سع  کردینگاهم م دهیَورقلمب یچشما با
تو راهرو   یه  شونم،ی! رفتم تو جلِد پرچارهی گشت ب ی زد و دوباره بر م یدور م هی ایاون دن رفتیم
استخر، تا اورژانس خبر کنن! و دور از چشم  تیریمد  ِش یرو فرستادم پ اونور کردم، آخر درسا  نوریا
 بهش عالمت دادم! هیبق

 

 شکل زانو زدم،   یفرزانه مارمولک یِ جلو

 

 ونوِس بمرده!از دخترم دور شو!  ی_ه

 

 !ِوِزه

 

 جون!  یسمتش و گفتم_ نترس خانم بهرام  دمیچرخ
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منه؛ دستمو  ی! اورژانس هم نرسه من هستم! جوِن دخترت االن تو دستادمی دوره هالل احمر د من
چشماش    یبا وحشت نگاهش کردم!ول  زنه؟ی مِچ فرزان جون تا نبضشو چک کنم، چرا نمگذاشتم رو

 !است نینبودن؟ مسئله ا ایبازه که! بودن 

 

  کیش  یلی! خیکن ریگ یَمخَمصه ا  نیکه االن تو همچ یگ ینکنه، چرا دروغ م کارتیچخدا بگم   ونوس
 تو چاه! می نقشت! رسمًا افتاد نی تو! با ا یریزدم دختر مردم و کشتم!درسا، نم

 

 کنم؛ یم  کاریچ ننی چشم ها ُزل زده بودن بهم، تا بب  یهمه  حاال

 

 کردم!  یتوبه!عجب غلط  ایخدا

 

 شدم، رهی به سقِف تار عنکبوت بسته خ یشد گفتِن بهرام  یچ یصدا با

 

هو غش کرد و از   کیشد و  دیگچ سف نیانداختم.رنگش ع  ینگاه به بهرام هی_ فر...زانه بمرده ! وگفتم
 !نیصبا ُسر خورد افتاد رو زم  یدستا

 

 زنده باشه!  دم یشاجون!نمرده !  دیسمتش و تندتند زدم رو صورتش _نه نه! خورش  دمیپر یهولک هول

 

 ها! یری عمت تو نم جانِ 
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 االن! نی هم دم،ییشعر رو در وصِف تو ُسرا  نیا نی بب

 

 کجا؟  ا یکجا؟ تو و بور اریو خال لِب  یترش  ریس یِ بو

 

 کجا؟  یترش ریس یو لبخنِد تو کجا دبه  شب

 

 17#پارت_

 

 دراز قد و بچه بغل! یسمِت صدا، پسر دمیکردم و چرخ یخداحافظ  یهولک هول

 

  تی و رعا ی! لطفا شئوناِت اسالم یهم مکاِن عموم  نجایا ،ی مملکت نیا ستِ یشما فوتسال ی_خانم دهقان 
  یم دش یرو داخل شاِل سف شیلخت و قهوه ا یبه درسا انداختم که تند تند داشت موها ی! نگاهدیکن

با   یفاصله کم هک ،یبغل قِ یود!به آالچاز سرم افتاده ب میخودم! فقط روسر   ِپ یبه سر و ت یداد، و نگاه
بودن به  دهیدو کفتر عاشق چسب نِ یدختر و پسر کناِر هم نشسته بودن نگاه کردم؛ ع هیما داشت و 
 !دی!تورو خدا راحت باش  دیبچسب شتری!بنیرو بب نایهم!ماشاال!ا

 

 سمتش و طلبکار گفتم_شما؟ به بچه زل زدم.  دمیچرخ

 

 !شمیینگاهم کرد و گفت_ دا رهیخ
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 ؟یدار  کاری اصالً به من چ ؟یچه کاره ا  گمیباش آقا! م  شییخب دا ؟ینگاهش کردم_ چ کالفه

 

 خم شد سمتم هویبز زل زد بهم و  مثلِ 

 

 برادر! یای کجا م ییی_ه

 

 ندارم خواهر!   تیگفت_ کار یحرص

 

 !ری رو بگ بچه

 

 بود،  نیری ش  یلیبچه رو گرفتم؛ خ متعجب

 

 ! یو گازگرفتن تپل

 

 رو سر کن خانم!   تی _حاال روسر

 

 بگو! یزیچ هیکن،  یکار هینگاه به درسا انداختم که  هی  میگیعادت همش طبق

 



 لپ های صورتی 

43 
 

آزادانه  نجایمردم ا یو دختر پسرا هیمکاِن عموم  ؟ یباش یهول شده گفت_ اع اع ،شما ک  درسا
 اشاره کرد! یبغل  قیِپالسن؟ به آالچ

 

 *درسا

 

دختر و پسر نشسته بودن؛ رِد نگاهش رو که دنبال کردم،   ِپ ی اک هینگاه کرد، ق یبرگشت به آالچ پسرِ 
 داد! یو بهش عالمت م   دیخندیپسِر هم سن و ساِل خودش، هر و هر م  ه یبه  دمیرس

 

اونور خودش و   دیحالت داد و دستپاچه چرخ رییهو تغ کیکردم و بهش زل زدم؛  زی و ر چشمام
 نشون داد! یمشغوِل گوش

 

 18#پارت_

 

رو انداخت رو سرش و از بغل ِگَرش زد؛ نگاهم رو   شی با حرص بچه رو داد بغِل صبا، رو سر ونوس
 دونستم کردم و  ی که اسمش رو نم یپسر یمتوجه 

 

جلوتر بکشه ؟! زل زد تو چشمام    نیبه نظرتون از ا ایگشت ارشاد؟  یِ گفتم _خوبه آقا هیکنا با
 زد و روش رو برگردوند سمت ونوس،  یپوزخند

 

 هستم. نجایا یا گهیمن بخاطر موضوِع د ی_ خوبه ول 
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شما اول خودتون  ؟ی_چه موضوعد یزد و سرش رو کج کرد و پرس   نشیکالفه دستاش رو به س ونوس
 کن!  یرو معرف 

 

  مانیدرآورد، رو به ما گرفت و گفت_ ستوان نع  یرنگش و کارت یمشک رهنی پ  ِب یکرد تو ج دست
 !یآگاه یهستم از اداره 

 

 یخواهرزاده  یِ داشت زبونش رو برا الیخی شد! وحشت زده به صبا نگاه کردم که ب خیبه تنم س مو
 کرد! ی لوله م مانیستوان نع

 

 ی! آقادیگذاشت و رو به سروان گفت_ ببخش  یو من کرد، و در کمال تعجب احترام نظام من ونوس
 ! دیکن ی کارت هم که رو نم یِ ! لباستون که شخصیسیدونستم شما پل  یبرادر، من نم

 

 شده!  تی از شما شکا ،ی_ به هر صورت خانم دهقان ستوان

 

 و داد زدم   دمیجام پر از

 

قرص روالکس   هی نکهیبچه جز ا نیشده ست.. ستوان ! ا  یکرده؟ حتمًا اشتباه   تی شکا یک  ت؟ی_شکا
 متوجه نگاه وحشتناک ونوس شدم!  هوی رو تو نسکافه.. 

 

 !دی گفتم ببخش ی م دینبا یدهنم رو با دست گرفتم و گفتم _وا یِ جلو
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تکون داد_ درسته  دییتا یانگشت اشارش رو به سمتم نشونه گرفت و سرش رو به نشانه  مانینع
شده!  تی به خورِد اون خانم داده ازشون شکا  لهیو ح بیکه دوستتون با فر  یقرص نیخانم! بخاطر هم 

 گفته؟ مدرکش کجاست؟  یک ی_ کدمیقورت دادم و پرس  یآب دهنم رو به سخت

 

 یکه شما با اون خانم درباره  ینفر از موقع  کیداد و گفت_ ظاهرًا دستش رو تو هوا تکون  ستوان
که  ییویدی متوجه موضوع شدن، زود دست به کار شدن و و ن،یکرد یصحبت م  ییجادو یقرص ها

 از شما تو کافه گرفته بودن و به اداره گزارش دادن!

 

 درسا..  یزمزمه کرد_وا  یفی ضع یِ دستش رو باال برد و زد تو سرش بعد با صدا ونوس

 

بلند   شیگر  یدستاش گذاشت و صدا ینشست و سرش رو رو یصندل  یبهش چشم دوختم، رو نگران
 کرد! هیشد! درست همون لحظه بچه هم شروع به گر

 

 د، ش شتریبار ب نیا شی نکن ونوس! شدت گر هیشونش گذاشتم _گر یِ رو دستم

 

کنان   نیف  نیبلند کرد و ف  زیم یاتفاق سادست... سرش رو از رو  هینداره که   هی_ قربونت برم گرصبا
پام داره به  ،یشوخ هیکرده! سر  تیرفته از دستم شکا یاتفاِق سادست صبا ؟ بهرام هی_ دیپرس

 ! سرش و رو به سقف گرفت، دستاش رو باال برد،شهیبازداشتگاه باز م

 

خصلت از اون  هی یچیستاره که ه هیهفت آسمونت،  نیآخه تو ا ایمه داد_ خدامظلومانه ادا و
 !. میفتی تو هچل ن ینطوریا نجا،یکه ا د،یبابابزرِگ مرحومم، لوک خوش شانسم به من نرس
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که مو به مو  مانی! نع دیرو محکم گرفت و کش شی نیب رونی ب  دیبا حرص از جعبه کش ییکاغذ دستمال
دست  یساده  یگذاشت، حلقه  ز یم یِ اومد، دستش رو رو زینظر داشت به طرِف م ری حرکاتش رو ز
 کرد،  ییروش نوشته شده بود، به چشمم خودنما یس یبا حروف انگل یچپش که اسم

 

 شماس..   یِ هم، حفظ آبرو یلباس شخص نیا لِ یدل د،ی کن  یبا ما همکار دیخانم شما با  دینی_بب گفت

 

دوش انداخت، و به   یِ و رو کش یکوچ  ِف یبه من و صبا انداخت و از جاش بلند شد، ک ینگاه  ونوس
سرد ونوس رو گرفتم و آروم گفتم_ مواظب خودت باش،   یِ سمت در رفت! از کناِر ستوان گذشتم، دستا

با ستوان بعد رفتنش رو  یآروم گفت؛ محکم بغلش کردم، و چند لحظه  یکرد و باشه ا ین یف نیف
 نظاره گر شدم.  مانینع

 

  یل یسر تکون داد و گفت_ حاال خوبه دستبند نزد، اونطور خ الیخ یصبا به طرفش برگشتم ب  یصدا با
 .. _بچه موند که!!!دمی! نه؟ نگران بر اندازش کردم و به دستاش رس شدیبد م

 

 19#پارت_

 

و   افهیو ق پی ت نیبا ا نیبود! ا انک یپ  چِ ینگاه کردم!سوئ مانیتو دسِت سروان کر چیتعجب به سوئ  با
 !کانیپ

 

 ! بعد دور زد و خودش سوار شد.دین یراه افتاد دِر جلو رو باز کرد و گفت_بش  نیسمت ماش به
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کردم با    یبه روش زدم و گفتم_ فکر نم یگرفتم.خم شدم در همون حال پوزخند رهیبه دستگ دستمو
 !دیمتهم جابه جا کن  کانیپ

 

 رنگارنگ بود!   ینگاه کردم،بدک نبود در واقع همه چ نینداد، به داخل ماش یجواب

 

اداره خراب   نِ یگفت_ ماش دیکشی و م  یکه دست یشد و در حال رهی و روشن کرد و به رو برو خ نیماش
 بود!

 

 خورد!  یکه داشت با چشم و ابرو دوستتون رو م  ییِ همون آقا یبرا نیا

 

 جلو!  رهی بافه م یم  یش هخود  یبرا یزده نگاهش کردم؛چ بهت

 

جاش هم باهات راه اومدم که  نی جناب سروان محترم! تا هم د،ین یسمتش و گفتم_ بب دمیچرخ کامل
  یخود و ب  یاداره! پس بهتره ب د یبر  یمن و م کان،یو پ یو با البسه شخص یس ی بهت شک نکردم، پل

 باال انداختم،  یی! بعد ابرودینکن نیجهت به دوست من، توه

 

 رنگارنگم چشم دوختم! ینشستم و به ناخن ها صاف

 

باشه،   لمی که مدرک موجود، ف  ینفر با قرص و در صورت   هیمسموم کردن  دیدون یم چی_خانم! شما ه
 داره؟  یچه حکم 
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  یقرص روالکس به اون فرزانه ُکل هیدونم! من فقط   یشونم و باال انداختم و گفتم_ نه! نم الی خیب
 و شکنندست؟ مثِل َپر!  فیقرص برنج که ندادم،مجازات بشم! به من چه که اون ظر دادم!

 

به   یقرِص چاق غینگاهم کرد و گفت_ شما خانم، قرص روالکس و با تبل  ید؛کفریو سفت چسب فرمون
که به ما دادن، بنده  ینقصه! طبق گزارش یعمِلتون، کامل و ب  نی! مدارک اونا هم از ایمردم قالب کرد

  یو م ینکرد اون خانم هم رحم  یهوش  یبه حاِل ب  یو باز برگشته! حت ایا چند بار رفته اون دنخد ی
 !ینفله اش کن  یخواست

 

هم  دینشده! اونم با قرِص روالکس! پس وح شی چیحرف هاست، ه نیفرزانه سگ جون تر از ا اون
 کرد! ریی حکم و قانون و قضا تغ د،یکرد! به من که رس یم تی رفت از من شکا  یم دیبا

 

 و به زبون آوردم و منتظر بهش زل زدم!  فکرم 

 

 برات باشه! یزی تونه تجربه شگفت انگ یشب تو بازداشتگاه، م هیو برگردوند سمتم و گفت_  سرش

 

 داره سروان؟  یربط  ؟چهیبهش نگاه کردم و گفتم _چ جیگ

 

 !ستمیبهم انداخت و انداخت؛دنده رو عوض کرد و آروم گفت_ بنده، سروان ن ینگاه کالفه

 

 !؟یهست یامام ،پس چ ای_ 
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 کرد و گفت_سروانم!سروان! یکوتاه  خنده

 

 ستوان؟ ی_آهان،پس چرا اونجا گفت

 

 گه؟ یمملکت هم دروغ م ِس ی نچ آخه پل نچ

 

 ! دمیم شنهادیگوش رو پ یِ آلود گفت_ بهت شست و شو اخم

 

دونستم   یدونستم م یابوالفضل !م ایباال! دنیبزرگ ابروهام پر یالیو هی یجلو  نی ماش ستادنِ یا با
 !خرهیم کیالست نشیماش  یبرا فروشهیم ارهیهامو در م هی!البد کلدهیمنو دزد نیا

 

 به در.  دمیو کوب دمیکش  غیج

 

خشتکت   ادیبود! بدبخت،داداشم م یکارتت جعل  دم،یاز همون اول فهم ؟یکجاست من و آورد نجای_ا
 رو َکَلت!ولم کن برم! کشهی و م

 

  دیسرش و آورد داخل و گفت_ با ستاد،یبود،ا نییکه پا  شهیو دور زد و کناِر ش نیشد، ماش ادهیپ
 باال! ینره بد ادتی رو  شهی! مراقِب حرف زدنت هم باش!شیبش ادهیرو عوض کنم، به نفعته پ نامیپوت

 

 رفت،سمِت در! بعد
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  یرو َکلم!خاک بر سرت ونوس خاک بر سرت درسا!االن چه غلط دمیو با دست کوب  دمیو جو لبم
 بکنم؟نکنه بهم...

 

 جور فکر هارو از ذهنم دور کرده باشم و   نیتا ا دمیکش  یغیج

 

 شدم! ادهی پ نیاز ماش  یق یاجبار با نفِس عم  به

 

 20#پارت_

 

 *صبا

 

رفت   غشی که ج دمیبچه رو کش یاز پشت لپا م،یبچه رو ازم گرفت و به طرِف رستوران راه افتاد درسا
کچل   یتار مو از کله  هیبرگشت عقب و داد زد_آرااام! اآلن   تیو شروع به نق زدن کرد! درسا با عصبان 

متفکر   قهی! بعد چند دقشهیجالدش مجازات م  ییبچه کم بشه، ونوس تو بازداشتگاه به دسِت دا نیا
پسر عممه؛ آخه   نیا میگیم نایا ی!به خسرو دمیزد_ فهم   یدفعه دفعه بشکن کی شد،  رهیبه چشمام خ 

 کنه! یم  یاصفهان زندگ نیمن تو هم یعمه 

 

 !م؟یبگ یتو اردو چ  یداد که چرا بچه رو آورد ریخب اگه گ ی ول هی_فکر خوب 

 

 نده.  یموت یراه افتاد و گفت_اونش با من تو فقط سوت  دوباره
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 بچه ها در حاِل غذا خوردن بودن؛ م،یدیبزرگ رس زِ یم به

 

 _ سالم بر تک خوراِن گران قدر!درسا

 

 بچه شدن،  یسرشون رو باال گرفتند و متوجه  ،یکی  یکی

 

  قیجون! تو آالچ یدر تو بغلش انداخت_ مبارکه یبه درسا و بچه  یاخماش رفت تو هم نگاه سولماز
 ! میها ما باور نکرد  یانشااهلل؟ ونوس گفته بود باردار یفارغ شد

 

خطاب   یپاش گذاشت و با لحِن حرص درانه ا یو نشست، بچه رو رو دیعقب کش یا یصندل الی خیب
 ! پسرعممه!یبه سولماز گفت_ بامزه بود موش موش 

 

که اون طرِف سالن رستوران در حال حرف زدن با تلفن بود، تماسش رو قطع کرد و به ما  یخسرو
 ست؟ یونوس چرا با شما ها ن  ه؟یبچه ک نی_درسا ادیباال انداخت و پرس  ییاضافه شد؛ ابرو

 

شدن، بعد    ی! عمشون امشب داشتن فارغ م الیدفعه من به جاش جواب دادم_ پسر عمشه دان نیا
 ونِ یم یکه آوردن دادن به درسا جان؛ ونوسم که.. خسرو نهیرو نداره، ا یکس بهی ر غرشه  نینه که تو ا
 خودم خبر دارم. اآلن باهام تماس گرفته بودن.  یبد حی توض ستین یازیو گفت_ن دیحرفم پر

 

 *درسا
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از کجام    ری! بچه من شگهینکشته ونوس! الال الال بخواب د  ییچا ییبخواب تا دا یال ال ُکُپل جون  ال
برم اداره   یواشکی دیدارم، خروس خون با نیسرم صبح زود تمر رهی به تو بدم آخه؟! فردا خِ  ارمیب

من دارم   ت اونوق  دهیخواب  یصباهم گرفته مثل خرس ُقطب  نیجونت دوستم و برده! ا ییکه دا یآگاه
نق زدِن تورو   یِ زنه صدا یرسم! االن ننم زنگ م یم یکه که حاال تو هم بهش اضافه شد امی به بدبخت

که   ادی! غر و لنِد بچه ها سر من در مرهیگ  یسراِغ بچشو از من م زنهی شنوه! مامان ونوس زنگ م یم
 !می بخواب ذارهینم  زنه؟یپسرعمت چرا انقدر نق م

 

تخت گذاشتمش و خودمم  یِ خوابش برده! آروم رو  که بچه دمیآوردم و ناباورانه د نیی رو پا سرم
 . دمیکنارش دراز کش

 

 * ونوس

 

  یکه پشت سرش باز گذاشته بود رفتم،با گفتِن بسم اهلل وارد شدم؛ سالن یهول و َوال به سمت در با
  نمیبب د؟یکجا رفت مانیرفتم وسط سالن و داد زدم_ جناِب سروان َکر د،یدست سف  کی یبزرگ با دکور

قلم   هیجز  فمی ک نیرو راحت کنم، من تو ا التیبذار خ  ؟ی که َتَلَکم کن نیا الِ یبه خ  نجا،یا میدنکنه آور
قلم بندا رو ببر بفروش! فقط   نیاصالً ا  ای ندارم! ب یشتری ب زِ ی بسته آدامس نعنا، چ هیو  نهیآ هیبند و 

شونم قرار گرفت! چشام رو   یِ بزرگ و گرم رو یَملعووون؛ حرفم که تموم شد، دست یبذار من برم ا
  نکیکه رو س ییزود چاقو دم،یدو ونه گفتم، دستش رو عقب زدم و به طرف آشپزخ یبستم بسم اهلل ا

محکم مچم رو تو هوا نگه داشت و برگردونتم! سروان   یبود رو برداشتم، خواستم برگردم که دست
 ! مانیکر

 

هان؟ پس دوست   یکن کاریچ یخواست  یداد زد_ م زد،یم  رونی ب شی که از سوراخ گوشاش آت یحال  در
 قانون؟  ه؟یبرا ک  ات ی از زبل باز ن یتو بازداشتگاه؟ ا یبر  نیبا خالِف سنگ یدار
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 کیو با حرص از کنارش ردم شدم و به طرف سالن رفتم، که  دمیکش رونی رو محکم از دستش ب مچم
کنه،   یصحبت نم  ینطوریخانم ا هی ! آدم با انیآروم تر شا یآ یآشنا لبخند رو لبم آورد _آ ییدفعه صدا

غرق شدم.   شحصاِر تنِگ دستا  یِ تو بغلش؛ و تو دمی خانِم ورزشکار! سرم و باال آوردم و پر هیاونم 
! دستاش رو از دورم باز  دیکن تیرو رعا  ید زد_عه عه سرهنگ! شئونات اسالم از اون طرف دا مانیکر

 ! اریدرن  یستوان؟ خواهرزادمه کاراگاه گجت باز یگیم یکرد و با خنده جواب داد_ چ

 

بهش   مانی که کر  یحاتیو توض ران،یکه بعِد نه سال برگشته بود ا یمهد ییحرف زدن با دا کمیاز  بعد
 .میراه افتاد یمور قانون به طرف کالنترکرد، با ما شیداد و راض

 

 بود اشاره کرد که ببرتم؛ ستادهی که اونجا ا یخانم ِس ی ! به پلیمون ی_فعالً دو روز تو بازداشتگاه م

 

لطف کردن که با   یل یجاشم خ نیقبول نکردن و گفتن تا هم  د،یاصرار کردم که دستبند نزن  یچ هر
کشان  ازهیرضازاده نبود،خم   یِ تفاوت به آقا  یب بتشیلطافت باهام برخورد کردن! با خانمه، که ه

گذاشت سرم رو   یاحترام نظام  واریو رو به د ستادیراه افتادم، که خانمه ا یراهرو کالنتر  یکنارش تو
 بلند کردم که..

 

به  یسرم رو برگردوندم، نگاه م؛یو راه افتاد دیشناس! دوباره دستم رو کش  فهیماموِر وظ  نیا بازم
 تو دستش بود. یبه حلقه  رهی همون جا نشسته بود و متفکر خ مانیپشت سرم انداختم، کر 

 

 21#پارت_
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 روبروم نگاه کردم؛  ِک ی تار  یترس به فضا با

 

شب   کی نیداد ؛ا یرطوبت م یبود و بو  فیبدتر بود! کث یل ینبود! خ لمایف یتو یبازداشتگاه ها هِ یشب
 و چه طور سر کنم؟

 

خودم و   وارید یجلو گذاشتم، گوشه   یقدم نم،یبرم بش داد،یمامور که از پشت در تذکر م  یصدا با
 مچاله کردم و زانوهام و بغل گرفتم؛ 

 

 خندوند! یجور مواقع هم من و م نیتو ا وونهیبود، د شمیدرسا پ کاش

 

 ؟یکرد یدزد نمی شوما!بب  یموشگل یدختره چه خوشگل ی_هو

 

 و بلند کردم و به دنبال صاحِب صدا گشتم، سرم

 

داشت! اون هم مثِل من کنِج  یکلفت  یِ بود و صدا  کلیدرشت ه دمشیچرخوندم، به زحمت د چشم
 نشسته بود. وارید

 

 گفتم_ نه! نیو غمگ  دمیکش یق یعم  نفِس 

 

 گم؟  یت نمدرس ،نه؟یشوهرت و کشت ی_البد زد
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 زل زده بود بهم! شی برف ی ک یسرام یشده بود و با دندون ها کینگاهش کردم بهم نزد کالفه

 

 نفر و با قرص مسموم کردم!  هیخانم، شوهر ندارم! ری _خ

 

 ! ییبابا پس دو شب مهمون ما ی_ا

 

 سرم و تکون دادم و مشغول شکوندن انگشتام شدم.  آروم

 

 ! ی_ونوس دهقان

 

 در رسوندم، منتظر به سرباز چشم دوختم؛ یاسمم، از جا بلند شدم و خودم و به جلو دنیباشن 

 

 و پشت بندش در و برام باز کرد!  رونی _ببا ب

 

  یش نگاه کردم و بقرار گرفتم.چپ به مانینع یاومدم و درست روبرو رونیاون مکاِن ترسناک ب  از
 خوام بخوابم با اجازتون!  یتفاوت گفتم_ سرکار سرده م

 

 راهرو راه افتاد! یهم نزن! و خودش به سمِت انتها ا،حرفیبه کمر زد و گفت_ دنبالم ب  دست
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لطافت به خرج  کمیبشر کال احساسات نداره، نیو راه افتادم.ا  دمیکوب  نیحرص پامو رو زم با
  نیاش همچ یبا درجه سرهنگ  یمهد ییبر عکس دا ستاده؟یخانِم محترم جلوش ا هی گهی!نمدهینم

 کرد! ی نرم و مهربون رفتار م

 

رفت و درش رو باز کرد و داخل شد، منم پشت   یبه سمت اتاق یطوالن یکردِن راهرو  یاز ط بعد
 سرش وارد شدم و درو با حرص محکم بستم!

 

 ! دیفرد روبروم رنگ از روم پر دنِ ید با

 

 22#پارت_

 

 بود! یمهد ییدا

 

 روبروش نشستم؛  یصندل یرو

 

 نجا؟ یا نی شما چرا اومد یی_ دا

 

 ها!  یخوار زادم یزد و گفت_بچه جون، نا سالمت یلبخند
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 بمونه؟  نجایا دیبا یتا ک  ییونوِس دا نی: _ ستوان جان اد یشناس کرد و پرس فه یبه مامور وظ رو   بعد

 

با بروبچ بزنن،    لیدوغ و گوش ف  هیشما،  یخواهر زاده  نیگفتن که ا ،ی: _ واال سرهنگ طلوعمانینع
 ببرن!  فی تونن تشر یآزادن م

 

صدر، باز شده  یمضحکش انداختم، دهانش مثِل غار عل  افهیبه ق ی! برگشتم و نگاهرخندهی زد ز بعد
 بود و ابروهاش تو هوا کج و کوله! مثل گوجه قرمز شده بود!

 

 ..تی شخص ی_ وا چه ب

 

 خانم!  دی_ اوهوم!اوهوم! درست صحبت کنمانینع

 

حرکتش خندم   نیرو نشون داد، از ا  قشیزد و با انگشت شق  یزل زدم، اونم چشمک  ییحرص به دا با
 گرفت؛ 

 

 رو صاف کرد و جواب داد_دو شب تو بازداشتگاه هستن.  گلوش

 

 کرد و رفت.  یدادن بهم، خداحافظ  یدلگرم کمیبلند شد دستام رو محکم ِفُشرد، بعد از   ییدا

 

 جام بلند شدم و به طرف در رفتم؛  از
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 _ازدواج کرده؟ 

 

 ! ؟یتیم ییدا ؟ی_بله؟ ک دمیخشک شد! برگشتم و با تعجب پرس رهیدستگ یِ رو دستم

 

 دوستتون!  ر،یجواب داد_خ کالفه

 

آخه!  ششونی خواهرم جا موند پ یشده بهش، نگاه کردم، که ادامه داد_ بچه  ختهیاخم و تعجب آم  با
 تونن چند روز نگهش دارن؟ یم

 

به   رهی! منتظر خمارستانِ یکاردارم تو اداره! مادرش هم که ب رمش،یبگ  لیتونم برم تحو یهم نم فعالً 
 چشمام شد، 

 

تو وجودم   طنتی ! بهتره بگم، ش؟یآن دلم براش سوخت نه نه من و دلسوز هیبگم نه، که  خواستم
 قلقلکم داد!

 

نکردن! اون هم  تیاز اون شکا ی مسموم کردن فرزانه رو به من داد، ول  شنهادِ ی خودم گفتم درسا پ  با
 کنه، مگه نه؟  ریتو ِگل گ کمی دیبا

 

 جواب من و بده! ؟یی! کجایدهقان _خانم ، 
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 هیکه  شی آخر نیقد داره، عباس، جالل، و ا میرو خاروندم و گفتم_ آره بابا، سه تا طفِل قد و ن سرم
 هنوز اسم نداره! یاومده ول  ایماِه دن

 

 !؟یزده گفت_جد ذوق

 

 ! ومدیبهشون نم اصالً 

 

... 

 

 تنهااا یِ مانده ام تنها من

 

 ! یییی_ناز نفست قنار

 

 بود خوشگل و با محبت! یدختر یبرگشتن اارت،ی ز میرفته بود ی_پارسااال بهار دسته جمع

 

 مهربونه!  ایتوبه توبه،س ایتوبه توبه، س اینرمه نرمه! س ا ی_آها حاال!ِهِله ِهِله س

 

 واریگرفته بود، دستم رو به د ی اهی چشمام رو س یرفت و پرده  ی م جیبلند شدم، سرم گ یسخت به
 ابرا، وسط آسمون ! یشدم باال! رو دهیدفعه، دستم گرفته شد و کش کی  ن؛یگرفتم که نخورم زم
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 شه،  ینشسته و دور م  ییمایاز دور برام دست تکون دادن، صبا رو باِل هواپ دیو وح یاسی

 

 !دیپر یستاره ها م  یِ ، روشونه هاش گذاشته و سولماز به دنبالش  یِ دروازه باشگاه رو رو درسا

 

 هم  دیفرزانه و ام ،یبهرام 

 

  کیهوا بهم نزد یِ رو یا چهی کردن؛ از دور قال یسوراخ م  ل یکه من روش نشسته بودم رو با در یابر
 د؛ یبهم رس چهی شدن، قال  یم اهیداد، ابرها کم کم س یشد، باد به شدت تکونش م

 

ببرن،   نی که روش نشسته بودم رو از ب ی_زود سه تا آرزو کن! )باالخره اون سه نفر موفق شدن، ابر
شدم! باد شال و مانتوم رو با   زونی رو گرفتم و با دستام ازش آو  چهیشد، زود قال   یم  یکم کم خال رمیز

 نیا ی! آهان راسترسف  میبر یزرد بخرم با در  یمازرات هیخودش برد، تند تند گفتم_اممم! پولدار بشم 
 ! ایهم فوت شه نفله شه، بره اون دن مانیستوان کر نیرفت ا ادمی

 

دادم! دستام رو   یرو هم از دست م  ممیخوردن و تعادِل نصف ن یاز شدِت باد، تو آسمون تاب م پاهام
خوردم و بعد گفت:   یتکون اساس هیزد که  یغوِل چراِغ جادو قهقهه ا چهیسفت تر چسبوندم به قال

  ی سرعت با ی! ملتمسانه نگاهش کردم، که موتورستین  بیکه شد دو تا!فرزندم آرزو بر جوانان ع نیا
پرواز کردم! با    نیکه بهم وارد کرد، معلق به طرف زم یمحکم یبه طرفم پرواز کرد! و با ضربه   ب،یعج

 زدم! آخ کمرم.. غی باز ج یول  د،یرس  یزدم، گلوم به مرِز پارگ غیکه حنجرم داشت ج  ییرویتمام ن 
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که  یو سه نفر ییدا مان،یشدم، اما چشام رو که باز کردم، نع داریب یاز اون کابوِس لعنت المیخ به
کردن! اونم  یم هیبودن، و گر ستادهیدرسا و صبا باال سرم ا نطوری باهاشون تو بازداشتگاه بودم، و هم

و   لینارگ نِ ی کرد! با تزئ یخش مخرما پ دمش،یگشتم، د یاسی! با چشم دنباِل یسوزناک هیچه گر
زدن تو سرشون!   یم یو بچه ها هم دور تا دورم رو احاطه کرده بودن و دو دست یگردو! خسرو یمغز

 قبر مچاله شده بودم! یگود یِ سرم رو به چپ و راست چرخوندم، اما دورتا دورم خاک بود، و تو

 

من!  یِ بایمن، ز  یِ بااایخوند_ز یبود و م  ستادهیا کروفونینکره اش پشِت م  یِ داداشم، با صدا  د،یوح
 من! یِ ای من! دن یِ ای من دن یبای من! ز یِ بایمن! ز یبایمن ز  یِ ایمن دن یِ ایدن

 

 داد! یم  یآهنِگ مزخرف و مضحک عذاب روح نی! تو قبر هم من و با انامرد

 

  یکردم جلو  یم یچشمام گشاد شد، دستام رو باال گرفته بودم و سع دم،یکه باال سرم د یصحنه ا با
 ! رمی رو بگ ختیر ی روم م  لیبا ب  انی که دکتر آر ییخاک ها

 

 23#پارت_

 

 شد پس؟  یچ ری _صبا! اون ش

 

 ! ارمی_االن م
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  یتون  یدرست کنم!نم ری هم خودم ش ذارهی! نمدهیبو م گهیم رهیگی! بچه رو نم یدست و پاچلفت دختره
 جانم! گهیتونم د یبگو نم

 

 یینق زدن بچه ، دست از فکر کردن برداشتم و آروم آروم تکونش دادم و شروع به الال یصدا با
 خوندن کردم؛ 

 

 وقت! الال الال گل نرگس  ریکن، بخواب تا نشده د یی_الال ،الال، الال

 

 تا صبا نفله نشده کرکس! بخواب

 

 رو مبل رهاش کردم!   یاش بلند تر شد؛کفر هیگر یصدا ییاکبر!با تموم شدن الال اهلل

 

 ! میکن یخش دار م  یک یصدامون و برا نیخدا،ماروبب  ی_ا

 

  دیدارم!با ن یصورتم آروم و شمرده شمرده گفتم_بخواب!تمر یسمتش،برداشتمش و گرفتم جلو رفتم
 ندارم!  یین دا! البته منهیمالحضه بش یب یِ ها ییو تماِم دا مییو دا تییدا ی فرزانه به عزا یبرم!اله 

 

 دستام و رو به سقف گرفتم و بلندادامه دادم_ فرزانه! فرزانه!  بعد

 

 تکرار اسِم فرزانه ،بچه به خنده افتاد! با
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و تند تند تکونش دادم  دمیخوشحال چرخ د؛یخندیذوق نگاهش کردم؛دهنش باز بود و از ته دل م با
  دایخنده هاش، اوج پ تمِ یاسِم فرزانه رو صدا زدم؛ با هر فرزانه گفتِن من ر یو آهنِگ خاص   غیو با ج

 کرد!  یم

 

 و کنجکاو به دور و برم نگاه کردم؛  ستادم یوسِط اتاق ا ،یزی شکستن چ یصدا با

 

 _کو کجاست؟ 

 

 ؟ ی گفتم:ک جی! برگشتم سمتش و گصبا

 

 !گهی_فرزانه دصبا

 

 د!؟فرزانه کجا بو وونهیو گفتم_ د دمیخند بلند

 

 مبهتوش نگاه کردم، بچه رو تو بغلم چلوندم  افهیق به

 

 ! دمی؟ترسیرو شکوند  ی _چدمیبار پرس  نیا و

 

 !نی هم  خوندمی ! اسِم فرزانه رو دوست داره!منم براش بلند بلند مدیخندی بچه داشت م  طفلک
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 سِر شما دو تا آورده! ییتو!فکر کردم بال یریو گفت_ نم  دی کش  یقینفِس عم  صبا

 

 جونش تو پارک، در حاِل پرواز خوشه!  دیو گفتم_نترس اون االن با ام دمیخند

 

 اومد!  نجایتا ا ؟صداشیشکوند یشده مشکوک بهش زل زدم، ادامه دادم_ حاال بگو چ زی ر یچشما با

 

  یعنی!روغن بدِن ونوس شهی ...شزهی و با من و من گفت_ چ  دم،یاش رو د ی دگی وضوح رنگ پر به
 از دستم افتاد! هوی  کردم،ی درست م ری داشتم توش ش

 

 روغن بدن؟ شه  یش  ؟تویرو پرت کردم رو مبل و داد زدم _چ بچه

 

  میندار  ریش شهیجمع شده گرفت بغلش و گفت_ آره خوب ،ش  یاز کنارم رد شد و بچه رو با صورت  تند
 که!

 

خالقم  چیذره عقل نداره ه هیبشر  نیتو رو خدا!ا نیراه افتادم، بب  یو به سمت اتاِق کنار  دمیکش یپوف
 !؟ارمی از کجام ب ریش شهی من ش ب،یشهِر غر نیمن!حاال تو ا یِ شده برا

 

 !رفتی ور م  شیشدم و از اتاق خارج شدم؛رو مبل نشسته بود و بچه بغل با گوش آماده
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 کنهی که م یکار نیاول ادیب  یافتادم و رو بهش گفتم_ حواست باشه،ونوس وقت  یزیچ ادِ ی

 

کردم!کتک هم خوردم!خسارت هم  یهاش رو خال  یبی!من قبالً چند تا از عطر ج الِش یکردِن وسا چک
 بود،تو مواظب باش!  یب یدادم! حاال اون که عطر ج

 

 براش تکون دادم و از اتاق خارج شدم. یدست بعد

 

 24#پارت_

 

بعد از مصرف اون قرص ها که  شبیخارج شدم؛ د ک یتار یِ دسِت سرباز رو گرفتم و از راهرو َمنگ
چشمام رو باز   یشدم و بعد وقت  ی بی غر بیعج یِ ایاز دخترا تو بازداشتگاه بهم داده بود، وارد دن یکی

 درمانگاه زندان بودم! یِ کردم تو

 

 ستادم،یا یاتاق یدر بسته  یِ سرباز جلو کنارِ 

 

 !یآزاد ر،ی بگ لیرو تحو الت یِ _ برو تو وساسرباز

 

 _مگه دو شب نبود؟ 

 

 داده. تی رضا  یشاک  شه؟یدلت تنگ م هیو گفت_چ  دیخند
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که! فرزانه،  نجان یمعلق ا یمن! عجل ها یاومدم؛ خدا رونی و امضا کاغذ، ب کمیکوچ  ِف یاز گرفتِن ک  بعد
 ! ستنیکرد، با یو تقال م  دیدو یرشون مپشت س ی ترش ریَدِبه س هیکه با  یو بهرام دیام

 

رفت غرب! به سرعت از در   یزنان م  یپنالت گشید یِ رفت شرق و پا   یپاش م هیکه  یدر حال  فرزانه
خوِد من پرورش داده بودم مار جان! شوهِر من از کارت    نی_ دزد، دزد تو آستدیوارد شد و هوار کش
 سکمک کرده! عکسشه برداشتن زدن سر جلِد روزنامه ها! پ رهیکرده به خ یعابر بانِک من دزد

 زد! غمیت ادانهی بودم، ش مارستانی قانون؟! تا دو ساعت رو تخت ب  نیکجاست ا

 

 بشونی به تعق  ،یواشکیچشم و  رِ ی از ز خندم رو گرفتم و یِ هم فشردم و به زحمت جلو یرو رو  لبام
ادامه دادم، در اتاِق سرهنگ رو با شدت باز کردن و وارد شدن! از رفتنشون که مطمعن شدم، دوباره به  

 ! دیچی داخِل سالن پ یبی مه یِ طرف در راه افتادم که صدا

 

 ! بودن، پهن شده بود  نیکه حاال اونا هم پخِش زم یبهرام یها یترش   ریس یِ ! رومانیکر

 

شال)   جهی مردمه؟ چرا مثِل پ تِ ی چه وضِع حفظ امن نی جناب ستوان! ِبُمرده ا ی داد زد_ا یبهرام خانم
 !؟ یرو امواِل من رِ  یزن یم رجهی ( شیگربه وحش 

 

 *درسا

 

 . دیبد  ریش  شهیش هی_خانم لطفًا 
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 زم؟ یوقتشه عز چند

 

 دهن گشاده! یدونم ول ی_چندوقتش و نم

 

 !جان؟

 

کنه، دهنش  یم هیگر یوقت یدونم خانم ول  یگفتم اصالً! نم یچ زهی _دهانش چهارشانه است، نه چ
 فک کنم هشت نه ماهش باشه! شهیباز م  یلیخ

 

 بهم داد،   ریش شهیش یبسته   هیباال انداخت و از پشت سرش  ییابرو

 

 کردم و به طرِف صندوق رفتم؛  تشکر

 

 . شهیو پنج تومن م ست ی رو نداره ب قابلتون

 

 به سرم زد،  یدفعه فکر کیداشتم!  بمی و سه تومن ته ج  ستیمن فقط ب یلعنت

 

 چنده؟ ییجعبه به تنها نی ا خوام،ی به زبون آوردمش _جناب عذر م پس
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 کنم دو تومن باشه، چطور!؟  ی_فکر م

 

 ز، یم یِ جعبش در آوردم جعبه رو گذاشتم رو یِ رو از تو شهیش

 

و سه تومن   ستیژکوند جوابش رو دادم و گفتم_حاال شد ب یتعجب نگاهم کرد! که با لبخند با
 درسته؟

 

  ِپ یت لشمیبا تعجب بهم نگاه کردن دل یرو قدم زدم، چند نفر ادهی پ یِ اومدم و تو رونی داروخانه ب از
ده بود که نمون یهم برام باق یبود! پول  نشونیتو دستم بود، عجب پارادکس ب  ری ش شهیو ش یورزش

 برگردم. یبتونم با تاکس 

 

مستمر آزاد،   یو صبا نیو خواهرش و ساعِت تمر سیپل  یفحش به آقا هیداشتم  یکه برم یقدم هر
 دادم! یم

 

 ب یی_ب

 

 راهم ادامه دادم، به

 

بار   نیسوخت! ا گرگ یا یآقا نیبوق ماش گه،یبفرما برو سوار شو د کسیبابا خانِم ا ی! ابیییب  بی_ب
 قطع نشد گهیکرده باشه، د یانگار اتصال 
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 اهلل و اکبر! بیییییییی_ب

 

 بود! س یگشتم، سمنِد پل نیو دنبال ماش ابون، یسمت خ  برگشتم

 

 د یچیپ ابونی اسمم بلند تو خ هوی

 

 بفرما سوار شو!  ،یخانی_ خانم عل 

 

 بودن! یخانیاز خانِم عل یانداختم، همه منتظر حرکت یشده به دور و ورم نگاه سرخ

 

 ونوس!  یوا یحرکت کردم و سوار شدم، ا  نیبه سمت ماش  آروم

 

 . رمی بگ یشدم! پولم نداشتم تاکس یگرما داشتم هالک م نیبده، تو ا رتونیخدا خ  شی _آخ

 

 !یبرنگرد گهید یخوشحال نگاهم کرد و گفت_آزاد شدم! ذوق زده جواب دادم_بر  ونوس

 

 _ درسا! ونوس
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 ؟ ینگرفت  ادیاصطالحات رو هنوز  نیا یشب بازداشتگاه موند هیسرت  ریبهش زل زدم_ خ  کالفه

 

 د؟ یخوش   دیمالحضه شدم، _سالم جناب سروان خوب یب ییدا مانی متوجه ستوان نع تازه

 

 خنده داد زد  ری حرفم زد ز  نیکه پشت فرمون نشسته بود با ا یسرباز

 

 کوچولوهاتون خوبن؟  یراست _ سکووت! و بعد رو به من گفت_ ممنون،مانینع

 

 !میو به جلو پرت شد میبه شدت تکون خورد ن،یماش یتعجب نگاهش کردم که با ترمِز ناگهان با

 

 ! شی_ آخ آخ، ونوس خودت و جمع کن از رو من له شدم ،آخ 

 

که نگران  یبه ونوس نیدوباره راه افتاد. من_بچه هام؟! پرسشگر و خشمگ  نیمان،ماشیتذکر نع  با
 کرد زل زدم؛  یو نگاهم م دیجو یناخن م 

 

 کنه؟ مگه بچه هاتون هم.. یم  کاریچ  نجایا ریش ی شهیش  نی_ امانینع

 

 و گفت_برا خواهرزادتونه! دیوسِط حرفش پر  ونوس
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 ن؟ ی دیخر الیبرا دان نوی_ واقعًا امانینع

 

 داروخانه! امیکردن، منم مجبور شدم ب یم یقرار یب  یل ی_بله خ

 

  یِ و از دست دادم! صبا نمیلب ادامه دادم_ و شوربختانه تمر ری رو باد کردم کردم و ز مینی ب یها پره
 از آب در اومد! الیدان یجد ی جد ی ول الی گفت دان  یکج شانسک  یدوهزار

 

 25#پارت_

 

 * ونوس

 

از اول اعالم کرده   یفردا روز آخِر مسابقات بود، و خسرو م؛ی هتل شد یِ همراه درسا و ستوان وارد الب به
 میبر می گرفت می! من و درسا هم تصممیدار شیبه مدت دو هفته در پ یبود ، که بعِد سفر استراحت

 !میباش  شونیو ور دِل ا یچند هفته ا  هیو  یدرسا،عمه زر یخونه عمه 

 

 *درسا

 

بود که نگاِه اخم  یا نهیبه سقِف آسانسور زل زدم؛ آطبقه هفت رو زدم و منتظر  م،یآسانسور شد واردِ 
نفس کش   یما نبود! آ یِ و حواسش پِ   رفتی ور م ش یکه با گوش  دمید یآلود ستوان و رو ونوس

و با   اشمملکِت نگاه سیپل نیکِف آسانسور! نه درسا ا زم یصورتشو بر ونِ یبزنم دکوراس گهیم طونهیش
 نکن!  سهیآقا جعفر مقا
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 زدم و گفتم_ اول خانم ها!  یِن آسانسور رو به ستوان لبخندباز شد یصدا با

 

دستمو دراز کردم،طبقه   عیسر یل یاومدم ؛خ رونی قدم ب هیُهل دادم و خودم  رونی و به سمِت ب ونوس
 بسته شدن در و نگاِه متعجِب ستوان ابروهام و باال انداختم!  الِ یخی و زدم و ب ازدهی

 

 وونه؟ید یکرد کاری_درسا! چ

 

 !راهنتی مقدس! شماره پ ازدهِ یو گفتم:  دمیخند

 

! خوش  ازدهمیادامه داد_طبقه  یخانِم آسانسور یگناه داشت، و با صدا یخنده نگاهم کرد_ ول  با
 !دیآمد

 

بود!رو   ستادهیهم و برگردونم سمِت آسانسور، تو طبقه مِد نظرم اکردم و نگا یزی حرفش خنده ر نیا با
 ! نییپا ادیبه ونوس کردم بازوش رو گرفتم و گفتم:بدو بدو!االن م

 

 * ونوس

 

 و انداختم تو در و با مکافات بازش کردم!  دیکل عیسر
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! و اما خودم و مهمون کاناپه  گهیگوشه د  هیو ول کردم  ر ی ش شهیو ش فیو پرت کردم وسط و ک  کفشام
 شدم!

 

بچه باال سرم   یصبا و فرزانه فرزانه گفتِن درسا و خنده   یبستم، که با صدا یلحظه ا  یو برا چشمام
 !؟  خندهیم  شییدا ی! متعجب زل زدم بهشون !چرا کپدم یشتاب زده، از جا پر

 

 _ونوس!سالم! 

 

 !ومدیباز به سمتم م یلبخند نگاه صبا کردم، که با دستا با

 

 بغلم و براش باز کردم و تو بغلش غرق شدم! منم

 

 تو هم تنگ شده بود،خنگ!  ی_دلم برا

 

نگاه   شی زده به سمِت بچه رفتم،از درسا گرفتمش و به صورِت ُتف تف  جانی بغلم جدا که شد، ه از
 ! ایبور ده،برعکسیم یخوب  یچه بو یکردم!وا

 

ود! به صورِت خندان درسا نگاه کردم و گفتم_نگاش  ب ش یی زده شد، مطمئنًا دا یِ در پ  یمزاحم پ  زنِگ 
 الاقل! ری برو سنگر بگ وونهید ارهیحالت و جا م ادیکن!االن م
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 _ستوانه؟

 

  یشد ؛ با صدا میپتو قا رِ ی رفت رو کاناپه و ز  دینگاهش کردم که حساب کار دستش اومد و پر یحرص
 ضرب بازش کردم! هی و به سمِت در رفتم و  دم یبه شالم کش یدست ی دوباره زنگ، ُهل ُهلک 

 

 گفتم_ عه!سروان دوباره شما!؟  یعاد  یلی انداختم وخ ینگاه شیصورِت عصبان  به

 

 یبه من و بچه انداخت و گفت:بله ستوانم خانم س ت و ا ن!راست یباال رفته نگاه یابروها با
 دوستتون کجاست؟ 

 

 ل!داخ د ییو زدم اون راه و تعارفش کرد_ بفرما خودم

 

برام رزرو کردن!_چشم،  یسفِر آسانسور هیکه  دیو گفت_ ازشون تشکر کن  نییانداخت پا  سرشو
 !کنمی خواهش م

 

  ییسمِت دا دیدست و پا زد و خودشو کش دنشیهم با د ره؛اونیرو بگ الیرو آورد جلو که دان دستش
 ... یجانش، ول

 

 _آخ آخ!
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 شد؟  ی_چدیپرس  متعجب

 

 گفتم_موهام!  یحرص

 

موهام و گرفته  الیشد؛ دان دهیزده بود کش رونی موهام، که از شال ب یحرفم نگاهش به تره  نیا با
 ول کنه لطفًا! نیزدم و رو بهش گفتم_ بهش بگ غیهم داره!ج ی!چه زوردیکش یبود و م

 

 که! فهمهی گفت_ نم  خندان

 

 نفهمه!  شیی!از رو حرص تو دلم گفتم آره مثِل دادیکشیهمچنان داشت م الیدان

 

دستاش از موهام   دنشی!با کشدشیآورد،از بازوهاش گرفت و کش الیدستاش رو سمت دان دستپاچه
 ! شتریجدا شد و دردم ب

 

 رسوندم و با گفتِن خداحافظ در رو بستم! ییخواهر زاده رو به دا باالخره

 

 26#پارت_
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 یبزرِگ نو ساز، قدم ها یها ییال یو م،یرسا رو گرفتم و وارِد کوچه شدبهشت؛ دسِت د یُارد ی کوچه
 راس چشمام بود.  ریکه درست در ت  یسنگ فرش و آفتاب  یِ خسته مون رو

 

 دونه منم همراتم؟  یعمت م  گما،ی_ درسا م

 

 گفت  لکسیاش در آورده بود رو باز کرد و ر یکه از کوله پشت یآدامس جعبه

 

 _ نه!

 

 خداحافظ!  ام،ی و هول شده گفتم _عه پس من نم  دمیکش یبلند یه

 

 کردن در آورد،  هی گر یخنده و ادا  ریز زد

 

  شی پ دی! اوه اوه فرزانه و همسر هم که هستن، باییبدو  میدنباِل اتوبوس ت دی با کمی _ برو برو، فقط 
! یکن یاراز خواهر زاده سروان نگه د یبر یتون یهم م ید ینداره بهشون نرس بی ! عینی بش یآقا جعفر

 کردم، صبح بهش خبر دادم! یچلمنگ شوخ 

 

 لب گفتم و دنبالش راه افتادم؛  رِ یز یا نفله
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ته کوچه بن بست،   ییالی! ونگیری ج  یج  یرو باز کرد_ ج ششیدر نگهم داشت و ن  نیآخر یِ جلو درسا
ساختم هستا! متاسف نگاهش کردم که به طرف زنگ   یم یِرره داشته باش قد  ویدوبلکس! فقط و

داشت ها!   یب یعج   دیمن عقا امرزی شوهر عمه خداب نیرفت، منتظر بهش چشم دوختم که_ هوف! ا
هم نبود بهش بگه عمو جان، اون َزنه  یکی! ارهیآدم شانس م یبلند برا خونه زندگ ِگ گفت زن یم

 تو آسمونا؟ هوف فاتحه بخون!  یتگذاش ی ! آخه زنگ و واسه چاره یِبلونده که شانس م

 

 زنِگ رو فشردم، _َبلهه؟ یِ کنار، رفتم جلو و دستم رو رو  دی! کشرسهیکنار، من قدم م ای_ غر نزن ب

 

رو گفت و   نیو بله؟ من هنوز قصد ازدواج ندارم! ا  یچ یقدم شد و تند تند گفت_چ  شی پ درسا
 باد کرد.  یآدامسش رو بادکنک 

 

 تو، َمسخره!  ای_ ب دختره

 

بود و   اسینسترن و  یگل ها دهیبود، دور تا دورش پوش  کیکوچ م،یشد اطِ ی زده شد و وارِد ح در
 بود؛ دهیبه فضا بخش  یخاص یآجر ساختمون گرم یِ نما

 

 !کهیکه کوچ نیچقدر باحاله با ا نجایزده گفتم_ا ذوق

 

 دخترجان!  تیمهمه نه کم تی فی _ کدرسا
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  یها چکی که دورتا دورش رو پ  د یسف یبزرگ با نرده ها ی و وارِد بالکن میکوتاه رو باال رفت یتا پله  سه
 ستادم، یدر ا یِ احاطه کرده بودن، با لبخند کنار درسا جلو دیسف

 

 ! چه دلنواز اومدم اما با ُققنوووس اومدم.. دی_ در و باز کندرسا

 

 زد، داخل چهارچوب در حاضر شد؛ یسبزه که شانزده ِهفده ساله م یبا ضرب باز شد و دختر در

 

 !نجاستیا یک  نین یزد_ بب  غیج

 

 رو به من کرد کرد و گفت_ونوس دوستم دوستم ُسل نه! درسا

 

رو  شمیدرسا خوشوقتم! ن یحرفش و رو به من کرد_ ُسالله هستم، نوه عمه  ونیم دیبا خنده پر دختر
 دستاش رو که به سمتم دراز شده بود رو گرم فشردم. تا بنا گوش براش باز کردم 

 

 *درسا

 

که از ظهر تو دستم  یساعت یچند تا بچه، وحشت زده چشمام رو باز کردم! به عقربه  غِ یج  یِ صدا با
ها که نه،  یباز  یعصر! درست سه ساعِت تو خواب ناز بودم ، خستگ قهیبود، نگاه کردم. هفت و ده دق

  ِس یخ یموها  نبلند شدم، بعد از جمع کرد یاز تخت فلز زی از تنم در اومد؛ با خ ناتیتمر یاما خستگ
 دم؛ یآشپزخانه د یمشغول کار تو یِ رفتم و عمه زر نییپا یبه طبقه  پس،یعرقم با کل
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 گذاشت و به طرفم برگشت،  ییوظرف ش  یِ _ سالاام! مالقه رو تو

 

 برا خودت مگه نه؟ ید یماهت عمه جان،خوب خواب  یِ _ سالم به رو

 

 _ونوس کو؟ دمیکشان پرس ازهیو خم  دمیرو مال چشمام

 

 _ با سالله رفتن خونه پسرعمت. عمه

 

 داره ها عمه! ییونوس عجب رو  نی_نوچ نوچ امن

 

آب گرم کن تازه و روشن کردم؛ تا از   ر،ی دوش بگ هی با تو در او اثر کرد، فعالً برو  ینی _کمال همنشعمه
 بر رگ!  میزن یپز م یزر مهیاومدن خونه،بعد دوِر هم ق گهیبچه هام د یای حموم در ب

 

 دم، ینم ایتاِر موت و به دن هی_هنوووزم 

 

 دمیبازم خوابتو د شبید نیهم

 

 زده بازم رو عکسات  ی قفل چشام
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 !!نمیکه چشمات و نب  یاون روز ادین

 

 نه؟ یب  ی_خاک عالم! درسا عمه چشمات نم 

 

 ! خنده کنان داد زدم _نه عمه جان آهنگه!دمیآن ترس هیکه خودم هم   دیچنان هوار کش عمه

 

ناخود آگاهم حفظ    ریکه ناخواسته رفت تو ضم  دیکرد  یآهنگ رو ِپل نی! انقدر اَرنگتونیننگ به نِ  یا
 !شن یشکنه و همه ازش زده م یکنن که آخرم شاِخ م یشاخ م  رو زیچ  کیشدم، ملِت انقدر 

 

  اطیبسته شدن محکم در ح  یلباسام خارج شدم، که صدا دنِ یو بعد از پوش دمی چی رو دور سرم پ حولم
 شگونین هیدر و ُدُرستش کنم و بعدم   نیبه جون ا فتمیخودم ب  دیبا شه،ینم  نطوری،از جا پروندتم...نه ا
 ! ارهی ربدر و ببنده و صداش رو د  نیکه از همه محکم تر در تالِش ا رم یخوشگل از سالله بگ 

 

 27#پارت_

 

 _الو،ونوس!گوشت با منه دخترم؟ 

 

 . دییو به گوشم چسبوندم و گفتم_بله مادر جون..بفرما یگوش

 

 ؛یخسته ا دونمی کرد و گفت_مادر م یزیر خنده
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 بازارِ  یرب دی،بایهم دار گهید تی مأمور هی یول

 

 و سه پِل.  یاصفهان! همون که تو س بزرگ

 

 رو تخت بلند شدم و رفتم سمِت پنجره رو به کوچه، پرده رو کنار زدم_بازار چرا آخه،گرمه! از

 

 مگه نه؟  ی! گرما زده شدیشد  ضی مر ؟نکنهیاریزد_رو حرِف من نه م  غیج

 

 با هم پچ پچ  واریکه کنِج د  یشده به دو پسر  زیر  یکنار زدم و با چشما شتریرو ب پرده

 

 نقاب صورتشون شده بود!  دیشدم، نوِر خورش رهی خ کردنیم

 

از بازار   یخوا  یم یموهام و پشِت گوشم زدم و گفتم_ نه مادر جون فدات شم خوبم!حاال چ کالفه
 بخرم برات؟ 

 

 .کهی حجره کوچ  هی دریحجره مش ح یبر دی_با

 

 اونجا باشه!  دریهمن،ممکنه صد تا ح هیا شب_خب مادر جون همه حجره ه
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 دختر! ری _نخ

 

 . سین شتری ب  دریمش ح هی اونجا

 

دست خودش ها! شاگرد و زن و   یبرسدن دیو فقط با گم یکه م یبده نیا نیبدهکارم مادر! بب   بهش
 نه! فقط خودش!  ناشیپسر و ا

 

 ! و تماس و قطع کردم؛یبا  رمیصحنه روبرو ،خطاب به مادر جون گفتم_باشه،باشه م دنِ ید با

 

و با عجله از پله ها  بمی رو چپوندم تو ج یپشت در چنگ زدم ،گوش یچوب لباس زونِ ی چادِر آو به
 و سالله هم کالس کنکور بود. هیچشم چرخوندم به اطراف خونه،عمه خونه همسا رشدم،یسراز

 

 ؟ یی جاک  ی_درسا!در در

 

 . ومدیتق و توِق به هم خوردن قابلمه ها از آشپزخونه م یصدا

 

 ! نجامی_ا
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آب و بستم،بازوش و گرفتم و گفتم_  رهی و زود ش ستادمی تند کردم و وارد آشپزخونه شدم؛کنارش ا پا
از چادر ها رو انداختم بغلش!دستاش و با   یکیدر اصفهان! و  یفضول ات یحرف نزن بدو فقط، عمل

  وقرمز رنگ سالله رو پام کردم  یها ییچادر خشک و متعجب نگاهم کرد، بعد دنبالم اومد دمپا
دو بود و   کهی!ساعت نزدرونی ب دمشیسمِت در کوچه، بازش کردم ،دسِت درسا رو گرفتم و کش دمیدو

 و نشون یکوچه خلوت !با دستم نقطه ا

 

  یچشم و ابرو م  یهمون که ه ست؟ین هیبغل قیهمون پسِر تو رستوران، آالچ ن یگفتم_ او آروم  دادم
 ! کانیاومد! پ

 

 دستش؟ هیونوس، خوِد پدر سوختشه!اون چ ی_وادرسا

 

 !گهیشده نگاه کردم_ لواشِک د زی ر یچشما با

 

زود باش! مردک داره تو   ری لواشک کجا بود! عکس بگ ی گیم یو به دندون گرفت و گفت_چ   چادرش
دادم دست سرهنگ و سروان و سرگرد   ،یو که بردم کالنتر نیکنه! ا یبرا من رد و بدل م اکیکوچه تر
 فهمه! یم پ،ی و سرت

 

 مختلف ازشون گرفتم! یایو تکون دادم و ده پونزده تا عکس در زوا  سرم

 

 ! نی_آفردیکش  یخفه ا  غیزده ج  ذوق
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 28ت_#پار

 

آب رو با تک تِک    یدور، خنک یبه نقطه ا رهی بعد، خ هیتا زدم، و چند ثان  یشلوارم رو کم ی یِ ها پاچه
  یو دوِم مهر ماِه هفتاد و شش؛ بعد از کل  ستی متولد ب یخانیتنم احساس کردم؛ ، درسا عل  یسلول ها

خودم فوتسال   یبه عالقه  ،یسالگ  زدهیباالخره تو س یمختلِف ورزش یشاخه به شاخه کردن، رشته ها
  یبی غر بیخودم جوالِن عج  یِ َتک فرزند بودم و برا شیدوساِل پ نیرو آوردم، تا هم یو پسِت دروازبان 

! ده سالم بود که با ونوس  دیرس ان ی خواهرم، دوراِن سلطنتم به پا بایدادم! اما با اومدِن د یتو خونه م
دانشگاه و رشته   کی یِ خوشمون، تو س و اقبالِ دوستم! و از شان  نیتر یم یآشنا شدم و اون شد صم

 دتم؛یکش  رونی! زنِگ در از فکر ب م یقبول شد یروانشناس 

 

 ه؟ ی_ ک

 

  هیمهربون عال یام! خودم رو به در رسوندم به زور قفل سر سختش رو باز کردم چهره  هیجان عال درسا
 .دیتو، خوش آمد دیجون! بفرمائ  هیاز لبخند بود من_ سالم عال  زی خانم لبر

 

  ادمیماهت رو  یچهره  یشد و گفت_ ماشااهلل بزنم به تخته! چقدر بزرگ و خانم شد اطی ح داخلِ 
 نکرد؟  تتونیرفته بود؛ سالله که اذ

 

  ری س د،ینه اتفاقًا با هوشش به دادمونم رس ن،یگفتم_ لطف دار میبود دهیرس یکه به دِر ورود  یحال  در
 هاشم که نگم براتون! یترش 

 

 داره دخترم!  ییشد قد دو تا توِپ بسکتبال و گفت_ چه طرفدارا شماشچ
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 . زمیبر ییبراتون چا دی ن یکردم _ بش  تعارفش

 

  د؛یخر می دختر با هم بر نیرو تو هوا تکون داد و گفت_ نه نه، قربوِن دستت اومدم! دنباِل ا دستش
 ما! یخونه   دیایکنم ب  یفردا شب خبرتون م

 

 باال برم که ونوس پشتم ظاهر شد!  یکردم و بعد از رفتن سالله و مادرش و خواستم به طبقه  تشکر

 

 خوام برگردم!  یم؛مینرفت یدرست و حساب رونِ ی ب هیگذشت  التمونی_ دو روز از تعط  ونوس

 

 در خانه با خودت!  تی تبسم! اما عواقب کپک زدگ یب   یبایز  یبر  یتون یباال انداختم_ م یا شانه

 

 * ونوس

 

 سا؛ یکل میشدم، قرار بود اول بر ادهیاسنپ پ ینقره ا یپژو از

 

 م؛یشد سا یو وارِد محوطه بزرِگ کل  میگرفت  طیتا بل  دو

 

 !امی بزنم، م  نای زنگ به مام م هی_ تو برو داخل، من درسا
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 !ای نگاهش کردم _ باشه زود ب مشکوک

 

  یرو انی و جهنم  انی جالب از بهشت یری بود شدم، تصاو  تیاز جمع رو گفتم و وارِد سالن که مملو  نیا
! طبق  ستی که، متوجه شدم ن رمی و چند تا عکس بگ ارمی رو درب مینقش گرفته بود، خواستم گوش وارید

کردم   یشد، سع  یبلندگو پخش م  یتو حی مس یسیمعمول خونه جا گذاشته بودم، داستان از دوراِن ع
که  یداد! مرد یمردم اجازه نم یباطل! همهمه  الیخ  یکنم تا بتونم بشنوم؛ اما زه  زی گوشام رو ت

  رونی به سرعت از سالن ب دم؛یبود که د یزیچ  نیزد و آخر یم  انوینشسته بود و پ تی پشت به جمع
نفسم   نه؟نشستم! هوف چه خبرتو یورود یپله ها یِ و رو  دمیکش نیزم  یخستم رو رو یِ اومدم، پاها

کردم و به   زیت  یبشه! چشمام رو عقاب داشیکه باالخره درسا پ  نجایا نمیش ی! حاال انقدر م دای باال نم
 نظر گرفتم.. ریز ق یرفت و آمد ها رو دق

 

کردم،   رزنی! برگشتم و نگاه پلمی!ذل لمیرد کن،عل ابونیمنو از خ ایننه! ب  ینی بب ریخ  تی _ دخترم از جوون
 هستم! یمنتظر کس  نجایو گفتم_ ام مادر جان شرمنده، من ا دمیبه روش پاچ  یلبخند

 

 رمیم گهیمن د دی_ بفرمائ دم؛یکش رونی که گفت رسوندمش و دستم رو از دستش ب یکوچه ا یجلو
 خداحافظ. 

 

 ؟یچه کار گهی_ ددمیتو هم پرس یزد_ نه نه واستا کارت دارم بچه جون! با اخما  غیج

 

سو ندارن،  گهیچشمام مثل قبل د  نیدارم، ا دیرو نشون داد و گفت_اونجا خر ی فروش  وهیعصاش م با
وحشتانکه،    نیهمچ ختتی؛ تو معلومه ر دنیکنن تو مشمع بهم م یآشغال م یشرفا جنسا یب نیا

 . ای!بدو ب ترسنیازت م
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داد از من   یکه تو قدم زدناش م  ییقر ها نیگفتم و پشت سرش راه افتادم، با ا یاستغفراهلل ا کالفه
رو از سبد جدا کردم، بردمش سمت مشمع که خانِم   ی ن یزم  بی! سدیرس یهم سر حال تر به نظر م

غره  م! چشدای! گنددهیپوس ه؟یمارپل با عصاش زد رو دستم! مبهوت بهش زل زدم، که داد زد_ اون چ
دوباره به سمِت مشمع بردمش که  بهتر بود، ی ظاهرش کم یک ی نیرفتم و پرتش کردم تو سبد، ا یا
 ! نیخوره بذار سرجاش، آفر  یدخترک! اون مونده تو سرما ِبَدرد نم یگفت_ ه یسر نیا

 

 تره!  نیب  زیشما که از من چشمات ت  ؟یگرفت ستگاهی_ حاج خانم امن

 

_حرف نزن کارتو انجام بده دخترک مگه من اتوبوسم؟! انگار که روِح فرزانه درونش رفته بود! رزن یپ
 منان! زدیا ای! برد ی که بکار م یا گهید ی بای دخترک و کلمات ز

 

 جونم! وسیکه تموم شد، اد نمیها رو به دستش دادم و خوشحال گفتم_ خب ا دیخر

 

تا اون   اینگاه کردم، که ادامه داد_ ب جیقشنگه! گ یلیآروم و مهربون گفت_ تو که چشمات خ یلحن با
 ننه! ادهیز دامیاز خودت بگو برام، بعدم برسونم خونه! خر  کممی  م،یبر  یفروش یسبز

 

_ آره  رزن یآواره شدم؟! پ بیشهر غر نیتو ا ینطوریخداا آخه من چرا ا یبغض راه افتادم دنبالش_ ا با
! گمیِپَد سگا! توله هام و م نیمن ا ید خواستگارعباس آقا اوم نیگفتم ا یدخترک، داشتم م

من   ونهجلو در خ ادیهر روز شده کارش، م  نی! حاالم ایریو معرکه گ یری پروندنش رفت، گفتن سِر پ
 ! رونی شکنه تا من بزنم ب یانقدر تخمه م  وار، یبه د زنهیپاشو م هی
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  ناهاشیزد تند تند گفت_ ا یکه به مانتوم چنگ م  یپشتم و در حال دیکه پر می دیرس  یکی کوچه بار به
 بچه؟   یخند  یرفتم که گفت_ چرا م سهیَمنه! از شدِت خنده ر یچه ِپپس  نی االنم منتظِر منه! بب

 

  رمیجوون من م ؛یگی_ حاال همون که تو مرزنیبود! پ  یباز هیمن  ی_ مادر من اون ِجنِتلَمنه! ِپپس
 شوهرمه! نیسوم نیا نی ها، منو بب  یترش  ی! می بهتر کن کمیاخالقتو هم  نیکن ا یسع گهید

 

تونستم  یبودم و م  ومدهین ی ا یطوالن رِ ی توجه به حرفش از اونجا دور شدم، مس یسرعت و ب  به
  ،ییآشنا یِ رد بشم که صدا ابونی اونجا منتظرمه، خواستم از خ گهیکنم، درسا االنا د دایرو پ  سایکل

 شاخک هام رو تکون داد !

 

گم شه از پِس   خمیتو مر دمیکه من د یدوستتون رفته باشه خونه، اون خانم  د یشا  ،یخانیعل  _ خانم
 د؟ یکن داشیسرباز همراهتون بفرستم، کمکتون کنه، پ هی دیخوا ی! مادی خودش بر م

 

 29#پارت_

 

خودم و مچاله کردم    ییجورا  هیبهش و   دمی،بدو بدو کنان رس دمیسلطان دلها رو د سانی دور ن از
  زی که سرتاپاشو آنال نطوری! همبتهیتونستم خم شدم!قِد بلند هم مص یکه هم م ییپشتش، تا جا

 لب  ری ز کردمیم

 

 !؟یگرد  یدنبالم م سیپل ش ی پ یشانسم کردم! مگه من بچم که رفت  نیباِر خودم و ا   چاری ل  بازم
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که  ییدرست جا  شه،یمثِل جن ظاهر م رمیکن،چجورم لم داده به موتورش! هر جا هم که م نگاش
 گشت داره! شمیکه گم و گور م ییدنبالم، جا ادیرستوران م  رمیم

 

  نک یکه من سنگر گرفته بودم، ُهل شدم و ع ییجا ابون،درستیسمت خ نیبرگشتِن سرش به ا با
 !گهیصاحاب و از اول بزن د  یب نیشمام،بگو او که داده بودم باالروگذاشتم رو چ میدود

 

کرده بودم.االناس که درسا   رید یخارج شده بودم،حساب   سایساعت بود از کل می ساعتم نگاه کردم،ن  به
 صدا بزنه...  یاسمم و با مسخره باز سایکل کروفونی بشه، و بره پشِت م یباز سی پل الِ ی خیب

 

تا گلوت و پاره پوره کنم و  ی چنگول کردمشون و آروم گفتم_کاش االن جلوم بود هِ یو شب  دستام
!هنوز هم داشت با تلفن  مانیکه ژست گرفته بودم وحشتناک بهش نگاه کردم! ستوان نع نطوریهم

 !قهی زشتش...بد سل یبا اون حلقه  زدی حرف م

 

بودم  دهی که چسب  یسانیاز ن ییلحظه صدا ن،همونیرو زم دم یبلندش پام و با حرص کوب یخنده  با
 سلطان! ستیلب گفتم:االن وقِت رفتن ن  ری نگاه کردم و ز نی بهش اومد،با ترس به داخل ماش

 

نگاه کردم،   شدیم ادهیپ  نیکه از ماش یو به فرد دمیشالم و جلوتر کش  ن،یباز شدِن دِر ماش یصدا با
 شده بود و هنوز از حضورم خبر نداشت! ادهیپشت به من پ 

 

 تنش بود.  نداختی مادرجونم م یمالفه ها ادِ یکه من و  یگل گل  یصورت راهنی پ هیبا  یکرد شلوار
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و   دیبه سر و گردنش کش یاش متعجب شد،دست افهیق دنمیسمتم،با د دیکردم که چرخ  یا سرفه
 ! پیباال!چه خوشت دیاش کش نهی شلوارش و تا قفسه س

 

 خانم؟  دیبلند گفت_با من کار داشت ین یریکرد و با لهجه ش  یمسخره ا ی خنده

 

 هم کالم بشم! مانی برم.خوش ندارم دوباره با نع نجایسر هم کنم و از ا  یدروغ هیبودم  مجبور

 

اشاره   ابونی.و با چشمم به اونظرف خ دی!آروم حرف بزن سی اجبار سرم و تکون دادم و آروم گفتم_ ه به
 ؟ ینی بی کردم و ادامه دادم:اون مرده رو م

 

 !نمشیب یو تکون داد و گفت_ ها آره م سرش

 

، ترِک   یکنتم تو گون یم نهی!پسرخالمه!کمکم کن فرار کنم،اگه من و بب نیو دادم باال و گفتم_آفر نکیع
 تا تهرون...!  رونهی موتورش، و م

 

 !؟یدختر خاله  ستوانشوما  یعنیو گفت_  دیبه سرش کش یدست جیگ  ینگاه با

 

 فهی مامور وظ  نیا ؟تویکه نگاهم به دو نفِر کنارش بود گفتم_چ یشده نگاهش کردم و در حال  خشک
 ؟ یشناس یشناس و م
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بود   نهیآ رهیکه خ  نطوریزد و هم  یسمت خودش، لبخند دیرو کش  نهیو آ  نیسمِت ماش دیچرخ
! تازه قرار  دمشید ادیز یتو کالنتر شه،یم ی! چند سالیموهاشو مرتب کرد و با ذوق گفت:آره،پس چ 

 .د یای هم گفتم با ما ب نایخواهرش بروم ! به آقا س   یاست به خواستگار

 

دونست خواهرش بچه هم داره! دوباره اونور و   ینم چاره ی گفتم ب یگفته مبارکه ا یچ نکهیا الی خیب
دم گوشش و   رفتی م یتو دست درسا ه یهم کنارشون بود و گوش گهید  یکی بار  نیانگاه کردم،
 زد! یبه من زنگ م  ن؛گمونمیی پا  گشتیدوباره برم

 

 دم یبرگشتم سمت آقاهه و پرس  دوباره

 

 شه؟ یم کارتی_چ

 

 ؟ ی_ک

 

 !گهی_ستوان د

 

 هستش ها! ژهیو گانیمامور  ؟ی دیهم دوستمانه! همان که کنارشانه د نای_پسِر مهندس اس. آقا س

 

فاصله   نیرد و بدل لواشک عکس تو کوچه گرفتم! از ا  نِ یبود که ازش ح ی! گمونم همون پسرنایس
 شباهت داشت..   یلیخ
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دوباره   یصورت   رهنیلب جوب نشستم و زانوهام و بغل کردم، سرم و گذاشتم روشون که پ نیغمگ
 سمتمان،چکار کنم من؟  نای! ستوان دارن ممانیکه دختر خاله ستوان نع گمیگفت_ م 

 

 30#پارت_

 

کردم_   سانیچشمام برق زد! ،رو به راننده ن یری لوازم التحر یِ تابلو دنِ یبه اطرافم انداختم با د ینگاه
! دوان دوان دیخبر ندار دیبگ دنیپرس  یمن سوال یلطفًا اگه اومدن و درباره  نجایا دیواست قهیدق کی

 رسوندم  ریخودم رو به لوازم التحر 

 

 ! دیاستامپ قرمز بد هی_ سالم، من

 

گذاشت، حساب   زی م یِ رو  یتر کرد و از پشِت سرش استامپ کی رو به چشماش نزد نکشیجوان ع مردِ 
 کردم و از مغاره خارج شدم؛ 

 

 !یخاُنم خانم هاا یبلند شد_ها سانیراننده ن یِ صدا

 

 کن تو رو به خدا! یآبرو دار قهیدق  کیقرار دادم و گفتم_ آقا  مین یرو ب سی رو به عالمِت ه دستم

 

گونم پخشش کردم   یِ و رو دمی شدم، انگشتم رو به استمپ مال  میدرخِت بزرگ روبرو مغازه قا پشت
 ابان؛ یو حرکت به طرِف خ قیعم ی! نفسندازهیسوزه و غر و لند راه نم یدلش به حالم م یدر نطوریا
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زده   بتیگفت_ سه ساعت کجا غ یبه طرفم اومد و عصبان  دنمیبود با د ستادهیا سانیکه کناِر ن درسا
  دایکرد که مادمازل رو پ یکله پوک؟ مامور مملکت وسِط گشتش، داشت به من کمک م یدختره 

 ؟یدیم راژی برا خودت و یدار بی کنم!بعد تو، تو شهِر غر

 

و نظاره گر بود   ستادهیا نهیکه دست به س مانی روم کنار زدم و به سمت نع ِش ی دستم درسا رو از پ با
  یِمن و ِمن کردم و باالخره زبانم باز شد_معذرت م  کمی  ستادم،یاش ا یرفتم، در فاصله چند سانت

شلوغ   یاد یز کمی ! بعد رو به درسا ادامه دادم_دوست من دینبود دنباِل من بگرد یازیخوام ستوان! ن
که باشم از پِس خودم   خمیبخوام گم بشم ،تو مر ستمی! بچه که ندهید ادیز یسی پل  لمی! فارهیدر م  یباز
 شده؟  یدرسا که صورتت چ  یِ و سواال مانی متعجِب نع یِ توجه به نگاه ها  یدرسا خانم! ب امی بر م

 

 بود رفتم ستادهیکه دو قدم جلوتر ا ی زرد رنگ یو گرفتم و به سمت تاکس  دستش

 

 *درسا

 

  ایرو بکشم،  یخانِم مو فرفر نی ناِز ا دی! حاال بایباشد_لعنت یمشترِک مورد نظر خاموش م  دستگاهِ 
 بشم؟! ای فرارش و جو  لیو دل  ،یونوِس قد چنار نیبه جون ا فتمیب

 

بردم آدرس   ادیسالله و ونوس و از  گهین،دیاومد که سر پله ها خوردم زم ادمیزانوم ،  دنیکش ری ت با
 به راننده دادم، و چشمام و بستم!  خونه پسرعمه رو
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و با   میرو حساب کرد هی.کرامیبود دهیبه کوچه انداختم رس یونوس چشمام و باز کردم ،نگاه  یتکونا با
  یذاشتی،می.زنگ و زدم و رو به ونوس گفتم_چرا فرار کرد میرنگ قدم برداشت  دیهم به سمت دِر سف 

 ! میکن یزی چ یتشکر

 

 رفت و زود تر از من وارد شد.  یغره ا چشم

 

 تو اتاِق من، ونوسم اونجاست.  میبر ایب یکنان به سمتم اومد_ دُر ُدر  غیج  غیج سالله

 

 هیبه عال  نییپا  رمی کردم گفتم_ م یبهش نگاه م  نهیکه از تو آ یسرم مرتب کردم و در حال یِ رو رو شالم
 جون کمک کنم. 

 

ژکوند به طرِف آشپز خانه راه افتادم؛ بلند   یم و با لبخنداومد  رونی توجه به خواهشاش، از اتاق ب یب
 من هستم! دینیبش  دیگفتم_ عمه جون شما بفرمائ

 

داشت جواب داد_ نه درسا   یبر م  نتیاز کاب  یکه ظرف یجون در حال  هیقربون صدقه ام رفت و عال عمه
 ارم؛ یب  یچا دین یبش دیبر دییآمادست شما مهماِن ما زیجان همه چ

 

 دو نفره نشسته بودم؛ یمبل  یِ بعد کناِر عمه رو هیبود و چند ثان دهیفا یب اصرارم

 

پدرام چه  ییشده از دا ییبایمادر، حاال چه خانِم ز دمشیرضا_ ماشااهلل انقده بچه بود که د  پسرعمه
 .میزدن، دلتنگشون یبه ما م یسر هیخبر؟ قبالً ها 
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 اصفهان  انیم د یکار و مشغله هاشونن اتفاقًا گفتن ع ر ی پسرعمه جان، بابا هم در گ دی_ لطف دارمن

 

با بابا   یآخِر صحبت هام خوشحال شده بود از پسرعمه خواست که تماس ی که یاز ت  یکه حساب  عمه
 ره؛ یبگ

 

هم  پسر عمه و سالله در کنارِ  یِ ها یبود رو با شوخ دهیبراش تدارک د  یجون حساب  هیرو که عال  شام
 ما گذشت.  یِ نحو برا نیدر کل اون شب به بهتر م،یخورد

 

 .میخارج شد  اطیهمراه ونوس و عمه از دِر ح ،بهیاز خداحافظ بعد

 

تو رگ!   میبه حساِب من بزن یبستن هی میکه بر هی_ عمه جون فعالً که ساعت َده شبه وقِت خوبونوس
 ! دیشما زحمت بکش شهیهمش که نم

 

  یبستن نیاومد ا ادمیو زودتر از همه گذاشت رفت جلو در... دیتعجب نگاهش کردم که خند با
 !کنهی م رییو صد و هشتاد درجه تغ رهیجلو خودش و بگ  تونهینم گهیکنه دهوس

 

 31#پارت_

 

 که پشت  یمغازه شدم و رو به پسِر جوون وارد
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 تنها وه،یآبم یحاو یرنگ  یرنگ یها وانیل انواع

 

 شه؟ یمعلوم بود گفتم_چقدر مهاش  چشم

 

 نداره!  ی_قابل

 

کناِر   یِ ُهل دادم،بعد از گفتن رمز و گرفتن کارتم به سمِت مغازه گل فروش  زی نگفتم و کارتم و رو م یزیچ
 آفتاب! اهِ یمغازه، گل و گ یباال یم یقد یچشم دوخته بود به تابلو یرفتم، عمه زر یفروش  یبستن

 

 !زدیپلک هم نم یفکر بود و حت تو

 

 . دمیشده دخترم؟ترس یو گذاشتم رو شونش،برگشت سمتم و با ترس گفت_چ دستم

 

 عمه جون؟ دیکردی فکر م یزدم و گفتم_به چ یلبخند

 

کرد و آروم   یا اد،خندهیگوشه چشمشو با انگشت گرفت و اجازه نداد رو صورتش فرود ب اشِک 
 نیو بعد با دستش به مغازه اشاره کرد و ادامه داد_ا افتادم؛ امرزمیشوهِر خداب ادِ ی  زمیعز یچ یگفت_ه 

  تزود رف  یلی!خمیجا هم عاشق شد نیم،همیکرد  ی.با هم کار ممیمغازه ماِل اون بود،زماِن قد
 .دیسالله هم ند ی!حتیلیخ
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  دم،یمغازه عطر تنشو بو کش یروبرو یرنگ یبه چراغ ها ره یقدم سمتش برداشتم ، بغلش کردم و خ  هی
 و پر از محبته! دهی بغل مادرجون آرامش م نِ یبغلش درست ع 

 

 ها عمه جون!باالخره مرگ حقه...روحشون شاد. یو از دورش باز کردم و گفتم_غصه نخور دستام

 

 ! امیدنباِل درسا،زود م رمیادامه دادم_م رفتمیکه عقب عقب راه م یحال  در

 

 از اونجا دور شدم.  و

 

 هیتک  لی.از استادمیرس  یدرخت بزرگ یگذشتم و به فاصله چند متر کیچند تا مغازه بزرگ و کوچ از
 !دهیم هی به درخت تک  ینطوریدرساست!چون فقط اونه که ا دمیدادنش فهم

 

 گذشتم،  یم نیکه از کوچه ما ب یحال  در

 

 ؟ یخوا  یخانم شوهر نم یکلفت ادامه دادم_ه یاسمش رو صدا زدم و با صدا بلند

 

 !رهی ما گ شیدلت پ  دونمیکه م من

 

 *درسا
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 بزنم! غی سِر سروش که با لبخند بهم زل زده بود، ج ایبه حرِف ونوس بخندم  دونستمی نم

 

سر تا پا   نمشیتر بب قیدق دونستمیرفت،حاال م نیاز ب نمونیب یشدنش فاصله چند متر کی نزد با
 ُرِز قرمز تو دستش!   هیپوش بود و  دیسف

 

 براِق دوِر گردنش، باعث شد چونه ام بلرزه، ِشئ

 

 دوِر گردنش بود... هنوز

 

 گهیدرسا! چند سال از اون روزا گذشته، تو د یباش یقو دیو تو دلم گفتم با دمی به چونه ام کش یدست
 !یفراموش کن  دیو با یبزرگ شد

 

لب   ری ز یشد ،صورتم و تو هم جمع کردم و آخ شتریدادم، و که دردش ب هیپام رو به درخت تک دوباره
 گفتم.

 

تو چشمام   رهی که گوشه جدول بود چپوند، دستاش و به سمتم دراز کرد و خ فم یشده گل و تو ک  هل
 کمکت کنم! ؟بزاری_خوب دیپرس

 

 .می! بر یکرد ری د یلیگفتم_ خ شمونیبود پ دهیفاصله رس نیکه تو ا یزدم و به ونوس  یپوزخند
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 _ درسا، من.. 

 

 !؟هانی اریبهت اجازه داده اسمم به زبون ب یادامه بده و به سمتش براق شدم و گفتم_ک نذاشتم

 

 بدم!  حی...اجازه بده توضیخان یگفت_باشه باشه!خانم عل  کالفه

 

توجه به چشمان  یرد شم. ب  خامیخودت باشه! برو کنار م یارزون  حتیکردم و گفتم_توض یا خنده
کرد، و به سرعت   یرو برداشتم و گل رو پرت کردم تو بغلش که حاال فقط نگاه م  فمی متعجب ونوس ک
 ازشون دور شدم. 

 

 32#پارت_

 

 

 

 کشه.  ینوزده ساله پر م یِ نگاهم،به ُدرسا یکنم و پرنده  یآب سرد رو باز م  دوِش 

 

 !ادیداره م زوومیعز ادیفر ادی فر یو خوند_آها دیکش یغیج  یخوشحال با

 

 . مینیب  یاون موقع حسادتتم م ادی ب  ای_ آروم تر بچه! حاال بذار دننایم مامان
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  وهیرو از ظرِف م  یسبز ترش ِب یکه س یرنگ َرها کرد و در حال  یری ش یِ مبِل راحت یخودش را رو درسا
 یگاز  هیاوقات  یگاه دیهم مهربونم فقط شا یلیمن خ رمی داشت، گفت_ نخ یبر م ،یعسل  یِ رو
 ! ینطوریا رمش یدستش زد( و ادامه داد_ بگ یتو ِب یمحکم به س ی) گازِ ،یزیچ

 

 !م؟یبذار  یحاال اسمش رو چ ی _ وادینگران شده بود بحث رو عوض کرد و پرس  یکه حساب  نایم

 

 ...اسمش با من!یاشاره کرد یف یظر اری ! به نکته بسنایمام م  نی_ آفردرسا

 

  ایدختِرش که تنها چهار ماه تا دن یِ مناسب، برا یگوگل به دنباِل نام یکه در صفحه  یدر حال  نایم
 !ادیقشنگه هم به درسا م شی! هم معنبایمانده بود، به درسا گوش داد _ د یآمدنش باق 

 

 ! کالیکه داشت، وارِد خانه شده بود جواِب دخترش را داد_ بار یدیدرسا که همان لحظه با کل پدرِ 

 

 ! بایُدرسا د  نا،یم نا؟یچرخه مگه نه م یب تو دهن مخو  یلیَبه َبه خ  با،ید

 

و آن ها را    دیدرسا را پسند یشنهادیپدر و دختر قرار گرفته بود، اسم پ یِ حرف ها  ریکه تحت تاث نایم
 دعوت کرد.  نیبا طعِم دارچ یِ چا کیبه 

 

دوستش که همچون  نیتر  یمیکرد، ونوس، صم یم ییبود که درسا به شدت احساِس تنها   یروز چند
شده بود، و از   نی خانه نش  نیَتمر ن یدر آخر ش،یپا تِ یماند، بخاطر مصدوم یاو م یبرا ،ی تن یخواهر
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  هاشد که آن  یم یداشت، چند وقت نایهم که م یتیگرفته بود! با وضع یچند هفته ا یدانشگاه مرخص
 چیشد، ه  یهم ُتق و َلق برگزار منرفته بودند، و به جز سه روز کالس در هفته، که آن   رونی ب یخانوادگ 
 شده بودند.  لی شد که تعط   یم یها هم چند روز نی نداشت! تمر یگرید یسرگرم

 

گفت_ خسته شدم بس که   نایطعنه زد و خطاب به م واریشنبه صبح بود که غر غر درسا به در و د پنج
 کار نشستم! یب

 

  یتون یتو خونه تموم شده، م زمونیو گوشش با درسا بود گفت_ همه چ ونیکه نگاهش به تلوز  نایم
 فروشگاه مادمازل؟ یبر

 

 ی قهیبه اتاقش رفت، پنج دق یگریحرف د چیزد بدون ه یکه از شدت ذوق چشمانش برق م  درسا
 شد! نیرنِگ مادرش را گرفت و سوار ماش  ییو شش آلبالو  ستیدو چِ یبعد حاضر و آماده سوئ 

 

 ما باشه نِ یما بِ  یحِس تازه ا هی دی_با

 

 رومونه   ِش یها پ ن یبعد از ا  یخوب یِ روزا

 

 نبود اما من واسه تو مردم  آسون

 

 ها حاال با تو چه آسونه! یسخت نیا
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 کرد! یدر رانندگ شیگر یبه ناش  یُدبِل فوق العاده اش دهن کج  پارِک 

 

شامپو ها شد؛ همان   نِ یب  دنیبرد و مشغول چرخ یلوازم بهداشت یرو با سرعت به َقَفِسه  یخال  چرخ
هم  نباریا  دیچرب را در سبد گذاشت، به شامپو بدن ها که رس یمخصوص موها یِ شگیهم یِ شامپو

 بود را انتخاب کرد؛ شیبو ی فتهی ش یرا که حساب  ییشامپو بدِن کاکائو

 

آنها   رِ یمخصوص درسا، که در ز  یِ دهایو خر نایم یِ سبد پر بود از سفارش ها یِ بعد رو ی قهیدق چند
 کردند!  یاحساِس غربت م یحساب 

 

در ذهنش زد ُسِس گوجه  یآن جرقه ا کیقدم مانده بود که به صندوق برسد و حساب کند،  چند
دستش  ک یکه  یمختلف! در حال  یِ بغل دستش پر بود از ُسس ها ی! از شانس همان قفسه یفرنگ

شامپو بدِن   گرشینداده بود، و در دسِت د یز آن را در سبد جابود و هنو یقرمز یُسِس خرس 
او را از   ییخوش آن بسته بود، صدا یِ بو  یکرد بود و چشمانش را از مست یآن را بو م هک شیی کاکائو

 جا پراند_خا...

 

! درسا ُهل  ختی به هم ر ونشیکالم دکوراس نیهنوز کالمش کامل نشده، و با ا  چارهیب  یِ صدا صاحِب 
را    شیروبه رو یَفرِد فلک زده  یِ را فشرد و سر تا پا  شیی قرمز و کاکائو یِ شده با دو دستش ِسالح ها

 کرد! یرنگ

 

 که به آب داده بود آشنا شد! یو دسِت ُگل   شیروبرو عِ یفج  یرا که باز کرد، با صحنه   چشمانش
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ام، بسته بود، گفت_ سالم که محکم همچون بچه ها در حم یبا صورت جمع شده و چشمان پسر
 ُسروِش رستگار هستم! 

 

 33#پارت_

 

 را به دست باد سپرده بود! شی دست و پا ده،ی به وضوح ترس  یِ درسا

 

 شب بپرد.  مهیچشمانش را بست و در دل با خود، دعا دعا کرد که از خواِب ن گرید بارِ 

 

به   رهی را تکان داد، و خ شیپلک ها ش،ی رنِگ روبرو یِ خانم گفتِن دوباره پسِر قرمز قهوه ا  یبا صدا اما
نه،  یهستم!وا یمنم ُدر د؟ی!خوبدای...ببخشزهیفرد مقابلش، با ِمن و ِمن گفت_چ  یسر و صورِت رنگ

اما  د،کن یسخت بود معذرت خواه  شیهستم! برا  یخانیبود اسمم؟آهان آهان!درسا عل یعه چ
 ش، یحرف ها یدر انتها یدیسرانجام به گفتِن ببخش

 

 کرد!  یاش را ماست مال  ینظر خود خرابکار به

 

  ختیری رنگش م  دیسف شرتیت  یبه رو شیکه سس و شامپو از سر و رو  یدر حال سروش
 ! کنمی_خوشوقتم! خواهش مدیخند

 

 !دیرو از صورتم پاک کن  نایا دیالم لطف کنرا باال انداخت و ادامه داد_حا شی ابروها
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 از شالِ  یمتوجه باشد گوشه ا نکهیبدون ا درسا

 

به صورت پسر   فی،دستش را باال آورد و محکم همچون ل چاندی رنگش را دور دستش پ دیسف
لباسش   یرنگ  یرنگ یصورتش مطمئن شد، دستش را دراز کرد تا قطره ها  یزیاز تم نکهیاز ا د؛بعدیکش

به درسا   رهی که با چشمان سبز رنگش، خ یبکشد که سروش مِچ دستش را گرفت و در حال  فیرا هم ل
 ! فهیح شه،شالتونیپاک نم  ینطوری گفت_ا طنتیبود با ش 

 

دسِت   د،بایبه پسر چرخ شدن شاِل محبوبش شد و پشت یتازه متوجه کارش و رنگ چارهی ب یدرسا
 کنه؟ی م یفداکار یمدل  نیا یو با خودش گفت_آخه کدوم احمق دی بر سرش کوب گرشید

 

 ! یالنات ومدیبهت م ی لی که خ ی! چرا شالت،قشنگ همونیدستمال داشت فتی که تو ک تو

 

دو را بودند که آن  دشانیمشغول خر یخلوت بود، چند نفر بایبه ُدر و بر انداخت فروشگاه تقر ینگاه
 پشت آن نبود. یصندوق بودند که کس ن ی. خوب بود؛کناِر آخردندیدی نم

 

 گفت؛  یلب خداروشکر ریو ز  دیکش یق یعم  نفِس 

 

کرده بود کرد و گفت_خب؟االن   یکه خود را سروش رستگار معرف یو رو پسر  دیپاشنه پا چرخ یرو
 کنم! کاری چ دیبا
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 یباال گفت_االن م دیکش یرا با انگشتانش م شرتشیت نِ ییکه پا  یزد و در حال یلبخنِد مرموز  سروش
 را در آورد!  شرتیحرکت ت  کی! و در ینیب

 

 نداختهیراه ن  ییمتعجب بود که چرا دعوا نیو از ا دیفهمی همه حرص خوردنش را نم  نیا لیدل اصال
 مهم بود؟ ش یبود!چرا برا

 

مشمع راه افتاد،دستش را دراز کرد و   یرا تا حد ممکن مچاله کرد و به سمت قفسه ها  شرتیت  سروش
  یرا جدا کرد و لباس را داخل آن انداخت؛گره زد و در حال  یک یآورد ، رونی رنگ را ب  یبسته مشمع مشک
تنته رو   هک یگفت_محمد!بلوز زیاز کارکنان فروشگاه پشت م یک یخطاب به   داشتیکه به جلو قدم برم

 بپوش.  ی!فرمت و خال اریدر ب

 

 بلوز را به سروش داد. یدییکه با بفرما دیمحمد به گوش رس یبعد صدا یا لحظه

 

 چشمات و باز کن!  ی_صد و شصت سانت

 

که   شی دوباره گرد شده به باالتنه افتضاح فرد روبرو یآورد و با چشمان  نییمبهوت دستانش را پا درسا
و   دیرستگار ناگهان بلند خند یجمله  الیخ یاز آن با لباس محمد پوشانده شده بود نگاه کرد! ب یمین
 خنده اش بلند تر نشود.  یشدند تا صدا ی دستانش حصار نباریا

 

 بلند بود!  یادی سروش کوچک بود،! الحق قدش ز ی،برا بلوز
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که اشِک رو گونه هام و   یاومدم و در حال رونی به در حموم از خاطراتم ب یدر پ  یپ  یضربه ها یصدا با
 ! امیداد زدم_خوبم...االن م کردمیپاک م

 

 کرد!  یکه سال ها بود گلوم و زخم م یباالخره شکست! بغض و

 

 34#پارت_

 

بود و زوِر شونه رو با شدت   ستادهیا نهیآ یِ باز کردم، جلو  یغر غِر ونوس چشمام رو به سخت یِ صدا با
 کرد! ی م  لیبه موهاش تحم

 

 اورانوس.  ری _صبح بخ

 

 ! ازیپ  ریسمتم برگشت و گفت_ صبِح تو هم بخ  به

 

  ؟یکرد یچه م یدید یکانادا م یِ اگه گوگوش رو تو ،یدیسروش رو تو اصفهان د شبیخوبه د حاال
 !یدیدر یفکر کنم جامه از تن م 

 

 عمه جونم! ری رفتم _صبح بخ  نیی پا یو به طبقه گرفتم،  دهیرو نشن حرفش

 

 کنان غیج  غی دستش و ج  یِ عمه! بعد زد رو  زِ یعز ر ی _ صبح تو هم بخعمه
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 کنه؟  یگردنت قلنج م  ینگفت ؟یدیخواب  سیخ یِ داد_ خاک تو سِر صدام!بچه تو چرا با مو ادامه

 

و گردنمم قلنج   دم،یخواب  سیخ یِ نداشته که من با موها   یریقسم و شهادت که صدام تقص  یاز کل بعد
 نکرده! عمه رو قانع کردم.

 

ونوس که تو   یِ همراه شد با صدا ییبسته شدن در دستشو یرو با حوله خشک کردم، صدا دستام
 ؟یایبازار...تو هم م رمی _ درسا امروز م دیچی پ یآشپزخانه م 

 

 حال و هوامون عوض شه!  کمی میبر

 

 !د؟یش و گفتم_چرا؟ باز خرسمت برگشتم

 

 !دریمش ح  شی _نه بابا، مادرجون سفارش کرده برم پدیخند  طنتی ش با

 

گذاشتم، و بردم سر سفره،برگشتم برم آشپزخونه   یدست ش ی آوردم، و تو پ رونیب  خچالی از  رُ ی پن یقوط
 !ستادهیاخم کرده و پشتم وا دمیکه د

 

 نه...  ای یای_ِد بگو م
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 نگاهش کردم که گفت_درسا!  جیگ

 

 کجاست؟  حواست

 

  لیهمه سال تحل نیکردم! صورتش و بعد از ا یبه خودم اومدم،باز داشتم به گذشته فکر م تازه
 . کردمیم

 

 اومد.  رونی جوابش و بدم که عمه از آشپزخونه ب خواستم

 

 دخترا...من صبحونه خوردم،نوش جونتون! دیای_ب

 

 ام؟ یباهات ب  یخوا ی؟میرم بازار و بلدرو کرد به ونوس و گفت_دخت بعد

 

 !میر  یواسه شما؛با اسنپ م شهی_نه عمه جون...زحمت م

 

 اونجا.  دیایب دیداشت ی خانم، کار  بهیخونه ط  رمی _باشه مادر. من م

 

شاد و   دمی قول نم  یول امیگفتم_م رونی مطمئن شدم عمه رفت ب نکهیسر سفره و بعد از ا نشستم
 شنگول باشم! 
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 35#پارت_

 

  یم فیاش تعر یبنفِش خال خال پشم  یکردم به فروشنده، داشت با آب و تاب از وجناِت پارچه  رو
 کرد؛ 

 

 ه؟ ینظِر خودت چ شه،یمدلم اسمش ترتِج برا تولد فوق العاده م یکی نی_ ا

 

 بشکِن ونوس از هپروت در اومدم _ جان؟  با

 

 ؟ یدیپسند شتریدت کدومش و ب و تکرار کرد_ خو  دیکش ییپوف

 

 هی! گهید یخوا  یگفت_ شما فکر کن برا خواهر مادِر خودت م شهیگرم نم یاز من آب  دیکه د ونوس
 ! ینون و آب دار و مجلس زهیچ

 

 دم؛ یشده، با نگاهم ازش پرس  جیگ

 

نرفته؟! خاله  ادتیکه مهسا تو اردو برام گرفت رو که  ییِ فاِل چا  رِ ی اونطور زل نزن به من!تعب هی: چگفت 
  یِ گنبِد کبود با ُقل ُقال رِ یز یغروِب بهار هیتو  یداشته باشن، که اگه روز لیپارچه شک هی دیبا یو ال  نایم

 !دوزهب  یاسیشد، بدن  یهام،خبر دایش لِ یس ونِ یتنور، م  یِ عاشقون تو
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 یبه پارچه لمه  ینقش بسته بود رو تافت زدم و دستکه از شعِر بداهه و مضحکش رو لبم   یلبخند
 دم،یکش شخوانیپ یِ کرِم رو یصورت 

 

 عروسه مگه نه؟ مبارک! ِش ی ش قیاصالً تن خورش برا رف  نهی_ هم ونوس

 

 ز یم  یِ رو ُسر داد رو کارتش

 

 _ رمزتون؟ فروشنده

 

 !یشگی_همون هم ونوس

 

 دلبندم!   دیرستوران مج یپِس کلش_ مگه اومد زدم

 

 د؛ یکه خودش منظورم و فهم دمی پر صدا کش یا ازهیخم

 

برو   ریپاکت ها رو بگ نیا ای! بی اری ادا اطوار هارو از خودت درب نیخواد ا یخب نم  یل ی_ خونوس
 مادر جون!  درهی تا من برم حجره مش ح هیتو اون کباب  نیبش

 

وگفتم_باشه   ن،یش و پال نشن رو زمگاِه پاکِت بزرِگ پارچه ها کردم تا پخ هی تک  ی رو به سخت چونم
 رو زدما!   یوگرنه سلطان ایفقط زود ب 
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  ادتیشون   یداشت دستش رو تو هوا تکون داد و گفت_ آبعل یکه عقب عقب قدم بر م  نطوریهم
 نره!

 

 !یبهداشت  سیتند سپردم به سرو ییاز تخت ها و خودم رو با قدم ها یکیها رو گذاشتم رو   دیخر

 

 * ونوس

 

 ن؟ یسراغ دار دریمش ح  نجای_ آقا شما ا

 

 ؟ یو منظورته آج  دریسرش رو تکون داد و گفت_ کدوم مش ح یطونی ق ل یسب مردِ 

 

 !هیزی فرش داره همون که تبر یکه حجره  یدریدرنگ گفتم_ مش ح یب

 

  نیرو سرما جا دارس، حجرشم هم یزی حاج آقا تبر ،یگیرو م  ی_ آهاان متوجه شدم متوجه شدم ک مرد
( حجره سمِت  ی)سوم یمیُ نه سِ  ی نه دوم یرو برو سمِت چپ، اول   یدو راه نیهاستا! شما ا یک ینزد

 به مقصد! یرس یچپ م

 

حجره  نیمیُ به سِ  دمیسمِت چپ و باالخره به قوِل اون آقاهه رس دمیچی ازش کردم پ یسر سر یتشکر
 وقته سال، ساعت سه ظهر اومدن فرش بخرن! نیا تی همه جمع نیا یعنیاوه اوه چقدرم شلوغه! 
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برا خودم باز کنم! صدام رو   یانبریال لو ها م نینشون بدم و از ا یخود هی  دیبا شهینم نطوریا نه
 !؟کجاست؟ی! پس کو اون رحم و ُمُروتت اصفهان؟یی ایانداختم تو ِگلوم و با تاسف گفتم_ چته آر

 

  یمگه شمام مثِل ما فرش نم  نمی بب ؟یکن یبلند شد_ خانم چرا شلوغش م تی جمع  ونِ یاز م ییصدا
 !؟یخوا

 

 آن تو جلدم نقش بست؛  هی میگریباز یِ رو

 

 و دست اندرکاران ناهار آوردم!  یبرا حاج   نجایمن اومدم ا  س؟یِ چ ی_ فرش نه بابا فرش چ 

 

جنگ راه افتاده بود داد زد_ بفرما   کشی روده بزرگ و کوچ ونِ یم  یاز شاگرداش که انگار حساب یکی
 درسته؟ یاومد یخانم زِن حاج  مهی ! از طرِف سل یدییبفرما خواهر که خوش فرما

 

رو باز کردم و از راِه   شمیهمه جور در اومدِن دروغم و شانِس خوبم شاخ در آوردم! ن نیهم از ا خودم
 چیشدم! اما ه درینه چندان بزرِگ مش ح یرِد حجره دو دسته شده، وا  تِ یجمع  نِ یو ب یفرش قرمز

 ی ستهحال و خ یب یِ متاسف به چشم ها دم؛ید ینم  یآذر یبا لهجه  دیسف  شیمرِد ر کیاز  یرد
کرج   نِ یفوتساِل فرز مِ یبا ت یعنی! بمیغر نجایدادم_ من ا  حیشاگردش چشم دوختم و آروم براش توض 

 شما..  درِ یداشتن به مش ح  یبده هیاومدم مسابقات، بعد مادر بزرگم 
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رو تو هوا نگه داشت که باعث شد ادامه ندم؛ بعد گفت_ بله خودمم شک کرده بودم که  دستش
رسونم به   یرو بده من م یشما بده  ستین یال ی! خارهیفرستاده غذا ب گروینفر د هیخانم  مهیسل

 . یحاج 

 

گفت، پول رو فقط بده  یحرف مادر جون افتادم که م ادِ یآن  هیاما  فمیک ِپ یرفت سمِت ز دستم
 گوزل گودوخ! ری! وال غدریدسِت خوده مش ح

 

 !ماً یقول دادم برسونم به خودشون مستق یعنی شهینم  دی_ ببخشگفتم

 

 زد و.. ی سر هیصبح اومد  ستی_ آخه االن که نپسر

 

بنده خدا که از صبح تو   یواست و پرت کردنا! حاج ح یها حساب  یسجاد معلومه مشتر ست؟ی_چرا ن
 نوشت! یم دیجد  ستِ یبودم داشت ل ششیکنه، االن من پ یها رو سوا م یانبار داره مرجوع

 

لحظه برم   هی من  شهیشده بود گفتم_ م داشیکه از اون پشت مشتا پ یدیپسِر جد یِ زده از حرفا ذوق
 کاِر واجب دارم! نمشون؟آخهی بب

 

حاج آقا تو به  ِش ی پ برمیسجاد من خانم رو م شه،یشد_ البته که م انیتو چشم هاش نما  یبرق
 ها برس. یمشتر
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 یِ چشمام با مردمک ها یا  هیچند ثان ی. دستش رو به سمِت باال بر گرفت، از رابطه دی_ بفرمائ 
حرف سواِر باال بر شدم، خداروشکر    یاو بدوِن کلمه  قمیلرزم گرفت؛ پس سرم رو انداختم تو  شیخی

 ..ودشتا اول من برسم باال و بعد خ ستادیو ا شهی باال جا نم نیا شترینفر ب هیکه  دیخودش فهم

 

!دستم رو گذاشتم رو قلبم، کم مونده بود با  دیخفناِک انبار زهرم ترک  یِ کی تار دنِ یبه باال و د دنِ یرس  با
 ! رونی گرومپ گرومپش از قفسه پرت شه ب

 

و با لرِز تو صدام   دیتو دهنم چرخ ی! زبونم به سختیکن  یکه وادار نم  ییجون آدم و به چه کارها مادر
 گهیسرد از پشت شونم رو لمس کرد و د یپسره از روبرو بودم، که جسم دنِ ی گفتم_ آ آقا منتظِر رس 

 .. دمینفهم یچیه

 

 36#پارت_

 

 رو با زحمت باز کردم  نمیسنگ یِ ها پلک

 

سرد و خشک بلند شدم و محکم دو   نِ ی ام از رو زم یو منگ  جیکرد؟ با اون گ  یم کاریچ  نجایا دیوح
هلک و هلک  یپا شد یدار کارم ی چ نمیخره! بگو بب یی نجایبغلش کردم _ چقدر خوبه که ا یدست
 اصفهان؟ یاومد یدیکوب

 

من که تنها   نمینا آشنان! اصالً اصالً بذار بب یکنم دو تا کلمه  ی.. حاال که با خودم فکر م دیوح اصفهان
اومد من و برد  گهیپسره د هی  یول ستیبعد شاگردش گفت ن دریحجره مش ح  نجایا نجایاومدم ا

 انبار 
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کردم، بعد از به هوش اومدنم انقدر رو   یچه غلط دمیحال به هم زنش کناِر گوشم تازه فهم  یِ نجوا با
 اشتباه گرفتم! دینکبت و با وح  نیکردم که ا یم  ریفضا س

 

  یزیو ت ف یِء ظر یگوشش، ش  رِ یخوش رنگ و بو نشوندم وسِط دستم و تا خواستم بخوابونم ز  یُتف
نه به   ؟یاوف ش نیاز ا شتریکه ب  یخوا  یراش خبر داد _ نمگونم رو لمس کرد، سوزِش ُلپم از نقش خ 

 پوسِت ُهلو َلک دار باشه نه؟ فهی نظرم ح

 

با هم به سمتم حمله کردن و گلوم رو محکم   نایافتادن تو چنگاِل گراز همه ا  ری وحشت گ یدرماندگ 
 فشردن!

 

  نطوریا اد ی ! اگه صاحب کارت بمار یکنم، گفتم_ بدبخت فلک زده ب یکردم صدام رو از ترس خال  یسع
ضامن دارت    نیبا ا یدید هویهان؟ دست از سِر من بردار بذار برم! یکن  یم یچه غلط  رهی مچت و بگ

 !یخود دان گهیدادمتا! د یجرحه جرحت کردم قربون

 

  رو در از فرار درماندم کرد قفلِ  د،یرو سر کش  یآِب بزرگ یتوجه به حرفم بلند شد و پشت بهم بطر یب

 

  یسِر سجاد حساب  یدیکه د نمیی شه،پاینم داشیرفته شهرشون حاال حاال ها پ  ی_نگران نباش حاج
 هوم؟  میشنوه! از قفِل رو درم نگذر یصدات رو نم   یکس یشلوغ بود، بلندگو هم قورت بد

 

و انگشِت   نید مخاطب رمز رو زدم، بع عی و سر دمیکش م یقفل صفحه گوش یِ محسوس دستم رو رو نا
 یرو بهم و خنده ا  دیچرخ یریکب ی کنم، ا کیشنگول)درسا( تا خواستم کل یلرزانم که رفت سمِت شماره 
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که  یاررو لمس کرد!تنها ک یَزنم اسِم ک یبندر یانگشِت وا مونده  دمیمستانه سر داد، اصالً نفهم 
هر چند که   رم،ی بلندگوش بگ یِ رو ُهل بدم پشتم و دستم رو رو یبود که آروم گوش  نیتونستم بکنم ا

 به شالم زدم  یکم بود؛ با ترس آب دهنم رو قورت دادم و چنگ  یلیصداش خ

 

 

 

 

 

 ؟ یچطور ن یصورتم تکون داد و چندش گفت_ با ا یِ و خنده اش قطع نشد، نوار چسب رو تو دیخند

 

 چسب از دست دادم؛ هیهام رو هم با چند ال دنیبنفش کش  غی قدرِت ج گهید حاال

 

"* 

 

و    نیا نجایا انیعده آدم دارن م هی انگار واقعًا  ست،یشنوم، توهم ن  یم کیرو از نزد یهمهمه ا یِ صدا
پر قدرت که در رو از جا   یضربه ا س، یپل  مِ یس یچند تا مرد، ب  یِ فهم ؛ صدا یم ِهش یصورِت کر  یِ از گچ

نا نداشتم تکون   شده،! حاال دستام رها دهیم دنیبه قلبم آوانتاِژ تپ  ینظام یِ ها نیکنه و پوت  یم
 شه،یمردم اضافه م یِ صدا  تِ یبخورم، فقط تونستم نفِس حبش شدم رو آزاد کنم؛ هر لحظه به جمع 

  انیشناستشون نگاِه مظطرِب شا یکه چشمام م  یزیچ نی و آخر شهیمبهم تو سرم اکو م ییپچ پچ ها
 خون افتادشه! یِ بهم و و چشم ها مانینع
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 تشِک گرم و نرم..  هیپرتم کنه تو  یکس نکهیمثِل ا شه،یم  نیهام سنگ پلک

 

 37#پارت_

 

چشمام   ی،به سخت مینیبب ری ز ییکنار گوشم و پخش شدن عطر خوش بو یکی دنِ ینفس کش  یصدا با
بود و نشونه  دهینور به خودش ند یچشمام و که گمونم ساعت میمستق دیو باز کردم که نور خورش

که روش بودم نگاه کردم و بعد چند تا پلک پشت هم زدم  یگل گل یگرفت. با تعجب به تخِت با پتو
زش  که دستم و نوا یلخِت مشک  یعادت کن. با احساس قلقلک کف دستم به موها یتا چشمام کم

که دستاش و گذاشته بود رو تخت و   یا دهیورز کلی تر که به ه نییچشم دوختم و رفتم پا کردیم
 !دمیخواب بود رس

 

  یِ که مشک انیشا دنِ یخورد و سرش و بلند کرد.با د یبکشم که تکون ییبنفِش از ته گلو  غِ یج خواستم
اتفاِق   ادِ ی زه به خودم اومدم و اومد و تا ادمیچشماش و خون در بر گرفته بود ،نگاِه لحظه آخرش به 

 شوِم حجره افتادم... 

 

 دونه دونه به گونه هام راه باز کردن ،جلوشون و نگرفتم  اشکام

 

 نبود!  یکاف هیگر کباریو  دیترک  یداشت م دلم

 

  انی گشتم که دسِت شا یشدم با چشم دنبال دستمال کاغذ یکردم و خال  هیگر ر یدل س هی نکهیاز ا بعد
و پاک کرد و گفت_لپ  شد،آروم دستمال به دست و با شصتش رِد اشک ها ر   کیبه گونه هام نزد

 شدن!  یهات صورت 
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 قبل برنگردم! یبه ساعت یا هیکردم ثان یو سع نییخجالت سرم و انداختم پا با

 

 تر و زشت تر! پررنگ  کمی شده کِل بدنش،البته   یناموس هم تا االن صورت یب  یِ _اون عوض

 

  شتریحالم عوض شده بود، ب هیگر هیکه خودمم تعجب کردم، به کل با  دمیکه زد بلند خند یفحر با
دوباره به   یبود برا  یتلنگر کاف  هیباز مطمئن نبودم و  ی...ولرفتی م ادمی عیبودم و سر  ینطوریاوقات ا

 آوردن.  ادی

 

و تازه به اتاق دقت کردم و متوجه شدم    دمیاز جا پر انیهمزمان با شا  خوردیکه به در م ییضربه ها با
 ام!  یکه خونه عمه زر

 

بزرگ تو دستش   یبا دو رفت و در باز کرد.درسا بود که با مشمع انیمحکم تر شدن ضربه ها شا با
  خواستی م ییجورا هی نداخت یکه براش باال م  ییو با ابروها  کردینگاه م انیقرمز شده به شا

 بترسونتش! 

 

 شده گفت_  یکه درسا کفر دیبلند خند انی شا یم و گرفتم ول خنده ا  یبزور جلو من

 

که  یچه کرد قمیرف  نیبا ا  ستی!معلوم نیقفل کرده بود  نمی...آها نه واستا ببی_نخند...در و چرا بست 
 رنگ به رو نداره! ستوان!
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  افهیبا قشک کنه  نکهیوقبل از ا دمیکه قرمز شده بود خند ییپتو و به درسا ریزور خودم و کشوندم ز به
 . رونی و مهاِر خنده ام اومدم ب یعاد

 

 ..نیو خبر داد نی! خوبه اول خودتون با اداره تماس گرفتیکرد رینکردم سرکار خانم...شما د ی_کار

 

سالله و درسا شد   یها یعکِس بچگ  ره یخ  گهینم یزیچ دیهم د انیبه حرفش نکرد و شا  یتوجه درسا
به   یپرت بود خواست قدم انیو چون حواِس شا انی شا یپا یهاش و ول کرد جلو دیکه درسا خر

 ! نیسمتمون برداره که شپلق با سر خورد زم

 

و با تعجب نگاهم    دیبغل کردن من باز کرده بود از جا پر  یخنده ،درسا که دستاش و برا  ریزدم ز یپق
  دیو تنقالت بلند بلند خند وهیانواِع آبم یپخش شده رو  انِ یشا دنِ ید کرد و بعد به پشت برگشت و با
  یخال  خی آب  لوی ک لویخنک شده که انگار ک  گرشیخوشحال شده و ج یو من مطمئن بودم که به قدر

 کردن تو ِدلش! 

 

 *درسا

 

 رو صورِت ونوس دمیکردم تو دستم و بعد دستم و کش یو خال  یپرتقال  یدقت کرِم خوشبو با

 

 !شدیجذب پوستش م دیبا قشنگ

 

 _آخ درسا...آروووم! 
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هاش بود و   نیکه مشغوِل واکس زدِن پوت  انیچشمم و دادم به شا هیبه اعتراضش نکردم و  یتوجه 
 !نهی بب  میرو گل نی رو با پوت قهیآماده رفتن به اداره...آخ االن عمه سر برسه و توعه عت

 

 _...پوستت نابود شده به کل ونوس!

 

 آلووراشون ونوس؟ ای  یموز تراپ میزدم و ادامه دادم_بر ینگاهم کرد که لبخند مسخره ا ضی غ با

 

 پرتقال خوبه! یِ تراپ نی بود گفت_هم انیدر به شا یاز ال نباریکه نگاهش ا یدر حال جیگ

 

 تو هال و ونوس هم پشتم اومد. دمیکارم تموم شد،کرمش و پرت کردم رو تخت و پر نکهیاز ا بعد

 

شام   دیموندیبرم دوباره سرش غر غر کنم که ونوس متوجه شد و قبل از من گفت_ ستوان ،م خواستم
 !ادیعمه االن م

 

  یبه روش زد و گفت_نه مرخص یلبخند  نشیماش  چیو سوئ  لیسمتمون و بعد از برداشتن موبا دیچرخ
 فراموش کن! نکهیو ا امیم یتک بزن  هی ی داشت یبرم...اگه مشکل دیداشتم و با یساعت

 

 یصورِت ورم کرده ونوس و چشما  دنِ یبعدش عمه اومد و با د قهیدو دق انیبا شا  یاز خداحافظ بعد
 شده؟ یخاک به سرم چ یشوقش زد رو صورتش و گفت_وا یب
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 کل بدنش! یکرد و پرواز کرد سمت ونوس و شروع به بررس  زونیآو یالک بعد چادرش و از  و

 

گفتم_آخ عمه اگه  یآب کتر دنیعمه بودم و منتظر جوش نهیکه از آشپزخونه نظاره گر معا یحال  در
 ادب پرو جوِن ونوس و نجات داد! البت من زنگ زدم صد و ده! یخوشگل ب سی پل هی...شدیچ  یبدون

 

 !؟دی...مگه شما بازارنبودسی_پل

 

 ی ونوس خودش جواب داد_چرا عمه زر  نباریا

 

 کرد! فی رو براش تعر هیافتاد و...کل قض یاتفاق بد هی

 

و   مونییسه تا یدستمال دستش بود و اشک ها هیو هم  خوردیم یکه هم چا  یبعد عمه در حال یکم
 مادر... ومدمیگفت_کاش باهاتون م کردیپاک م

 

 کنم ،گفتم  ییخواستم دعاکالم عمه  ونیم

 

 مرغ قد قد کنه! نی عمه...انقدر بزننش که ع نیبگو آم  یییو ناقص کنه اله  شعوری_خدا اون پسره ب

 

 ! نیآااام یقد قد کنه که تخم بذاره...اله انقدر
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 38#پارت_

 

  ر یکادو تولد خم یرو بزن بنظرم...البته اگه دوست دار ییباِز نونوا تی اون شاگرِد اسک دِ یسالله ق نی_بب 
و سرکه برو   ری س دیزرنگ باش به بهونه خر کمی  یول یخود دان  یریبگ  زایچ نجوریو مخمر و نون و ا

  یترش ری س نهیباشه و عمه بب  نتونی ب یوجه مشترک هیببر تا   یترش  ریهم براش س  کمیزم،یعز نشی بب
 خوره پسره!

 

 شده بهم. رهیخ  یاشک  یبا چشما دمیالزم و به سالله کردم، سرم و بلند کردم که د یها حتینص

 

 تنهام! یل یخ نجا یمن ا ای ...بازم ب شهیو بغلش کردم که گفت_درسا دلم برات تنگ م دمیخند

 

من   یدوستت ول یرترش یقربون دِل تنِگ س یخنده و گفتم_آخ ری بغلم جداش کردم و دوباره زدم ز از
  یتونیبرات و در ضمن ،دو تا ابرو انداختم باال و ادامه دادم_م شهی،دلم گشاد م شهیگ نماصال دلم تن

کنار   دمیپر دهیتا دستش بهم نرس عیو سر یُپر کت  ییشاطر تو نونوا یهات و با در کردن جا ییتنها
گوشه  هیپر سر صدا راه انداخته بودن.چشمم به عمه خورد که  یخانم و ونوس که ماچ و بوسه ا هیعال
 . زدیبود و بهم لبخند م ستادهیا

 

 خودم و تو بغلش جا دادم که ونوس هم از پشت بغلم کرد   یخوشحال با

 

 خواهرم...من درسام! ی_اشتباه گرفت 
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ن هم بغل کردم و  جو هیو عال دمیکش  یق یعم  رون،نفسیاومدم ب  رشونی زور ونوس و کنار زدم و از ز به
 سپردم که حتما به پسر عمه سالم برسونه.

 

 ! دیایسالم برسون دخترم...سال بعد منتظرم با خانواده ب یلیخ  نای_درسا به مامانت ا

 

 هیهمبرگرد  یخوردن کردن ،ال  زیپسرش محمد و چ  گفتی خانم م بهی،ط  دینخور یزی قطار چ تو
 !دادهی م یبد یبوده بو یزرد یزایچ

 

 به سالمت!  دیو کاهو گذاشتم،بر  یرازیو ساالد ش مهیقورمه و ق  براتون

 

بدم   راتیخ شم یهمه غذا!آخرش مجبور م نیتهران خودمون... ا نیهم میریخنده گفتم_عمه جون م با
 ! مایتو هواپ

 

رو اشتباه   تزایپ  ریرو مثل پن  ییزایچ هیاون محمد از اولم ُخل و چل بود و االن هم مطمئنا  بعدشم
به راننده  ید یکنه رو سرم در و باز کردم و با سالم خسته نباش یکاسه آب و خال  نکهی! و قبل از ارهیگیم

تهران و  یسو هب میونوس هم سوار شد رفت نکهیشدم و در و بستم،بعد از ا نیآژانس سوار ماش 
 از نو! انشیبا معصومه و لشگر داریدانشگاه از نو و باشگاه از نو و د

 

تو صورتش   یخوشحال  چینقطه تو فکر بود و ه کیبه  رهیبه ونوس انداختم که خ   ینگاه یآخر لحظه
  ادشیمغزش و شست و شو بدم تا از  یو حساب نمیبرنامه بچ هی دیبا شهینم  نطوری...نه ازدیموج نم

 بره!
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* 

 

 ستادهیتاد اتخته رو به اس یِ مانده بود و درسا همچنان پا یکالِس استاد َقَلنَدر انِ ی ساعت به پا مین
 بود

 

 میاختالل هست ن ی_ خب درسا ما منتظِر گزارِش شما از ااستاد

 

شما   یپاسخ داد_ خب با اجازه  د یکش  یکه مقنعش رو جلوتر م یو در حال دی کش قیعم ینفس درسا
  حیکالس رو براتون مثال بزنم تند تند شروع به توض  نیهم  یِ از بچه ها یکی خوام  یاستاد بنده م

 نکرد  دایپرتاب شدند که استاده فرصِت اعتراض را پ رونی از دهانش به ب عیدادن کرد کلمات آنقدر سر

 

  دندیکالس رس طونِ یانگشِت درسا را دنبال کرده و به فرزاد پسِر شر و ش  رِ ی! بچه ها مسشونی_ادرسا
 به خود داد رهیخ یِ ها لهیت  لیکج تحو یزده بود لبخند  نیقزو یِ به سنِگ پا یاو هم که سور

 

  نکهی! بنده خودم هم قبل از ادیکه متعجب بش دمیادامه داد_ بله استاد بهتون حق م ت یبا جد درسا
 دادن.. لیجزوم رو تحو ی موضوع نبودم اما خب وقت نیبدم متوجه ا شونیجزوم رو به ا

 

  یجزوم چ یِ تو دیدون  ی_ میتصنع  یسف تکان داد و با غمبه نشان تا یلحظه دختر سر نیا در
ها  یدوست نیباال شهر! به اونجا رفتم تا بهش بفهمونم من اهِل ا یرستوران تو  کیآدرِس  دم؟ید
که  دمیرو د یخب گفتن بچه ها درسا به اجبار ادامه داد_ اونجا صحنه ا  ی.. با صدایول ستمین

زنانه   یکلفت با لباس ها لیسب  یِ مرد ها یِ کالس اونجا جلو طونی کرد! پسره ش یباورش نم  امچشم
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بود کنجکاو شده بودم و به خودم حق دادم که  مارستانی ب  کیبعِد جزوه آدرِس  یداد! صفحه  یقر م
 یِ تو تمسراِغ آقا فرزاد رو گرف  رشیو از پذ  دمیرس مارستانیبه ب  یچه خبره؟ وقت نمیدوباره برم و بب

  دی.. بچه ها_ بگووو درسا_بذارشی! و اما دو تا آخرمشیدیبه خودش د نیانسول قِ یدرحاِل تزر یاتاق
 !میآخه.. استاد_ منتظر گهیرو نگم د  یکی نیا

 

  یباغ م  ن یا یِ وارایبودن از د یاونجا رفتم در باز بود و اشراف  یبود وقت الیو هی با اکراه_ آدرِس  درسا
دختر داشتن   یکل ونِ ی خوام م یداف اهم عذر م  یکل ونیآقا پسر رو م نی! از همون وسِط در اختیر

خارج از شهر    یابونیآدرِس آخر تو ب  یِ شد که تو  بیمن عج یِ برا یموضوع موقع نیکردن! ا یشنا م
در   یاری اخت یافتاده بود که من دچاِر ب نایداد چنان با تبر دنباِل ا یم رو شکنجه  یداشت چند نفر

 کنترِل ادرار شدم!

 

  یرو داره! پسرم شما که االن حالت عاد یماریب نیزمزمه کرد_ تماِم عالئِم ا دهیپر  یِ با رنگ و رو استاد
 پس.. یدار

 

 حرفاست!  نیبد تر از ا تمیمن وضع گهیبه واهلل دروغ م  نیگفت_ بابا ا هیفرزاد با گر و

 

 !یکرد یباز ینقشت رو عال  ولیگوشش زمزمه کرد_ا رِ یآروم ز دیدرسا که رس به

 

 39#پارت_

 

اونور نگاه کردم ،صدا از کجا   نوریو متعجب به ا دمیاز جا پر یآهنِگ پلنگ صورت ییهویپخش شدِن  با
 بود!
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 سمت درسا و با درد گفتم_چته؟آرام باش! دمیراستم چرخ یتو پهلو یاحساس درد با

 

 اشاره کرد.  فمیتوعه و به ک هیخنده و گفت_ونوس گوش  ریز زد

 

از بچه ها که مثل من و درسا مونده بودن کالس، با   یو نامحسوس چرخوندم سمت تعداد گردنم
باشه همه حواس ها به اونه! خوب رو شکر هر جا اون  دم،خدایآسوده کش ینفس نشونیب  کایمل دنِ ید

 ناناسه!  ی لیخ  گفتی کنه،به قول فرزاد که م یبلده باز

 

 در آوردم  فمی و از ک  یاز فکر کردن برداشتم و با عجله گوش  دست

 

!  یو چسبوندم به گوشم درسا هم گوشش و چسبوند به گوش دمیو رو فلش سبز رنگ کش ،دستم
 گفتم_بله؟ 

 

 ! زمی _سالم ونوِس عز

 

 ؟  یزدم و خوشحال گفتم_سالم جناب سرهنگ ،خوب یلبخند

 

 !ستمی!بد نی_ه
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 شده!؟ یزیو بغل کردم و نگران گفتم_چ فمیک

 

 خنده و گفت_نه!دلتنگم !دلتنگ تو!  ریز زد

 

 ! یدیمن و د شیدو هفته پ نیمبابا!تو که ه یو گفتم_ا دمیخند

 

 گفت_دست رو قلبم نزار که ترک برداشته!   یلرزان  یکردن و در آورد و با صدا هیگر یادا

 

 بعدا.  زنمیجان فعال زنگ م ییخنده که با عجله ادامه داد_دا ر یز زدم

 

 کردم گفتم_باشه و قطع کردم.  یم  زی رو آنال  داشتیکه سمتم قدم برم یرنگ یها  یکه کتون یحال  در

 

 ! نجایا  گهیم یناناس چ نیو بلند کردم و به فرد روبروم نگاه کردم ؛َاه ا سرم

 

 _ِ ونوس جان! 

 

 و تکون دادم و منتظر بهش چشم دوختم که حرفش و بزنه. سرم

 

 و بده.  یمی کر شی _جزوه جلسه پ



 لپ های صورتی 

128 
 

 

 تِه جمله ات.  یذاشتی لطفًا م  هیحاال  شدیم  یکن...مغرور،چ  نگاش

 

 !دمیو انداختم باال و گفتم_نم ابروهام 

 

 زد _چرا؟  غ ینگاهم کرد وج  یکفر

 

 یکه بلد یزدم و گفتم_با هر راهکار  یثیخب   لبخندِ 

 

 ! زمی کچِل که عاشق تو شده عز یِ می...به هر حال استاد کرریاون امتحان نکبت و بگ  یجلو

 

مکان   یو گفتم_تو که دوست ندار ن ییآوردم پا نگاهم کرد و خواست اعتراض کنه که صدام و  متعجب
 کااا یبگن،مل انیهمه دوست پسران پخش کنم و اون وقت همه با هم ب ن یمخصوص قرارت و ب

 

 !الیشدم واو عاشقت

 

از کالس    عی و گفت_باشه و سر د یخنده که با حرص جزوه رو از دستم کش ریز میدرسا زد ای بعدش  و
 . رونی رفت ب
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تکون   دمیبستم، د پشوی ز فمیو گذاشتم تو ک  یو باال انداختم که سر درسا رو جابجا کنم. گوش شونم
 !فرزاد منتظره. مینخوره اصال سِرش رو از رو شونم بلند کردم ،رو بهش گفتم_پاشو بر

 

دفتر   یجلو  کای مل زیآم دینگاه وحشتناک و تهد ریباشه تکون داد و همراه من ز  یبه معنا یسر
 .میدانشگاه گذاشت اطیبه ح  پا تیریمد

 

 ناناس! یتو خمار بمون

 

 40#پارت_

 

 ؟یری ! کجا مستای_فرزاد وا

 

 _نقشمون گرفت! استاد گفت برم اتاقش! 

 

 بچه ها؟ ی _اتاِق کونوس

 

 ونوس هوشش چقدر باالست!  نی! درسا ایفرانک  ی_ ننه فرزاد

 

 جان! یدونم؛ هوشم به خودت رفته فر ی_ آره آره خودم مونوس
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 _بِز ُمتفکر! فرزاد

 

 _ جلبِک رقاص!ونوس

 

 !میکر ای_بغِض فرزاد

 

 _ خِر شرک! ونوس

 

 ،یدیتو هم برو اتاِق استاد سع ی! فردیخجالت بکش  گهینگاهشون کردم و گفتم_ بسه د یکالفگ با
 منتظرته. 

 

 ماه، به راهم ادامه دادم؛باِد نوازشگِر مهر  رِ یتکان دادم و ز یونوس دست یبرا

 

رو گم   خی نشده بود، ونوس هم انگار که تار دم یعا یزیهنوز چ  کیتولدم بود! به جز چند تا تبر امروز
 نشون نداد! یواکنش  فته،یب  شیزدم بلکه دو هزار هیکرده باشه هر چقدر بهش کنا

 

نثاِر   یدر خونه ما پارک شده بود، فحش یکه درست جلو  یرنگ دیِال نود سف دنِ یکوچه شدم با د واردِ 
  نجایمورچه هم از ا یدر نگفت یِ جلو یخوشگِل مامان رو چسبوند  نیا یصاحبش کردم! آخه آدِم حساب

 تونه رد بشه؟! ینم
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که داشتم در رو باز   یدیبا َدر داشت رد شدم، و با کل یکم اری بس یکه فاصله  نی از کناِر ماش یسخت به
! بسم دیاجق وجق جفت شده پشِت در د یشد بالکِن رو پر از کفش ها یفاصله هم م نی کردم از هم

 یجوون مرگم م نایحتم دارم ا ی من امروز تولدمه ول  ای حدسم اشتباه بوده باشه، خدا  دوارمیاهلل! ام
 کنن!

 

 لب وارد شدم، رِ ی ز یدر آوردم و با ذکر دیزیقوِم  یِ رو دور تر از کفشا  کفشام

 

بود رو قطع   دهیچ یخانه پ یدر گوشه به گوشه  شیپ هیکه چند ثان یبسته شدن در، هلهله ا یِ صدا
 کرد!

 

 _سالااام!

 

بنِد مخصوِص من رو بسته   شیکه پ  یآمد و در حال رونی بود که از آشپز خانه ب ینفر نیاول معصومه
 یزیشکسته شدن چ یِ بود، با عشوه جوابم رو داد، حضوِر معصومه هنوز برام هضم نشده بود که صدا

 از اتاقم بلند شد، خسرو!

 

  یاتاقش م وارِ یشلوارکا به در و د نیرو با ا بهیغر یِ عکِس مردا شهیدرسا خانم هم نیجون! ا  نای_م
 ها خورد!  نهیذاش خوب بود به درِد پاک کردن آبده جنس کاغ  رشی چسبونه؟! خدا خ

 

 خوشبخت اومده بودن که من رو بدبخت کنن!  یساده بود!خانواده  موضوع
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بغلش   دیبه سمتم دو  ن،ییو دنباِل فرصت بود از بغلش بپره پا دیترس یم  یکه از معصومه حساب باید
 کردم *"_مامااااااان؟!!

 

آمد و خوند_تولد تولد  رونیو روش بود، از آشپزخانه ب و د  ستیکوچک که شمِع ب یک یبا ک  مامان
 تولدت مبارک، مبارک مبارک...

 

 41#پارت_

 

فوندانت شکل گرفته بود،   ری توِپ فوتبال، که با خم هیتو دست مامان نگاه کردم  کیباز، به ک  شی ن با
 !کردی م  ییبه چشمم خودنما  یو حساب

 

و خودم و تو آغوِش باز مامان، رها کردم! من   ن،یزم یرو گذاشتم رو بایقدم به سمتش برداشتم، د هی
 !ستین  ادشیکس  چ یه کردمی و بگو فکر م

 

 گوشش زمزمه ری و گذاشتم رو کمرش و ز دستم

 

 دوستت دارم! یل یمامان، با تشکر خ ی_مرسکردم

 

چقدر خوشحالم که به  دونهیگفت_خدا م کرد،یاشِک رو گونش و پاک م یازم جدا شد و در حال آروم
 درسا!تولدت مبارکمون باشه .  یاومد ایدن
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خوشحال   دم ی؟بای_پس چ  دمی رفتم، بلند خند یکه با استرس به سمت اتاقم م یو در حال دمیخند
 !دسِت گل خوشگلتر از من؟؟  گهید دیباش

 

 کن دخترم! و با چش ابرو به معصومه اشاره کرد! فیرو دستش و گفت_کم از خودت تعر زد

 

و عطر   دم؛خسرو ید یم یتو!چ  دمیکردم و با شتاب دِر اتاقم و باز کردم و پر یخنده دلبرانه ا  دوباره
 !شمیآرا  زِ یم یشکسته رو یها

 

سمِت   دمی دو یضرب بستم و عصب  هیو پرت کردم رو تخت،در اتاق و با  فمیدم،ک یکش یخفه ا  غِ یج
 ؟یکرد  کاریبال و پر!چ یو گفتم_خسرووو!کفتِر ب  دمیاش چسب  قهیخسرو از 

 

 گفت_خاله!معذرت، پوزش! خوردیدستام وول م ریکه مثل کرم از ز  یو در حال  هیگر ریز زد

 

 داده؟ ادیبهت  ناروینگاهش کردم و گفتم_معصومه فقط هم یکفر

 

 داده. ادمیهم  گهید زیچ هیو گفت_نه! دیلرز چونش

 

 _بگو؟ 

 

 ؟ی !هستیستی بلد ن شی نگلیتو که ا دمیمن با خودم فکر کردم د ی،ولیم وزی_گفته بگو ِاکس



 لپ های صورتی 

134 
 

 

 * ونوس

 

 درسا. یاز کادو نمیخب ا  رون؛یو از مغازه رفتم ب  فمیرو از فروشنده گرفتم ،گذاشتم تو ک جعبه

 

 کردم. کیرو به گوشم نزد ی و گرفتم و گوش   دیداشتم ،شماره وح یکه تند تند قدم بر م  یحال  در

 

 داد _جانم ونوس؟ جواب

 

 برادر؟  یی_کجا

 

 _سر چهارراه!

 

 نرو!  رهیشم!مگه نگفتم د ی من آپبز م یایب  ؟تایدار کاری _اونجا چ

 

 االن! امی و گفت_حرص نخور،م دیخند

 

 ! دیوح یِ شگیقطع کرده،کاِرهم  دمی بوق تو گوشم ، فهم یصدا  دنیچی بارش کنم، که با پ  یکلفت اومدم
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 تو ظل آفتاب بود! ستادنیاز وا دم،بهتریچرخ  یهدف، تو پاساژ م یو ب کالفه

 

کردم تا راحت تر کاووش کنم   زیو به داخلش چشم دوختم؛چشمام و ر  ستادمی ا یکی کافه کوچ یجلو
 !دمیند یا گهید زِ یکه جز کفتران عاشق چ 

 

راه   یبه سمِت خروج دادمیکه جواب م نطوریو هم رونی ب  دمشیکش عی،سر بمی تو ج یگوش  برهی و با
 افتادم.

 

 ؟ی_اومد

 

 !ای _آره ب

 

 ازشون فاصله گرفتم. یدیدوان، به چند نفر جلوم تنه زدم و با ببخش دوان

 

 !نی و گذاشتم رو پام و منتظر حرکت ماش فمی شدم و ک  نیماش سوار

 

 ؟ ی_خوب 

 

 ه؟ یک  نیا دی_وح  دمینبود، پرس  دیکه وح ییشده از صدا خیس
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 و ابروهاش و تاب داد_برگرد پشت!  دیخند

 

 کرد روبرو شدم! یکه خندون نگاهم م یو مبهوت با سروش برگشتم

 

 ؟یخوا  یاز جون ما م  یکنان گفتم_چ غی ج  غیج

 

 !خوامی داد_درسا رو م  لمیمحو تحو یلبخند

 

 . از شونم گرفت و نشوندتم سر جام دی! و خواستم به سمتش هجوم ببرم، که وحیروان یکنی _غلط م

 

 ؟ یشد یی_ ونوس! باز سامورادیوح

 

 د؟ یوح شیشناسیسمتش و با حرص گفتم_تو م دمیچرخ

 

 !میدوست هیو روشن کرد و گفت_آره ،چند سال  نیماش

 

 42#پارت_

 

 درسا رو گرفتم؛ یبار شماره  نیشاداب سروش رفتم و ا یبه چهره  یغره ا چشم
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 بچت! رهیگیم  هیَرو رونیاالن بخوره، ب  ستین ی معصومه خانم! اون فوندانِت خوردن ؟یی_الو ونوس تو

 

 درسا؟  یهام رو باال انداختم و متعجب گفتم_خوب  ابرو

 

سرم   ریکردن! خ رمی پ نجایمعصومه و خانوادش اومدن ا ؟یجواب داد_خوب؟ چه خوب   یدرماندگ با
 امروز تولدمه!

 

 ظبط رو کم کنه،  یِ کردم، صدا یاشاره م دیکه به وح یرو به زور قورت دادم و در حال خندم

 

 هست!  دمیوح  ان،ی زنم ب یبچه هام زنگ م هیکافه زرد به بق ای شد! خب ب یچه تولد  رمی _ بمگفتم

 

 نظِر درسا بودم که سروش داد زد_البته ونوس نگفت، منم هستم! دنِ یشن  منتظر

 

 بود؟  یک یِ _صدادیبه طرفش برگشتم، درسا پرس   تی عصبان با

 

 بگه؛ یزیچ هیچشم دوختم که  دیاسترس به وح  با

 

 ! دی_ سالم درسا جون! تولدت مبارک، منم وحدیوح
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 قوم تاتار فرار کنم، فعالً.  نیتونم از دسِت ا ی م نمی_ باشه، بذار ببدی کش قیعم ینفس درسا

 

 _منتظرتم. 

 

بافِت زرد سورمه    راهنِ یبود، چشم دوختم؛ پ شی گوش یِ کردم وبا اخم به سروش که حواسش پ  قطع
 نپوشه!  ییرنگا  نی! خدا رحم کنه درسا همچدیدرست هم رنِگ من و وح  ،یمشک  نیرنگ و شلواِر ج یا

 

 زرد، پاتوِق من،درسا و صبا.  کافه

 

 نبود، یپنِج عصر و هنوز از درسا خبر ساعت

 

! دیببر فی کنم تشر یحال کالفه، گفتم _سروش آقا سروش! ازت خواهش م نِ یآروم و در ع  یلحن با
 ؟ی تو تولدش حضور داشته باش  دیکه با یبا درسا دار  یدونم تو چه صنم یآخه من اصالً نم 

 

  ؟یدوست! شما خودت خوب هیدندون نما زد و گفت_  یاز آب پرتقاِلش رو مزه کرد، لبخند  یا جرعه
 یمهاجم بود ؟یکن یم یهنوزم باز ،یتپل بود میل ی! خدیلنگ  یپات م هی دمت یکه د یاون موقع
 !گم؟یدرست م
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که دو   دینداشت! وح یصورتم کم از رنِگ گوجه فرنگ  یمطمئن بودم که سرخ یمقابلم نبود، ول  یا نهیآ
 یِرِزرو کنه، از دور بهمون اشاره کرد که به طبقه  یپ یآ  یو گاهیشد، رفته بود جا یم یا قهیسه دق
 . فتسروش، ازم گر  ن،یقزو یِ پا سنِگ  نیرو به ا   لیو فرصت جواِب چرب و چ م،یباال، بر

 

 *درسا

 

قرمزش رو   یرو که با لذت آبنباِت چوب بایشدم، و د ادهیکافه پارک کردم و پ  یرو کوچه بغل   نیماش
 خسرو جلوم سبز شد!  هوی دست بغل کردم، که  هیزد، با   یم سیل

 

کم بشه،  تیغ یت غیت یتاِر مو از کله  هینشو!  ادهی بهت گفتم سِر خود پ  نی_بچه َده بار تو ماش
نه اوه  ی! وایخاله ُدر ُدر  ییییم  وزی! خسرو با ادا گفت_ِاکس ایفرسته اون دن ی معصومه منو ناکام م

 نو! شی نگلیشت! تو که ا

 

 من و از پشت صاف کن!  یِ ! بارون یشیپررو م  یدار گهید ی_ ُخس خس

 

بود رو   زون،ی آو ی رنگ رنگ یِ باالش پر از منگوله ها رنگم رو که قسمتِ   یسرخاب  یِ با غرغر، باران  خسرو 
 صاف کرد، 

 

 م؛یو به طرِف کافه راه افتاد  دمیژکوند دستش رو سفت چسب  یلبخند با
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حک شده بود، رو سمِت چپ   یبه شکل خالقانه ا نی زرد رنِگ کافه که روش کلماِت الت ییکشو َدرِ 
مشامم رو نوازش کرد، خسرو، انگار که اومده باشه فضا   یعوِد توت فرنگ  یِ قدم، بو نیبا اول دم،یکش

  یآب روغن قاط اً حتم نهیرو بب  نجایچه باحاله! مامان معصومه ا نجایا یو داد زد_وا دیپر نییباال و پا 
 کنه! یم

 

 که به ،یبراق و رنگ  یها شیشده از پول  نیتزئ یگذاشتم و دست به دست هم، پله ها نیرو زم باید
  رمیدست و سوِت بچه ها!غافلگ یِ پشت بام و صدا  م،یشد رو پشِت پا زد یختم م یپ  یآ یقسمِت و

چشم  دکر  یمهربان نگاهم م یکه با لبخند یو.. ناباورانه به چهره ا  یاسیصبا،   د،یکردن! ونوس، وح
حاال   یگشتم! ول  یکه اومده بودم رو بر م یاالن راه ن یدوختم، تنم ُگر گرفت! اگه با خودم بود، هم 

تونستم تو ذوِق بچه ها بزنم! پس با حفظ لبخند شادم،   یو نم  دهیدستم رو چسب  نی خسرو خبر چ
 وسط پشت بام شدم. یشده   نیوارد اتاقک تزئ 

 

 43#پارت_

 

  یبود؟مالقات اجبار  یچ لشیدل  شد،یم شتریبچه ها و دلهره من ب   غیدست و ج یهر قدمم، صدا با
 دوباره با سروش؟! 

 

کردم ،با دو قدم خودم و به ونوس رسوندم و   یکه رزرو کرده بودن و ط یزیدر و م نیب  مسافت
و دو تا   دیهم بغل کردم، و به وح   یاسی رو سپردم بهش ،صبا و   بایو به آغوش گرفتم؛ د  قمیرف ن یبهتر

 گ نگاه چشماش کردم؛سروش گردنم و کج کردم و گن یِ از پسر ها دست دادم، اما تو چند قدم

 

 ! ینر یدور یتو دستم عرق کرده بود ،ولش کردم و گفتم_جا  یخسرو حساب  دستِ 
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 _مبارِک تولدت! 

 

 !گهیم  کیبهم تبر ییچه رو با

 

دو شب بعِد   قایخرِس گنده رو پرت کرده بود تو بالکِن اتاقم و دق هیبود  شمیتولدم که پ  نیآخر ادمِ ی
بودن االن  دهینرس  دیکردم! ونوس و وح  یرفتش، من داشتم خودم و از همون بالکن تو باغچه پرت م 

 !دمیکش  یاز روبرو شدن باهاش، انقدر عذاب نم

 

 دهیبه سمِت لِب بام کش شدن دستم از فکر کردن به گذشته دست برداشتم و دنباِل ونوس دهیکش با
 یخانه! خودمم کل  دیدوسِت وح اد،یگفت_درسا،باور کن من نگفتم ب نیشدم؛ دستام و گرفت و غمگ

 !دمشیشدم د یکفر

 

 !امشب ایناراحت باش نمی،نب دونمیبه ماِه آسمون گفتم_م رهی وخ دمیبه روش پاچ  یلبخند

 

 ام!که بدون اون هم درس فهمهی و م  نهیبیخوشحالم!چون م  یلیخ

 

رو از   بایبود ،نشستم و د یکنار صبا خال  یِ تا صندل م،دوی رفت  زی من دستش و گرفتم و به سمت م نباریا
 دست صبا گرفتم و خودم باهاش مشغول کردم.

 

 * ونوس
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حرکت،   نیبا ا دم،یقرمز رنگ جا گرفتم،ذوق زده دستام و به هم کوب یچوب یدرسا رو صندل کنار
 ! زینشد سورپرا نکهی؟ایاوردیو ن  کیگفتم_ک دیتوجهشون به طرفم جلب شد ،رو به وح 

 

 م،یرفت. به اطرافم چشم چرخوندم،ما زود اومده بود نیی بعد از پله ها پا یتکون داد و لحظه ا یسر
 .شهیبه بعد شب شلوغ م  ۹معموال  نجایا

 

که باهاش هماهنگ   یرداشتم، و و رو به پسردست از فکر کردن ب دیتولد تولِد خوندن وح یصدا با
 کرده بودم عالمت دادم!

 

شد سمِت درسا با ذوق دست   دهی،نگاهم کش کردنیم یو هورا همراه  غیو با دست و ج دیها وح بچه
 که من مطمئن شدم واقعا از تِه دل شاِد! زدی ،چشماش برق م زدیم

 

 یو کاغذ ها  دندیدونه به دونه ترک یفلز یبه نرده ها دهیچسب ی! با فرمان من، بادکنک هانکیا و
 هوا رو پر کردند!  یو برِف شاد  یرنگ یرنگ

 

 !فوندانت!ی_وااا

 

 شدند !  رهی خ کردی زنان، تو هوا پرواز م  رجهیکه ش  ییجمله همه ساکت و به خسرو نیا با

 

  د،یبرسه ،خسرو رس  کیکرد، تا به ک  یو رها کرد تو هوا ،خسرو همچنان تالش م  کیاز ترسش ک دیوح
 فرود اومد! چارهی ب یرو سِر درسا قا یدق کیاما ک
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 شدم...  کیلرزان به درسا نزد  یو گاز گرفتم و با پاها لبم

 

 *درسا

 

 یچسبناکم و از البه ال یپلک ها یاما نرم به صورتم، به سخت ن،یسنگ زیشدن چ دهیاحساِس کوب با
کرد و   یخامه و البته فوندانت باز کردم! برق گرفته به بچه شرور روبروم ، که درست مثل ننش نگاهم م

 کشمشت خسرو بود! یکه از دهنم خارج شد م  یتنها کلمه ا

 

 * ونوس

 

 یبرا یلب فاتحه ا  ریاش نگاه کردم و ز یبه صورِت عصب نهی ،از تو آ دمیو رو صورتش کش دستمال
 خسرو فرستادم! 

 

 44#پارت_

 

عدد هفت رو نشون  ز،یم یِ ساعِت کوچِک رو یِ شده نشستم!عقربه ها خیس  یآالرم آنشرل یِ صدا با
 رسوندم،   ییخودم رو به دستشو یساعت تا شروِع کالس وقت داشتم؛ زود  کی یعنی نیو ا دادیم
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رنگم رو که قدش   یکردم دوباره داخِل اتاق شدم، کِت طوس  یورتم رو با حوله خشک م که ص یحال  در
و   یآب نیتخت انداختم ، شلواِر ج یِ نمود، رو رو ینازک داشت و گشاد م یو جنس دیرسی زانو م  یِ تا رو

 کردند.   یم  لیرو تکم پمیرنگ ت یُسرمه ا یمقنعه 

 

خونه رو   یآشپزخانه رفتم، هال نقل  دوش و خرامان خرامان، به طرِف  یِ رو یپشت کوله
  نیزم  یبزرِگ باشگاهم رو حرص ِف یکرده بودند! ک نی تزئ  یاریمعصومه،مرسوله خسرو به شکِل خ 

 گذاشتم؛

 

برات لقمه گرفتم ببر تو راه بخور؛ تا    ایب  ِزدلم،یعز ریاز آشپزخونه صدام کرد_درسا؟ صبح بخ  مامان
 ؟یساعت چند کالس دار

 

 دارم تا هشت. نی بعدش هم تمر شهیکالسم پنج تموم م نی! آخری_ اوه اوه چه َبلِله ا

 

سرم رو به    د،یباالخره اتوبوس رس  ،یمعطل قهیاتوبوس راه افتادم؛ بعد از ده دق ستگاه یبه طرِف ا ادهیپ
تق و   یفکر کردم، صدا دیکش یامروز بدنم، که انتظارم رو م یِ و کوفتگ یِ دادم و به خستگ هیتک  شهیش
ام ُگل کرد و از   وستانهبود، حِس انسان د ستادهیکه با عصا سر پا ا یرزن ی پ د،یچ ی کِف اتوبوس پ یتوق

 جام بلند شدم! 

 

 .ستمیا یحاج خانم من م دی_بفرمائ 

 

اش در آورد و دم گوشش گرفت؛   ی چرم مشک ِف یرو از ک  ش یجا گرفت و گوش  یصندل  یِ زن با ِقر رو  ریپ
 _جونم ِفلور؟ 
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...._ 

 

ها اونم   میاستقامت دار یِ به بچه ها بگو امروز دو یاونجا، راست رسونمی ! من االن خودم رو مهی_اوک
 دور!  ستیب

 

...._ 

 

 !  ی! بله بله پس چدمیدو دیتوح  دونیدور، دوِر م یس  روزیخودم د  ؟ی_آره بابا پس چ

 

...._ 

 

 !وو ی یس شه،یهم از فردا شروع م وگای_کالس 

 

 شم؛ یم ادهیجا پ نیراننده اتوبوس کردم، و گفتم _آقا من هم یَوق زدم رو متوجه  یِ چشما

 

 اعصاب و غدد؛ کالِس آخر...  یولوژیز یفراز وارد شد؛ ف  استاد
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کالس رو بدوِن   میانداختن، وسِط کالسش رو نداشت، و کِل تا ارشوریحِق خ یرواِل هر جلسه کس طبقِ 
  ری سر کالس هاش د شهیکه هم کای داد؛ فقط از مل  حیتوض دیبه کتاب راجب به مبحِث جد ینگاه مین
 از درس ارائه بده؛  یکامل یخالصه  هیخواست که جلسه بعد  دیرس  یاصالً نم  ای  دیرس یم

 

جمع کرده بودم، برداشتم و به ونوس    شیپ ی قهیرو که از چند دق فمیگفتِن استاد، ک دِ یخسته نباش  با
 منتظرشم؛  اطیگفتم که تو ح

 

توجه به چپ چپ   یبود و ب   کایبعد از ساختموِن دانشکده خارج شد، دستش تو دست مل قهیدق چند
 زدن! یقهقهه م ،یی حراسِت دانشگاه دوتا یِ نگاه کردن ها

 

 * ونوس

 

گفت، من هم دلم رو   یهاش م یجلف باز  اِت ی اون از تجرب میج شداز سالن دانشکده خار کای مل با
َدر منتظِر    یِ شاپ رو قبول کردم و جلو یبه کاف شیزدم! در خواسِت همراه یگرفته بودم و قهقهه م 

 م؛ یستادیا دیوح

 

 خاطره َرد خور نداره!  یکی نی_ حاال ُکردان رو بهت نگفتم! اکا یمل

 

شد دستم و رو به صورت   یصفحه که خاموش روشن م یِ اسِم درسا رو دنیرفت با د برهیو میگوش
 گرفتم؛ پاک فراموشش کرده بودم! کایمل

 



 لپ های صورتی 

147 
 

 ست؟ ین  دی_ ونوس اون آقا وحکا یمل

 

 45#پارت_

 

عالمت دادم و خطاب به درسا گفتم  کایبا دستم به مل د، یوح  الِ ی خی،ب  یالو گفتِن درسا پشت گوش با
 !یبهداشت  سی سرو ای ب می_الو،مستق

 

که اومده بودم و اون طرف محوطه، کج کردم و   یشلوارم؛راه  ِب یو چپوندم تو ج  یمعمول گوش طبق
 شدم.  یبهداشت سی وارد سرو ومدهیمطمئن شدم ناناس خانم پشتم ن نکهیبعد از ا

 

کِش قرمزش رو   دنمیبود، با د ستادهیرنگش ا یقهوه ا یبا با آبشار موها  نهیپشت به من رو به آ درسا
 و بباف وگرنه تا برسم  ای پرت کرد سمتم، تو هوا گرفتمش که گفت_ونوس،قربون دستات!ب

 

 هیبگم که  نمیکج شده نگاهم کرد و ادامه داد_ در ضمن ا یسوزه! و بعد با لبا یگردنم م  باشگاه
 !یبهم بدهکار  حیتوض

 

به   رهیخ  کردمی م میتقس یاوکه موهاش و به سه قسمت مس نطوری شدم ،هم کی و بهش نزد دمیخند
 بدونُم به تو نگم! یزی گفتم_ نگران نباش فضول خانم ،محاله من چ  نهیناز و اداهاش تو آ

 

 ! یدون یم ادیخنده و گفت_خوشم م  ریز زد
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  دیتو و بابات رفت نکهی،بعد از ا میکه از اصفهان برگشت  یموهاش و شروع کردم و گفتم_اون روز بافتِ 
 که کافه زرِد با دوستش کار داشت!  یابونیتو همون خ قایدق دیوح

 

 نبود!؟   ؟مشکوکیکار ؟چهیوسِط حرفم و گفت_چ دیپر

 

سرگرِد کپک زده معاشرت کرده  هی!دو روز با ارهی در ب یسر از همه چ خوادی بشر م  نیکن ،ا نگاش
 برا من! ارهیدر م  یباز  سی،پل

 

 نگاهش کردم و گفتم_من چه بدونم! کالفه

 

 ن داد و گفت_آهان!کارت و بکن. تکو یسر

 

تِه  می دیرس  نایو ا کیبا گذراندن تراف گفتم؛خالصهی و گفتم_داشتم م  دمیموهاش و چسب یحرص
 کافه! یدرست روبرو ابونیخ

 

که همون  نیی رو دادم پا شهی!شمیشگ ی.منم رفتم سراِغ کاِر همابونی شد رفت سمِت خ ادهیکه پ  دیوح
دقت    شتریب کمی داشت، کا یبه مل یب یدختر که از اون فاصله شباهت عج هی  هیلحظه چشمم خورد 

زباله تو دستش اومد انداخت تو   سهیک هیبند بسته دور کمرش و  شیپ هیخودشه،  دمیکردم که د
و  چشمش بهم خورد  نکهیکنم تا ا یکردم نتونستم خودم و مخف یهر کار یسطل آشغال بعد برگشتن

دونِگ اون  هیداده بهم که بابام  امیپ  دمیدوروز گذشت تا د هیرفت تو، دیاونور پر نورینگاه به ا هیبا 
  یکه آشنا ، من از صاحب کافه گفتی دروغ م  یحرفا.. ول  نیخودمم سر آشپزم و ا ده،یکافه رو برام خر

 !شورهیشب هم ظرفارو م  یکاینوبت صبح گارسوِن ، نزد  هی، دمیبود پرس   دیوح
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 خوام پخش کنم!  یازش عکس گرفتم و م کنهی بهم و فکر م  دهیاالنم چسب خالصه

 

دورش و محکم بستم ،برگشت سمتم و کنجکاو  چوندمی بودم آخِر موهاش، کش و پ دهیرس
  و  ،ییِ ای تانیخونه عمم از عصاره حلزوِن بر یو جنس پرده   یخارج  یتمام اون سفرها ی عنیگفت_واقعا؟

 همه چاخان بوده!  ده،یتنبوِن بابام مروار

 

و پوشونده بود ،کوله اش و گرفت دستش و   شیشونیمقنعه سرش بود و موهاش از کنار کج پ  حاال
 ! رهید میبر  ای...به هر حال، ببهیگفت_عج 

 

صحبت انتخاب کرده  یکه برا ی حال به هم زن   سیباشه تکون دادم و با هم از سرو یو به معن  سرم
 . میج شدبودم خار

 

 رفته بود ناناس خانم!  نکهیمثل ا یکنم ول  دایرو پ کا یچرخوندم که مل م،چشمی رفت  یسمِت دِر اصل به

 

  دیکه وح یی درسا و به جا ی!با آرنج زدم تو پهلوافتمیکنم، دایو پ  دیچشم چرخوندم تا وح گهیبار د هی
 بود، اشاره کردم.. ستادهیا

 

 شانیپا یجلو  یترمِز وحشتناِک موتور یصدا با
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داشت   یرا از سرش برم یمنیکاله ا یخاص ژیکه با پرست   یو مبهوت به فرد دندی دو ترسان از جا پر هر
 شدند...   رهیخ

 

 46#پارت_

 

 با نشاط به دختران گفت. یرا از سر برداشت و سالم یمن یکالِه ا پسر

 

 ترمز؟!  رو یزن ی م ینطوریا شهیقلبم! شما هم ی_ واونوس

 

 زنم!  یم  یحیتفر شتریکه نه ب شهی_همسروش 

 

 جان، رو به سروش سالم کرد؛ یب یلبخند  یبا چاشن  درسا

 

بد قلقه اونم بعد از اون   یلیخ یکه خسرو یدون یم شه،یم رمونیگفت_داره د دیبعد رو به وح  و
 که برا فرزانه افتاد...  یاتفاق

 

 برسونمشون دسِت بابا.   دی! بایِ کارخونه ا زاِت ی من پر از تجه نِ ی_هوم آره ،فقط ماشدیوح

 

که لبا لب از کارتون  نیماش دنِ یاما با د م؛ینی ش یمهربون تر م  کمی نداره خب من و درسا  یب ی_عونوس
 ! دیبود ابروانش باال پر  یشاگرد، خال  یِ بزرگ بود، و تنها صندل یِ ها
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 ! ادینداره درسا با من م  یگفت_ خب مشکل و  دیگپ و گفت خواهر و برادر پر انِ یم  سروش

 

 باشد.  دهیرا هم انگار که نشن  گرشینه جواب داد، سواالِت د ایدرسا با آره  دیراه هر چه سروش پرس در

 

 دند، یرس یباشگاه م یِ کم به جلو کم

 

موتور کالً    یکرد،جلو بند دیپرا هی بد با   یلیتصادِف خ  هی  شیچند وقِت پ  قمه،ی موتوِر رف نی_ اسروش 
دخترم سوار   هیگفت  یتونه ِبرونه، هنوز تو رخت خوابه! م یداغون شد، فعالً دسته منه خودش که نم 

  نِ یماش  سمتکه رفته  دهیکجا پرت شده فلک زده! فقط لحظه آخر د ستیکرده بود، اصالً معلوم ن 
 کلک مگه نه؟ ستی! همه که مثل تو سوار موتور شدن رو وارد نیسوپور شهردار

 

که آن روز به اجبار سواِر موتورش شده بود  یپسر یعنیکرد،   یدرسا آشنا جلوه م یِ اتفاق برا نیا تمامِ 
 گشتند. یباز م شیاو گرد بود و اتفاقات به سو یِ برا نیزم  نیا بیدوسِت سروش بود! عج

 

 .یسالِن بدنساز دیبفرمائ  د ی_بچه ها خسته نباش

 

_ جنازمون  دی گو یاندازد و رو بهشان م یسر حال بودند م  یخسته به دختران که حساب  ینگاه  ونوس
 !میبرسه خونه شانس آورد 
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  یِ نفرها نی که ونوس و درسا جز اول  شهیبعد رختکن بچه ها را فرا خواند و بر عکس هم قهیدق چهل
 بودند!  وسِط سالن پهن شده یبار هر دو از شدِت خستگ نیحاضر در به رختکن بودند، ا

 

 منتظره. دی! ونوس، آقا وحگهید میبر  دیشد _ زود باش یبود و آماده م ستادهیا نهیمقابِل آ صبا،

 

 47#پارت_

 

 کند،ی شانه اش رها م یرا بر رو فشی مرموز ک یکایگذارد و در فکِر مل  یسالن باشگاه م یبر پله ها پا
 . دارندیقدم برم ابانیو با هم به آن طرف خ ردی گیدسِت درسا را م کندی م یاز صبا خداحافظ 

 

  رد،یگ یم دی سف  ای پرش رهی، ونوس کنجکاو دستش را به دستگ نیدر ماش  ینیری ش  یجعبه ها دنِ ید با
به جلو خم    یدو تا صندل نیکوبد.از فاصله ب ی درسا در را محکم م الی خی و ب شودیسوار م

 ه؟ _باز چه خبر دیگوی و م  کوبدیم دی وح  ی شود،برشانهیم

 

  یو با صورت گرددیبرم   شیو سالِم بلنِد درسا ،ونوس آرام به جا  نیبسته شدِن محکِم در ماش یصدا با
شده!   یکفر  ی،حساب کندی تکرار م دیوح  یدوباره همان کلمات را برا ین یریش یجمع شده به جعبه ها 

  نکهیمناسبت را مشخص کند! با ا یبه ظاهر، ب یها ینی ری ش  نیا ِف یتر تکل عیهر چه سر خواهدی و م
 چه در انتظارش است!  زدی حدس م

 

،هم  میکرد و آرام گفت_هم مهمون دار میرا تنظ نه یچرخاند آ ابانیفرمان را به سمت خ  دیوح
 خواستگار!کدومش و بگم؟
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 !ی_وادیگویو م  زندیبلندش شلوارش را چنگ م یبا ناخن ها ونوس

 

 دو! نهی _گزدیگویونوس م یو جا زندی م دیبه وح یچشمک نهیاز آ درسا

 

 و  زندیاش م  یمشک یبه موها  ی،چنگ خنددی م دیوح

 

 مامان! ییِ _پسر دا

 

و   زندیم  غیلرزد،ح ی به درسا مردمک چشمش م  رهیهمچون وزغ ،خ یو ونوس با چشمان دیگویم
 ؟ یگیچهل و پنج ساله رو م رمردِ ی پ ؟اونی_چ دیکویم

 

 رمردی نکن دخترک! چهل و پنج سال که پ یانصاف ی_ نه نه ب دیگو یکند و م ینوچ نوچ م درسا
 !شهیمحسوب نم

 

 خندد ...   یو همراِه درسا غش غش م دهدی سرش را تکان م دیوح

 

 * ونوس
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 دنِ یبا د ان،یهم ب  دیاجبار با سه تا از جعبه ها سوار آسانسور شدم ،در و نگه داشتم تا درسا و وح به
تو دستم انداختم، االن چه وقت   ینگاه به سر و وضعم و جعبه ها هیخانم بهم،  میشدن مر کینزد

 و با لبخند سالم کردم.  دمیاومدن بود خانم مارپل!لب گز

 

به جعبه ها کرد و کنجکاوانه  یدرشتش اشاره ا یداخل ؛جوابم سالم رو داد، و با چشم ها اومد
 ه؟ یگفت_خبر

 

 !کی جشن کوچ هیزدم و به اجبار گفتم_آره، یو درسا تو آسانسور،لبخند مضحک  دیاومدن وح  با

 

 !یبه خوش شهیداد و گفت_هم یو تکون  ابروهاش

 

 .میطبقه پنجم، از آسانسور خارج شد یِ تکرار  یآسانسور و صدا ستادنِ یگفتم و با ا یممنون

 

 48#پارت_

 

  دیوح  ییکرد که گو  یان با عشق به او نگاه ممادر جون چن چد،ی پ  یپر َتالطِم فرشاد در سالن م یِ صدا
 کند! یم ی خواستگار شی اهاینوه اش، در مقابِل چشمان او لب به سخن گشوده است و از دختر رو

 

قرار   ییها ت ی موقع یِ اوقات تو یگاه  یکرده حت جابیشغلم ا  دم،یرو تو عمرم د یادیز یِ _من! دخترا
گرفته تا حسابداِر   یبر قرار کنم! از منش یا مانهیصم یِ داده بشم، که به اجبار باهاشون ارتباط ها

 شکونن!  ینباشه برام سر و انگشت م ییشرکتم، حمِل بر خود ستا
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سرش را بلند   یا هیاگر ثان  ییاش فرو برد، که گو قهیپسر چنان سرش را در  یِ کالم ها  دنِ یبا شن درسا
 خواهد شد!  ریاش سراز یخرگوش  یشاِر خنده از پشِت دندان هاکند، آب

 

  یپرد، و م یبزرگ تِر از دخترش م یخواستگاِر چهارده سال و اند یصحبت ها انِ یجان م  مادر
که   یخشک و خال نطوری هم اری ب  زی بر  یکالمت؛ دختر برو چهارتا چا ونِ ی_شرمنده فرشاد جان مدیگو
 .. نیکرد ی! مهندس عرض مشهینم

 

 یمتوجه م ردیگ یم  لیکه از او تحو  یکند، با لبخنِد مرموز  یبهت زده به چشماِن درسا رجوع م  نوسو
  یهر چند که از او دِل خوش ست،یبا مادرجون و خواستگاِر در دانه اش ن یشود که حاال وقِت لجباز

 ندارد!

 

 *درسا

 

سال سن،   یو اند ستیکردم بنده با ب ی را پاک کرد و تند تند رو به من ادامه داد_بله! عرض م  عرقش
 گرمه! یسرده چ یدونم چ ی! مگهید دمیم صی َپت رو از َمت تشخ

 

 !؟یو اند  ستیاراده حرفش رو قطع کردم_ ب یب

 

 توجه بهم تِن صداش رو باالتر برد و ادامه داد یب
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توپ  هیمملکت دنبال  نیدختر جوون تو ا کی ده،یم یز بنده است! چه معن _اعتقاداِت بنده خِط قرم
به پشتِش ُمبل رسوند( به اووون َور   زی ر یتکه، دسِت چپش را با موج  نی)هم زمان با ا نیوِر زم  نیاز ا
 یِ ها  نی آست حاالحرکاِت دستاِن کوتاهش کرد و   ی را چاشن  زیِبَدِوه! )باز هم هماِن موِج ر نیزم

 و قفِل دستانش را از پشِت مبل باز کند!  دیای کردند که او کوتاه ب  یکوتاهش تمنا م

 

 یابروانم را متوجه  الیخ یکرد! ب  یم نییسرش را باال و پا  هانهی و عاقل اندر سف نیجون با تحس مادر
 حالِت دستانش کردم و با پوزخند گفتم_ ُکِتتون!

 

( برام  ی)با لحجه مضحکای ِفرنَ یاز َکل  روزید نیبا تکبر گفت_ بله هم چیه افتین  رییکه تغ  حالتش
 فرستادن، ُافتاد؟!

 

 اقامت دارن؟! ایِفرنَ ی پت اند مت؟ مگه اونا تو َکل ؟ یدهم_ ک  یرو به نشانه افتادن تکان م سرم

 

 و به قوِل معروف بحث را عوض کند!  یگر یانج یداشت، که م نیدر ا یو سع دیگزجان لَب  مادر

 

رنِگ   ییحنا  یِ فرشاد خان و موها یِ ها یُپرفسور شیحواِس چشمام را از ُزل زدن به ر   یگوش برهیو
  یِ ادآوریکه خودش بزرگ کرده، انقدر بال! با   یزن انقدر ساده، ونوس نیمادر جوِن ساده لوح گرفت؛ ا

 ییکه گو یوشگ برهیمادر جان حواسم را به و یِ تو آشپزخانه، صدا مونیطانیش  یِ نقشه ها یدوباره 
 درسا جان؟  هیک یگرداند _گوش  یکرد پاسخ بدهم،بر م یتقال م

 

 خاموش کردم! مهیخواستگار یتجربه  نی_من که چون دومفرشاد
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 دوختم ییجورا هی که انگار نخ و سوزن باشه، دهانش رو  یم و با لحنرفت یغره ا چشم

 

  یپسرتون خواستگار یِ ونوس رو برا دیکردم اومد یاالن فکر م  نیگفتم_ چه جالب من تا هم متعجب
ونوس،   یشما و مامان بابا  یعنی! اما مادر جون شما،  گمیم  تی! بنده فوِت همسِر اولتون رو تسل دیکن

نشه،  یب اد یرو هم بزرگ کنه؟! ب شونیا یِ سِن کمش فرزندا نیکه دخترتون با ا دیچطور قبول کرد
 !تی جنا تهی! جنایِ اسمش کودک همسر ن یبه نظر من که ا یول

 

  یبشکن کاف  هیآخر حرف هام بستم متعجب بودم و فقط  کهی که به ت ییداغ ها ازیپ نیهم از ا خودم
 شم!بود تا از خنده منفجر  

 

توجه به او که بر   یباران کردِن فرشاد خان، تماس را بر قرار کردم و ب  کهیت  انِ ی بعد از پا  بالفاصله
  ری من انقدر پ یعن یکرد_ خاک تو سِر صدام  یو تند تند رو به دختر عمه اش تکرار م زدی صورتش م
 شه؟!یم یچ ا یِفرنَ ی َکل یِ ِجری نِ یت یِ حاال قرار دادم با شرکتا یوا  ی! ووا؟یشدم آباج

 

احوال  یای جو خواستی بود و م انی را به گوشم چسباندم؛گمانم شا یدهانم را گرفتم و گوش یِ جلو
 ونوس باشد! 

 

 _بله؟!

 

 !انًا؟ینرفته که اح ادتونیهستم،  ینی ! حسیخان ی_سالم عرض کردم خانم عل
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دنبال   مانیبا کمک ستوان نع ده،یسردر گم و ترس ی که وقت ینفله همون پسر نیجد سادات! ا ای
رو   کلمی و ه پی بود و مدام حرف زدن و قد و ت دهی دماغ بهم چسب یگشتم، مثل مو یونوس م
 کرد! درست مثل مهراد پسرخالم! یمسخرم م 

 

! نه زیقاشق سحر آم دیبهم بگ د یرفته؟ مثل اون روز با  ادتونی_سالم، امرتون؟   دمیکش یق یعم  نفِس 
 ورزشگاه! ژهیو گانی ی! آقایخان یخانم عل 

 

  یای! زنگ زدم جودیانداخت ادمیخوب شد   یخنده_ اوه راست ی کنه و سر خوش م یرو صاف م  گلوش
 احوالتون بشم.. پسراتون چطورن؟ 

 

 49#پارت_

 

 گفت..  یبه درخورد،درسا تلفن را از خود دور کرد و بله ا یا تقه

 

 _درسا!

 

  دیقطع کند، اما نه! با یلرزاِن ونوس درسا را از جا تکان داد، خواست تماس را بدون خداحافظ  یصدا
 مزاحمش شده بود! یداد که الک یدلقک م یپسره  نیتوپ به ا یجواب
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تو   یکه داشت  یمحض اطالعت اون روز ی خوش گذشت!ول میدیخند میگفت ین یحس  یآقا نی_ بب 
عکس خوشگل موشگل و خفن ازت گرفتم!  یمن کل ،یکرد یبهشت لواشک رد و بدل م یکوچه ارد
 ! قطع کردیبا یکنم، با لیمیتونم برات ا یم یخواست

 

 رساند.  شانیبا شتاب خود را مقابل ونوس پر و

 

 شده؟  یرا گرفت و گفت_چ   شیها شانه

 

  ومدهیو با حرص گفت_ن واریکه در دست داشت را پرت کرد سمِت د یآشپزخانه ا رهیدستگ ونوس،
 !ادی خوان دختر ببرن!زنگ زدن عاقد ب یم

 

 ؟ یکرد دایاخم آلود گفت_ حرص نخور بابا ،روغن و پ درسا

 

روغن را در دستش تکان داد.  یکوچک حاو یکیپالست یسر تکان داد، و پشت بندش قوط  ونوس
 صش نبود! نقشه و معجوِن مخصو ادِ یاصال 

 

 د، یکش ییرایزد ،دستش را گرفت و به سمِت پذ یچشمک  درسا

 

 ؟ یچ تکسی_ وادیپرس  همانانی سمِت م دی چرخی طور که م همان
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 و راهش را به سمِت آشپزخانه کج کرد! دیبار خند نیا ونوس

 

 * ونوس

 

کناِر   ینیمحاسبه رو انجام دادم و فنجون نسکافه رو گذاشتم تو س نیختم،آخری و تا نصف ر آبجوش
بار   نیزدم و ا  یثی رو برداشتُم و فنجون رو لبالب ازش پر کردم! لبخند خب  تکسی،وا یچا یفنجون ها

و البته   جونبه بدنه فن دمیکِف دستم و مال ختمیر یکم  اطیدر آوردم ،با احت  بمیروغن و از ج  یِ قوط
 دسَتش!

 

  یِ ریسوزه پ یلب با خودم گفتم_اوه اوه دلم برات م  ری رو تند تند با دستمال پاک کردم و ز دستم
 سوخته و قرمز رو شلواِر مارکت! یبا لکه ها یبش  ی!چه دلبرییای فرنیَکل

 

 مادر جون کناِر گوشم،هل کردم و برگشتم سمتش، یصدا با

 

 زدم و گفتم_جانم؟ یلبخند

 

 ها رو؛فرشاد بچم دهنش خشک شد!  ییاون چا اری گاهم کرد و گفت_بن مشکوک

 

 به دست از آشپزخونه خارج شدم...   ین یفرشاِد دادم، وس یبه هر چ  یدلم فحش تو
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فرشاد   یرا به همه تعارف کرد و در آخر روبرو یچا  یفنجان ها یو اجبار  بای ز یبا لبخند ونوس
به   د،ینسکافه دوست داشت دمیرا باال پراند و آرام گفت_شن شی ابرو کیکرد  شتریرا ب ستاد،لبخندشیا

 روش خودم براتون آماده کردم!

 

نشنوند گفت_چرا چرِب فقط؟از   گرانیکه د یکرد و آرام رو به ونوس، جور یذوق زده تشکر فرشاد
 رسم و رسوماِت؟ 

 

 که!  یدونیبودم !م ای ِفرنَ یَکل  یچند سال هیسپس با غرور ادامه داد_آخه  و

 

به   ییرا بر باد نداده،لبخند بر لب آورد اعتنا زیُهل شد ،اما خودش را کنترل کرد تا همه چ نوسو
 ! ری پرسش اولش نکرد و گفت_خ

 

چرب   یبه قدر  یول  د،یتکان داد ،دستش را دراز کرد ،فنجان را از دسته اش چسب یبه اجبار سر فرشاد
 شرد تا نخندد!بود که انگشتانش آن را نگرفت، ونوس لبانش را به هم ف

 

که   یآورد زمان  ادیاو را به   یدوباره کرده بود ،کودک یکه بعد از سال ها با ونوس مالقات  یفرشاد
که بر   ییو تمام بالها  شیها طنتی پنج شش ساله، ش یساله بود و ونوس دختر بچه ا  ستیخودش ب 

 نیا یستگارکلمه بر ترسش قلبه کرد و به خوا یواقع یآورد، اما به معنا ادیسر تاسش آورده بود را به 
 دختر آمد. 

 

نظاره گر آنها   یداد،جز درسا کس یرا تکان  ین یکالفه به صورت غرق در فکِر فرشاد نگاه کرد،س ونوس
 نبود. 
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 !گهیتر کرد و گفت_بردار د لب

 

 نبود! شیهم جلو یزی،هم داغ و هم چرب!م دی از بدنه فنجان چسب نباریبه خود آمد، ا فرشاد

 

 را از او دور کرد و فرصِت برگرداندن فنجون را به او نداد! ی ن یبه سرعت س ونوس

 

 ،نگاهش را به فنجان دوخت!  ثینشست و خب  یمبل یقدم دور شد،کناِر درسا بر رو دو

 

  شی بایِش جان شلواِر زخورد و نو   زیاز دستش ل  تکتسینسکافه داغ و وا یِ بعد فنجاِن حاو یا لحظه
 شد!

 

 *درسا

 

 و خفه کردم.  ییجورا هیدهنم و گرفتم و خنده ام  یدستم جلو با

 

قرمز،به کِت   یکار خودش رو کرده بود ،شلواِر زرد رنگ با لکه ها  تکسیمن بود،وا یبرا ییبای ز صحنه
 !ومدیقرمِز تو تنش هم م

 

 داشت شلواِر مهموِن دردونه اش رو پاک کنه  یو به مادر جون دوختم که سع نگاهم
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 شده!  یزیبرنامه ر زیکه اون دستمال هم آغشته به واکِس کفِش و همه چ نیغافل از ا اما

 

 50#پارت_

 

خسته، نظاره گِر مادر جون که تلفن رو در گوشش گرفته بود و خونه رو متر   یِ کشان و با چشما ازهیخم
 رد شدم؛ ک یم

 

 _چشمم کِف پاتون خدا فرشاد جان رو براتون حفظ کنه!

 

..._ 

 

جان، تو   ریمن گهیشماست! جاهلن د زِ یونوِس ما کن  د،یتو رو به خدا، شما رو چشِم ما جا دار دی_نفرمائ 
مونه رو دسِت من و   یترشه م یبد تر م  طناتاش،ی ش نیبا ا   ستی ن شی مغز ُجلَبکه! حال یِ سرش به جا
 مامان باباش! 

 

..._ 

 

 نمیسر، بلکه ا رِ ی خ یدختره  نیدسِت راستش رو َسِر ا  ه ی_درسا رو منظورته؟ آره بخدا اون دختِر عاقل
 نسوخته خدانگهدار.  شتریآدما شد... فدات شم برو به فرشاد برس تا ب یقاط
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 زدم و  نهیام رو به سرو مبل بلند شدم و دنبالش تو آشپزخونه راه افتادم دست از

 

جا   گرانی_ مادرجون! حاال درسا عاقل شده و من جلبک؟! اون بال، بلده چطور خودش و تو دل دگفتم
 بود! دهیاز نقشه رو اون کش یمی کنه، وگرنه که ن

 

بود! اگه بفهمه فرشاد    نجایتوپ بهم رفت، کاش مامان الهه ا یرو خاموش کرد و چشم غره ا یکتر رِ یز
 کشه! یم شی رو به آت  نجایکنه و ا ی رو ول م  فتشی دخترش ش یاومده خواستگار ایِفرنَ ی خان تاجر کل

 

شدم،    رهیکردن خ یم یجر و بحِث ما، شطرنج باز  الِ یخیو بابا که ب   دیرو ُاِپن و با حرص به وح  دمیپر
فرشاِد   هی چوقتمی تونن برن،تازه ه  ین مکه بخوا یهر دختر یَمرد ها خونسردن! خواستگار نیچقدر ا
 ! ادینم شونیخواستگار  ییای ِفرنَ یکچِل َکل 

 

 *درسا

 

و   دمیکنه کش زی دندان هاش رو تم یِ رو به زور از دسِت معصومه که گوَشش رو کنده بود، تا ال روزنامه
 به طرِف بابا خم شدم. 

 

 خوبه! شنبه، دوشنبه،پنجشنبه از نه صبح تا چهار بعد از ظهر! نظرت؟  یلی خ یآگه  نی_ا
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من برات فراهم  ی خواست یتو هم رفته اش نگاهم کرد و گفت_ درسا! تو که تا االن هر چ یبا اخما  بابا
 ! زمیبچسب به درس و ورزشت عز ه؟یوسط سر کار رفتنت چ نیا گهیکردم، د

 

نه داد زد_ آقا پدرام، پسرخاله جان بذار بره دوروز کار کنه بفهمه  خواهِر معصومه از تو آشپزخو مَرسوله
 انقدر ولخرج شده! گهید  نهیهم  ؟یچ یعنیپول 

 

 لب گفت و سر تکون داد؛ ریز  ،یکالفه اهلل و اکبر  بابا

 

تو   یخوام چهار روز هفته رو الک  یمن فقط م ست،یاصالً کار کردن من بخاطر پول ن ی_خب بله! ول 
باز، ادامه دادم_ تازه   شیگرفتم! با ن ادیهم  دیجد زِ یچ هیکناِر درس و باشگاه،   ینطوری! انمیخونه نش

برم   دیبا دادفعه نظرت؟ حاال فر نیکنم ا  یرو هم خودم طراح  تونیغاتیتبل   یِ تونم کارت ها یم
 کنن! یاصالً استخدامم م نمی مصاحبه، بب

 

 انداخته بود چشم دوخت؛  نییقرار داد و به بابا که سرش رو متفکرانه پا زیم یِ رو رو یچا ینیس مامان

 

 !یتو بگ یهر چ میندار شتریبابا که ب  یِ در در  هیبگم واال؟  ی_ چبابا 

 

 که  دمیبلند بلند خند یخوشحال  از

 

 !ی َکِده رو تخِت آج  شیج   یو، گفت_ ُخس دیپر رونیکه از اتاقم ب  باید
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 بود رد شدم؛  دهیبا ابراش، رو تختم بار شبیگذاشتم و از کناِر خسرو که د یواریرو تو کمد د ُتشکم

 

 خودت استخدامم کن! ایخدا

 

 

 

 51#پارت_

 

وبا خاموش شدن چراغ دکمه آسانسور، و راهم و به سمِت    دم،یرنگم رو محکم چسب یکوله مشک  بندِ 
 سمت راست کج کردم.  یپله ها

 

کردم! هنوز   یبه در حرصم رو خال  یدر پ  ینفس زنان، خودم و به دِر دفتر رسوندم و با ضربات پ  نفس
 مونده بود. شونی کار میساعت تا تا مین

 

 !صد تا پله بود امرزهیننه ،خدا پدر و مادرتون و ب  ای_ 

 

 شرکت شو  نیا الیخ یگفتم،ب زهیپاستور یِ عل ری به اون ام صدبار

 

 اش رو بگو! یکی پالست ی!اون منشنجاینکشون ا یخودیب انمیو شا من
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 و  دمیدو واحد پخش شده بود خند ن یب یکه تو راهرو ییغر غر ها به

 

رنگ   یطوس دهیپسر پشت بهم، با کت و شلوار اتو کش هی، دمیبه سمت چپم چرخ یکنجکاو با
 .زدی کف ضربه م یگرفته بود و به پارکت ها کیبا پاش ت یبود و عصب  ستادهیا

 

من! دوست ستوان!  یسمتم، تازه متوجه دسته گل بزرگ تو دستش شدم خدا  دیکه چرخ دیخند  زیر
 دلقک!  یپسره 

 

 ؟ یخانی! علزی هم متقابالً متعجب نگاهم کرد و گفت_قاشق سحر آم اون

 

 گفتم_آره! یشنخندیابروم و انداختم باال و با ن  هی

 

 بگم که ... دیبا دیاستخدام اومد یاگه برا دینی کرد و تند تند گفت_بب اخم

 

و  دینگفت، از جا پر  یزیچ گه یپشت سرش؟ د یبنفِش دختر غیباز شدن دِر واحد و ج  یصدا با
 وحشت زده برگشت عقب.

 

 و عوض کردم و کنجکاو نگاهشون کردم...  دمید هیچند قدم زاو با
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دلقک شرکتشان   نیدر مقابل ا یداشت گره اخمش را محکم تر کند،ول  یدست گل را فشرد و سع نایس
 بود! دیاز او بع

 

 ی شیآرا چیهمچون گچ، آن هم بدون ه دیسف یرنگارنگ ، پوست  یو لباس ها موها

 

 خنده اش را در راهرو پرتاب کند!  کی هر لحظه شل کردیرا وادار م نایس

 

 نداشت!  رِک یاز دلقک س یاما رفتارش که کم  و

 

 به سحر گل بغل انداخت و _خانم! یحس آزاد شدن دست گل در بغلش ، مضطرب نگاه با

 

 بود!  یهمان دلقک کاف آوردی به زبان نم  انستدیگرچه اگر هم م داشتی نامش را هم نم  یحت

 

 نا؟ ی به گردنش داد وگفت_جانم آقا س یقر یمنش

 

 !ممنون.ییخوشبو یباال انداخت و گفت_چه گل ها ییابرو طنتیسپس با ش  و

 

 ! ستیشما ن  یمتعجب نگاهش کرد وگفت_برا نایس
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 ! یدونستم انقدر شوخ باش یباور کنم! نم تونمی_اصال نم   دیخند تمیمتعجب نگاهش کرد با ر یمنش

 

 ؟ یریُگِلُت پس بگ یایگره اخمش را باز کرد و به اجبار گفت_درسا چرا نم  تی بار با عصبان  نیا نایس

 

 ! دمیشد؟ نفهم  یچ ؟یاش را از ستون گرفت و گفت_چ  هیشده، تک جیگ درسا

 

،اصال دوست نداشت گل، مهر  پر کالم منظور آمد   ییسمتش و چشم و ابرو دی،چرخ  دیکش یپوف  نایس
 به دلقک باشد!  یاش به درخواست دوست دیتائ

 

 زم؟ یعز هی_درسا ک

 

 یلب گفت _جبران م ریبدون توجه به سوال سحر با دو قدم خود را مقابل درسا رساند و ز نایس
 !ریبرو اون گل و بگ ایکنم!ب

 

 زد و گفت_باشه! یثی لبخند خب درسا

 

 52#پارت_
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رو کامالً   یچهار روز در هفته از ساعت هشت صبح تا پنج تمام!ساعات کار پلم،ی_حداقل مدرک فوق د
برا ناهار و   دیدار میساعت تا کی تا  قهیکه فقط هم چهل و پنج دق  نیو ا دیدر خدمت شرکت هست 

 استراحت! 

 

 قورت دادم و قلنِج انگشتام رو به صدا در آوردم  یدهنم رو به سخت آب

 

 ... یخان ی_درسا عل 

 

  ین یحس  یآقا ست،ین  حیبه توض  یازیکج رو لبش نشوند و گفت_ ن  یرو باال آورد لبخند دستش
 .دیبد  حیتوض کمیکردن، فقط راجع به تخصصتون  تونیمعرف

 

نگاه   دادینظافت اومده بود دستور م یِ که برا یبود، و به مرد ستادهیکه وسط سالن ا نای حرص به س با
 کردم؛ 

 

 واردم!   ،یو اکسل هم حساب تریام به کامپ  یدانشجو روانشناس ه ی_تخصص؟ خب من 

 

 سر تکان داد،  الی خیو ب دیدستش کش ریکاغذ ز یِ رو  یخودکار خط با

 

با   ،یاضیر  یباز رسوند، قلبم مثل صبح امتحان ها مهیبلند خودش رو به در ن  یی شد و با قدم ها بلند
 کوبوند..  یضرب به قفسه اش م
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با شرکت   یی کردم _خب خوشوقت شدم از آشنا فیفنر از جام بلند شدم و تند تند پشت هم رد مثل
به هر حال هم  اد،یب  رتونی بقچه هنر گ هیتخصص، و   یگون  هیکارمند زبر و زرنگ با  هیشما! انشاهلل 

بدرِد کار   مپشه ه نیباعث شد بفهمم که من اندازه ا نجایاومدنم به ا دیدون یفال بود و هم تماشا! م
 خورم...  ینم

 

سر جات   ن یبش یآخ بابا جون، چه خوش گفت  ؟یمن چ یول  مکه،ی م یخون زنهیم  یشین هیپشه  باز
 بچه!

 

 ! یخانی_عل

 

 بودند. ستادهیکناِر فروزان ا نایباز کردم و پرسون نگاه کردم، س مهیراستم رو ن چشم

 

 * ونوس

 

 پخش کردم؛  یماکارون یرشته ها ونِ یچوبه رو م زرد

 

 چشمت شهر به شهر خانه به خانه  یِ _َدر پِ 

 

 دانه به دانه یدیروانه، ُگِل عشقم را چ شدم
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 ی عاشقانههه آرام آرام آتش به دلم زد چه

 

 من  یایرو یکه خوش آمد  نیبنش

 

 جان من شوِق چشمان من.. یا یتو یب

 

 من!  یخواهِر ساده  رهی بشه تو رو بگ  دایهم پ  یکی _ بخون بپز بلکه 

 

 دیکش یم  رونیکه جوراباش رو از پاش ب  دیباال برداشتم و رو به وح نتِ ی رو از کاب   رکسیپ کاسه
 برگشتم.

 

  نطوریکات کردن که ا ز،یعز یاز ببر پلنگ ها یک یکدوم شده باز   یچ ؟ی_سالم داداِش ُگَلم چطورگفتم
 ؟ یشد یزخم 

 

داشت، گفت_ به به خوبه   یکه بهم طرف آشپزخونه قدم بر م  یدندون نما زد و در حال یلبخند
 .یکاِر خونه هم بلد باش  ومدینم  بالتیها!به در یکدبانو شد  ستیمادرجون ن 

 

داشت ادامه داد_کدوم  یسبد برم   یِ بزرگ از تو یاری خ یبه خودش گرفت و درحال   یمظلوم افهیق بعد
 !دید دیبا گر یشست جور د دیبه اطرافت نگاه کن، چشم ها را با شتریب کمیپلنگ؟  وزیببر و پلنگ و 

 



 لپ های صورتی 

173 
 

 نگاهم کرد؛  هانهی تو دستش زد و عاقل اندر سف اری به خ یگاز

 

 ! ؟ی_خب؟ چشم هام رو شستم که چ رو عوض کردم و منتظر بهش چشم دوختم آهنگ

 

بگو من   یبه تو خبر بده! حاال ه نکهیدرسا شوهر کرد بدون ا گه،ید یدرست نشست نکهی_ که ادیوح
 !امینم یبدون اون عروس

 

 دستم خشک شد و  یتو چاقو

 

رو اعصابت   ی! خودت گفتیسرم خرابش کرد یِ ساختم ازت تو یهر چ ،یخواند_خرابش کرد خواننده
 خرابش   ییینرم خرابش کرد

 

 ! ییکرد

 

درسا   یمونده بود، استور نستایا یرفت، قفلش رو باز کردم تو صفحه  یاراده دستم به طرِف گوش یب
، متِن  دی دسته گِل رِز قرمز و سف  دنِ یکردم، که با د کی با دستاِن لرزان روش کل  زدی بهم چشمک م

 زد! رونیچشمان خندانش دود از دماغم ب  ر،یوتص یکه نوشته بود و گوشه  یعاشقانه ا

 

 ساعت چنده؟ یعروس  ی_گفت
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 *درسا

 

من داخِل شرکِت   یدونم چطور شد ول  ینم  اد،یرو زدم و منتظر موندم تا باال ب   یمیقد وتریکامپ  دکمه
گذشت و به جز چهار، پنج تا تماس از   یاز شروِع کارم م یاستخدام شدم! سه ساعت یدِ  یغاتیتبل

 نبود! یشرکت خبر یها یمشتر

 

 افکارم رو پاره کرد! یتا تلفن، رشته   دادیقورباغه م یِ صدا  شتریتلفِن سبز رنگ، که ب یِ صدا

 

 د؟ یبفرمائ یدِ  یغات ی_شرکِت تبل

 

 عوض کردن؟!  یهستم! باز اون کله پوکا منش ی_سالم بخش

 

 ...یدفتر منش  دیزنگ زد ،ی محترم، شما به دفتِر چاپ و طراح خانم  ریجواب دادم_ خ متعجب

 

  یسر چه زبون  رهی خ یِ که دورگه شده بود گفت_ خوبه خوبه! دختره  ییوسِط حرفم، و با صدا دیپر
مگه  یخبر  یهاشون ب تی معلومه از جنا ،یبرا من! حاال خوبه تو دفتِر کاله بردارا استخدام شد  زهیریم

 نه؟!

 

 خدانگهدار! یخانم َتخش   دی_ مزاحم نشدمیهم ساب یِ وهام رو ر دندون
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 !ییییزد_بخش داد

 

سر دستگاه  رِ یسرجاش، که شکمم شروع کرد به َچه َچه زدن! همش ز دمیتوجه تلفن روکوب یب
 به خوردمون داده بودن! شبیبود که معصومه و َرسوله د یبادساز

 

تو تنم، از اتاق خارج   دهیچروک یو پس از مرتب کردن مقنعه و مانتو  ستادمیا  نهیآ یشدم، جلو بلند
 شدم.

 

نخواه  یاومد ریدرسا! د یصدام زد_ه  شیتو دماغ یِ بودم اسمش سحِر با صدا  دهیکه تازه فهم یمنش
 عجله خوشگله؟! ن یزود برو کجا کجا با ا

 

نگاهم کردم_خوشگل   یچاشن  یمصنوع  یرو تو کاسه چرخوندم، به طرفش برگشتم و لبخند چشمام
 یزیچ هی  رونی که برم ب  رم،یفروزان اجازه بگ یخوام از آقا یگشنمه م یل یسحر جون ! حاالم خ ییتو

 حناق کنم!

 

 کرد در زدم و با ضرب در رو باز کردم؛ یم یلب هاش، که تند تند وراج  دنیتوجه به جنب  یب و

 

به دل و   رهیخشک و دهنم باز موند! هنوز مات خ  رهیدستگ ی! دستم روکایروبروم، فروزان، مل ی صحنه
 . میخور یبا هم م ایقلوه دادنشون بودم، که سحر گفت_ من با خودم غذا آوردم ب 
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 * ونوس

 

 مگه؟  یایزد و گفت_م ارش ی به خ  یبار گاز بزرگ نیا

 

 کنم! یخونه کفتر هوا م  نمیشی رها و چپ چپ نگاهش کردم _نه پس م زی و رو م یگوش

 

 یگل برات کفتر بسته بند یجا  یباشه به شوهرت بگم تو خواستگار  ادمیخنده و گفت_ ری زد ز بلند
 .یدوست دار ی لی!خارهیکنه ب

 

  یگذاشتم و با قاشق چوب دی ُاِپن، دور تر از وح  یگوجه رو هم خورد کردم ،کاسه رو گوشه  نیآخر
رو لبم نشوند، اما   یلبخنِد پر نشاط ارنی ب برام کفتر نکهیداخل قابلمه رو هم زدم، تصور ا یها یماکارون 

 و قاشق تو قابلمه ِول شد! د،ی درسا لبخندرو لبم ماس   یِ استور ادِ یآن با  کی

 

اونورش کردم تا خنک بشه ،اما بدتر   نوری،تو دستم ا رونی و با نوِک انگشتام آوردمش ب  دمیکش یپوف
 دستم گز گز کرد . 

 

که از آشپزخونه  نطوریو هم نکیو انداخت تو س رونیب  دیبه سمتم اومد قاشق و از دستم کش  دیوح
 ی! و از دو پله اکهی کوچ یزد و گفت_مواظب باش!ُهل نشو آبج  یسمتم ،چشمک دیچرخ  شدیخارج م 

 رفت.  شد باال یاتاق ها وصل م  یکه به راهرو
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 کرده! ریگ  یباز تو کدوم چاه ستیگفتم، معلوم ن  راهیلب به درسا بد و ب  ریو ز  دمیکش یخفه ا  غِ یج

 

 مزدوج بشه و به من نگه،اصال امکان نداره!  دهیبع وگرنه

 

 قرار دادم، خچالیو تو  یرازیساالد ش  نکهیو بار گذاشتم و بعد از ا یماکارون 

 

 به دست خودم و رو مبل انداختم.  یگوش

 

 یصدا دنیو به گوشم چسبوندم و منتظر شن ید،گوشی دستم رو اسم درسا لغز نمی مخاطب ستیل تو
 درسا ،دوست داشتم از زبون خودش بشنوم!

 

 *درسا

 

هم  گهید یضرب در و بستم، دو تا پا داشتم دو تا کی ،به خودم اومدم و با  بمی تو ج یگوش  برهی و با
 قرض کردم و با سرعت وارد اتاقم شدم. 

 

ونوس رو   اسم دنیدر آوردم ،با د نمیشلوار ج  بیو از ج می تا ضربه به صورتم زدم و دستپاچه گوش  چند
 تو سرم و  دم یبا دستم کوب یگوش

 

 وش سپردم. ونوس گ یسبز رنگ و به صدا کونی رو آ دمی شصتم و کش انگشت
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 که! ؟واقعای_ازدواج کرد

 

 گفتم_نه ونوس! آروم

 

 شک گفت_مجبور به ازدواجت کردن؟ آخ نگو که با پسر مرسوله! با

 

 برات!االن شرکتم. دمیم حی کردم و جواب دادم _نگران نباش توض یخنده ا تک

 

 گه؟ید یا یم  یو گفت_باشه!عروس دیکش یق یعم  نفِس 

 

 آره آره! ام،یکردم و گفتم_م واریبه ساعت رو د ی،نگاه  زی دادم به م هیتک

 

 ! ارمیادامه دادم_ نامزدم هم م ی شوخ به

 

 !یو گفت_پس نامزد کرد دیکش  یغیج

 

 ! و تماس و قطع کردم و ری لب گفتم و بلند ادامه دادم_نخ ریز یا وونهید آروم
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 قبل رو مرور کردم.   قهیوصحنه چند دق دمی به چونه ام کش یدست

 

 54#پارت_

 

را بر   فشیشال و ک نهیبه خود در آ ی کند و پس از نگاه  یسرش جمع م  یِ رنگش را باال یمشک یِ موها
 شود؛  یدارد و از اتاق خارج م یم

 

 !ز یرو داشته باشم؟ پل  ید یو دنس با ِل  یدور همراه هیتونم افتخاِر  ی_ اوو مادمازل مدیوح

 

کند کند   ی م  فیتعر ی، برادرش اگر از کس  دیدانست وح یخوب م د،یبراق و از ته دل خند چشمانش
 است! یف یواقعًا هم تعر

 

را سر خوش تر کرده بود،   دیو و وح  یکفر یکه ونوس را حساب  یِاب کیموز یِ به جز صدا  نی ماش در
 رد و بدل نشد؛ انشانیم یحرف  چیه

 

 فرشاد! از باغ تاالِر آقا نمیا دی_بفرمائدیوح

 

_ فرشاد ُنقِل  دیپرس یالیخ  یاش بود، با ب یبی کوچِک ج نهی صورت خود در آ زی که مشغول آنال  ونوس
 ! نکنه اون َپَتم مزدوج شده!نکهیتِو مثل ا قِ یرف  یاالن عروس ه؟یکدوم مجلس 
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خانم خانما!    ریدر بود گفت_ نخ  رهیکه دستش به دستگ ی را چرخاند و در دست گرفت و در حال  چیسوئ
عظمت فرشاد   نیباغ تاالر، با ا نیکه صاحب ا  نهیخوِد مجلسه! منظورم ا ستی فرشاد ُنقِل مجلس ن

 خاِن!

 

پرتاب شده بود را هضم  رونیرا که از دهاِن برادرش به ب ییتا ونوس حرف ها دیطول کش هیثان چند
 گفت و وارِد باغ شدند.  یکند، عاقبت به درک

 

  یمیصم  یرفاقت  امکیس یعنیبا داماد  دیبود که به استقباِل آن ها آمد، هر چند وح  ینفر نیاول  دقصا
 شناخت؛  یآن را م  یدانست و از کودک ی داشت، اما صادق را هم همچون برادرش م 

 

مهمون ها برس، ونوس! تو هم  هیصادق جان، شما بفرما به بق  مینی نش یم زی م نی_ما َسِر هم دیوح
 برو داخِل رختکن لباسات رو عوض کن. 

 

 * ونوس

 

سه ربع و   ش ی ها نیاش از ساتن بود و آست هیِ رنگم که جنس رو  یمشک راهنِ ی بعد با پ  ی قهیدق چند
سرم جمع کرده   یِ نشسته بودم، موهام رو سفت باال د یکناِر وح د،یرس یم می زانو ها  نییقدش تا پا
 ،یا گربهبه قول درسا،   یو ور آخر خط چشم ملیرنگ، ر  ییرِژ لِب ُهلو کیصورتم به  ِش یبودم و آرا
اش به  قهیباد نکند و   رتشیرِگ غ دیبود که وح دهیلباسم هم آنقدر پوش یِ ها ن یشد؛ آست  یخالصه م

 را به َمزاَجم تلخ!  یتر، که ُغر و لندش عروس  دهیپوش یحد

 

 کرده... ر ید اد؟ی_درسا نم دیوح
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 انداختم؛  زد،یچشمک م یصفحه گوش  یِ که رو یامک ی به پ یدنبال حرفش،نگاه  به

 

 هیفضولمون، اتاقم رو به محاصره در آوردن و  یِ خسته ام و مهمون ها ینوشته بود حساب  درسا
تکان  یهم نشان دادم که سر دی را به وح  امی رسم، پ یبه جشن نم   جهیاشغال کردند! در نت ییجورا
 داد؛

 

هوا کردن داشته  یِ مواقع چند تا کفتر برا نیاگر آدم تو ا یسر رفته بود، به قول ُدر یحساب   وصلمح
 نداره!  یباشه غم

 

 یتو آسمون که م یِ کفترا نی عروس و دوماد کجا موندن پس؟! بابا به واهلل قسم به ا  نیا دی_وح
 بودم!  نجایمهمون ها ا یمن بود به ضلِس قاطع زودتر از همه  ینباشه! اگر عروس اشونیخوام دن

 

 ؟ یکن  کاریچ  یخواست یم یبود دهیمهمان ها هم رس یباال انداخت _ خب مثالً زودتر از همه   ییابرو

 

چمن ها و شمع و گل پروانه برا    نیگرفتم وسِط ا یدونم م یفکر نکرده بودم، _خب چه م نجاشیا به
کردم دِل چند نفر رو قبل از آقا داماد شکستم، تا به  یبا خودم فکر م دمیشا  زدم،ی خودم چرت م

تو سرم   یس چه خاک رُ  اد،یتو زرد از آب در ب یمورد عالقم برسم! و اگه اون کاکل زر یِ خروس کاکل زر
 !زم؟یبر

 

 دم؛ یآب نوش یروم رو برداشتم و جرعه ا شی رنِگ پ  دیسف جامِ 
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تمام گفت_   تِ ی شد، با جد ید از جا بلند مورود عروس و داما یکه برا  یکرد و در حال یاخم دیوح
 ست؟ یفهمم! منظورت فرشاد که ن  یرو نم ندتیاز همسِر آ تیدیهمه نا ام نی! اوانهید

 

گذشتند   یاسپند م  رِ ی و همسرش رو که از ز امکیتوجه به حرفش من هم از جا بلند شدم و س یب
 نظاره گر شدم؛ 

 

برِق    دن؛یما رس زیرفتن،باالخره به ما م یمهمون ها م زِ یتک به تک سر م  ،ییخوش آمد گو یِ برا
کرد!   یدگرگون م د،ید یرو که اون صحنه رو م  یحاِل هر کس قش یرف دنِ یاز د دیوح  یچشما یِ شاد
 سنا

 

ونوِس   یبعد از گفتن_ خوش آمد  امکیو گرمش دستام رو فشرد و س فی ظر یمحبت و دستا با
 .زمیعز

 

 که درست مقابل ما بود، رفتن. گاهشونیاش به سمِت جا یساده و دوست داشتن  عروِس  همراهِ 

 

هم  دیسن حاضر شدن،وح یِ و زوج ها دو به دو رو دیچ ی باغ پ یِ زاده تو فضا  یُرَطب از شماع  آهنِگ 
  یو درشت زیزاک رقِص نور ها مشغوِل قر دادن ر کیشب و ز  یک یمرا به وسِط ِسن کشاند و تو تار

  باِس که با ل کلیه یقو یمحکم از بهم زده شد! زن یگرم شده بودم، که از پشت تنه ا یشدم؛ حساب
 الغر اندام را بغل گرفته بود! یپسر  شیو زر زر یپلنگ

 

 عوض شد:  کیرفتم، که همون لحظه موز  الشیخیبه چهره ب  یغره ا چشم
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 موهات  یِ _سرِخ لبات و برق تو چشمات و طال

 

 موهات،  یِ ال به ال یکرد شیزندون  دلمو

 

 به آرزوهات   یبا من برس  دمیکه قول م ایب

 

 خوباااا! نیخوباا خوب تر  نِ یخوب تر یعشقم تو شد خالصه

 

 داً یعوض شده جد  یکنار تو نگام به همه چ دن،یجفت چشات پد دم،یتو رو ند مثل

 

 ..دنیعاشق ُرز خر دًا،یشد عاشقم

 

آناناس، که  یمل دنِ ینبود! با د دیو برگردوندم، اما وحپوش برداشتم و سرم ر  یرو از زِن پلنگ اخمم
 شد! ییروبروم قرار گرفته بود چشمام شش هفت تا

 

 ؟ یکن  یم کاااری چ نجای_تو ا

 

 دختر خالمه عشقم! یداد و بلند گفت_عروس فشی به تِن نح ی چشیپ
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 55#پارت_

 

  شینداشته از گوش یگذاشتم، سروش تصادف کرده بود و چون همراه زیو رو م یحوصله گوش  یب
 بره! مارستانیبوده، برداشتن تا به ب دیکه داشته، و از قضا با وح یتماس  نی شماره آخر

 

 !کنهی گوشم ِور ِور م  زِ یر   زیر  کیهم  کایمل نیا

 

که وصِل   ییها گنیرس یتموم بشه،دوست دارم دونه به دونه پ ی لعنت یعروس  نی زودتر ا یهر چ کاش
و   دم،یکش زی م یرو  یبا انگشتم اشکاِل مختلف میگیشیصورتش کرده رو بکنم! طبق عادت هم  یاعضا
 .دادمیسر تکون م گهیم یبدونم چ  نکهی،بدون ا کایمل یبه صحبت ها  یتوجه ا  یبدون حت نطوریهم

 

 _ونوووس! 

 

 زدم و گفتم_جان؟  ی اجبار گردنم و به سمتش خم کردم ،لبخند به

 

 که نگاهش به  یباال انداخت و در حال ییابرو

 

 !نی خانم و دختِر رو بب نیبود گفت_ا یکنار زیم
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 نگاهشون کردم.  یچشم  ری تکون دادم سمت راست، و ز  یحوصله بدنم و رو صندل یب

 

داد که مادر و دخترن و   ینشون م  یون به خوبجوون کنارش، شباهتش یو دختر انسالیخانم م هی
 آشنا بود! یادی بغل دختر، که ز کیالبته بچهء کوچ 

 

 تکون دادم و گفتم_خب؟  یسر جیگ

 

 ؟ یعنی یو گفت_متوجه نشد دیخند  زیر  زیر

 

 گلم!  کننیو پچ پچ م  کننینگاهت م یاول مجلس ه  از

 

موهام! و  ایهام و باال انداختم و گفتم_خوب نگاه کنن! البد از مدل لباسم خوششون اومده! شونه
 شدم.  امکیسنا و س یبای حرکات ز رهی خ الی خیب

 

 خودت! رژ لبت پاک شده ها!  دمیشا ای_

 

 کجاست؟  یبهداشت سی تکون دادم و رو بهش گفتم_سرو یسر

 

 ! یایمنتظرم ب سالن کرد و گفت_ یبه انتها یانگشت، اشاره ا با
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هم از دستش در   قهیچنگ زدم و با از غر غر از اونجا دور شدم تا حداقل شده ده دق زیو از رو م  فمیک
 امان باشم!

 

  یِ وتی،رِژ لب ُهدا ب فمیک یتو یخرت و پرت ها  ی،از البه ال ستادمیا نهیآ یشدم،روبرو سی سرو وارد
 یبه خودم انداختم ، برا نهیتو آ  یدم؛نگاهیکش میقلوه ا یلبا یرو متیخوشرنگم و در آوردم و با مال

اونم با مردِک   ،لب گفتم کور بشه چشم آناناس ناناس! عمرًا ازدواج کنم ریخودم بوس فرستادم و ز
 ؟ ییای ِفرنَ یَکل

 

 بشه؟ دهیچروک  دمیکنم پوست صاف و سف شوهر

 

بود  دی که از طرف وح  یخود برداشتم و به تماس دِ یو تمج   فی،دست از تعر ملیزنگ موبا یصدا با
 جواب دادم؛

 

 _ونوس! 

 

  یو تو دستم فشار دادم و گفتم_چ فمی بنِد ک د،یلرزونش بند دلم رو پاره کرد، لبخند رو لبم ماس یصدا
 خوبه؟   یشده؟حالت خوبه؟ سروش چ

 

داد!داداشم و خوب   یم یاز اتفاِق بد نشون یبه خوب یپشت گوش  قشیتند و عم ینفس ها یصدا
 . شناختمیم

 



 لپ های صورتی 

187 
 

 ! ستین گهی_سروش د

 

  نیدرسا ،بهتر یِ سال افسردگ  کی یِ نزد، سروش!باعث و بان  هیچند ثان یو قلبم برا  د،یلرز چونم
 بودم!  نیمن خونه نش یدوستش وقت ن یدوستش! بهتر

 

 کرده بود! زی درسا تجو یرو برا ی واشکیشبانه  یها هیاعصاب و گر  یکه با رفتنش قرص ها یسروش 

 

چند روز   نی من، هم یاز ذهنش گذشتند، خدا ینیغمگ لمِ یکه با هم بودن مثل سکانِس ف ییها لحظه
 ! دمشید شیپ

 

  یتموم شد، برا  یگفت، همه چ شهیدو نفرشون رو داشت، چطور م  یکه هنوز عکس ها ییدرسا به
 !شهیهم

 

 چشماِن سروش داده بود.. لیتحو یتوجه ی تنها ب دارید نی که تو آخر ییدرسا

 

  یحالش خوب نبود ،درکش م دی رو از خودم دور کردم، وح  یتماس ،گوش  انِ یو پا دیداِد وح  یصدا با
  یکردم برا یخودم رو آماده م د یبا ختم،یری اشک م دی کردم، اما بغضش رو مچاله کردم تِه گلوم ،نبا

 دل گرم کردن درسا! 
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قبل رو از ذهنم کنار زدم و با   قهیتماِس چند دق  ،ینه ام صاف کردم، به سختشو  یو رو فمی ک یفلز بند
مکان و ترک کنم، تا   نیتر ا عیسر یهر چ  دیرها کردم، با کایمل یکنار  یصندل  یخودم و رو  یلبخند

 بشه.  خخبر تل نیبا ا شیشِب عروس  ین یری !دوست نداشتم شدهینرس امکیخبر، از دهنم به گوش س

 

 !یاومد ری_چه د

 

 !گهید د یزدم و گفتم_طول کش یدست پاچه ا لبخندِ 

 

 شربت و روبروم گرفت.   یلب گفت و جام حاو  ریز  یآهان  کایمل

 

باشه   ختهینر یزیچ  ی! از کجا معلوم مرِگ موشادیبرم یعجوزه هر کار نیو پس زدم ،از ا دستش
 توش! 

 

 اس!  !بخور خوشمزهگهیگفت_دستم و پس نزن د زونش ی آو یبا لبا  کایمل

 

 . زدیکه بود، بد جور چشمک م یا گهید زیهر چ  ای شربت آلبالو  یِ قرمز

 

 .دمینفس سر کش کیکردم و بدون درنگ  کیبه دهنم نزد یو از دستش گرفتم، با بسم الله جام

 

 بد مزه از گلوم که هم هم تلخ بود و هم گلوم رو سوزوند ،به خودم اومدم،  یِ دن یرفتِن نوش نییپا  با



 لپ های صورتی 

189 
 

 

 دلخواهم نبود!بلکه... یکردم و تازه متوجه شدم که شربت آلبالو یق یعم سرفه

 

سر دادم و با    یخنده بلند اریاخت یسرم، دست از فکر کردن برداشتم و ب  ینیو سنگ جهی احساس سرگ با
 !دمیبکو  کایدست محکم به شونه مل

 

 رقص!   ستیسمِت پ دمشیرو گرفتم و با عجله کش دستش

 

مقابل   تی و در نها دیبا ناز، رقص   زیهمه چ الیخ یفرو رفت و ب  نیریبار در خلسه ش  ن یاول یبرا ونوس
 آشنا از حال رفت... یچشمان

 

 56#پارت_

 

 * نایس

 

داده  امکیرا کم داشتم سولماز پ   یک ی نی خوابوندمش، هم  یصندل  یِ هول و وال در عقب را باز و رو با
 زد؟ بتی کجا غ هویبود_ 

 

 کرد، تو راِه خوَنم!  یکردم و فرستادم_ سرم درد م پی تند تا تند
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 یم یا قهی پداِل گاز فشردم؛ چند دق یِ پام رو رو نیفرمون نشستم و بعد از روشن کردِن ماش پشتِ 
 بر بودم!خ  ی کرد،اما هنوز از مقصد ب یتو جاده حرکت م  نیشد که ماش

 

 من تو رو تو رو به من تو رو تو رو به من تو رو دوست دارمت! ؟یری کجا م نمیسرم! بب ی_آ

 

آره؟   دمیمن تو رو تو اصفهان د گمیگفتم بابا! م یچ زیکه قهقهه زد و ادامه داد_ چ د،یباال پر ابروهام 
 ؟ ی! لواشک دوست داریآره لواشک،عکس، کوچه عمه زر

 

از اون   ز،ی بهتر شده بود، همون دختر بود، دوست قاشق سحر آم   یحالش کم  راحت شد، انگار  المیخ
 مونده.  ادمیکه گم شده بود چهرش رو  یروز

 

 .شنیوقته خانواده نگرانتون م ری برسونمتون، د دیگفتم_خانِم ونوس لطفًا آدرس خونتون رو بد آروم

 

 _ صبر کن! 

 

رو گوشم قرار گرفت، و   یسرد یِ آدرس از زبونش بودم که ش دنیمنتظِر شن د،یطول کش قهیدق چند
 ! دیچیآشنا تر تو گوشم پ ییصدا

 

 ! ستیباهات ن د یتو؟ مگه وح ییبدم؟ کجا  ی_الو ونوس؟ آدرس خونه رو به ک
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 ! ین ینام،حسیَچرم فرمون فشار دادم جواب دادم _سالم، س یتنه  یِ رو رو دستام

 

شدم در عقب رو   ادهیپ م؛یدیگفته شده بود، رس زی قاشق سحر آم همون ایکه از زباِن درسا،  یآدرس به
!  دمیپشت سرم چسب واریوحشت زده خود را به د د،یپر رونیکه باز کردم، ونوس با شدت و سرعت ب 

بود که  نیا یِ ای اشک باال آورد! رفتارش گو یداخل معدش رو با چاشن  اِت یزانو زد و محتو نی زم یِ رو
 اولِش... یدفعه 

 

 بغلش را گرفتم،  ری بلند شد، تلو تلو که خورد، به خودم آمدم و ز  نیبعد از زم یا قهیدق

 

 .هی_اون در کرم 

 

خفه کرد و با    یمقابل در قرار گرفتم، همون لحظه در باز شد و درسا روبرومون قرار گرفت، سالم کالفه
  یپسره  نیکجاست؟ چرا با ا  دیخواب آلودش رو به دوستش گفت_ ونوس، معلومه چته؟ وح یِ صدا

 ؟ ینا محترم اومد

 

و  دیستانه خند به سمِت او برداشت و گونه اش را نوازش کرد ، م یدستم را پس زد ،قدم ونوس
کوچه  یِ ها  زهی سنگ ر یِ بعد درسا رو از شونه گرفت و رو  ؟یندار یدرسا؟ از سروش خبر یگفت_ خوب 

 نشوند،

 

کند!  یم  یدرسا ُقلدر زهیاش، در برابر اندام ر یکم جون  نیدر ا یحت  شیکار نشون داد زوِر بازو نیا با
 نظر گرفته بودم،  ریرو ز بشیشده حرکاِت عج  جیگ
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قشنگ بود!  یل یخ ؟یتولد سروش رو هنوز دار یِ بار گفت _ کادو نیباره به حرف اومد و ادو  ونوس
که عمرش تموم   نایُرِز ماندگار! از ا شه،یتو ش  ،ییگِل طال هینگاهش را به من دوخت و ادامه داد_

 ...شهینم

 

 خب عمِر خودش،  یول

 

 خنده! رِ یزد ز  اریاخت  یشد و ب سی چشماش خ  ی کاسه

 

 تو نگاِه درسا مشهود بود،   یو سر درگم ینگران

 

اوضاع و احوالت،   نیموقع شب، با ا نیا ؟یدار کاری_ تو به سروش چدیشد و پرس رهی بهش خ مات
 !؟یاریب ادمی نارویا نجایا یاومد

 

شد،   یم شتری و ب شتریام هر لحظه ب  یکردن و کنجکاو یمقابِل چشمام جلوه م   یینمایس لمیف هی مثل
بعد خزونه!  نیاز ا گهیمستانه سر داد_ نه جونم، اومدم بگم بهاِر بودن تموم شد،د یباز هم خنده ا

 ها من که نمردم!  یوقت غصه نخور هی یول

 

 _ ُس ُسروش؟ درسا

 

 امشب تصادف کرد... نی_ ُمرد! همونوس
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بود،   یاون زهِرمار راتهی اثزد اونم انقدر راحت! همش ت یآدم حرف م  هیقلبم باال رفت، از مرِگ  ضربانِ 
  یاحساس چیو پاهاش رو بغل کرده بود، بدون ه نیاش رو به ماش هیچشمام متوجه درسا شدن، تک

تونستم حس و حاِل اون لحظه   یاگر آدم شناس هم بودم نم  یبود؛ حت  رهیتو صورتش، به روبرو خ
 اش رو درک کنم! 

 

 ردن. ک یدِل آسمون کند و بارون اشک هاش رو همراه صائقه

 

 *درسا

 

 که آرزوته فکر کن من غوِل چراِغ جادوم!  ییجا ؟یکه تا حاال نرفت یکجا بر ی_دوست دار  سروش

 

برم! من  ومیخواهم به استاد یغوِل چراِغ جادو من م یام زدم و با ادا گفتم_ ا  یخی یِ به بستن  یگاز
 ! دیآ یتو بر نم یآه و صد آه که از عهده   نم،یرا در ورزشگاه بب ییایآس  یخواهم باز یم

 

 ؟یگفت_ اگه بردمت چ طنتی و با ش دیرو کش  لپم

 

نقاش بشم و آبرنِگ   دمیرو فراموش نکنم! قول م تی صورت  یِ لپا چوقتیه  دمیقول م می_اگه برد
 ها پول نفروشم!  ونیلیچشمات رو در عوِض م یِ عسل

 

  بایز یِ گوشواره ها نیا دیهم ازم پرس  یم کنم هر کسگوش زِ ی رو آو دناتیخند طونی ش  رِ یتحر دمیم قول
  نیتونه بهتر  یم  یپسر گاه هی یبهش آدرِس غلط بدم! سروش تو به من ثابت کرد ،یدیرو از کجا خر
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ات رو   رونهدخت یِ نامرد مرد باشه و سفت بغلت کنه، رقِص قدم ها یکل ونِ یتونه م یدوستت باشه! م
 کنه! یباز کیو باهات گل کوچ رهی بگ دهینشن

 

  ریسرگرمم کرده بود، که تو اون لحظه صداش رو که ز ومیحالم خوش بود و فکِر رفتن به استاد  یانقدر
 دوست دارم...  نکهیکرد_ همش بخاطِر ا یلب زمزمه م

 

 . دمینشن رو

 

 ؟ یگفت  ی_چدمیدادم پشت گوشم و کنجکاوانه پرس  موهامُ 

 

 بابا!  یِ ُدر یفهمی من نبودم م روز که ه یزد و گفت_  یلبخند

 

 ها! کنمی و پرت کردم سمتش و با اخم گفتم_حرف از نبودنت نزن،خفت م یبستن چوب

 

 بارون قشنگه! رِ یز ید،بازیسرنوشت و به رخم کش یِ رعدوبرق باز یبلندش، و صدا خنده

 

 ! دیاش،بغضش ترک ده یصورِت رنگ پر ینشستن نم نم باران رو با

 

و سرانجام در   دی،خاطرات را دوره کرد از سرما به خود لرز دیو بار دیبه حاِل خودش بار چشمانش
 گرفت.  یآغوِش ونوس جا
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 !ستیکه گناه ن یگناهش چه بود طفلک؟عاشق  سوخت،ی سروش م یبرا دلش

 

 ونوس 

 

 بهتر شده بود.  حالم،

 

 .میخور یسرما م  اد،یگوشش گفتم_درسا بارون م ریو نوازش کردم و ز موهاش

 

 بارون خوبه!  ری_ ز

 

 .دمشیکش رونی رو نوازش کردم و از بغلم ب  سشیخ یموها

 

 زده اش رو گرفتم،فشارش افتاده بود. خی یِ دستا

 

 بود! دهیو سرد د شانیگونه پر نیهم، درسا را هم شیسال پ دو

 

 !هی_شِب خوب
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 فتم_خوب؟تعجب نگاهش کردم و با شک گ با

 

 زد!  یدوستم داره!خودش حرف از نبودن م دمیکرد و گفت_آره،چون فهم یخنده ا تک

 

 تو؟  میچشماش شدم و گفتم_بر رهی خ نیغمگ

 

 کردم! حاال چطور فراموش کنم؟   دم،حسینگاهش و بعد دو سال د ی_غِم تو

 

 هیدرشِت اشک رو صورتش بود گفتم_همه آدما  یکه نگاهم به قطره ها  یو فشردم ودر حال دستاش
 !ات یتو دن زارنیپا م یدی جد  یو آدما رنیروز م 

 

  یبره!سرکوبش کن یو رها کن  یکرد  شیکه سالها تو قفس زندون  یو حس یفراموش کن دیکه با ییتو
 بره!

 

 ادی،داد و فر  زدیر  ینم رونی دانست دوستش دردش را ب ی،م شناختیدرسا را خوب م ونوس
 !زدی نم  غی!ج کشدی نم

 

 یها هی و گر یتنها خودش را به دسِت کم حرف  شود،ی نم  یوعصب   کندی حبس م نهیدلش را در س  داغِ 
 !کندی رها م  ،یواشکی
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 تا او آرام شود! زدیحرف ها را م نی ا ند،یبب   شانیو پر انیدرسا را گر  خواستی نم

 

دستانش ُسر و   انیاز م یبرد، و متوجه نشد درسا ک ادیامشب را از  یغرق در گذشته، لحظه ا ونوس
 برخورد!   سیسرد و خ  نیبه زم
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باز کردم، لنگان لنگان بلند شدم و    یچشمام رو به سخت د،یچ یپ  یکه تو تنم م ییاحساس سرما با
 باز رو بستم. مهیپنجره ن

 

چطور با    شبیآورد، د ادمیکمرم  دنِ یکش ری شدم... ت رهی سقِف اتاق خ رو تخت و به  دمیپر دوباره
من، ونوس و...   شبیشد،د شتریکردم، سوزشش ب  یخوردم؛ با سوزش گلوم سرفه ا نی ضرب به زم

 بود!  نایآره س نا،ی بود، س یک  یکیاون 

 

  د،ه،یبر ده یبر  دم،یرو شن  نایمام م هیرو بستم، که گر نی سنگ یپلک ها ومد،یم  ادمی زیکم همه چ کم
اونم درسا!  کنهی غش م ینطوریبخاطر چند تا نمره ا ی،آخه ک  مارستانیب دی ببر زارمیگفت_ نم  یم
 شده ونوس خاله؟! یزیچ

 

 افتاده؟  یاتفاق

 

 اتفاق بود... هیاتفاِق ناگوار ،سروش سروِش که از همون اول برام  هیلب با خودم گفتم_آره آره، ریز
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 اشک هام صورتم رو داغ کرد؛ لِ یس شب،یبار از د نیچندصدم  یو برا  اوردم،یطاقت ن گهید

 

قشنگ  یاز هر صورت  تیصورت  یگفت_لپ ها  یدوباره تو گوشم پخش شد، که م طنشیپر ش  یصدا
 تره درسا! 

 

 ! کیلیو چ  کیلیچ

 

  یونوس دو نفره ثبت نم یها یبا خرابکار شتریدو نفره مون که ب یها ی، سلف نیتر دوربشا یصدا
 بدنش! یاز اعضا یک ی ایخودش تو کادر بود  ایشد ، 

 

که تمام   یکمدم،کارُتن بزرگ   ریبلند شدم، اول در اتاق و قفل کردم و بعد از ز دم،یبه صورتم کش یدست
و دونه  دم یعکس ها رو دورم چ یخاطرات سروش اونجا حبس شده بودن و درآوردم...دونه دونه 

 رد پاهامون و دوباره زنده کردم.  یدونه 

 

که به  یفر فر یِ موها دم،یخند ی پر پشتش و گرفته بودم و م یکه از پشت موها یبه عکس  دمیرس
  م،یزنگ گوش یبستم .. صدا ی براش م یشونه اش بلند کرده بود و ُدم اسب  یزوِر دستوِر من تا رو

  لآهنگام دنبا ستی نگاهم و از عکس گزفت، برداشتمش بازم ونوس بود،جواب ندادم تا قطع شد ،تو ل
و  تونستم لمس کنم، حس کنم یکلمات و م نیکردم، تک تک ا یآهنگ مورد نظرم گشتم و پل

 .. یپوشم عزادار اهی قلِب س یِ باهاشون برا

 

 منو به باد داد  آخر
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 باز اومدنت  یایرو

 

 آشنام کرد  زندونت

 

 زدنت  یعطر دور با

 

 منو به باد داد  آخر

 

 باز اومدنت  یایرو

 

 آشنام کرد  زندونت

 

 زدنت  یعطر دور با

 

 رو   ینشو ه پنهون

 

 شمیم وونهید برنگردون
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 رسمش نبود  نیا

 

 و  یعاشق کن  که

 

 شمیپ  ینمون

 

 دم ید یخوابم نم  تو

 

 وقف تو باشه  موی زندگ

 

 گفتم یراحت م آره

 

 شمیبره من عاشق نم  جونم

 

 جهنمه  یهر نفس که از تو دورم زندگ  تو

 

 ترس مبهمه هیمن بدون تو  روزگار

 

 ...یخبر بر  یترس مبهم و خودت ب هیتو  یرسمش نبود سروش رسمش نبود من و بذار نیا
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  یسر به سرم بزار وم،تویاستاد م یرو ببخشم ، که دوباره با هم بر تیی هویخواستم رفتِن   یتازه م من
تو   یصورت   یکردم لپ ها یشوخ   یمن! بعد بگ یِ ُلپ قشنگم...صورت یمن قهر کنم و دوباره تو بگ
 قشنگ تر از ماِل ونوس...

 

دادم به آب، من و ببخش   هیهد که هنوز وصِل گردنته رو  ی! سروش، من و ببخش که اون گردنبندآخ
بارت   چاری چقدر اون روز تو فروشگاه ل ر،یبخ ادشیگرفتم ،   دیرو نا د  تیعسل یها لهیت یِ که تمنا

نگاه  هشن ب   یم یمنته یکه به خداحافظ یی" رفت" از راه هایکردم،چقدر چقدر... نه! من از کلمه 
 گهیکه عروسکام و از دستم گرفتم و گفت تو د ینگاهن من از اون کس نیآخر یکه خبر ندار ییها

  ییزایکم کم همه چ شهیرحمه آدم که بزرگ م  یبزرگ شدنم ناراحتم! بزرگ شدن ب یِ و بان یبزرگ شد
 و سروشش و..  قاش یو رف طنتاشی عروسکاش و ش ده،یکه دوست داره رو از دست م

 

  ستی عدالت ن نیپشت دانشگاه رد بشم بدون تو...هوم!؟ ااز اون کوچه معروِف   یبهم بگو چطور حاال
که سرنوشت تو آسمونش گذاشته،  یاهیس یِ بمونه با ابرا یکی خبر بره، و  ی ب  یک ی ستیعادالنه ن
 بجنگه!

 

  یپشت در مامانم و لگد ها یها غیمشت ها و ج یو ازم گرفت،صدا دنینفس کش یهقم اجازه  هق
  یم دهیخنده هامون و لحِن آروم و گرم تو به سرم کوب  یصدا ونِ یمحکم بابام به در، همه و همه م

 تو فقط به گوشم برسه...فقط تو سروش! یصدا  خواستمیشد،اما من م

 

...تند تند با حرص همه نارویا کاری خوام چ  یم  یعکسا و خاطره ها باشن،تو نباش نینداره ا یمعن گهید
  ن،توی ...ببنیو داد زدم_بب ستادمیا یقد نهیآ یبرداشتم و روبرو یاره کردم ،مشتپ زی ر زی شون و ر

 خوام! یکدوم و نم  چیعروسک ه ایدن هیمشت کاغذ  هیخورن،یخاطراتت به دردم نم ینباش 
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 گره بخوره! یِ چشم عسل چی خوام نگاهم به ه ینم

 

شکستن در و   یرفت و بعدش صدا یاه یبه عقب برداشتم که چشمام س ینفس زنان، قدم  نفس
 تشِک نرم.  یِ سقوِط تنم رو
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  جیکنار تخت،با چشم بسته دستم و دراز کردم و گ زِ ی خودم و خم کردم سمت م  لمیزنِگ موبا یصدا با
 ،برداشتمش و با غر غر گذاشتم دم گوشم. زیروم  دمیکش

 

 ه؟ی_ک

 

 ؟ ی_سالم خوب 

 

به مغزم فشار آوردم   کمیبدم، صیخواب بودم که نتونم تشخ  جیگ  یاونقدر یبرام آشنا بود ول شصدا
 وگفتم_شما؟ 

 

 ! انمی_شا
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 !یول  شناسمی !نمیچه اسم قشنگ انی_شا

 

 آخه؟ شهی_مگه م

 

من  نِ یدوستم، با ماش نایپنجشنبه شب، س نیاصفهان، حجره.. هم مان،یستوان نع  ستی ن ادتی
 رسوندت خونه!

 

که دوباره زنگ   زی و پرت کنم رو م  یحرفش تماس و قطع کردم. معلوم بود مزاحِم!خواستم گوش نیا با
  ریچشم دوختم و ز شدیصفحه خاموش روشن م یکه رو  یچشمام و باز کردم و به اسم نباریخورد .ا

 حاال جواب بدم!  شهیمن روم نم  یبوده!وا  انیلب گفتم شا

 

 دنبالمه؟  هیبه سا هیسا نیا رمی هر جا م چرا

 

 کردم.  ک یو به گوشم نزد لیموبا د،یاسترس دستم رو فلش سبز رنگ لغز با

 

 _َب...بله؟

 

 !یخوب شد نکهی_نه مثل ا

 

 د؟ یداشت یزدم و گفتم_کار  یبه رو تخت یچنگ
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 توعه، درسته؟ یِ گفت برا  یم نای س نم،یگردنبند افتاده بود کِف ماش هی_

 

 منه! یگردنبنِد ماه و ستاره ام گفتم_آره آره برا یخال یو با جا دمیبه گردنم کش یدست

 

 برات! ارمیم  زمیعز باشه

 

 شده بود؟  انیشا زمِ ی عز یکرد،ک به خودش نگاه  شیروبرو نهیآ در

 

 !دهیژول یپخش شده و موها ش  ی آرا نیا با

 

 زم؟ یگفت_عز تی کرد و با جد اخم

 

 و گفت_جانم؟  دیپشت تلفن خند  انیشا

 

 یکوبنده برا یجواب یو زبانش در جست جو   پرندی ونوس از شدت تعجب باال م  یابروها
 خطاب کند!  زمی !اشتباه متوجه شده بود!ونوس قصد نداشت او را عزانیشا

 

 ! دایحرف ها رو بزن نیا ده ی_از شما بع
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 قهیخش خش کرد و بعد از چتد دق  یشگو زم؟یو گفت_آخه چرا عز دیخند گریبار د یبرا انیشا
برا   دیکردم، پس گفت یصحبت م   یخوام داشتم با کس   یجانم؟ عذر م  دیدوباره آمد_بفرمائ  شیصدا

 شماس! 

 

شده بود بد   عیبار با او نبود، ضا ن یصدا زده بود! اما ا زمی هم را او را عز اورد،بازی طاقت ن نباریا ونوس
 شده بود! عیهم ضا

 

 شدِن دلش تماس را قطع کرد.را به بند فحش بست و پس از خنک انی باِر دوم شا یشد و برا  یعصب

 

  رونیپشمالوم و پام کردم و از اتاقم رفتم ب یو خاموش کردم، خوشحال پاپوش ها میگوش  تی عصبان با
شدم و آروموارد  ری صورتم و شونه زدن موهام از پله ها سراز یاز رو نیسنگ شی ،بعد از شستن اون آرا

آش    هارشد حدس زد که ن  یبود و م ستادهیگاز ا یآشپزخونه شدم. مادر جون مالقه به دست جلو
 !میفراوان دار  از یرشته با پ 

 

باال.چهار زانو نشستم ،مادرجون هنوز متوجه اومدن من   دمیشدم سمِت ُاپن و به زور خودم و کش  خم
 نشده بود.

 

 ! یییمتعال  یییزدم و گفتم_صبح عال  غیبلند ج  یصدا با

 

آن مالقه از دستش ول شد افتاد داخل قابلمه ،دستش و گذاشت رو قلبش و برگشت سمتم،اخم   کی
 سان؟ پی سال غی ج  غیَن ج یباش نیِپشمان گاالسان!َسَحر یگفت_اوشاخ َسن یکردو به ترک
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 . کردی م نمینفر  یداد و ترک یزبان م   ریی،تغ دادمیکه حرصش م  یزمان

 

 کردم و گفتم یبلند خنده

 

 !نیهم  دیمن آغاز کن ریدلپذ ی_خواستم صبحتون و با صدا

 

 ظهرِه مادر! کیدور دستش انداخت و گفت_ساعت  یِ به ساعت مچ ینگاه

 

 مادر جون؟  یدیتعجب به نگاه به خودش و ساعتش کردم و گفتم_ساعت خر با

 

دکتر   دمی کرد و گفت_نه واال مادر،من نخر  زشی د مالقه رو از تو قابلمه در آورد تملبخند نگاهم کر با
 !دهیخر انیبرام آر

 

رو تو هوا تکون   ن،مالقهییپا دمیو از پشت پر دمیخنده که مالقه به دست اومد سمتم ،ترس ر یز زدم
 ؟یخند یمداد و گفت_چرا 

 

 داده! دونهی  یک ی  ضاشیهمه مر به

 

 و گفتم_آهاان!چه خوشگلم هست! دمیخند زی ر زی ترسم ر از
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 ! یهم ازم کش بر یکی  نیا زارمیمادر نم یچپ نگاهم کرد و گفت_کور خوند چپ

 

 ابروم و دادم باال و گفتم_عه مادرجون من؟  هی

 

 بابا!  وخی

 

 چشمات گود افتاده ونوس؟  ری_چرا زدینگاهم کرد و پرس مشکوک

 

 شونه هام و باال انداختم ،رفتم سمِت تلفن خونه، شماره درسا رو گرفتم و گذاشتم رو بلند گو.  الی خیب

 

 باشد!   یمورد نظر پاسخگو نم مشترک

 

 شدم .  نگران

 

 ! ستیخوب ن ی ل یدرسا خ یِ اوضاع روح یگذره، ول  یاز اون اتفاق م  هیچند روز االن

 

 !برهی گفته بهبودش زمان م دکترش
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 استراحت   یچند روز هی دیبراش ضرر داره و با یو استرس جانی و ه خشونتهر

 

 !دهیروز ها کمتر از قبل به حرفم گوش م نیکه ا یلجباز ی اما امان از درسا کنه،
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 بهت خوش بگذره!  دمیقول م گهید ایاسترس به دستاش چشم دوختم _ ب با

 

  رِ یپر قدرت از پشت هولم داد! حرکتش انقدر غ  ییروی رتم، نبخوام فکر کنم قراره کجا بب نکهیاز ا قبل
دونستم  یهم فشردم،نم  یِ کنم، چشمام رو محکم رو  یمنتظره بود که با خودم گفتم حتمًا سقوط م 

به   دیبا کنم، ارتفاع سقوط  نیدونستم که اگه از ا یرو م نیفقط ا اد،یداره سرم م ییکجام و چه بال
 سالم کنم!  ایاون دن

 

  یباز کردم، نوِر سبز رنگ آرامش مه یچشم راستم رو ن د،ی رو باز کن! نترس جات امنه. با ترد  _چشمات
نبود،   یاز پرواز خبر گهیچشمم رو هم باز کردم؛ د یکیکرد، به سرعِت باد اون  جاد یدلخواه رو تو دلم ا

شد، نشسته  یختم نم ییبه جا ،یکرد یدنبال م  یکه هر چ یوسِط باغ  ف،ی لط یپارچه ا یِ حاال رو
شده  زونیرنگ، که آو دیسف یِ به منظره روبرو... شاخه درخت ها، پر بود از پاکت ها   رهیبودم و خ 
 بودند.

 

 نیبعد از ا  ه؟یاون پاکت ها چ یِ تو یدون  ی_مدمیکه کنارم نشسته بود و پرس یکردم به دختر رو
 دنیصورتش قابِل د یِ تو تک به تک اجزا تی میو صم   یتر شدم، مهربون  قیصورتش دق یِ سوال، تو

کوتاهش رو باال   یکرد؛ ابرواِن پهِن مشک یکه آدم رو به دوست داشتنش وادار م یبود، به طور
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نگاه به  هی نشستن،  ی درخت هی رِ ی هر کدوم ز نیطنازش گفت_ اون آدمارو بب یو با اون صدا داختان
جز اشک و حسرت   گشون،ید مین  یِ و از چشما یشور و شاد  ایبعض یِ هاشون بنداز، از چشما افهیق
اون درخت ها درخِت انسان نام دارن، حاال چرا انسان؟ چون  ه؟یچ  یدون ی! م ستی ن ری سراز یزیچ
سمت راست قرار دارن   یِ شاخه ها  یِ اون پاکت ها که رو یِ و فقط به ما انسان ها تعلق دارن، تو قطف
 قرار نوشته شده.  یوار  دیسمِت چپ ام  یِ و پاکت ها یدیام نا

 

که کناِر   ییپوِش تعجب تمام وجودم رو در برگرفت! کسا  دیدختِر سر تا پا سف  یِ حرف ها  دنِ یشن بعد
 متفاوت داشتن؛  یدستشون بود، هر کدوم حالت یتو یِ درختان ِکز کرده بودن و نگاهشون به کاغذ ها

 

 !؟یپاکت بردار هی شاخت و سراغِ  یتو هم بر یخوا ی_م

 

 درخت ها صاحب دارن! نیا یتونم؟ همه  ی_مگه من هم م دمیخنده پرس با

 

 . ای_دنباِل من بگفت

 

خورد،   ی تو وجودم تکون م یزی چ میشد یکه رد م یشدم و دنبالش راه افتادم، از کناِر هر کس  بلند
 ... جانی ه ای مثل ترس  یزیچ

 

 ستادمیشوِق تو صداش ا با

 

 !یبسته نگه دار دیچشمات رو هم با یتا تو انتخاب کن ستمیا ی. من عقب منهی! هممیدی_رس
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هم  یِ به پاکت ها انداختم، پلک هام رو رو ینگاِه کل دم،یبه پشت سرم رو که شن شیقدم ها یِ صدا
کردن و   نییچند بار باال و پا درخت رسوندم ، بعد از  یِ سوار کردم، و باالخره دستام رو به شاخه ها

رو از شاخه جدا کردم؛ چسب رو از دِر پاکت، جدا کردم و عجول و مشتاقانه   یلمس کردنشون پاکت
تو وجودم شکم رو   یزیکردم، اما چ یخوندِن متِن نوشته شده دل دل م یِ برا دم، یکش رونی کاغد رو ب

 ها خوندم   نیخفه کرد و با تماِم ا

 

  ِس یخ یچمن ها  یِ و رو  دینگاه کن، من باال سرتم! پاهام لرز ست،ین  قیعمِر شقا انِ ی _ مرِگ پروانه پا
  یِ هر روز حسرت بخورم که برا یچرا گذاشت ؟یچرا تنهام گذاشت ؟ یینجایباغ فرود اومدم _سروش تو ا

غم نداشت  یا  هاما ذر د،یرس  یتر به نظر م یعسل شهیراِق چشماش از همب ی لهیندارمت؟ ت  گهید یچ
نگاِه غم دارم داد و   لِ ی قوِت قلبم بود رو تحو یبود؟ لبخنِد معروفش رو که روزگار یاز سفر راض یعنی

 ده،یآسمون قسم، غمت عذابم م نیباور کن، به ا یقسمِت ما بود! ول نیمن، ا یگفت_درسا، فرشته 
بهم قول بده که خنده  ارم،هوات و د یگوشه ا هیاز  شهیرو بدون که هم نیباش و ا  مراقِب خودت 

که روِز اول   یی همون درسا یبازم بش ن،یقول بده که بعد از ا ،یپر دردسرت رو از لبات محروم نکن  یِ ها
 ! نیریهمون قدر سرتق! همون اندازه ش دم،یتو فروشگاه د

 

قهر   نیو بعد آسمون هم از زم دنیطلوع نکرد و ابر ها نبار دیمن و خودت، عهد ببند که اگه خورش  با
به   دیدسِت غم نبا ،یِ زندگ یِ پروانه نقاش ،یبگرد تیپروانه دوِر شمعت دوِر زندگ هیکرد، تو اما مثِل 

به من قول  دی تو با !هکنه! بهم قول بده که بهت خوش بگذر رهی رو ت شیی بایخدا برسه و رنِگ ز  ینقاش
  یموقع و محل تموم بشه، زندگ یآفتاِب ب  هیکه با  ستی برف ن  یدرسا زندگ  ؛یکه خوشبخت بش  یبد

که اگه پژمرده  یهمون گل زنه،یبهت لبخند م شتریب یبد  تیبهش اهم  شتریکه هر چقدر ب یِ شمعدون 
ُگِلت  ی شهیدرسا! نذار ر د،یو عمِر دوباره بهش بخش دی به داِد برگاش رس شهی م یچ یق هیهم شد با 

هم هنوز لباِس بخت رو   دیبارن، و خورش  یهنوز هم باال سرته ابر ها هنوز م  نی ِبُخشکه! آسمون و بب
 هست که تو رو عاشق کنه... ییای پس هنوز دن زنه،یآسمون کوک م یِ برا
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کنم.. سرم رو باال    یخواست زندگ  ین ماشِک سمجم رو پس زدم، سروش صاحِب غِم دلم از م ی قطره
را به عقب  می! بعد رویشگیبردم رفته بود، لبانم را وادار به لبخند زدن کردم، همون لبخنِد هم

گشتم  مبود  ونش یلحظه را مد نیوجوِد ا ی زهیکه لبخند و انگ یبرگرداندم و با چشمام دنباِل دختر
  زهیکن تا حسرت آو یزندگ ؟یدی آدم اونوِر باغ منتظرته، شن یکل  م،یکن یاز هم خداحافظ  دیبا گهی_د
به دوستت بگو هواش و    ،یشناس  یرو م انیدونم که تو شا یبهم بده، من م یقول  هیقلبت نشده،  ی

 . اشمراقِب خودت ب ،یبر دیبا گهیو ببازه! د  شیداشته باشه، نذاره تو فکِر من زندگ
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، کاسه  دمیتو رأس د قاً یهم افتاده ام رو باز کردم، روشن شدِن المپ دق یِ رو نِ ی سنگ یدرد پلک ها با
 چشمام رو سوزوند، و دوباره بستمشون.  ی

 

 ! یعادت کن دی _چشمات و باز کن با

 

حاِل   یِ نثارش کردم، باعث و بان یلب به تو چه ا ری به ملحفه زدم و ز یصداش،چنگ  ِص یتشخ  با
 داد! یهاش گوشم رو خراش م ادیفر ی امروزم،هنوز هم صدا

 

  یی ایفشار دادم و خواِب رو شتری احساِس قدم هاش به سمتم و تکون خوردن تخت،چشمام رو ب با
آسمون  یکه از گوشه  یشده بخاطر سروش یکردم حت  ی م  یزندگ دیآوردم ،با ادیو به  میا قهیچند دق

 خود کرده بود.  یمغرور و لجباز رو از خود ب  یکه دِل درسا ینگاهش به مِن! همون نگاه
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 یکوتاِه سمت راسِت تخت، به فضا یتوجه به فروزان از پنجره  یاجبار چشمام رو باز کردم و ب به
رو  حالم  نیا لِ ی شد دل ینم گهید د،یفهم  یم  نایچشم دوختم،اگر مام م مارستانی ب اطی سرسبز ح

  نبه گفت  یلیکه م یو با من   گذشتی شاهکار، گذاشت، دنبال اصِل ماجرا م یِ از نمره ها یناراحت 
 شد! یندارم روبرو م  قتیحق

 

که همراه پرستار وارد اتاق    یکه به در خورد، نگاهم رو از پنجره گرفت و به دکتر مسن یا ضربه
 شد،دوخت. 

 

 کرد،  یو تک خنده اتو دستش رو ورق زد  ستاد،پروندهیروبروم ا دکتر

 

بهتون گوش  ی! و دکتر غفاردیهم مهمون ما بود یمدِت کوتاه هیشما قبالً  ،یخان ی گفت_خانم عل بعد
 متاسفانه! دینکرد تی!رعادیدور باش  جاناتیاز هر نوع استرس و ه دیزد کردن که با

 

بلند شده  یصندل  یبه فروزان نگاه کردم، که حاال از رو یچشم  ری از پرونده تو دستش گرفتم و ز چشم
زدم و رو به   یداد،پوزخند یکرد، و سر تکون م یبود و با اخم از پشت سر بادقت به پرونده نگاه م

 ،البته... شهیتکرار نم گهیدکتر !د یدکتر آروم گفتم_ بله درسته آقا

 

داشته باشم و از شرکت   یچند روز مرخص هیم_اگه به فروزان ابروهام را باال انداختم و ادامه داد  رهیخ
 و افرادش دور باشم!
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  ییزایرا به دستش داد و همونطور که، تند تند در برگه چ یتکان داد ،پرستار برگه ا یسر دکتر
تا فشار   دیساعت مصرف کن  سم،سرینو یم دیجد  یکرد، گفت_براتون قرص ها یم ادداشتی

 بشه. زانی م تونیعصب

 

خشمش رو درک   لیچشم غره رفتم. هنوز هم دل می آرام گفتم و به فروزاِن خونسرد روبرو یا باشه
 بود... تهیسِر سحِر عفر رِ ی که بود ز یسر دادم! هر چ ییچه خطا دونستمی نم ینکرده بودم،حت 

 

 * ونوس

 

زخرِف  م یبار هزارم شماره درسا رو گرفتم، و هر بار به صدا یاز موهام رو کندم و برا یتار یاسترس
 باشد گوش سپردم!   یمشترک مورد نظر پاسخگو نم

 

 بود درسا جواب تلفنش رو نده! محال

 

 بود حالش خراب بشه و ونوس با خبر نباشه.  محال

 

 مبل؛  یخونه رو پرت کردم رو  میس یب  تلفن

 

بعد   دم،یحرکت پوش   هیرو چنگ زدم و با  میعجله خودم رو به اتاق رسوندم مانتو و شاِل دِم دست با
رسوندم،همون طور که بنِد کفش هام رو    ییرایرنگم رو برداشتم و با دو خودم رو به پذ یکوله طوس

 بستم،  یم
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 . امیم یدنبال درسا ،زود  رمیزدم_مادر جون من م داد

 

 از زباِن مادر جون، وارد آسانسور شد.  یخداحافظ  دنِ یو بدون شن را بر سرش انداخت  شال

 

 .دمیحالت دارم کش یبه موها یدست نهیرو فشردم و مقابِل آ نگیپارک  دکمه

 

 کردم.  یرو شروع م یرو نفرستاده دوم یفرستادم، اون قدر هول شده بودم که اول یدلم صلوات م  تو

 

 ، و بدو بدو خودم رو به در رسوندم. رونی ب دمیآسانسور پر  ستادنِ یا با

 

زدم و مشتاق گفتم_خوب خوب  یلبخند انیشا دنِ ی،سرم رو بلند کردم که با د  دمیرو محکم کوب در
 ،آژانس هم که اومد!

 

 !میبر بزن
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  داده بود و کمپوِت  وارِ یاش رو به د هیکه تک  ،یچرب و نرم به فروزاِن متکبر یا کهی باز کردم تا ت لب
  بشی درست همون لحظه دستش رو تو ج ی کرد، بدم، ول یمن بود رو حناق م  یِ که طبعًا برا ،یآناناس 

 مدل آخرش رو با ژشت در آورد؛ فونِ ی فرو برد و آ

 

 ان؟ ی_جانم شا

 

 خودمون باشه! یِ شا یهم دوست بود، البته اگه همون شا  انی با شا نای پس عالوه بر س نطور،ی! که ااوه

 

 همراهته؟  یکس  نمیتو، بب چیرو بپ ابونی _آره درسته، همون خ

 

 یِ به نِ   یکیگرفته بود گرفتم و م کی ت نیزم  یِ براقش که رو یِ از کفش ها چشم

 

رو به دلم گره   یدینا ام وارهاشیکه د یواریچهار د ن یداشتم از ا ازیموِز تو دستم زدم، واقعًا ن ریش
 دور باشم.  زدن،یم

 

  باِت ی خروس توش کار گذاشته شده بود، نگاهم رو از نوشته ترک یکه انگار حنجره  یدو رگه ا یِ صدا با
 برداشتم؛   رموزِ ی پاکِت ش

 

 _قنِد اون باالست مضره!
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کلفت و پر   یِ صدا همون صدا نیشد! ا  یکرد، باورم نم زونیبدنم رو از تخت آو ی مهیخنده ن  شدت
 بود؟! ِش ی ساعت پ کی ُابهت 

 

ل  َِ  سراغم! ادیدو بار م یگرفتم! سال ییایِفرنَ ی _نخند! ُخروسِک َک

 

که  یام رو حفظ کنم و َقلت مهینتونستم تعادِل نصفه ن گهید ا،یگفت َکلِفرنَ  یمن! فرشاد هم م یِ خدا
 سرد و شلنِگ ِسُرم فرود آوردتم! نِ یزم  یِ تخت خوردم، رو یِ رو سهیبار از شدِت ر نیا

 

 * ونوس

 

کمپوت! هر چقدر سوال  دِ یخر یِ برا ابون،یش کردم، رفت سوپر مارکِت اون طرِف خچشمام دنبال  با
هلک و هلک بکوبم   دیاکتفا کرد؛ گمونم با یالک یو کجا؟ به زدِن لبخند یک یِ کردم کمپوت برا چشیپ

 شدم؟   نیا نیدرسا! اصالً من چرا سواِر ماش  یِ برم پِ  ادهی پ ژ،یپرست نیو با ا

 

حتمًا    ست؛یمن ن  یِ داد، برا ینشون م میخاموش گوش یصفحه   د،یبه گوشم رس یف ی ضع برهی و لرزش
ها، از   نی ها بتونه بعد گذِر ماش  نیتا ماش ستادی! باالخره از سوپر مارکت دل کند، و ایِ شا یشا یِ برا
شدن رو القا کرد و    نیقزو یِ بهم قدرِت سنگ پا میحِس فضول  ،یدوِم گوش برهیرد بشه، با و ابونیخ

 رو روشن کردم   یگوش صفحه

 

  یم یبود! صم نیهم  شیپنهان کار لِ ی. پس دل دیای ب ستین یازیشه،نی:درسا داره مرخص میرعل یام
 شازده نشسته بودم!  نیا نِ یماش یِ خبر تو یبود و من ب  مارستانیدوستم تو ب  نیتر
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  یِ رو یکه با چه سرعت دمینفهم  یرو گرفتم، حت   ییهویاحمقانه و   مِ یتصم نیچطور شد که ا دمینفهم
توجه به  یو ب قهیتو دق لومتری ک 120رو روشن کردم و با سرعِت   نیبعد ماش دم،یراننده پر  یصندل
که   یمارستانی ترمز زدنم، به طرِف ب یِ و تقال کردنش برا  نیبخت برگشته پشِت ماش انِ یشا دنِ یدو

 م!کرده بودم، حرکت کرد دایپ انیبه شا یرعلی ام امِ ی آدرسش رو از پ

 

  یرال  نِ یهم که ح دیبه وح  یخبر بود فرستادم، حت یکه مطمعنًا اونم ب نایخاله م یِ آدرس رو برا همون
 زنگ زده بود خبر دادم! میران

 

 *درسا

 

  د،یوز یرفتم ؛ باِد پر جوش و خروش  نگیآخر رو پشِت سر گذاشتم و کناِر فروزان به طرِف پارک  ی پله
  ییای ِفرنینجات بخِش خروسِک َکل یِ بود، که شالم رو از سرم کند، و اگر دستا ادی ز یشدتش به اندازه ا

  غِ یکنم، اما ج یتشکر زشدادم! سرم رو برگردوندم تا ا یرو بدون شاِل ادامه م ری مس یباق   دینبود، با
 !ستادیا میِگل یِ کفش ها یقدم کی از جا پروندتم، و درست تو  ،ییها کیالست

 

از من نداشت!هم زمان سرهامون   یزده سرم رو باال آوردم و به فروزان نگاه کردم ،اونم دسِت کم بهت
بود تا باورم بشه، اون  یچند بار پلک زدن کاف م،یچرخوند نی ماش یِ رو به طرِف نوِر زرد چراغ ها

 جز ونوِس!  ستین یشتر سوار، کس ی وونهید

 

  اهاشیرو نِ یهمون ماش نیاومد! ا ادمیمن تازه  یِ !؟ خدانیماش  نیاونم با ا نجا، یاومده بود ا چطور
رو با باباش قهر کرده بود و  یکه سِر به دست آوردنش، چند روز یمتیگرون ق نِ یبود، همون ماش

 نداشت!  یبود و حاصل  دهیفا یکاراش هم ب  نیا یاعتصاِب غذا، اما همه 
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 !انیشا  نِ ی_ ماش دیچ یکناِر گوشم پ دیرقص یوص مت یفروزان که بهت زدگ  یخروسک  ی زمزمه
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گذاشت   یم  رونی را ب  شیپا کی  یخاص  ژیکه با پرست یسر داد و به ونوس  یزی حرفش خنده ر نیا با
 شد.   رهیخ

 

 جا گذاشته!  ابانی را وسِط خ چارهی ب  انیگاز شا کیزده است و با  یث یبود لبخنِد خب  مطمئن

 

  نینداشت، ماش  نامهیکه هنوز گواه شیدارد، سه سال پ یو رانندگ نیماش دنیبه دزد  یبی عج عالقه
 بود.  شانیها یخوشگذران  هیمادرش پا

 

رنگ    یمشک یکوپه   سیجنس یشد و جا  بشینص یرنگ دیو شش سف  ستیروز تولدش دو   نکهیا تا
نوس سِر لج به شد و و یاسی  ِب یو شِش ناکام، که بعِد ها نص  ستیمورد عالقه اش را گرفت، دو

 کوباندتش!  لی جرثق

 

 بود! دهی به دست آوردنش چ یِ برنامه برا یو کل  زدیهم حرفش را م شبیپر  نیاما، تا هم  سی جنس

 

 * ونوس
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رو چنگ   فم ی شدم .خم شدم و ک  ادهیکه هول شده، تنها به رنِگ زردش، توجه کرده بودم پ ین یماش از
 زدم،چشم چرخوندم 

 

 به چشمم خورد.  ییآشنا یشاِل زرد رنِگ توپ توپ  مارستان،یب یچند قدم به ورود نکهیا تا

 

برام دست تکون داد،پا تند کردم   ومد،یجا هم به چشم م  ن یاز هم شی دیو سف دهیبود،رنگش پر درسا
 بود.  یم  یعل  ریام دیکنارش نگاه کردم ،با دهیبه فرِد اتو کش یچشم ری و خودم رو مقابلش رسوندم، ز

 

 سمت خودم. دمیرو گرفتم و با حرص کش  دستش

 

 ؟ یبه من خبر بد دی_ درسا!نبا

 

 !گشتمیشهر و م کلِ د یبا دم ید یو نم  انیشا اگه

 

 بال رو سرت آورده؟ نی ا یکدوم آدِم نفهم  نمی !اصال بگو ببنجایا دمیجون شدم تا رس  نصف

 

  یِ بود و با گوش ستادهیفروزان، ا یِ عل ریکه همون ام یی به پست سرش درست جا یکرده نگاه اخم
 انداخت.  رفتی بزرگ تو دستش ور م

 

 ! نیجر و بحث ساده بود هم هیونوس!شلوغش نکن ! ستین یزی گفت_چ بعد
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 !یاما چشمات نه در یدروغ بگ دی!خودت شاگهیچشماش گفتم_نه د ی رهیبه پاش زدم و خ  یلگد

 

تش حمله ور شدم، ، دستام رو مشت کردم و چشمام رو که حاال از  به فروزان زل زدم، و به سم  یحرص
 دوختم. نشینه چندان دلنش افهیگرد کرده بودم رو به ق که،ی مثِل توپ چهل ت تی فرط عصبان

 

 نگراِن درسا؛  یرو شوَنم نشست و پست بندش صدا  یدست

 

 !می بر ای ونوس!ب الیخ ی_ب

 

 به جلو برداشتم.  یرو پس زدم و قدم دستش

 

 رنگش انداخت و متعجب سرش رو تکان داد.  یُکِت سرمه ا ِب یرو تو ج  یگوش

 

 ابروهام رو تنگ تر و زمزمه کردم  گره

 

 وقت! چی زن بلند نکن،ه هیمحترم !صدات و رو  یآقا ست یبلندت ن  ی_مرد بودن به زوِر بازو و صدا

 

 به حرفت گوش کنم؟  دیداد و گفت_االن با یتو دستش رو تکون  چِ ییزد و سو  یشخندین
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 چرا؟  یدون یبگم! م انیحرف ها رو به شا  نی! دوست دارم همنه

 

 لب گفتم. ری ز یهام رو باال انداختم و نوچ شونه

 

هم به اندازه من خشِن خانم! و   انیبه پشِت سرم ادامه داد_چون شا  رهیباال انداخت و خ ییابرو
 حساس!  نشیاز من رو ماش شتر یب  یلیخ

 

 بود؟ یچ نشی،مگه ماش دیپشِت سرم باشد پاهام لرز انیشا نکهیحرف و تصور ا نیا با

 

من و درسا و البته  یِ درست تو دو قدم دم،یرو د انیو شا  دمیسوالم از خودم به پشت چرخ  نیا با
 آرزو هام!  نِ ی!ماشنشیماش

 

  یعل  ریام رهیبود و خ  ستادهیکردم، حاال کنارم اخونسرد به سمتمون اومد، با استرس نگاهش   یلیخ
 بود!

 

 شدم!  یم  مونیپش  یزدم و بعدش مثل چ یم یگند هی بوده ، نیهم شهیهم

 

 * انیشا
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  یعل  ریزدم و بعد رو به ام  یچشمک طنتش،یو البته پر ش  دهیصورِت ترس یبه تک به تِک اعضا  رهیخ
عذاب نکشم و   نیاز ا شتریزود تر بره، تا ب یو دعا دعا کردم که هر چه  دمیدندان هام رو به هم ساب

 را که عاشق بود، عاشِق فرنوش!  یشناختم دوست ی!خوب مفتدی نگاهش به ونوس ن

 

 هم همون قدر ازش متنفر بودم...  هنوز

 

 رو فراموش کنم! ییبود اون شب کذا محال

 

 کرد!  یم  یا من داشت، به فرنوش دست درازکه ب یبودم، سِر خصومت دهیرس رید کمیکه اگه   یشب

 

 بود،بعد از سه سال! دارمونید نیدوم نیا

 

شد،دسِت   دهیکش یرنگ ینقره ا یای روبرو نگاِه همه به پرش ابانِ یتو خ   ینیماش یِ بوق ها یصدا با
من از تضاد   یکه جداش کنه، ول  کردی تالش م   شتریو ب  شتریونوس هنوز تو دستم بود، و هر لحظه ب

 ! بردمی دستش لذت م  یدستم و سرما یگرما

 

 کرد!  یبود که آرومم م یدختر نیاز فرنوش اول  بعد

 

و بر سر و   دیدو یگوش هامون رو خراش داد، با دو به سمِت درسا م  یزن  غِ یج  یبعد صدا یا لحظه
 که مادرِش.  زدیم ادیزد، شباهتشون فر  یصورتش م

 



 لپ های صورتی 

223 
 

 64#پارت_

 

 *درسا

 

 !دمیم حیاومدم و گفتم _ تو خونه بهت توض رونی ن از بغِل مامان بکنا نیف نیف

 

بودن کردم و آروم   ستادهیو فروزان که پشت سرم ا انی ونوس، شا  یِ بابا نِ یبه ماش یچشم اشاره ا با
 مامان!  ستین  یادامه دادم_ االن وقِت خوب

 

 تکون داد. یزد سر  لبخند

 

بار از بهشت پر باِر و   نیدوم یخودم، برا  یِ نگشت_ خب خب! به مناسبت قصر در رفتن بند اونوس
 جون، رستوران!   دیمهموِن داداشم وح  یخداوند، همگ یِ ُهلو

 

مهموِن بنده   یهمگ ری معترصانه گفت_ نه خ یبابا نقش بست و با لحن  یِ رو لبا یکه لبخند میدیخند
 به رنِگ زار برادرت بنداز آخه عمو جان! ینگاه هی ؟یبخش  یم فهی خل سهی! ونوس جان چرا از کدیا

 

  هیداد، گفت_  یو تاب م چیاش پ  یشون یپ یپر رنگ که رو  یبه حرف اومد و با اخم  دیبار وح نیا
هستن  یدوستان ک نیا میبدون دیرستوران، با می! اگه قرار باشه ما با هم برنمی بب دیلحظه صبر کن

 مگه نه ونوس؟ گه؟ید
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 داشت اشاره کرد؛  انیکه با شا یکم  یمش، به فاصله در ه یِ با سگرمه ها بعد

 

رنگ از    ،یکشمش  یِ ها طیو شرا شهیکه حاال، بر عکس هم دیپر کش یونوس یِ نگاهم به رو ی پرنده
 بود،  دهیروش پر

 

 اجازه نداد  ،یشا  یتر نشه، اما تحکم صوِت مردانه شا  نیسنگ نیلب باز کنم که باِر فضا از ا خواستم

 

هستن که خانم درسا در اون   یشرکت ریفروزان، از قضا مد یو دوستم، آقا مان،ینع  انی_بنده ستوان شا
! تو راه هم خواهر نجایا امیگشتم، که بهم زنگ زدن و ازم خواستن که ب یمشغول به کارن، از اداره بر م

 ست؟ ین یا گهیدر خدمِت شمام. سوال د نجایحاال هم ا  دم،ید یشما رو اتفاق

 

رو   انیبا آقا شا ییو گفت_خوشوقتم؛ ونوس پس شما از قبل افتخاِر آشنا  دیباال پر دیوح بروانا
 درسته؟ نیداشت

 

نظر گرفتم، همون لحظه فرشته   ریرو ز   دیوح  نِ یآتش یِ چشما یچشم  رِ ی ام فرو بردم و ز قهیرو تو  سرم
در َهَمش باز   یاسمش، اخم ها دنِ یکه با د ی! فرشته ادی اش به داِد لحظه رس ی از پشت خط گوش یا

  انیبابا، شا  ربود! با اصرا دایفاصله هم پ نیباز شد، برق چشم هاش از هم  یش یبه ن لی تبد یو در آن 
 رو بهونه کرد و رفت.  یرستوران، و فروزان هم خستگ  ادیشدن که همراِهمون ب یهم راض

 

 گارسون به خودم اومدم _بله؟  یِ صدا با
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رستوران باهاتون کار دارن  اطِ ی پشِت ح ییآقا هی دی گفت_ ببخش زد،یمشانزده هفده ساله  یپسر
  یکه، هر کدوم مشغول گپ زدن با کس یتکون دادم و متفکرانه به جمع ی. سرنیایب  عیگفتن سر

کس حواسش به من نبود! رو به مامان که کنارم نشسته بود  چیبودن چشم دوختم، خداروشکر ه
 آلوده بود،  کمی مارستانی ب یِ دستام و بشورم فضا رمی ملوس گفتم_ م یلبخند اکردم و ب

 

  رونی از بغلش ب بای! خواست ادامه بده، که دیشوریخشکارو م یاون بر بر یکه دار هیباِر دهم  نی_ا
 اون از جاش بلند شد و دنبالش رفت؛ یِ ن هم به هواماما د،یدو یو به سمِت دِر خروج دیپر

 

* 

 

پارک شده، قدم بر داشت؛   یها نی مملو از ماش اطِ ی شکاک در ح ییرا مشت کرد و با قدم ها دستانش
  یم الیگرفت راه را برگردد، با خود خ مینکرده بود؛ تصم  دایبا او را داشت پ  داریکه قصد د یهنوز فرد
 گرد کرد. بعق دیآشنا که از پشت سر شن ییگرفته، اما با صدا یتباهگارسون او را اش دیکرد شا

 

 _درسا؟ 

 

طول  هیرا داشت به جز فرزاد! چند ثان  یهر کس دنیامد انتظار د یداشت از حدقه در م چشمانش
 تا قفل زبانش را بشکند و دهان باز کند؛ دیکش

 

 ! نجام؟یمن ا یدونست یاز کجا م ؟یکن یم  کاریچ  نجای_فرزاد تو ا
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 . ایقرار داشت قدم بر داشت _ دنبالم ب رشیز  یمکتی که ن  اطیپا کرد و به سمت درخِت گوشه ح پا

 

شد   یدر دانشگاه را نم شیها  یطانی از شر و ش یرا پشِت سر فرزاد که حاال اثر ری مس یکنجکاو با
 گرفت،  ی فاصله از او جا یمورد نظر با کم مکتِ ین یِ راه افتاد و رو د،یدرش د

 

! آخ آخ یشد  یناناس   کای مل هیشده! چقد شب میکر ایبغِض  هینگاه شب افشوی! قگهی_ حرف بزن ددرسا
 کنه! یهم رحم نم چکس یبا اون پسره صاحب کارم، تو اتاق.. آهلل آهلل به ه  ،یاگه بدون

 

بعد که آرام گرفت باالخره به  هینتوانست خنده اش را کنترل کند، چند ثان دیآخر حرفش را که شن تکه
 تونم بهت اعتماد کنم! یکه م یهست یکه تنها کس نهیبخاطِر ا نجا،یحرف آمد_ درسا اومدنم ا

 

 یم یپا قرض الحسنه ام بخوا  هیاصالً من خودم  یکه بهت اعتماد دار ی_ مرسد یکالفه پرس درسا
 ! ؟یو چ  هیداستان مربوط به ک یگیباشم! حاال متونم مسکِن مهرتم  

 

کردنت، تو کالس گرفت،   یغل و غش جواب داد_ نقش باز یبار ب  نیانگشتش رو شکست و ا قلنج
 ! یایب د یاستاد بهم وقت داد! پس فردا بعد از امتحان، تو مطبش تو هم با

 

 65#پارت_

 

 * ونوس
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گذاشتم و رو نوِک پنجه به سمِت کتابخونه کوچک کنِج اتاق   رونی ب ییرو از دستشو  سمیخ یِ پاها
 ملوس براش خوندم  یو با لحن  دمی چسب یامتحان بود، کتاب رو دو دست نیحرکت کردم؛ سه شنبه اول

 

لوس هی میننداز ،یکه انقدر َملوس یی_ تو َِ   یرحم  یب هی ،یاستاد ُسلوس ی! واقعًا نمره دادنایوقت ُس
بر سر خودش و   ،یبارون   چاریدسِت نوازش و ل هیکرد،  ی ه آدم رو وادار مدرونش داشت، ک یُخفته ا

 بکشه! شی خانواده دوست داشن

 

تو  یدور هی درونم رو روشن کنم، که با هم  یِ وقتشه خر خون  گهینداره! د  یترم باهام شوخ نینه ا یول
 ...میبزن  ینمرگ یو ب  یکار یب  رِ یکو

 

  یدونم چند ساعت از دور دوِر من و َخر و ب  یبش کردم، نمپرتا  زیم یِ رو بستم و با شتاب رو کتاب
  رونی از اتاق ب نکهیو قبل از ا دمیکش ن ییکتاب گذشته بود، خودم رو از تخت پا ابونِ یو نمره، تو ب یکار

 ! یبا نی بباونجا. پاشو تدارک   امیم گهید کمی نوشته بود:  یاسیرو چک کردم؛  میبرم، گوش

 

 قرمه ننه پز؟ ای ییای ِفرنَ ینوشتم_ سوِپ َکل   براش

 

 شدم.  ییرایپذ یمنته یِ پله ها یرها کردم و راه یعسل  زیم  یِ رو رو یگوش

 

 داده بود. امکیپ  یاسی ؟ ییزدم _مادر جون کجا داد
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ازش نبود! نکنه به روِح بابابزرِگ ساده لوحم نارو   یو رو کردم اما خبر ری کِل خونه رو ز دم،ینشن یجواب
 زده باشن اونور آب؟  میج  انیزده باشه! نکنه با دکتر آر

 

و از رو   میس ی گفتم و تلفن ب  یبگم! استغفراهلل ا ییظهِر کذا نیاز ا ونیخوام برم تلوز  ینه، من نم یوو
 داشته، شماره درسا رو گرفتم؛ ی زی چ یدیخر  رونیمبل برداشتم، حتمًا رفته ب

 

بنفش   یغی ج  یاون شب به بعد باهام قهر کرده بود! انگشتم رو به سمت دکمه تماس بردم که صدا از
سر کدوم بخت   یعنیخدا  ایزد!   یحرف م یبلند شد مادر جون! داشت ترک  اطیاز ح یرو به بادمجون 

 شدم!  اطی ح یراه گی م گیشده؟! تلفن رو پرت کردم و با سرعت م  یعصبان یته ابرگش

 

 *درسا

 

تونست   یهم م ستیب ینمره  هی دیکردم، شا شیباِر چهارم پاراگراف رو خوندم و جمع بند یبرا
 دلخوشم کنه!

 

درس   یِ برا  یادی وقِت ز رستانیسال آخر دب  یِ ها طنتی اما ش  ،ییمثل دوراِن دبستان و راهنما درست
 نگذاشت.. یخواندن باق 

 

اوقات   یمن شد، گاه  یاسم، که برا هیتو  شهیسال خالصه م کی وقتا تماِم خاطراِت  ی! گاه سروش
 اسم! ه یتو  شهیساِلت باز خالصه م کیهم خاطراِت 
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 بلند شدم_ _بله؟  یصندل یِ مامان از رو یِ صدا با

 

من  یوقت ی شنوم، ول یکنه، من م یه صدام ممامان از آشپزخان یکه چرا وقت دم،یوقت نفهم چیه
 شنوه!  یاون نم  دمیجواب م

 

 به دست از اتاق خارج شدم و به طرِف آشپرخونه رفتم  کتاب

 

 _مامان؟ 

 

 هیاالن  ؟یداد یی_ درسا، تو شماره تلفِن خونه رو به جادیاومد و کنجکاو پرس  رونی آشپرخانه ب از
 زنگ زده بود باهات کار داشت. یخانم 

 

 بود؟ ی_با من؟ اسمش چ

 

 هی! زابتیبود، اسمشم گفت ال  یبخش لشی!فامیبخش د ینه نه ببخش ؟یتخش  ؟یَتبس ؟ی_ َتفت مامان
 . یزیچ  نیهمچ

 

منم  نیا نکه،یبه من، دومًا ا یشما زنگ زد نکهیو جواب دادم_خانم اوالً ا دم،یرو با حرص چسب   تلفن
 سومًا..  ن؟یبپرسم چرا به تلفن خونه من زنگ زداز شما  دیکه با
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هستم و اگه  یبخش  زابتیبرا من بچه جون! بنده ال ریُبل نگ شتهیک شتهیو گفت_ ک دیحرفم پر وسط
هم بشم! بله پس   دیماه و خورش یتونم مزاحم تلفن  ی! مرمیتونم با فضا هم تماس بگ یاراده کنم م

 تنشه؟! یبابات االن چ طونی ش  نمیحاال بگو بب  ؟یچ

 

 شد؟!  داشیاز کجا پ  گهیخر مگس د نیشده ا نیکردم نفسم سنگ احساس

 

مگه خودت ناموس  ست،ی اون اصالً خونه ن ؟یدار کاری من چ ی_خجالت بکش خانم! تو به بابا
 ؟؟یندار

 

 بخوره تو َبِسته!  دمیبذار کفتِر جد  ی! برفهیَ  یب  هیَ  ی_ ب یتخش

 

که اون  یزنگ زدم بهت بگم به اون صاب کاِر کم ناموست بگ  ار،ی در ن یباز رصی خوب بابا حاال ق  یلیخ
اون و با   نگیتسِت مدل  یِ برا  دیدارم! االنم با یشصخ یپرونده من و پس بده! من تو اون عکسا

 ها!  یگیخودم ببرم! افتاد؟ بهش م

 

 جون خداحافظ.  یدادم_ ادب و شعورم که صفر، چشم ال رونی نفسم رو ب کالفه

 

 * ونوس

 

  یابر ییگفتم_تورو خدا برو االن با دمپا انیزور شلنگ رو از مادر جون گرفتم و با التماس رو به شا به
 ها! ادیم
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 داده آخه! چطور برم؟! ری من و کجا گ یِ پا نی_ِده ببانیشا

 

 بار صدم رفت هوا  یِ مادر جون برا غِ یجبه طرفش برم و پاش رو آزاد کنم که   خواستم

 

 بار افتاد دنباِل من  نیو ا دیکش  رونی! شلنگ رو از دستم باااایح  ی_ ب

 

خشمش   لِ ی دل دمیبه سر تا پام انداختم و تازه فهم یکردم؟ نگاه کاریزدم_مادر جوننن مگه من چ  غیج
 قصه ها! یِ شا یشا  یِ که تنم بود! پروردگارا َگند زدم جلو یکوتاه یِ بند شی ! شلوار پهیچ

 

 66#پارت_

 

که آب از  ی انیبود پناه گرفتم، و با ترس اول به شلنگ و بعد به شا اطی که ُکنج ح ینردبوِن بزرگ پشتِ 
 شدم.  رهیخ  دیچکی سر و روش م 

 

 باغچه!  یتو یها  حونی سبز رنگش شده بود مثل ر شرت یت با

 

 مادر جون بود.  یو فقط با لبخند نظاره گر آب پاش خوردی نم  تکون

 

 !یَسن می ِگت!ُگر م ز،یق  ایح  ی_ب
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 کردم!  یدهنم رو با صدا قورت دادم ،عجب اشتباه آب

 

 آبرو شدنم بود! یتو اون خونه درن دشت، بهتر از ب  ییموندم خونه خودمون ؛ تنها ی م کاش

 

 آروم قدم برداشتم،پشتش به من بود و  آروم

 

 !دهیکش چارهی ب انیشا یبرا  ییچه نقشه ها دونهی بود ،خدا م ستادهیلنگ به دست اش هنوز

 

 یتکون دادم، که صدا یشا یشا یخداحافظ برا یبه معن یها دست وونهیلحظه برگشتم و مثل د کی
 شد! کی خنده اش به هوا شل 

 

براش اومدم که ساکت! بعد با دو خودم و رسوندم   ییو چش ابرو دمیدستم محکم رو دهنم کوب با
 پرده رو کنار زدم و خودم پشتش جا گرفتم. ،یورود یا شهیپشِت دِر ش 

 

 داد و گفت  یجون شلنگ و تو هوا تکون مادر

 

 !نمی باال اصالً بب اریپسر؟دستات و ب  یخندیم ی_به چ
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همه عمر،   یکرد یم لمیکه تسستوان  یشده، دستاش و گرفت باال. ا میتسل انیحرفش شا نیا با
 گرفت! میکه مادرجون چگونه تسل یدید

 

 ! دیی_بفرما

 

 شد.   کیو دو قدم بهش نزد اطی شلنگ و پرت کرد گوشه ح مادرجون

 

 بود اسمش...  یچ  ز،ی!پس چیو رو کرد و گفت_خب!زنم که ندار ری چپش و ز دستِ 

 

 !یفرند ونوس  یب ی!بِ آهان

 

 و به زبون گرفتم و  لبم

 

به  هی،االن ثان کردی که از فرط خنده قرمز شده بود نگاه کردم؛ قبالً گره اخمش و باز نم  انیترس به شا با
 ! مینیبی مدل خنده ازش م هی هیثان

 

 !پس درست حدس زدم! ایح  ی_نخند ب 

 

 دونم واال! یو گفت_نه، نم نییدست پاچه سرش و انداخت پا انیشا

 



 لپ های صورتی 

234 
 

  گهیم وونهیلب گفتم_اع اع پسره د ریرو دست چپم و ز دمیستم و کوبتعجب دست را با
 !نی!عجب مرموِز ادونمینم

 

 مرموزه؟ یدونه،ک یو نم  ی_چ

 

  فتیاز ش  یو برگشتم سمتش، مگه خونه بود؟ ک دمیکش  ینیمامان الهه پشت سرم ه  یصدا با
 برگشته بود؟

 

 و به زبون آوردم و منتظر نگاهش کردم.  فکرم 

 

  دمیبه دستم دادم و پرده رو کش یتکون  عیتکون داد .منم سر یسر یت با لبخند ژکوندبه دس گلدون
 نه؛ یتا نب 

 

و مثال خجالت   کردمیخانم بودنم و حفظ م  یاون رو دیبا گه،اماینم  یزیو چ دهیدونستم د یم  نکهیا با
 ها! یباز  نیبکشم و از ا

 

 .  دمیگِل مورد عالقه اش کش ،یبن سا یبه برگ ها  یو از دستش گرفتم و دست گلدون

 

 ونوس؟  زنهیحرف م ی_مادرجون با ک 
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 و بگم! قتیحق نی عِ  دیبا  یعنی دیجمله رو که پرس نیسوم یوا

 

 بگم تو اصفهان نجاتم داد و شد فرشته نجات! یعنی

 

 ...زیسرم و بلند کردم و گفتم_هااان!چ هول

 

 !همون که تو اصفهان نجاتم داد!مِ یهمکالس

 

 تکون داد و پرده رو زد کنار.  یسر

 

 رو از کجا آورده!؟  نجای_آدرس ا

 

 تر نشستم.  نییگذاشتم و خودم دو سه تا پله پا ییچنتا پله باال یو رو گلدون

 

 لب گفتم. ری ز یدونمیسر تکون دادم و نم متفکر

 

 باز شدن در توسط مادر جون ،  با
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 هیدست به سرش کرده و  انیو پشت مامانم پناه گرفتم!مطمئنا شا دمیپر نییپله پا یزده از رو شتاب
 دلش و به دست آورده. ییجورا

 

 کرد.  یچوب لباس زونِ یو آو دیحرکتم چپ چپ نگاهم کرد ،چادرش و از سرش کش  نیا با

 

 !ِش ی الس ؟همکیکرد سی_مادر چرا پسر مردم و خ

 

  رفتیاز پله ها باال م یکه به سخت نطوری و هم رسهیبعدا حسابم و م یعنیبرام اومد ، ییابرو چشم
 !یالهه!قشه اوغالن د رم یل یگفت_ َهن ب

 

!اون کنمینگاه م وونیداره!حواست باشه از ا کارتی چ نی رو به من ادامه داد_برو بب  دیبعد چرخ و
 !ی ه رونی پاهاتم ننداز ب

 

 کنه نه مادر جون!  یری سخت گ دی با گفت،اونینم یزیو چ دیخند  یبه مامانم نگاه کردم که م  یحرص

 

 . اطیو شل انداختم رو سرم و رفتم ح میگل گل چادر

 

  حی تسب هی بود ، ستادهیکم بود،مادر جون صاف ا اطیاش تا ح وون،فاصلهیو چرخوندم سمِت ا نگاهم
  دیکرد ؛شا  ی و طلبکار نگاه م  گفتیلب ذکر م ری و ز چرخوندشی هم دستش بود و تند تند تو دستش م

 !میگ یم یدقت کنه بشنوه چ کمیاگه 
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جذب  د،امایچک یازش نم گهیو گرفته و بود د شرتشیآب ت ستادم،یا انیشا یمادرجون روبرو  الی خیب
آوردن  ادیگفتم و با با  یا  ومد،استغفراهللیرو فرمش بود که به چشم م کل ی تنش شده بود و ه

 رنگارنگم شدم.  یها ییدمپا رهی و خ نییمادرجون سرم و انداختم پا

 

 .رونیو تو مشتش آورد ب  یزی شلوارش و چ ِب یو کرد تو ج دستش

 

 _دستت و باز کن . 

 

 دستم و بردم جلو ،مشتش و که باز کرد گردنبندم تو دستم ول شد . کف

 

 لب گفتم. ری ز یاجبار سرم و بلند کردم و ممنون  به

 

 رفت.  رونیب اط ی از در ح یزد و با خداحافظ   یمهربون خندلب

 

 67#پارت_

 

  دهیچسب ینهار خور زیم یها ه یحرکت کردم،با دستاش از پا  بای و به سمت د  هیرو پا دمیو کوب تلفن
 بود.

 

 _آخ فدات شم من!
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 تو بغلم فشردمش و به سمت آشپزخونه حرکت کردم.  شتریب

 

 ومد، یحرف زدن مامان از تو اتاق م یصدا

 

  هیبزرگ و  وانیخارج کردم و دو تا ل  خچالی شربت آلبالو رو از  یِ استوانه ا شهیپارچ آب و ش یسخت به
 درست کردم.  اناید یبرا کی دونه هم استکان کوچ

 

 !دستم شکست. یخواهر جان چه خپل شد ی_وا

 

 !واشی رو اپن و ادامه دادم_بپر رو مبل  گذاشتمش

 

و دو   نییپا دی ضرب پر هیبه خودش داد و  یرو مبل تکون   بای به دست از آشپزخونه خارج شدم،د ینیس
 از شربت خوردم و بلند مامانم و صدا زدم. یزانو روبروم نشست ،استکان و به دستش دادم و قلپ 

 

 داره! نگیبه مدل و مدل یداره!اصال شرکت ما چه ربط یبا فروزان چه نسبت یبخش  یعنی

 

 ! ی! نه بخشیمادمازل تخش  نی هست ا یک  فهممیبه ابروهام دادم وتو دلم گفتم باالخره که م ینیچ

 

 به سمتش گرفتم یوان ینشستن مامانم روبروم ل با
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 بود؟  ی_ک

 

 و از دستم گرفت و گفت_الهه بود.  وانیل

 

 پسره اومده بوده خونه مامانش! هیامروز  گفتیم

 

 بر من ! یاوه مامانش اونجا بوده!وا اوه

 

 !چه کنم بچه عاشقه خب! کنهیپوستم و م انی ونوس بفهمه آدرس و من دادم به شا اگه

 

 باشم که! یل یمجنون به ل دنِ یتونم مانع رس  ینم

 

ابروهام و انداختم باال که مثال تعجب کردم   کنمی که تعجب م یوقت شهیمثل همو حفظ کردم، ظاهرم
 !دونمی نم  یزیو چ

 

 بوده حاال؟ ی_اع!ک

 

 و برداشت و وارد آشپزخونه شد.  ی ن یجاش بلند شد س از
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 کرده! سشیبا شلنگ خ  یده؛حساب یبوده!مادرجون هم حسابش و رس انی_گفت اسمش شا

 

 درسا؟  شی شناسیم تو

 

 و گفتم_نه من از کجا بشناسم!  دمیخند  یالک از

 

 د؟ یستین ی_مگه همکالسدیشده پرس زی ر یُاپن خم شد جلوم و با چشما یرو از

 

پسره با ونوس هم کالسه، آره! آخه ونوس آمار رو با   نیپاچه نگاهش کردم و گفتم_چرا چرا! ا دست
 بار انداختتش! هیبرنداشته، نه که  یاستاد قلندر

 

هم  باید یدارم، غذا  میمن رژ اد،یتکون داد،درسا رو بغل کرد و ادامه داد_بابات امشب نم  یسر مامان
  یم، خودمم بعدش مرو بخوابون  باید رمیگرم کن بخور مامان جان، م میدار مهیق خچالیدادم!تو 

 . ری خوابم، شب بخ

 

 کال از ونوس داشتم،  سی در آوردم،دو تا م  بمیو از تو ج  میلب گفتم و گوش  ریز یا باشه

 

 ساعت و نگاه کردم تازه هفت بود.  اول
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 . نِ یآنال نستای،چون معموال ا رکتشیدا رفتم

 

 باهاش قهر بودم  لی دل یب  نکهیا با

 

 .زارم یسر به سرش م  یو براش فرستادم، هر از گاه  طانیش  یِ موجیا

 

  انیتلگرام شا ل یکه از رو پروفا یو عکس  دمیو برام فرستاد.خند یموجیخوند و همون ا هیدوثان تو
 کرده بودم و براش فرستادم.  رهی ذخ

 

 زنگ خورد.  میبعد گوش قهیاما جواب نداد،چند دق دید

 

 و به گوشم چسبوندم.  یو گوش  دمیرو فلش سبز رنگ کش دستم

 

 هنوز؟  ی_قهر

 

 !رونیب  میبر ایو گفتم_نه،بپر ب دمیخند

 

 اونجام! گهیساعت د می_ن
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نگاه   زدیچشمک م  میکه رو صفحه گوش یناشناس امِک ی تو دستم زدم و با دقت به پ  یبه بستن یسیل
 ه؟یک  نیدرسا زدم و گفتم_ا  یکردم.با آرنج تو پهلو

 

 . هیک نیدونم،بب ی_نم

 

 که نوشته بود و خوندم  یزیلب چ ری وباز کردم و ز امیپ

 

 !یدلتنگ ی_امان از شب ها

 

  شیکردم و با خنده گفتم_البد همراه اوله!شوخ  امی نگاه به متن پ هیتعجب به نگاه به خودم و  با
 گرفته بدبخت!

 

 !هیک مین یبب زنمیو همراه اوِل ،االن زنگ م ی چ ی چو گفت_ دیو از دستم کش  یگوش درسا

 

 68#پارت_

 

باشد لطفًا بعدًا تماس   ی_دستگاِه مشترِک مورد نظر در دسترس نم  دیکش قیعم ی و نفس فونی رو آ زد
 . دیریبگ
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خوب  هی رفت تا حساب کنه گفت_ هر ک  یم شخوانیکه به سمت پ  یرو داد دستم و در حال  یگوش
 رفتم و در رو زدم.  ن یُترش، به طرِف ماش ی ا افهی! با قشیخواد نشناس یکارش و بلده م 

 

تلگرامم که نداره هوم؟  یگفت ه،یک  یمزاحم تلفن نی ا یکه بفهم یدار یراه هی یراست  نی_ببدرسا
 . دمیکردم د وینه نداره، شمارش رو س ؟ی_چه راهدم یمشتاق پرس

 

 تا بهت بگم.. ن یتو ماش نی_بش

 

  نییپا یحاضر شدم و به طبقه   هیثان یک یقرمزش کردم و در عرِض ا یِ و موها  ینثاِر آنشرل یفحش
دور  هی  دیبود و االنم خواب! وگرنه با بایوقت سرگرِم کلنجار رفتن با د ریرفتم، خداروشکر مامان تا د

 زد به جونم که از رفتن به شرکت منصرفم کنه! یشدم و آخرم انقدر غر م یم چیسوال پ

 

 دخترم؟  یری_کجا م 

 

امتحان  رمیشرکت از اونورم م  رمیبرگشتم_ سالم بابا م اطی و از وسط در ح  دمیرو سفت کش  میکتون بند
 .دمیم

 

آره   یسرسر  ؟یاش نشاند و با مکث گفت_ باشه برو، مواظب خودت باش، پول دار یشان یبه پ  یاخم
 ز در خارج شدم.گفتم، و ا یا

 

 کرده.. ریرو از متِن کتاب برداشتم_اتوبوس د نگاهم
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 _پنچر کرده!

 

اش و ادامه  ینی رو آورد نوِک ب  نکشیروزنامه به دست، ع یمرد ریرو به طرِف صدا برگردوندم پ  سرم
 خوبه! تیبرا تندرست ییبدو کمیبهتره  ستگاه،یا نیداد_ امروز کالً اتوبوس نداره ا

 

روزنامه رو   یتا اونجا پدر جان! صفحه  شمیهم باشم آب م یخی یراهه بستن یکل  گفتم_ متعجب
 !ییاز تنها یغروِب جمعه شد هی ! شبگهید ادیب  رتیشوهر گ ذارهیزبونت نم  نی چرخوند و گفت_ هم

 

چشمام رو تو کاسه چرخوندم تا محترمانه  ی! عصب ومدیخونم در نم  یزدیکه چه عرض کنم، تبرم م کارد
 نا خونده، مانع شد  ییجوابش رو بدم اما صدا

 

رنگ، داشتم  دیسف ینود ابون،الیسمِت خ  میسوار شو! هم زمان سرمون رو برگردوند ایدختر ب ی_ ه
 کنم، دایکه منتظرش بود رو پ یکردم تا دختر ی م زیاطرافم را آنال 

 

  یم میپا  یِ را رو  شیکه عصا رمردیوحشتناک به طرِف پ  یا افهیبا ق برخورد، میبه پا نیسنگ یا یش
 زل زدم  دیکوب

 

  نی. کنجکاو به ماشگهی! ها برو سوار شو دیهست ییرایگ ری ! عجب آدِم دسوزهی_دلم برا شوهرت م 
متعجبم در مقابِل   ی افهیق ستاد،یچشمانم ا دِ ید یچشم دوختم که دنده عقب گرفت و درست روبرو

 حرکت کردم و سوار شدم.  نی! به طرِف ماشنای لبخنِد ژکونِد س
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 ونوس 

 

 دعا دعا کردم جواب نده، نه جرعِت حرف زدن داشتم نه تواِن قطع کردن دمیی استرس لبم رو جو  با

 

 _الو بله؟ 

 

 جواب دادم  فیضع  ییدهانم رو قورت دادم و با صدا آب

 

 ! ونوسم.انیآقا شا زی چ ی_ سالم شا

 

 درسا فرستادم  شنهادِ یبود، که هزاران لعنت به خودم و پ  یانقدر خشک و جد لحنش

 

 شنوم؟   ی_ خب م

 

 دورم را در دست گرفتم شونِ یپر یِ از موها یج یپ

 

 خدانگهدار! دیشدم، سالم برسون   یمزاحمتون م د ینبا دیببخش یچ ی_ ه
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 ؟ یگفت_ به ک  یکه م دیچ ی خواستم قطع کنم، صداش پشِت خط پ تا

 

 ؟ ی_چگفتم

 

 ؟ یبه ک  ؟ی_ کگفت

 

 ؟ یبه ک یچ  هیک ی_ک گفتم

 

برا دختر    یدونم واال، تا حاال تست ندادم ول یچنده؟ _نم وتونی ک یجواب داد_ خانم شما آ کالفه
کنم منم همون حدودا باشم! حاال  از هر نظر، فکر   میهم هی شب   یلیعموم که هشتاد بود! بعد نه که ما خ

 دونم! یباالش رو نم نییدو تا پا 

 

 ! چون قطع کرده بود!دمی نشن یچیه گهیو بعدش د دم،یگفتنش رو از پشت خط شن یوا یا

 

چه  نیهوا! آخه ا یبر یونوس انشااهلل باِد معده ش یدادم وا یچه سوت دمیگذشت تا فهم قهیدق دو
 ؟ یکه زد هیحرف

 

سالم برسونه  یخودم و در آوردم، سالم برسون سالم برسون! آخه به ک یِ رو کج کردم و ادا دهنم
دهنم رو چفت کرد، بباز هم همون شماره   امکی کرد! آالرم پ نیبه هوِشتم توه ید یچلغوز؟ د یدختره 

 ؟ یلیچرا ظرِف مرا بشکت ل  یلینبود ل یلیرو خوندم_ اگر م  ام یناشناس! متن پ ی
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 یداده؟ من ک امیده بار به من پ  شبیکه از د هیکاری کدوم آدِم ب گهید نیا ایباز شد! خداسه متر  دهنم
 .رم یکمک بگ ِس ی سرم خواستم از اونکه پل ر ی! خیشا  یشا یکفتر و شکوندم؟! لعنت نیظرِف ا

 

و برداشتم با   یگرون نیتو ا هیافتاد که چقدر ُدِر گران ادمیکوبوندم، بعدش  زیرو با حرص رو م  یگوش
 احترام نازش کردم؛ به طرِف کمد لباسم رفتم تا زودتر آماده شم و برم کتابخونه. 

 

 *درسا

 

دسِت  هینوشتم   یرو م میکه ازشون سفارش کار گرفته بود ییدستم به خودکار بود و اسِم مکان ها هی
کرد برم   یصدام م   یکه ه مکرِر فروزان یِ گوشمم به تلفن ها هیام به ورِق کتابم که گمش نکنم،  گهید

 اتاقش!

 

به  ینه؟ که تقه ا ایلود شده  یلی تر نیا نمیکردم،سرم رو بلند کردم بب  ادداشتی سفارش رو که  نیآخر
 در زده شد؛ 

 

 . دیگفتم_بفرمائ  کالفه

 

که  ه،یچ قاً ی دوست دارم بدونم شغلش دق یل ی! خدمیروز د  کیبار تو  نیدوم یِ رو برا   نای باز شد و س در
  ریدادم، ز وتریچرخه! چشمم رو از روش برداشتم و حواسم رو به کامپ  یشرکت عالف م نیسره تو ا هی

  یِ ! روزاژهیو گانیگوشه اتاق نشست_ ماموِر ورزشگاهم،همون  یصندل یِ که رفت رو دمید یچشم
 تو حالت خوبه؟   نجا،یا امی رو م  میکاریب

 



 لپ های صورتی 

248 
 

  یچاشن  یمصنوع  یقورت دادم و لبخند یسخت ذهنم رو خونده بود؟! آب دهانم رو به یعنیکردم،  کپ
 صورتم کردم_ من؟ آره خوبم!

 

 69#پارت_

 

 کرد، یم  کیکه به گوشش نزد یدر آورد و در حال  بشی رو از ج  لشیموبا

 

 ستم؟ی_مزاحِم کارت که ندیپرس

 

 _ نه نه!

 

 ؟ یفتی داداش؟ ش ی_الو سالم، چطور

 

خوندم، اخماش    یمتن کتاب رو م گر ینظر گرفته بودم و با چشِم د رِ یچشم حرکاِت صورتش رو ز کی با
 رفت تو هم و گفت 

 

 خوب بابا خداحافظ.  یل ی_ خ

 

 خونم!  یصورتم که مثالً دارم درس م  یِ رو برداشتم و گرفتم جلو کتاب
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 بود.  انی_شانایس

 

 با من! زنهی حرف م  یبشر چرا انقدر الک نیا ه؟ی ک دمیمگه من پرس وا

 

چرخوندش ادامه داد_ امروز چندمه؟  یم زیم یِ کردم، دِر قندون رو برداشته بود و رو  نگاهش
 و سوم! آذر.   ستیبود جواب دادم_ ب ادمیامتحان  خِ ی خداروشکر بخاطر تار

 

 زد و گفت_همون پس سالگرِد فرنوشه...  یپوزخند

 

رو به زبان آورده بود!  انیبودم! اونم اسم شا دهیکه تو خوابم د یمن! فرنوش همون دختر یخدا
 _ فرنوش؟!دم یپرس رم،ی رو بگ میکنجکاو  یِ نتونستم جلو

 

تصادف کردن فرنوش   ینامزد کردن، شِب عروس  شی _ آره فرنوش، دختر عموش؛ سه ساِل پنایس
 د، یکش یهمون موقع.. بلند هوف

 

خواب و خوراک   یچند وقت د،ید ب یآس  یلیخ  انمیدوخت و ادامه داد_ خوِد شا  وارینگاهش رو به د و
کردم به جز   ی! فکر نم؟یکن   یم هیگر یتو دار یخانیعل نمیمتحرک، بب ینداشت شده بود مرده  

 ! البته به جز اون شب.. یهم بلد باش  یا گهیکاِر د طنتیش

 

کردم   یبا مقنعه اشکام رو پاک م  یهر چ دم،یشد، رو شن  یم  کینزد زیقدم هاش که به م یِ صدا
 تو چشمام راه افتاده بود.  انوسیاق هینداشت انگار  دهیفا
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 دختر! یحد حساس  ن یدونستم در ا یو آروم _ نم ستادیسرم ا باال

 

 یدنباِل دستمال کاغذ زیم یِ اشک تارشون کرده بود، رو یکه پرده  ییکردم و با چشما نیف نیف
 آبروم نکرده! یب  نیاز ا شتریام ب ینیگشتم، تا ب

 

  دیدستمال ازش کش هیچرخوند و   بشی خندش جنبِش دستم رو متوقف کرد، دستش رو تو ج یصدا
 تا صورتم رو پا کنم دمیپشت بهش چرخ  یو روبروم قرار داد؛ با صندل رون،یب

 

از   خب من دارم ؟یهست یک گهیخنده تو صداش و تعجب، گفت_تو د یمتوقفم کرد، با رگه ها دوباره
 که! نمتیب  یروبروت م نهیآ

 

 ... دنمیخند زیبه حرکتم خندم گرفت و فضا پر شد از ر  خودم

 

 تونم برگردم شرکت.  یطرِف در رفتم تا به فروزان خبر بدم بخاطِر قرارم با فرزاد، بعد از امتحان نم  به

 

 بذار به کارشون برسن. ششهیپ ی_کجا؟االن کس 

 

 خر گفته باشه!آخر حرفش رو انگار که با تمس کهیت
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 ..ییسر با دوستم برم جا هیکه بعد از امتحانم  رمیخواستم ازشون اجازه بگ یکردم _م  فیتند رد تند

 

 _امتحانت ساعت چنده؟

 

 .شهیشروع م  می_دوازده و ن

 

  شتریب کی شرکت تا  هیامروز ساعت کار ست،یبه اجازه ن یازی رو راحت کرد_ ن المی بار جوابش خ نیا
 . ستین

 

 شد، متعجب برگشتم طرفش   بندی  رونی تو سالِن ب یداد یداد و ب یِ صدا هوی

 

 ه؟ی_ک

 

 !یبود اسمش، بخش ی زنست، چ نیتکون داد_ گمونم ا یسر کالفه

 

 هیبود! سحر هم نبود،  ختهیبه هم ر  یبی رو با ضرب باز کردم و از اتاق خارج شدم، سالن به طرِز عج در
 ستادهیسالن ا طیرنگ و یمشک  یشلواِر ستش و مقنعه ا ،یادار یبا مانتو کوتاِه طوس  انسالیزن م

بودن، و  ستادهیهم هم دور و ورش ا یکل ی هم دستش بود، چند تا مرِد ه یخور وهیچاقو م هیبود، و 
 تفنِگ آب پاِش بزرگ دستشون بود! هیهرکدوم 
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 خانم.. دی_ببخش

 

گفت_ سالم مادمازل  حیمل یچونش زد و با لبخند ریبه طرفم برگشت دستاش رو ز دیصدام رو شن تا
 هستم و شما؟  یتخش  زابتیال

 

هستم،  یخانیدوختم و جواب دادم_ درسا عل  بشی گشاد شده نگاهم را به ژسِت عج یچشمان  با
 کارمنِد بخش چاپ. 

 

 یحرفه ا ی ای، و چاقو رو خ در هم داد یکرد لبخنِد ملوسش جاش رو به اخم ریی دفعه حالتش تغ  کی
 تو دستش چرخوند، 

 

احمقا! شفتر سفتر،   دیستیخواستن به سمتم حمله ور شن که داد زد_ سر جاتون وا گاردهاشیباد
 دفتر، کفتر، مسواک! 

 

 جواب دادند_ بله مادمازل؟! یهمگ

 

کنار ! بعد بدوِن مکث   دیخواستم ازتون بشنوم! حاال گمش  یرو م نیهم  نیو گفت_آفر دیخند  یطانیش
 من فرود آمد! یِ باال مثِل خرگوش، کف پاهاش رو به هم زد و جلو دیپر

 

که گردنم رو گرفت و چاقو رو گذاشت   دمیچسب واریبه د تی عقب رفتم، و در نها یترس دو سه قدم از
 شاهرگم! ِک ینزد
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از پشت سرم بلند شد_ اون و   نایداد س یِ زدم! صدا  غیگرفتم و ج که تو صدام بود رو بکار یقدرت تمامِ 
 !وانهیولش کن د

 

 به هق هق شده بودن، لیتبد میبه پشت، اشک ها  دیشدت در جا چرخ با

 

  ادیمحضر؟! فر میبر یک گمیبال، م طون ی ش ی! چقد جذاب شددیُمَنَور کرد یس یس  ی_ به به آقایبخش
 ! یزد_ حمله آبپاش

 

با   چ،ینشد که ه المی خیاز آب شد! تقال کردم که ولم کنه اما ب سیخ  نایس یِ سر تا پا ده،ینکش قهیدق به
 تو ستون فقراتم! دیزانوش محکم از پشت کوب

 

 لحظه رفت و برگشت!   کی یِ نفسم برا گمونم

 

نکردم! باالخره فروزان از اتاقش   دشیتا شه رونیب ادیب  دیفور فور؟! بگ نیکجاست ا نمی_بب یبخش
بود!  ستادهیکنارش ا طیغل ی شی! با آراکای .. ماتم برد!بازم مل میدیاومد به طرفش که چرخ رونیب

 و با سرعت به طرفمون اومد. دیصحنه، رنگ از روش پر دنِ یفروزان با د

 

 70#پارت_

 

 ساختمان را لرزاند.  یستون ها ادشیفر
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 ؟ یکن یم یدار ی_چه غلط

 

که  یپاشنه بلند یاش را سر داد ،با کفش ها یطانیخنده ش  نینام داشت، دوم  یبخش  زابتی که ال یزن
به کمِر درسا   یکرد ،ناگهان فشار  یاز باال به فروزان نگاه م کرد،ی م ری ابر ها س یبود و البه ال دهیپوش

 بار نفسش رفت و برگشت! نیدوم یآورد که برا

 

دخترک و   نیمن و بده و جوِن ا یسوپر قهرمان اون پرونده شصخ هیمثل  ا یفور فور جون،ب نی_بب 
 نجات بده! 

 

که   یزن  دانستی انداخت. خوب م  یبه بخش ینگاه نی د،خشمگیبه گردنش کش یکالفه دست فروزان
  یحرف و به اجبار دستش را به معن  یتواند تهران را منفجر کند! پس ب یمقابلش است اراده کند م

 ! اری رو از دفترم ب شی اشاره کرد و گفت_پرونده شماره چهار صد و پنجاه و ش نای باشه تکان داد و به س

 

را داشت هم بر باد    یکه از بخش ییتنها آتو دیبود!با ان ینداشت جاِن کارمند شرکتش در م  یا چاره
 داد! یم

 

 به دنبال پرونده گشت.  یفلز یبه سمِت اتاق فروزان قدم برداشت و در کشو ها نایس

 

کمرش اجازه فکر کردن را از او گرفته بود،  یدرسا آشنا بود ،اما درِد طاقت فرسا یِ پرونده برا شماره
هم فشار  یرا محکم رو  شیمواجه شد. پلک ها شیبه زانو یبه تنش داد که با ضربه دوم بخش  یتکان 
 را که حبس کرده بودم را رها کرد.  یو نفسداد 
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زد و ادامه  یمنش  زِ یبه م یبا شلوغا ندارم! و با دستش ضربه ا یخوب  ونهی_تکون نخور دخترم،من م
 !جی داد_زود باش آب هو

 

 گفت.  یزی خود را به فروزان رساند و در گوشش چ دهی پر یبا رنگ و رو نایس

 

  ییشنوا یداشت شاخک ها یکرد، سع ینگاهشان م رهیخ  رهی خ  یشده از فضول  زی با چشماِن ر یتخش
 کند! روز یاش را فعال تر از د

 

  یفی ! و با چاقو فشاِر خفکنمشیمدافع شرکت م دِ یکه! بلند بگو وگرنه شه میندار بهیجون غر یس ی_س
 به گردنش آورد. 

 

پارکت   رهیدوخت که مبهوت خ  یو فروزان  نایرا به س سشیو چشمان خ  دیکش یخفه ا  غِ یج  دهیترس
 بودند! شانیپا ریز یِ قهوه ا یها

 

 * ونوس

 

 زدم  یسبز رنگم رو سر کردم،رژ لب کمرنگ  شالِ 

 

کردم تا   یمامانم و راض  لی با هزار تا دل شبیاز اتاق خارج شدم. د یام را برداشتم و با خوشحال کوله
 !فتهین  ییای ِفرنَ یرشاِد َکلخونه که چشمم به اون ف  میبرگرد ومدنیمادر جون ن یمهمون ها
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نشستم و در  یبرداشتم ،رو پله ورود یجا کفش  یهام و از رو ین،کتونییتند پله ها رو اومدم پا تند
 کتابخونه ،بعدشم امتحان دارم. رمی داد زدم_مامان من م رفتمیَور م یکه با گره کوِر بنِد کتون  یحال

 

 . زمی _مواظب خودت باش!خداحافظ عز

 

 _چشم!

 

 گره رو هم زدم و از خونه خارج شدم.  نیآخر

 

 ها نشستم، زی از م یک ی پشت

 

 رو از کوله ام درآوردم .  اهمیو مداد س کتاب

 

 ساعت! هیخوندم، اونم تو  ی درس م دیبا گرید  مِ یفصل و ن کی بایتقر  شبمیمحاسباِت د طبق

 

 دانشگاه. میبزنم با هم بر زنگ به درسا هیباشه  ادمی

 

رفت    ادمیلب گفتم، ری ز ی. لعنتدمیاز جا پر لمیزنگ موبا یو تو دستم چرخوندم که با صدا مداد
 خاموشش کنم. 
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 !قطعش کن خانم!سی_ ه

 

گذرونده   نجاینصف عمرش و ا با یکه تقر یهمون دختِر معروف  یبه دور و برم انداختم و رو ینگاه هول
بود به نظرم؛ طبق گفته مسئول کتابخونه پنج ساِل پشت کنکور   دهیفا ی بود زوم کرد،درس خوندش ب

 !کنهی م سی ه سیمونده و برام ه 

 

 . رمی اسم صبا رِد تماس و زدم تا بعدًا خودم باهاش تماس بگ  دنِ یو د لم،یدوباره موبا یصدا با

 

  یداد و پرت کردم تو کوله و از جام بلند شدم،روبروکه مونده بود شدم، کتاب و م یفصل هی الِ ی خیب
نثارش کردم و با دو از سالن خارج   یغره وحشتناک ستادم،چشمیبود ا نیهمون دختر که اسمش مه

و زمان  دادیربع به دوازده رو نشون م  کی وارینبود ،ساعت رو د زشی پشت م  یوسفیشدم. خانم 
 نیاکردم؛بنابر  یعوض م ریدو تا مس  دینداشتم ،با

 

بغِل کتابخونه   نِگ یبه سمِت پارک عیرها کردم و سر زی برده بودم، رو م شیکه از هفته پ ییها کتاب
 حرکت کردم. 

 

 و از رو داشبورد چنگ زدم  میاز جا کنده شد؛گوش نیو رو پدال گاز فشار دادم ،ماش پام

 

 داشتم.  امی هم از همون شماره ناشناس پ باز
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 شرکت برسونه.  ابونی زودتر، خودش و به سر خ  یکردم تا هر چ  پی درسا تا یتند برا تند

 

 بهم زنگ بزنه! ومدیم شیبا صبا تماس گرفتم،کم پ بعد

 

 _الو،سالم خوبم خوبم 

 

..._ 

 

 _اوه!امروز؟ 

 

..._ 

 

 ! وسینمت،َادیب  یساعت پنج م ی_اوک

 

 71#پارت_

 

 طرف حساِب تو منم! وونه؛ی_درسا رو ول کن د

 

 ؟ یخت یگفت، که بهم ر یچ جیپر صدا زد و گفت_هه هه ،نه بابا!اون آب هو یپوزخند
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که درسا   دمی بهت م  یزمان یبه سمت مون قدم برداشت،و خونسرد گفت_پرونده هست!خوب؟ول نایس
 !یرو ول کرده باش 

 

 سر داد و گفت_چه جالب!تخم مرغ! یطانیدوباره خنده ش  یتخش

 

هاشون در   ب یرو از ج  یرنگ شده ا یر شدند و تخم مرغ هاهاش دست به کا  گاردیحرف، باد نیا با
رو عالوه بر آب آغشته به تخم مرغ   نا ی س یشدن، تا سرتاپا  یاز مادمازل بخش  یآوردن، و آماده اشاره ا 

 کنن!

 

 پشِت ستون پناه گرفت!  کای به خودش داد و کناِر مل  یبه سرعت تکون  نایحرکتشون س نیا با

 

 و از پشت بسته.  طونی دسِت ش شه،یم دا یتوش پ ی_َدم و دستگاهش و نگاه! همه چ

 

 حرف رو زده بود کرد و  نیکه ا کایبه مل ثی خب ینگاه  یبخش

 

 هستا! ادی جون دور و برت دختر ز یکه، فور فور  میدار نجایغنچه خوشگل هم ا هی_او او! گفت

 

اعالم   ایکنه،  دایبود تا پرونده گم شده رو پ یه حل و به دنباِل را  داشتیبه چپ و راست قدم برم فرزان
 افتاده! یکنه چه اتفاق
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کالفه شده  یدرازش گرفتار بودم، حساب  یتو حصاِر تنِگ دست ها نکهیکمرم کمتر شده بود، از ا دردِ 
 ساعت هم که تو تالش بودن، زوِد زود به دوازده برسن! یبودم؛ عقربه ها

 

رو   یسلوس یِ و طعنه ها ختی ر  دیترِم بعد، دوباره با  دم،مطمئناً یرس  یامتحان نم نیاگه به ا یوا
 کردم!  یتحمل م 

 

 نگم! ایخودم و تکون دادم،دودل بودم که بگم   یلبم رو گاز گرفتم و با بسم الله گوشه

 

د؛ اما  کر یبرو برگرد اخراجم م  یبرداشتم، قطعا ب   یبار دوم پرونده اشتباه یبرا  دیفهم یفروزان م اگه
 !یِ عرق و فشار دستاِن تنگ بخش یبه آزاد و خالص شدن از بو دیارز یم

 

 خته؟یو زمان و به هم ر نینوشته شده که زم یبخش نیاز ا ی تو اون پرونده چ مگه

 

 _اون پر...پرنده دسِت منه!

 

 حرفم ولم کرد ،ذوق زده برگشت سمتم. نیا با

 

 !یهست یدونستم تو چه عجوزه ا ی_از اولم م
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قدم برداشتم   عیبشم سر یدوباره بخش رِ ی ترسناکش و بهم بدوزه، و اس یفروزان چشما نکهیاز ا قبل
 . دمیسمِت اتاقم ، در و با شتاب باز کردم و هراسون دور خودم چرخ 

 

 هم دنباِل پرونده بود. شیکیچشمم به ساعت و   هی

 

 سوم یدوم و کشو یاول،کشو یکشو

 

 نداشت؛  گهید یبه پرونده ها  یکه اصال شباهت یجلِد قرمز رنگ دنِ ید با

 

 !ااافتمیداد زدم_ بلند

 

پرونده   یعکس و کاغذ از ال  یبرداشتمش ،از اتاق خارج شدم و پرونده رو پرت کردم تو هوا ،کل عیسر
  یِ و داد زد_ تف تف !کفترا نییپا  دیلم داده بود ،هول شده پر زی م یکه رو یتو هوا معلق شد ،تخش 

 !دیپر و ُدم؛جمعشون کن یب

 

  یِ نگاها رِ ی و ز  دمیقاپ زیو از رو م  فمی ،ک دنیچرخ  یاونور م نوریها که مثل مور و ملخ ا گاردیباد الی خیب
 !برمی نم  ادیمتعجبشون از شرکت خارج شدم.خدا به دادم برسه؛نگاِه آخِر فروزان و هرگز از 

 

 دست تکون دادم،   شدیکه رد م ینیبه هر ماش   ابونیتند پله ها رو گذراندم و کناِر خ  تند
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 ورفتم کنار   دمیکش یبنفش  غِ ی،ج ومد یکه با شتاب به سمتم م  یرنگ  دیسف دِ یپرا

 

  نِ یپرت کردم، بازم ماش یصندل یرو بای بِه ونوس گفتم و خودم و تقر یا وانهید ن، یسرنش دنِ ید با
 بود! دهیمامانش و دزد

 

 تو؟  ییدو ساعته کجا ی_لعنت

 

 بر بادمون نده! یملوس یبعدًا، دعا کن سلوس  گمی رو داشبورد و گفتم_برو برو م  دمیکوب یحرص

 

 *ونوس 

 

و با دو   دمی رفت،دسِت درسا رو کش یعالمه برگه به سمت  کالس م  کیکه با  ،ی استاد سلوس دنِ ید با
 .میدر بود رسوند رهیدستش به دستگ یمقابل استاد در حال  قایخودمون و دق

 

 !نی خودتون هم سر جلسه حضور دار میدونست ی_سالم! عه استاد ما نم 

 

 مانده بود! یحذفتون باق گفت_ خانم ها تنها چند قدم تا شیتو دماغ یِ اخم کرد و با صدا طلبکارانه

 

*** 
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 72#پارت_

 

نگاه کردم، شادان و خندان ورقش رو   کای به مل یچشم ر ی از پاسخ گذاشتم و ز ی ورقه خال  یِ رو رو سرم
 اش، از کالس خارج شد!  یپاشنه ده سانت یداد و با تق و توِق کفش ها لیتحو

 

 ! قهیدق ستیدر عرِض ب ست،ی ب ی نمره

 

 ل؟ ی کالس هم انقدر پلنگ ذلپهباِد نامرد! خرخونِ  یا

 

 !زنهیکِل جواب ها رو به دختره رسوند، حاال هم خودش نشسته به مراقب ها لبخند م یدست یدست

 

 پهباد! سیپ  سی_ پ

 

 کرد، انداخت و چشم غره رفت! یبه ونوس که صداش م ینگاه شی ته استکان   نکیع  رِ یز از

 

 کنارش!  نکمی! بنِد عیخرم، قاب رنگ یم د یجد نِک ی_ پهباد پهباد تو رو به خدا! برات ع

 

مرحوم ونوس فرستادم، مراقب غول  یِ برا یدندونم فشار دادم و فاتحه ا رِ یاسترس تِه خودکار و ز با
 شد! ی م کشیتشن دست به کمر نزد
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 کرد!  یبا چشم هاش به پهباد التماس م ،یخبر ول  یب  ونوِس 

 

 ن، ی غول تشن خودکار رو ول کردم رو زم ادِ ی زده از فر  وحشت

 

 !رووونی _ ب

 

ُکتلِتت کنه، اون مژه هات  ییفضا نهی انشاا... سف ،یگرم بخور نِ یبه زم  یکم باد ش ی_ پهباد! الهونوس
کنم،   راتی! سر مزارت حلوا با خالل و مغِز پسته اضافه خیببندن تو بازار حراج کنن! سلوس  یو ُدم اسب

 حک کنم رو حجله پهباد!  ،یرو با قلم خطاط ت یمن در آورد یِ ِک تِک سواالت

 

شد،   یم  تیهدا رونیکه حاال با اجباِر مراقب به ب یونوس یِ و دستام رو برا دمیتو سرم کوب درمونده
 تکون دادم!

 

  حی نگاه مراقب ها، ترج ین یسنگ رِ یکه بود، سه تا سوال رو جواب دادم و فرار رو بر قرار، ز  یهر بدبخت  با
 دادم!

 

استاد دل کندن و خارج شدن، چشم  یاز مشاوره  میساعت و ن کیکه بعد از   یبه زن و شوهر کالفه
 ستاد،ی سرجاش ا خیس دنشونیبا د یدوختم؛ منش

 

 بذارم؟  شد باالخره؟ باز وقت ی_ چد یپرس  کنجکاو
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سِر   ،یفیدر هِم شوهرش کرد و ذوق زده گفت_ نه نه! به کمِک خانم دکتر شر  یِ به اخم ها ینگاه زن
 شد! بی! همون سبوس دار ُکُلفت ها تصومیدیبه توافق رس یضخامِت ماکارون 

 

 نگاهشون کردم که جیگ

 

 . میکن هیفروشگاه ته میر یبار مرد گفت_ بله االنم م نیا

 

 بودن قفل بود،  ستادهیا شیپ قهیکه چند دق  ییمات به جا نگاهِ 

 

 نبود؟ یقلندر شیلیمگه فام ؟یف ی_ دکتر شرفرزاد

 

 ؟یری کجا م نکهیو در جواِب ا دیپر رونی مثِل مرِغ سر کنده از اتاق ب فرزاد

 

 !ستیاون ن نیا رون،ی_ بپر ب گفت

 

 ستادم؛ی ساختمون ا یخروج یِ نفس زنان جلو نفس

 

 اصالً روان پزشک بود! نیهم داشت... ا ییالیننش بود، عجب سب نیشد؟ ا یچ یدی_ آخ آخ دفرزاد
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که ننش بود؟ خب   یچ یعنیکردم_  فیپشِت هم رد  یساختگ یت یدادم و با عصبان رونی رو ب نفسم
 نه...  ایبده  یالغوزی  نیدخترش و به همچ هیراض ایآ یدید یم ،یدیچش یمزه دهِن اون و م

 

که، با گفتن   یدون ی! طرف متاهله متاهل! آخ درسا نم گهیرو گشاد کرد و گفت_ ِد نه د  چشماش
 سوزه! یتو قلبم فرو رفت! جاشم م ری ت هی" دخترم و شوهرش"  یجمله 

 

 یِ معدته، بس که سمبوسه ها ستین ری اون ت زمیعز  ریباال انداختم و بدجنس گفتم_ نخ  یا شونه
  کمی یخواست ینداره، م  یاهل و مجرد بودنش، به من دخلشده! بعدم مت نی همچ یسلف و خورد

 ! یکن قیتحق شتریب

 

 _ خب؟ فرزاد

 

کردم تو کالس درباره   فیجان، اون روز که اون همه دروغ رد یفر گهیداره د ییبها هی ی_خب، هرکار
بابِت چاخان کردنام و   یافتیدر هی د ی! بادنیاعمالم رو رس ی حساِب نامه  یتو، فرشتگان حتمًا حساب  ی

 نه؟  گهید رمیگناهام بگ ستی پر شدِن ل

 

چشمم تکون داد  یِ تو دستش باال آورد، و جلو یلبخند زدم که مشمع  یطانیش د، یکش  یو آه دیگز لب
 رو هم کرده بودم!  نجاشی_فکِر ا

 

 قرمز! رو باالتر برد و با غرور گفت_ آل استارِ  شیزرافه ا یِ رو به طرفش بردم، که دستا دستم
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 !کهی نگاهش کردم و پوزخند زدم_ البد ف متاسف

 

 مضحک کرد و مشمع رو پرت کرد تو بغلم یا خنده

 

اصِل   ستم،ی رو ثروتمند کن بچه! ما از اوناش ن دتیگذاشت_ د یرو م ادهیکه پاش رو، تو پ یحال  در
 اصله!

 

 73#پارت_

 

 نشستم.  نیماش یصندل یها رو از تو مشمع در آوردم و دو زانو رو  یکتون

 

 شد،از فرصت استفاده کرد کنار جدول مشغوِل چت کردن با صبا شد.   ادهیکه زودتر پ  ونوس

 

 !میکرد  رید یکل  میبر  ایاز تو؛ب نمیا کی _اون از تراف

 

 ار نشو حاال تو!بابا، برِج زهرم امیقرمز زدم و با خنده گفتم_م یبه به بندها یا گره

 

 .افتمی فروزان م ادِ ی
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کف آسفالت؛ کوَلم رو برداشتم و با دو قدم به اون ور جدول    دمیرو هم زدم و جفت پا پر یدوم گره
 . دمیپر

 

معرفت؟   یب  ی اسی نیچه خبر ا یبه ساختمان بزرگ روبرو گفتم_ راست رهی و خ دمیبه مقنعه کش یدست
 رفته. ادش ی شوهر کرده مارو 

 

 دیکش فمُ یک دسته

 

 تو حاال!استرس دارم! م یبر  ایگفت_ب  یعصب  و

 

 نکهیشد مهارش کرد، با فکر کردن به ا یم ینگفتم، منم استرس داشتم ول یزی تکون دادم و چ یسر
 م یبرس نجایتا به ا میدیچقدر زحمت کش

 

 !میدیدی م اهامونیکه تو رو ییهمونجا

 

 . ستی ناسترس  یبرا یی! پس جامیکرد شرفتیچقدر پ  نکهیا به

 

 و دست ونوس و گرفتم.  دمیکش یق ی،نفس عم یدرب ورود یبه جلو دنیرس  با
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با آرِم مخصوص  تی زدم و بعد از نشون دادن کارت عضو یبه روم زد ،منم لبخند یطنتی پر ش  لبخند
 .میباشگاه، وارِد سالن شد 

 

 * ونوس

 

که به سالن   ییچشم از پله ها می گوش  برهی مختلف حضور داشتند، با و یاز شهر ها یادیز یورزشکارا
 کردم   کیمانتوم درش آوردم و به گوشم نزد بیو از ج میچشم گرفتم، گوش شدیطبقه باال ختم م

 

 طبقه باال! دیای_ونوس ب صبا

 

 .  میسمت چپ قدم برداشت یِ به صبا گفتم و همراه درسا به سمت پله ها یا باشه

 

  یو بعد از سالم و احوال پرس میدی از بچه ها دورش نشسته بودن، رس گهیصبا و دو نفر دکه  یزیم به
 .میکه صبا برامون نگه داشته بود نشست  یرو دو صندل

 

 . ستیهان یمرب ن یب  یچرخوندم که متوجه شدم، خسرو چشم

 

 کو پس؟  ی_ خسرو
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رو هم  نشیپاش شکسته ؛ جانش گهیو دخترش اشاره کرد و گفت_م  ینا محسوس به بهرام صبا
 انتخاب کرده. 

 

زدم و آروم   یشد، پوزخند گهید یها میت  یِ به مرب ،یبهرام  یطانیش یِ ها  شخندیقفِل ن نگاهم
 بندازه. یترش  ریو فقط بلده س ست،ین  شتریدسته سه ساده ب یمرب هی اگه بدونن  یگفتم_وا

 

 شد. یحرکات زننده بهرام   رهیده، خ جمع ش یو درسا با صورت  دیخند زی ر  زیحرفم صبا ر نیا با

 

 یها وانیباشه! با قرار گرفتن ل  وونهیبا اون فرزاد د ین یاز کمال همنش دیآروم بود!شا  بیعج امروز
 خم شدم سمت درسا و آروم دِر گوشش گفتم_سه! زی م یرو  وهیآبم

 

 یبهمون انداخت و طلبکارانه، دستش رو به معن یکه متوجه نگاه درسا شد، با غضب نگاه یبهرام 
گرم شه   د،یبخور  یروبروش کردم و بلند گفتم _خانم بهرام  وانیبه ل یتکون داد، با ابرو اشاره ا هیچ
 چسبه! ینم گهید

 

 اطرافش شد!  رهیخ  یو گرفت دستش، بعد دوباره با فضول وانیتکون داد و دو دل ل سر

 

 یکه برا یاز سه نقشه ا یکیاشاره کردم،  یصبا زدم و نامحسوس به بهرام یِ به پهلو یآرنج ضربه ا با
نشون صبا دادم که   زیم ری دستم عدد سه رو ز یو انتخاب کرده بودم، با انگشتا میبود دهیکش یبهرام 
اخم آلود گفت_خانم   یِ و با لبخند رو به بهرام   فشیو انداخت تو ک   شیبه خودش داد،گوش یتکون 
 ساعت چنده؟  ،یبهرام 
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شدِن   یبا خال  یساعت برگردوند که مساو دنید یکرد، دسِت چپش و برا یم  ری تو هپروت سِ  یبهرام 
 روشنش شد!  یِ شلواِر ل یرنگ رو   ینارنج وهیآبم

 

دست  یخسرو  ستیبه خودش اومد و گفت_ بمرده،حاال که ل  یرفتِن دخترا از خنده، بهرام  سهیر با
 مِن دارم برات! 

 

 نیداد و ا یجوابش و م  کیکوچ یکرد، صبا هم تنها با لبخند یکلمات و با حرص ادا م نیا تمام
 ! شدیم یبهرام شتری باعث حرص خوردن ب

 

به   وه،یکه با هر قدمش قطراِت آبم یمان در حال رو هول داد عقب و خرامان خرا  شیشتاب صندل  با
 شد.  یبهداشت سیوارد سرو دیرسی م شیمچ پا

 

 کنم ی ریخنده ام تو سالن، جلوگ ِک ی دهنم تا از شل یو گذاشتم جلو دستم

 

 . دیحرکِت زننده ات رو به اون پسره نگفتم و دوباره خند نی_نوچ نوچ، زشته صبا اگه ادرسا

 

 طرف را تلفظ کردم و رو به صبا گفتم_آره؟!  یواژه   کنجکاو

 

 !دیو آروم_شا ن ییو انداخت پا سرش
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 رفتن، ادامه داد_اگه خواهرش بذاره!  یپله ها رو باال م چِ یکه با هم پ  یزوِج ورزشکار رهی خ و

 

 74#پارت_

 

  یمتفکر ونوس گرفتم، و چشمام رو به سکو، که فاصله   ینگاهم و از چهره  کروفونی خش خش م با
 دوختم.  رفتیور م   کروفونیپوش با م  کی ش ییما داشت و راسش، آقا زیبا م یکم

 

خوش   اریبس  ز،یورزشکاراِن عز ،ی گرام همانانی! منینستع  یو به میدو سه !بسم اهلل رحمن رح  کی_ 
 !دیآمد

 

 و همکارانم  ریبنده حق  نی ا یتالش ها دوارمیام

 

 نگه داشته باشه. ی را راض زانیبرنامه، شما عز نیا یبرگزار یبرا

 

 دختر! نیامان از ا ی، ول گذشت یخوش م   شتریچه خبره ب نجایداد ا یم  حیاگه صبا توض  دیشا

 

 ! ندازهیو فقط ابرو باال م گهینم یچیه

 

  دیکردم تا شا یکرده بود ، حواس جمع سع یمعرف  یکه خودش و کامران یدوباره مجر یصبحت ها با
 بشه! رم ی دستگ یکامران یاز صحبت ها ییزایچ هی
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شما    اریکه با جان و دل هر آنچه آموخته بودن رو در اخت ییها یکنم، از مرب ی_ در ابتدا ،تشکر م
 . دیلطف کنرو    ستیاون ل یدیسع یقرار دادن! آقا رانی ا یها ندهیآ زان،یعز

 

 . دیبزرگ، و سبز رنگ به دستش رس یبعد برگه ا یا قهیدق

 

 کرج.. نیفرز میت ی!سرمرب میهم دار بیغا نکهیکرد و با خنده گفت_بله، مثل ا قیعم یا سرفه

 

 من هستما! ی_ کارمان

 

 برد! یبدبخت رو م یو خسرو میت  یبود که داشت آبرو یبهرام یِ صدا

 

 دستت جار بزن! ریبلند گو بگ یخوا ی! مدونهیم دونهی م  یآشکار گفتم_خانم بهرام یت یعصبان با

 

 * ونوس

 

 !آروم باش درسا. سییو آروم گفتم_ه دمیدرسا رو کش یمانتو گوشه

 

 دوخت. یحرف نگاهش رو به صورِت خندان کامران   یو ب دیکش یپوف
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 راحت!  التونیاطالع دادن،خ ی.خانم خسرویبهرام دی_بله بله !خورش

 

 رو به درسا زد .   یو لبخند حرص درار دیکش یق ینفس عم یحرفش بهرام نیا با

 

 دیرس  نیفرز مِ یدختران استقالل تهران نوبت به ت  مِ یت یِ از مرب  ریتقد بعد

 

  زبانِ یم شونی ا یِ هستن و به جا بی کرج! که البته غا نیفرز مِ یت یسر مرب  یخسرو هی_سرکار خانِم مهد
 . دیبفرمائ  ی بهرام دیخانم خورش  م،یهست میت  یکمک مرب

 

 رهی شد باال رفت، در همان حال، خ  یکه به سکو متصل م یفرصت طلب، با غرور از چند پله ا یِ بهرام 
 ، کردندی م قیبود که او را تشو  یمیعظ  تِ ی جمع

 

و    دیچیجان پ  یبهرام یبه پر و پا م یچه شد، که س دیو نمفهم   دیرا ند کروفونیبلند م مِ یبِد روزگار، س  از
 رود آمد! درسا ف یملق زنان مقابِل پا

 

 . دیرس یو بمرده بمرده گفتنش به گوش م یبهرام  یو ناله ها تی خنده جمع یبعد تنها صدا  یا لحظه

 

دراز   یِ را برداشت و به سمت بهرام وهی آبم وانیو حاِل زارش انداخت ،ل  یبه بهرام  یبا خنده نگاه درسا
 کش گرفت. 
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 !دونمی جون قندت افتاده ،من م  دی_بخور خورش

 

 76#پارت_

 

 !یفوتبال باز ستِ یحاال اسمت خط خورده از ل ده،ینرس  نی_دختر آسمون که به زم

 

 ور اون ور! نیا یپریتو دروازه م یستیمیمارمولک نوزادا، وا نیمثِل ا یشده، ه  یانگار چ  حاال

 

به اون  دتش یبه سرش زدن؟ آخرش که مادر جون به زور م  یمثالً ونوس که دعوت شد چه گل االن
 ره فرشاد!پس

 

 و گفتم  مین یرو گرفتم رو ب یکاغذ دستمال

 

 که اسِم من و نخونه! یبال گرفته رفت پول داد به مجر دِ یاون خورش  ؟ی_ مامان خانم خبر دار

 

خانم! اصالً همش   تهیَرَجز خوند که اسم من و خط بزنه عفر ،یمل میت  هیرفت تو گوِش سرمرب بعدم
 اون سولماِز که خون من و به جوش آورد! ریتقص

 

 حرف بزنه! تونیبا خانم مرب  ادی ب گم،ینداره دختر غصه خوردن نداره که! به بابات م  بی_ عمامان
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 ساعت چنده؟ ی_مامان مگه مدرسه ست آخه قربونت برم؟ راست

 

 . می_ده و نمامان

 

 ؟ یرس یم یرو خوندم_ ک   امیپ متن

 

 شرکت! یِ حساب، با فروزان تو پارِک روبرو هیرفته بود، تسو ادمیپاک  یوا

 

 سرم انداختم؛  یِ حرکت تنم کردم و شال و رو هیرو از رو مبل برداشتم، و با  مانتوم

 

از حال   نطوریبه آبغوره گرفتن، ا یکمر بسته بود ید ینخواب  شبیبچه؟ تو از د یری _ کجا ممامان
 !یریم

 

برا    رمیبلکه ُپِف چشم هام بخوابه _م دم،یبه صورتم پاچ  یآب خنک  یترو باز کردم و مش  ییروشو  رِ یش
 گردم.  یبر م یحساب زود هیتسو

 

 .رونی ماِچ محکم رو ُلِپش گذاشتم و زدم ب هیاومدم،  رونی ب ییتوجه به غر غراش از دستشو یب
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تو  یِ کا ی ک هیکه شب  یپف  یکنم با اون چشما یم یو سع میچی پ یرو محکم تر دوِر خودم م  میبارون
 کنم... دای و فروزان رو پ نایمامان شده بود، س ویماکرو

 

 ! نجایا ای_ ب

 

 و دنباِل صاحِب صدا گشتم دمیچرخ

 

 گفت _پشِت سرت! دوباره

 

 گرد کردم، اما نبود! عقب

 

 روبروم بودن؛ جلو تر رفتم و مقابلشون قرار گرفتم  دم،یزدم و باالخره د گهیچرِخ د هی

 

که با انگشتش  یبه خودش گرفت و در حال  یمتفکر افه یجلوم نبود؟! ق نیجسارتًا ا د؟ی_ سالم خوب 
 !یری م یانگار دار یایم یگفت_ آخه دار دادی سر تا پام رو نشون م

 

شورس، که اون روز تو اصفهان    اریهمون دخ هیانداختم و جواب دادم _ قض م ینیب  یبه پره ها یباد
 !دینگرفت شیجد نکه یبهتون گفتم، مثل ا

 

 _ ُکدوم؟  دیدرار پرس حرص
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 ! نای_س

 

بود شدم، پا تند کردم و به سمتش قدم  دهیدرخت دراز کش یتنه  یِ که رو یمتوجه فروزان  تازه
 د،یمن و ببخش دیفروزان،با ی گفتم_ سالم آقا انهیدلجو یکم رنگ زدم، و با لحن  یبرداشتم، لبخند

  یآقا  یِ دمجونقرمِز مادمازل رو با پرونده با یکار دستم داد! و باعث شد پرونده  یِ کور رنگ نیباالخره ا
 ! رمی اشتباه بگ پوریعل

 

 پرتش کرد!  نی زم یِ تاپ رو بست و از همون فاصله رو لب

 

 شکست!   یییی_ ه

 

 خانم!لب تاِپ مفت، چمِن پارِک مفت! گهید ین یو باال نش هیو گفت_ پولدار  دیخند الی خیب

 

 خوره! یکنه! همون جا غذاشم م یم  یدرخت زندگ یِ _ داداش البته عسِل منم کالً باالنایس

 

 دختر هم سن و ساِل من بود... هیشروع کردم به تصوِر عسل،حتمًا  امده،ین  رونیاز دهنش ب  جمله

 

 کردم  یدهنم رو بکشم و شروع به فضول ِپ یز نتونستم
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اون   رهیبهش بگو ضد آفتاب نزنه ها م  نیدرخته، بب یِ که همش باال عتهی_ عسل زنته؟ حتمًا عاشق طب
دوباره   گهیبراش بخر اون باال برنزه شه! که د روزمیروغن بچه ف هی! بعد هیکاف یباال،همون کاله نقاب

 نشه بخواد بره سوالر! هوم؟ یکار

 

 یقهقهه ها یِ کنه، که صدا یم د یزنش رو چطور تائ یهام درباره   هیتوص  نمیبودم تا بب   نایبه س  رهیخ
 نگاهم رو به سمتش کشوند  ،یفروزان درخت

 

 _ وا خنده داشت؟ 

 

 هیباشه   یزنش جنگل  نیباز ا رم؟ ی بگ یکه زِن جنگل می ! مگه من جنگلیخان یعل مونمهی_ عسل منایس
 ... زیچ

 

را با   شی جا قهیچند دق نیهم یِ بازم نشه، فروزان که حاال تو ِش ی انداختم تا متوجه ن نیی رو پا سرم
 اش گفت  یقطوِر باالتر عوض کرده بود با لحِن جد یشاخه 

 

  شما از شرکت پونصد یکه من داشتم، طلِب کل یبا محاسبات ن،یحساب اومد هی تسو یِ _ خب شما برا
 هم که، همون موقع استخدام پرداخت شده بود درسته؟ گشید مِ یهزار ناموِت؛ ن 

 

 گشت..  یزیو دنباِل چ بشیرو کرد تو ج  دستش

 

 بانوان بوده درسته؟ یمل میت  یِ انتخاب روزید دمیشن نمی _ ببنایس
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 چشمام آورده باشه! یِ حرف دوباره صحنه ناک اوت کردِن سولماز و خط خوردنم رو جلو  نیکه با ا انگار

 

 _ آره 

 

 ؟ یخورد دار یپنجاه تومن نای _ سفروزان

 

 رو گشتن_ نه ندارم.  باشیهم شروع کرد ج  اون

 

 . ایرو ببر، اون َدکه کناِر پارک خورد کن ب یصد نی_ خب خب پس افروزان

 

 * ونوس

 

 روبرو شدم!   دیجد تِ ی توئ یرو که باز کردم با کل  ترمیتوئ ی صفحه

 

 ساز زدم؛ یاس ی یِ لیآب پرتقاِل وان یِ به ن  یکیخوندن شدم و م مشغولِ 

 

 توجهم رو جلب کرد انگشتم رو روش نگه داشتم و یمتن
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 ( ی!)پسِر تاجدیمردانه خود مطلع شو تِ ی _ لطفًا قبل از داشتن عالقه به ورزِش فوتبال، از جنس خوندم

 

 تکون دادم و  د،یصفحه کل یِ ! انگشتام رو رونطوریپس که ا ومممه

 

! )  دیاز فوتبال نکن یارث پدر یِ دخترا، ادعا یاستعداد فوتبال دنِ یقشنگ! لطفًا قبل از د یِ _پسرانوشتم
 طلبت از دختِر سرخ( ییال هی

 

 سرم رو بلند کردم_ بله؟  یاس ی یِ صدا با

 

 شمال! میبر یچهار روز رو که فرجه دار  نی_ حاضر شو، ایاسی

 

 اصفهان بود...  کانِ یرو باز کردم، همون پ  یفرار لِ یتوجه، پروفا یب

 

 ه؟ یچ تی! اسِم واقعیصورت  یداد_لپ ها یخصوص امی که پ دم،یکردم پسِر رو کجا د یفکر م داشتم
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 دونم! یکردم_نم پی و تا  دمیخند  ربز
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 صورتش انداختم.  یبه ماسِک زرد رنگ رو ینگاه  و متفکر  یاسی سمِت  دمیچرخ

 

 از؟ ی_پ

 

 رو تاب داد، و با خنده گفت  ابروهاش

 

 _موِز موز! 

 

 دنِ یبه صفحه روشنش انداختم، با د ینگاه  یچشم ریز  ز،یو گذاشت روم  میتکون دادم که گوش یسر
پسر   نیا نمیشدم تا بب  گهید یها  تیی نکردم، و مشغول خوندن تو  یتوجه ،یشگیشماره ناشناس هم 

 !هی فازش چ یمدع یِ تاج 

 

رو از توش درآوردم، گذاشتم گوشه بشقاب و   یخوشمزم رو نفله کنه ، ن وهیتا آبم دهیسر نرس دیوح  تا
 .دم یو سر کش وانیل

 

 ! م؟ی_بر

 

 جا خواهرم؟ کردم و گفتم_ک  یاسیجاش و با تعجب نگاِه و گذاشتم سر  وانیل

 

 و پرت کرد رو تخت که داد زدم_آرااام! خودش
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 . شهیم یموز یتخت  رو

 

 به خودش داد و چهار زانو نشست.  یتکون 

 

 !می،حاال بگو کجا بر نی_آفر

 

 _با تو تو راه شمال!

 

  ی، فرق چوندمی پ یم  ایرفتم  یم ای گفتم، به هر حال  یحواس باشه ا  یافتاد و ب یِفرار امِ یبه پ چشمم
 نداشت. 

 

 !یبگ یخوا  ی_آخرش که م

 

 رسن! ی کردم_ همه که به آخرش نم  پیکرده تا اخم

 

 ه؟یاسم تو چ یراست

 

 چشمک جلوش گذاشتم؛  یموجیا هی و
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و پسر نگاه کردم ؛ چشمام   کانیبه پ یشتریو دوباره باز کردم و با دقت ب  لشیو ارسال کردم، پرفا امیپ
 دم، یکردم و گوشه لبُم جو  زیو ر

 

چه  ش، یهفته پ کی نیبوده! به فرض مثال االن از من بپرس فیحافظه کوتاه مدتم ضع شهیهم
 ؟یرو امتحان داد یدرس

 

 ! یعنیحد داغونم  نی، در ا ادی نم ادمی

 

 !ختیهمش به هم ر یاسی یگرفت که با صدا ی داشت تو ذهنم شکل م ییزایچ هی

 

 بود؟  یاون پسره که اومده بود خونه مادر جون، چ  هیقض ی_راست

 

 سمتش  دمیپشت هم پلک زدم وچرخ  کالفه

 

 _کدوم پسره؟ 

 

 !دِ یوح  یاز دوستا  نکهیدونم، مثل ا ی_نم
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 ینکرده، و ماجرا  ینیخبر چ  نباریاراده چشمام اندازه پرتقال شد، پس داداش گلم ا  یحرفش ، ب نیا با
 نگفته!  نایو به مامان ا مارستانیب  اطِ یح

 

 ش؟ یدیخودم و جمع و جور کردم که گفت_د یاس ی رهینگاِه خ  با

 

 وتو جام، جا به جا شدم. زی و چرخوندم سمت م  یشده صندل هول

 

 کجا! انی_نه بابا من کجا اون شا

 

 هیپا ،یبی شد که محکم و به طرز عج  دهیکش یاسیدراِز  ینگاهم به سمِت پاها  ی چرخش آروم صندل  با
 و بغل کرده بودن! یصندل  یفلز

 

 ! ؟یدونی_کلک، پس اسمش و از کجا مدیابروُش داد باال وپرس هینگاهم کرد، ثی خب

 

 زارم زل زدم.  افهیپشت سرش به به ق نهیآ از

 

 ت و ببر!زن نیا ایب  ،یعل ی ! آهازاشتیآبرو واسم نم دیفهم یزرافه م نیاگه ا یگند زدم! وا باز

 

 بهم گفت!  دی...وح زهیسر دادم و گفتم_چ ی،خنده مسخره ا  یتکون دوباره صندل با
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 گفت و قفل پاهاش و باز کرد.  یآهان مشکوک

 

 صفحه بود و باز کردم.   یکه رو یام یرنگم، پ  یسمت لب تاپ مشک دمیچرخ  باز

 

 خدا زده! ِب یدل فر هی_

 

 خنده معروف که  یِ موجیو ا  دمیخند  اری اخت یب

 

 بود رو براش فرستادم.  نی کاربرد تر پر

 

 لش، یخاموش شدِن چراِغ گوشه پروفا با

 

 ناشناس ضربه زدم.  امِ یپ یبرداشتم، قفلُش باز کردم و رو مُ یو دراز کردم وگوش دستم

 

 شوم! یمجنونت م یباش  یلی _اگر ل

 

شد بندازمش تو    یبستم، کاش مشماره رو به بار فحش  نیا وونهیو تو دلم صاحِب د  دمیکش یپوف
 !کنهی که! معلوِم مراعاتُم م زنهیبچه زنگ نم یول  اهیس  ستیل

 



 لپ های صورتی 

287 
 

رو   یاسی و کنار   نییپا  دمیپر  یصندل  یکردم ،لب تاپ و خاموش کردم از رو یزیتصوراتم خنده ر  نیا با
 تخت نشستم. 

 

 !کنهی م یبرد باز یو هشت سال سن، هنوز انگر ستیب

 

 ؟ یاسی  یکنیم یداماد هم باز ِش ی_پ

 

سبز زشت و بندازه اما پرنده   یچنتا از اون خوک ها هیقرمز رنگ و به پرواز درآورد ،منتظر بودم  پرنده
 از تصورمون پرواز کرد!  شتریب

 

 !گهینم یزیچ ی_آره، عل 

 

همسرش  به  دیبگه خواهرم؟آدم با  یچ  هی دیدست راستم رو دست چپم زدم و گفتم_عه عه،حتما با با
 بده!  تیاهم

 

که اومده در رابطه با دوام   یقرار گرفته بودم، جلسه اول دمونیاستاِد جد یحرف ها  ریتحت تاث  کامال
 !نجایهست ا ست،مجردیگفت االن جاش ن یزن و مرد برامون حرف زد ! با خودشم نم نیرابطه ب

 

 خواد بکنه؟  یم کاری مشترک، چ یبعد سه سال زندگ ره،ی کنم حوصلم سر م  کاری_خوب چ یاسی
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 خوب گوش بده؛ مرد جماعت حساسه،  ارمایرو از خودم در نم  نای خواهرم ،ا  نی_ُخب بب

 

 جا رو داشته باش تا جلسات بعد. نی!تا ایحساسه؟ اونجور  ینوزاِد تازه متولد شده چجور ی کله

 

 ن؟ یخنده نگاهم کرد و گفت_هم با

 

ونوسِک   اِت یتجرب   تیبه سا شتری اطالعات ب یو گفتم_خانومم وقت ندارم،برا چپ نگاهش کردم چپ
 !دییکفتر دوست مراجعه فرما

 

نشدم و به سمت اتاق   یاسیبود، منتظر جواب  دیوح یکه برا یبسته شدن محکم در اتاق کنار با
 پرواز کردم.  دیوح

 

 78#پارت_

 

 روزا چرا همه خسَتن؟  نیبه دست خودش و پرت کرد رو تخت ،ا یگوش د،یوح

 

 شه ها! یشمال خوب م   انیچند تا از دوستات هم ب هی_بنظرم  دیوح

 

 و به کمرم زدم و گفتم_جانم؟!دوستام؟  دستم
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 دونه درسا رو دارم من، برادرم! هی

 

 هفته بود.  نیصحنه مشکوکش تو ا نیکرد. دهم پی زد، تا یبه صفحه گوش  یجذاب  لبخند

 

 نه؟! یدوسش دار یل ی_خ

 

 !ی ل یگفت_آره خ الی خیب

 

 که ابروهام و پروندم باال.  ش،یشون یرو پ دیکه به خودش اومد ، با دست کوب دمیخند بلند

 

 منم! شی شکرت داداشمون بختش باز شد ،بعد ای_خدا

 

 بازش کردم.  مهی گرفت سمتم، که عقب عقب به طرف در حرکت کردم و ن زیخ

 

 گذره! ی،خوش م ادیکن ب ی_اوک

 

 . رونی بهم برسه، خودُم پرت کردم ب نکهیگفتم و قبل از ا نویا
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  نشیدلنش یو فضا ترییتو الیخ یدر حال مکالمه با داماد بود؛ ب  یاسیو چسبوندم به در اتاقم، گوشم
 شدم؛  ر ی شدم و از پله ها سراز

 

 . دیعمه و مامانم به گوشم رس یهاخنده  یشدنم به آشپزخونه صدا کی نزد با

 

 ! هیبا قاف شه،یم فیرد هیپشت گال هی! االن گالالیواو

 

 زدم و سالم کردم.  یک یکوچ  لبخند

 

 عمه جان؟  ی خوب  زم،ی _سالم عز

 

 قدم فاصلمون رو ُپر و بغلش کردم.  دو

 

 د؟ یعمه جان شما خوب ی_مرس

 

 .دیبه زانوش کش   یو با صورت گرفته دست یصندل  یرو نشست

 

 نفس راحت بکشم. هیالمصب بزاره  ن یاگه ا زم،ی عز می_خوب 
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 ونوس خانم!  یستین یشد ل یسه ستاره

 

 گشتم که... یم یبهونه ا دنبال

 

!باباش  دید شهیدرسا م ِش یبچه رو فقط خونه مامانم، باشگاه و پ نیالهه _واال سمانه جان، ا مامان
 !هیهم از دستش شاک

 

 . ادیو صدا کنم ب یاسیبه عمه زد و ادامه داد_برم  ی چشمک بعد

 

 از آشپزخونه خارج شد؛ و

 

 !گهیو گفتم_خوب چه کنم عمه، مشغولم د ن،یرو زم نشستم

 

 وقت ازدواجِت بنظرم!   یعمه جان، ول یکنیم  یمهربون به روم زد و گفت_کار خوب یلبخند

 

 داشت آخه!  ی اکبر، االن چه ربط اهلل

 

تن   یو پنج سالگ ستیبزرگتره، ب  دیکه از من و وح یاسیو سه سالم نشده!  ستی _ِاوا عمه!من هنوز ب
 به َتله داد!
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 گفته ازدواج َتَلس؟  یزود تر بهتر! بعدم ک یهر چ یجونم، ول دونمی_م

 

 تر بهتر!  رید یچهر  ،یگفت  شیماه پ هی نی _عمه جونم، شما هم

 

شد و ادامه داد_ آدم رو حرِف عمه اش    یعصب هویبعد  کنه،ی م رییتغ گهید زادِ یو گفت_آدم دیخند  زیر
 دختر!  ارهینه نم

 

 رفته نگاهش کردم وبه اجبار گفتم_چشم! وا

 

 تونم بهونه کنم! ی و م یبعد، چ  نمیبب تا

 

 *درسا

 

 تکون دادم. یتاکس  یدستم و برا ونابیو کنار خ رونیاز گرفتِن پول، از پارک اومدم ب  بعد

 

 و سوار شدم  ستاد،یپام ا یِ زرد رنگ درب و داغون جلو یتاکس

 

 !می_مستق
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رضا بهراُم    نیدلنش یرو صدا یا قهی تا چند دق م،یدر آوردم و وصل کردم به گوش فمی رو از ک یهندزفر
 گوش بدم... 

 

 بزن  اهایبه در دل

 

 من  یبای عشق بگو ز از

 

 کنار تو ام یهر کجا رو به

 

 ... ییجانانم تو جان

 

تعجب به   دم،بایو از گوشم کش یکلماِت خواننده نصف موند، هندزفر ن،یماش دیشد یتکون ها با
 خراب شد ،شرمنده!   نیخودم آمدم _دخترم ماش  هیراننده  یاطرافم نگاهم کردم، با صدا

 

 شدم.  ادهیپ نی از ماش هیم کرافرستادم! و بعد از حساب کرد یخوش شانس بودنم لعنت به

 

  ۲۰۰داشتم، مطمئنا با چند تا دونه سکه  شیدر پ یادی خراب شده بود، و راه ز  دونیدوِر م نیماش
 بشم! یتونستم سوار تاکس  یهم نم یتومن

 

 ذکر بلد بودم گفتم. یبه خونه هر چ  دنیقدم برداشتم و تا رس روادهی شب، به سمت پ یِ ک ی تار تو



 لپ های صورتی 

294 
 

 

 * ونوس

 

سفر چند روزه به   یو مامان، با درسا و صبا تماس گرفتم و برا یاس یصحبت کناِر عمه و   یاز کم بعد
  یها نی شمال دعوتشون کردم،درسا که سه سوِت قبول کرد، اما اومدن صبا پنجاه پنجاه بود! چون نفر

 بد سرما خورده بود!  چارهی گرفته بود و ب یبهرام 

 

 

 

 وق جا دادم، در جلو رو باز کردم و نشستم؛چهار خونم رو تو صند یمسافرت  ساِک 

 

 مامان و بابا باالخره سوار شد و رو روشن کرد...  یها یبعد از چشم گفتن به امر و نه  د،یوح

 

 در،  یِ جلو ادی_به درسا زنگ بزن بگو ب

 

 !میبر قاممیاز رف  یک یدنبال  دیبا مکث ادامه داد_ با بعد

 

درسا   ابونیسر خ گهید ی قهینوشتم که تا ده دق یم یاس ی یبستم و برا یکه کمر بندم رو م یحال  در
 باشن،  نایا
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  یم یرو چ  یرفت! االن جواب عل  دیمن پر هیاونم مثل کفتر َبرف یداشت ی_برادر، اندک ناموسگفتم
 اون حساسه ها! ؟یبد یخوا

 

رو با ژسِت   شی آب شهیش  یآفتاب نِک یشدم! ع  خیس یصندل  یِ پدال گاز فشار داد، که رو یِ و رو پاش
 حرف حرکت کرد.   یرو چشماش زد و ب یخاص 

 

* 

 

آقا   یعل الی و نیحاال ا نمی کرد و گفت_ بب یرا خال  الیباِد مشمع پف  طنتی با ذدوق و سرشار از ش درسا،
 طرِف کجا هست؟ 

 

 _ اوِل آمل..ونوس

 

که در آن   یوق زده و دهان   یبا چشمان  د،یآشنا، حرف در دهانش ماس یَدر دنِ یو د نیتوقف ماش با
 داخلش ممکن بود،  یلحظه امکان ورود هر نوع حشره ا

 

_  دیداشت، پر یقدم بر م  نی به صبا بود که به طرف ماش  رهیتوجه به اطرافش خ  یکه ب د،یوح به
 یزیچ هیدهنت رو ببند،   دیوح ی بگو که تو با صبا.. وا نم یب  ی! بهم بگو که دارم خواب مدیوح  د،یوح

 ها! ارمی بچشم لوچ در  یِ از تو و اون صبا یلواشِک درست حساب  هینشدم  ادهی بگو! زود باش بگو تا پ
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درسا تو بهش بگو من چطور   ؟یکن  یپاره م میتسمه تا شهیم ی_آخه خواهِر من، تو چرا هر چ  دیوح
 بدم؟!  حی تونم همزمان دهنم رو ببندم و بهش توض  یم

 

 _من چشمام لوچه؟ دیبود، پرسکه حاال کناِر درسا نشسته  صبا

 

  یلیقشنگه رنِگ چشمات خ  یل یگفت تو که چشمات خ  یداشت م  ه؟ی_ هههه، نه بابا لوچ چدرسا
 ! هوم مگه نه ونوس؟ بهیگرم و نج  دیهمه نگاهت واسه وح  نیتو که ا بهی عج

 

 *درسا

 

  یزیچ نی اول دیصبا و وح   یخال یِ به بدنم دادم، جا یباز کردم و کش و قوس   ی هام رو به سخت پلک
تدارک مراسم سوم صبا هم   دیخواهِر فوالدزره بفهمه، با نیکه اگه ا یبود که به چشمم خورد؛ وا

 !مینی بب

 

 _کجان؟! 

 

 شد! داریب یزود نیا به

 

 رفتن هتل رزرو کنن!   یچی ه زوم؟یعز  یدادم_ چطور لشیدندون نما تحو یلبخند
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 ؟یچ یهتل برا  م،یما خودمون خونه دار ی_ درونوس

 

اشاره کردم _ اوناهاشن   ومدن،یم  نی باز، به طرِف ماش یها  شی و صبا که با ن دی خاروندم و به وح  کلمُ 
 اومدن، چه دسِت پرم اومدن!

 

و به طرفشون پا تند کرد دسِت صبا رو گرفت، و کشون   د،یپر رونی ب  نیحرفم کامل نشده از ماش هنوز
 عقب!  ی کوبنده پرتش کرد صندل ی! بعد با شدت یو عل  یاس ی نِ یکشون بردش سمِت ماش

 

که ظرِف عسلش رو گرفتن،   یبا پو زمان  یب یرو گرفت، شباهِت عج  دیبرگشت و دست وح لکسیر
 داشت!

 

 م نشست پشت فرمون و راه افتاد.عقب کناِر من، و خودش یکمال تعجب نشوندش صندل در

 

 * ونوس

 

 عقب تر پارک کردم.  یدنده عقب گرفتم و کم م،یدی رس  الیمتوجه شدم به و یعل  نیتوقف ماش با

 

 م؟یدی_ رس درسا

 

 کن! یپاشو تا نپاشوندمت! زود باش صندوق عقب و خال دی_ آره. وح 
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 حرف ساک ها رو به دستمون داد؛ یشد و ب   ادهیپ دهیسه نکش به

 

 در آورد و  بشی رو از ج  موتی ر یلع

 

 ! میبهتره تو پارک کن ستین ینان یاطم نجای_ به اگفت

 

 کرد  دیشاداب حرفش رو تائ  د،یوح

 

 و بده به من، خودت برو تو استراحت کن! چیخواهر جون تو سوئ  گم،یو م  نی_ آره منم هم

 

رو پرت کردم   چیکرد، سوئ  یاختالت م یاس یشدم، بعد به صبا، که داشت با  رهی بهش خ  مشکوک
 تو.  میبر دیای دخترا ب  ،یبهش، و گفتم_ اوک 

 

 .میراه افتاد  الیبه طرِف و یاسی سر  پشت

 

 یگذاشت  ینکرد ینکرد  دیص یها! ماه یبود یماهر  رِ ی گ یماه ،یاسی_ ساِچ واوو! خواهرم درسا
 .یکرد دیص  دیُمروار

 

 !یدِل عل یِ ا ی بودم در در  یمن خودم صدف زمممی_ عَ یاسی
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 تو ساحل منظورشه! یِ ها یگوش ماه نی_ آره خب، از ا

 

 ! یی_ ساکت لجِن صحرایاسی

 

 ! ی_خرمگِس بنفِش خال خال پشم

 

 _ پالنکتون!یاسی

 

 مزدوج!  ی_زرافه 

 

 _ گربه شرک!یاسی

 

صبا   یِ غویج  غی زده و ج جانیه یِ ه صداگشتم، ک یم یا گهید یوون یح  کهیدنباِل ت م،یخونه شد واردِ 
 حواسم رو پرت کرد و از جا پروندتم_ 

 

 خورتم! یکمک کمک االن م سوکس

 

 از آشپزخونه بود، هول شده رفتم کنارش؛  صدا
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  ِک یازش کش رفته بود، شل یاس یمادرجون، که  هیزی جه   یِ نیفنجون چ یِ بچه مارمولِک رو دنِ ید با
که تنه  کشی هم به اون اضافه شده بود، به هوا رفت! خواستم برم نزد یخنده سه نفرمون که حاال عل

 پرتم کرد بغِل درسا!  یمحکم  ی

 

 کنار که اومدم! دی_ بردیوح

 

 وحشت زده، فرود اومد! یِ صبا یِ پا یِ آن جلو کیُاِپن و تو  یِ رو دیبت من هممون رو کنار زد، پر مثلِ 

 

 زده! شمیلم بده زنبور نحا یوا ی_ واصبا

 

 ؟یخورش نکرد زی چ نیو تو ماش  نیا  یمطمئن  ،ی اسی_درسا

 

 کند، و دوان دوان خارج شد! نیرو از زم هوشی ب یِ صبا  دیوح

 

 برمش درمانگاه! ی_ م

 

 80#پارت_
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  یکردم، سِر نون باگت رو کندم و گاز یهات داگم خال  چی ساندو یِ رو چ،یپ چیقرمز رو به حالِت پ ُسِس 
 محکم بهش زدم!

 

 ! بال به دور!لهیدختره به کل تعط  نیا ره؟ی سوسک، از حال م هی دنِ یدونم آدم با د ی_آخه من نم یعل

 

 نی! دختر به اییینگو عل یگفت_ وااا ده،یکش یرفت و با لحن یبه عل یطلبکار، چشم غره ا یاسی
 آخه.. کرد؟  دای پ شهیرو کجا م یماه

 

 افت؟ ی شهیرو کجا م یوزه ا نیکرد؟ به ا دایپ شهی رو از کجا م یزنبور نی_آره دختر به ا ونوس

 

کنه؟ هان  یم کاری کنه چ یم زیو  زی و دیصبا مثل مگس دوِر وح نیاگه مادر جون بفهمه ا یدون یم
 ! ؟یدونست یم

 

 دونم! یتو هوا زدم و با دهِن پر گفتم_ من م  یبشکن 

 

 کنه؟ یم کاری _خب، چیعل

 

 شدم  رهی نوشتبه رو گرفتم، و بهش خ ین سرِ 
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 یبه فرشاد خان! حاال چرا؟ چون به گفته  دهیکنه، فقط ونوس و به زور م ینم   یکار خاص یچ ی_ ه
 ! دیدوم، وح یو بچه   ،ِیاسی یعنیاول  یبچه  یعنیدو نفر از بچه ها،  یخودشون معتقده، که وقت

 

  لیونوِس بخت برگشتست باس با فام نیکه هم کیبچه کوچ ی عنی یوصلت کردن، نفِر سوم  بهی غر با
 وصلت کنه!

 

  ه؟یو مونس ک اری یب  الغوزِ ی پسر  لِ ی صحبتم رو گرفت_ حاال فام یحرص نما ادامه  یبا لبخند ونوس
 ! آندرستن؟ ییایِفرنی آقا فرشاُدالسلطنه َکل

 

 یتدافع یدم کردن بود با حالت  یکه حاال تو آشپزخونه، در حاِل چا یاسی

 

که هست! خونه نداره؟ که ده  ست؟یکرده ن لیتحص  ،ییداد_ خوبه واال! فرشاد پسر به اون آقا جواب
از خدا، بچه جون من خواهر   یخوا یم یچ گهیداره! د نگیپارک هینداره؟ که  نی تا ده تا داره! ماش

 !رهیگ  ینم  ،و ُاردوِ  ن یسره سرش گرِم تمر هیکه  یمل  کنِ ی دختِر کفتر باِز و باز یکس گمیبزرگتم، م

 

از  نی اون چشمات شده، خدا زده پس کلش، تو از دستش نده! درسا رو بب  فتهی هم ش یکی نیا
 خداشه!

 

جون مگه من کپک زدم که از خدام باشه زِن مستر   ی اس یسه تا رنگ عوض کردم، تا گفتم_ وا  دو
 بشم؟  ییای فرنَ یکل
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خدا داده، دسِت خودش  میگ  یبخوره تو سرش، باز اون و م  افشی_عقل نداره؟ که نداره! قد و ق
 نبوده، 

 

دعوت   یمل میکند! من ت یبگم دوستانم، عشق معجزه م  رمیمن پس فردا دسِت اون و بگ  ؟یچ  پشیت
عتشِق  نیچشمانم رو کور کرد! خودت و نب  ،یکاله قرمز نیبه ا دیشد یقه  شدم اما عشق و عال

و آب و دون   انیبرل  کهی و چهار پنج تا ت  دیِپنت َهوس، تو مرکِز مادر مچهین هی یمازرات  هیمن  ،یاتیماد
 کنه! یم تمیبرا کفترام کفا

 

حمام از جمع دور   یهم به بهونه   یعل دم،یدو ییرفتم به طرِف دستشو یم سهی که از خنده ر یحال  در
 ونوس کرد!  ِب یآب دار نص  یلب فحش  ریز  یاسیشد، و 

 

 * ونوس

 

مادرجون از   هیو بلوِز َگِله گشادم، که هد  ،یگل گل تِ ی ندونستم، و با همون شلواِر چ زیرو جا موندن
 شدم. اطیبود وارِد ح  زی تبر

 

روز از بهمن ماهش    نیو هفتم ست یکه من ب یداد، زمستون یم یزمستون  یهوا، خبر از بارون  یِ ابر
بهشت    یتر مدرسه برم، شناسنامه ام رو ارد ریسال د ه ی نکهیا یِ متولد شدم! و البته مامان و بابا، برا

 گرفتن!

 

  یساعت از رفتن دو تا مرغ آب کی درست  ،یعنی نیداد، و ا یعصر رو نشون م م،یو ن  شیش  ساعت
 گذشته!
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 صبا رو گرفتم؛   ی شماره

 

 کرد.  یم دیخر خچالیداشت برا  دی! وحمی_ سالم ونوس جونم چشم چشم اومدصبا

 

 !دیچ یبوق تو گوشم پ یِ جواب دادن بهم نداد و صدا فرصتِ 

 

 _ سالم.یدوباره به صفحه چشم دوختم؛ پسر فرار تر یتوئ امکیپ  یِ صدا با

 

 خودم!  یِ فتر بود درست مثِل کفتر ُلپک  هیدفعه عکِس  نی! ایرو عوض کرده بود، لعنت لشیپروفا

 

 کفتِر منه!  لتینوشتم: سالم، پروفا  براش

 

 ؟ یتعجب( تو پسر یموج ی:)ایفرار پسر

 

 و روش جا خشک کردم؛   دم،یرس  اطیتاِپ بزرگ دو نفره کنِج ح به

 

 مثل فوتبال!  اد،ی خانوادم به حساب م  یِ از اعضا یکردم_ معلومه که دخترم! کفتر جزو پی اخم تا با
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  یم یلنگ بندازن دختر جون! راست  دیتو با ِش یهفتگانه پ بی_ خب خداروشکر، عجایفرار پسر
 خواستم بگم که..

 

 ؟ یچ  یتند نوشتم_ چ تند

 

 آشناست..  یل یتا نوشت_ چشمات برام خ  دیلحظه طول کش چند

 

کرده بود، به دوراِن  مشونیکه درسا با آبرنگ، مثِل آهو گر ییخورد، عکِس چشما  لمیبه پروفا نگاهم
 گشت! یبر م   رستانیدب

 

 وجودم رو قلقلک داد یزی چ دمیشا  ایتو دلم جا به جا شد  یزیچ انگار

 

 !ستی : عکِس خودم ننوشتم

 

 ...یصورت  یِ لپ ها  ی راست گفته باش دوارمی: چه جالب! امیفرار

 

 ننوشت،  یزیندادم، اونم چ امیپ گهید

 

 بود!  یک گهید نیچپوندم، ا میُگل ُگل  یِ ها بیرو تو ج یصفحه رو خاموش کردم و گوش  کالفه
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 تنبل! یِ توِپ سالن  هیکناِر در قدم برداشتم  یآروم به سمِت باغچه  آروم

 

و   فته،یخط خوردنش ب ادِ یتوپ،  دنِ یممکن بود با د ومدیصدا کردِن درسا شدم، چون اگه م الِ ی خیب
 راه بندازه و شروع کنه مژه هاش رو کندن! یو زار هیبعد گر

 

 کرد! ی کار و م نیا دیرس  ینم  یزورش به کس یعادت داشت وقت یبچگ  از

 

 دروازه مشخص کردم،  یِ برا یم یکاشتم و با خاِک باغچه حر اطی رو وسِط ح توپ

 

 شوت در چهار چوب! نِ ی تمر ستادم،یگرفتم ، پشِت توپ ا یبه خودم م  یسیکر  یلیکه استا یحال  در

 

* 

 

زد،   یضربه رو که م نیرفت، ا یم  یک یکاشت ، هوا رو به تار یگریبار د یِ نفس زنان توپ رو برا نفس
 عرق کرده بود! یدوِش آب سرد، حساب رِ ی رفت ز یم

 

 نبود!  یو صبا اما هنوز، خبر  دیوح از

 

 شد!  یمهم م یِ ها یمانع از انجامش تو باز شهی هم یکه خسرو یزیزدن بود، چ پی چ عاشقِ 
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 !کسی ر کسهی خانم_ دختر جان ر دیقوِل خورش  به

 

خوشگل،   ی پا توپ رو بلند کرد، و با قوس  یِ با رو ستاد،یگفت و پشِت توپ ا  یعادت بسم اهلل ا  طبقِ 
 تو دروازه! دیتوپ چپ 

 

 !یشوِت چهل متر یِ بار برا  نیا ستادیزده دوباره پشِت توپ ا ذوق

 

 * ونوس

 

خورد و با پشت فرود   زیچپم ل  یِ شد که پا یدونم چ ی تمام قدرت و تمرکزم به توپ ضربه زدم، نم با
تو تنم   یکرده بود که ِگل شده!؟ با احساِس کوفتگ یاریآب  نجارویا یمن ک یاومدم تو ِگل باغچه! خدا

 الیافتاده بود و وپدم حتمًا تاز جا بلند ش یگرفتم و به سخت نیصورتم رو جمع کردم، و دستم رو به زم
 یسرم انداختم، و خرامان خرامان با درد یِ بنِد رخت ها رو رو یِ پهن شده رو یسفره ا ری ز ،یبغل
زنگ فشردم،   یِ رنگ راه افتادم و دستم رو رو یشمیَ به طرِف در  د،یچی پ یسرم م  یِ که تو  بیعج

 بالفاصله در باز شد! 

 

در  یِ چشمام رو تار کرده بود، وارد شدم؛ توپ درست جلو دِ یدکه  یمنگ و پرده ا یدل، با حالت دو
 خونه باشه، فرود اومده بود؛ لنگ لنگان به سمتش قدم برداشتم؛ یِ ورود  ومد،ی که بنظر م یچوب

 

 تو، َبرگرد، جوج بدوِن .. متعجبم سرم رو باالگرفتم! یومدیتا ن  یاگه نگرفت ؟ینوشابه گرفت نای_س
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 ! ؟یکن یم کاری چ نجایخدا، تو ا  ای_ انیشا

 

 ؟یشا یشا یکن یم کاریچ  نجایحفظ کردم و ُشل گفتم_ تو ا یام رو به سخت مهینصفه ن تعادلِ 

 

 تند تند به طرفم قدم برداشت؛  تمیوضع دنِ ید با

 

 دختر جون؟! یشد  یه؟ چرا انقدر ِگل! تو حالت خوبی_ من اومدم مرخص انیشا

 

 !دمید یم  انیپنج تا شا انیشا هی یِ من! به جا یخدا

 

 شد که پام..  یچ  دمیزدم نفهم   ی.. داشتم شوت مزی_ من، چ

 

 ... دمینفهم  یچ یه گهیو د دیچ یتو سرم پ یکوبنده ا دردِ 

 

 81#پارت_

 

 د؛ یرس یبه گوشم م  یکم یبلند چند نفر از فاصله  یها خنده
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رو گرفته بود، کنارش   دمید یِ حالت دارم جلو  یاز موها یخستم رو از هم باز کردم، تره ا یِ ها پلک
 زدم.

 

 ادی، با به  دمیکش یق یساِک درسا گوشه اتاق نفِس عم دنِ یاتاق کردم و با د یبه فضا ینگاه منگ
 لب گفتم.  ری ز یسرجام نشستم و لعنت خیس  انیآوردِن نگاِه آخِر شا

 

 ....خدااا!نهی من و با سر و وضع داغون بب  دیر دفعه باپسِر ه نیا

 

 کاِر درسا باشه ؛ دیعوض شده بودن ، با دمیتنم کش یبه لباسا یدست

 

 . یقرمز با شلواِر اسلِش مشک یهود

 

 و انداختم رو سرم و  یهود کالهِ 

 

 کاناپه بلند شدم،  یاز رو اطی احت با

 

 و پام کردم و از اتاق خارج شدم.  نی زم یرو یها ییدمپا

 

 ضرب گرفته بود.  نیسبز رنگ، کنار صبا نشسته بود و با پاش رو زم  یمبل یرو درسا
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 !داره،نکن یدامادمون َتَرک برم یِ الیو ِک ی_سرام

 

 و اومد کنارم!  دیمبل پر ینگاهم کرد ،از رو یو کامل چرخوند سمتم ،با خوشحال  سرش

 

 !ی پشمول  ی؛سه ساعِت خواب یشد  داریب ی_وا

 

 شد! دار یب  ایب  انیشا آقا

 

 و  نییوحشت نگاهش کردم ،تن صدام و آوردم پا  با

 

 مگه ُمرده!؟ د یوح ؟یزنیاون و صدا م یگفتم _واسه چ تند

 

 د؛یزبونش رو گز   ،یشینما

 

 ! ریبار صبا _ استغفراهلل... زبونت و گاز بگ نیا که

 

 لحظه نگاهم قفِل انگشتِر دسِت راستش شد. کیاخم به صبا نگاه کردم ،َاداش و درآوردم که   با

 

 چشمام نقش بست! یخندوِن فرشاد جلو صورِت 
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 و صدا زدم و نشستم رو مبل.  دیوح یحالت زار با

 

 دست انداخت دور شونه هام.  درسا

 

 ؟یدید یتو...چ ی شد یچ  ونوس ی_وا

 

 ... یعل د،ی وح  ان،یشا یِ آقا یآها

 

  انیشا انیشا  دینبا ؟یفهمی تو کمرش و داد زدم_َپرهات و کندم م دمیبا دست کوب انیبردِن اسم شا با
 !یکن

 

 . نی از آشپزخونه خارج شد و روبروم نشست زم یاسی

 

 که به سدت خورده! ی! بخاطر ضربه استین یزیفشارت افتاده بوده؛ چ ایفداتشم؟نگران نباش  ی_ خوب 

 

 زنگ بزن نگرانن! هی  یزنگ زدن...بهتر شد ی و مادر جون کل مامان

 

 یگل ها  رهی لب خ  ریسرم و تکون دادم و ز آروم
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 گفتم. یرنگ فرش باشه ا  قرمز

 

 ؟ ی_خوب 

 

ا دعا کردم که باهاش چشم تو چشم و دع دمیکه پشِت سرم بود، از جا پر ان،ی شا یصدا دنیشن  با
 نشم!

 

 _ ممنون!

 

 خالف تصورم مبل سه نفره و دور زد و  بر

 

 جذابش حواله ام کرد... الِ ی خی ب یِ روبروم نشست! و از نگاه ها درست

 

 همه جا. نیا ؟یشست یمن م یِ روبرو دیوحشت زده نگاهش کردم و تو دلم گفتم با یچشما با

 

 _دوست داشتم!

 

لب بسنده   ری ز ینگاهش کردم و تنها به تکون دادن سرم و گفتِن بسم الله  یوزغ  یشمابار با چ نیا
 کردم. 
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و به طرفم   زیم یتو دستش و گذاشت رو یِ ن یس دیها با سر و صدا وارد شدن.وحباز شد، و بچه  در
 اومد.

 

 ؟ یخواهر ی_خوب 

 

 برات زدم!   یگریچه ج نی بب ایب

 

  ستین ایدونست مادرجون کوتاه ب  یبودم، خوب م ریآره تکون دادم ،هنوز ازش دلگ ی_سرم و به معن
 من با صبا خانم دوست شده!  یرفته برا

 

 ! یده،هیخانم خر یهم برا انگشتر

 

 ...ییخوشگله! امان امان از تنها   یلیخ  د،یخری من م یبود برا  یکی  کاش

 

 بود؛  دیوح رهی حرص به صبا زل زدم، با خنده خ با

 

 گردِن جفتشون تصور کردم و تند تند قلنجشون وشکوندم! یِ دستم رو، رو  یتاانگش
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نشه، وگرنه کار   دهینگاهم سمت دو کفتر عاشق کش ی لیکردم خ  یو سع دمی کش یقینفس عم  بعد
 .دمیدسِت خودم و خودشون م

 

 ؟ یدهقان ی_خوب 

 

 خدازده گرفتم و  یچشم از صبا نایس یصدا با

 

! آدم ییهویاونم  زد،یآدم رو صدا م  یلیفام یمدرسه بود، ه یِ رایپسره مثِل مد نیو دادم، ا  جوابش
 کرده! یزیچ یکرد خرابکار یاحساس م 

 

 _خوبم، ممنون! 

 

 چه کرد!  انیشا نیا  دیدی_خداروشکر ، ند

 

بلده...  ینه که پرستار یعنی...زهیسر داد و گفت _چ یخنده مسخره ا  نایکرد س انیکه شا یسرفه ا با
 براتون! دیزحمت کش یل یخوند، خ یم یپرستار لیره اون اواآره آ

 

 گفتم! یو دستتون درد نکنه ا دمیکه سر هم کرد، خند یدروغ به

 

 اتاق شدم.  یاز خوردِن نهار ،سردرد و بهونه کردم و راه  بعد
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 .اطی! پشت سر من بلند شد و رفت ح انیشا اما

 

 داد! یوجودم و قلقلک م  یبه قوِل گفتن شد؟یم  ینگاهش به من بودچرا ته دلم خال  یوقت چرا

 

 گرفتم!  هیرو رونیگالب به روتون ب دمیخل؟ شا ای عاشق شدم  حاال

 

 درخِت بزرگ...  هی داده بود به  هیرو کنار زدم و از پشت پنجره نگاهش کردم؛ تک پرده

 

 !یدفرشاد تو اجبار بو یلب زدم_کاش جا اری اخت یب

 

فرشاد، به جعفر آقا   یفرار از تله  یِ حرفم از رو عالقه نبود، من برا نینه ا دم،یو کالفه پرده رو کش گفتم
 فکر ها بودم، که درسا با سر و صدا وارد اتاق شد.  نی کردم! تو ا یهم فکر م

 

 اونو! الی خی ...حاال بایگفت یچ دمیکلک شن ی_ا

 

 !یمقصِد بعد میبعد هم بر میبگرد  میشد، بر ی جمع کن که دامادتون راض  زوم،ی کن عز جمع
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  یو با غضب نگاه ستادمیبود، ا یعموم   دیمن و وح یِ مامان که در واقع برا ِش،ی و ش ستیدو یروبرو
 ِاشغال شدمون، توسط انواع خرت و پرت، نگاه کردم.  یبه جا

 

دامادتون بوده رو کنده کرده گذاشته تو  الیتو و یاداشت هر چبار نداره... د نقدری: اوه،ُشُتر ادرسا
 ! نیماش

 

 _خوب بلده من و حرص بده!

 

 داد. نیاش رو به ماش  هیو تک  د،یخند درسا

 

 د، یکش یبود و م دهی! ِ دستش رو چسبیشا یزل زدم، طفلکشا  یتعحب به عل با

 

 !کردی توجه نم نایو س  انیشا یو به نه ممنون گفتن ها گفتیم  یزی هم با خنده چ بعد

 

 !میگرد یدو سه روِز برم ه؛یکاف ی_داداش دو دست بردار

 

 ! ان؟یم نامی ا یبگ یخوا  یم یعنیتعجب نگاهشون کردم و رو به درسا گفتم_ با

 

 رو باد کرد.  آدامسش
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 ...دیش  یآشنا م  شتری _به گمونم؛خوبه که ب 

 

 بدو! مادر جون بدو! انی!حاال ونوس بدو شاانیو شا ای لِب در شانیپر یبا موها  یدختر ونوس

 

 به پاش زدم.  یو لگد دمیخند  زیر

 

 از دستش گرفتم و  یشگون یرفتم، ن  دیبه سمت وح  ه،یاومدِن بق با

 

 !م؟یکن هی! خر کرا نهی کجا بش نم؟درسای من کجا بش یگی_آخه برادر من، نم گفتم

 

 د یبه چونه اش کش یدست دیکه وح دندیها خند بچه

 

 _صبا خانم با من... 

 

 ، یعل  نِ یدو تا ماش  شما

 

 ! تامام
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 زدم_استپ استپ! غی بره که ج خواست

 

 نگاه کرد، که ادامه دادم پرسشگر

 

 مین یبش یاسی نیدوازده نفره پشت ماش  ینهار خور زیاندازه م یِ با فوتبال دست ،ی میصم   یلی_بعد ما خ 
 آره؟!

 

 .شی شونیرو پ دی: اوه اوه! با کف دست کوب د یوح

 

 جان؟  د یشده وح ی: چ انیشا

 

 ...میدیبه سمتش چرخ   یهمگ ن،یکناِر ماش ،یصداش، از فاصله چند متر دنِ یشن  با

 

 !ستیونوس و درسا ن ی_جا برا

 

... 

 

دوساعِت دارم با خودم کلنجار   ِک ی؛ االن نزد دمیکش یقرمز رنگم نگاه کردم و پوف  یِ ساعت مچ به
 کنم! یریهام جلوگ هیکل دنِ یاز ترک  یکه چجور رم،یم
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 رو سفت بغل کرده بود؛ و بعد   یکی به ونوس، که دهنش باز بود و بالش کوچ ینگاه اول

 

 به جلو انداختم ، ینگاه

 

 .کردیم ی حرف رانندگ یب  نایهم خواب بود و س انیشا

 

 ! نایس د، یو گفتم_ببخش  ایو زدم به در دل

 

 گفت؛  ینگاهم کرد و بله ا نهیآ از

 

 زل زدم ؛  رونی دست و اون دست کردم، و از پنجره به ب  نیا

 

 لطفا! دیستیذوق زده و بلند گفتم_وا نیپمپ بنز گاهیجا دنِ ید با

 

 محکم زد رو ترمز و برگشت سمتم! ناینگاهم کرد، س جیو گ  دیداِد بلندم ونوس از خواب پر با

 

 ! میبزن نی...بنززهی_چ

 

 !میخنده نگاهم کرد و گفت_اما دار با
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 شهیش هی شهیبزن هم  نی تو راِه سفر، بنز گهیم شهی! اصالً بابام همدیما،بزن یمون ی _نه خوب تو راه م
 !شهیدو ش

 

 گاهیجا یتکون داد و راه افتاد سمِت ورود یسر خندون،

 

 !ایاشاره کردم که باهام ب  ییونوس و با ابرو به دستشو یآرنج زدم تو پهلو با

 

 ...میشد  ادهیو ونوس هم پ من

 

به نظرم زشت بود بفهمه،تند تند به سمِت    یچرا، ول دونمی ! نمدیدی پشتش به ما بود و نم نایس
 . میراه افتاد ییدستشو

 

 !میفرار کرد  کنهی فکر م  میست ین نهی و گفت_درسا بب دیکش ازهیخم  ونوس

 

 ؛فرار کجا بود! یشد وونهی و گفتم _وا د دمیخند

 

 ! نیرو زم دمی وارفته به ونوس نگاه کردم و پام و کوب ییدِر بسته دستشو دنِ ید با

 

 تکون نخور!  واشی_ ونوس
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 .میحرکت کرد نیو به سمت ماش  دمیحرص نگاهش کردم، بعد دستش و کش با

 

فکر نکرده   نجاشی.اوه به اکردنی طرف و نگاه م هیبودن و هر کدوم  ستادهیکنار هم ا  انیو شا نایس
 بودم!

 

 !د؟ی_خانما کجا رفت 

 

 که بسته بود . سیسرو  میگفت_رفت انیزد و رو به شا  یلبخند ونوس

 

به سمتم قدم برداشت و با اخم گفت_   نایتکون داد و مشغول صحبت با ونوس شد؛ س یسر انیشا
 !یخان ی عل یسخت بود بگ انقدر یعنی

 

 . شنینگران م نای ا دیوح مینگفتم، که ادامه داد_بر یزیچپ نگاهش کردم و چ چپ

 

 هم نشست؛  نایو نشستم ،س نیسمِت ماش رفتم

 

خدا  انی شا نیا ستیشد ، معلوم ن یم  دیسرخ و سف  یشدم، که ه یبه ونوس رهی از پنجره خ منتظر
 ! ثی خب نیبه ا گهیم یزده چ
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 به صبا دادم.   یامیدرآوردم، نتم و روشن کردم و پ فمیو از ک  میازشون گرفتم و گوش چشم

 

 _چخبرا؟ 

 

 لحظه خوند و جواب داد. همون

 

 ! کنمیپوست م  دیوح یو برا ار ی خ نی _دارم دهمصبا

 

 کردم:  پی کردم و دوباره تا یزیر خنده

 

 !گهید ی_عاشق 

 

 و نشونش دادم...  امیسمتش و پ دمیچرخ  انیو نشستن ونوس و شا   نی باز شدِن در ماش با

 

شد، و گفت: دارم    لشیقفِل عکِس خوِد صبا تو پروفا یو تو کاسه چرخوند و نگاهش برزخ  چشماش
 !یدن ید دیع انیبچه ب  نیج  هیبه حالشون اگه فردا پس فردا با  یکنم! وا یمراعات م

 

 اشاره کردم.  انیابرو به شا با
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 !یشدی م دیهان کلک؟سرخ و سف  گفتی م ی_چ

 

مشترک حرف   یدر زندگ رش،یو تاث  نیبنز متِ یپرته! داشت درمورِد ق  یلیژکوند زد و گفت_ خ  یلبخند
 شه؟  یزد! باورت م یم

 

 شد. ادیز نایآهنگ توسط س یلحظه صدا همون

 

 83#پارت_

 

دادم که مثالً  هیتک   شیس سرم رو به پشِت صندلنامحسو یلیو خ   دمیکش رونی رو از گوشم ب  یهندزفر
باشه   د، یخر  رمی م ییهویتر آورد و ادامه داد_ بذار بعِد بهمن ماه  نییپا  یخوابم، ُتِن صداش رو کم

 با لباِس مقدس نظام...  شهیکه نم نطور ی خرم! هم یکت شلوار هم م ،یباشه شاد

 

بس که  یکن  یپشِت فرمون! االن جوون َمرگمون م  نمیش  یبزن بغل من م   نایس ،یگوش قهیدق هی
و ماچ کن،   الیبرم، فعالً! دان دیکه با ینی ب یفوتبال! خب خواهِر قشنگم، م یِ کوفت یِ سرت تو اون خبرا

 سالم برسون خداحافظ.

 

چسبونده بودم، برگشت و   انی شا یتوقف زد، سرم که به پشِت صندل یِ برا نایکه س یشدِت ترمز با
 ! یشد به پشِت صندل دهیدوباره کوب

 

 _اووخ سرم! 
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 دو سر به سمتم برگشت  بهر 

 

 ؟یبود  داریتو ب  نم،ی _ ببانیشا

 

 بودم؟ یخواب م  دیرد و بدل کردم_ با  نشونیبه خودم گرفتم، نگاهم رو ب یپرسشگرانه ا چهره

 

 زدم؟   یمن داشتم با تلفن حرف م ید یشن  یعن ی_نه، انیشا

 

 !گهیشنوم د ی_بله خب گوش دارم م 

 

 ؟ یبرد یپِ  زی مغزت تکون خورده و به همه چ یِ االن، شاخک ها یعن ی_ انیشا

 

 مغزت فعال شده و... ؟  یها مکرهین یعنی

 

  ِش یحرف ها پ نجوریسرگرد لطفًا از ا یوا مکره؟یمغز؟ ن  یِ نگاهش کردم و گفتم_ شاخک ها درمانده
 ! دیمن نزن

 

 _چرا؟انیشا
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 کوچک و کج رو کنج لبم نشوندم،  یدادم، و لبخند رونی ب رو نفسم

 

 نیبودم، ا بی درس غا نیسر ا  یی! من سوم راهنماارهی سر در م زایچ  نجوریونوسه که از ا نی_ آخه ا
 قسمت!  ن یاز ا ارمیاالنم به زور نمره م یعن یمباحث نشدم،  نیا یوقت متوجه  چیه گهیشد که د

 

 کوتاه سر داد و یا خنده

 

و استفاده   شی سال پ نیچند یحجِم درس ها دن،یخواب  ینطوریکه االن ا نهی_ پس بخاطِر همدیپرس
 تو تنشون رخنه کنه! یمغزشون، سر کالس، باعث شده ماشااهلل خستگ  یِ ها مکرهیاز ن ادیز ی

 

 د؟یشخِص پشت خط هم شد یِ شما متوجه حرفا  نمی بب

 

  یچه دخل دن یرفتن اون شن  یبحِث خواستگار دیپرس  یها رو از من م سوال  نی چرا داشت ا نیا یوا
 به من داشت؟ 

 

 شدم! جیستوان ؟ گ دیپرس  یم یتکان دادم: سواِل انحراف یسر کالفه

 

مشکِل    ،یم یش  ستیبه حرف اومد: من هم سر ز نایبار س  نیبلغور کنه، که ا یا گهید زِ ی چ خواست
 !نمی ب  یمن که هنوز شبا کابوسش رو م  ن؟یانتگرال شد یشما ها متوجه  نمیداشتم! بب یاساس
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رو    یمیتماِم جدول تناوِب ش د،ی ونوِس چشم سف نیا ی نبود! ول یاض یزده گفتم_ نه من رشتم ر ذوق
 !یخانم َنبش  ِش یپ  ینیری حفظ کرد، فقط بخاطر خود ش

 

خانم، ما رو مجازات کرد! مثالً من خودم مجبور شدم دو هفته ونوس رو در   نی ا یِ بخاطِر قند باز اونم
بچه ها   یِ نارنگ  ِک ی! چون ممکن بود بر اثر شلییتخته و دستشو یِ ببرم پا رم،یآغوِش مادرانه ام بگ 

 !نهیبب  بیآس

 

شدن  داری قهقهه هاشون همراه شد با ب  یِ و صدا رهیخندش رو بگ  یِ هم نتونست جلو انیبار شا نیا
 شهر!  یخفته  نِ یری ونوس، خودش

 

 ساعت چنده؟  دم؟ی_سالم، درسا من چقدر خواب ونوس

 

 خانم! از درس و َمخش چه خبر؟  یمطعال  یِ جواب داد_ عصر عال نایباز نگاهش کردم که س ِش ی ن با

 

 کرد! یا ژهیو دی مخش تاک یکلمه  رو

 

 نشده باشد، ساده جواب داداما انگار هنوز آپلود  ونوس

 

رو باز   شیدست ِف یک  ِپ یمکث، ز یامتحان دارم! بعد بدون لحظه ا  کشنبهی ن،ی_درس.. خوب شد گفت 
 چشمانش! یِ کرد، و کتاِب رو در آورد! و گرفت جلو
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 ! هینیری بچه ش یلی کردم و گفتم_عرض کردم که، دوسِت بنده خ نا یبه س یمعنا دار نگاهِ 

 

 گرفت...  نایباز س یِ ها  شی فرصِت جواب را از ن ان،یشا یِ جد نگاهِ 

 

 * ونوس

 

 داره؟ یچرا دست از سِر من بر نم نیا

 

 !شتریب کمی  نباریا شهیکل یِ ناشناس، بازم همون حرف ها یهمون شماره  بازم

 

 کرده؟  جادیبراتون مزاحمت ا ی_ کس انیشا

 

  یشماره  هی درسا به جام جواب داد: _ بله  جه،یپاسخ گو نبود، در نت نم،یآتش یِ مملو از کرانچ  یها لپ
 ناشناس! 

 

 اون با شما؟  ای نی : _ خب، تا به حال باهاش تماس گرفت انیشا

 

وقت در دسترس    چیخب ه یپاک کردم، و تند تند جواب دادم_ بله ول یرو با دستمال کاغذ انگشتم
 نداره. یمجاز یِ هم تو فضا یاکانت چی! هستین
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 *صبا

 

  یرستوران گشنش م نیو آب دهانم رو قورت دادم، آدم با خوندِن منو ا دمیشکمم کش یِ رو رو دستم
 کردنشون! لیشد چه مونده م

 

 !یداد زدم_ سلطان  زدن،ی غذا ها گشت م ستِ یکه تو ل ییرو باال گرفتم و رو به َکله ها سرم

 

 خانم؟ _بله ستادیا میپا تند کرد و کناِر صندل گارسون

 

 داشت!  شتریاز صبا ب یداداشم، به خدا که فرزانه هفت هشت تخته ا دیَکفَتر! وح ی_اوه ماونوس

 

 84#پارت_

 

 * انیشا

 

 رو باز کردم:  ینادر امِ یپ
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و هشت ساله،   یساکِن شهرک غرب، س یظفر قند دی_ ستوان، مشخصاِتش رو براتون درآوردم فرش 
که اونجا    انشیاطراف نکهیهم داره و ا یتوپ  یته، وضع مالبرگش  ایفرن ی که از کال  شهیهم م یشش ماه

 بوده!  یلیشاگرِد راننده تر

 

 * ونوس

 

 نرفته، ادمی مردونه نباشه، هنوز اون افتضاح تو دانشگاه رو  ییدستشو نینگاه کن، بب  قیدق نی بب

 

 !  ااایو ب زی پس عشوه نر ااایم یُ من  یشی_نه بانواِن گولوم! تو پدرسا

 

  نیبس که گرمه، انقدر عرق کردم انگار تازه از تمر ؟یدی رو م  لشتیاسپ ی: ونوس جونم، اون بادصبا
 برگشتم!

 

رو به سمتش پرت    یبادمجون شده بود کردم اسپر هِ یکه با ُرژ بنفش کبود، شب  ییچندش نگاِه لبا با
 کردم که رو هوا زدش. 

 

  یخواهر فوالد زره جا باز م  نیتو دِل ا کمی که بل ختم،ی کناِر برادرت، عرِق شرم ر یگفت ی: حاال مدرسا
 !یکرد

 

 دم؛ یها کوب سیاز سرو یک یبه در  یرو به درسا دادم، و تقه ا فمیک
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 َابو شفتر؟بنال!  ی_چه شده است ا

 

 !ه؟یک گهید نیهاشم ا یقمر بن ایترس عقب رفتم، و گفتم:  با

 

 گفت!  یکشدار یِ وا یو ا دیاش کوب یشون یپ یِ به درسا، که رو رهی خ  کنجکاو

 

 شد؟  ی: چ صبا

 

 سوپر وومِن عجوبه! ،یشناسم، بخش یصدا رو م  نی کرد و گفت: من ا سی نگاِه در سرو درمانده

 

به   یکوتاه یمقنعه به سر که مانتو شلواِر ادار یباز شد، و خانم  یلحظه در با شدت لگد مانند همون
 شد!به کمرش بسته بود خارج   ،یتن داشت، و شاِل قرمز پولک 

 

هستم،  یبخش   زابتیاش کنه گفت_سالم مادمازل ال یداشت، لحِن لوس رو چاشن  یکه سع ییصدا با
 تازه تاتو شدش دار؛  یِ به چشم ها و ابروها یو شما؟ تکون

 

  داتونیپ یراه  نِ یب ییدستشو یِ گشتم، تو  یتو شرکت دنبالتون م ،یالسالم مادمازل ال کمی_ عل درسا
 کردم!

 



 لپ های صورتی 

331 
 

و  جیندارم، به اون آب هو یشروع به قدم زدن کرد_با جوجه ها حرف  یخاص  ژِ ی به کمر، با پرست دست
 کنن خدافس فس!  اطیاحت یبگو موقع رانندگ  قشیرف

 

 دستاشم نشست! یییی_اَ صبا

 

 در هم تو یبا اخم ها درسا

 

 بود؟  یچ اطِ ی منظورش از احت وونه،ینگاهم کرد_ د نهیآ

 

 ی رقص  یپروانه وار م ینقص  یب  دمیشن

 

 ی ترس ینم  یاز عاشق  ،ی چرخ یدوِر شمع م به

 

 !ی ی ی یشمس مِ یدر تقو یکس  چیمثِل تو ه دیآ ینم  ،ییایدن ِش ی کِل آرا ،ییبایز  دمیشن

 

 دادم، یزی آهنگ تکون ر تمِ یسرم رو با ر سرخوش

 

 دهناتون خشک شد!   ر،ی بگ الرویآج  نیخودت رو بکش جلو، ا کمی_ 
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 طرفم گرفته بود رسوندم؛  یاسیکه   یشدم، و دستام رو به ظرف زونیآو شهیاز ش ییجورا هیزده،  ذوق

 

 عشِق من! ممنون. یا اسمنی_ 

 

 برداشت؛  یمشت نایظرف رو باز کردم و اول، به جلو تعارف کردم س درِ 

 

 . زمیخورم، عز یهم دسِت رو زد و گفت_من نم  انیشا

 

 جنبه! یو ب  فیبازم مِن خر ک زم،ی عز  بازم

 

 کم شد؛  هویظبط  یِ صدا

 

 خونه فالش!  یخواننده فالش م نیگفتم ونوس، ا یدی: بفرما! ددرسا

 

 کند!  یرو م  نیزم  ادیز یشد و با سرعت   یم  شتریو ب شتریهر لحظه ب ن،ی ماش شتاِب 

 

 ن؟ یآروم تر بر کمی شهیگفتم: م انیدهانم رو قورت دادم و، با ترس خطاب به شا آب

 

 حاکم شده بود!   یبینداد، سکوت عج  جواب
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 کم کن سرعتت و چه خبره!  انی گفت: شا نایبار س  نیا

 

را خاک    شیاندام، که سر تا پا زی دختِر ر ،یکاهگل ییغروب کرده، خانه ها یخشک، آفتاب   ییروستا
 پوشانده بود، 

 

و   فتادیافتاده! لنگ لنگان به راه م شانیبرا ینظر بس است، تا بفهمد چه اتفاق  کی کند،  یباز م چشم
هم قدم شوند دِر  دیکند؛ با ی م دایخود قرار داده پ ت ی را که خاک و خون، او راهم مورد عنا یپسر

 کنند!  دایخودشان را در نا کجا آباد پ  دیرا بزنند، با یخانه ا
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 خاِک نم خورده حرکت دادم ،  یرمق پاهام رو، رو یب

 

 بودِن در ابر دلش را زده بود،  یبود، زندان یدنباِل آزاد باران

 

 مان یداشت شب نشده، باز هم آب، از سر و رو دوست

 

 کند! چکه
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 کرم رنگم، یِ باران ِب ی کردم تو ج دست

 

  یدم، که بالفاصله عکِس دونفره ام با ونوس رورو روشن کر کمی کوچ یصفحه گوش  یخوشحال با
 . دیدر دستم لرز یصفحه خاموش شد و گوش

 

 . بمیج یپرتش کردم تو  دیناام

 

 ونوس... دهیسمِت راست،صورِت رنگ پر دمیچرخ

 

 !یزنده ا نمیگفتم :پاشو جاِن درسا، پاشو بب یفیضع یرو دوِر بازوش حلقه کردم و با صدا دستم

 

قد بلند  یوبعد به سمِت مرد نا،یس  یو مچاله  یپر از تو رفتگ نِ یرو بلند کردم، چشمم اول به ماش سرم
 رنگش آلوده به خون بود! دیسف  شرتیخورد، که گوشه ت

 

 آشنا! ای بسی بدم، غر  صیچشمام رو تار کرده بود، و سخت بود تشخ دِ ید اشک

 

 شد،  یم  کمونی آروم نزد آروم

 

 اش شد!  یشون یپ یکوچِک رو ی سرد ونوس چسبوندم، که نگاهم قفِل زخم ها ترس خودم رو به تنِ  با
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 ونوس... ی هی من و گر یِ در پ  یپ یها غی ج  نا،یبلند س  ادیفر

 

 من بسته بودم ؛   یباز بود، ول کمرندش

 

 بست... ی گفتم، کاش م یبهش م  کاش

 

 کنار!  ای_درسا ب 

 

 بود.  انیدادش، به خودم اومدم، شا با

 

 کنار،  دمیکش یرو به سخت  تنم

 

 !رهی کن داره از دست م یکار هی_ دمیتند تند کلمات رو کنار هم چ و

 

 . رهی ونوس را گرفت و گفت_نه، از دست نم فینشست، دستان ظر نی زم یزد و کنارش رو یشخندین

 

 سرشونه هاش گرفت، و بلند شد،  از

 

 .میداد هیبود، تک   مومی که تو فاصله چند متر یکردم، ونوس رو به درخِت بزرگ  کمکش
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 ... دمیچ یزدم پ  خیگونه ام بود رو پاک کردم و دستام رو دوِر بدِن کرخ و  یکه رو یاشِک سمج  قطره

 

داشت نبضش رو چک   انینوس که شاچشمم به و هیبزنم و  نایاز س یچشمم به دور و بر بود، تا رد هی
 کرد.  یم

 

 . دیآب به صورت ونوس پاش ی کم کم،ی قمقمه کوچ از

 

 تکان دادم. شی داشت، لبخند زدم و دستم را برا یکه لنگ لنگ، به طرفمون قدم بر م نایس دنِ ید با

 

آخ اون سوپر وومن، آخر کار خودُش کرد، کرد آواره خنده و گفت: آخ  ریبلند زد ز  دیکه رس نیهم
 !میشد ابونیب

 

 تونه بهش جوِن دوباره ببخشه!  یفقط خدا م نم،یماش آخ

 

 شدم؛ میخندان روبرو ینایس  رهی... دستم رو به سرم گرفتم و خ دیکش  ریکه سرم ت دمیدرد خند با

 

 بود! فتادهی ن انی چشمش به ونوس و شا هنوز

 

 سرش رسوندم زانو زدم و محکم دستش را گرفتم. یِ ناله آرام ونوس ، به سرعت خودم رو، باال اب
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 ها، ونوس خانم که!  یفقط تو سالم موند ،یخانیعل ی_وا

 

 کردم، که شونه باال انداخت.  یکج دهن

 

 داشت!  یبرنم  یباز ارشوری گفتنش و خ ی خانیهم ، دست از عل  طیشرا نیو تو ا نجایا

 

 ؟ ی_ونوس، خوب 

 

  انیسرخ نما ییها رگیخوشرنگش، با مو یِ بلندش از هم فاصله گرفتند و چشم ها یکم مژه ها کم
 شد!

 

 و محکم بغلش کردم.   دمیکش یبنفش  غِ یج

 

 شونه ام،  یقرار گرفتن دستش رو با

 

 .زدی م یجدا شدم ، لباش خشک خشک بود، و صورتش رو به زرد ازش

 

 کرد،  یکردم؛ تمام مدت َمنگ نگاه م کیو به لبانش نزد دمیقاپ انیرو از دست شا قمقمه
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 الل شده باشه،  دمیترس

 

 بگو!  یزیچ هیونوس، یتند تکونش دادم و گفتم_ه تند

 

 !ادینم ادمی یزی_من...چ

 

 که پشت سرم بودند دوختم. یینایو س انیوق زده ام رو به شا چشمانِ 

 

، حاصِل اون ضربه ها به سرِش!   ستین یزی سرش رو به چپ و راست تکون داد، و گفت_چ انیشا
 .شهیخوب م

 

 داد. هی بعد به آن طرف درخت پشت بر ونوس تک  و

 

 اش رو به درخت داد. هیتک انیهم ناچار کنار شا نایبه خودم دادم ،س  یهم تکون من

 

 بودند،   یبه دنباِل راه نجات یبه آسماِن ابر رهی ونوس خ یهر کدام، حت حال

 

 !یداشتند و نه خوراک  یگوش نه
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  یجز سکوت در آن نم  ییخلوت بود و صدا یچون بس دندیدی کدام روستا را نم چیبود، که ه  بیعج
 !دیچ یپ

 

 هست، به دادشان برسد! یکه کس  شدندیمتوجه م دند،یدیگوسفند م یاگر گله ا دیشا
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 گم شدنمون رو فراموش کردم! یگوسفند اطرافم شدم، لحظه ا یگله  رهی ذوق خ با

 

 ...دمشیسمِت ونوس و بدون توجه به حاِل خرابش، دنبال خودم کش دمیچرخ

 

 بودند که چوپان بود و اهل روستا!  یمشغول صحبت با پسر جوون  نای و س انیشا

 

و منظره   دند، یدو یگوِسفندان هم م دم،یدو ی م دمیچرخی گوِسفندان م ونِ یتم مونوس تو دس دستِ 
 کردن!  یلرزاندِن دنبه هاشون رو، از ما محروم نم یِ بایز

 

 ...هوی که
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فرستادم، ونوس هم، شروع به خوندِن   یزده، به قوِچ روبروم زل زدم، و من تند تند صلوات م  وحشت
 تشهد کرد! 

 

 !میکن دایراِه برگشت و پ  م،یوقت گم شد هیکه اگه  م،ین گذاشته بوددرخِت بزرگ رو نشو اون

 

 من انقدر شجاع بودم نه ونوس،  نه

 

 گرفتم! یم ادی یزیچ ، یی،جودویی رفتم تکواندو یدادم و م  یبه حرِف بابام گوش م کاش

 

 ؟یقوِچ!فوتبال بلد  ی_آها

 

 اوت؟  یمثل توپ پرتت کنم بر ای ،یازم بخور ییچند تا ال یدار دوست

 

 !ه؟یچ نیدرسا ا  یخنده ونوس بودم که گفت: وا منتظر

 

 چپ چپ نگاهش کردم؛  ،ی چشم ریز

 

 رفته.  ادشیو خوب گذاشته! به جز اسِم من، خنده هم  راتشیاون ضربه تاث نکهیمثل ا نه
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 حرص گفتم: قوِچ قوچ،  با

 

 ست؟ ین ادتی نمیا

 

 !یدید ی ماه خواِب قوچ م شی ستان تا ششهر  یرفتیماه م  هی ست،ی ن ادتی

 

 ! غیج  غیج یجا  یگل، بع بع کن  یمونده بود موقع شاد کم

 

 خورد، ی کرد و تکون نم ینگاهمون م یعصبان  بیبا تعجب به قوچ نگاه کرد، که عج  اول

 

، االناس که ونوس   رمیکمک بگ ینگاه به اطراف کردم تا از کس  هیشد ،  کیآروم به قوچ نزد یل یخ بعد
 دنبالمون!   وفتهیب  نیگند بزنه و ا

 

 نگاهشون به ما بود دهنم بسته شد! یکه چهار چشم ،یا گهید یگوسفندا دنِ ید با

 

 !ه ی_چند چنِد آقا ؟نامرد

 

 بلند سر دادن! یییَبع یکه گفتم، دسِت جمع نویا
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تو   دیکش  یونوس، که دست م  ی خورد و شاخش خورد تو بازو  یکه قوچ تکون دم،یزده خند جانیه
 !کردی رو م  ریکله اش و پشم هاش و ز

 

 کنار خواهرم!  ای_شپش نداره ،ب 

 

 گفت و دوباره مشغول شد... ینوچ

 

 .دمیکش یزدم و پوف  یخاک نِ ی به زم یدر گم، لگد سر

 

شد، و   یم دهیکه مثِل کِش تنبون، توسط ونوس کش  د، ید یبعد، چشمام تنها دستام رو م  یا لحظه
 !دی شن ی بنفِشش رو م  یها  غیج یگوشام صدا

 

 ! دمیو د نیترس به پشِت سرم نگاه کردم که دو تا قوِچ خشمگ با

 

 دنبه!  لویهفت ک  شیبا ش  دَون،یماراتون بدم، المصبا چه تند م یدو یباشه اسماشون و برا ادمی

 

 زار،  ونجهی دیگم ش د؟ی خوا یم  یآخه چ لرزون داد زدم: دِ  یصدا با

 

 ! ستیونوس هم ن  نی! استمین ونجهی من
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 . دمیسرم و چرخوندم ، دسِت ونوس و محکم تر گرفتم و تند دو بعد،

 

 ! ی...چه بدونم مجروحیمصدوم شی ...جورنیها... هم ینفس زنان گفتم : دستم و ول نکن نفس

 

 !یشی...طعمه قوچ م یکن ول

 

 * ونوس

 

درخت بزرگ   هیبا ما نداشتن، و پشِت سرشون  یکه فاصله چندان د،ید یفقط دو تا مرد م چشمام
 انداخته بود... هیسا

 

به دختِر کنارم که  ینگاه داد،یو چوبش و تو هوا تکون م دیدو یهم جهت مخالف ما م چوپانِ 
و   ،یمثالً مژه کندانش موقع ناراحت  ومد،یم ادمی دربارش  ییزایچ هیاسمش درسا بود انداختم ، کم کم 

 بانمکش! یهااون خنده

 

  نایو س انی اون دو نفر، که گمونم، شا یپا یو باالخره جلو دم،یکه داشتم، باز هم دو یوجوِد سر درد با
 ! نیبودن، خوردم زم

 

که درسا هم کنارم پرت شد رو    دمیکش یم  قیکم آورده بودم، تند تند پشت سر هم نفس عم نفس
 .زدی لب نامفهوم حرف م ریبود و ز دهی، رنگش پر نیزم
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 رفت بذاره!  ادشی ،  ریگفت_بپر از بهرام آب بگ نا ی با شتاب روبرومون زانو زد و رو به س انیشا

 

 و رفت.  دیبه ما بود، عقب عقب دو رهیکه متعجب خ  ید و در حال تکون دا یسر نایس

 

 دنبالتون! فتادی حاال خوب شد گاو ن د؟ی_شما خوب

 

 دوست!  جانیداد، ه یف یعجب ک  ی ضرب بلند شد و با خنده گفت: ول کی درسا

 

 هزارمش بود!  کی نی،ا میدیدو نای از ا شتریما ب درضمن،

 

 تعجب نگاهش کردم و بلند شدم.  با

 

 ؟ یکجا؟ با ک ؟ی: ما ؟ کِ دم یپرس

 

 و درسا کالفه نگاهم کرد. دیخند انیشا

 

 اد؟ ینم  ادتی  یعنی: خاِک عالم!درسا

 

 ؟ یانتخاب شد یمل  میت یبرا  ستی ن ادتی
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 ان ی*شا

 

 و   یو گذاشتم رو زنِگ کناِر دِر چوب دستم

 

آب   یِ برا یزِن که هر از گاه  ریمرد پ ری پ هیخونه ماِل  نی ضرب گرفتم ، به گفته بهرام، ا نیپام رو زم با
 روستا  انیو هوا عوض کردن، م

 

 اصل خونشون تو شهِر؛  در

 

 دو شب، براتون جا دارن. یکی یمهربونن، و قطعا برا یلی گفت خ یم

 

 دختر بچه تو چارچوب،  هیباز شدِن در و قرار گرفتِن  با

 

 ؟ یری کاش م یمنزِل آقا زم،ی گفت: سالم عز یکرد و با مهربون یدست شیپ  ونوس

 

 ، یریگفته اش، و تلفِظ اشتباِه ِکش م نیا با

 

 نگاهمون کرد. ینیری ش  یکه دختر با اخم م،یدیخند
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 ! یریگفتم: ِکش م دیرو به ونوس، با تاک  اول

 

 دِم در؟ ادی ب یگ یولو ،به پدربزرگت مبعد رو به دختر، گفتم : خانم کوچ و

 

 رفته حموم!  یرو سفت تر کرد وگفت : آره ول  کشی کوچ  یگره روسر دختر

 

  یهمون مام یعنی ز، ی! چادیدرسا گفت_بگو ننه ات ب  نباریبه بچه ها انداختم که ا  یتعجب نگاه با
 بزرگت. 

 

 و رفت تو. دی، سرش رو تکون داد، در و محکم کوب  دیخند زی ر دختر

 

 سرکارمون نذاشته باشه! دوارمی_ام

 

! اما مثِل یداشت نه جاده درست حساب یبود نه چراغ یکی کوچ یبه اطراف انداختم، روستا ینگاه
 شمال، سر سبز و مرطوب بود.  یِ جنگل ها

 

 .دی شی خسته م  دینی_بش
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آوردم و کناِر ونوس نشستم ، خم شدم سمتش و با لبخند   ادی درِد پاهام و به  نایحرِف س نیا با
 ! زدیم یچشماش برِق قشنگ یکی نگاهش کردم ، تو تار

 

نگاهم و که احساس کرد، سرش و آروم چرخوند سمتم ، ابروهاش و انداخت باال و اومد  ینیسنگ
 رفتم. جلو   عیدوباره باز شد بلند شدم و سر ی بگه که دِر چوب  یزیچ
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کوتاه رو پشت سر   یبود، دِر چوب دهیچ یدوِر سرش پ  یسال خورده، که حوله ا یتعارِف مرد با
 م؛یگذاشت

 

 .ی_بفرما بابا جان خوش آمد

 

 پسره به من نظر داره!  نی! اامی_من نم

 

 بشه به پاهاشون، سراشون، با سرعت به سمتم برگشت؛  خیکه حرفم م انگار

 

 : کدوم پسره؟ دیزودتر به خودش آمد و بهت زده پرس انیشا

 

 زدم  یکاهگل وارِ یام رو به د هیباال انداختم و تک یا شونه
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 !هیکالج  پ ی _همون پسر خوشت

 

ضربه    کنه گفت: خب حاج آقا، دوسِت من به سرش  یخواست، حرفم رو ماست مال یکه م درسا
 !گهید هیعیخورده، طب 

 

احاطه   یقرمز یاش که هاله  دهی رنگ کش  یمشک یِ خرامان به سمتش قدم برداشتم، چشما خرامان
! فکر کرده من کفترم که  یفاصله ام رو باهاش حفظ کردم؛ _جنابعال  زد،یاش کرده بود، رو صورتم دور م

 خواد تو هوا بقاپتم! یم

 

 اومد کفتر! عاشِق کفتر بود! ادشی  ولیشد_ ا  کیشاداب درسا در فضا شل یِ صدا

 

 : دیچ ی توش شناور بود، تو فضا پ ،یگرفتگ یبمش که حاال رگه ها یِ صدا

 

 اهلل! ای ،یاستراحت کن یبهتره بر ست،ی االن حالت خوب ن  تو

 

اش،  گهیلنگه اش شرق و لنگه د هیکه  ،ییو کفش ها نا،ی و س انیشا یِ گفتن ها ااهللیحرص به  با
 شد، چشم دوختم. یغرب پارک م

 

 * نایس
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 ،  دمیآبم کش  ِس یخ یِ به موها ی و دست دمیرنگ رو پوش   یشرت صورت یت

 

رنگ   یُگلبه  یِ شامپو  نِ یساعتش به انتخاِب ب میحموم ها، که ن نی! نه ایمیقد  یِ هم حموم ها حموم
 گذشت! یم ینمک   ایمرمر   یِ و سنگ پا  ،یو صدف

 

گند زدِن صابون به  بیعج یِ ! البته از جادودیتا ای یتخِم مرغ ای ،یندار شتریدو انتخاب ب نجا،یا یول
 گذشت! شهیمو هم نم

 

 اومد. رونیاش ب  یمان یس یِ وارایو د  یحموِم حدودًا شش هفت متر از

 

 دم، یباشه پسِر رش  تی خانم : عاف  ُگلبانو

 

 فدات شم! یبرا مادرت نگهت داره داماد بش خدا

 

 دادم، یام رو به پشت هیلبخند زدم و تک طنونیش

 

گمشده  مهی ن نیهم برا من گره بزن، بلکه ا یروسر هیگفتم : ُگلبانو خانم ، شما که دستت تو کاِر  بعد
از جا   یاهلل ا دست به دامنش گرفت و با بسم ومده،یبشه! حرف از دهنم در ن دا یروستا پ   نیما تو هم
 بلند شد 
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 خدمتت پسرم.   امی _ صبر کن حاال م

 

  نِ ی ریبودم، که گل بانو خانم از اون خ دهیکرده، از بهرام شن  یبرام طراح  یدونه چه نقشه ا یم خدا
 ! یِ وصلت

 

 اونور تر،  کمیشد، به  دهیکش نگاهم

 

 د؟یکه نشسته خوابش برده بود رو ند یبا مزه ا یبچه   نیچشمم ا چطور

 

 غاشونیو و سر گم شدن عروسکشون شهر رو با ج  ،یکه تو کوچه باز یینظرم، با اون دختر ها از
 کرد! ینم  یفرق  چیکردن، ه یبنفش م

 

 ؟ یخانی_ عل

 

  ای ،ی زنیکه چرت م یِ در حال  ز،یم  رِ یخواستن مچت رو ز ی که م یبود، وقت یاضی ر یمثِل معلم ها لحنم
 !رنی بگ یخوریم فیآلوچه کث تی ا بغل دستب

 

 سر جاش نشست!  خی برداشت و س یزدش رو، از پشت هیتک یِ دستا
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 و دو!  ستیصفحه چنده؟ منم گفت ب  دیبا تته پته گفت: بخدا من نبودم خانم! ونوس ازم پرس بعد

 

 و دو؟  ستی: چرا بدمی نازک تو صدام پرس یزدم و با رگه   یچشمک

 

 :پس چند؟ درسا

 

 و هشت! ستی_ ب

 

 خندم رو آزاد کردم! باالخره

 

 کرد. بمینص یرو از هم باز، و چشم غره ا پلکاش

 

 به دست به طرفمون اومد  ین یو س  د،یخانم به داِد اوضاع رس  ُگلبانو

 

 : سالم گلبانو جون!درسا

 

 هم هست! یماهت دختر جان! ماشااهلل چه فندق ی_سالم به رو

 

 فندق که از خنده سرخ شده بود و گلبانو خانم چرخوندم! نیمتعجبم رو، ب  نگاهِ 
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 *درسا

 

 رو تو حوض انداختم، یمحبوب  ی هندونه

 

 خودم هم لِبش نشستم، و

 

 ! میموندگار  نجایفردا هم ا ومد،یبه نظر م ط،یشرا نیا با

 

  یتر بر م ریدو روز د یکیرو هم مطلع کرده بودن ، که ما  هیها ناچار برگشته بودن کرج، و بق  بچه
 .میگرد

 

 !میشد، که متوجه شدن ما زنده ا یم یتازه چند ساعت خودشون

 

 انگشتم رو تو آب رقصوندم؛ بندِ 

 

 و گلبانو جون رو دوره کردم؛  نای س ِش یپ قهیچند دق یِ گفت و گو باز

 

 خودش بود،  یِ برا یا مهی روستا، پس اونم دنبال ن  نیهمدختر از  هی
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زانو زد، تو دست گرفتمش و تار و پودش رو با چشم   نیزم  یِ حرکِت برگ چشم دوختم که چطور رو به
 کردم،  زیهام آنال 

 

بردم!  یم  ادیهام رو از  یباز وونهیکرد، من، عمالً د یکوچ م  انیشد و با شا  یم  یونوس مرغآب اگه
  نییو خمش رو باال و پا چیسال پ ازدهیتونه داشته باشه، که  یداشته م قِ یچند تا رف خب مگه آدم

  زِش ی، آبر ییِ و استرس هنر نما زهیکه بتونه ساعت ها تو بغلش اشک بر ق،ی کرده باشد؟ چند تا رف
 ق؟ یرو نداشته باشد؟ چند تا رف  شی نیب

 

 88#پارت_

 

 * نایس

 

 من یمن، خه و ناکه وه چاو یدل هیکه ت ئاگر

 

 من  یچاو هیژه رو ن یب ،یتو ژ من دور که ت چما

 

 ته مه  ایمن ... گه ورا من ، چه ن ساله س له و رندا

 

 چه ن ساله س به ندا ته مه یل یل
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 نهی به رف یتی، ده ل شه و ین یو چ ئاخ و نال ئه

 

 نه ید ارهی ژهی، مه ب یک یبخاتر خود تو

 

 ته  ایمن گه ورا من چه ن ساله س له و رندا

 

 د یآ ینم میبه دل من افتاده ، خواب به چشمها یآتش

 

 ندارند  یی سو گری، چشمانم د ی تو از من دور شد چرا

 

 من ... سرور من ، سالهاست که به دنبال توام  مهربان

 

 توام   ریکه اس سالهاست

 

 ..بردن . غمای، دل من را شبانه به  ست یچه آه و فغان نیا

 

کرده بود  دنمون،ینوش یکه صداش رو، مهموِن چا یمرد  ریفرش گرفتم، و به پ  یرو از ُگِل قال نگاهم
 دوختم،
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 کم رنگ بر لب داشت..  یزد و لبخند یضربه م  شی دستش آرام بر پا با

 

 ندارن! یدستگاه یخواننده ها نیکدوم از ا چیصدات رو ه یِ گرم  نیا یحاج  زادی _ دست مرانیشا

 

 دست شدم  شی پ  یرو مزه کردم و قبل از حاج مییاز چا  یقلوپ

 

خوام صداش بره از تهران تا َلندن َدن  یبلده برقصه بگو من من، م ینکن پسر! آخه ک یانصاف  ی_ ب
تو راِه خونه با   سیکه بعد از برِد پرسپول  ییبرا قر دادن! آخ آخ، چه قرا هیگرم  یِ ایدن هیَدن، خودش 

 !مینداد نیا

 

 !شونی از گرم زنهی_ هوم موافقم، آدم جوش م انیشا

 

 گه؟یبرا ُگلبانو خانِم خودمون بود د یکه خوند ینیا  میمطمئن باش یحاج 

 

برا   نیخودمان اگه بماند، نه ا ن ی از جا بلند شد_ واال ب ،یاعلی کرد و با گفتِن   نیزم  هیرو تک دستش
 سرا.پ  ری مادرم بود! شب بخ

 

 بعد، ُخروپفش راه افتاد! قهیدق هیشد و   نیمثِل موِز له شده پهن زم  انینرفته، شا رونی از اتاق ب هنوز
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نه به اندازه  یرفتم؛ هوا خنک بود، ول  اطیبرداشتم و به ح  نیلب گفتم و پتوم رو از زم رِ یز  یالله بسم
 گذروند!  اطی شب رو تو ح هیکه نشه  یا

 

 رو باز کردم.   یو قفِل گوش دم،یدراز کش اطینرم گوشه ح یِ تخِت چوب  یِ رو

 

 داده بودم! تی همه جواِب توئ نیا ی! من کعجب

 

 کردم! یرو دنبال نم  یاکانت نی! من همچیصورت  یِ ها ُلپ

 

پسوورِد من و داشته و وارِد صفحم شده، بعدم عکِس   ه؟یالدنِگ ک نیزل زدم، ا لمیبه پروفا  یحرص
 ته!گذاش لی خودش رو پروفا

 

 بود. یکالنتر یکه ماشِن رد گم کن کانشی! با اون پانِ یشا یِ اصفهان  قِ یکه همون رف نی! اقاسم

 

 تمرکز کنم!! یذارینم  یکن  یم زی و زیو ی! هیزنبور یدختره  ری الل بگ شی_ه

 

نفله   ابونیب  نیبهت بزنه، تو ا یمجلس  ِش ی ن هی ادیب نی ماره مار! االن که همچ  ین یب ی _ خره مگه نم
 نجاتمون بده! ادیرو صدا کن ب  سهیاون آقا پل گمیزنبوره! دختر جون، بهت م یک گمیبهت م  ،یش

 

 !ندازهیم انی مرحومه مغفوره زورو َبت من ادِ یهم خوبه! من و  یکیاون  البته
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 د؟ ییگرفته از جام بلند شدم، به طرِف نرِدبون راه افتادم و داد زدم: دخترا شما کجا برق

 

 گَزِتت! یاال م ای _مار مار ن

 

 باال ما رو امداد بده! ای _ِد ببند اون دهِن بو گندوت رو! آره آقا، ب

 

شب، با    یِ کی پسر؟ تو تار ایکنارشون، دختر بود  گهینفِر د هیآخر خشکم زد! درسا، ونوس و  یپله  رو
 پسر بود!  هی هِ یشب  شتری ب شی خروس یِ کوتاهش و صدا یِ اون موها

 

! تا اون بچه  میخالص بش یموذ نیزودتر از شِر ا ن،یی پا میبپر  ای! ب ونیدختِر شاِه پر گهید ای_ ده ب
 مثلم کرده! دِ یماِر تول  نیباال ا ادی خوشگل بخواد ب

 

 خواست.. ی! موانهید

 

 : هوم جانم؟! مگه مارم؟... درسا

 

 !گهیکه م دهید یزیچ هیجون   نیخب البد شرو ؟یدنباِل فلسفه ا طیشرا نی : درسا چرا تو اونوس 

 

 داشت.  یقصِد خودکش وانهی! پس حتمًا پسر بود، دنیشرو



 لپ های صورتی 

358 
 

 

 سمتم! دیاز جاش بلند شد و دو دنمیباال ؛ درسا با د  دمیپله هم گذشتم و رس نی آخر از

 

 نیکفترا؟ اگه تو ا ای شماست  یِ تو هم رفته نگاهش کردم و گفتم: باال پشت بوم جا یِ اخم ها با
 !؟یچ د یشتافد  یم یباق  اریپشت بوم به د یِ گرفت لبه  یپاتون م یکی تار

 

بغلم! ماِت حرکِت   دیهوا پر ی کرد و ب دنیچونش شروع به لرز عدیحرف نگاه کرد،   یب قهیدق چند
 مونده بودم،  شی ناگهان

 

 ! ؟یرفت  یسر و پا، ول کرد یالِت ب نیو ا ییگاریس نیا ِش ی چرا من و پ یگفت: مامان  که

 

 قفل شده به دور کمرم!  یِ نگاه به دستا هینگاه به اون دوتا انداختم  هی ریمتح

 

 دو،سه! ک،ی

 

 ! نییپا دنِ یچشمام پر یِ با شمارِش سه جلو نیو اون شرو ونوس

 

 * ونوس

 

 شد دهیخوندم، که مِچ شلوارم از پشت کش  یرو م اشهدم



 لپ های صورتی 

359 
 

 

 !نمی باال بب  ای_ ب

 

تو بود؟! کالفه پاهام رو   یِ جا مانیشد اون کر ی نم شد و گفتم: حاال یبادم خال  نایس یِ صدا دنِ یشن  با
 کردم...  زونی از باال آو

 

 : درسا کجا رفت؟! نایس

 

 جون و بکشم باال پا به ماهه!  نیاومدم شرو ام،ی: صبر کن االن مدرسا

 

!  نایجنبه نداره س وونهید نیچشم دوختم _ ا نایو به س  دمیمن! دستم رو محکم تو سرم کوب یِ خدا
  یدو جنَسس! بچه کجا بود؟ چه شِب شوم واریروم به د  نیشرو نینزد! اصالً ا شتریپوک ب هیبخدا 
 !یگاریس هیشد با 

 

 نییو خم شد به طرِف پا  د، یتو سرش کوب محکم

 

 ؟ یکن  یم  کاری_درسا! چ

 

 ..نا یخدا گفتن س ایو  ن،ی نکره و دو رگه شرو ادِ یدرسا، فر غِ ی ج یِ صدا
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 89#پارت_

 

نداشتم رو برام پر   یدخترا یِ جا یچند روز شما انگار نیجان ها، واال ا یبانو_ خدا به همراهتان ُگل گل
 !دیکرد

 

ِِ   یکتلت ها یِ گرفتم، تنش بو  یتا بناگوش باِز درسا انداختم و تو بغل گل بانو جا ِش ی به ن ینگاه ظهِر
مامان  دی د یخونمون و تا م ومدیهمون پنجشنبه ها که مادرجون م داد،یپنجشنبه مامان الهه رو م

 آورد!  یدر م  وو اشِک ما ر تابهی کرد تو ماه یم  یبنده، ظرِف روغن خار شتر رو خال  ییدستش به جا

 

  ونِ ی! حاال مدیبلع یبذارن جلوتون م ی! هر چ دیمون یمش رمضون م  یها یگفت شما مثِل ببع  یم
 مگه؟ شهیم یهم به اون معده برسه چ یخواص هی دنتونیبلع نیا

 

 وقِت رفتنه. گهی: خب دخترا دنایس

 

  یم یجان، گلبانو خانم شماهم هر وقت خواست یحاج   تونیهمه مهمون نواز  نیممنون بابت ا بازم
 !ندازنی کم کم دارن قره قوروت م گهیکه د ،یکن حتی دخترات و نص نیا کممیطرِف ما،  یایب  یتون

 

 آمدم و دستام رو به کمر زدم؛  رونیبغلش ب از
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وق   یتوجه به چشما یکنن نه قره قوروت! ب زیو زیو یا گهید یزایچ هیدوِر  دیکنم، مگسا با  ی_فکر م
تنِد   ینظاره گر قدم ها شهیرو باز کردم نشستم و از ش نی درسا، در ماش یَو هو کردنا یو ه  نا،یزده س

 به طرفمون شدم. انیشا

 

 شم،  یازشون جدا م یاحافظکنم و با خد  یم یتشکر

 

 سر به سرش بذارم _الو؟  کمیرو گرفتم، تا  یاس ی ی شماره

 

 ؟ ییکجا یاسی_سالم 

 

هام   ینی ری ! جعبه شاریخلوت ب اط یها رو از تو ح  وهیاون م ی_ونوس زود کارت و بگو دستم بنده، عل
 !اطِ ی کنِج ح

 

 ؟ی_مهمون داردمیپرس  متعجب

 

 _نه خونه مامانم. 

 

 ؟  هیزنگ فشردم _ک  یِ قطع کردم و دستم رو رو یجلد

 

 عمه مهرانه بدم  یِ صدا لِ یتحو یخواستم کلمه ا تا
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 تو ونوس جاان انشاهلل نوبِت خودت بشه! ایداد: ب ادامه

 

که   ییو چشما  رنیگ یکه تو گوشم اوج م ییِکل ها شن،ی م دهیکه با ضرب به هم کوب ییدستا یصدا
 ! دنید یدر رو م یِ باال یرنگ  یِ ها سهیتازه ر

 

 ییطال یِ ها شی ر شیکه از ر یِ پاشنه ده سانت یِ و رو چکمه ها دم،یکش رونیها رو از پام ب  یکتون
 شد حدس زد برا خاله فروِغ راه رفتم،  یرنگش، م

 

که سر تا پام رو   یرنگ  یِ از نقل ها ییاما گلوله ها ه،یک نمیبه سرعت باز شد، سرم رو بلند کردم تا بب در
 که ونوِس!عروس دوماد کجا موندن؟!   نیا ی: وایاسیبستن، مانع شدن!   کیبه شل

 

 *درسا

 

و رو به مامان ادامه دادم: آره خالصه، شب آخرم آلبالو پلو   دمیکش بایکالسور رو از دست د برگه
 گلبانو شاهکار بود دستپختش! یجات خال  میخورد

 

  نطوریاز دستپخِت من که مادرشم ا شیگفت: خوبه واال، تو روز عاد گذاشت و زی م یِ آب رو رو پارچِ 
 رو بخور!  تی ماکارون ایبدو ب بایکنه! د ینم  فیتعر

 

 محبوبم کردم  یرازیو قاشق رو پر از ساالد ش  زیسر م نشستم
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  یدیروستا از تصادف شد هیکنم!مامان فکر کن وسِط  یم ف یتعر نطورینبود ا شی _اتفاقًا چون روِز عاد
هم ماِر   شیقوچ و آخر هیبوده ، حمله  رگاهی دو روز رو تو تعم نیله شده و ع  نیکه نصِف بدنه ماش

 !میرو باال پشِت بوم، جون سالم به در برد   ،یعفئ

 

 کنه!  یبودن م ایالزان یِ ادعا  طیخورش کرفسم باشه تو اون شرا طبعاً 

 

دختر، خودش َبالس! َبال   نیچقدر بهت گفتم نگران نباش، ا نا ی: مد یچی بابا تو فضا پ یخنده ها یِ صدا
 ! ادیکنه سرش ب یجرعت نم

 

 گهیتا داغه بخور، بعدش د ایخنده : پدرام ب یم  زیو ر  بایکنه تو بشقاِب د یم  یرو خال ری َکفگ مامان
 نداره.  یلطف 

 

 شه؛ یو خودش بلند م گهیرو م نیا

 

 _ کجا مامان؟ 

 

 !شهیو ُخرما به دست از آشپرخونه خارج م مویآبل وانِ یل

 

دونه ُخما    هیو  مویخوره، ناهار آبل   یداده، صبحونه َسِگز م ییغدا مِ ی: مصمومه خانم به مامان ِرج باید
 شامم َقره قوروت! 
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 با سقف دهنش صدا در آورد!  بعد

 

چرخونه و   ی چنگال رو کف بشقابش م  بایکنه، د یمتاسف نگاه و معصومه رو تو فکرش ناکوت م بابا
 کنم! یمعصوم، مثِل فرزانه فکر م  ییغذا میشدِن مامان توسِط رژ  داریمن به ناپد

 

  ینم یو حت  ستادهیرنِگ تا نوِک پاش، باال سرم ا یمشک  یِ ! مراقب مثِل کارگاه گجت با اون بارونیلعنت
 رو مقنعم رو کنار بزنم! یذاره پشه 

 

مونده  یباق ی قهیدق  ستیاگه ب سم،یکه رو کاغذ بنو ومدیاستاد به ذهنم نم یِ کلمه هم محض رضا هی
که سر جلسه   یبگم فرق من  دیبختِک باال سرم بگذره، خب بدبختانه با نیطور، با ا نیهم بخواد هم

 !چهیکرده، ه بتیکه غ یامتحان حاضر شدم، ونوس

 

 ! میکن ارتیو درسش رو ز یغضنفر گهیترم د هی دیبا جفتمون چون

 

 بچه ها.  دیزمان دار گهیربع د کی_فقط 

 

 !ادیبه ذهنم ب یزیچ هی دیرو ورقم با  شمیحرف، تا م نیا با

 

 !رهیو م دهیبرنز تِر و رژش قرمزتر! خوشحال ورقه رو م  شهیکه از هم  نمیب یرو م  کای مل  یچشم ریز
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  ی! کسفتادمیروز نم  نیکتاب خاِر کالس داشتم، االن به ا یِ با پسرا کیاگه انقدر ارتباطات نزد منم
 زنه،یَگِجت رو صدا م

 

 استخونام ترک برداشت! وانه،یاوخ د شه،یکوبه و دور م  یرو شونم م محکم

 

کاغذ و تو کدوم کفش گذاشتم؟ نکنه   نیپس من ا ی_َاِکهِ  زنم،یاعماِل روبروم ُزل م یبه نامه   دوباره
 که دادم ُدرسا! یگذاشتم تو اون

 

 فرزاد بود!  یِ صدا

 

 . دیش ی _ سکوت آقا! وگرنه از جلسه اخراج ممراقب

 

 با من فاصله داره،  یتا صندل دو

 

تکون دادم  یدم، انگشتم رو تو کتون به اطرافم انداختم و ُدال ش یکفش کاغذ، ُدرسا، نگاه گفت
 کاغذ! هیخودشه! 

 

 گهیلو نرفتنم بود، چند تا از جواب ها رو نوشتم و َگجت د یِ برا یدر آوردمش و با هر مکافات  رکانهیز
 باال سرم برنگشت. 
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 سپارد! یزرد م   یغیرا به ج  شیتخت و گلو یِ کند رو یرا شوت م  فیشود، ک یرمق وارِد اتاقش م یب

 

کله پوک عروس دوسِت منم هست! اگه شما دوروزه   دِ ی بزند: وح ادی داشت در را باز کند و فر دوست
انقدر کشک به چشمتان آمدم که  یعنیاش بودم!  یم یهم ت یمن از هجده سالگ دش،یشناس  یم

 را؟!  یمهم نیمسئله به ا دیکرد می پشِت تلفن هم ازم قا

 

  هیصبا، عط یِ کردند! اگر ونوِس نبود، االن جا یهم ازش تشکر م  شون با ییحداقل بخاطر آشنا  کاش
 دختِر فروغ نشسته بود!

 

خانم را   یِ ها لی همان بود که هر روز صبح مجبور شود، سب اقتشیدلبر بود! ل ل یهمان سب اقتشیل
 رنگش بر بدن بزند!  اهی س یبدوِن تار ها  ازیلقمه املت و پ کیبزند، تا بتواند  یبافِت هلند

 

راه  ی! خستگندیمختلف تدارک بب  یو شش مدل املت را با فرمول ها یتواند س یوزه که م  یِ صبا نه
 بود؛  دهیرا بهانه کرده بود تا از رفتن به محضر خالص شود، خسته نبود، کل راه را خواب

 

که   ،یدیسف  یعرب  راهنیو مجبورش کند پ  اودیشود از دلش درب  یحاضر م  یچه کس ندیخواست بب  یم
اش   یخواستگار یِ را که برا یاسی  یِ پاشنه آهن یِ آورده بود، را با کفش ها شی مادرجون از کربال برا

 پدرشوهرش را له کرده بود بپوشد.  یمصنوع یِ بود و پا دهیپوش
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 را بر هم زند!  ونشیتا صبا بله با همان پاشنه ها دکوراس بعد

 

 شده ونوس عمه جان، خداحافظ! رید یاالنشم کل نیهم میبر ای ب ی_ال

 

 . میراِه چه خبرته؟ بر یمهرانه بچم خوابه خسته  شی_ همامان

 

 کشد! یبه رخ م شتریو بسته شدنش انگار کشک بودنش را ب یدر چوب  ری ج یِ صدا

 

 دو سه  کیکند، یلوسش، نامش را لمس م  یِ ُغر و لند ها یِ فقط درسا را دارد برا حاال

 

 بوق! ده

 

 دارد اما! ازیبود، حاال که بهش ن  دهیخواب  یگوش یِ رو  زدی وقت زنگ م هر

 

 گذارد.  یرا تو کشو کناِر تخت م یشود و گوش یم الی خیب

 

 !؟ی من و َبَگل ُکن  شهی_م
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 بود! کرده  میتنظ جشی به عنوان آالرِم مس یواشک یلوس و خونوِک درسا، که  یصدا

 

 کشد، یم رونی را ب یخنزر پنزل ها، گوش یِ ال از

 

! رسِم گرند  یعروِس ننم بش  یمجبور گهی! دشتیپ  امیکند _ دارم م یصفحه خشکش م  یِ رو  امیپ متنِ 
 کنم، فرشاِد مارمولک! یمادرجانتوِن و عرض م 

 

 حرکت!  استارت

 

 د؟ ییکجا نیستوان گفت ان،ی _آق شا

 

 کنه  یاطراف صداش رو خفه م تیهمه جمع هم

 

 دخترانه.... رستانِ ی_ مدرسه! دب زنهیم داد

 

بچه پرو   یِ ها ی که بره تو مدرسه آشغال خوراک ستیمملکت حقش ن ِس یخدا پل  یرو گاز گرفتم: وا لبم
 رسونم.  یها رو جارو بزنه، متاسفم! من زود خودم رو م 

 

عصا داره  هیاز پا افتاده، با  انیها بعد، شاگرفتم و قطع کردم؛ فکر کن سال   دهیگفتنش رو نشن نه
 شده!  ری که چرا مانع امر خ دنیلب فحشش م ری کنه، و دخترام ز یمزاحم م  یِ دنباِل پسرا
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  زِ یبه م  رسهیکنه، م یدفتِر معلما، به همه که تعارف م یِ رو گرفته دستش ببره برا یچا ینیمثالً س ای
 رو شلواِر مادمازل! شهیچپه م یو چا  لرزهیشدش م دهی دسِت چروک هوی ر،یمد

 

 ! یِ که سوپرُومن مادمازل بخش نیا یَاِکهِ  نهیب  یکنه، م یسرش رو بلند م یوقت بعد

 

کنه!  یم ت ی شکا یدستگاه َپر و پاچش از شا یکردِن عمد یقصه ها، به جرم قربان  یِ شا یاز شا اونم
 توِپ فوتسال! ه یکوچولو و  یشا یمونم و شش هفت تا فنِچ شا یاون وقت من م

 

بگم برگرده به شغِل  انیبه شا دی! باستیآل من ن دهیو ا  اهایرو  یکه زندگ نینه خدا جون ا یوا
 !یری سوژه دسِت درسا اونم سر پ شمی وگرنه م  شیقبل  فیشر

 

 که قبالً بهش داده بودم! ،یآزاد دونیم یِ اون شعار ها با

 

 !بیییییی_ب

 

 کنم! ر یرو ز یموتور هیترمز، کم مونده بود  یِ رو زنمیشده م هول

 

 !هیشد نزدمش، معلومه جووِن خوب  خوب
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  دونیظهِر جمعه، با درسا و بچه هاش کناِر م  یِ تخم مرغ و کتلت خوردنا چیساندو هیتونه پا یم یحت
 باشه! یآزاد

 

  ادیاش کوتاه ن  نهیریشم، اگه مادرجون از رسِم کهن و د  یم ادهیکنم و پ ی مدرسه پارک م یِ جلو
 آقا فرشاد! یمجبورم بشم مونِس اسِب آب

 

 رو برداشته بود!  ابانی باشه، سر و صدا خ حی زنِگ تفر  یانگار دم،یدر مدرسه کوب یِ رو  چ،یسوئ با

 

تو وجودم، نکنه اشتباه حدس زدم! نکنه   ندازهیشک م شه یم کیکه به در نزد یی و هِن نفس ها هن
 ورزش؟  یو شده مرب   ستین  داریسرا انیشا

 

  رستانِ یخونم_ دب یو تابلِو مدرسه رو با دقت م   رمیچند قدم عقب م شه؟یُرس تو سرش، مگه م خاِک 
 دوم متوسطه! ی...... دوره یانتفاع رِ یغ

 

آخه اون   یآسمان هم باشه! ول  یِ ها  امی پمعلِم  ه،یعیپس طب ،یِ انتفاع ری! غشهیم  نی قیبه  لیتبد شکم
 ! ادیجور در نم   یریکه مدرکش با دب 

 

با   ادیکه ب ده یبودن، استفعا م سی رنگت! آدِم عاقل از پل یپر کالغ  یِ باِر دوم تو موها یرس برا خاِک 
 َکَلک، سر و کله بزنه؟  یِ دخترا نیا

 

 بابا جان؟  ه ی_بفرما خانم، کارت چ
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 کار رو درست حدس زدم؛  یِ نجایکنم، تا ا یمرِد سال خورده روبروم نگاه م به

 

از دانش آموزام،   یکی آوردم: سالم پدر جان، من من خواهِر  یبهانه ا  عیدهانم رو قورت دادم و سر آب
 نا خوش احواله! کمی نکهیمثل ا

 

 !گمیچاخان م  دیگمونم طرف فهم ،یبود که آورد یمسخره ا لِ یچه دل نیا ونوس

 

 بود، آتنا!  یازدهمی یِ از بچه ها یکیاومد  ادمی_بله بله دخترم، 

 

 !رهیگ  یجون دوباره م  نفسم

 

 رو نشون بدم! میگریموفق شدم استعداد باز باالخره

 

  رمیدود، جلو تر که م یبه طرِف سالن م یگریاز دِر د یبا ست ورزش  یشم، دختر یم اطی ح واردِ 
 بوده! یدِر سالِن ورزش شمیمتوجه م
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 و باز کردم و رفتم داخل،  شگاهیدِر اتاق بهداشت و آزما اطی احت با

 

 دهن و دماغم و با دست گرفتم. یالکل تو مشامم، جلو یِ بو  دنیچی پ با

 

شده  دهیها برعکس و چپ و چول چ لیبود و همه وسا خته یبه هم ر یب یعج  یل یبه طرز خ  شگاهیآزما
 بودن!

 

 چه خبره ...  نجایا

 

 ! شگاهیزندان بود تا آزما هیشب   شتریما، البته اون ب ییدوره راهنما شگاهیرحمت به آزما صد

 

 جلوتر.  رفتم

 

 حال سرش و آورد باال؛   یب دنمینشسته بود که با د یصندل یرو  دهیرنگ پر یدختر

 

 !؟ یکرد ری چرا د ی_آبج 

 

 ام! یمهربون  ی... چقدرم که من آبج چارهیب  یآخ
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 چشماش کبود و لباش ترک برداشته بود...   ری زده، ز یزیچ گمونم

 

 اصال به من چه! الی خی... بای مدرسه اس  نجاینگاهش کردم، ا مشکوک

 

 خدازده باشم! ییایفرن ی فرار از دست فرشاد کل  یفکر مراحل بعد دیبا

 

و   گردمی مطمئنا،ً بعد از دوروز اتراق کردن گوشه اتاق درسا، و حرص خوردن به اون خونه برم  چون
 .!شمیروبرو م  یمیعظ یها و دعواها حتیدوباره با حرف ها و نص 

 

 تو اتاق زدم و یچرخ هی

 

لب گفت_: به نام خدا   ری ز ،ینشوندمش رو صندل  ستیجز دختر ن یمطمئن شدم کس نکهیاز ا بعد
 ! شتریهستم کباب دوست دارم...با کات کبود، ب حونی.سالم ر

 

گفت اسمش   یکه م داریشدن! سرا وانهیبراش فرستادم.ملت د ینگاهش کردم و تند صلوات متعجب
 آتناس! 

 

نگاهم و  نکه یدرآوردم، بدون ا بمی گرفته بودم، از ج داریاز سرا  یاتاق و که، با هزار جور چرب زبون دِ یکل
 سمت در. حرکت کردم   رمی ازش بگ
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 نظر داشتمش.  ری و ز  دمیچرخی م یه

 

 ! امیجوج و با کات کبود خوشمزه کنم ب  رمین،م ی_گلبرگم بش

 

 !سسس یطور گفتم: هپشت سرم انداختم و همون یبه راهرو یکه با ترس نگاه دیخند بلند

 

 !یآبج  ای_سس هم بزن 

 

 م رو در. انداخت  دیدر و آروم بستم و کل  رون؛ی سر و تکون دادم و اومدم ب یالک

 

 ...یچ  رهی دل بودم اگه بم دو

 

مثل   یکی دم یشا دونمیچه م ایدم و دستگاِه مغزش جا به جا شده،  کمیفقط  ه؟ یچ رهی اکبر! نه بم اهلل
 روحش و تصرف کرده!  یاون بخش

 

 زود برگردم دُر باز کنم!  دمیباره...قول م نی توبه توبه آخر ای_خدا

 

 به جونم افتاد. یب یتو در چرخوندم که دلهره عج دُ یکل
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 !شگاهیآزما ومدمیم دیاز اولم نبا اصال

 

 شد... یخاطره ا دیتجد هی درسته

 

  شگاهیتو آزما میشد ی، مثل توپ شوت م یو انظباط  یبدن   هیتنب یمواقع جا شتریمن و درسا ب باالخره
 خوفناکمون!

 

 . دمیگفتم، و با دو به سمت راهرو دو یی خدا  ایلب  ریز کالفه

 

 شد، یم دهیفقط فرشاد بود که به فحش کش ن،یب  نیتند پله ها رو رفتم باال و تو ا تند

 

 نبود...  نیذاشت که حال من ا یآخه اگه م دِ 

 

ها، چپوندمش   یباز اهیبدبخت که بعد از اون س داری! اون از سرادهیتا به خال آزارم به مورچه نرس من
 !چارهی آقا عاشقتون شده، اونم از دختر ب نیاز معلما و گفتم خانم ا یک یور دل 

 

از سمت چپ   یسخنران  یکردم، صدا ز یاطراف انداختم، گوشام و ت  یآخر و هم رفتم باال و نگاه پله
 باز بود. پس اونجاس!  مهیاز در ها هم ن یکی، ومدیم

 



 لپ های صورتی 

376 
 

 دخترونه روبرو شدم. حرکت کردم که با چند جفت کفش عیسر

 

 ...دن یم ییاوه چه بو اوه

 

 ! رمای خنده داره که در اثر خفه شدن بم  یلیخ

 

 نداره! دهیبازم فا  نجا،یکنن ا یشصت هفتاد تا ادکلن خال  نایا

 

بود، رو با نوک    فیو کث اهیس ی اسی یِ کفشا هیکه شب  ،یصورت  یِ جفت کتون  ه یو در آوردم و   کفشام
 خودم رو گذاشتم جاش!   یِ و کفشا  نیانگشتام پرتش کردم رو زم

 

 باِز نمازخونه رو هل دادم. مهی دماغُم گرفتم و در ن یبا گوشه شالم جلو  بعد

 

 ذوق زده لبخند زدم.  ،یانتظام  یروی تو لباس ن انیشا دنید با

 

 رو شونه ام نگاهم و ازش گرفت،  یدست نشستن

 

 تنته!؟ یزاده، چرا لباس شخص   یابروهاش گفت: بخش  ونیبا اخم م یانسال یپشت، خانم م  دمیچرخ
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 خانم!  دیتعجب نگاهش کردم وگفتم:اشتباه گرفت با

 

 نگاهم کرد که ترس و استرس دوباره به جونم انداخت. ثی خب

 

 !زمی عز ستیدروغ ن یجا  نجایزاده، ا  ی_نه بخش

 

که  ییو بدون توجه به چرت و پرت ها اوردمیباز کم ن  ی که گفت از صد تا فحش بدتر بود ول  یزم یعز
 شده روبروم نگاه کردم...   دهیچ یها یدو قدم رفتم جلو و از پشت ستون به صندل گفت،یم

 

 مامور خانم هم کنارش .  هیمقابِل من نشسته بود و  قایدق انیشا

 

 سرهنِگ.  دیشد فهم یرو شونه اش، م یِ رو درجه ها هم که از یانسالیم یآقا

 

نشستم و  دنیخند یناظمشون، بلند بلند م  یچند تا دانش آموز که بدون توجه به سوت زدن ها کنار
 رو به ستون زدم.   میتک

 

 زده! یشی...نگاش کن، چه ته ریهان   ی_وا

 

 !انیقرض گرفته، زل زده به شا گه یدتعجب به دختِر بوِر کنارم نگاه کردم، دو تا چشم داره هفت تا  با
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 ! یدختره شله زرد ینکرد  ینگاه کرد یا یا

 

 اندازه نخودش و دوخت بهم. زِ ی ر یگفت و چشما  ینوش جانش کردم که آخ یآرنج، ضربه ا با

 

 ؟ یضیدختره مر ی_ه

 

 چرخوند...  یلوچش رو با چشم غره ا یِ چپ و با جذبه نگاهش کردم، که چشما  چپ

 

 . دیوز وز به گوشم رس یکه دوباره صدا  دم،یکش یق یعم  نفس

 

 وز وز از جلو بود و جمع معلما!  نباریا

 

 دلرباس!  یبس  ،ی_اله

 

 _پرفکِت اصال... 

 

 !لی جم  خُ ی_ش
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به چشم داشت نگاه کردم، نچ نچ  یگرد ته استکان  نک یکه ع  یصورِت جمع شده، به معلم جوون با
 ! اهلل اکبر! ختهیپر ر نیع  ناشویاز معلما چقدر عوض شدن...عفت و ح  یبعض

 

 نمی و واستا بب  د،یلختش کش یمشک یِ تو موها یکرد، دست یحرکت فقط نگاه م یکه تا االن ب  انیشا

 

 !ه؟انگشترهیچ اون

 

 ...مییدادم به کمر دختِر جلو  هیجلو و تک  دمیدقت خودم و کش  با

 

 دقت کردم...   شتریو ِله شدنش ب  تی توجه به عصبان  بدون

 

 که تو بازداشتگاه نظرم و جلب کرد... یِ حلقه ا همون
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رو از سخناِن   یا قهیتا چند دق مان، یجوان، ستوان نع ِس یاز پل  میکن  یبخِش مراسم، دعوت م نیا در
 !میبهره مند بش  شونیا

 

 دخترا! دیکن  تیکنم سکوت رو رعا یم خواهش
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 شالم رو نقاِب چهره ام کردم،  ی گوشه

 

 شد،  یم دهیکه فقط چشمام د یطور به

 

 کالفم کرده بود! یکنارم، حساب  یِ دخترا یِ پچ ها پچ

 

 چند سالشه؟  یعن یگفت جوان،  ی_ وا

 

 و هفت هشت باشه! ستیشله زرِد جواب داد: فوقش ب  اون

 

 مجرده؟  یعنیخدا جون  یوا

 

 مضحک رو صورتم نشوندم و به طرفشون برگشتم، یلبخند

 

 چهل سالشه! دیش، شد  فتهیکله پوک ها اون جناب ستوان، که ش دینیگفتم: بب  یجد  یبا لحن بعد

 

 دهید کتریسال کوچ ازدهیپشِم حلزون، و اشِک تمساح، ده  یراسو و ُعصاره  یِ کرم جوانساز نیا با
 !شهیم
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 قد داره!  می، سه تا بچه قد و نجناِب ستوان نیدر جواِب جانم! ا و

 

 چشم به جهان خواهد گشود! گهیچند روِز د نیهم هم گشونید یک ی تازه

 

 ! نمیو بگو بب  ش یاسِم بچه وسط ،یگ ی: کم دروغ بگو اصالً اگه واقعًا راست مدختر

 

 جز َجالل! دیبه ذهنم نرس  یاسم  چیاون لحظه ه تو

 

 !ری بخ  ادشی ،یدر نِ ی از پسِر دروغ  یکی اسمِ 

 

 _جالل!

 

 . کروفونیپشِت م  انِ یاجازه حرف زدن بهش ندادم و چشم دوختم به شا گهید

 

 ! دیکه جناب سرهنگ خدمتتون عارض شدن توجه داشته باش ،ییها هیتوص نیبه ا  دیشما با  د،ینی_ بب 

 

حرف هارو به شما   نیبرادر بزرگتر ا کیبلکه در وهله اول، به عنوان  س،یپل کینه به عنواِن  بنده
 !زنمیم

 



 لپ های صورتی 

382 
 

االن مطمئنًا عه   د،یکن یکه شما ازش استفاده م یِ و نحو  یمجاز یِ که هست درمورِد فضا یموضوع هی
 دربارش صحبت شده! یلیخ گهیکه د ننی کن یو اوه م

 

ما مراجعه کرده  یهم سن و ساِل شما همراه پدرش به اداره  یدختر خانم ش،ی هفته پ کیدرست  اما
 دختر..  نیبود، ا

 

  وزهایف د یکنه شا یدگی به آقا قناد بگو رس نیی جان، دخترم برو پا یحاال چرا برقا رفت؟! اسد ی_ وا
 اداره برق!  دیزنگ بزن هینبود، از دفتر   وز ی! اگه مشکل فدهیپر

 

 ! من برم؟ بهیکه غا یزرد: خانم اسد شله

 

شد   کیکرد نزد یزاده، م یزاده بخش یبخش یبود به من، و هداده  ریکه اول گ  یهمون خانم معاون،
 !دیو دسِت من و کش 

 

کنه   دادیآروم باش ونوس، اگه خواست داد و ب شی! هستمیمن دانش آموز ن  د یساختست! فهم کارم
 !ی ستیفوتسال  ینا سالمت ن،ییپا  یدویم یَجلد

 

 ها! یزود اومد  ن،یآفر بهیغا یاسد نیی دهنم رو قورت دادم_ َب َبله خانم؟ _دخترم شما برو پا آب

 

کفشام رو از پشِت در برداشتم   هیاز ثان یمتوجه لباس هام نشد، منم تو کسر یک ی تو اون تار خداروشکر
 پله ها رو پشِت پا زدم؛  یک یتار یِ و تو
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رو روشن کردم و چشمام رو از ظلمات   میچراغ قوه گوش ستم،ین ِدشیتو د گهیکه د دمیفهم  یوقت
 نجات دادم؛ 

 

انداختم و  شگاهیدر آزما یِ کرده بودم افتادم! نور و باال شی که زندان دهیَور پر یاون دختره  ادِ ی تازه
 تو قفل چرخوندمش  دم،یکش رونیمانتوم ب بیرو از ج  دیکل

 

 ؟ ییکجا یخواهر ُقالب ی_ ه

 

 !دمیاز جا پر ترسون

 

 رفت هوا غشیاز پشِت سرم بود! با لرز برگشتم و نور رو گرفتم روبروم که ج صدا

 

 ! وونهیاوُن، چشمام در اومد د نییپا  ری_بگ

 

 هان؟ رون؟یب  یچطور از ُاتاق اومد نمی َشَبح! بگو بب ییتو وونهیگفتم: د یحرص

 

 رو تو صورتم تکون داد! دیهاش رو تاب داد و دسته کل ابرو
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که   یاون ،ی و سپردن به من گوگول  یو اتاق پرورش شگاهی ُاتاق ورزش، نمازخونه، آزما دِ یکل  ی_نا سالمت
 زاپاس بود!  یتو برداشت 

 

 خل و چل سپرده بودن! نیرو به ا دیدسته کل هیبود! چطور   بیعج یل یخ گهید یکی نیا

 

خوشگلتون برو باال، بگو من  ! فقط تورو جوِن اون معاونالی خی تکون دادم و گفتم: خب حاال ب یسر
 ! یفتی حالم خوب شد خواهرم گفت بمون مدرسه از درس عقب ن

 

 ؟یدیفهم  فتادم،ی ن ریبرم تا گ نجایاز ا دیبا منم

 

کرد و   یدلچسب بود، خداحافظ  یلیمحلولت خ  نکهی هاش رو تند تند بهم زد و بعد از گفتن ا پلک
 رفت؛ 

 

 نتم؛ یهم اونجا نبود که بب یکج کردم، کس  یو راهم رو به طرِف در خروج دمیکش قیعم  نفس

 

 همه عجله؟ نی_کجا با ا

 

 باالخره اون معاون توَرم کرد! شه؟یاز کجا نازل م یهمه بدشانس  نیا

 

 دهنم رو قورت دادم و خواستم به عقب برگردم که.. آب
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 صدا که معاون نبود،  نیصدا، ا نیا

 

 بود!  انیشا

 

 کرد... خمیعقب، چشماش م دمیچرخ

 

 _سالم!

 

 *درسا

 

 رو تو جاش گذاشتم و تند تند پلک زدم؛   ملیر ی فرچه

 

 ! میمنتظرن با هم ناهار بخور نایزود باش خالت ا ی: ُدرمامان

 

 ؟یزد   وندیبچه رو با حلزون پ  نیخدا سرعِت ا یا

 

 دم یرو د  باید نهیتو آ از
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 بزن!  کی _ ُدسا ُدسا برا منم مات

 

!  تیخواستگار ادی خسرو م ،یشی اگه برا تو رژ بزنم، خوشگل م  گهی_ نه ددمیو لپش رو کش  دمیخند
 خونمون؟   ادیب اهی معصومه جون با دسته گل رِز س یدوست دار

 

 خوام ! یکنان گفت: نه نه نمک خوردم نم  غی ج غی و ج نییباال و پا  دیپر

 

 !بای_ اون ِشَکر د

 

 م؛یشد کینزد دمیچرخ  یکه حاال تلفن به دست وسِط هال م یرو گرفتم و از پشت به مامان  دستش

 

رو   اریآقا ماز دیسالم برسون   د،یاریب  فیجمعه تشر یِ ! براهیچه حرف نیکنم ا ی_ نه نه، خواهش م
 خدانگهدار. 

 

 ااار؟ی داد زدم_ ماز متعجب

 

 : خواستگااار!د یبه صورتم پاچ  یزیآب دهنش رو قورت داد و لبخنِد ر مامان
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 *درسا

 

  ای! آه آه بد یبزن یو م  دیبزن یو م  دیاریو گل ب دیاریُمبارِک و مبارکه مبارک، ُگل ب  ه،یشِب روبوس  امشب
 وسط عروس خانم! 

 

 ل بلند شدم و رفتم طرِف تو آشپزخونه، مامان و خاله مشغوِل کار کردن بودن؛از رو مب  کالفه

 

 _ مهسا! 

 

 شد_ جونم؟  کمیبه دست، نزد ین یریش  مهسا

 

 محکم بهش زدم؛  یاز تو ظرف برداشتم، و گاز ییکاکائو یِ شکایم هی

 

 !اوردمیسِر پسر خاله جانم ن ،یناپسند یِ جونت رو مَنِگنه کن تا خودم بال یداداش مهر نیَدَهِن ا ای_ ب

 

خاله مهناز رو دوِر کمرش   یکه مهرداد، کمربنِد عرب  یصحنه ا دنِ یسر مهسا وارِد هال شدم، با د پشتِ 
 !میکرد وسِط سالن خشک شد یم نیتمر انیخرداد  ید یبسته بود و با س 

 

  ادیبذار بابات ب  ؟یکن بچه مگه تو دختر ایخاله از آشپزخونه بلند شد: مهرداد ح یِ لحظه صدا همون
 !گمیبهت م  نتت،یبب   نطوریا
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 رو مثِل مارمولِک رقاص تاب داد و داد زد:  کمرش

 

 ُگِل مجلس خودمم! یآماده کنم! تازه جمعه هم تو خواستگار یو ُدر یماز یخودم و برا عروس  دیبا
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  ستیبه تشکر ن  یازیدهن ُپر نگاهش کردم که لباش و غنچه کرد و گفت: نه نه، نو  رتیح  با
 دخترخاله!

 

 !یاری ب ری گ یتون  یرقاص تر از من که نم باالخره

 

  یق یخشمم و فروکش کنم نفس عم خواستمی که م یبار با حرص نگاهش کردم و طبق عادتم زمان نیا
 سوخت. یبی که گلوم به طرز عج دمیکش

 

 یشدن. مامان چنگ ییرایوارد پذ مهیازدهنم خارج شد که خاله و مامان، سراس یبی عج یدرد، صدا از
 به صورتش زد ، و پا تند کرد اومد سمتم.

 

 دبستانم افتادم . دست داشتا!  یناظِم اول ادِ یرو کمرم که  د یدو تا کوب محکم
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 شد!  یچه حال  شی _نگاه بچه دِم عروس 

 

 رو قورت دادم ... شکایاز م یادی اون حجِم ز یدم و به سختته دل تند تند سرفه کر از

 

 آشپزخونه شدند و مشغول صحبت .  یِ که مطمئن شد، حالم خوبه همراه خاله راه مامان

 

پاهاش بود   یِ زاک  کیدادِن ز چیبه مهرداد انداختم، سخت مشغول به هم پ یمبل نشستم، و نگاه  رو
. 

 

برداشتمش. از   ینهارخور زیم یحال بلند شدم ، از رو یب  میگوش امیزنگ پ یبا صدا شه،ینم نطوریا نه
 بود.  نایطرف س 

 

 نمت؟ ی تونم بب یم  ؟یخوش ی خوب ،یخان ی_سالم عل

 

 عنوان انتظارش رو نداشتم! چیه به

 

 زدم و نوشتم:  یاز سر خوشحال  یلبخند

 

 د؟ یب... شما خو سالم
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 کنم. یخواهش م بله

 

 بود ، بالفاصله جواب داد. نیآنال

 

 دِم خونتون! امیجمعه ساعت شش م  ی_ اوک

 

 رو نگاه کردم.  امشیو جمع و جور کردم و دوباره از اول پ لبخندم

 

 ! نایگفتم،دِم خونه...من و س ییخدا ایکه گفته بودم  یبله ا دنیبرم ...اما با د عمراً 

 

 ها!  زنهیَنمه مشنگ م هی نپسرِ یگفته بود ا ونوس

 

 ..الیووا

 

 بمونه رو سرم.  زارنیخواستگاِر قشنگم و رد کنم مامان و خاله ام مو نم  اریماز اگه

 

 کردم:   پیونوس و لمس کردم و تند تند تا اسمِ 

 

 شه نرم!  ینم خوب
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 . امیم م،یکن  یدو کلمه اختالط م هی رمیم گه،یدِر د جلو

 

وقته قهوه نخوردم    یلیکنم،چون خ یقبول م  م،یقهوه ُترک بخور هی میاصرار کرد بر یل یخ  اناً یاح اگه
 پول ندارم بخرم که!

 

 به خودش داده چه بهتر!  یتکون هی  ومده،ین نایس نیا حاال

 

 !انیهم به هم م یلی که خ رهیمارمولک و بگ یمهسا ن ی هم اد،یب  اریماز اصال

 

 فقط ،بوس ونوس! ینکن رید

 

 قلب فرستادم.  یموجیا هیو ِسند و لمس کردم و تهش هم   دمیکش یق یعم  نفس

 

 موهام و مرتب کردم...  نهیرو مژه هام و تو آ  دمیکش ملُ یعجله ر با

 

 ! نایاز س  یشش بود و من منتظر تماس  ساعت

 

 رفت،  برهیو  رمیتحر  زیرو م یگوش
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 داده بود: منتظرم! امیخودم و بهش رسوندم باز پ   یپرش با

 

 نیبه ا یپز هیمن  ،یزدیشد زنگ م  یم یچ فم،حاالیو انداختم تو ک  یم و گوشبه دماغم داد ینیچ
 دادم!  یونوس م

 

 . رونی از اتاق زدم ب یو بستم و جلد  فیک پیز

 

 انداختم،  ییرایبه پذ  یپشت ستون نگاه از

 

اختالِل   حِ ی که در حال توض دمیفهم برد،ی که به کار م  یبود ، از کلمات  ستادهیرو به آشپزخونه ا  ونوس
 مامان و خالست!  یو عالئمش برا  یافسردگ

 

 بده دختر!   رتی خ خدا

 

 لب با خودم گفتم ری براش فرستادم و ز  یداده بود، صلوات نایکه به من و س ییفحش ها الی خیب

 

 ... اورتی و  اری خدا

 

 ! یایو ب یچون ی خواس بپ یم  یچجور دونمی خالم و نم  یول چ،یکه ه مامان
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 .ستادمیبود ا  دیآروم و لرزوِن خاله، که ازش بع یبرم که با صدا  خواستم

 

 مهراد من هم!؟ یعن ی_خانم دکتر 

 

 اهلل! بسم

 

 .یرفتم سمت جاکفش  نی پاورچ  نیخنده ام و گرفتم و پاورچ  یجلو بزور

 

 ! یاون مارمولک رقصان و چه به افسردگ آخه

 

بره و توجهش   شیروال پ  نیهم دوارم یحال ام  نیا اب یول  ره،ی گ یقرار م  ریهم چه زود تحت تاث خاله
 سمت مهراد جلب بشه تا من! شتریب

 

که دو   رون،یدر و آروم باز کردم ، سرُم بردم ب دم،یدو اطیعجله گره آخر کفشم و زدم و به سمت در ح با
 . دمید نیتا ماش 

 

 ؟ یعنیاهلل!کدومشه  بسم

 

 ده، یخر یبعد تصادف چ دونمی نم
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 خواستگار باشه!  اری ماز نکنه

 

 ...یدود یها شهیبا ش  دیتا سمند سف دو

 

 ! هیآخه، انقدر شب شهیم مگه

 

 معصومه و مرسوله انقدر به هم شباهت!  اون

 

 دهنم و قورت دادم و چند قدم جلو رفتم... آب

 

 نکنم!  انتیخ گهید  دمیتوبه قول م ایخدا

 

 شدم... وونهیپاک د یوا

 

 شوهراس نه تو که!ماِل زن و   انتیباش درسا، خ  آروم
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و   ومدیم  ینی کوچه رو در بر گرفته بود ،نه ماش یبی نگاه کردم ،سکوت عج اریاسترس به خانواده ماز با
 سِر بچه هاش! مونی دختر همسا یها غیج ینه صدا

 

 دانشگاه هستن؟!  ی_درسا جان همکالس 

 

محکم به   یبود چنگ ستادهیا  اری ماز ر،ا یَنه محکم بگم، که دختِر کناِر ماز هیدهن باز کنم و  خواستم
 !ستین  یکه فقط همکالس یدور و زمونه همکالس نیلباش زد و گفت: وا مامان!تو ا

 

 زو تو وجوش داشت!  ی هنوز هم همون بدجنس ه،یمرض

 

رو   نایس یکه سرتاپا  نطوریزد، هم یخانم چپ چپ نگاهش کرد و دست پاچه لبخند میمر مامانش،
 !کنهی م یشوخ  هیکرد گفت: درسا جان، مرض یم یبررس 

 

 به روش زدم و گفتم: بله،برعکس پسرتوِن!  یلبخند ،یالک منم

 

 انداختم؛  نایبه س ی چشم  رینگاه ز هی بعد

 

کاشت، تو دستش درحال جون دادن بود، و  یکنار جدول ها م ،یکه معموال شهردار ییزرِد کوچولو گلِ 
 نذاشته بود... زد،یکه م ییلبخند ها یبرا ییتوصورتش، جا یِ سگرمه ها
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 !فشردی کرد و گل و تو دستش م ینگاه م اریبه ماز  یطور خاص هی

 

 ؟ یداداش چته عاشِق آقا شد ار،ی: مازهیمرض

 

 بزن زنُگ!  دِ 

 

 ...ادنیسمت ما و با تمسخر ادامه داد: آخه نه که گل ها ز دیچرخ

 

 ! رهیگ یم دستش

 

پخش   فونی مهرداد از پشت آ یانگشتش بخوره به دکمه زنگ در باز شد و صدا  اریماز نکهیاز ا قبل
 نازک شدش گفت:  یِ شد، با اون صدا

 

 ... دییخودتوِن بفرما یِ خواستگار دی،خوش آمد دی_خوش آمد

 

 .نیآورد صفا

 

 از بوفون کم نداره! یدختر خاله دارم تا نداره.تو ُگِلر هی
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انداختم، همه ابرو ها گره شده و منتظر باز   ینگاه اریگردنم و چرخوندم و به خانواده ماز یبدبخت با
 شدن در، 

 

 جونم، باز کن دُر و پادرد گرفتن!  یگفتم: مهر متیدرونم با مال تی برخالف عصبان  ع،یسر

 

 باز شد، کی ت یبا صدا ودر

 

که حاال به  نای سمت س دمی چرخ  یدیو جلو گرفتم و تعارف کردمشون، و خودم با ببخش دستم
 زده بود. هیتک نشیماش

 

 بساِط!   نیچندبار ا یماه نکهیبگم دست بجنبونن، مثل ا می_بهتره به مامان و آبج 

 

 زد؟ی حرف م ینگفتم ، از چ  یزینگاهش کردم و چ  جیگ

 

 داد ادامه

 

 برداشت گفت درسا سر سفره عقده!   یخانم هیلت،یزنگ زدم موبا شی _چند روز پ

 

 شده! جیکردم مبهوت، گ نگاهش
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 : چندشنبه؟ گفتم

 

 ؟ یساعت چه

 

 لبش و خاروند و با شک گفت: گمونم سه شنبه بود، عصر زنگ زدم، آره!  گوشه

 

 بر تو!  یمعصومه وا یشنبه عصر...وا سه

 

 آبروم رفت!  د،یزم قاپو ا میماهرانه گوش چه

 

 خجالت نگاهش کردم وگفتم:  با

 

 ... نایس زهی_چ

 

 جان ونوس! ِش،ی اول نیکرده!بعد سروش ا  یبود، شوخ المونیاز فام یکی

 

و دستش و گذاشت رو دکمه   میو گفت: پس بر د،یکه سر مست خند د،یتو نگاهم د یچ دونمی نم
 زنگ!
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 رفت تو؛  رم،ی خواستم بپرم جلوش و بگ تا

 

خان،   نایس  نا،یآقا س یآروم گفتم: ه کردمی که شالم و مرتب م یاجبار پشتش قدم برداشتم و درحال  به
 . ستایوا ؟یری ! کجا مجی آب هو یس  یس نا،یس

 

گل  نیکرد: در ضمن ا فیسمتم گل و داد بهم و بعد تند تند رد دیو چرخ ستادیوا یدر ورود یجلو
 !اوردمیم ونیکام هیمحبوبم باز نبود، و ِاال  یمقدمه اس،گل فروش یبرا

 

 کردم.   کیام نزد ی نیزدم و گل و به ب یلبخند

 

 خوبه! نمی،هم  ی_مرس

 

 برداشت،  ی قدم دوباره

 

 به آسمون انداختم... یکالفه ا نگاه

 

 بده و دو کلوم حرف بزنه! خواستیقهوه م هیحاال،  ارم یب یاه چه بهونه ا اه

 

 ...افتمی
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 تو! مینر ال یخ یپخش کنم، ب یخوام چا  ی_اخه، من نم

 

شم ، اونا هم شِب   یرسوله و معصومه م هیرسما دارم شب  گهیبود گفتم؟ د یچ نیا یا یا
 خواب بودن! شونیخواستگار

 

 مان! یبس که همش خونه  از

 

 من و کفتر کن! ایخدا

 

 ! یش یاگه ناراحت نم  برم،البتهی و من م یچا یزیر یسر داد و گفت: اون که حله،تو م  یبلند خنده

 

 وارد شد،  یالله یتوجه به غر غرام، با  بس

 

 !رونیب  امیکرد، که من ب  یم نییدر رو باال و پا رهیدستگ ی بود، منتظر، ه  ستادهیجلو در اتاقم ا مامان

 

 باهاش کرد؛  یک یهول شد و دستپاچه سالم عل نا،ی گفتِن س ااهللی با

 

 زدم که چشاش شد اندازه پرتقال!  یلبخند مچهیاسترس، ن با
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 همون هم سفرتون هستن درسته؟ نا،یآقا س ؟یبود رونی _درسا جان.مادر تو ب

 

من و مامان و   یچشم  نیریوسط ارتباط ش دیپر ناینگاهم کرد، س یسرم و تکون دادم که عصب آروم
 ...دیمهمون دار  دونستمی من نم ،یخانیخوام خانم عل   یرت مگفت: معذ

 

 اصرار کردن! یل یخانم خ درسا

 

! خونه دیخوش آمد دییدادن، بفرما  ادیما به شما زحمت ز یِ دخترا نا؟یآقا س هیچه حرف نی_نه ا
 اشاره کرد و خودش جلوتر وارد شد.  ییرایخودتوِن. با دست به پذ

 

 و خنده خونسرِد رو لباش نگاه کردم که در جواب چشمک زد،  نایحاِل شکارم، به س با

 

 طرِف آشپزخونه عقب گرد کردم.  هیو  دمیکش یقی ! نفِس عمهوف

 

 97#پارت_

 

 ! دیشنو یم  یزی چ هیشما  گم،یم زی چ هی_ خالصه که من 
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بست مثِل    یم یدرسا خانم کوچولو بود موهاش و ُدم گوش  نیمن از همون موقع که ا ، یمرض جونِ 
اتاِق بچم و شکوند! حاالم که قراره بشه   شهیکه زد ش دی اون روِز اول ع یدوستش داشتم! حت ارمیماز

 قربونش برم!  یعروِس خودم اله

 

 . ادی زودتر تموم شه! شب نشده صبح ب  یکه دوست دارم هر چ هیسخت یِ ! امروز از اون روزاسخته

 

ما هم ادامه  یِ با ماز یَرَوند و تو زندگ  نیگلومون! درسا، بخواد ا نیجانم خشک شد ا نای_ مهیمرض
 !وندهیپ  یم تیبه َاَبد مروین هیسِر آماده شدن  چاره،یب نیبده که ا

 

 و اکبر!  اهلل

 

 شده! کاپ ی م طانِ یش  نیدسِت ا فتمیدارم م یدست یبوده که دست  یگناِه من چ خداجون

 

 بود! نیهم هم ییهمون اول ابتدا از

 

 رقصوند وسِط مجلس!   یم ِکرم

 

 !میبود ی همکالس ییاز بِد روزگار، کالِس اول تا سوم راهنما هیمن و مرض  آخه

 

 ساختم!  یرو من فراهم م  یمیدِ  یِ سال هم دو چهارِم باران ها هر
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 !ختمی ر یِوِزه اشک م نیا یِ ها یکه از دسِت بد جنس باز بس

 

بود که   نگونهیرو انتخاب کرد، و ا یا گهید یشد و اون رشته  اریشانس آوردم، که شانس باهام  و
 مارستانیبخت برگشته ب یمارای سِر ب ه،یمرض  یِ ها یباز یعقده ا  یِ ما از هم جدا، و باق  یل یتحص رِ یمس

 در اومد!

 

 مقنعه به سر بخون! لِ ی، عزرائ گمیم پرستار خانم

 

ُگل سرُخ خم کردم، و به ادامه بحث و مناظره سالن گوش   یقور دم،یچ ینیس یِ ها رو مرتب تو وانیل
 سپردم... 

 

بوده! شما   یخانم، باالخره درسا دختِر خونست، از اولم که دنباِل ورزش و نشاط و سرگرم هی: مرضخاله
 ! گرمیکه ج  یکن سهی دختِر ما مقا ختن یر  ییکردنتون رو، با سرعت چا قیانتظار سرعِت آمپول تزر دینبا

 

 بودم که... هیمنتظِر فواراِن مرض  ه،یجواِب خال یا با

 

 یبوده! کالً شبکه   ی: آره خب دخترخاله از اول دنباِل ورزش و نشاط و سرگرمختیدوباره نمک ر مهراد
 وافرش به فوتبال! یخودش قرار داده بود از اوِل راه، خصوصًا در عالقه  یِ سه رو الگو

 

 !دیپس چرا پدرام نرس ی وا یبلند شد: ا شونی معن  یب یموِج خنده ها انِ یمامان م یِ صدا
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 ها رو بکش!  ییزودتر زحمِت چا یگلگفت تو راهم؛ ُدرسا  خودش

 

 َتر رو در آوردم،  ین ی ریجعبه ش  خچالی از

 

 ها ببرمشون؛  ییتا بعد از چا ،ینهارخور  زیم یِ و گذاشتم رو دمشونیطال کوب چ ینی س یِ تند تو تند

 

 بسم اهلل!  ایبود،   نجایاآلن ا نیکو؟ هم ییچا یِ ن یپس س نمی بب ستایها! وا ییچا

 

 ختده هاشون، سر جا خشکم کرد. ی سهیر گهید بار

 

 . اوردیدرسا خودش م  ؟یدیجان پسرم، شما چرا زحمتش رو کش نا ی_دستت درد نکنه س

 

 پسره رسمًا ُخل و ِچله! نی! ایلعنت

 

 جان تعارف نکن! اری_ بفرما داداش، بردار مازنایس

 

 ، ینوش یراحت تر م ینطوریرو بذارم رو پات ا  ینی بذار س اصالً 
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 ! نیرو زم زهی بر شهیهم خورد نم  تی ن یریش  یها کهیت

 

 ! بتایوا مص گهیجمع بشه د مورچه

 

 به خودم زدم اوخ! یلیس هی

 

ها تو چهارچوِب آشپزخونه حاضر شدم که همون لحظه  ینیری ! با شفتادهین ی باش درسا اتفاق   آروم
 و ُحضار رفت هوا! اریو هواِر ماز  غی ج یِ صدا

 

. 

 

کنم، انتظار داشتم بعد  یجگر سوخته بود نگاه م ارِ یمامان که حاال تِن ماز یبه دامِن گل گل  یچشم ریز
توش   یتی ری لثه نماشون نشستن و گفتن: حتمًا خ یِ با لبخندا  یاتفاق قهر کنن بذارن برن! ول نیاز ا

 بوده!

 

  بشی دفعه کجا غ کی دمیداشتم، اصالً نفهم اجیاحت طیشرا  نیخدا جون چقدر به بودِن ونوس تو ا آه
 زد، کجا رفت!

 

 شه تو آسمون! میبلده مثل کفتراش ج  خوب
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 ؟ یرو بشکنم: اوم شما هنوز معلِم کالس اول نمونیب یِ خ یکردم سکوِت  یرو صاف کردم و سع گلوم

 

 : آره انشااهلل! ار یماز

 

 ه؟یآل چ دهیهمسِر ا ک یداشتن  یِ برا ارتونی شما مع   ار،ی آقا ماز گمای _ ماشااهلل ماشااهلل، م

 

 الماس خالص توشونه! کهیت هیآن فکر کردم  کیزد، که  یچنان برق  چشماش

 

: ُدرسا باشه! دستپختشم گهیو م زنهیروش نصب شده زل م میورزش  یِ که عکسا یواریبه د متفکرانه
 خوب باشه!

 

نداشتم ،   یتخابش نقشکه اسمم بود ، که تو ان شیبودن؟! اول اریمع نیکه گفت یینای_ جسارتًا اآلن ا
 هم که اآلن تو اتاقش الال کرده، دستپخت براش مهمه! بایبود، د یژگیو هی شمیدوم

 

 ندارم، چون دوسِتت دارم!  یاری_ معار یماز

 

 چه وقتش بود برادِر من؟ نه برادر که نه.. نیمن! خب ا یِ وا

 

 شدم؛  رهی خ  نیزم دِ یکرده به پارکِت سف  ُکپ
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 رو واضح و روشن بگم، ییزایچ هی د یکه نه اولش با اریدارم! مع اریمن مع  ی_ ول

 

بدت   ای اد یشناسم! خوشت ب یم یهمونطور که من تو رو از بچگ  ،یشناس  یم  یتو، مُن از بچگ  خب
خب   یطلبم، ول ی! البته بازم پوزش م سی ابل ه،یو خواهرت مرض  ،یفرشته بود هیتو از چشِم من  ادیب

 حق دارم. 

 

گوشه لبش به  یشگیکردم، با همون لبخنِد هم  زی آنال یلحظه ا یرفتم و صورتش رو برارو باال گ  سرم
  یول اد، یکنم، من از ازدواج بدم نم ینیمقدمه چ یل ی خوام خ یبود؛ ادامه دادم: نم رهی چشمام خ
 ! ادیخوشمم نم 

 

 هی یِ کنم برا میتقس  میبخوام خودم و به دو ن نکهیا یو ندارم، آمادگ  شیاالن آمادگ یعنیبگم،   چطور
 !دیجد  یِ زندگ

 

 گفتم و نفس حبس شدم رو آزاد کردم.  نارویا

 

 واقعًا دوستت دارم؟  ی_من چ

 

  یو م ید یکه تو د ییاز دخترا  یلیخ  هِ یمن شب ار،ینگاه نکرده بودم! ماز هیبه قض یشکل   نیحاال ا تا
 ستم، ین  ،یشناس

 

 َدِبالم کِف سالن!  رِ ی ج ری بعد از مامان و بابا فقط توپ و توُر دوست داشتم با ج من
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 فکر کنم به توپ و تور و شوت فکر کردم! ،یبه عشق و عاشق  نکهیاز ا شتریب

 

 نه؟  بهی عج

 

 زدم، که هنوز باهاش چشم تو چشم نشده بودم؛ یحرفارو وقت  نیا ی همه

 

 اش دوره کردم، آخرم رو درست تو چشم یجمله  نیا اما

 

 ینفر رو بعد از خانوادم و ونوس از تِه قلبم دوست داشتم، م هیمن تا به حال، فقط  اریراست: ماز رو
که باهاش   یبود! کس قممیرف نی بهتر یدوره ا هیمخاطِب خاص نبود! اون تو  هی هیاون شب یدون

 پوچ بود، تجربه کردم! گرانیآرزوهاُم، که از نظر د نی مضحک تر

 

 ست، یموتوِر خفن شدن، چرخ زدن باهاش تو پ هیسواِر  مثلِ 

 

 محبوبم دادم! مِ یاز ت  تی حما یِ ورزشگاه برا یِ که با تمام وجودم تو  ییشعارا

 

 قلبم جاش داده بودم ... یبود که گوشه  ینفر  نیو آخر نیتا امروز اون اول  و

 

 بهت نگم، چون که.. نارویتونستم ا یم
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_ صدا از  اری نامفهوم!ماز یل یخ ک،ی نزد یلیمثل پچ پچ دو نفر، خ  د،یحرفم رو بر  یف یپچ پِچ ضع یصدا
 ه؟ییرایپذ

 

 تخِت من باشه!  رِ ی گمونم از ز یدونم، ول  ینم  د،ی_ شا

 

 ! یکنم، اونم نشد! اصالً من و چه به خواستگارباز یبارم اومدم تو عمرم سخنران  هی

 

به   دی! عمو فرهادت پر پر شد پر کشمیبر  ایجان، مادر زود باش ب  اریز: ما دیخانم هوار کش میبار مر نیا
 آسمونا! 

 

 به سمت در؛  میشد میو ج میاز جامون بلند شد هول

 

 : دستت و بردار بذار دُر باز کنم. ار یماز

 

 ! بذار من باز کنم.گهید رسی_ خب منم دستم رو دستگ

 

 _ خب باز کن!ار یماز

 

 ! گهیکه من بتونم بازش کنم د ،یدستت و بردار دی_ خب تو بامن
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 ! یباز کن  یتون ینم  یدی_ بفرما دار یماز

 

 بهتره نه؟ ینطوریا م،یهم زمان باز کن  ای تونم اصالً ب ی_ ممن

 

 دو سه! ک،ی

 

  ین یقزو یِ شه! ) عجب سنِگ پا  یروغن کار دیدر با نیا ارم،ی با خودم روغن م  یسر نی: اار یماز
 !(یهست

 

 . میش یبهتر مزاحمتون م ِط یشرا یِ تو گهی وقت د هی_خب خدا نگهدارتون باشه انشاهلل 

 

 بر پا بود که نگو! یکوبی رقص و پا هیدلم  ته

 

 روِح پرفتوحت فرهاد خاِن آسمان ها!   بر

 

 ! یدیپر کش یونوس خوب موقع یِ کفترا مثلِ 

 

شد و زمزمه وار گفت: مجبور   قیخارج شد، تو صورتم دق  اطیبود که از ح ینفر نیآخر ار،یماز
 درسا! خداحافظ. یخوب فکر کن گهیبار د هیدوست دارم که  ی،ول یستین
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 * ونوس

 

 به جوِن من!  نی زنیغر م نیدار یشما هم ه  ر،ی ز نیوجبه ا هی! کالً نایس گهی_ َاه بس کن د

 

 تو بود! رِ ی رو انداخت رو صورتم و گفت: همش تقص شی گوش نورِ 

 

 دارم به زور نفس بکشم! ریز نی! که امیتخت استتار کن  رِ ی تو اتاق، بعدم ز  امیب  ،یزد امکیبه من پ تو

 

 دو تا رو بشنوم! نیا خودِ یب  یِ حرفا که

 

 !یصورت  یِ تو خانِم ُلپ ها   رِ یتقص

 

: اگه تو عاشِق دوسِت خنگ و بال  نکه یبود ، تا بهش برم، مثِل ا نمیجواب تو آست یاون لحظه کل  تا
 !ستیمن ن رِ یتقص ،یو کودک و کودِن من شد  ِف یتکل

 

 عالمت تعجب شدم!  هِ یتو حالم پا کرد که شب   ییگفت، غوغا که《یصورت  یِ خانِم ُلپ ها  》 نیا یول

 

برا  تر،یتوئ  یِ ، اون اکانت تو یتعجب کن یرو داد: حق دار  میقدم شد و جواِب ُبهت زدگ شیپ  خودش
 داشت، اصفهان!  کانی که پ یمن بود که قاسم گوجه، هکش کرده بود! همون
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 ؟ یهست یتو چجور دختر نیخواست بب یهواش رو داره، م یلیخ  انیشا چون

 

رگ  کرد، به قوِل خودش: ما تو جاِن رفاقت شاه  شهیخب، چه م یبود ول  یاز نظِر من کاِر مضحک  البته
 !میدهیم

 

 _ تو راِه رفاقت البته!

 

 گرفتم! ی! کاش اون قاسم گوجه االن جلوم بود تا ازش ُرب مادی نفسم باال نم گهید یخدا یوا

 

 شه؛یبه شمار افتادمون م یِ نفس ها  یُدرسا ناج یِ صدا

 

 !یاستراق سمع باز گهیبسه د رونیب ا یب  ،یریدونم اون ز یچشم سبز م یِ شیپ ی_ه

 

به اذِن  شن،یم  ینامرئ هیثان  یکیزد؟ موندم امروز چرا همه تو ا  بشیکجا غ هوی جیآب هو  نایس یراست
 خداوند متعال!

 

 !ژنیاکس  ش،ی اومدم، آخ رونی تخت ب  ریو با زحمت از ز زی خ نهیس

 

 درسا که مانتوش رو شوت کرده بود اونطرف دادم و  لِ یژکوند تحو یلبخند
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 زشته خواهرم.  نجاستینامحرم ا االن یقشنگه بال! ول یل ی: تاِپت خگفتم

 

 رو چشماش  دیاش رو کش   یتیلب نثارم کرد و چشم بنِد ک  ریز  ییبابا  برو

 

 من؟ یِ تا حاال مهراد فنچول، مارمولِک رقصان شده نامحرم برا ی_ از ک

 

رو فراموش    یمرض ختِ ی خوابم بخوابم، بلکه ر یداشتم ونوس! همونقدر َگس، م یُخرمالو طعم   روزِ 
 کنم!

 

 بود!  نیخشمگ بی ُخر و ُپِفش رفت هوا لوزش امروز، عج  یِ رو گفت و صدا نیا

 

به  یلحظه ا یِ قلبم رو برا انِ یکنارم رد وضر یا هیبودم که سا رهی طور مثل ماست به روبروم خ نیهم
 شماره انداخت! 

 

 خواستم برم،  یم گهی: نترس دنایس

 

 خانم! زِ یآواِز روح انگ نیبا ا ستی موندن ن یِ جا ریز نیا
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هم فشرد و نعوذ باهلل من   یِ باشه، چشماش رو محکم رو دهیرو د نیخشمگ یِ انگار تازه خرمالو هوی
 گفت! یبلند و کش دار  مِ یرج  طانیالش

 

 رون؛ یَجست ب دهیسه نکش به

 

 نداشت! طانی هم به ش یاون لحظه شباهت کم یِ درسا تو نمیب یکنم، م یکه فکر م حاال

 

 صدر باز!   یغاِر عل  مثلِ 

 

 ها! یده تومن نیاونم از ا ،یآشام ییِ آلبالو ُرِژش

 

ره ا و َِ قرمزشون کرده بود! زبونش هم مثِل اسکار   یاسی شگاهِ یها تو آرا یاز موهاش، که تازگ یَت
 شده بود! زونیآو
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 * ونوس

 

 لب خوندم ری که نوشته بودم و ز یمتن گهید کباری
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 زد(  نیرا بر زم مانمیا تی دلبر قهی)تاِپ 

 

 . نایس

 

 الزم بود... طنتی ش کمی

 

و بعد زنگ  نهیبب  نویکه بلند شد اول ا  ش،یکنار گوش ر،یتحر زی ذوق کاغذ و تا کردم و گذاشتم رو م با
 جون و حال و احوال کنه! نایبزنه به س

 

گذاشتم و  فمیتو ک  متیجزوه کالس رو، با مال یخدا  یاکبر یآقا یاتاق خارج شدم و جزوه ها از
 که از کتابخونه کش رفته بودم گشتم. یروانشناس یهراسون به دنبال مجله ها

 

 نه؛ ایسالمن  نمی خم شدم برداشتمشون و دونه دونه چک کردم بب عیبودن ، سر  ینهارخور زی م ریز

 

 وادارم کرد بچرخم سمت آشپزخونه.  نایخاله م یبودم که صدا فمی ک پیتن با زحال کلنجار رف در

 

 !ارنی_ونوس جان کجا خاله؟ زنگ زدم شام ب 

 

 مهمون لبام کردم و گفتم_نه ممنونم خاله،  یلبخند
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 کمکش... رمیمهمون داره، م یجون زنگ زده ،امشب کل مادر

 

 براش ژاله چند رنگ درست کنم!  رمی قول خودش م به

 

 به دست و با قِر فراووِن کمرش اومد سمتمون. کریکه مهرداد اسپ دیخند بلند

 

 رو هوا برام فرستاد که یبوس

 

 باز با بساِطش اومد! نیلب گفتم،ا ریو ز دمیلب کش ری ز یپوف

 

  هیخراب کنه، با   شیوجب مین یاز دوست دختر ها  فیبشه و حاِل خوبم با تعر  زونمیآو نکهیاز ا قبل
 .یو با دو رفتم سمت جا کفش  ،یو هم گوش فُمدبرداشتمیحرکت هم ک

 

 بود کرش یاسپ  ریسمتش که درگ دمی،چرخ دمیکفشام و پوش نکهیاز ا بعد

 

خوش صداش، تق تق به هم  کری اسپ ِک یکوچ یها یبه بدنم دادم که باتر یچ یو پ  دمیخند  زیر
 خوردن. 

 

 ... ینکن یحقته، تا تو من و پرنسس ضحاک ماردوش معرف  آخ
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 !تهیعفر هیو اون مرض انیفاِب شا قِ یرف یجلو اونم

 

* 

 

 مادرجون!  رونی چخبره ب یدون ی_ اصال نم 

 

 قفِل قفِل! ابونایخ همه

 

 نبودم...  یخوب گریبار باز نیسمتم که نگاهم و ازش گرفتم،ا  دیبه دست چرخ  مالقه

 

 بهتر بود!  دمیچش یخوش فرم آغشته به نمک و فلفل و روغن شتر مرغ و م  ییاون دمپا طعم

 

 خواد! یم  لیاش که گذشته دل  هیبه ثان هیاندازه ثان ر،بهیساعت تاخ  مین یبرا

 

نکنم و   یوقت خرابکار هیحواسش به منم بود که  زد،ینگاهش کردم ؛ داشت سوُپ هم م  یچشم ریز
 نکنم! فیو مو به مو تعرکار در برم و اتفاقات  ری مبادا از ز

 

 مادر! یگفت ی_خووب،م
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 گشتم! میمناسِب ادامه جمله قبل یژله رو هم زدم و به دنباِل جمله ا عیتند ما تند

 

 با زنِش،واس خاطر اون! ی_آهان،آررره...امروز سالگرد ازدواِج روحان 

 

نگاهم کرد، قشنگ حساب کار دستم  زدیکه توش تعجب و خشم موج م ییکه گفتم با چشما نویا
 خوب نبود ادامه بدم... گهیاومد! د

 

 از تو زرنگ تِر.  نی!ایذاریرو سرکار م چارهی ب رزنی، پ  هیکارا چ نیبسه ا آره،

 

 غلط کرد با تو! ی_روحان 

 

دارن، چرا  یمهم تر یِ کاراخدا  یبنده  یروحان  یترس نگاهش کردم و گفتم_اع مادر جون زشته، آقا با
 دشنام؟ 

 

  یک تی زندگ یمصاحبه، بگن الگو یبرا انیب گهیَپر...!دوروز د نایو ا  یزندگ ی الگو یحرفا بزن نیا از
 . یو ندار دنشیچِش د  یگفتی: جاسم، جنتلمن محلمون ها! همون که م گمیبوده؟ م

 

 گفت.  یبهم انداخت و اهلل و اکبر ینگاِه بد دوباره

 

 رفتم ، ژله ها رو گذاشتم و  خچالیبه سمت   ،یتمامن مظلوم افهیم و با ق نکرد یتوجه 
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 بمیفرصت ها نص نیاز ا گهیترک کنم، که د یگرفتم که صحنه رو قبل از هر زد و خورد میتصم
 ...شهینم

 

  اطیپا تند کردم و مثل جت رفتم تو ح ینگاه به پشت سرم انداختم ،به ظاهر حواسش نبود ول هی
 بود و مادرجون روش حساس.  امرزی حاج بابا ، خداب  ادگاریقد بلندمون ، که  الِس یپشت درخِت گ 

 

از   اطیو اومدن مادرجون تو ح یزنگ و پشت بندش، باز شدِن دِر ورود یبا صدا قهیاز چند دق بعد
 . رونی پشت درخت اومدم ب

 

 ام کردم. هینم زده رو، وارد ر یِ ن هاو عطِر چم  دمیکش یق یعم  نفس

 

 جاِن! انیسرت کن،شا یزی چ هی: برو تو مادرجون 

 

 ه؟ یک گهید نیاول به َدر و بعد به دور و برم نگاه کردم،بابا ا رتیح  با

 

 جان و چسبوند پشت اسمش! هیآشنا نشده،  ومدهین

 

 رو بند!   یملحفه گل گل افتم،ی
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 و شل و ول انداختم رو سرم.   دمشیحرکت کش هیباال و با  دمیپر

 

 ... زدیمادر جون تنها لبخند م یها فیبود و در جواب تعر ستادهیگوشه حوض وا ریجلو ،سر به ز رفتم

 

 !کنهی م ییچه مظلوم نما یآ یآ

 

سرم   یکردم و با لبخند یجلوه بدم و مثالً بگم که من تازه اومدم ، سرفه ا یصحنه رو عاد  نکهیا یبرا
 مهمون خوشحال، سالم کردم.  دنِ یاز د زبان،ی زده م جانیه یبلند کردم، و مثل بچه ها و

 

 !یو خاص   کی. چه چادِر شزم؟ی عز  یمی، تنظ  ی_سالم ونوس جان خوب 

 

 جوابش و بدم که مادرجون قبل از من گفت: خوبه خداروشکر...  خواستم

 

 تشک خوبه! یرو ی،برا  خرمیبرات م یداخل پسرم ، خواست بفرما

 

 ته چشماش نگاهم کرد. طنت ی تعجب مادرجون زل زدم، که با ش  با

 

 و پشت سر مادرجون رفت؛ منم به اجبار  دیسکوتم، تنها خند دنیبا د انیشا
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 نشستم.  نیرفتم روبروش رو زم اد،یمادرجون از آشپزخونه ب نکهیداخل و قبل از ا رفتم

 

و تند تند تکون   شیبغلش ، گوش  زِ یم یرو میبچگ یبه عکس ها رهیبهش انداختم که خ ینگاه
 .دادیم
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 رو سرم...  دمیبه نوشته رو کاغذ، نگاه کردم و با دستم کوب رتیح  با

 

 !هیبه فنا رفتم از هفت زاو قشنگ

 

 !یبار بگم ، مهرداد کاش واقعا تو بود نی اول یبرا تونمیم

 

 من! جمی کردم ، چه گ داشیپ زی اونور که کنار کاغذ رو م  نوریا دمیپر ی، م لمیبه دنبال موبا  یُهلک ُهل

 

 برداشتمش و شماره ونوس و گرفتم. عیسر

 

 گفت ،  یبوق برداشت و بله ا نی اول با
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 ! یپهنه رو گوش  ،یمیتو صندوق قد یدور از چشم مادرجون ، تو انبار شهیهم مثل

 

باشه و دلش آزرده   کیدر غم من شر کردن و درآوردم ، بلکه اونم هیگر یادا یها  یندادم و ها امونش
 بشه.

 

 بفروشتت چهار هزارا! نایدست س دمتیانقدر زار زار نکن ، م  شهی_درسا...بسه ، آِب بدنت کم م

 

  نجایا ایبا گفتن پاشو ب دهینکش هی کردم که به ثان  شتریو ب میمصنوع هیشدت گر  نا،یکه گفت س نیهم
 قطع کرد.

 

و از اتاق    فمی و انداختم تو ک میبرداشتم ، گوش  یمانتو و شال  یو سرسر  یسمت جا لباس دمیپر یجلد
 خارج شدم. 

 

 آشپزخونه یورود یو جلو نییها رو رفتم پا پله

 

 بستمیمانتو رو م  یکه تند تند دکمه ها یحال  در

 

اومده  شی پ یل یرفتنام خ  ییهوی  نیبلند گفتم، از ا ی، خداحافظ کردمیم دایشال و پ یپشت و رو و
 بود و اهل خونه عادت کرده بودن!
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 تکون دادم و آدرس و گفتم ،  نیماش  نیاول یدستم و برا  ابونی خ سر

 

 پسر جوون آشنا! هیو راننده اش هم  یِ شخص  نیماش نکهیاز ا غافل

 

  نِ ییو پا میگوش یحرفه ا  یلیو خ هیک  دمیفشار آوردن به مغزم، و مرور سفر اصفهان ، فهم یاز کل بعد
 رو خبر کنه !  نایو س انی دادم: شا امینگه داشتم و به ونوس پ  نییپا

 

 تو اصفهان دنبالش بود! یس یهمون پسرس که س نیا

 

عوض کنم تا   ری کردم تمام حواسم و جمع کنم و مس یبد صبح و فراموش کردم، سع یِ کال اتفاقا گهید
 پرت تا بچه ها برسن!  یجا هی میبرس

 

 * انیشا

 

 نگاهش و ازم گرفت،  ده،یاش شدم که خجالت کش رهی خ یلبخنِد ژکوند با

 

 . دمیو خند رمیخودم بگ یجلو نتونستم

 

 تو دستش،  یاس ام اس گوش  یبا تعجب نگاهم کرد که با صدا  یچشم ریز
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 ؛ یو دوخت به صفحه گوش چشماش

 

 کم ابروهاش به هم گره خوردن و آب دهنش و قورت داد... کم

 

 به آشپزخونه انداخت،بلند شد و با چند قدم کنارم نشست. یسرش و آورد باال ،نگاه آروم

 

  دی،هر جور شده با انیو به دستم داد و گفت: آقا شا یباال رفته نگاهش کردم که آروم گوش یابروها با
 !میبر

 

 بود که تو اصفهان...!  یهمون پسر نیاز طرف درسا بود و االن تو ماش امیپ

 

لب  ر ی دادم دستش و ز یکه نگاهم به چشماش بود ، گوش  یبه موهام زدم ، در حال یچنگ کالفه
 ...اما تو نه!ادی م نایگفتم_س

 

رو گرفتم و ماجرا رو بهش    ناینگاهم کرد که بدون توجه بهش از رو مبل بلند شدم و شماره س رتیح  با
 گفتم؛

 

 .زدی مدت ونوس دلخور نشسته بود و حرف نم تمام
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رفتم   یول  ومدیو رفت تو آشپزخونه، صداش م  دیگاهش کردم که مثل فنر از جاش پرن یطوالن کمی
 واضح بشنوم .  کترینزد

 

 ! عیسر امیم ییسر کوچه نونوا رمیم انی_مادرجون،من با آقا شا

 

 َسن!  پی.. َسن غلط الیی!؟نونوای_چ

 

 که. درود! میهوس سنگک کرده ،ندار ی_باشه، ول

 

 قبلم.  ی،رفتم سرجا ییرایقدم هاش به سمت پذ یصدا با

 

 ستوان... مادرجون حله! می_بر

 

 !ااامیقدش و بلند کرد و گفت: م نهیاخم نگاهش کردم که دست به س با

 

 100#پارت_

 

 به گذشته|  ی|نگاه
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 ت، ی اش با اسک یشیاز سالله و حرکات نما کالفه

 

 !شه یم ری خم نیلطفًا! تو مشمع هم نذار یکنجد  یبه شاگرد نونوا گفتم: دو تا خاش خاش رو

 

برداشت!   یکه گمونم َمالجش َتَرِک خوش نقش  ز،ی خورد رو م  یو کلش تق دیدفعه چنان لغز هی شاگرد،
 عقب رفتم! یاش چند قدم یاز حرکت ناگهان

 

 !؛ ستین یاسکوتر باز یِ که جا ییآخه قهرمان وسِط نونوا ؟یخوب ع؟ی شد َرف ی_چشاتر

 

 پاش بود!  تی که اونم اسک دمی د یمن، حاال م یِ خدا

 

خورد که مثل برق گرفته ها سرش رو باال گرفت و با    یاز خانومه چادر یزده چنان پس گردن فلک
 ؟ یکن  یم نی گفت: َنِنه چرا همچ یلهجه اصفهان 

 

 توپ حواَلش کرد  یاش انداخت و چشم غره ا ینیب  یِ به پره ها  ینیچ ننه

 

 کنم باهات ننه سوخته! یم نی چرا همچ  یابیکنم، که در ی_ صبر کن حاال بعدًا حسابت و کتاب م 

 

 نکن نون و بده دستشون برن! اتیباش مردم و عالِف ِنسکوتر باز زود
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.. 

 

  ییشکوفا یِ استعداداش به جا چاره،ی ب  عِ ی_ رفگهیلب م  رِ ی و ز زنهیاش م یریمحکم به سنگِک پن یگاز
 !شهیحروم م   ییتو اون نونوا

 

 محلست!  نیا یِ به دخترا شی ابزار یِ جوابش رو داد : حروم اون نگاها وونیاز تو ا عمه

 

کنه جواِب عمه رو بده: اممم  یم ی و درسا با دهاِن ُپِرش سع  شهیخنده، سالله سرخ م رِ ی ز زنمی م یپق
 نداره ِاال .. یمحل نگاِه ابزار نیتو ا یبشر  یدختر و بن  چیبه ه عی نه عمه جون! رف  زهیچ

 

 نکنه اون به تو.. نمی هان؟ بب ی ِاال ک ؟یگفت ی: چعمه

 

 دتش، یکنم: نه نه درسا که نه! اصالً اون ند یم فیبار من پشِت سر هم رد نیا

 

 !یینونوا  میبهش داشته باشه، امروز من و سالله با هم رفت یابزار آالت  یِ نگاه ها نیبخواد از ا که

 

! چشمم روشن، پس که  دینه، ببخش  یعنی زی کنه_ پشمم روشن! چ یم امیعمه ق یدرسا به جا کدفعهی
 ونوس خانم!   نطوریا
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آورد و   نییپا  یخوِد خانم شده! صداش رو کم یِ دایخان ش  عیگفت رف یزبون یعمه؟ به زبوِن ب  یدید
که شما دو تا   یشدش رو تو صورِت من و سالله چرخوند، انگار که متهم گرفته باشه! از روز  زیر یِ چشما

  دیبگ  نیایب  حرفبه  نی چرک آلود! زود باش یِ نقشه ها دنِ یبه کش  دیشروع کرد ن، ی شد اقی وزه با هم ع
 به کدومتون چشم داره هوم؟ عیرف

 

 اشارش رو باال گرفت و رو صورتم نگه داشت _تو بگو نفله!  نگشتِ ا

 

 و نامحسوس به سالله اشاره کنم  زیر   یلیکردم خ  یدهانم رو قورت دادم و سع آب

 

 بلند ناخِن دراز واه و واه و واه نه، َبه و َبه و َبه! یِ مو اهی س یِ _ رو

 

  دهیتا کمر رس یِ شکل سالله ، موها  یچنگال یِ ناخنا زِ ی و مشغوِل آنال دارهیرو از قاِب کمرش برم دستاش
 شه، یاش و پوسِت سبزه اش م یفر فر ی

 

 سنگکدون مبارک بادا! عیباال _ بادا بادا مبارک بادا رف پرهیمثل فنر م بعد

 

که عمه با جارو و مالقه و  ییروز دوشنبه بود و سالله تا چهارشنبه شب، داشت از داِم تله ها اون
 ! واریرو در و د  دیپر  یم ذاشت،یگوشت کوب براش م
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َبد   یگفت عمه زر ی، درسا م دنی خر  ینون م رفتنیاز اون اتفاق ، صبح ها درسا و عمه با هم م بعد
 نیا الِ ی خی خواسته بندازتش تو تنور، که با وصاتت شاتر ب یگرفته! م چارهی از پسِر ب یزهِر چشم

 شده! یکار تی جنا

 

اونا خوردم، درسا همراِه عمه رفته  ِش ی خانم رفتم خونشون و صبحونه رو پ هیصبح با اصرار عال  جمعه
 بود بانک؛ 

 

  یترش  ریس  از صرِف صبحونه، سالله انقدر غر زد به جونم که مجبور شدم باهاش برم باال پشِت بوم بعد
 ! نمیهاش رو بب

 

 شدم..  یو مشغوِل انجام حرکات کشش رفتم

 

  عی! به نظر تو رفیِون گمیِمن و ِمن کرد و گفت: م  یرفت، کم یها کلنجار م  ی که با دِر قوط یحال  در
 !ست؟یو تو دل برو ن ینمک  یلیخ

 

کاله   یکی سرشه، و اون  ییکالِه نانوا شونیکیکه   یو سالله کناِر هم در حال عی رف یخودآگاه چهره  نا
 !یخاش خاش  یبا نوِن کنجد ع یو رف  ی ترش ریس یچشمام نقش بست! سالله با َدبه  یِ جلو  تیاسک

 

دو گِل نو شکفته  نیپشِت سر ا ل،یب  هیکه هر کدوم با  ع،یعمه خانم و مادر رف شنِ یاز پوز البته
 شد گذشت! یبودن نم ستادهیا
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 دختر جون!  نیشیم ی زوِج باحال یلیجوبه، کنار هم خ _به نظرم شما دو تا ع 

 

 *درسا

 

 آشنا، ابروهام تاب خورد  ییچشم ها دنِ یسرُم آوردم باال و با د م،یبانک که خارج شد از

 

 ! نای_س

 

 نبود، بانِک تجارت بود!   نای_ نه دخترم س عمه

 

  رِ یت نیا گم،یبانک و نم یتو صدام گفتم: نه عمه زر یبودم، با موِج خنده  رهیکه به روبرو خ  نطوریهم
 برِق روبرومون و منظورمه!

 

 خوره  یتو هم گره م یبرق کم ری ت یِ حاال ابروها  شه،یچرخونه و متوجه اش م یو م  چشماش

 

 برق!  ری بهش گفتم ت دی_ اوه اوه غلط نکنم شن 

 

 .. یول نمیچرخونم که عکس العمل عمه رو بب  ی و م سرم
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 تو؟ یکجا رفت عمه! عمه،

 

 پرونتم! یاز جا م  یجلف و بلند یخنده  تمِ یر

 

مثبت داد واال بخدا ! آقا زاده چطورن؟   یِ بهم انرژ یشما اول صبح یِ _ به به حاج خانم جان گِل، رو
 ! میدلتنگ بود

 

و    ابونیبه کوچه خ چمی بپ زی کنم آروم و ر یم یکنه، سع یکه عمه داره باهاش خوش و بش م  یحال  در
 فرار ! 

 

 ببرم.  ضیآفتاب ف غِ ی ت  ریرو، ز ادهیوسِط پ نایاز گپ و گفِت س ومدیخوشم نم  چیه

 

 شانس با عمه آشنا در اومد! از

 

 بلند و چابک کردم؛ یِ به برداشتِن قدم ها شروع

 

 شدنم نشده بود. بیعمه متوجه غ یانگار خداروشکر،

 

 کردم که..بلند   یتاکس  یِ و دستم رو برا ستادمیا ابونیخ  کنارِ 
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 ،  هیعمه زر دمید  یکه حاال م  یزن  غِ یسرعت و ترسون، از ج به

 

 رو؛  ادهیرو پ ادهیسمِت پ  دمیدو

 

طرف صورتش   هیبه پشِت سرش انداخت، پسِر بچه سال بود و   یپام ترمز زد و نگاه یِ جلو یموتور
 داشت؛  یهم ماه گرفتگ

 

که اون جلو جمع شده بودن، به  ییازدحاِم، آدما ونِ یبرادره! از م نیا زِ ی درسا االن چه وقِت آنال َعه
 بود!  دهیپاش زانو زدم، رنگش مثِل گچ پر یِ گذشتم و جلو یسخت

 

 و زد؟   فتی ک نمیبب ؟ی شد دورت بگردم؟ خوب ی_ چ

 

 نه تکان داد؛ یرو به نشانه   سرش

 

 ؟ ی_ پس چ

 

 من و زدن خانم.  ِف ی_ک

 

 باشه، متعجب گفت: بازم تو!  دهی و رو گرفتم باال، انگار تازه چهره ام رو د سرم
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 ؟ی گزارش بد یاداره آگاه یبر یخوا ی_ آقا نم 

 

 _مدارکتون هم توش بود؟

 

سر   دیبر نی ای شلوغش کردن، ب ینداشته! الک  فیداخِل ک  یچیه دهیبودن، نشون م الی خیهمه ب نی_ا
 مردم! تونیزندگ

 

 اش رو به درخت داد و هیما سه نفر؛ تک میکم همه پراکنده شدن، موند کم

 

  ال،ی خیب دن؟یو از من دزد فتیبگم ک  یبود، حاال برم آگاه انی برا من نبود برا شا فیگفت: ک  باالخره
 توش داشته! یزیچ یفلش هی دیمهمم بوده باشه! شا یلیگمون نکنم خ 

 

 ..یزیچ ی شاد  نِ یالبد گلچ اونم

 

 کوچک؟! یِ خان یعل  نهیاز ا ریغ

 

: عجب  گهیلب م رِ ی تکونه و ز یشده اش رو م   یخنده، عمه چادِر خاک  رِ یتا نزنم ز  رمیگ  یرو گاز م لبم
 کرد!  دایپ  تییهفته نشده با کِل اصفهان آشنا  هیدارم،  یخوش مشرب یبرادرزاده 

 

 دهیادامه م نایکنم، که رو به س یاش م  رهی گردم رو خ یِ چشما
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 !یبه خودش خبر بده، گناهه پنهون کار  ،یبکشون یو آگاه سی کار و به پل ی خوا ی_ مادر الاقل نم 

 

 م،یشد ابونی خ یمن و عمه روانه  نایس ب،یترت  به

 

 .گهیم  یاز اونطرِف خط چ انیشا نمی کردم، که بب زی هام رو ت شاخک

 

 .. فتیاون ک گمی م ال،یخی حرفارو ب نیحاال ا  انی : قربانت داداش، منم خوبم شا نایس

 

 ؟یچ

 

 ؟ یگرفت  یانتقال

 

 ؟ فرودگاه؟  ییاالن کجا ؟یکِ  تهران؟

 

 _ خب حاال گوش کن کارت دارم، 

 

 !شهی نم ری پروازت د نترس
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 !ینه چه گم شدن ادته؟ی که مونده بود دسِت من و  فتیک گمیم

 

 االن دستمه، نیهم  اتفاقاً 

 

 .. یکارت   ،یساعت  ؟یدار یمتیخاص و ق زِ ی توش چ گمیسوال داشتم م هی فقط

 

و آروم گفت: خسته  فونی زد رو آ  کبارهیکه  گه،یم یچ نمیباال تا بب  دمیپنجه هام کش یِ َقَدم رو رو انقدر
 خانِم مارپل! یشیم

 

 ره؛ یگ یاجازه حرف زدن رو ازم م  انیشا یِ صدا

 

 پوِل نقد! کمی_ نه،فکر نکنم، 

 

 گفت: و حلقه، دیو دوباره با ترد  دیصداش خواب اوجِ 

 

 .. گمیکدوم رو م یدون ی م خودت

 

 خب؟   یپسرم، خوب حواست و جمع کن گمش نکن نیبب  فقط
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 شد! یکشمش یاوضاع بدجور انگار

 

 شانس!  نیبه کِف دستش کوبوند_ لعنت ، لعنت به ا یرو قطع کرد و مشت  تماس

 

 داد لمونیتحو یسِر کوچه، لبخنِد زورک میبود دهیکم کم رس گهید

 

 . ارمی ب ری رو گ فیک  نیتونم ا یم نمیبب  رمی خداحافظتون، من م گهیگفت : خب د و

 

 هم به ما بزن پسرم!  یسر هی ی_ خدا به همراهت، گه ُگدارعمه

 

 .ستادمیوارِد کوچه شد، اما من ا  یاز خداحافظ بعد

 

به دوسِت    یچی الم تا کام ه ،یخان یعل  نیلبش گفت : بب  یِ رو  یطانی شد و با لبخنِد ش قیصورتم دق تو
 ها! آندرستن؟  یگیدهن لقت نم 

 

 دوسِت من دهن لقه؟ یدون  ی _ وا تو از کجا م

 

 !شهیو مهره هم سفت نم  چیفِک خودم با پ گم،یمحِض اطالعت م ،ینیحس  بعدم
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 ، یریازم کمک بگ یتون  یم یاگه دوست داشت یراست

 

 .یبا ی! باادمهی رو، خوب  یِ موتور ختِ یمن ر چون

 

 *)بازگشت به زماِن حال(*

 

 * انیشا

 

 از جاتم ُجم نخور؛ ن،یتو ماش نیبش گمیم بهت

 

 دنباِل من؟  یراه افتاد یچ یِ به شما نداره! اصالً تو برا یربط  چی ه هیقض  نیمن ا زِ یعز

 

 کنان   غی ج غ یهم فشرد و ج  یِ رو با حرص رو لباش

 

 کنم! یِبنِزت دق م  نی تو ا ابون،یَبِر ب  نیمن تو ا شم،یپ  ادیب یداد : حداقل بگو در جواب

 

 . رمیو م  دمیموهام تکون م   یِ حرص دستم رو ال با
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 گهیهستم، دو تا مسافر د یخواه ری هم که آدِم خ ییاز اونجا شم،یم ادهیجا پ  نی: آقا من همدرسا
 اومدن.  ناهایبرات جور کردم، ا

 

من تا    نِ ی: ممنونم درسا،لطفًا برو تو ماش   انیدادم شا لشونیتحو یشدم و لبخند ادهیپ  نیماش زا
 !دهی نپر شهیدوستت از ش 

 

 .شهیبلند ازمون دور م ییخنده و با قدم ها یم

 

 جلو رو باز کردم و نشستم. درِ 

 

 مقصدتون کجاست؟  زمی : سالم عزپسر

 

به وضوح به    نا،یس دنِ یپسر با د  یِ دگیکنه، رنگ پر ی نگاهش م  نهیکه پشت نشسته ، از تو آ نایس
 ومد؛یچشم م

 

 فقط من نبودم؟  زتی: مگه عزنایس

 

 102#پارت_

 

 !زمی اومدن عز زاتیحرکت بهش ندادم ، دستام و از پشت روش قفل کردم و گفتم: _عز اجازه



 لپ های صورتی 

439 
 

 

 کج دست! الدی...مادیو رد کن ب   فیپشمات کز بخورن ، ک  نکهیمن قبل ا بنظر

 

 گفت  یتو شکمش، که آخ  دمیخورد، با آرنج کوب  ی گفتم، تکوِن محکم یچ نکهیتوجه به ا بدون

 

 ...یضربه بعد با

 

 داد زد:  نایس  نبار،یگفت که ا یدرد باشه ا با

 

 ...بگو کجاس! االی_ ِد 

 

 سمتمون. دیو آزاد گذاشتم که چرخ گردنش

 

 توش نبود... از همون روز تو صندوِق! یخاص  زی_چ

 

 بود بعِد چند ماه هنوز هم تو صندوق باشه!  بیشدم، عج یمطمئن م دیبا

 

 .  رونی ب  دشیو دور زد در راننده رو باز کرد و کش نیشد، ماش ادهیکردم؛ پ  نایبه س یا اشاره
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 کرد نامرد!  نایس ینثار زانو یخورد و لگد  چیمارمولک پ نی، ع رهی اومد دستاش و از پشت بگ تا

 

بود و از پشت گذاشتم رو  بمی مواقع تو ج شتریکه ب یشدم، به اجبار ُکلت ادهیبه خودم اومدم و پ عیسر
 بود؛ هلش دادم سمت کاپوت و داد زدم:   یاش ، خشابش خال قهیشق

 

 _ دستا باال... 

 

 !می، به صرِف آب خنک در خدمت یهات گوشه هلفتون  یبا تمام خراب کار ،یمتر قدم بردار یلیم هی

 

 *ونوس 

 

 فرود اومد تو کمرم!  یکه دست  دمیکش  یغیترس ج با

 

 ! نییپا ی اریخوش رنگت و ب غی کاش ولوم ج زومی _عز

 

 تکون داد. شی گفت و تند تند انگشتش و رو صفحه گوش ییکرده نگاهش کردم که هورا اخم

 

 ،یتو دستشه و مشغول باز یگوش نیکه اومده تو ماش یلحظه ا از
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 کنم! یو ناخن هام رو و پر پر م  شمیمن که دارم قبض روح م برعکس

 

 گفتم. یبلند یوا انیاسلحه تو دست شا دنیجلوتر،با د  دمیدرسا شدم و خودم و کش الی خیب

 

 !شهیم م ی_نگاه کن توروخدا ، پررو فقط با اسلحه تسل

 

 ! نای زد رو س یالحق که حرکت خوب یول

 

 درسا رو نگاه کردم.  یچشم  ریز و

 

 !شهی باال و مثل ژله پهن شد رو ش دیدفعه پر کی

 

 ...ی_وا

 

  هقی! تازه با تاپ رهیمن و بگ ستی ن ی، اصغر بقال هم زن گرفت کس  گهیبشه د شی زیچ نایس نیا اگه
 زده مُن! دیهم د یدلبر

 

 خنده و گفتم:   ر یز زدم
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 ؟ یکنی م ی_شوخ 

 

در   یزدن دی اگه بدوِن د یزدم ، وا  یطان ی ش یو نگاه کردم و لبخند رونی توجه ب ی نگاهم کرد که ب یجد
 کار نبوده!

 

 اومد، تامام شد! انی_شا

 

 که رو صورتم داشتم و پهن تر کردم. یلبخند و

 

 .ن ییرو دادم پا شهیپشت ُرل و ش دمیپر ن،یشدنش به ماش کی نزد با

 

 ! یستین سی بگو تو پل   ی_حاال ه

 

 و باد کردم و خواستم جوابش و بدم که درسا از پشت لم داد روم.  لپام

 

 ! مه؟یخوبه؟تنظ  نای_س

 

 درجه! صد و هشتاد مهیخندش گرفت و گفت: _آره،تنظ  انیشا
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 و بده ما!  فیگفتم: _ ک انیکنه ، رو به شا فیرد یزیدرسا دوباره بخواد چ نکهیاز ا قبل

 

 دادم.  ریی شد که جهت نگاهم و تغ قیچشمام دق  رو

 

 ... یول_باشه،  

 

 برام با ارزِش تا دِم در امانِت دست تو!  یل یخ ِف،یک  نیتو ا زیچ هیکردم که ادامه داد: _ نگاهش

 

 رفت... عیو گذاشت بغلم و سر فیو محکم باز و بسته کردم که ک چشمام

 

  یدلم راض یتوش چه خبره،ول  نمیو باز کنم و بب پشی ز یا هیسه ثان عیدست بندازم و سر خواستم
 نشد!

 

 کنم!  ینم یو فضول  نمیشیآدم م  نیع پس

 

 .نهی هم نیآفر

 

  فیک نی سر ا یجلوعه ،ول  چیو مارپل بودن، از من سه ه یجالب بود، تو فضول  د،یکش  یپوف درسا
 نشون نداد اصالً! یخود
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 ! دایرس یبه هم م دی_شمام دار

 

 زن اصغر بقال؛ یَهوو شمیدونم آخرشم م  یم آخ،

 

من تو رو   گمیبه اصغر م امیکه م دی پشت تهد دیتهد یتو کار خالف و ه رهیهم از غم من م نایس بعد
 یِ خونش و با انواع خرت و پرت ها یتو انبار رمی! و بعد منم مدمیبنفش رنگ د  یدلبر قهی هیبا 
 ! کنمی م یکه اونجا هست خود آزار ،یزیت

 

 جلو.   یو گفت و مثل توپ پرت شد رو صندل  نیا

 

ه بوقلمون حرکت  قراض نِ یو روشن کردم، فرمون و چرخوندم و پشت ماش ن یخنده و ماش ر یز زدم
 کردم. 

 

زدم ، تا به   یضبط ضربه م یدر مهاِر خنده ام داشتم، تند تند رو صفحه لمس یکه هنوز سع  نطوریهم
 ! دمیچسب یفرمون و دو دست  اطیاحت یدست از ضربه زدن برداشتم و برا دم،یرس یشاد  کسی میر

 

لب با آهنگ  ریو ز دهیخودش و تکون م  زیر  زیو ر  یبه صندل دهیبه درسا انداختم، چسب ینگاه
 ...خونهیم

 

 !؟کردی اش و م ندهیآ  ییشگویفاِز دپرس برداشته بود و پ شی پ قهینبود دو د نیا
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 فدا سرت!  گه یم انیبغل هم ازش بمونه، شا نهیآ هی نیماش  نی_بابا ونوس،از ا

 

 شده بودن اشاره کرد.   دینشو و به دستام که دور فرمون سف  حساس

 

رو پدال گاز فشار دادم و با شوق    شتریتو دلم ، پام و ب  یست هام و آزاد تر کردم و با صلوات دل د دو
 !مییییبلند داد زدم : _بزن بر 

 

 103#پارت_

 

 *درسا

 

مادرجون ، صبِح   یکه با زنِگ اول صبح  گذشت،یم انیو شا نایبا س دارمونی د نیهفته از آخر کی
 جمعه ام و با شوک شروع کردم؛ 

 

عاقد هم  ان،یونوس بود و به گفته مادرجون، با اسرار مادر بزرگ شا یِ عصر مراسم خواستگار امروز
 !ومدنیدو کفتر عاشق به عقد هم درم نیو ا ومدیم

 

 میبر یز مدتونوس خبر نداشت و قرار بود بعد ا انیشد، که به خواست شا یداستان جالب م یِ نجایا
 بشه! زی خونه مادر جون، و ونوس سوپرا میباشگاه و با هم برگرد
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با ِسُرم و انواع جوشونده   شهیباشه و ونوُس اون لحظه تنها م  یجالب  زیسوپرا دونمیم دیمن بع  یول
 آروم و خشمش رو فروکش کرد! یمادرجون 

 

طرفم شوت شده بود زدم و  که توسط سولماز به  یبه توپ یو مشت محکم  دمیاز تفکراتم کش دست
 نثارش کردم.  یپوزخند

 

 مصدومم کنه... تونهی کرده م الیخ

 

 من! یفدق العاده  رجهی و ش یبعد ضربه

 

 ... دمشیله شده و پکر سر جاش د ینگاه کردم که مثِل گوجه ا  نباریا

 

 باشه! ستیدفعه اسمم اوِل ل نی ا دمیو بلند داد زدم: قول م دمیخند  زیر  زیر

 

که صداش در   دمیو سرکش دمی که دست ونوس بود و قاپ یبه سمت سکو حرکت کردم، قمقمه ا و
 اومد.

 

 ست!  وهی...آبمیا ی_آ

 

 چپ نگاهش کردم و گفتم:  چپ
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 دوست! وهی ،آبمینبود سی_خوب باشه، زشته تو که خس

 

 تکون دادم! هیچ یجمع شده نگاهم کرد که سرم و به معن یصورت  با

 

 ! یِ _برا خانم بهرام

 

 نگاه به قمقمه تو دستم کردم . هیو   یخندوِن کنار مرب  یِ نگاه به بهرام هی یحالت زار با

 

به   یمحکم   ِک ی! م یسمت آبخور دم یو دو نی نوبتم شه ، قمقمه رو پرت کردم رو زم نکهیقبل از ا عیسر
 بود لذت بردم! یری و عصاره س یکه به دور از هر بهرام  ی زی تم وهیزدم و بلند قدم برداشتم و از آبم  ین

 

 . میبعد بر م،یریشما، دوش بگ  یخونه  میشد اول بر  ی_درسا کاش م

 

 به جونمون!  زنه ی مادرجون غر م االن

 

 !رمتونی پذ یو بو گندو م  ی_نه بابا، گفته امشب عرق

 

 *ونوس 
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 بدم،   امیتونم بهش پ  یگرده و م  یبرم  تیامشب از مامور انیشا ه،نکیاز ا سرخوش

 

نگاه به چند جفت کفش جلو در انداختم و رو به درسا   هیهام و باز کردم، بعد  یتند بنِد کتون تند
 گفتم: 

 

 خواستم چه دلنواز اومدم و بخونم!  یم دم؟ی مهمون دعوت کرد و من نفهم  ی_مادرجون ک 

 

 !گهی_مادرجوِن د

 

  یهم دور از چشم خسرو ینیری راحت بخون خوبه که، تازه دو تا ش  ره،یخلوت صدات نم  اطی ح رفتن
 . میزن یم

 

 نگاهش کردم که دستپاچه، کنارم زد و رفت تو راهرو.  رهیخ

 

 تکون دادم و با ضرب در و باز کردم و بلند بلند خوندم:  یاجبار سر به

 

  انینکن، شا رید یاومدم، آخه گفته بود زی اومدم اماا عز  زی_چه دلنواز اومدم اما با ناز اومدم ،شکوفه ر
 !ااای ب ری ونوس و بگ ای زود ب ینکن، گفته بود  ریو دلگ
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 آن سلقمه درسا تو پهلوم به خودم اومدم و دهنم و بستم! هی

 

 و بعد مادر جون و...  یبود با کت شلوار سرمه ا  انیکه شناختم تو جمع، شا ینفر نیاول

 

 ! هیمادرش و بق انی کم کم آشنا به نظرم اومدن،خواهر شا همه

 

 خنده!  ری،همه از شوک در اومدن و بلند. زدن ز انیسرفه شا با

 

رفته بود باال، خواستم بپرم تو  بدنم  یکه اشک تو چشمام جمع شده و دما یشرم و خجالت، در حال با
 داشت،اومد سمتم؛ یرنگخوش   یِ آب یخانم هم سن و ساِل مادر جون که چشما هیاتاق مادرجون، 

 

 . دیکرد و گونه ام و بوس بغلم

 

 عروس خانم، خجالت نکش! میبر  ای_ب

 

 ! زززززی بلند گفت: _سورپر یشوهرِت و بعد شاد رِ ی تقص همش

 

  طونی چشمام و دوختم به درسا که ش  ،ییرایسمِت پذ دیکش یتوجه به خانِم که دستم و م بدون
 مبارکه مبارک!  گفتی و م  دیخندیم
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 ! نایگردِن س میندازیم بافمیدرسا... با تار تاِر موهات شال م آخ

 

 موفق شد و مُن نشوند و کنار خودش.  ی خانِم چشم آب  باالخره

 

 تو همش!  ی افهیاومد جلو و دوباره بغل بغل و ق  انیر شاکه ماد  ن،ییو انداختم پا سرم

 

 گفتن! ینم یزی به مامانم و مادرجون انداختم که لبخند به لب داشتن و چ یچشم ری ز ینگاه

 

و ونوس غافل   می،باشگاه بود میخوا یُگل ُمل به مشامتون خورد، عذر م  یبو کمیاگه  دی_اهم! ببخش
 از مراسم!

 

 برام!  ومدینشسته بود و چشم ابرو م الیخ یحرف و زده بود، کردم ب نیحرص نگاِه درسا که ا با

 

 زد، یحرف نم   ادینبود که امروز ز بیاونقدر ها هم عج  پس

 

 لو بده! دیترسیم

 

 انِ ی دربزرِگ شاما دمیساعت که از دو طرف تحت محاصره بودم ،به زور خانِم رو که فهم  مین هیاز  بعد
 تو اتاق.   دمیکردم، و به همراه درسا پر یراض
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 کنم!؟ کاری شدم ،حاال چ چارهی آبروم رفت جلو همه... بدبخت شدم ب ،یدر یوا ی_وا

 

 اصال فرار کنم؟! ای حموم   برم

 

 خفه گفتم: یانگار برق گرفته باشتم،حمله کردم سمتش و با صدا کهوی

 

 !؟یزیچ یی اسپر هی ،یدادی به من م یزیچ ییندا هی_ 

 

 خنده نگاهم کرد و با ادا خوند:  با

 

 نکن! ر یدلگ انُ ینکن، شا رید ی_ آخه گفته بود

 

خوندم ، با حرص خودم و پرت کردم رو تخت و   یخوندم و چه جور یافتاده باشه ، چ ادمی انگار  تازه
 . یریو دستگاِه آبغوره گ هیگر رِ یزدم ز یپق

 

 !یبرات دستمال کاغذ خرهیم  انی ...شاینکن نخور عروِس ناز ناز هی_حاال گر

 

 104#پارت_
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رو مو   یخوا  یم هیکه به عنوان مهر ی هر چ یمامان  سی هم داره، بنو ی_ به به دخترم چه خِط قشنگ
 کن!  ادداشتیبه مو 

 

 کاغذ رو دسِتش دادم، یکالفگ با

 

 به درسا ادامه داد: رو

 

 بده به حاج آقا منتظره.  لی_ درسا خاله جان، ببر تحو

 

 کردم؟!  ین یرو دستتون سنگ ن؟ی خبر کرد یعاقد برا چ  ال،یخی جاِن من ب ی_ال

 

 رو گرد کرد و داد زد:  چشماش

 

 جانم! یمادِرت مادرجونه، من ِال  گهی! آره دی_ ال

 

 صورتم تکان داد  یِ رقصانش رو رو ینگاهش کردم، که انگشِت اشاره  درمونده

 

هم که بازه و سفره عقد آماده!  گیدخترم! پس به مادرجان بگم تا فرشاد و خبر کنه، دِر د یِ _اوک
 مادر.  نیخوشبخت بش
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 جلوش و سِد راهش شدم!  دمیخواست از اتاق خارج بشه که پر یگرد کرد، م عقب

 

 م دکتِر من!! خانی! مامی_ ال

 

 !ارمیمن غلط کنم رو حرِف تو و بابا نه ب  گه،ی د اریزود جوش ن انقدر

 

 شدم؛  بیاز مقابِل چشماِن متعجبش غ ه،یاز ثان یدر کسر و

 

 : عاقد

 

 لم،یبنده وک   ایآ ،یونوِس دهقان زهی کنم: دوش یبار دوم عرض م  یِ _ برا

 

تولد شما هفتاد و   خِ یو شمعدان، و به تعداِد تار نهیآ  کی د،یجلد کالم اهلل مج  کی هیرا با مهر شما
 اورم؟ یدر ب  مانینع انیشا یشش کفتر، به عقِد آقا 

 

 خشکم رو صاف کردم  یِ کلنجار رفتن با خودم، گلو یاز کل بعد

 

 دادم. یو پر شوِق درسا و انتظاِر پر استرِس شاد یِ چشماِن اشک  لِ یکج و کوله، تحو یلبخند
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 لب باز کردم به بله گفتن ،  تا

 

  اطیاز تو ح یِ صبا یِ و پشت سرش، ونوس ونوس کردنا دیوح  ادِ یداد و فر یِ صدا  هیصدِم ثان کی تو
 بلند شد! 

 

 ؛  اطی تو ح دمیو و با سرعت دو انیرو دادم دسِت شا  قرآن

 

  دی! و صبا دودیپر نییسر کنده باال و پا  یِ ز وصل کرده باشن، مثِل مرغاانگار که بهش برِق سه فا دیوح
 سمتم،

 

 چتونه؟ وانهی_ معلومه شما دو تا د

 

 دستم و گرفت، و با التماس گفت:  زدیکه نفس نفس م نطوریهم

 

االن  ابوننی_ برو برو، زود باش برو تو بله رو بگو! مادر جونت فرشاد و خبر کرده با خانوادش سِر خ 
 به زور سرشون و گرم کردن! ی و عل  یاسی! رسنیم

 

 کردم.  ادهی دفتر حاج آقا پ یِ شکِل پرنده ام رو رو یِ لرزونم خودکار رو گرفتم و امضا یِ دستا با

 

 آقا_ دخترم مبارک انشااهلل. حاج
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 خودش رو پرت کرد بغلم! صبا

 

 داشتم... یچه پا قدم یدیخدا ونوس د ی_ وا

 

 : دمیدادم عقب و بهش توپ هلش

 

 اون داداشم بخوره!  دادمی! وگرنه لواشکت و مدمتید طی شرا  نیتو ا ی_ تو حرف نزن که شانس آورد

 

 شدن در نبود.  دهیحواسش به کوب   چکسیو بغل به بغل شدن بودن، و ه کیمشغول تبر همه

 

 بود رفت تا در رو باز کنه؛   دهیکه شن درسا

 

 : بابا 

 

 .ارهیدبش برامون ب ییچا هیکه عروس خانم   دینیبش دیبفرمائ  گهی_ خب د

 

 به بابا گفتم و رفتم تو آشپزخونه.   یباز چشم شی ن با
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 رو برداشتم و درسا رو صدا زدم؛   ینیس

 

 ! ایلحظه ب  هی_درسا 

 

 وارد شد و از پشت زد رو شونم_ ونوس! زود

 

 سمتش:  برگشتم

 

 ه؟یچ ،ی_اومد

 

 !زی بر یچا گهی_ دو تا فنجون د

 

 تو هال، جوابم رو داد! یِ نگاهش کردم که گفت و گو پرسشگر

 

 و کروسان هاش خال زده! ای ِفرنیدلم برا َکل  نی دون ی_ م

 

 فرشاد جون؟  نورای_ خال نه لک! از ا دیوح

 

 و درسا چرخوندم، و آروم گفتم:  یچا ینیس  نِ ینگاهم رو ب  یطانیش
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 . میاز کروسان جانم بکنم! برو بر ی _ به به عجب استقبال 

 

 ژکوند وارِد سالن شدم؛  یَشق و لبخند ییقدم ها با

 

 ! یزیعز یناخونده   یِ _به به عجب مهمونا

 

 مادِر فرشاد به سرعت بلند شد و محکم ماچم کرد، ،یُبشر

 

 گفت:  بعد

 

 عروِس گلم! نیمهمون دار میدونست ی_ نم

 

 به حرف اومد:   یبیو با غروِر عج  دیتازه کاشته شده رو َکلش کش  یِ به بذرا  یدست فرشاد

 

 !طانیبندگاِن ش نی_ البته که ا

 

 _ خدا! درسا

 



 لپ های صورتی 

458 
 

 نو! یفارس  یلی! آکه من کِ یام سار ی_ اوه آفرشاد

 

 فول!  ییای فرنیکل

 

 گه؟یشما هستن د یِ خواستگارا گم،یم کی کانم تبر درسا

 

 درسا گفتم:  یِ و به جا ستادمیروبروش ا  ییچا ین یس با

 

 ! یزیِکرِ  ی_ اوه ما

 

 ! یعبرت نگرفت  بازم

 

 رو ول کردم رو پاش! یگل محمد یِ پر از فنجوِن چا ینیدو سه، س کی

 

 دمی که از طرِف مادر جون به سمتم پرتاب شده بود رو تو هوا قاپ یبیس

 

 فرشاد!  م یدیرو م دی_ فدات شم! قسمت نبود انشااهلل َقندون خانم، بچه وح 

 

 خنده، که با خشِم مادر جون روبرو شد.   رِ ی زد ز یپق  یِال مامان
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 َزَهر مار گولَمه داش باشوا!  ی_ اِ مادرجون

 

 ن؛ ییپا  دمیُاِپن پر از

 

 برم باشگاه و بعدم دانشگاه!  دیبخوابم، فردا با  رمیمن م گهی_ خب د

 

 عروستون، مادر زِن فرشاد جون ، صبا خانم بشوره؛  نیظرفارم بد د،یاومد عوِض من ماچش کن یاسی

 

 ! ررریبخ  شب

 

 اومدم، موند تو اتاِق مادر جون. ای که دن یاز همون روز م،یو پرت کردم رو تخِت خواِب بچگ  خودم

 

 که دور تا دورش گل زده شده، شاداب به راننده سالم کردم؛  یاتوبوس شم،یاز همه سواِر اتوبوس م آخر

 

 : راننده

 

 _ سالم ققنوس جانم! بفرما گل!
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 شده بود!  ریکلفت تعب  لیدهاِن باز سرم رو باال گرفتم، آقا جعفر! خواِب درسا و حرف اون مرِد سب با

 

 زدم و رفتم تِه اتوبوس؛  کنارش

 

 اومد سمتم،  فرزانه

 

 الکو دخترک!  ی: _ چه خوشگل شدگفت 

 

 کلک؟ یرفت شگاهیآرا کجا

 

 خوام!  یجعفر آقا رو نم  یگفت یکه م تو

 

 تنم بود!  یلباس عروِس مامان ال  د، یبه لباسم کش یدست

 

 وسِط اتوبوس.  دمیراهُم کش  یکفر

 

 بلندگِو جعفر داد زدم:  با

 

 که برا ننمه! نیخواستم! ا یگور به گوِر ِگدا من لباس عروِس نو م   انِ یشا  ان،یشا ی_ آها
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 خرم گلبرگم! یآقا از پشت سرم جواب داد_ خودم برات م جعفر

 

 !زدی بازم حرف م ینقش بست، ول   نیِله رو زم  عیما ری خم  نِ یتو صورتش، عِ  دمی با مشت کوب یعصبان 

 

 ازش فاصله گرفتم؛ ترسان

 

اتوبوِس   یبرا چ ؟ییکجاا اااانی شا ؟ی! آقا شما چ سهیهمون پل  ن؟یدیندو  انی _ خانم خانم شما شا
 کردم!  یدونستم با فرشاد ازدواج م یکالس! اگه م یب  یپست یلی خ  ؟یباشگاه رو ُگل زد

 

 نشده!  ری_ هنوزم د

 

  میپاشنه آهن یِ که با کفشا رهیخودش بود فرشاد! دوباره عقب گرد کردم،خواست دستام رو بگ یِ صدا
بازم   یشد! کامل پودر شده بود ول  نیپر قدرت زدم به شکمش! مثِل گچ خورد شد و پخِش زم یلگد

 ! دمیشن  یصداش رو م

 

 !یعوض  انِ یشنوه؟ شا یمن و نم  یِ کس صدا چ یکردم _ ه هیزدم و گر غ یاعماِق وجودم ج از

 

 کرد!  ینم  یتوجه یکردم کس   یسر و صدا م  یچ هر
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 !اااااااانی_شا

 

 !دمیاداره بودم تازه رس ؟ی_جانم خانم دهقانانیشا

 

 روبروم پاهام سست شدم؛  ی صحنه  دنِ یرو باز کردم، با د  میاشک یچشما

 

 !؟ی بهرام ید ی! تو چرا لباس عروس پوش؟یرو گرفت یدسِت خانم بهرام ی_برا چ

 

 داد دستم ک یکوچ  یِ ترش ریَدبه س  هی یبهرام  ،ینشست رو صندل الی خیب  انیشا

 

کنم   یعرض م تی ! تسلنی! شما هم دعوتانمیمن و شا  هیکارِت عروس نمی_ بفرما دخترک الکو جان، ا
 !یبود یجواِن خوب 

 

 دم؛ یپر یدرسا از اون کابوِس لعنت یِ غرغرا با

 

 ! زننی خطمون م  ستیباور کن از ل میبرس ریخرِس خوش خواب! د گهی _ ِده زود باش ددرسا

 

 . ییتو دستشو دمیحوصله بلند شدم و پر یب
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 !یشا  یپاسخ از شا یو هشت تماِس ب   ی_ سدرسا

 

 105#پارت_

 

 باال.   دمیسکو رو دو یِ رو درسته کردم تو حلقم و پله ها یخامه ا ینی ریش

 

 گرفتن از مراسم؛ ویشلوغ بود و بچه ها سرگرِم عکس و ال  یحساب سالن

 

 جانم! ی بهرام یخودشه قمقمه  ناها،یا

 

 باال؛  دمی و سر کش  ستادمیا هیسکو، پشت به بق  یِ رو

 

 القم بود!مورد ع ده،یبرام تدارک د  مویدفعه شربت آبل نیبال ا  طونیش

 

 محکم اصابت کرد به کمرم،  یشد، که توِپ پر باد  یگلوم م  یِ آخُر راه  قلوِپ 

 

 شدما!  یسرم دروازباِن مل ر ی_آخ چتونه؟ خ
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که روِز اول مادر تو آمد   یهست یبمرده ا   طانِ ی الکو جان اما همان ش یشد ی_آهااان ِدرر، دروازباِن مل
 من داد! لِ یباشگاه، تحو

 

 و فرزانه! فرزانه: شینگاه به گوش هینگاه به قمقمه  هی د،ینگاه به خورش  هینگاه به قمقمه،  هی

 

! اما اگر آن  ریبگ  لیشک یِ ترش  ریس هیاگه ونوسه که ازش   نیکرده؟ بب  یتو رو خال ی_مادر جان قمقمه 
 با دخترک بکنم!   یسالم احوال پرس هیرو بده دستش من  یگوش  شانه،یکی

 

 کال، زدم  ویدیبه فرزانه تو و یمصنوع یشده لبخند جمع  افهیق با

 

 من چطوره؟  ختهیفره  ی_ فرزانه 

 

و شرِط زنده،بمرده    یاتیکاِر ح کی  قتشیدختر جان! حق  سری بال م ی: _ من خوبم قرباِن تو برم! ت فرزانه
 با تو داشتم!

 

 جلوه بدم،  یع یکردم خودم رو طب یدهانم رو قورت دادم و سع آب

 

 رو شاخمه!  ستیکه باشه اگر رد کنم خط خوردن از ل  یخواستش هر چ  در

 

 _ جانم بگو. 
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 شد! ی تف تف شی که صفحه گوش رونیب  دیپر نیتو دهنش همچ آدامِس 

 

 . دیخند یمقابِل صورِت جمع شدم، مثِل مادرش خربزه ا در

 

 یِ مراسما یِ رو برا یچند روز هی گشتم، ونوس و صبا رفتن دانشگاه تا عروس،  یتنها بر م دیبا امروز
 ره؛یبگ  یرو مرخص  شیپ

 

 رفتِن با فرزانه! چهارشنبه! یم یبه کِف سالن زدم و خارج شدم، دکتر رژ یژست، بوسه ا با

 

 ترش کرده بودم، یحساب 

 

 کنم، رونیرو از ذهنم ب یتونم افکاِر اضاف  یتا م  دیامروز با اما

 

 به خاک! دیدرسا خانم پوِز سولماز و مال شی ک شیک

 

 بود! یدنیدروازبانان خوند د ستی فقط اسِم من رو تو ل   یخسرو یوقت  افشیق

 

 تو رختکن و بعدش فرار.. دیدو گیم گیم مثلِ 
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 دادم؛  حیترج  ی اصل ابونِ ی ادامه راه، کوچه باغ رو، به خ یِ برا

 

 تازه نفس از برگ به برِگ درخت ها به سمتم اومد؛  ژنِ یاکس یوارِد کوچه شدم، انگار کل تا

 

 با ونوس..  ،یهجده سالگ از

 

 َمرُدم، ِقهیَ تو  میکه از پشت ننداخت  یدرخت یِ کوچه، چه کرم ها نیا تو

 

 !می دادن به پسرا، بهم نزد یالک ییکه با آشنا یعاشقانه ا  یِ قرار ها چه

 

 !میکه از دسِت چوِب صاحِب باغ نکرد ییو چه فرارا م یکه باال نرفت ییوارایوردن چه دتوت خ بخاطرِ 

 

  نجایا ی ساعِت روز کس نیکردم ا  یکردم، فکر نم یخاطرات زو مرور م نیا رِ ی که داشتم تصو یزمان
 باشه، 

 

 سولماز!  یتو دماغ یِ صدا اما

 

 : سولماز 
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با   دمیمن نفهم  یفکر کرد هیچ ؟ی کن یم  کاریچ  نجای! تو اشهیدِم لونش سبز م اد ی_مار از پونه بدش م 
 د؟ یکه حِق من و بخور نیکرد یالب یخسرو

 

 کج بهش زدم و به راهم ادامه دادم. یپوزخند

 

 خدا!! یخدا، راِه خدا، سولماِز فلک زده  ی! کوچه یمار ی_ خوبه خودتم قبول دار

 

؛ از فرصت استفاده کردم و   ستادی سولماز ا یِ پا یِ تو کوچه و جلو  دیچی پ یدیلحظه، سمنِد سف همون
 بود. نای س نِ یماش  هیراس اون نبود؛ شب  دی بزرگ، که تو د یمجنون  دِ یپشِت ب دمیزود دو

 

 شد!  بیغ هویهم داره  یمارمولک چه سرعت شی: _ اسولماز 

 

 خندم رو گرفتم، یِ زور جلو به

 

 ستاد، یسولماز ا یِ شد و روبرو ادهی پ نیمذکوِر از ماش  فرد

 

 کنم! تیَ صورتش رو رو یتونستم درست حساب  ی! پشتش به من بود و نمهوف

 

 بعد، سولماز، خودش رو مثِل ژله ول کرد تو بغِل پسره و  هیثان چند
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 کرد به زار زدن و تند تند ور ور کردن!  شروع

 

 رو کم داشتم!  یکی  نی موسط فقط ه نیا

 

 دادم:  جواب

 

 _الو جانم مامان؟ آره باشگاه تموم شد، 

 

رو کرده باشم، بخاطِر دعوتم. فعالً  یسپاسگذار تی سر راه مسجد نماز بخونم که از پروردگارم نها اومدم
 قطع کن! 

 

 خنده و گفت:   ریزد ز  یپق مامان

 

 ؟ینماز خون شد  ی! خوبه واال تو از کساعت مونده کیدختر تا اذان  ای_ مسجد؟ نماز؟ کوتاه ب

 

 گشتم که.. یمامان م یِ و تاب دادِن منطق چیپ دنبالِ 

 

 خودش فرشتش رو رسوند!  خدا



 لپ های صورتی 

469 
 

 

 !دی_ دخترم ببخش

 

 خانمه باز کردم.  یِ رو به درخت چسبوندم و راه رو برا خودم

 

 کردم!  ارتتونیز نجایباشه! خوب شد ا ر یخانم جان! سفِر مکه بخ  هیحاج  دی_ بفرمائ 

 

 د؛ یمهربون به صورتم پاش یلپاش گل انداخت و لبخند خانمه

 

 خانم_ قرباِن شما دخترم، انشااهلل قسمِت شما هم بشه! حاج

 

 اد؟ ی وقِت روز از کجا م نیا یهمه خوش شانس نیمن ا یِ خدا

 

 رو به گوشم چسبوندم؛  یگوش  دوباره

 

 .شونیبود ا سند همسِر آخونِد مسجد نمیمامان خانم؟ ا یدی_شن

 

 اومدم قرآن بخونم! زودتر
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 _ باشه باشه مادر! پس برو ما رو هم دعا کن.مامان

 

 شدم،  رهیکردم و دوباره به سوژه خ قطع

 

خواست   ی بودش، که انگار م  دهی هنوز صورتش رو برنگردونده بود، سولماز هم چنان سفت چسب پسرِ 
 فرار کنه! 

 

 !ایشده خدا تهیعفر نیا ی فتهیکه ش یِ کدوم بخت برگشته ا یعنی

 

سولماز   یِ کردم، که انگار تلفِن پسر، زنگ خورد و دستا یشدم و به رفتن فکر م یم دیداشتم نا ام گهید
 از قاِب کمرش باز شد...

 

 با تموِم کوچه باغ هاش رو سرم خراب شد! ای. دنزدیکه تلفن به دست، قدم م یرخ مین دنِ ید با

 

 چشمانم کوبوند و گوشام رو خبر دار کرد:  یِ رو رو دی سولماِز مهِر تائ  یِ صدا

 

چشمام رو تار کرد و با عجله    دبانِ یاشک د یگرسنمه! پرده  گهید میبر ایقطع کن ب زم،یعز نای_س
 .دمیدو

 

 (2)میهم کار ندار یبا کس می* ما که دعوا ندار
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 دِل کوچِک من عاشق و نیدِل عاشقه من ا نیا

 

 (2خواد )  یو م ارشیخواد فقط و فقط  یو م  دلدارش

 

 : د یبلند خند فرزاد

 

خل و چل در سوِگ   یِ باور کنم که تو ،یکرد یکه االن پل یآهنگ نیبا ا یخوا  یدختر، م  نمی_ بب 
 ! ؟یهست ِشتیدو ساعت پ  یشکسِت عشق 

 

 کنان گفتم:  نیف نیف

 

 ها، خب؟  یخاِص من بخند ییایقیموس قِ ی! من زنگ نزدم که تو به سالیفر نی_بب 

 

 دم،ی همه خند یِ خوِد کله پوکمه! بس که از اون اول ساده بودم و به رو  رِ ی تقص هیچ  یدون یم
 نگرفت! میجد چکسیه

 

 سولماز شده؟!  هیخاک بر سر، عاشِق چ جِ یدوست دارم بدونم اون آب هو فقط

 

 : فرزاد
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هم نکن من عکِس سولماز جون رو   یکوچولو، کم لطف زهی ر یم  التی خب حرص نخور سب یل ی_ خ
 !هییایو آر لیچهرش اص  دمید

 

 زدم:   غیج

 

 !رم؟یپشِت تلفن لواشکت و بگ  نیخواد از هم ی! دلت مقهیچشم چروِن ِچرک سل ی_ا

 

 و گفت:  دیخند

 

و دل و   یعشق و عاشق  نیکالً ا ی شنو یاگه از من م نی بب ؟یکن یخب بابا چرا شلوغش م یل ی_ خ
  نجوریخوشگل، شانِس ازدواج و ا  یِ : تو طالعه ما آدماگهی هست که م یا هینظر هیقلوه رو رها کن بره! 

 معشوق داخِل طالعمون َترِکش خورده! م،ی! عاشق که ما باشستیمسائل ن 

 

 ه، یو سِر پسره همسامچاله شده رو از پنجره شوت کردم ر یدستمال کاغد  نیدهم

 

 ! ؟ی؟بعد تو خوشگل ستیمثالً ونوس خوشگل ن یعنی_ 

 

 مکث جواب داد: یکم  با
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برم دنباِل پاسپورتم االن نوبتم شده،  دیمن با ،یُدر نیپروندم، بب  یزیچ ه ی نطوری_ حاال من هم 
 دست نزن! خداحافظ.  التمیمواظِب خودت باش به سب

 

 !هوف

 

 خودم دست به کار بشم!  دیبا شه،یگرم نم یمن آب  یِ برا نمیا از

 

 رو تخت؛ سرم رو تکون دادم، دی در رو باز کرد و پر باید

 

 گفت:  نشیری با لحِن ش که

 

 !ادینکن بابات م هیدست کوچولو پا کوچولو گل ؟یاوف شد  ی_ آمپول زد

 

 . دمیو لپاش رو کش دمیخند  یاوِج ناراحت تو

 

 االن خاله عروسه زنگ زده بود. ی_ راست

 

 : دم یشده ازش پرس جیگ
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 ه؟ ی_ خاله عروسه ک

 

 دندونش شکست؛  رِ ی رو ز شی رنگ  آبنباِت 

 

 !یشهِر بااز می! گفت فردا با عمو داماده قراره ِبل گهی_ خاله ققنوسه د

 

 !ادیجونم م مایگفت س یالست یالست عه

 

 وحشت داد زدم:  با

 

 ناااا؟ ی_ س

 

 زد :  سی و ل  سمیخ  یِ نی کوچولوش رو زد نوِک ب زبونِ 

 

 ! مای_ س
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 و باز کردم و پهنش کردم جلو خودم و ونوس،  ییطال یتوز موتور یسوِم چ بسته
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 با دست زد رو دستم. یچنتا برداشتم و انداختم دهنم که ونوس عصب  نیغمگ و

 

 بغض لبام و غنچه کردم و دوباره چنتا برداشتم و بعد گفتم:  با

 

 با هم! میالاقل بزار امروز خوش بگذرون ستمی _ آخ ،پفک خوبه بزار بخورم...من که فردا ن 

 

 : ونوس 

 

و   میخندی! و اونوقت هر هر م ییدوتا میری گ یرو م نایو خوب حال س  یای_چرت و پرت نگو درسا، م
 .میگذرون یخوش م

 

سولماز و لحِن   یبعد انگار هدفون گذاشتن رو گوشاُم صدا  ینگاهش کردم ول  یلحظه با خوشحال هی
 رو پخش کردن... نایگرِم س

 

 پهنم جمع و شد و دوباره چنتا چنتا پفک! لبخندِ 

 

 : ونوس 

 

 ها... یشد بیغر بی_واقعا عج
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 و االنم...  یلواشکش کن یخواست یگفته سولماز نازه، م نکهیاز حرِص ا گفتی م فرزاد

 

 و تو هوا تکون دادم و گفتم:  دستم

 

 بودم ، داغ کرده بودم...  ی_اون دو ساعت اول بود که حرص 

 

 بنده! یغمبرک م هویدلم  یشهرباز دیبر دیخوا یم ادیم ادمیهر دفعه  کنه،یفرق م االن

 

 ! زنهی_م

 

 یچپ نگاهش کردم که صدا چپ

 

 از پشت در اومد. بای د نیریش

 

 ! یُدسا... آج ی_آج

 

رو بغل گرفت، دو تا ماچش کرد که   با یکفتراش، پر زد در و باز کرد و د نیع عی از من، ونوس سر قبل
 زد.  یقهقهه کوتاه  باید
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 عسل!  ن یری_آخ قربونت برم من... ش

 

 د؛ یرسی بود، دستش نم ری تحر زیکه رو م میسمت گوش  دیدو هویولش کرد که  بعد

 

 کنارش! جِ یهو  یموجیبا ا نایصفحه اش روشنه، و اسم س دمیپنجه پا بلند شد ،آورد داد دستم که د رو

 

 کردم.   جکتیاز دستش گرفتم و بدون مکث ر عیسر

 

اتاق دادم کنار و به همون کوچه باغ خاطرات   یبلند شدم و پرده ها زنه،یدوباره زنگ م نکهیا الی خیب
 شدم!  رهیخوشم خ 

 

 دلم و زد... شیشد، تلخ ن یریاما انقدر ش قهیچند دق تو

 

 و معشوقه چندشش! نای س یتوسط ک اونم

 

 اون سولماز و که... نمش ی نب گهید دوارمیبه درک... من عادت دارم!ام نمی_سروش رفت، ا

 

 * ونوس
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 ،یو رفتم کناِر در نییکرد ،به زور با آبنباِت محبوبش فرستادم پا  یرو که با تعجب به درسا نگاه م باید

 

 درسا بود و اصال دوست نداشتم... نیا یکه تو صدا یپشت بغلش کردم، اون غم از

 

 ...مونی، زندگ  میدوروِز تو زندگ هیامروز شب  یدرسا

 

 رفت!  شهیهم یِ که برا یکه سروش رفت و روز یروز

 

 لب باز کردم و گفتم:  یسخت به

 

 از سولماز؟ یری و لواشک بگ یکن  جکتی ر یخوایم  یتا ک  ی_به درک...ول 

 

 تمومه. گهی که د یکه بهش بگ یای ب ،یای فردا شب ب دیبا

 

 برگشت سمتم و بغلم کرد... هیبا گر هوی

 

 گوشش گفتم:  ریبغلش کردم و ز  محکم
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 قشنگم! قیاشکات و رف نمی _نب

 

رو صورتش پاک کردم، که اونم دست دراز کرد   یاول رِد اشکا ،یو با شاد رونیب  دمشیاز بغلم کش بعد
 بودُن، پاک کرد. ختهی چشمام رکه به زور از  ی و با خنده دو تا دونه اشک

 

 چشمه اشکت فعال نشده! ینکرد  هیگر ی... تو نوزاد بودگه ی_مادرجون راست م

 

 قهقهه زدم و دستُش گرفتم و پرده رو کامل زدم کنار.  سرخوش

 

 گفتم:  جانی ه با

 

 ه؟ یچ یدون  ی_اصال م

 

 باال... میریم واریهامون از د  یبچگ نیعِ 

 

 ادته؟یته باغ هست،  یبعد آلوها م،یخور  یو م میکنی توت جمع م  کمی اول

 

. و بعد  ذارهی بزرگ مادرجون، همون که توش آش رشته بار م ِگ یتو د میزیر  یم مین یچ یم اونارو 
و   میکن یو پوستشون م واریپشت د میکن یپرتشون م ،ی تو گون  میکن یم،میاریم  ری رو گ  نایسولماز و س 
 ... جوشنیسط آلو قرمزا و قل قل مو مشونی ندازیدر آخر، م
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 خوش... یمون منتظر لواشک ها یطانی با لبخند ژکونِد ش ییهم دوتا ما

 

 !میش  یبدمَزمون م ز،یچ نه

 

که انگشتام و   یاستفاده کردم و درحال  شینگاه کردم ،از حواس پرت  دیخندی عشق به درسا که م با
 حمله کردم سمِت شکم و پهلوهاش و تا تونستم قلقلکش دادم...  دادم،یرقصشون م

 

 و خندون! طونیش یاون درسا نِ ی...انِ ی_ا
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از موهام و که بعد   یو طره ا دمی به شالم کش یشدم، دست ادهی پ نیو ونوس از ماش  انیسر شا پشت
 از حموم حالت گرفته بود و فر شده بود و دادم کنار. 

 

 _چه شلوغه!

 

 ! دمیرس  نایو دنبال کردم که به س انی کردم و رِد نگاِه شا دیسر حرف ونوس و تائ با

 

 رو لب داشت.   یبود و لبخند کج ستادهیها ا مکتیاز ن یکی  کنارِ 
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ازم گرفت و   یزیر شگونیو و دی لب گفتم که ونوِس کنارم به زور شن  ری ز یسالِم آروم م،یدیرس  بهش
 پچ پچ کنان گفت: 

 

 فکر کن! ادی که قراره سرش ب یی_ به نقشه هامون و بالها

 

قبل   یرفتار کنم مثل دفعه ها   یعاد یل یرفتار کنم، قرار بود خ دیبا یرفته بود که چطور ادمیکل  به
 ! نای روبرو شدنم با س

 

 ... یول

 

بده، وجودم   لیبهم لبخند ژکوند تحو نایقراره تو لباس عروس کنار س تهیاون سولماز عفر نکهیفکِر ا با
 ره یگ یم  شیآت

 

 !نایحمله کنم به س  ستیتمام نقشه مقشه ها، و چون سولماز در دسترس ن  ری هر آن ممکنه بزنم ز و

 

شده   رهیصورتم ،به خودم اومدم و کنجکاو به سه جفت چشم که بهم خ یجلو یتکون خوردن دست با
 اه کردم... بودن نگ

 

 کرد و گفت:  یتو هپروتم خنده ا دید نایس آخرش،
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 !؟یچرخ و فلک و بزن  دِ یق یخوا  یم ای  ی_درسا خوب

 

 نگاهش کردم و گفتم:  خندون

 

 !ینترس  امی خوام کنارت ب یخسته نشم، که م ادیتا چرخ و فلک ز  دوارمی _خوبم خوبم...فقط ام

 

 و گفت:  دیخند  دوباره

 

 سر پا! میخسته نش ادیو ز می_بهتره بر

 

 * ونوس

 

 

 

آخرش   یزی تو دستم نگاه کردم و با خودم گفتم: هر چ  یآخر پشمک صورت کهیبه ت  یقلب یچشما با
 قشنگه!

 

 ! انیآخر و بدم به شا کهیکه قرار بود ت  یاونو هم خوردم در حال و
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 انداختم. یدور دهنش نگاه یبا پشمک ها ریدرگ یو انداختم تو سطل زباله و به درسا چوبش

 

 نداشت! لی نظر م به

 

کنارش، دستم و دراز کردم، بکنم که زد رو دستم و  دمیبدنم و تکون دادم که رس  مکتیآروم رو ن آروم
 گفت: 

 

 یِ چشما یِ جلو  دیو اون موقعس، که با یپشمک خورد گمیم یدست نزن، وگرنه به خسرو زِ ی _ج
 ! یآب کرفس خوشمزه بنوش وانیخودش دو ل 

 

 و از حرص گاز رفتم و گفتم:  لبم

 

 ... بعله! رسونمی م یو به گوش خسرو یکه خورد ی_منم سه بسته پفک 

 

 و گفت_پفک خوبه ضرر نداره! دیخند

 

 گفتم: _آررره! دیچپ نگاهش کردم و با تشد چپ
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با دو تا   دمیاه کردم که داونور و نگ نوریا کمی ستن،ی ن  دمیکه د نایا انیو چرخوندم سمت شا سرم
 سمتمون! انیدارن م گهیپشمک د

 

 ن، ییاومدم پا شدُ یچرخ و فلک وصل م نیکه به کاب  ییپله ها جهی حالت تهوع و سرگ با

 

تو چرخ و فلک و ترسو   نایآوردن حرکات خنده دار س ادیکنم و هم با به  هی گر خواستیدلم م هم
 ...گرفتیبودنش خنده ام م

 

محکم کنارش قدم برداشتم و با   م،ین یب  ریز  انیعطِر شا یلحظه احساس کردم رو هوام که با بو هی
 گفتم:  یف یضع یصدا

 

  ،یزد وندیمعدم و با قند پ  ،یرو به خوردم داد ی! دو تا پشمک به اون بزرگ انیتوعه شا رِ ی _همش تقص
 جواب مادر جون باخودت!

 

 !یفت یمواظب باش ن  زم،ی_باشه عز

 

 !ناااای_س

 

بود    نایجلومون، سرم و بلند کردم و با تعجب به سولماز که کنار س یدختر یِ و خروس تمیبد ر غِ یج  با
 شدم.   رهیخ
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 مزدوج شد. مبارکه! نمیا یبه سالمت عه

 

 آوردن درسا، با چشم دنبالش گشتم، ادیآن با به  هی

 

 بود،   کنارم

 

 و آماده فروِد قطره قطره اشک! زدیشب چشماش برق م  یک ی تار نیا تو

 

باشه به   دهیشده بود، انگار تازه ما رو د زونی آو نایاز شونه س مونیم نیبه سولماز انداختم که ع ینگاه
 دراز کرد...   انی سمتمون اومد و دستش و به سمت شا

 

 . دیبودم که در کمال تعجب باهاش دست و داد و حالش و پرس  انیشدنش، توسط شا  عیضا منتظر

 

 : سولماز 

 

 !میت  یِ ... دو تا تقلبدیینجای_اه شمام که ا

 

 که زد، یحرف با
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لحظه  هیکه  ستمیآزاد کردم و خواستم صاف وا انیخودم فشار آوردم و دستم و از دست شا به
 بغلم و گرفت.   ریرفت، درسا متوجه شد و ز ی اهیچشمام س

 

 البته مفتتم گرونه! قرون! مین فروشمتیکنم م ی_مواظب حرف زدنت باش که لواشکت م

 

 : سولماز 

 

 !ی_اوه درسا، زبون باز کرد

 

 گفت:  نایبعد رو به س و

 

 ناباَبن ها مراقب باش.   ی! حسابیدار  یی_داداش چه دوستا

 

 !داداش

 

 نداشت... امکان

 

 برادر بود...  هیکرد،  یم  فیکه درسا تعر یاون بغل و لحِن گرم پس
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 داداش داره منم دارم، تفاوت تا کجا!  سولماز

 

 که ازدواج کرد،  یچرخه برا من! البته از وقت ینم  زمیعز  هیتو دهنش  دیوح

 

 !رهیقربون صدقه صبا خانم م  یچهار ستیب  اونوقت

 

 ... داداش؟ی_چ

 

 چشمامون بود نگاه کرد و گفت:  یبا خنده به ما دو تا که از تعجب دو تا پرتقال جا  سولماز

 

 !دِ یدرسا؟ بع یدونست ی_نم

 

 . یخبر دار یمواقع از همه چ شتریکه ب تو

 

سمتش و محکم بغلش کرد   دیاما بدون توجه به حرف سولماز پر گهیم یچ نمی درسا شدم که بب  رهیخ
 : گفت یم یو ه

 

 جون، فدات شم! ین یجون خواهر س یسول یوا ی_وا
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 خندن.  یاونا بهت زده م دم،یکردم که د  انیو شا ناینگاه به س  هیو  دمیخند

 

 رفت سمتشون و جداشون کرد بعد رو به درسا گفت:  نایس

 

 خواهر من!  ِب ی... رقییو فنچول تو ی_پس اون دختره ُخل و چِل از خود راض

 

گفته با حرص به سولماز نگاه کرد و حمله کرد  یچ  نایباشه، س  دهی_بله بله... و بعد انگار تازه فهم 
 و درسا هم پشتش به دنبال کردنش ادامه داد!  یرفت سمِت خروج  دیدو غیسمتش، که سولماز با ج

 

 سولماز ادب شه خوبه! ال،یخی ب یبگم بره دنبالشون ول  نایبه س خواستم
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 زدم  هینفس زنان، به جسِم سخِت پشِت سرم تک نفس

 

 ! وید یکیفرشته اون  یک یمادر،  هیتخم،ِ  هیدو تا جوجه از  نی! حکمت خدا رو ببدی_ آخ آخ نفسم بر

 

 من فرشتم؟ یعنی_ االن 
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 شدم و با اکراه گفتم:   رهیخ  نایخندوِن س یِ و با اخم به چشما  مینی انداختم تو ب یباد

 

 منتظرته!  نیماش  یِ _ خواهر جونت جلو

 

 . دی_ هوف! البد بازم خرنایس

 

 دو تا کفتِر عاشق.  شیپ یباال انداختم و برگشتم تا برگردم تو شهِر باز یا شونه

 

 ونوس پشِت تلفن تشر زدم:  یطوالن یِ به خنده ها کالفه

 

جوج   ییدو تا یخودت رفت ،یتو شهر باز یو چهار ساعت نگذشته، من و جا گذاشت  ستی_ هنوز ب 
 . یخند  یمن م ِش یبه ر ی! االنم که دارنی بزن

 

 ترم کرد! یسفارش دادنش جر یو آبعل یسلطان  ومد،یاز پشِت خط م انیشا یِ صدا

 

 خندش رو قورت داد و گفت:   ونوس

 

گل کرده! تِن صداش   تی دونستم باز لج باز یاز کجا م   ،یو سولماز نای تو با س میما فکر کرد وونهی_ د
 اومد:  نییپا
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گفتم   یک  نی! بب یکه دشمن نمیبا خواهِر ا  یو که پروند  ی! مازیخودت خبر ندار ،ی زنی کپک م ی_ دار
 بچم دختر نشه.  یاری! اونم شانس ب نیدیعروِس خودما، پسرم آ یبش  دیبا یمعطل کن  گهید کمیاگه 

 

 و بزن.  تی ! برو آبعلمیآقا نخواست  می_برو بابا تو هم فقط فکِر مرغ شدِن من باش! نخواست

 

 !روقتهیاسنپ بزن برو خونه، د هی_ تو هم ونوس

 

 آبدار نثارش کردم و قطع کردم!  یشفح

 

 دوست!  یِ تو دامنه خودم پرورش دادم، به جا پشمک

 

تکون دادم و سوار   یتاکس  یِ برا یبودم و باز کردم و دست   دهیخر یکه از دکه شهرباز ینوشابه ا لِ یپاست
 شدم.

 

 دور بزن سمِت چپ بن بسِت نسترن.  یدیکه رس دونیبرو، به م می_ آقا مستق

 

 )فصِل آخر( 

 

 صبا.  یِ رو گرفتم جلو ین یری ش جعبه

 



 لپ های صورتی 

491 
 

صبا رولت بزن  ومد،یبودم، ونوس سرش کاله رفت که ن  دهیند  یبا شکوه نیبه ا هی: _ افتتاح د یوح
 !هیمقو

 

 : دمینگاهشون کردم و پرس  مشکوک

 

 ؟ یچطور نهیتامی_ با و

 

 باز شدش رو جمع کرد و گفت:  ِش ی ن صبا

 

 جون، تو به مراسم برس!  یدر شهی_ نه زحمتت م

 

 ها نشستم،  زی از م یک ی به دست پشِت  ینیر یدور شدم و ش  ازشون

 

 نفله!  ، یبرا عروس دِ یرفته بود خر یاومدن و رفتن، به جز ونوس!با شاد یصبح چند نفر از

 

 !دمیم انیشا لِ یو تحو رمیگ یازش م  ژهیو یلواشِک دو نونه  هیبندازم   رشی که گ یفرصت  نیاول تو

 

 دم؛ی دست کش  وارید یِ رو س ی بزرِگ پرسپول یِ صبا از زل زدن به لوگو ییِ خوش آمد گو  یِ صدا با
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شدم،   رهی خ  یرو از مقابلم برداشت، متعجب بلند شدم و به چارچوِب دِر ورود ین یریجعبه ش   دیوح
 و سولماز!  نایس

 

 م. رفت کشونینزد

 

ازتون  دیبفرمائ ن،یبرشته! خوش اومد ین یزم بیس یگریفرشته د یک یتخم  کی _ به به دو جوجه از 
 شه!  ییرایپذ

 

کاِر، که هنوز دو سه تا کارگر داخلش   مهین  یِ بهداشت  سیزد و با قر به سمِت سرو یپوزخند سولماز
 درحال کار بودن رفت، 

 

 و گفت:   دیسیرو ل  شیانگشِت خامه ا نایخندم رو گرفتم که س یِ جلو

 

 ! میبهت بزن یسر هی میایبود، سر راه سوارش کردم ب  دی_ آره من تازه از ورزشگاه برگشتم، سولمازم خر 

 

 !نجایا ادی ن تهیاون عفر اهیخوام صد سال س یلب با خودم گفتم: م ریز

 

 بزرگ و تعارف کرد؛   زِ یرو گذاشت رو م  یچا یِ نی س دیوح

 

 پس؟  یرو گذاشتن برا چ  یو یت الی خیب  ؟ین یبب یباز یسرما رفت نی_ داداش تو ا
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 !میهست ژهیو گانی مِ یجون دلت خوشه ها، ما تو ت   دی_ نه وحنایس

 

 برات آوردم!  هیهد  هیدرسا  یراست آهان

 

 جلوه بدم  الیخ یکردم ذوقم رو پنهون کنم و خودم رو ب  یسع

 

 به کادو نبود.   یازی_ ن

 

 برداشت و با غرور گفت:  زیم  رِ ی رو از ز یقرمز پاکتِ 

 

 به قوِل خودت دو نونه!  ژس،یکادو و نی_ ا

 

 ؟ یپارک و فراموش کن هیقض یخوا ینم

 

 برنگشت!  گهیگاه و د ری رفت تعم  نمیاون شبش، ماش ینا یاز نفر د،یکن وح باور

 

 !ییسامورا گهیشو د ی! اهلشم یموتور سوار م االنم
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 ، یبهداشت   سیمعروفم روُم بر گردوندم به دِر سرو یِ دهن کج  با

 

 رو کلمون! زهی سولماز سقف و بر غِ یج یِ آن ممکن بود صدا  هر

 

 به حرف اومد:  صبا

 

 گشنمونه! گه،ید هیچ می نی باز کن بب نای_ آقا س

 

که مامان برامون فرستاده بود رو در   یا یَتِه قابلمه قرمه سبز شی ساعِت پ مین ن یصبا هم شه؟یم مگه
 آورد!

 

 هست از قندون خانم! ییخبرا هی حتماً 

 

  زیم یِ سرخ! کنجکاو رو راهنِ یپ هی دیکش  رونیرو از پاکت ب  یزی زل زدم، آروم چ  نایس یِ دست ها به
 خم شدم؛ 

 

و به سمِت    دمیکنان از جام پر غی ج  غیهشت! ج ی من شماره  یِ و که باز کرد.. خدا راهنی پ یِ تا
  نمی: _ بب دمیآرِم رو لباس بلند بلند خند دنِ یبا د رون،ی ب  دمیحمله ور شدم و از دستش کش راهنیپ

 ! ناله؟ی اورج
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 جواب داد:  معترضانه

 

 ! ری بخ  ادتیکه  ییکجا ن، یقزو یِ سنِگ پا ی_ ا

 

 گرفتم، کنی از باز ش،یساعِت پ  هی نیجون هم  بچه

 

 !نالهیاورج  یگیامضا هم بزنه برات! بعد م گفتم

 

و تو هوا  راهنی دادم، و پ دیصبا و دهاِن منگنه شکل باِز وح یشده   یچشماِن وزغ لِ یتحو یپوزخند
 تکون دادم؛ 

 

 بلند شد! ییاز دستشو وید ینعره   یِ باالخره صدا و

 

اما من نشستم و شروع کردم به فرستادِن عکسام تو گروِه   دنیبه سمِت در دو ییشده، سه تا هول
 محبوبم!  کنِ ی باز راهنِ ی باشگاه، با پ

 

 خواستم صفحه رو خاموش کنم..  تا

 

  یخودت و دعوت نم   یِ و مرب یزن ینت م  یکاف گهی! حاال دیخانیعل یِ نوشت_ به حِق ُحقه ها یبهرام 
 !ه؟یافتتاح  یکن
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 َکله! یبال م  یشاپ مادرجان!ت  یکرد_کاف پی من تا زود تر از فرزانه

 

 رو زد!  یخالص   رِ یت ی شدم که خسرو  رهیها خ امی شده به پ خشک

 

 : ی خسرو

 

 _ با سالم دوستان؛ 

 

 م،یداد بیقبل از سفر به ارمنستان رو ترت یِ حی ما گردِش تفر بیترت نیبد

 

 ترگل هست،  ابانیواقع در خ 22اردو کافه  نیا مکانِ 

 

که  دی ! بنده االن با آقا جعفر هماهنگ کردم، آماده بشیخان ی کافه هم متعلق به دروازباِنمون عل و
 باشگاه آمادست! یِ جلو گهیربِع د کیاتوبوس حدوِد 

 

 و ناله کنان گفتم:  زی رو م دمیرو کوب  یگوش

 

 َکرکس ها کوفت کنن!  نیا دمینم یزینبات چ یی_ عمرًا جز چا
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 !هیگدا ی خانیعل  گنینبات؟ اونوقت م یا چا_ حاال چر

 

 شاداِن ونوس روبرو شدم! یو گرفتم باال، و با چهره  سرم

 

 عروِس شهر! یکه خوش آمد ای_ ب

 

 نبات آماده کن!  یبرو تو آشپزخونه پنج شش تا موکا و هفت هشت تا چا نمی باش بب زود

 

 و با ذوق از دستم گرفت،  راهنی و پ  نیو گذاشت زم دشیخر یِ ها سهیک

 

 گفت:  بعد

 

 ؟یخرابکارت دار یتو اون مخچه  یهان؟ زود باش بگو باز چه نقشه ا هینبات چ  یچا هی_ قض

 

  یِ ساخِت سر یِ به سو شی ! پیفهمیاون پشت م  ای دادم_ تو ب لش یتحو یو چشمک یطان ی ش  یلبخند
 !تی سوِم محلوِل مسموم
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 پاساژ به اون پاساژ رفتن،  نیو از ا  یاون همه خستگشاداب، بعد از  یچهره ا با

 

شدِن شدت پخِش   ادیبود زدم، که با ز ستادهیا نایکه تازه اومده بود و کنار س انیبه شا  یچشمک
  ستادهیکه هدفون به گوش کنارم ا  یا یو با وحشت به بهرام دمیبزرگ کنارم از جا پر کریآهنگ از اسپ

 نگاه کردم! دادیها م  بچه لیبود، و لبخنِد ژکوند تحو

 

  یِ که هم از ساخت سر ستادمیا ییدو قدم ازش فاصله گرفتم و درست کنار درسا ت،ی حفظ امن یبرا
 تعجب بود!   یاز خشم و کم یسوم محلول خوشحال بود و هم تو چشماش رگه ا

 

 شما؟! یاومد ی جون ک  ی_خانم بهرام 

 

  کردیم یکه سع  نطوریبه غبغبش انداخت و هم یشدم،باد رهیخ  یو ازش گرفتم و به بهرام نگاهم
 لهجه اش رو پنهون کنه گفت: 

 

 دم و دستگاه رو جور کنم جانم...  امیجان فرمودن جلو جلو ب  ی_خانم خسرو

 

 توپش! هینِت و افتتاح یکاف  یناسالمت

 

 زد:   ادیکرد و فر ادیآهنگ و ز یبعد دوباره صدا و



 لپ های صورتی 

499 
 

 

 !یو سرگروه و کال سِر همه جا باش تریماه سرت کیکنم تا   یم  یکار  ،یخانی _اصال نگران نباش عل

 

 کرد و کله اش و  یو گفت و چنان خنده بلند نیا

 

 داد که هدفون رو سرش چپه شد...  تکون

 

خنده که دستپاچه هدفون و برعکس گذاشت رو گوشاش و به کارش ادامه داد، رو به   ریزدن ز همه
 چرخوند! یم تمیداد و سرش و با ر یها به دستاش موج م یج یبود و مثِل د ستادهیبچه ها ا

 

  شی کیها رفتم و  ین یعالمت درسا که از پنجره منتظر اومدن اتوبوس باشگاه بود، با دو به سمت س با
 . میرفت یگرام همانانیصبا و به استقبال م و دادم دست

 

که دِر طرح چوب کافه با شدت باز شد که سر همه   نا،یا انیسمت شا میخنده همراه درسا رفت با
 سمت در... دیچرخ

 

 کردنی دوم شربت، از صبا تشکر م یکه به خاطر سر  یبه دست در حال وانی ها بودن، که ل بچه
 داخل... ومدنیم

 

 !جهی نت  شد نمیدرسا ا آخه
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 ده یو قر م دهیو تو هوا تکون م  یرنگ د یکه پاکِت سف  ستیاون فرزانه ن نمیبب  ستایوا

 

 خدا...محلول ما کم بود مگه! ای

 

شده   رهیکه تو هوا معلق بود، خ   یو انواع و اقسام کاغذ رنگ یبعد برف شاد ی تعجب، به دونه ها با
باشگاه نگاه  یو به بچه ها رونی پشت کمرم وحشت زده به از شوک اومدم ب ی بودم که با ضربه لگد

 کردم، 

 

 دستش رقص نور بود،  شونیکی

 

 ! شیو کال اوضاع قاراش م   دیرقص یم  یجواد یساس  کِس ی میبا ر  زیرو م شونیکی

 

سفت بغل شده و  یتوسط فرزانه و بهرام دمیدنبال درسا گشتم، که د یاون همه آدم و شلوغ نیب
 آماده پرتاب به هوا!

 

نخورم و پخش   یرقِص نور، سکندر  یِ به خودم اومدم و با دقت مواظب بودم که تو اون باز عیسر
 نشم.  نیزم

 

 درسا بودن!  یفرزانه که درحال کندِن ابروها یسمِت دستا دمیپر
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ستگاه قرمز رنگ کافه روش  که دم و د یپشِت کانتر بزرگ میکنار و همراه درسا رفت دمشونیزور کش  به
 بود.

 

که چادرُش درآورده بود، و حرکات موزون   یبه خسرو رتی نشونمت! و با ح یم  اهیبه خاک س ی_بهرام
 شد! رهی خ دادیانجام م 

 

 مطمئن باش!  یِ _درسا کار کاِر بهرام

 

 دم، یپر کش انی و با سرعت بدون توجه به درسا که صدام زد به سمت شا گفتم

 

 از دخترا افتاده بود! یکی  رِ یگ

 

چرت و پرت   نطوریبرداشته بود و آبرو برامون نذاشته بود و هم کروفونیهم فرزانه م گهیطرف د هی
 قرص خورتون کردن! قشیبافت، که درسا و رف یبهم م

 

 : دمیکش  غینهال زدم و ج  یِ فرفر یِ مشک یبه موها  یچنگ تی انفرزانه شدم و با عصب  الی خیب

 

 .میبه سمت پشت کانتر راه افتاد  انی! و همراه با شاتهی_برو کنار دختِر عفر
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 رسوندم.  انیگرفتم غر غر هام و به گوش شا یآروم شدم نفس یکم  نکهیاز ا بعد

 

 ماماِن مامان بزرگِت! یکه جا ر،یمامان بزرگت و بگ  یدختر عمو ی_من اصال قهرم برو همون نوه 

 

بود و نگاه کردم   ستادهیکه ا ییجا  یچشم ری ز اد،ی ازش نم ییصدا دمیبا قهر روم و برگردوندم که د و
 ! ستین دمید

 

 رفت، ی م یشدم و حواسم رفت سمِت درسا، که از حرص و جوش رو به قرمز  الشی خیب

 

و   دادیقر م ز ی ر زی کاره ر مهین ییدستشو یخورد، از جلو یپولک  یآرومش کردم که چشمم به جسم کمی
 سمتمون! ومدیم

 

 یهم کس  یکلی من و اون جسِم قد بلند ه دِ یتر متوجه شدم که پارچه لباِس جد کیکه اومد نزد کمی
 ! نایجز س   ستین

 

 به دست داد زد کروفونی خوشگلش افتاده بود م لیو استا  نایکه چشمش تازه به س ،یبهرام 

 

 بلده برقصه بگو من من... یوسط! ک ای _آها کاکل پسر ب

 

 !خندهی و هر هر داره م نهیپخش زم دمیچشم دنبال درسا گشتم، که د با
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 با سر پرت شدم کنارش!  نییشدن دستم به سمت پا  دهیخنده اش خنده ام گرفت، با کش از

 

 و پوشونده بود!  انیبار پارچه چند رنِگ لباس خوابم، که بدِن شا نیا

 

 خواستن زود برن! یاومده بودن و م خبریشدم که ب یماهر یِ رقاصا رهیدرد دلم و گرفتم و خ  با

 

 !میبود ختهی که قرص توش ر یده بودن،همونآخر خور ین یاز س یاشتباه گمونم

 

شنگول شده و فراموش   ینجوریا انی داده بهت که شا  یقرصا رو ک  نمیبگو بب   ،کلکیدار والی_درسا ا
 هم کالً معلوم الحاله... یس یمملکته! س ِس یکردن پل

 

  زی و ر شتری که ب کردیم قیبود و برادرش و تشو ستادهیسرمون ا یِ تعجب، به سولماز نگاه کردم، باال با
 تر قر بده!

 

 . زدیو م یا نندهی چشماش دِل هر ب یطان ی برِق ش و

 

 گرفت! یو نشونه نم   یشدن سولماز اتفاِق خوب بیغ  ییهو هیو  ادی و فر غی و ج سی پل رِ یآژ یصدا
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حرکت کردم، دست ونوس    نیلب به سولماز دادم و پشت سر بابا با سمت ماش ری ز ینفرت، فحش  با
از جاش تکون  گهیهم گرفت، و د انی و پشت بندش دست شا دیکش  یغیکه ج دمیهم گرفتم و کش

 نخورد. 

 

 و بابا گفتم:   دیوح نِ ی سمِت ماش دمیچرخ

 

 لحظه! هی_

 

 رفتم کنار جدول،  عیسر و

 

 گفتم: نای و س انیبه شا رو

 

 اشاره کردم و ادامه دادم: نای_رقاصان ماهر شهر! و با انگشتم به س

 

 که درآورد،  یکه خواهرت سر ما آورد و مخبر باز یی_بخاطِر بال

 

 !دی ن یبی اولش برنگشته ما دو تا رو نم یبای که اون کافه، به حالت ز یو تا زمان یاطالع ثانو تا

 

چشمم به جلوم بود،   هیکه  ی سِت ونوس و گرفتم و در حالحرف، دوباره د یبگن که ب یزیچ خواستن
 ، یهم دوختم به بهرام یکیاون 
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! که بدون یخواست بندازه گردِن خسرو   یخودش و پرداخت خسارت هم م یبود برا  یشانس   خوش
 هستن و اصال نگران نباشن!  نایو س انی کردم که شا شونیتعلل، به زور راض یلحظه ا

 

  زی و تم  نهیماز جون دستمال ببنده دور سرش، و کنار برادرش، مشغوِل هزکردم سول یهم کار دیشا
 شه! یکار

 

 ان یشا

 

 _چشم قربان!

 

 ... دی_نه نگران نباش

 

 ... حتما

 

 !د یکنی که درک م ممنون

 

 از قرص استفاده شده بود...  ن،یو که مشاهده کرد ش ی بله، جواب آزما بله

 

 دار! خدانگه
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 گفتم:  نایو قطع کردم و خوشحال به س  تماس

 

 و تمام!  دهیها رو د شی _سرهنگ آزما

 

 به اطراف انداختم ینگاه و

 

 دنبال دخترا! میبر میهم جمع و جور کن نایا االی_

 

 110#پارت_

 

 * انیشا

 

 کردم به سرباز و گفتم: رو

 

 رفتن؟  ی_ ک

 

 به ساعتش انداخت  ینگاه
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 آزاد شدن! شی ساعِت پ می_ حدوِد ن

 

 رفتم و سوار شدم؛  نیشتاب به سمِت ماش  با

 

 که رفتن!  شهیم یساعت  مین م،ی_ روشن کن بر

 

 اش جواب داد: یالیخی استارت زد و با ژسِت ب نایس

 

 ! یشناس  یدور و َبران، تو هنوز دخترارو نم نی _ جوش نزن، هم

 

 لباس! دیدو ماِه قبِل مراسم به فکرن، رفتن خر از

 

 ! یعروس  یب  یحنابندون عروس  یامان امان، البد مادر جون باز شرط کرده ب  ؟ی_ تو از کجا خبر دار

 

 نداشت و چراغ قرمز شد،  دهیدادنش فا گاز

 

 و با ادا گفت:  دیخند

 

 ُرممم!  یواحِد شاد ما یصدا و س  یِ _خبرگزار
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 باال انداختم  ییابرو

 

 !السیبزنن وگرنه واو زُت ی دعوِت خواهِر عز دِ یق م،ی_ کاش بهشون گوشزد کن

 

 * ونوس

 

 بودن رفتم؛ ستادهیا یمغازه ا نِ ی تریو یِ که جلو یبه سمِت درسا و شاد یدر بهشِت طالب  خیسه تا  با

 

 اشاره کرد،  یوا رفته شاد افهیزد و به ق یبه ن  یکی م درسا

 

 : یشاد

 

 طور! نیا میریگ یسر درد م خه،ی یل ی_ خ

 

 گفت:  زدیکه قدم م نطوریهم درسا

 

 گرم! یِ ها  یدنیکافه با نوش  هیکنه  ینداره، ونوس بعدش مهمونمون م بی_ ع
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 نثاِر بازوش کردم، که آخ و اوخش بلند شد.. یسلقمه ا یشدم و حرص  کشینزد

 

 برا خودت؟   یبخش  ی م فهیخل سهی از ک یدار یه هی_ چ

 

 ! یلومبون یو م شهیونه کرده، بس که دهنت مثِل سنجاق باز و بسته مشپش ل بمیج ته

 

 دادم.  لشیتحو یشده بود، کنجکاو نگاهمون کرد، که ژکوند  کی که بهمون نزد یشاد

 

به خودمون و  میکن لیم یزیتو کافه چ رون،یگفتم، که اگه ما ب یم یجان، داشتم بع در  ی_ آره شاد
 خواهرم!  م،یکرد انتی خ مونیکافه دار

 

 و گفت:  دینکرد، دستم و کش یتوجه 

 

 تو!  نیا می_ بر

 

 دم؛ یکش یموف درمونده

 

 : فروشنده 

 



 لپ های صورتی 

510 
 

 قشنگم! یکن  یبهت ضرر نم دمیو بردار قول م  نی_ تو ا

 

 : درسا

 

 تاپاله.. نیبرا منم تنگه، چه مونده به ا نی_ خانم ا

 

 زل زدم بهش که زود لبش رو گاز گرفت و شکار

 

 ادامه داد: آروم

 

 ! ستیمناسب ن  زشیکه سا نهیمنظورم ا زی چ یعنی_ 

 

 م، یبود دیمرکز خر یِ کشان در حاِل متر کردِن راهرو ها ازهیخم

 

 متوقفمون کرد!  یپر ذوِق شاد  یِ صدا که

 

 : یشاد

 

 بچه ها!  دیای! جوِن من بهیعال نی_ ا
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 ستادم، یگرد کردم و پکر کنارش ا عقب

 

 سره، هی یلباِس حلقه ا هیبه   دمیانگشتش رو گرفتم تا رس ردِ 

 

 شد،  یگشاد م یمثِل دامن شلوار نییتنه اش جذب بود، و و از باسن به پا  باال

 

 رنگ بود.. یری شده بود، و ش یکار دیهم گرد و دورش مروار قشی

 

 به دست خارج شدم،  لونِ ینا

 

 گفتم:  یطان ی زدم و ش یبشکن خوشحال

 

 _خب، حاال نوبِت کفشه!

 

 !نیی باال پا دی دفعه پر هیو  شیبه گوش یبه ساعتش کرد بعد نگاه  ینگاه درسا،

 

 کرد:  فیپشت هم رد و
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 ! ندرالیباشماِق س ینارنج  دِ یدر خر ریچشمگ یتیموفق یِ با آرزو  زم،ی _ ونوس عز

 

  یخونه مام بزرگ ها، ول  میکنم! بابا ظهر بهم گفت امشب دعوت یم یتو اوج ازتون خداحافظ  گهید من
 پاک فراموش کردم! 

 

 زد!  بشی غ ینگیری و بعدم من نشوند، و ج یشاد یو دو سه تا ماِچ آبدار رو گونه  دیپر

 

 و گفت:  دیگرفت خند یرو م  یکه شماره ا نطوریهم یشاد

 

 سراِغ کفش!  م یازش! خب بر خوشم اومد  ،یِ _ دختِر مهربون

 

 ماِه بعد* کی

 

 به ارمنستان بود؛   یمل میبهشت ماه، روِز اعزاِم ت  ینهم ارد امروز

 

 و دو!  ستیکه روش حک شده بود چشمک زدم، ب  راهنمی چمدونم رو بستم و به شماره پ ِپ یز

 

 که از تو هال صدام زد، به سمِت در رفتم؛ مامان
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 نا؟ ی_ جونم مام م 

 

 اشاره کرد،  بایجعبه کادِو تو دست د به

 

 و

 

 گذاشت و گفت: _ کادو تولِد ونوِس،  زی م یِ رو رو قرآن

 

 من کارت و راحت کردم!  ،یبخر یزیبراش چ  یبر یوقت نکرد  دمیفهم

 

 شدم،  رهی و خاروندم و به جعبه خ سرم

 

 مرغا شده! یقاط ی که به تازگ هیافتاد َدُهم تولِد خروس  ادمی هوی

 

 باز شد،  شمین

 

 مامان بلند شد!  غِ یگرفتم و خواستم بازش کنم که ج بایرو از د جعبه

 

 گفت:  یزیآم  دیلحِن تهد با
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 .شهیم  رتی ره د! زود بذارش تو چمدون، دانایبازش نکن، مارپِل مام م گهی_نه د

 

 قرآن رد شدم؛  رِ یرو تو تنم صاف کردم و از ز شرتیسوئ

 

 نشه،  ریطبِق معمول سرش رو گرفته بود رو به آسمون، تا اشکاش سراز مامان

 

 رو که خوب تو بغلم چلوندم، مامان و بوس بارون کردم؛  باید

 

 گه،ینون و آبدار بکن د  یخداحافظ هی_ از بابا هم 

 

 م، یو رفت میشکم چران بود اگر

 

 ..میو رفت میباز بود نستایا اگر

 

 اط،یکرد به سمِت دِر ح  می در همش، راه افهیق با

 

و گذاشتمش کناِر فرِق   دمشیبهم چشمک زد، دور از چشِم مامان چ  یآخر، شکوفه صورت  ی لحظه
 کجم..
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 زدم، نهی دستام رو به س کالفه

 

 ! دیبپره دل بکن از اون وح صبا، پرواز االِن که گهی_ ده بجنب د

 

 !نی کن اون ونوس رو بب نگاه

 

 !زنهی کال حرف م ویدیو یشا  یداره با شا زیر هی و

 

 ! ارمیلحظه هم َدووم نم هیمرغا  نیا یقاط گهیخودت، من د شی من زود و ببر پ ای: خدایقوِل نق به

 

بودن دور کنم، بعد در  ستادهیکه خانواده هامون، پشتش ا یا شهیموفق شدم صبا رو از ش  باالخره
دست تکون  د،یبار یو در آخر سولماز، که از چشماش فلفل قرمز م نایس  د،یوح یِ که برا  یحال
 کشوندمش.  تی سمِت گ دادم،بهیم

 

 تدارکات بود، شروع به حرف زدن کرد:  مِ یکه تو ت ینقش  زی جوون و ر خانمِ 

 

 ما کرد،  یبرا  ونیکه فدراس یمبود وقت و زمان بندک لِ ی _ خب دوستان، به دل

 

 !ننی بب کیرو از نزد  یمل دِ یجد  کنانی بار شما باز  نیاول یِ برا انتون،یباعث شد که مرب  و
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که وارِد اقامتگاهمون تو  ی زمان م،یباهاتون نداشته باش  یا گهید ییآشنا ،یباشگاه یِ ها یبه جز باز و
خانِم   یبدنساز یمرب  نطوری زد؛ هم میبا هم خواه ی گپ هیشام  زِ ی انشااهلل سر م م،یارمنستان شد

 ..انیدیسع

 

خورده زده بودم، کاِر خودش و کرد و چشم هام کم کم گرم   یظهر ، که با خورش سبز یِ آبعل  دوغِ 
 شدن.

 

 بهم چفتشون کرده بود رو باز کرد؛  یچسِب راز یگوشم، پلک هام که انگار رِ یغر غر ونوس ز یِ صدا

 

 ُچرت زدم؛  مایافتاد که تو هواپ ادمیبه اطراف نگاه کردم و  جیگ

 

 !دییجو یرو م ناخناش   یرو محکم به گوشش چسبونده بود و حرص  تلفن

 

 رو شونه اش و گفتم : زدم

 

  ی! داشتم خواِب تو و جعفر و من یکرد دارم یب  می! از خواِب نازن؟یخروس جنگ  ی_ چه خبرته؟اوِل کار
 !یسمون یتو س دمید

 

شد، پرسشگر به صبا که    یکلمات از پشِت خط گشاد تر م دنِ ینگفت، چشماش هر لحظه با شن یزیچ
 نگاه کردم، دیخند  یم زیر
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 صبا! گهی_خب الاقل تو حرف بزن د

 

 دستم داد و آروم گفت:  یشکالت 

 

 _ بخور دهنت خشکه! 

 

 _ حرف بزن، شکالت نخواستم!

 

 ِمن و ِمن کرد بعد با اکراه گفت:  کمی

 

 _مادر جونش! 

 

 و به زور گفتم:  دیاز سرم پر برق

 

 ..؟یزیچ یشرط و شروط گذاشته؟ نکنه سکته ا یشا یشده! باز برا شا  ی_ چ

 

 قطع کرد،  باالخره
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 خش دارش، جواِب پرسش هام و داد  یِ اش و با صدا یشونیرو کوبوند رو پ  دستش

 

 ! هیکی.. تازه روِز جشنشم با من انیخواد با دکتر آر یمادر جونننن م  ر،ی _ نخ

 

 شم!  داریخواب ب تو دهنم آب شد، دو سه تا چک به خودم زدم، بلکه از شکالت

 

 که مادر جون..   دمیشن  یم اریو هوش دار ینه، انگار واقعًا ب اما

 

 و گفت:  زیچ کی در مقابِل چشماِن متعجب بچه ها،  مونییسه تا  یِ صدا همزمان

 

 _ جادووووش کرده!!!

 

 کم کم فرود اومد و نشست.  مایهواپ

 

 111#پارت_

 

دست تاپ و شلوارک قرمز رنگ و از چمدون در   هیمادرجون بود ، یکه گوشم به صحبت ها نطوریهم
 کرده بود.   یخواب خرگوش  الیخی آوردم و پرت کردم رو درسا که ب

 



 لپ های صورتی 

519 
 

 نشستم، یشدم و کنار صبا رو مبِل دونفره مغز پسته ا بلند

 

 رو پام و خطاب به مادرجون گفتم:   دمیحرص کوب با

 

 که! انیمثل دکتر آر یکی ال خودت، نه هم سن و س هی_آخه مادِر من...دست بزار رو 

 

 !یدیاصال دکتر و ند ز،تویگ  شی_آز دان

 

 و از گوشم دور کردم تا پرده گوشم، پاره نشده...  یو گوش  دمیکش یپوف

 

 شازده دوماد و!  نمی_باشه... بفرست برام بب

 

 !فرستمی واس تاپ م ی_اوک

 

 و قطع کرد. یدرستش و بگم، که تق گوش خواستم

 

 یبرا ی،در حال دلبر دمیخم شدم که د شتریب کمیبود ، یبه صبا انداختم که سرش تو گوش ینگاه
 هستن! یبرادر گرام
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 زدن!  غی و شروع کرد ج دیرو تخت، که درسا با وحشت از خواب پر  دمیضرب پر هیشدم و با  بلند

 

 و گذاشتم جلو دهنش، ساکت شد و با تعجب با اطرافش نگاه کرد. دستم

 

 برداشت سمتم و گفت:  زی و برداشتم که خ دستم

 

موفق شده با انبردست ابروهام و ِبکنه و   ث،یخب  یِ ،فکر کردم بخش دمید ی! داشتم خواب می_روان 
 !کنهی بعد از برداشِت ابرو م یحاال داره شاد

 

 گاهمون کرد و گفت: ن جی که صبا گ دمیخند بلند

 

 !یشد  داریب  ی...درسا ک_اع

 

 بار گفت:  نیو ا دیچپ نگاهش کردم که خند چپ

 

 _به خدا داداشت دلتنگمه!

 

 ...میو درآوردم و بعد از عوض کردن لباسام رفتم سراغ گوش  اداش
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بزرگتر   یکردم از من چند سال یفکر م نکهیبرخالِف ا ان،یمادرجون و دکتر آر  یِ کردم رو عکِس سلف زوم
 !دمید یدور و بر شصت سال تو عکس م  یانسال ی م یباشه، آقا

 

 ! ی...چشمون آبی_اوف،مادرجون چه انتخاب 

 

* 

 

  یاز ژله بلوبر ینگاه کردم و قاشق دادنیحرفاُش گوش م یبه مرب  رهی که خ یبه پانزده نفر  یچشم ریز
 ام خوردم ؛ 

 

ساکت شده   یمرب  دمیو اونور و نگاه کردم، که د نوریا  الیخ ی، بمشغوِل مادرجون و کاراش بود فکرم 
 شده به من!  رهیخ

 

 گوجه سرخ شدم که با خنده گفت:  نیع  مطمئنا

 

لب گفتم و به   ری ز یدیکردم و ببخش یباشه! دستپاچه سرفه ا نجای_دخترم ،ونوس خانم حواست ا
 صحبت هاش گوش سپردم. 

 

 دخترم.  گفتی هم م یخسرو  ریبخ  ادشی... دخترم
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 دارن، دارم!  یارود مل نیکه االن تو ا  ،یمیکه من از چهار تا ت  ی_با توجه به شناخت

 

 ! کننی کار م یهجوم  یل یدارند و خ یپرقدرت  اریخط حمله بس  م،یچهار ت هر

 

 به برگه تو دستش انداخت و ادامه داد: ینگاه

 

رو خوب   گهی همد یو طبق گفته خانم خسرو د،یکرج بود  نی فرز میشش نفر از شما، با هم تو ت  بای _تقر
 !دیایمکمل هم به حساب م ییجورا هیو  دیشناس  یم

 

با هم  میت کی انتظار دارم  د،یمن انجام داد ابیچند روز در غ نیا یکه ط  ییها نیطبق تمر یول
شبتون  د، یباش یمتحد و مکمل هم باشن، تنها اون شش نفر نه! فردا صبح هم سر ساعِت نه الب

 دخترا!خوش 

 

کردن و بچه ها هم  یاعضا هم صبحت کوتاه  هیتموم شد، بق  اتی خانم ب یصحبت ها   نکهیاز ا بعد
 . میرو در ارمنستان شروع کن نمونیتمر نیاتاقش شد، تا اول یراه ینظراتشون و گفتن هر ک

 

اتاق همه  مون،یتو پاگرد، خوشبختانه و از خوش شانس می دیو رس میطبقه دهم هتل گذشت یراهرو از
  ن،ی و البته نو ساز تر  نیو بود و ماه ده! تو خلوت تر شی تو طبقه پنج و ش   یو مرب یبچه ها و کادر فن 

 طبقه هتل!

 

 ! ادی_ونوس دخترک بجنب ،خوابم م
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 بود... ی مادمازل بخش  یصدا

 

 .میُن نگاه کردتعجب همزمان با درسا و صبا برگشتم و پشت سرمو با

 

 بود، منتظر باز شدن در! ستادهیدلها چمدون قرمز به دست داشت، و لبخند ژکوند به لب وا یِ بخش

 

 !؟ نجا ی_مادمازل...شما؟ ا

 

 زد و گفت:  یو قهقهه ا دیخنده لِپ درسا رو کش با

 

 ! زی.سورپرنجااامی_آره من ا

 

 .ستادمیوا نشون یشدم و ما ب کیبه صبا و درسا نزد  آروم

 

 !میش  زیسوپرا ،یدشور می... فقط مونده برالی_واو

 

 !وندهیپ  ی_نگران نباش،اونم االن به وقوع م
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 *درسا

 

 شدم.   رهیتو دستش خ  شیلوازم آرا ِف یبه سه تا ک نگران

 

 دندون استفاده کنه! ری ژل و خم یمحبوبُم، جا یِ االِن که با دِلر رژا رو سوراخ کنه و ِکِرِم پرتقال ،یوا

 

 و شروع کرد فحش دادن!  دیکنان رفتم سمتش که از جا پر غی ج  غیج

 

 که داد زد:  رمیها رو از دستش بگ فیک خواستم

 

 ماِل من! نایا ،ینبود سی جون تو که خس  ی_ُدر

 

  سیو گ  سیگ ی دنبالش، که ونوس و صبا هم پشتم اومدن و به زور بعد از کل مدیتخت ها، دو رو
 !میفلک زده رو از چنگش درآورد  شیو چنگول انداختن، لوازم آرا ،یکش

 

 دست و پاش و با شاِل صبا بستم و رو بهش گفتم:  عیسر

 

 !یاوردی_آخ مادمازل چه بالها که سر من ن
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بلغور کردم، و   یس یبه انگل ییزای چ هیهتل و  تیزنگ زدم امن ن، ییپا میبر میحاضر شد   نکهیاز ا بعد
 اومدن باال و کت بسته بردنش!  دهینشن ده،یو مشخصاتش و دادم که شن  یاسم بخش

 

 رو به ونوس گفتم:   زدمیکه نفس نفس م یپنجم و تموم کردم و در حال دور

 

 جادوش کرده! گم،یمن باز م  ی_ول

 

 گرفت و گفت:  خندش

 

 که قراره با هم گرفته بشه رو ُمِخ مِن!  یاون مراسم یکار و کردم، ول نیدرصد! خودمم هم_اون که صد 

 

 سکو کنار صبا که کتلت شده بود نشستم و گفتم:  رو

 

 جون، چه شووود!  انیعسل بزاره دهن شا  ی_فرض کنه مادرجون اشتباه

 

 .انیدیبا خانم سع  ییو آشنا یسالن بدنساز میاستراحت، رفت قهیاز ده دق بعد

 

 منان! زدِ یا ای
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 زدم چپ ونوس! یک یدو تا آرنجم  با

 

 !نیراست صبا و گفتم: _بدن ِر بب   یکی و

 

 112#پارت_

 

 ستاد، یشد و دست به کمر ا کینزد  یباشه، چند قدم دهیکه حرفم رو شن انگار

 

 .میبهش سالم کرد همزمان

 

 : انیدیسع

 

 م،یت  هیبق  ِش یاونطرف پ دیبر  دیتون ی_ سالم سالم سالم! خب م

 

  هیتا من  ستی! حتمًا بعد از تموم شدِن حرکات بایاضافه وزن دار یلیاما شما! به صبا اشاره کرد: خ  و
 برنامه مخصوص بهت بدم!

 

 ا راه افتاد!زد و زودتر از ما آروم به سمِت دستگاه ه یلبخنِد ژکوند  دم،یصبا رو د  یالی خیوضوح ب  به
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 متعجب به ما نگاه کرد و گفت:  یبا چهره ا انیدیسع

 

 ! ؟یعن ی ستیکرد؟ براش مهم ن نی_ چرا همچ 

 

 رو شل تو هوا تکون دادم و با ته خنده تو صدام، گفتم:  دستم

 

 اسلوموشِن شما راحت باش!  یاد یز  کمیصبا  نی_ نه ا

 

 *درسا

 

ظالم! تنم انقدر کرخ شده بود، که همون جا کِف سالن چپه شدم و دستم  انِ ید یسع  ایجِد سادات!  ای
 ! زدیکه چشمک م یآب معدن  یِ رو دراز کردم به سمِت بطر

 

  یچشمام محو شد! کتون یِ محکم از جلو یبرداشتمش، که با ضربه ا  یانگشِت حلقه شدم، دوِر بطر با
 !انِ یدیبود که سع نیا یِ ایگو دش،یسف داِس یآد یِ ها

 

 شد و گفت:  کمونی داشت خفش کنه نزد یکه سع یخسته ونوس و خنده ا یِ صدا

 

 استخوناش ترک برداشته! شی نطوریآب بنوشه! هم کهیچ هی_ ساناز جونم، گناه داره بذار 
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 کنه، عش یزود پسر خاله شد! غلط نکنم االنه که ساناز جون بد ضا  نیا باز

 

 گرفته بلند شدم:  زیخ ان یدیسع یِ لحِن جد با

 

 ! دیساعت بنوش مینظر دارمتون، بعِد ن  رِ یساعت ز می_تا ن

 

 .می دار یفردا باز دیباش تونیمراقِب تغذ یحساب 

 

 چشمک، عقب گرد کرد و رفت...  هی بعد

 

 !نی رو بب ین یتوالت، ُرِخ جان قوِس ب  زیم نهیآ یِ جلو  دمیشکل، رو سرم بستم و پر یرو هند حوله

 

  مینیبه ب یکوبوند یو با کِف استوک نم یشد  ینم یتو چمن عصبان  ،یسالگ جدهیه ونوس، اگه  ی_ ول
 اعتماد به نفس و نداشتم!  نیمن االن ا ش،یکرد ی تر از قبل نم  یو چماق

 

 تنها جوابش بود؛  ،یقلت خوردنش رو تخِت فنر یِ صدا

 

 شدِن در از جا بلند شدم و به سمتش رفتم: _بله؟  دهیکوب  با
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 ن؟ یایشما نم م،یتو شهر بزن  یگشت هی میری ما با بچه ها م زمی : _ عزاتیب  خانم

 

 ونوس انداختم، یبه دهِن باز و خواِب خرگوش  یشده نگاه هول

 

 هیصبا  د،ی رشما ب  م،یتا آماده بش کشهی طول م کمی! فقط میایرو صاف کردم و گفتم: _ چرا چرا م گلوم
 !میش  یفرسته بهتون ملحق م یبرامون م شنیلوک

 

 . نیمواظب خودتون باش ی_اوک

 

 آسانسور شد و کم کم رفتن. کیقدم هاشون نزد یِ صدا

 

 !شهینم نطوریا نه

 

 رو تخت:   دمیپر

 

 شو خرِس خوش خواب!  داری_ زود باش ب

 

 نخورد! تکون
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 حتمًا؛  شهی رو بگم پا م   یکی نیا

 

 گرفت! گفت که .. یزنگ زده بود سراغتو ازم م  انیجونم! شا ی_ ِتد

 

 بار من افتادم رو تخت! نیبرداشت و بلند شد که جامون عوض شد و ا ری با شدت خ چنان

 

 * ونوس

 

 سپردم،  ی آِب جکوز یِ رو بستم و تنم رو به گرم  چشمام

 

 _درسا!

 

 !سیکنم س یم  لکسی_ دارم ر

 

 و باز گفتم:  دمیخند

 

بندن!   یم خیدارن  بیتو کشوِر غر رونی گردش! اونا االن ب مینرفت هیبدم نشدا، با بق ن ی_ همچ
 هوم؟  یاونوقت من و تو در آرامِش کامل سونا مونا جکوز
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 ادا جواب داد:  با

 

که آسانسور خراب بود و ما حس   یاریخودت نم  یِ ! اصالً هم به رو یگی_ آره خب تو که راست م
 !نیی پا میده طبقه رو، هلک و هلک بر مینداشت

 

ها   یچشم هام رو بستم و به فردا فکر کردم، به فردا، دوشنبه و چهارشنبه و پنجشنبه، که باز دوباره
 شد،  یبرگزار م 

 

 !مزنی توپ م یکه تو دوراِن مجرد ییها یباز  نیام و آخر یمل یِ ها  یباز ن یواقع، اول در

 

 خنده! رِ ی زدم ز  یپق دارهیکه کروات زده، کنارم قدم برم انیو شا د،یتصوِر خودم تو لباِس سف با

 

 که ناخونده مهموِن چشم هام شدن عوض کرد؛  ییو جاش رو با اشک ها  د ینکش یخندم طول  اما

 

 : درسا

 

 نکن! یشوخ   ؟یکن یم هیگر یدار نمی ! ببوونهی_ وا د

 

 از اشکام رو کنار زدم، یپشِت دست قطره ا  با
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 کنم! یازدواج م یجد یتو باورت شده؟ من دارم جد ی_ ُدر

 

 ...گهید چکِس ی کردم نه من، نه ه یکه تصورشم نم یسرعت، با آدم نیهم به

 

 اش اکو شد و خوند:  خنده

 

 !گهی د چکِس ی ه ایتو  ای_ 

 

 !گهید یانیشا ایتو  ای رمیم  یتو م بخاطرِ 

 

 کردم اون دست بذاره رو تو!  یمنم فکر نم  ،یاز شوخ  یِ حاال جدا نه

 

 : دم یتوپ

 

کفتر   نِ ی واپس  یِ سرت ماه ها ری با هم! خ  میش  یم ریچرا انقدر درگ الی خیب ی_مگه من چمه؟ عه در
شدنا،   یاز مزاحم تلفن  گهید وندم،ی مرغ ها بپ یفکر کن اگه من کامل به ُجرگه  ،یِ ب ی بودنمه! حِس غر

 محلول درست کردنامون و بگو! یها رو بهم زدنا، وا چارهیب  یِ دختر پسرا یِ قرارها

 

 !ستین  یخبر چیرفتنامون،ه  فیکث  یچیبه کنار ساندو نایا ی همه
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 داره! فیتشر  یپدر سوخته ا بی ازدواج عج  ،یدر آخ

 

 ونستم هضم کنم!امروز پشِت تلفن، بهم زد و هنوز نت یشا یکه شا یبه کنار، حرف نایا ی همه

 

 حرف نموندم و خودم ادامه دادم: _ دنِ یشن  یِ برا  ش،یقراریب  منتظر

 

! شهیدو ماهه بود، اگه بگم باورت نم  یک یحاال کاش  راز،ی بره ش  دیداره، که با یت یمامور هیامسال  زِ ییپا
خوان  یزمان برده، تا رو پروندش کار کردن و حاال تازه م  یلیخ  نکهیسال فرض کن! مثل ا هیساله،  هی

 وارِد عمل بشن!

 

قرارداد   رازی تو ش ،یبرتر ِگ یل یِ مایاز ت  یک یو با   رم،یبگ ی از دانشگاه انتقال دیمن با یست، ول مسخره
 ببندم! 

 

 ...فتهی چندماه اتفاق ب نیها، قراره تو ا نیهمه ا و

 

 !دمیاهم و اوهوم کردنش رو هم نشن  یِ صدا ینگفت، حت  یزیچ

 

کنه، بفرما   ی و درِد دل م یبرا خانم سخنران  ذارهیهمه وقت م نیباز تو آِب گرم خوابش برده، آدم ا البد
 ! ریبگ  لیتحو
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کردم و سالنه سالنه به  ییگرفتم و آروم بلند شدم، پاهام و تو دمپا یرو به دو طرِف جکوز دستام
 طرفش قدم برداشتم؛ 

 

 دم، ید یبود و صورتش رو درست نم  واریسرش رو به د ستادمیسرش ا باال

 

 زدم رو شونش:  پس

 

 ؟ یخواب ، یدر در در ،یدر ی_در

 

 حرف بود! به سرعت روش رو برگردوند و با شلپ و شلِپ آب نشست؛  نیهم دنیمنتظِر شن  انگار

 

 خورد،  یاز اشک بود و چونش تکون م سی! صورتش خشهینم  باورم

 

که، توش پر از   یا ید یو ناظِم ظالممون بخاطِر آوردِن س م،یبود رستانی که دوم دب یزمان نِ یع
 کرد! یجهان بود، با چوب دنبالش م  دیحامد پهالن و ام یِ آهنگا

 

 انداخت!  رشی آخر سر رو باال پشِت بوِم مدرسه گ و

 

مادر ُمرده ها رو در آورد و با تظاهر به پرت کردِن خودش از   یِ ُدرسا هم خوب ادا م،یاز حق نگذر البته
 در رفت!  هیتنب  رِ یاش از ز یو بند و بساِط عدس داریاون باال، رو سرا
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 رون؛یو تکون دادم و از خاطرات پرت شدم ب  سرم

 

 دستام صورتش رو قاب گرفتم:  با

 

  یو م گروی! زود هم دامین شهی برا هم   رمی! من که نمره یگ یدلم م گهینکن د  هی_ چوب شوِر من! گر
 ! زییبعدم حاال کو تا پا  م،ینیب

 

 شه!  سیبود تا دوباره صورتش سرخ و خ یچند تا جمله کاف  نیهم

 

 کرد حرف بزنه:   یم  یخش دار سع یِ و صدا  ن یف نیف  یکل با

 

 ِب یس هیتنها! من بدوِن تو و دور از تو، مثِل   یلی خ یلی خ  شمیتنها م یل یمن بدوِن تو خ ،ی دون ی_ م
 نداره! یا گهید ییبایلذت و ز  چیسرخ که روشه، ه بیسرِخ کرم خورده ام، که جز اسِم س

 

 تنها.. شمِ یپروانه باالش رو از دست بده و دوباره بشه همون ِکرِم ابر هیمونه که،   یم نیا مثل

 

 لوس و کم تحمل بشم نه؟!انقدر  یدفعه ا کیبده که من   یلیخ  نیا ونوس

 

 ناراحت! ایخوشحال باشم  دیسخته که ندونم، االن با یلیخ
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فقط تونستم بغلش کنم، محکم، محکم تر   فته،ی اشکام راه ن لِ یدندونم لبم رو گاز گرفتم تا دوباره س با
 !یاز هر بغل 

 

 بدوِن من! ،یست یکرم خورده ن ِب ی س چوقتی_ تو ه

 

که پشتش  ات ی هات و خل چل باز  یطونی با همون ش ،یمون  یم  فیظر همون پروانه ناز و شهیهم تو
 !هیمهربون  ایدن هی

 

 نکنه! افت یبدن گلوکز در نکهیا مثلِ 

 

بهم! در ضمن از   یشیم  قیکه تزر  ،یمن یِ شاِد و کنار اومدن با غما یِ گلوکِز خنده ها و لحظه ها تو
 رو دارم!!  این  یابی کماِل کام  یکه برام رقم زد یو پر آبغوره ا یصحنه هند

 

 نشده باشه! ختهیر ی اشک چیچنان که انگار ه د،یآخرم خند یجمله  با

 

 که زد در جا خشکم کرد! یرفتم، اما حرف  زونمی آو یبغلش جدا شدم و به سمِت حوله  از

 

 : درسا
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که  ینه بچه ا  ادیم مونیتو زندگ   ینه سر خر گهی! دشهی خوب م  ممیاگه ما با هم ازدواج کن گما،ی_ م
 ِنق بزنه! 

 

 !شهیم ی هوم؟ بنظرم که عال  می هم با هم شهیهم تازه

 

 تا گوشم سرخ شد و تنم مور مور!  خیب از

 

 راه انداختن:  ادیو شروع کردم به داد و فر  دمیچ یرو دورم پ  حولم

 

 !زهیچ ی عوض  نیا هالناسی_ ا

 

نومزدت و    ینیکه بب  ییم، کجاپسر  یشا ی! شا؟یشد ینطوریتا حاال ا یچشم چرون تو ک منحرِف 
 کنن! یم زیدارن چ

 

 اِبرَفضل!  ای!  یوا نیحس یوا یوا

 

 سکوت نگه داشت، بعد گفت:  یِ بلند قهقهه زد و دستاش رو تو هوا به معنا بلند

 

 چیکردم! وگرنه که من اگه پسرم بودم، ه یجنبه! شوخ  یب  یکن یخب بابا چرا شلوغش م یل ی_ خ
 !یهمون ستوان جان باش  ی! ارزون شی و  شیذاشتم و  ینم یُکل  یِ وقت دست رو تو
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 ! میدلچسب بزن مونادِ یل هی میبر چیحوله رو بپ  گهی_ خب د

 

 .انیبچه هام تا ناهار م حتماً 

 

 شد!  ینم  گرفتم، باز یکارت رو مقابِل صفحه م یسمِت در حرکت کردم، اما هر چ به

 

 !م یافتاد ری_ غلط نکنم گ

 

 !فتادی ن  یاتفاق چیساعت گذشت و ه کی

 

 به تن،  یشونه تخِم مرغ یِ ها وارید

 

حمام و اتاق رو   یِ جفت درا  موتی و با ر  ستیاتاق ن نیتو ا  یکه به اشتباه فکر کرده بود کس  یا خدمه
 قفل کرده بود!

 

 !میخداوند بود یِ از سو یو الهام   یمنتظِر َوح نی که پهِن زم ییما و

 

 _ ونوس! درسا
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 حال جواب دادم:  یب

 

 س؟ یِ _ 

 

 فردا تولدته! یبرات جالب بشه ول دی: _شادرسا

 

 113#پارت_

 

 بخار گرفته و رِد انگشتام یها شهیبه ش  رهیخ

 

 بودن،  دهیرو کش یپرنده ا که

 

 زدم و گفتم:  یلبخند

 

 !یبود دهیچ ی کفتر که ُربان قرمز دور بدنش پ هیکفتر بود؟  یادکه بهم د یکادو تولد نی اول ادتهی_آره، 

 

 .اومده باشه،ابروهاش به هم گره خوردن  ادشی یزی و بعد انگار چ دیحال خند یب
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وقت پر   هی موندم تا  یم داریکه قفس نداشت، شبا ب  یی_چقدر سِر اون کفتر حرص خوردم، از اونجا
 !ناینزنه بره اتاق مامانم ا

 

 و گفتم:  دمیخند

 

 و رفت!  ی_که آخرم تو خواب موند

 

 نکهیا الیبه در و به خ  میدیهمزمان با درسا چسب ،یا شهیقد بلند قرمز پوِش اونور دِر ش  هی دنِ ید با
 گفتن.  زیم  زی چ یسیبه انگل میشروع کرد ،ییِ نجایطرف ا

 

 تمرکز کنم! دی،بزار دی،انقدر پر نزن  دهیغ رس تازه به بلو   یگوجه ها ،یه ی_ه

 

 !س،دخترک ی به در زد و گفت: _ه ی.. که ضربه ایلب گفتم: بخش ریز

 

 شدم و نگاهش کردم.  ساکت

 

 بهمون گفت:  رو

 

 _راست بکنم،چپ نکنم!
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 انگشت اشاره اش و از هم فاصله داد و خوند:  دو

 

 _باز کنم نکنم،باز کنم نکنم،بکنم نکنم و.... 

 

 که باز بکن بود، قرار گرفت.  یو اون انگشت دنیادامه داد که انگشتاش به هم رس نطوریهم

 

 زده به در زد و گفت:  جانیه درسا

 

 !گهی_مادمازل جون باز کن د

 

 _آره باز کن عشقم! 

 

 _ُن!

 

مورد  یِ به اسباب باز نیتری که از پشت و ییبچه ها نی ع شه،یبعد صورتش و چسبوند به ش و
 تفاوت که  نیالبته با ا  کنن،یعالقشون نگاه م

 

 رو در نظر داشت! یا گهید  زی شک چ یما رو دوست نداشت و ب یبخش
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 *درسا

 

ر نگاهم و دادم به شدم و به زو رهی خ شهیش  یصورِت جمع شده به صورِت مثل ژله پخش شده، رو با
 اطرافم.

 

 گوش ونوس گفتم:  ریز

 

 !خوادی م یزی_گمونم باز چ

 

 ؟ یخوایم یگفت: _عشقم بگو چ یو با لحن حرص درار یو تکون داد و رو به بخش سرش

 

پخش   ششیزدم و نگاهم و ازش گرفتم، آرا یاوق اریاخت  یبرامون فرستاد که ب  ی و بوس دیخند  یبخش
 حال به هم زن!  یلیشده بود و خ 

 

هوشتون پخته شده! بعد چشماش و درشت کرد   دیچند سال که با من معاشرت کرد نی،تو ا نی_ آفر
 و ادامه داد:

 

 ... زانم،اووومیعز خورنی من کپک زدن به در نم ی! براشتونی_تمام لوازم آرا

 



 لپ های صورتی 

543 
 

 انیدیتا اون سع دیکن  یم یمعرف انیدیسعبه  ،یمل مِ یت  یبدنساز یمرب یمهم تر از همه، من و جا و
 پاش جوش بخوره!

 

 و داد زدم:  شهیرو ش  دمیکوب تی عصبان با

 

 ...هیسادگ  نی به هم ی_فکر کرد

 

 ! یبچه ها رو بدبخت کن  میذار یرو نم  یک یاما تو  میمون  یم  نجای! شده همعمرا

 

 ؟ یاورد انیدیسر سع ییببنم چه بال بگو

 

 و گفت:  دیخند

 

به   ی! ول دیبش  یبه جلبک بروکل لیو تبد دیبمون   نجایا ونِ یکه مخصوص آقا  ی_باشه،تا سانس بعد
 !دیی رسن، شما دو تا  یو به مسابقه نم شنیکه چالق م یدو نفر بعد رونی ب  دیایب نکهیمحض ا

 

 بشر فکر همه جاش و کرده بود! نیا یوا

 

 نگاه به ونوس انداختم هی
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 ...میگیم انیدیماجرا رو به سع درسا، فوقش میندار ی_چاره ا

 

 ! میمشت پسر روبرو بش هیکه با  نهیاز ا بهتر

 

 از اتفاق حجره...  گفت،بعدیراست م  ونوس

 

 اولش برگشت، که گفتم:  یدوباره سر جا رفت،ی ناچار صداش زدم،داشت م به

 

 شرط دارم.  هیمنم   ی_باشه قبوله...ول

 

 قشنگ مشخص بود.  ثشیو تکون داد ،لبخند خب  سرش

 

 نشه! داتیکه بهت نگفتم دور و بر ما پ  ی_تا روز

 

 *ونوس 

 

 برنداشت...  یو گرفتم، چند تا بوق خورد ول  انیشماره شا  دوباره

 

 ؟یدیحاال جواب مادمازل ونوس و نم   ان،یبرات آقا شا دارم
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 میت ی که کنار بچه ها دمیدرسا رو از دور د فم،یو خاموش کردم و پرت کردم تو ک میگوش الی خیب
 نشسته بود،

 

رو مبل   وایقدم برداشتم، سالم کردم و کنار دروازه باِن دوممون، ش یرنگ الب  یطوس یسمت مبل ها به
 نشستم. یسه نفره ا

 

 زد رو شونه ام و گفت:  وایش

 

 نشده ونوس جون؟  تی زی_تو که چ

 

 کردم و گفتم: یزیر خنده

 

 ده جلسه ماساژ الزمم به لطف اون جادوگر!  هی_چرا، 

 

 ه؟ ی_جادوگر ک

 

 جوابش و دادم:  دستپاچه

 

 جادوگر دادم بهش! گه،لقبی_همون مسئول استخر د
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 داشت. بود و صد و هشتاد درجه با سولماِز وزه فرق  ین یری و سرش و با ناز تکون داد، دختر ش دیخند

 

از خودش عکس  کیچ کی چ یک یدستش به کتفش بود و با اون  هیسمِت درسا که  دمیچرخ
 ! شه،واستایزدم به پاش که نگاهم کرد و گفت: _آخر گرفت؛یم

 

 ! نجا؟یا  میاومد یچ یشو...ما برا  کیچ کیچ  الیخیب  زوم،یزدم و گفتم: _درسا جان عز  یالک لبخند

 

 خم شد سمتم:  یتکون داد و عصب  یسر

 

 ام کرده! وونهیمادرجونت د نی_ونوس،ا

 

 و گفتم: _چرا؟  دمیخند

 

 و گفت:  دیکش یپوف

 

 نشون مادر جونم داده!  ده،ید دیکه گذاشتم و وح ی_ نگو اون استور

 

دردت و   یاون دوا انیآر یرخ تمام رخ بفرست، بفرستم برا  می،عکس ن کنهی م دیتهد یه االنم
 !دونهیم



 لپ های صورتی 

547 
 

 

تونه بگه  یو تصور کردم که از ترس مادرجون نم  جیگ انِ یدکتر آر افهیخنده و تو ذهنم ق  ریزدم ز یپق
 !ستی ن یعکس اون عکس کاف  نیدرمان، ا یکه برا

 

 ؟ی من و که نگفت  نمی_بب 

 

 بکشم،گفت:  ینگاهم کرد که، خواستم آه از ته دل  طونیش

 

 ا کادر درمان اومده بودن ارمنستان!که االن ب گفتمی_نه بابا،اگه م

 

 ... نجایا میاومد یچ یاومد برا ادمیگفتم و تازه  یخداروشکر

 

 سوال کردم:  وایدرسا اومدم و از ش  یبرا  ییو ابرو چشم

 

 شد؟  یشد که اونجور ی چ  انیدیسع ،ی_راست

 

 : وایش

 

آب به صورتش   هیرفت  انیدیبغل،خانم سع نیهتل ،هم یکافه  می_واال،بعد از گردش تو شهر، اومد
 ! ومدیساعت شد ن مین میدیبزنه ،د
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و پشت    دیچی تو کافه پ ،یوحشتناک  غِ یج یخودم خواستم برم دنبالش، که صدا م،منیشد نگران
 بندش بسته شدِن محکم در!

 

 م،ید ید نیرو زم  هوشی و ب انیدیکه سع ییدستشو میرفت میدیدو یهمگ

 

  ینوشته شده بود : "دوراِن سلطنت پفک نمک  یبود رو دهنش که روش فارس دهیکاغذ هم چسب هی
 (ی!" )مادمازل بخششودیتوز وارد م یتمام شد،چ 

 

که  میدی رفت هوا، فهم  ادشیپاش شکسته، بعد که به هوش اومد و تازه داد و فر میدینفهم  اولش
 شکسته!  هیبعله ،پاش از دو ناح

 

 : میدیمن بود.همزمان با هم پرس رهیاه کردم که اونم خ تعجب به درسا نگ با

 

 ه؟ یک  دیدی_فهم

 

 از دخترا گفت:  گهید یکی

 

شد که پاش    یکه ساناز جون نذاشت، اصال نگفت چ میبزار انی و در جر سی پل میخواست  ی_نه ،ول
 شکست!
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بهتر بود با خوِد  ،یسمِت خروج می و رفت  میکرد یو تکون دادم و همراه درسا بلند شدم، خداحافظ سرم
 .میحرف بزن  انیدیسع

 

 ؟ یچطور  انیدیسع ادِت ی_ با ده پونزده تا کمپوت و ع 

 

 ! میبر  قی_حله،رف

 

 114#پارت_

 

و ونوس در اومد با خنده   وایش یِ شده مقابلم پرت کردم، که صدا دهیهِم چ یِ رو یِ به آجرها یسنگ
 سرم گذاشتم، رِ یدسِت چپم رو ز

 

 : ونوس 

 

 مونده برا ما؟ یتو رستوران باق یزیبنظرتون چ  ؟ی_ آجر آزار! بچه ها من گرسنم شده شما چ 

 

 : وایش
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وقت   ریُاردو، د یِ شب ها اتیخانم ب دمی_ فکر نکنم، اگرم مونده باشه، درش و قفل زدن! تازه من شن
 خواب!  یک دارهیب یک  نهیتاق ها، به بچه ها بببه ا زنهیسر م

 

 زد تو صورتش و گفت:  ونوس

 

قورباغه کجا   نیا نمیگفتم صبا، بب ی! راستیتو که از صبا هم ترسو تر وا،یش  الیخ ی! بیاندی_ َدَدم 
 زده از ظهر؟!   بشیغ

 

 ِاس ِمس بهش بدم.  هیها صبر کن  یگ ی_ راست م

 

 ِمس ِاس ِمس،  ِاس

 

 عروسکم!  یِ نیرو ب   ینیو پرت شدِن جسِم سنگ وا،یش  یِ خفه و ناگهان   غِ یج

 

 ! ادیآخ نفسم باال نم آخ

 

 بود از آسمون نازل شد رو مماِخ من؟ یچ نیا ایخدا

 

 تماِم بدنم رو گرفته بود!  یجمع کردم، کوفتگ  یبود به سخت   نیرو که مثِل ژله پخش زم تنم
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 رو آدم!  فتهی ستان از آسمون گاو مدونستم تو ارمن  یچه وضعشه؟ نم نی_ آخه ا

 

که مقابلم  ی گشتم، اما با صحنه ا  وایکه داد و قال راه انداخته بودم با چشم دنباِل ونوس و ش  یحال  در
 صدام خفه شد..  دمید

 

معلق تو هوا نگه  گشیرو با دسِت د  وایدست و ش هیرحم، صبا رو با  یب یِ والیاون ه ،ی بخش مادمازل
شدم تا فلک زده ها رو که رنگ به رخسار    کیبهش نزد داد؛یم لمیلبخنِد ژکوند تحو یداشته بود! و هِ 

 نجات بدم.  زشی نداشتن، از چنگاِل ت

 

 : ی بخش

 

جون! جوِن سالم به در ببرن و از  مایصحرا جون و ش یخوا ینشد خوشگله عمه! اگه م گهی_ نه د
 ! یکن یبا ما همکار دیبا انیمن، کامل در ب  یِ چنگال یِ کاشِت ناخن ها

 

 مونده نشستم رو چمن و بهش چشم دوختم: در

 

آره   شیخورد  یکرد کاری ونوس و چ ؟یخوا یاز جوِن من م یتو چ  نم،ی! دومًا ببوای_ اوالً که صبا و ش 
 توز؟!  یچ

 

 نگاهم کرد،  یچشم  رِ ی رو مثِل بچه ها جمع و ز  شینازِک نخ یِ لبا
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 !هیماهر  گرِ یشرف عجب باز یب

 

 گفت:  بعد

 

تر شدم و داد  یشده! جر میهم اون پشت مشتا قا روسی کن دوستات و رها کن! س ی_ با ما همکار
 زدم: 

 

 اون دو تا طفل شو!  الِ ی خیباشه قبوله، فقط ب  ؟ی!همکار؟یو از کجات در آورد روسی_ س

 

 !د یرس یزشون با زور، به مسابقه مکه گمونم جنا ن،یچنان ول شدن رو زم  دیرو شن  تمیرضا تا

 

  میج یو صبا اشاره کردم که برن، اونا هم از خدا خواسته فور وایشد، به ش  کمیرو تکوند و نزد  دستاش
 من و مادمازل! میزدن، موند

 

 : مادمازل

 

 !یشد جیآب هو یس ینجاِت س   اِت یتو رسمًا وارِد عمل  گمیم  کی _ خب دخترک، تبر

 

 خوام! ی ! مو به موش رو تو عمل ازت مگمیدارم بهت م یچ  نینکن، خوب گوش کن بب زی و زیو
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 ؟ی! اگه فردا خواب بمونم چکی به  قهیاسترس به ساعت نگاه کردم، ده دق با

 

وقِت شب! _زود باش   نیمحوطه پشِت هتل! اونم ا می ای ب ی واشکی زدیبه سرمون نم چوقتی ه کاش
 !؟یفهم یم کسی ف کسمی ف دارم، یبگو من فردا دِه ُصبح باز

 

 نگاه کرد و بعد ادامه داد: ز یآم تمسخر

 

 ! یخب َمَلِخ مماخ عروسک یل ی_ خ

 

 یدونم که م یم نمیا ،یالقیاون پسره دِ  ی فتهیدونم که تو ش یکردم، خودم م  یعرض م داشتم
! همون گمیفروزان و م  قش،یرف یک ی با اون  جی: آب هونهیکه من ازت دارم ا ی! و اما خواسته اشینی بب

 ُفروز! ییِ دا ِش یپ  سیقصد دارن مهاجرت کنن! حاال کجا؟ سوئ ،یکرد  یکه تو شرکتش کار م 

 

 شرکت!  ِس یتاس ؟یچ یِ برا

 

 : دم یپرس ان،یکه هر لحظه ممکن بود از حدقه درب  ییدهاِن باز و چشم ها  با

 

داره؟ مگه قراِر چند وقت   یچه ربطکه اونا بخوان برن، به تو  میریکنم؟ اصالً گ  کاری چ دی_ خب من با
 اونجا باشن؟ 
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کسب و کار راه   هیکه قرار بود با هم  ییدخترک! فروزان، پوال گهید نیتکون داد و گفت: _ ِده هم سر
زرنگه! گمونم داره  یل یفکر کرده، خ الشی کرده! به خ یرو هاپول  م،یکن  یکاله بردار یو حساب  میبنداز
 بچه! یاریدر ب رس  زایچ نجوریتو از ا ستی ن یازی! در هر صورت ن ارهیُپُلمِپ شرکتُش در م یتالف

 

 .. یبند کن نجایکه دسِت فروزان و ا نهیا یکه تو قراره بکن یکار حاال

 

 دونم.. ینقشس! وگرنه که م هی! وحشت برت نداره، فقط نقِش، یاریعاشق ها رو در ب یِ ادا دیبا

 

 داد زدم:  یعصب

 

جمع کن بند و بساطتت   ؟یَورَزم بد ینونم که هر جور بخوا رِ یمن خم  ینفله؟ فکر کرد یگیم ی_ چ
 رو!

 

 : ومدیرو مشت و و عقب گرد کردم، صداش هنوز م دستام

 

چشم زاِغ کله   هیحتمًا اونجا هم با  ره،یهم م نایو بدون که اگه فروزان بره س  نیا ی! ول ی_ خود دان
 کنه! یازدواج م  یسماور

 

 یبه آب بد یدسته ُگل تیمتر می و هشت و ن  یو با زبوِن س  یکن یمدِت کوتاه، نقش باز هیاگه تو  اما
بکشم و مالم رو از چنگش    شیتونم دار و ندارش رو به آت  یمهاجرت و بزنه! من م دِ یکه فروزان موقتًا ق

 ! ارمیدر ب
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نقشه هاشون رو از   ازِ یتا پ  ریکه س یشنو یم  یو از کس  نیها! ا ستنین یتناگه برن برگش  نایا دخترک
 حفظه! 

 

 و خودم رو رسوندم به ساختمون...  دمیصبر نکردم تا خزعبالت بلغور کنه،تند دو  گهید

 

 * ونوس

 

 م؛ یتو رختکن، به صف وارِد سالن شد یالکرس تی از خوندِن آ بعد

 

 تور دروازه ها گذشت،  دنِ یاول بدون لرز ی قهیدق پانزده

 

ارمنستان به دروازه ما بود که نوِک پنجه   ازدهِ یمحکِم شماره  یکاشته  یحساِس باز یتنها صحنه  و
 شد؛ میت  یِ ُدرسا ناج یِ ها

 

 دوم رو به اتمام بود،  ی قهیدق پانزده

 

 کرد،   یم یرو خنث  یَجِو باز  میبودِن دو ت  یهجوم
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پام فرود   یِ جلو میترانه که توپ رو مستق  قِ یو ارساِل دق زد،ی م ادیم رو بلند بلند فرکه اسم اتیب  خانمِ 
 آورد!

 

محکم زد، توپ از پام جدا شد و تعادلم رو   یارمنستان َتکل  ارِ یسرعت از جناِح چپ حرکت کردم، اما  با
 ما!  یِ برا مهی به محوطه جر دهیو ضربه کاشته چسب  فیحر  یِ از دست دادم، سوِت داور خطا

 

من به لرزه در   یچشمام رو بستم و فقط توِر دروازه رو که با ضربه  یتوپ قرار گرفتم، لحظه ا پشتِ 
  پیچ قه،ی دق نیتر یاتیدادم، و در حساس و ح رنیرو تصور کردم! با سوِت داور نفسم رو تند ب ادیم

 انداختم!

 

که از اون سِر   ییبچه ها و ُدرسا یِ شاد  ادِ یپام با توپ که قطع شد چشم هام رو بستم، با فر تماِس 
 رو کولم چشم هام رو باز کردم..  دیپر نیزم

 

 *درسا

 

 رو گرفتم، پنج بار تماس و پنجاه تا بوق!  نایشماره س گهی و بار د  نیپام رو زم با

 

 جواب نداد... اما

 

 بود نه ُحقه! قتیِن مادمازل حقشدم که داستا یکم مطمئن م کم
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 باهات دارم، بهم زنگ بزن. یکردم : سالم، کاِر مهم پی کلنجار رفتن با مغز و قلبم تا یاز کل بعد

 

 ِسند! هوف! زود صفحه رو خاموش کردم؛  و

 

االن   یتازه مرخص شده بود.. _اوک انی دیخانِم سع یِ ! صدامییمنتظره تو زه،یرو م کی ک ؟یای_ درسا نم 
 . امیم

 

 قدم برداشتم.  یرو ُمبِل بلند شدم و به سمِت سالن غذا خور از

 

 115#پارت_

 

 بود دور سرش و منتظر زل زده بود به من! دهیچیپ سهیکاله تولد ر یبه ونوس زدم، به جا یلبخند

 

کنارش   ینگاهشون به ما بود انداختم و رفتم سمتشون و رو صندل جانیکه با ه  یزیبه دو تا م  ینگاه
 نشستم،

 

 انداختم دور شونه اش و گفتم:  دست

 

 ! میتولد و ُبرد و با هم بچش یِ نی ری فوت کن،که ش االی_
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 رو به همه گفتم:  بعد

 

 دو سه!  کی_ حاال 

 

 ...میکرد  یبا شعر تولد تولدت مبارِک معروف همراه و

 

 قه یاز چند دق بعد

 

 تا دستام و بردم باال و داد: زدم _استپ،استپ! دو

 

 رو به ونوس ادامه دادم: بعد

 

 راحت!  الی با خ میکفتر شه بره هوا و من و تو بمون انی _جان من آرزو کن،شا

 

  دمیکش  غیج  جانی ، شمع و که فوت کرد با هنگاهم کرد و چشماش و بست یکه حرص دن؟یخند همه
 و بلند رو به آسمون گفتم:

 

 جوان و برآورده بفرما! نیا یآرزو ای_خدا
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 باز شد! ی نکره بخش یشد و دِر سالن همراه با صدا کی هو همه جا تار هی که

 

 به تن وارد شد!   یدورش و باز کرد و لباس عرب  یِ خشم نگاهش کردم، که چادر رنگ با

 

 گفتن؛ یم یزی کدوم از بچه ها چ  هر

 

 !یِ بدنساز  ی_جووونم ،بدن و...الحق که مرب

 

 هم داره! یبگ ریمجلس گرم کن هم اومد که! چه اِ  ی_وا

 

 !یتوز موتور یزِن شروِر چ نی_باز هم ا

 

 باز!  صدریگچ و دهنش اندازه غار عل نیبود، رنگش ع  یدنید انیدیسع افهیفقط ق اما

 

 * ونوس

 

 هم رو ُمخم بود و هم نه... یو درشت مادمازل بخش زی ر یجمع، و قر ها یخنده ها یصدا
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کمربنِد   یبودم! انگار دهیکه تو عمرم ند لرزوندیو بدنش و چنان با سرعت م یصندل  کی یبود رو رفته
 بسته بود! یالغر

 

 برداشتمش،  ز، یرو م  میگوش  برهی و با

 

 گرفته بود.  یری تماس تصو انیشا

 

  ادشیچه عجب آقا  دم،یسبز کش کونی خنده ام و گرفته بودم، دستم و رو آ یکه به زور جلو  یحال  در
 افتاد!

 

آهنگ کالفه به درسا اشاره کردم که کمش کنه و   یشدن صدا  شتریشوق زل زدم به صفحه، و با ب با
 تماس قطع شده، دمیکه د انی انگاهم و دوختم به ش

 

 !رانسلیا یروحت ا تو

 

شد! به ضبط بزرِگ گوشه سالن نگاه کردم که در کمال   ادیآهنگ ز  یمن گرفتمش، که دوباره صدا نباریا
 ! باز ُخل شدم... البد توهمه!دیخندی داد بود و م هیبهش تک  انیشا دم،یتعجب د

 

بغلش که توجه همه جلب شد  دمیوق پرسمتش،با ذ دمیو دو دمیکش  یغ یخورد که ج یتکون 
 سوت و دست!  یسمتمون، و بعدش صدا
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 _تولدت مبارک اورانوسم!

 

 *درسا

 

و  دهی جا خر  نیبه ونوس بود، معلوم بود از هم اتیب  یکه کادو یقرمِز براق  یسراِغ دبل ها رفتم
 پاش خورده! هیما یحساب 

 

 چه نرمه... ی. النات نییباال پا   دمیو چند بار رو تخت پر دمشونیپوش

 

 دارمشون! یشد من برم الزم

 

 هفتاد بار بهت زنگ زده! نایکه س ا ی_درسا ولکن اونا رو، ب 

 

  یِ که سرش و گذاشته بود رو پشت انیشا یو کفشارو پرت کردم رو کله   نییپا  دمیدو پر با
 گفت بعد دوباره چشماش و بست.  یزد و آخ   رونیکاناپه...چشماش از حدقه ب

 

 مجرد هست... نجا یا س،یبرو رئ _پاشو  

 

 ! یبازرس یفرسته برا یآدم م اتیب االنِ 
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 و از ونوس گرفتم ،اوه اوه،چقدر زنگ زده! یگوش

 

 بوق برداشت، اوف،تپش قلبم رفت باال باز!  نیبهش زنگ زدم که سر دوم عیسر

 

 د؟ ی،خوش  دیخوب  نای_ُهال... سالم آقا س

 

 ؟ یتو خوب ،یخان ی_سالم عل

 

 د؟یی _خوبم،چه خبرا؟کجا 

 

 !زدیتو صداش موج م تعجب

 

 !یعل  ری ام شی... اومدم شرکت، پچی_ه

 

 کامال مطمئن شدم! گهید

 

 _باشه خدانگهدار! 

 

 ه؟ینقشه ات چ شد؟رفتن؟ی! چیُدر ی_وا چرا قطع کرد
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 و صدا کردم که کالفه چشماش و باز کرد. انیپشت سر هم ونوس، شا  یتوجه به سواال بدون

 

 دارم!  اجی_ستوان ،به کمکت احت 

 

 هفته بعد* کی

 

که  یب یو غر بی اتفاقاِت عج انِ ی رفته بود، درسا بعد از بازگشت از ارمنستان و پا  شیخوب پ نقشه
 خورد،  یتو هتل رقم م یتوسط بخش 

 

 ، ساده باورش شده بود، خود را عاشِق فروزان جلوه داده بود که فروزاِن زرنگ یجور

 

 انداخته بود و قصد ازدواج با درسا را داشت!  قیرا به تعو  نایبا س سفرش

 

سفرش را نصفه   یخبِر خواستگار دنِ یکه با شن  شودیم  یینایس  رهیلبش،خ یبا لبخنِد ژکوند رو  دختر
 برسد! دیچی پ یکه مدام در ذهنش م ییرها کرده، و فقط آمده بود که به جواب چراها 

 

 116#پارت_

 

 *درسا
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گذاشت، و خاله الهه رو صدا زد؛ متر از   نیرو زم  یچا  یِ ن یمتر رو دوِر کمرم گرفت و ونوس س یاسی
 کمرم جدا شد، 

 

 : یاسی

 

 یاسی رهی بده دستاِن چ لتیتحو ی درسا خانم! فقط نظاره گر باش چه لباس یِ از اندازه ها نمی_ ا
 !یآناناس 

 

 رفتم،  یچا ینیو به طرِف س  دمیرو بوس   لپش

 

 گفت:  ذاشت،یکه قند رو تو دهانش م یدر حال  ونوس

 

 ! تیو دستاِن آناناس   ییتو گهید اسمن،ی_ 

 

 نمونده تا مراسم! شتریروز ب پنج

 

 : یاسی! ن یآفر یتو باغچه خودت کاشت یبکار یگل هر

 

 باهوش؟ یچون ی پ ی_ حاال چرا ضرب المثل و م
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 خاله الهه وارد اتاق شد، چهره اش نگران بود،  ون،یم نیا در

 

 : دم یقدم شدم و پرس ش ی تر از بچه ها، پ زود

 

 شده خاله؟  یزی_ چ

 

 رو باال آورد و تکون داد:  سرش

 

کردم، شِب    یم شیدستم بود، قربون  یاالن، جلو دیاگه وح  که نیحد بدون  ن یبگم واال؟ در ا ی_ چ
 دادم! یمهمون ها م لِ یتحو  دیونوس پلو با چلو وح یعروس 

 

 شده به مادرش نگاه کرد و گفت:   جیگ ونوس

 

 ما؟!  یِ جلو یکشینقشه قتل م یکن مادِر من! چرا اومد ی!شفاف سازیبروسل ای_ 

 

 الهه:  خاله

 

 ُگل! یِ عمه ها ن،یکن  یم مینقشه همراه نیشده شما هم تو ا یچ  دی_ اگر بدون
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 : یاسی

 

 ؟ ی_ عمه؟! مامان خوب 

 

!صبا عمتون نیخنگوال! شما عمه شد  دمیتو ذهنم زده شد! پس با شوق گفتم: _ من فهم یا جرقه
 قندون خانممم!  یکرده! البته چند ماه مونده،خوش اومد

 

  یاسی یِ و اعتراض ها غی ج ونِ یخنده هام رو م تمِ یر شد و ربود که وسِط اتاق منفج  یمثِل بمب  حرفام،
 خفه کرد!  بیغا یِ خاله خطاب به صبا یِ کردن ها دیو ونوس، و بلند بلند تهد

 

 داد برم!  تی حدوِد هفت بود که خاله باالخره رضا  ساعت

 

  یبه بارون که هر لحظه خودش رو  یابر یِ تو هوا ادهینازکم فرو بردم و پ یِ بارون  ِب یرو تو ج دستام
 به طرِف خونه راه افتادم؛  زد،ی م وندیشدن پ

 

 ! یخانی_ عل

 

 ! یِ کدوم مردم آزار نمی زده به عقب برگشتم، تا بب  وحشت
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 فروزان بود، یِ که گمونم برا یاش رو به رخِش مشک هی ! تکنایمعمول س طبقِ 

 

 کرد!  یتو هم و طلبکارانه نگاه م یِ داده بود و با اخما زد،یرنگ م یسرمه ا یفی از کث و

 

 توزم   یباز برم تو نقِش چ دیرو نکرده بودم، حاال با نجاشیا فکرِ 

 

 ؟ یکن  یم کاری چ نجایتو ا ل،ی سه ی_ سالاام ستاره 

 

 تنگ شده اش رو چرخوند رو به آسمون، و با مکث گفت:  یِ ها چشم

 

 _ اومدم از زبوِن خودت بشنوم 

 

 یراهم م یِ دادم، اون اما با نگاهش سوال بود که جلو لشیتحو یرو نباختم و ژکونِد تازه تر خودم
 کاشت! 

 

 نکردم جز سکوت و ژکوند! دایپ یکلمه ا چیهم رو زدم، اما ه یآجر  یِ وارایآب و د یِ جو به

 

 !دیشد و خند نیزم  رهیخ  نایس
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 _ پس راسته!

 

 از نشاط نداشت!  یکه بود َرد یحرص؟ هر چ  یِ از رو ایبود  شمیاش به ر خنده

 

  نیونوس پوست پوست شده بود شکوندم، و با اکراه به زم  یِ انگشتانم رو، که از شدت شوت ها قلنجِ 
 زل زدم، 

 

 لحظه شد! یِ که به شدت از آسمون سقوط کرد ناج یرعد و برق و پشت بندش باراِن تند نِ یطن

 

 !یخور یتنت، سرما ممشمع تو  نیرسونمت، با ا  ی_ سوار شو م

 

 سهیک نی! این یبب ری خ  یش  ری! ننه پشیرفتم و در جلو رو باز کردم، آخ نیخدا خواسته به طرِف ماش  از
 نداره! ی چیه  افهیو ق  ختیجز ر یول  دما،یزباله رو تازه خر

 

 دادم! یخندش بهم فهموند که چه گاِف قشنگ  ِک یشل

 

 به خودم گرفتم؛  یالی خی رو خاروندم و ژسِت ب سرم

 

 دست هام رو گرم کنه، فضا اما هنوز سرد و ُخُنک بود!  یزمان برد تا بخار یکم

 



 لپ های صورتی 

569 
 

 به حرف اومدم:  پس

 

 _ چه خبرا؟

 

 !دهیرو حتمًا جواب م  یکی نینزاکت! ا ینداد، ب جواب

 

 رو زد... سی سوئ دِ ی_ فروزان که ق

 

 گفت:  هینزاکت تر، حرفم رو قطع کرد و با کنا یبار ب نیا

 

 کدوم؟  یهنوز باهاش راحت نباش  دمیشا  ای ؟یست ی_ فروزان؟ مگه اسمش و بلد ن

 

 تو ُلپ هام باد انداختم و گفتم:  یحرص

 

 جور راحت ترم!  نی_ ا

 

 تو کوچه.  دیچ یپ

 

 !ینش مونیپش ت،ییهویانتخاِب  نیآخرش از ا دوارمیجور راحت ترم! فقط ام  نیمنم ا نی_ آفر
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 زدم :  کیکوچ یو لبخند شهیرو برگردوندم رو به ش سرم

 

 _ آخرش قشنگه!

 

 زد،   پوزخند

 

 ! زدمیم ن یسل یونوس پن  یتا شِب عروس دیبا یاگه نبود یدون ی! می_ مرس

 

 خسته و کوتاه.. ،یلبخند زد، ساختگ فقط

 

 جنگ با معصومه و مرسوله و خسرو! یِ رو تو قفل چرخوندم و آماده برا دیشدم، کل  ادهیپ

 

 روِز بعد،ُصبِح مراسم* پنج

 

 آهنگ شونه هام رو تکون دادم! تمِ یزدم و با ر ارمیخ  ریبه لقمه نون پن  یگاز

 

 ُمبارکه و مبارکه و مبارکه!  ه،یشِب عروس  امشب
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 مبارکه و مبارکه و مبارکه  هیشِب روبوس  امشب

 

 ! دیو دست بزن دی! موقِع دست و هلهله ست، دست بزن د یبزن یو مِ   دیبزن یو مِ   دیاریو گل ب دیاریب ُگل

 

 ان، یرو کردم به شا  نیتوقِف ماش با

 

 چشم دوختم به کافه! شهی رو باال انداخت و به پشِت سرم اشاره کرد، برگشتم و از ش ابروانش

 

 اش!  یرنگ یرنگ  نِ یزایخاص و د ِک یتابلوش بهم چشمک زد گراف ،یزیاز هر چ  قبل

 

 ! دشیاما اسِم جد و

 

 کوتاه زدم!  یغیج  یری رو غافلگ از

 

 ؟ یهست یک  گهیتو د یشا ی! بابا شایصورت  یِ _ ُلپ ها

 

 ! ؟یهست یصد تا کافه بگو ماِل ک ونِ ی! میدرسا رو بست  دستِ 

 

 خوند:  تمیچرخوند، با ر ی رو م چیکه سوئ  یکرد و در حال یخنده ا تک
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 !ادی گراز بند داره م ادیفر ادیفر ی_ آها

 

 منان! زدِ یا ای

 

 !ونده؟ی ها بپ وونهیما د یوقت کرد به جرگه  یک نیا

 

 !یُدر ییِ و شِش آلبالو  ستیبه دو رسمی و م رمی گ یرِد انگشتش رو م ی دنباله

 

 ! ختیر یآدم م  نشیسر و کوِل ماش از

 

 رو نگاه کردم.  نیدقت داخِل اتاقک ماش با

 

 !ادی بهشون م شتری همون لقِب گراز بند ب  دم،یرس  جهینت نیا به

 

 !یسالله و مهسا دختر خاله در ،یاسی ،یشاگرد، تو بغلش خسرو! صبا، شاد یصندل  مادمازل

 

 *درسا
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کردم و با    یانداختن کنترل م یدستم مادمازل و خسرو رو، که داشتن صورِت هم رو چنگ م هی با
 فرمون رو!  گمیدسِت د

 

عقب   یِ تا صندل رهی زنج نیزدم و ا  غیکه از هول، من هم ج دیکش یتوز چنان عربده ا یدفعه چ کی
 کرد! دایادامه پ

 

 توز کرد و گفت:  ینگاِه چ نهی از تو آ دهیرنگ پر صبا

 

 _ مادمازل چه خبرتونه؟ بچم ناقص شد، ناَرس شد!

 

 گفت:  زیکرد و با لحِن تمسخر آم  فیصداش رو ظر  یبخش مادمازل

 

 ! ه؟یُشمِپرت ک نیا یَبِگت! درسا ننه   ریچه مونده به اون طفِل تو اِ  ،ی_ صحرا خانم شما خودتم نارس

 

 .. ننش که معصومه خانمه!یات ی_ جانم؟ ُشمپرت؟! عجب ادب

 

 _ معصومه که منم! :ی بخش

 

 امشب! یش ی! باهاشون آشنا مگمی_ نه معصومه خواهِر َمرسوله رو م 
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 :سالله

 

زوِج در خِط   نیکنن ا یخودت نداره! معصومه و معصومه چه م یِ تگیجون، کم از عفر  ی_ آره مص
 ! نیحمله آتش

 

  نیا یِ گاِه خسرو به صدا در اومد، بان منیکه از نش یبه سالله داد، و آواز یکه بخش  یآبدار فحِش 
 !میهامون رو با شال ببند ین یب یِ به مقصد، جلو  دنِ یشدن که تا رس

 

 * ونوس

 

 به طرِف گراز بند رفتم،  ان،یشا یِ از دست تکون دادن برا بعد

 

اش به    یتو دماغ  یِ بعد با صدا ستاد،یو اومد کناِر من ا نییپا  دیتوز پر یاز کوِل مادمازل چ خسرو 
 هسا گفت: م

 

 خاله َمسا!   ریعکس از ما دو تا بگ هی_ 

 

 رو مقلبلمون، گرفت،   نشی دورب مهسا
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! عکس  کی لیو چ  دیاش سفت چسب یاستخوان یِ شدم تا هم قدش بشم، خسرو گردنم رو با دستا خم
 گرفته شد!

 

 : درسا

 

 کار؟ ی چ یخوا یعکس و م  نی_ خب حاال بگو، ا

 

 شد، جواب داد: یکوِل مادمازل م  زونِ ی که باز آو یحال  در

 

تا با ُهلو شدنش کناِر هم بذاره و   رم، یعکس از لولو بودِن عروس بگ  هی_ خاله مرسوله دستور داده بود 
 !ی لیبفرسته تو گروِه فام 

 

 کنترل کنم! شی کردم خودم رو در مقابِل گستاخ یو سع دمیکش قیعم  نفِس 

 

 ، زنگ توسط سالله زده، و در بدوِن مکث باز شد.  دمستایُسها ا شگاهِ یدخترا مقابِل آرا کنارِ 

 

 م، یوارد بش میخواست تا

 

 سمِت خودش و گفت:  دیو مهسا رو کش یدرسا، شاد مادمازل،
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 ست، یما ُسهان ن ستِ یآرت کاپیجون! م  روسی س ری _ نخ

 

 ! هیشهشهان  نیشه

 

 اسم برام آشنا بود!  نیا چقدر

 

 تو ذهنم رو زود تر زد:  یبا حرفش جرقه  صبا

 

 دستِش!  ری! اتفاقًا االنم مادرجون زگهیمادر جون و م شگرِ ی_ آرا

 

 تا دست از سِر اون سه نفر برداره، قبول نکرد که نکرد!  م،یچقدر تقال کرد هر

 

 نگاه کرد و گفت:  یطانیکه ش  ن،یدرسا، صبا رو ببره سالِن شه  یِ دادم به جا شنهادیپ  بهش

 

در شکِم مادر داشته تو   یفوت  نِ یِچل و َشله! تا حاال آماِر سه چهار تا جن کمی  نی_ نوچ! شه
 !شگاهشیآرا

 

  نیبه دستاِن ِچله شه ،یبود! در آخر ما به ُسها، و اون سه نفر درست تو سالِن کنار دهیفا یب بحث
 سپرده شدن. 
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 *درسا

 

و زنگ   ستادیسالِن ُسها ا یِ سالله جلو م،یکرد یخم آلود خداحافظا  نِ یتو دسِت مادرجون از شه دست
 زد،

 

 : سها

 

 _ سالم، درسا آقا داماد کو پس؟ 

 

 جلو و جواب دادم:  رفتم

 

 بردار منتظره! لمیف ک،یداماد مونده تو تراف  ن،یی _ ُسها جون، ونوس و بچه ها رو بفرست پا

 

 : مادمازل

 

  رسهیکردم داماد تا شب هم نم  ییشگویپ  م،یخونگ یِ غ ی! من با جوجه تانیتا ب  دی_ هه منتظر باش
 ! نجایا

 

  هِ یلباسش اومد! درست شب رِ یز یِ غیبهش رفتم، که حساِب کار دسِت خودش و جوجه ت  یغره ا چشم
 زده بود!  یُرِژ طوس هیزرد کرده بود و   ،یُکِل صورتش رو با کرم پودر و رژگونه نارنج یتوز موتور یچ
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 !دمی د یتو عمرم م یرنِگ رژ  نیبود که همچ یبار  نیو آخر نیاول  نظر به

 

 جلو...  دمیو باز شدِن دِر سالن، بچه ها رو هل دادم عقب و پر ری ج  ریج  با

 

اش، برِق شوق انداخت تو چشمام! مات رو صورتش   نه یرو س زِ ی ر یِ ها یکار د یلباسش و ُمروار  یِ برف
 شد؟   یمن بود که امروز عروس م ی  وونهیدوسِت د نیشد ا  یزوم شدم، باورم نم

 

 : مهسا

 

 !یشد ییخدا جون چه ُهلو ی_ وا

 

 !یدرخش  ی: _ ونوووس مثِل الماس موایش

 

و سفت    دمی متعجبش، پرخنده و در مقابِل چشمانِ  رِ ی تازه به خودم اومدم، و زدم ز قهیچند دق بعدِ 
 دمش، یچسب

 

 گفتم:  طنتی ش با

 

 که هست!  ییِ همون لولو نیا دی_ انقدر کوکاکوال براش باز نکن 
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 کرد:  ییخود نما شیغره رفت که خِط چشِم آب چشم

 

 هنوز؟  ی_ تو چرا مثِل روح

 

 من داد زد:  یِ توز به جا یاومدم، که مادمازل چ رونیبغلش ب از

 

 کرد!و پسند ن نی _ کاِر شه

 

 * ونوس

 

 ...گهید کهی ! ترافیکن ی خواد انقدر معذرت خواه ی_ باشه باشه، نم 

 

 درسا هم پنجر شده! نِ یماش نه

 

 شپش پنچرش کرده! یپسره  نیخسرو رو چنگ زدم که دادش رفت هوا! ا یِ موها

 

 خداحافظ!  نمتیب  یخب مواظِب خودت باش م  یلیخ
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 و نفس نفس زنان گفت:  دیکردم، درسا از دور دو قطع

 

 اتوبوِس جعفر آقا اومده دنبالمون! دیاینفس گرفتم! ب ی_ آخ آخ تنگ

 

 اشاره کرد و آروم گفت:  یاس یجون صورتش و جمع کرد و به  مادر

 

 خوش نداره من سواِر اتوبوس بشم!  چی_ دکتر ه

 

 117#پارت_

 

 ادرجون انداختم که ابرو انداخت باال و گفت: به م  یچپ چپ نگاه  ،یساختگ تی عصبان با

 

 !یکنی من اخم م ی_حاال برا

 

  یجلسه با َدد  لی پا و اون پا کردن، و تشک نیا قهیبا حالت قهر صورتش برگردوند و بعد از چند دق و
 بزرگ خوشگلم، باالخره افتخار دادن و کنار جعفر آقا جلو نشستن!

 

  ششیاز آرا یبه صورِت شاد و خال یکنار درسا نشستم، نگاه  دامِن لباسم و جمع کردم و اطی احت با
 زدم و گفتم:  یانداختم ، لبخند
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 ! ایهم خوشگل شیآرا یب ی_ُدر

 

که، تاج و به موهام وصل کرده بودن  ییگفتم معصومه چنان از پشت خم شد روم، سوزن ها نویا تا
 تو پوست سرم فرو رفتن؛

 

 .ستاد یعقب تر ا کمی که با آرنجش زد تو گردنم و  دمیکش  یغیج

 

 حِد متوسط زشت و خوشگل! ،یِ _عروِس ناز ناز

 

 افشونش و بکشم که درسا پچ پچ وار گفت:  یحرص نگاهش کردم و خواستم دسته موها با

 

 آروم باش!  ن،یبش  یاونا خوشگل نشد  نی...تا عضِو دار و دستش و ع زمی _ونوس،عز

 

 اجبار سرم و با حرص تکون دادم و با ضرب نشستم سر جام.  به

 

  غیج  ماهر از پشت رِژ لِب قرمزِ  یل یحرکت گردِن درسا رو گرفت و خ   هیزد و با  ی ث یلبخنِد خب مادمازل،
 رو لباش!  دیو کش

 

 هم آسون نبود! نیو گفت: _همچ دینگاهش کردم که خند رتیح  با
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دور لبش پخش بود،   یبود، و رِژ لب به طرز وحشتناک هوش یب  یاز صندل  یکیکه رو  یبه پسِر جوون  و
 اشاره کرد!

 

 . دیاومد و خند رونی که گرفته بود ب یکه درسا هم از جلِد مبهوت دمیخند بلند

 

 _حاال خوب شد، 

 

 برا منم بزن!  اریجون...ب یطال مص دستت

 

 قرمِز مادرجون اشاره کردم و گفتم:  یگرد شده به لبا یچشما با

 

 _مادرجون زشته!جلو راننده!

 

 لبم و گاز گرفتم.  و

 

داد، که مادمازل هم خودش و پرت کرد کناِر صبا، که فکر کنم  یبه ترک  یچپ نگاهم کرد و فحش چپ
 شد!  لیبه ژله تبد

 

 جون! یناقص شد مص ،بچمی_آ
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 بچت مثِل من خوشگل بشه! فته،ی ام ب کهی تماس ت نی _ُن ُن!دعا کن در اثر ا

 

 نگفت.  یزینازک کرد و چ یکه صبا پشت چشم دنیخند همه

 

 ! مایبریروس م ع  یبزار. نا سالمت یزی چ هی_آقا جعفر، 

 

 درسا و گفتم:  یگفت که زدم تو پهلو یچشم جعفر

 

 ها! مونهی آبرو برامون نم ی_ُدر

 

 به کمرش داد و گفت:  ی و خودش زودتر از مرسوله وخواهرش بلند شد، تاب دیخند

 

 ! دمیپسند  ی_از اول رقِص تو اتوبوُس و م

 

 تمیمرسوله و هماهنگ بودن خسرو، با ر یها یجفتک پران  رهی خ رون،یح دن،یشروع کرد رقص بعد
 .دیمادرجون به گوشم رس  ی آهنگ بودم، که صدا

 

 _ونوس،دست بزن دختر، 
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 ِا !  یشیبخت م اهیس

 

 نداشتم، یا چاره

 

به   یکه از خنده قرمز شده بود، گوش یدر حال وایکه ش دنیآروم، شروع کردم دستام و به هم کوب آروم
گرفت رو دوتامون و شروع کرد تکون دادن بدنش و هر   ی الت سلف و به ح   نیشد و دورب کمی دست نزد
 ! دنیهر خند

 

و مرسوله و خواهرش و دود کردم   انیاز دسِت شا تیو گذاشتم کنار، و عصبان  دمیکم خجالت کش کم
 رفتم وسط!  لمبردار،یهوا و و به دستوِر ف

 

 *درسا

 

 دادم، یها تکون م یصندل   نیب  یخال یزور پاهام و تو فضا  به

 

 طرف هم صبا... هیو  دیرقص  یطرف بدنم سمت ونوس بود و با اون م هی

 

 و  نییباال پا  دمیپخش شدِن اهنِگ محبوِبمون، پر با

 

 ونوس و صبا بلند بلند خوندن:  همراه
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 تو دلخوشم  من،با

 

 زنه یتو قلبم م با

 

 من، مثِل زنده بودِن! یبرا عشقت

 

 قراره تو شدم  ینگاه ب نیاول از

 

 ماِل خودم!  یبکنم...که بش یکار هیکاش،

 

 ... هیداشتنت زندگ هیوونگیعشق،د

 

 کنم، ی عادت م بهت

 

 تو رو دوست داااارم! چون

 

 گوشم گفت:  ریبغلم و ز دیچرخوندمش، پر یذوق دسِت ونوس و گرفتم و به سخت با
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 ساِل بدوِن تو رو دوست ندارم درسا!  کی_

 

 یها  تی ها و اذ یتونست تمام خرابکار ی! ممونی مراسم و رقص آخر عروس دوماِد واقع یآخرا
 مادمازل رو بشوره ببره از ذهنمون!

 

 مراسم نموندن. یرفتن ماه عسل و برا میبعد از عقد مستق انیخدا، مادرجون و دکتر آر شکر

 

بود که   یزود تر برن، و هم ناراحت و عصبان  زدیکه مادرجون هم چقدر خوشحال بود و بال بال م بماند
 ! زهیبا ونوس برقصه و رو سرش شاباش بر تونستینم

 

داد، قشنگ   یباال تنه اش رو تاب ستادیا انیچرخش پشت به شا هیبه دستاش داد و با  یموج ونوس
 کرد نفله! یم یداشت دلبر

 

 رفت هوا! غی دست وج یرو گونه اش کاشت که صدا یتش و بوسبرگشت سم مهین

 

خورد، صورتش افتاده بود  نایتکون دادن بدنم که چشمم به س زیر  زیتند شروع کردم سوت زدن و ر تند
 تو دسِت پسِر روبروش. وانِ یل رهی و چشماش خ

 

 ! نایس ن، ی غمگ یجوجو  ،یآخ
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 تن و رفتن! عاشِق درسا شدن و قالش گذاش ه،یچه درد نیبب حاال

 

همزمان   دن،یو رقص  لیفام یوسط دختر پسرا دمیپر اری اخت  یب  ارم،یحرصش و در ب  شتریب  نکهیا یبرا
 !شهیم ی چه مدل ختش،یر نمیحواسم بهش بود که بب 

 

 ست، ین دمینگاهش کردم که د یچشم ر یبار ز  نیچندم یبرا

 

 َاه! دمش،یو دوستاش در حال بگو بخند د انیکنار شا ت،ی جمع  ونیچرخوندم م چشم

 

وسطشون   دم یپر د،یرقصی که ونوس با دخترا م ییجا یعنینقطه   نیتر  کیو در نزد  نیرو زم دمیکوب پا
 !دنیو شروع کردم دوباره به رقص و خند

 

و همزمان با صبا   دمیبه لباِس ناناسم کش یونوس، دست یبا صبا رفتم کنارش و جلو نیتمر طبق
 آهنگ چرخوندم،  تمیدستام و با ر

 

 من!  رمیازت بگ یحال  هی نایس آخ

 

 * ونوس

 



 لپ های صورتی 

588 
 

که دستش به    یقرمز نگاه کردم، که درسا درحال یرزا نِ ی عروِس روبروم، با تزئ نیبه ماش  خوشحال
 شد، لبخند مسخره رو لبش و حفظ کرد و آروم گفت:  کمی دامِن لباِس خوشگلش بود، نزد

 

 !یباش لعنت نیه غمگذر هی_

 

 تو آسمون گفتم:  یها ینور افشان رهی تو دستم و فشردم و خ انیشا  یبازو

 

 !ادیتونم، اشکم نم  ی_نم

 

 ات و شل و ول کن!   افهی_اشک و ول کن،ق 

 

ذوق نگاهش کردم، که با دهن باز نگاهم کرد و گفت:   یگفتم و لبخندم و جمع کردم و ب  یا باشه
 !یشی م یخوب گریباز نی_آفر

 

 *درسا

 

ونوس، رفتم جلو و بغلش کردم،   یو ماچ و بوسه و رودخونه اشک ها یاز تموم شدِن نورافشان بعد
 گرفته! بینفر بودم و حالم عج  نیآخر

 

 را؟  یتو چه کنم مجرد  یقوم،بی_آه رف
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 و گفت:  دیخند

 

 شم،باشه؟ یپ  ای_صبح ب 

 

 بشنوه: انیتو کمرش و بلند گفتم که شا دمیکوب

 

 !ستمی ن ینه واال راض ؟یبرام غذا بپز یخای تو با اون حالت م ی_ ِا، زشته! فردا اول زندگ

 

 و دوباره بغلم کرد.  هیگر ریزد ز هویخجالت نگاهم کرد ،بعد  با

 

  ایدر ختی ریب  یدرسا نیا ی! حاال برایخت یقطره اشک هم نر کی ،یمادرت و بغل کرد ده،یور پر ی_ا
 !؟یراه انداخت

 

 نگاهش کردم و گفتم:  نیمادمازل بود، از ونوس جدا شدم و خشمگ یصدا

 

اشاره   ه،یک دونستمی که تو اتوبوس بود و نم  ی! و به پسِر جوون دتیبا اون رِل جد ییتو ختی_ببر
 کردم. 
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بودن  ستادهیدِر باغ ا یتکون دادم، جلو انیونوس و شا یبرا یپشت سرم، دست یها نی بوِق ماش با
 و منتظر رفتن من، 

 

 !قومیرف  یگوشه چشمم و گرفتم و تو دلم گفتم: _خوشبخت بش اشِک 

 

 لوس شده بودم!  نقدریا یسمِت اتوبوس،ک  دمیدو هیبا گر و

 

 118#پارت_

 

 دم، یو رو لبم مال ییبستم و بالِم لِب آلبالو یرو گوجه ا سمیخ یِ موها

 

دل بکنم، و چهار تا پله که راه اتاق ها به   نهی تلفن تو خونه، وادارم کرد از اتاق و آ زِ ی ت یِ اصد دنِ یچ یپ
 برم،   نییهال بود رو پا

 

 برداشتم؛   هیرو از پا میس ینگاه کردن به شماره، ب  بدونِ 

 

 _ جانم؟ 

 

 ؟یجواب داد ری! ناقال چرا انقدر دنیدیو گفت _گون آ دیخند  زیر
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 کوتاه؛ یرو پله  نشستم

 

 _شما؟ آخه خونمون دوبلکسه گلبرگم!

 

 گفت:  نیداد و خشمگ رییرو تغ   لحنش

 

  شیشدم! مادرت الهه هم صبِح بعد از عروس   ی! آهان حالیشناس   یمادر جونت و نم گهی_حاال د
 گرفته بود! یفراموش

 

 مادرجون جون؟ دکتر چطوره؟ ی_ ِعه خوب 

 

 : مادرجون 

 

 شهیرو بخر! و عکِس مهاجران و هنرپ  هیکن بچه! بپر سر کوچه، مجله ُمِد ترک حرفارو ول نیا م،ی_ خوب 
به دامادم ستوان جان، هم سالم مخصوص برسون! بگو   ی! راستزیگ یترک رو تماشا کن! آ دِ یجد یِ ها

 ! ییماورا یِ رو آنتن، به اسِم پِر پرواِز کالغ ها رهیم یبه زود المیجهِت ترکست رو برات وصل کنه، سر

 

 !یبه همراِه نون بربر انیباز شد، شا یورود یا شهیممتدِد پشت خط بودم، که دِر ش یِ بوق ها اِت م

 

 شده دلت بسوزه! گریباز ه،یمادرجونم تو ترک  انیشا  ؟یاکبر ایمن بخورم   ی_ دو لقمه نوِن پرپر
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ممم،  ینشستم رو ُاِپن و بازگفتم: _راست دمیو باز کردم و پشِت سرش به آشپز خونه رفتم، پر شمین
 خوشحالم که..  یلیخ  یعنی

 

 با خودم کلنجار رفتم و آخرم موفق نشدم بگم رو،   یبه زبون آوردنش، کل یِ که برا یحرف 

 

 گفت و خالصم کرد! اون

 

 !ی_که هنوز ونوس دخترک 

 

 زده دست زدم و گفتم:  ذوق

 

 ! یجدًا که انقدر خوب ذهِن من و خوند ی! براوو! انا اشکرکنی_ آفر

 

 ! نییآوردتم پا نییحرکت از ُاپن پا هیقهرمانانه به خودش گرفت و با  ژستِ 

 

 !دادیباال بهم حِس تاج و تخت م نیا س؟ی رئ ی کن یم نی_ چرا همچ 

 

 گفت:  د،یرو تو هوا تکون داد و لب گز انگشتش
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! برو بذار صبحونه رو آماده کنم، یاری در م شی و به نما  تیی سنِگ پا یِ کم کم اون رو یدار گهی_ نه د
 ! میباش  یخونه شاد دیناهار با

 

 گذاشتم_ بله قربان! یاحترام نظام ستادمیا صاف

 

گندم به دست به استقباِل چهار   سهیک اط،ی چرخ زدن تو ح یشمردم، و به بهونه   متیرو غن فرصت
 رفتم! زمیعز یِ قلوها

 

 رون، یقفس رو که بازشد، آروم آروم و پشِت هم اومدن ب درِ 

 

 ! یصندوق، گالب و برف فرخ،

 

 کرد،  دایظرِف آب و پ یکه زرنگ تر از همه بود، زود  صندوق

 

دانشگاه  یازش کردم، کادو قبول رو نو شی بود رو کولر بغل کردم و آروم آروم باِل بلور دهیرو که پر  یبرف
 !یبودمش و صندوق کادو تولِد در دهیاز طرف بابا! و فرخ که خودم تو هوا قاپ 

 

 در آوردم و شماره خونمون رو گرفتم.  بمیو که قبل از باال اومدن، گذاشته بودم ج میس یب
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 *درسا

 

بار از   هیکنه  یم یدرخت رو گرفته و دال یتنه  شم،یدرخت ها م ونِ یم یجلون دادِن بخش  ی رهیخ
 بار از راست! هیچپ 

 

 داد زدم: کالفه

 

 یو دار می رو زندگ  یچرا مثِل بختک افتاد ؟یکن  یم کاریچ یساعته دار کی_ مادمازل! معلوم هست 
 ! یکن یم مینقشه هات ضربه فن نیبا ا

 

 توجه به حرفام خوند:  یب

 

  یِ چپ راست! پا یِ به جلو، پا  لیخواست! حرکت متمادلت   یراست، هر ور یک یچپ  یکی _ حاال 
 راست چپ! َسر رو به کمر، باسن رو به پِس کله!

 

 یخفه ا  غِ یشد بود تو هم، روم و برگردوندم و ج  دهیچ یفرم بدنش که مثِل تار عنکبوت پ  دنِ ید با
 دم، یکش

 

رو هم  اطیتا در ح رِ یرو پشتک زد! مس  اطیح یتو بالکن و هفت تا پله  دیاز پنجره اتاقم پر خسرو،
 باالنس رفت! 
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 به خسرو و چار چوِب در نگاه کردم،  مات

 

 مادمازل خشکشون زد! دنِ یو فروزان! هر دوشون با د نایس

 

 شکل، راهش و سد کرد! یو خواست در بره که خسرو مارمولک  دیمثِل فرفره دوِر خودش چرخ فروزان،

 

 وبا غرور گفت:  دیخند مادمازل

 

از دسِت من قصر   یتون یم ی! فکر کردیشاپرکم فروزان، بازم گول خورد یدی_ من خبرشون کردم، د 
 !ی کرد الی هه خ یدر بر

 

 با انگشت زد رو ساعتش و گفت:  نایس

 

 !می پروازدارم آبادان! ما رو آزاد کن بر گهیساعته د کی_ مادمازل! من 

 

 !جیآب هو نمی بب نیمن انداخت و گفت: _ بش  ی دهیبه رنِگ پر ینگاه مادمازل

 

 معصومه به خسرو!  از
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 : خسرو 

 

 _ خسرو به گوشم! 

 

  نیو نظاره گِر ا هیخانواده، اعم از ننه خاله دختر خاله پسرخاله خونه رو تخل یِ اعضا ی: _ تماممادمازل
 شگفتانه باشن! 

 

 : خسرو 

 

 من، خش خشش! یننه و خاله  یهستن! به عالوه   یمهمون ی_قربان همگ

 

 رو گرفتم! دادیهم دستور م واری مادمازل، که به در و د  یِ و جلو دمیدو یزود

 

 !ه؟یچ  ایمسخره باز  نیمادمازل؟ ا یکن یم  کاریچ ی_ معلومه دار

 

 اشاره کرد دور شم!  گشیدستش رو به کمر زد و با دسِت د هی

 

  یانداختم و فکر کردم که قراره چه آشوب نییاال؛ درمونده سرم رو پاهم پشِت سِر خسرو رفت ب خودش
 به پا کنه!

 



 لپ های صورتی 

597 
 

 ؟ ی_خوب 

 

 باشه، سرم رو باال آوردم اما نه..  نایس یِ که صدا نیا الِ یخ به

 

کرده بودم تا مادمازل   ینره! باز نایکرده بودم تا س  یلحظه دلم برا فروزان سوخت، من باهاش باز هی
 به منافعش برسه، سِر خواسته قلِب خودم، با قلِب اون قمار کرده بودم!

 

 رو تکون داد تو صورتم  د،دستشیچرخ یهنوز رو صورتش م چشمام

 

 دختر؟  یکن  یم ری _ درسا کجا سِ 

 

 خودم اومدم و باالخره گفتم:  به

 

خوام حماقِت من   یخودخواهم! فقط ازت م  یلی دونم خ یشد! م  نطوریمتاسفم که ا یلیخ  یل ی_ من خ
 ؛ یو ببخش

 

اشک هام روونه  نایتو هِم س یِ نتونستم ادامه بدم و در مقابِل چشمان پرسشگرش و سگرمه ها گهید
 صورتم شد!  ی

 

 د، یچ یپ اط یح  یِ ها کی خسرو رو سرام یِ ها یابر ییدمپا رِ ی ج  ریمادمازل و ج  یِ تق تق کفشا یِ صدا



 لپ های صورتی 

598 
 

 

 ُهلو برامون پرت کرد،  هی ینفر خسرو،

 

رو   اهشیداشت و چادِر س نیاز زم یادیهم، که ارتفاِع ز یِ شده رو دهیچ یِ آجر ها یِ رفت باال مادمازل
 مثِل عبا رو دوشش انداخت! 

 

 _خب! خب، خب!

 

 اما با کدوم پول؟  سی سوئ یبزن میج  قتیکه همراه با رف یداشت می زرنگ، شما تصم یِ آقا

 

 : خسرو 

 

 _ کدوم پول؟ 

 

 من نیادامه داد: _ بذار مادمازل

 

کنه!   یخواست هاپول  یم الشیمن، به دست آورده بود و به خ یِ که از صدقه َسر ی! با پول گمیم بهتون
 !ی تیسرنته پ یتیصفا س

 

 کردم؟ کاریخودم چ  تیبنده با هوش و درا  اما
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 : خسرو 

 

 ؟ یکرد کاری_ چ

 

 : مادمازل

 

شکاِر خرچنگ   اِت یعمل  یِ خودم درسا رو برا تِ ی ! بنده با هوش و درانی_ بله، بله درست حدس زد
  زهیچه ر نی ! اما شاپرک جان، فلفل نبدیتعجب کن  د ی! حق داردیعجله نکن  د،یمامور کردم! صبر کن 

 ! زهیچه ت نی بشکن بب

 

 : خسرو 

 

 ؟ ییهویشد  نطوریچطور شد که ا نیواضح تر بگ شهیم ی توز! ول یخوام مادمازل چ  ی_ عذر م

 

 کنه و خودش شروع کرد:  یاجازه نداد مادمازل سخنران  گهید فروزان،

 

 !ی_ تعجب نکردم خانم بخش
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نامش رو خونده   شی که من از قبلش نما ن،یکرد یرو برا من باز  یشیمدت نما نیشما تو ا چون
 بودم!

 

 ! یمادمازِل قالب یخورد َرَکب

 

! یگرفته شه اما باخت  دیخودت ناد یِ ها یتو پوست گردو، کالهبردار یدسِت من و بذار یخواست یم
 متاسفم..  یلیخ

 

 و منم باور کردم شاپرِک خاله!  یاز دسِت شکار بود هول شده گفت: _ تو گفت یکه حساب مادمازل

 

سفرت رو   دِ ی! بخاطرش قیشد  یدختره نم نیعاشِق ا ،یمن و باور نکرده بود یاگه تو نقشه  نی بب
 ج؟یآب هو یس ی! مگه نه سیزدینم

 

 !شهیبه کجا ختم م شنامهینما نیآخِر ا نهیهم درست مثِل من منتظر بود بب  نایس

 

 ادامه داد: فروزان

 

باهوش؟ من   یدیوقت عاشِق درسا نبودم، فهم چی! من هیتعجب کن  یکه حق دار ییبار تو نی_ ا
 دوستش داره! قمی نبودم که رف یوقت عاشِق دختر چیه
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  یبدوِن من! زمان  یقصدش به رفتن بود، حت یول  نایکنسل شده بود، س شیوقِت پ یل یسفر از خ نیا
 بازه!  ی شانسش و، به من م یدست یداره دست دیازدواج دادم، د شنهادِ یمن به درسا پ دیکه فهم

 

 رفتن و زد!   سیسوئ  دِ یاونم ق پس

 

 شهیتونه، نشون بده بدوِن فرار هم م یهم م نیموند تا به درسا نشون بده، بدوِن ا دیدونم، شا ینم
 فراموش کرد!

 

درسا و منتظِر تو موندنش،   یِ شگی هم ییتنها دِ یدادم، تو به ام یاگه من تن به نقِش عاشق نم نا،یس
 !دیجد یِ ای و دن یمرخص  هی یِ پِ  یرفت یم

 

 با لبخند ازت استقبال کنه! نه؟  ،یسه چهار ساِل بعد که برگشت نکهیا الِ یخ به

 

 اخطار داد:  یبه بخش ییجورا هیچشماش رو تنگ کرد و  بعد،

 

  یمادمازل! چون اونقدرا هم که فکر م  نیشدنت و بب ر یخودم دستگ یِ تا با چشما نجامی_ من االن ا
 !یستی ناقال و زرنگ ن  ،یکرد

 

 !یدست رهیو چ یمردم آزاِر حرفه ا هی فقط
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 نقش و نقاب ها رو!  یِ چ یدر پ چیهمه پ نیتونستم هضم کنم ا یشده به فروزان نگاه کردم، نم  جیگ

 

که تلفن به   ی به فروزان  نا،یتو هِم س  یِ انگار که زبونش قفل شده باشه فقط نگاه کرد، به اخما مادمازل
سبز باغچه، نظاره گر بود، اون هم در  یِ بوته ها یِ ال  خسرو که از یشد، و کله  یدست از ما دور م

 و نجِس خاک بود! یِ مید یِ اری که مشغوِل راحت کردِن خودش و آب  یحال

 

شدِن   ی شد، نشون از عمل یم دهیکه به در کوب یو پشِت سرش ضربات  سی پل رِ یآژ یِ شدِن صدا کینزد
 !دادیفروزان م یِ دایتهد

 

 و به آب داد، و حاضر شد به همراِه مادمازِل هزارچهره دستبند بخوره... بند

 

 119#پارت_

 

 ساِل بعد* دو

 

 م،یشروع کن   نجایاز ا بهتره

 

 ! وستیآِل من در آخر به وقوع پ  دهیمشترِک ا  ی ونوس از زندگ رِ ی تعب
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نفره و سلطاِن جاده  دو ِک ی ن کیپ ، یکوکاکوال و آبعل  ارشور،یکتلت و گوجه خ چی ساندو ،یآزاد دونِ یم
 قرمز! وسانِگ یها ه

 

 ! ادیداره برف م نای_س

 

 : دیآسمون نگاه کرد و همون طور پرس  به

 

 ؟یامروز چندم بود ُدر ی_ راست

 

 چونه زدم و گفتم:   رِ ی دستم رو ز متفکرانه

 

 و سوم! ستیب شهیاومدِن جوجه خاله، پس م ایهفته به دن کی قاً یو سوم! آره آره دق ستی_ ب

 

 : نا یانداز و لول کردم، س  ریرو گفتم و ز نیا

 

 ! ی_ لعنت

 

 ستادم یا خیس
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تونم برم   یفردا م ینطوریشده؟! آخ جون ا زیها وار ارانهیراستش و بگو  یس  یس ی_ چت شد؟ وا
 گهید نی رو بهش تکون دادم و گفتم: _ بب دانهیو بخرم! انگشتام رو تهد دمیکه د ،یاون َدِبل زرد فسفر
زندون!  یبرد یدیبرا فروزان موز و پسته خر یرو تو برداشت   شیماِه پ ارانهیها!   ستیجر زدن در کار ن

 گفت:  زونیآو یازش، زل زدم، که با لب و لوچه  یعکس العمل دنیمنتظِر د

 

 سرم امروز تولدم بود! ری داستان نباف، خ یخانم الک  ری _ نخ

 

 ! دیاز سرم پر برق

 

من   یس یس  نی! بب دهیمام بزرگ به منم ارث رس یِ نکنه فراموش ی! واایرفته بود خدا ادمی _تولد؟ پاک 
 نبود االن آذر ماهه! ادمینرفته بوداا! فقط  ادمیتولِد تو رو 

 

  هیخوشمزه از  یِ ُکتِلتا نیشده؟ ا  ی: _ حاال مگه چ! گفت دیو بلند خند دیرو کش  خمیقرمز و  یِ نیب  نوِک 
 !میزود باش تا سرما نخورد م،یبر ای استعداد خودش کادِو! بدو ب یآشپِز ب

 

 قتمیرف  هیشب شترینداره! درسته که من ب بیو ع  یچ یاخم دست به کمر زدم و طلبکارانه گفتم: _ چ با
که پسر جان! تو بپر موتور و روشن کن من االن  ستمی ذوق و احساس ن  یانقدرا هم ب یتا زنت! ول

 ! امیم

 

که به چشمم  یسوپر مارکت  نیو وارِد اول ابونیاونوِر خ دمیزود دو  ره،ینکردم تا بخواد جلوم رو بگ صبر
 خورد، شدم، 
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 . دی_در خدمتم بفرمائ

 

 گردا لطفًا! که بشه روشون شمع گذاشت! نیُدرنا از ا ِک ی ک هیباز رو به فروشنده گفتم: _سالم!  ِش ی ن با

 

و   کیچشم غره که رفتم، حساِب کار دستش اومد! زود ک د،ینگاه کرد و بعد مثِل خل و چال خند یکم
رو از بسته در آوردم، و طلبکار به شمع اشاره کردم! که  کی گذاشت، ک شخوانیپ  یِ شمِع کوچولو رو رو

 با فندک 

 

 کرد! روشنش

 

  ابونی و نگه داشتِن دستم رو شمع خودم و به اون طرف خ  اطی؛ با احت  رونی کردم و زدم ب حساب
 رسوندم! 

 

 ! نای_ س

 

 برگشت، انگار که ُکپ کرده باشه، گفت:  زود

 

 ! از دسِت تو بچه!ی_ در
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که دندون هام از سرما   ینکنن، بعد در حال  سی موقع گونم و خ یتند پلکام رو بهم زدم، تا اشکام ب تند
شد خوندم: _ تفلد تفلد تفلدت مبارک جوِن ننت، شمعارو و فوت کن تا درسا    یم دهیهم ساب یِ رو

 !خینزده 

 

عجب   یفهمی تازه م گذرهیکه م کمی تنده، بعد  رسهی! بوش، اول که به مشاِم آدم مین یدارچ هِ ی_ تو شب
 !نیدارچ یِ بو  نیو باحاله ا کیش

 

 گفتم:  طنتی و سرم رو گذاشتم رو کاپشِن گرم و نرمش، با ش  دمیکش ازهیخم

 

 داغ! ری س دمیشا ای! یداغ دار ازی پ یِ به بو یب ی _ تو هم شباهِت عج

 

 : دیبلند، پرس  یِ اکو با

 

 باد نذاشت بشنوم! ؟ی گفت ی_ چ

 

 داغ! ری! سیدیداغ م  ریس یِ بو گمی_ م

 

 تو همه! یکه اخماش حساب داد،یم  نینشون از ا  سکوتش

 

 رو شونش و با موِج خنده تو صدام، دوباره گفتم:  زدم
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خوب   ، یدیم یتوت فرنگ یِ فروشمت چهار هزار! اصالً تو بو یبرمت بازار، م  ینکن زار زار م هی_ گر
 شد؟!

 

 رو باال تر برد و سر تکون داد:   سرعِتش

 

 دوست دارم!  ی_ خوبه توت فرنگ

 

 خرت و پرتا در آوردم، ونوس! زود جواب دادم: یِ و از ال  میگوش د،یچ یپ  فمیو کت  یپلنگ صورت  ِک یموز

 

 _جانم شهال؟ 

 

 کردنش تنم رو مور مور کرد! هیغرغرش بودم که گر یِ صدا دنِ یشن  منتظر

 

 _ ونوس! 

 

 ... مارستانیب دیایگفت: _ بچه بچه! ب یاز پشِت خط اومد که م انیشا  یهول شده  یِ صدا

 

! قند تو دلم آب شد! با شوق و ذوق و به مارستانیو مبهوت تماس رو قطع کردم، ونوس! بچه ،ب مات
 !ی، خاله شدم! عمو شد مارستانیگفتم: _ برو سمِت ب نایس
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 روزه!  هیبا عمو تو  ییخدااا! تولِد عمو ایکه برق گرفته باشتش داد زد: _ بچه اومد؟  انگار

 

دفعه  کیرفتم، از سِر ذوق پاهام و تند تند و تو هوا جلو عقب کردم که  سهیحرفش، از خنده ر نیا با
 !دیچ یراستم پ یِ تو ساِق پا  یبی سوزِش عج

 

بار ترِک موتوِر   هینشد من   جیخدا، آب هو یهوار! پام سوخت خورد به اگزوز! محِض رضا ی_ آ
 کج و کوله نشم! وسانگیه

 

  یِ و زار هی فلک زده، از وحشِت گر یِ س یمن جزغاله شد و س  یِ پا م،یرفت یم ادهیرو پ   ریمس هیبق  دیبا
تو  میعاشقانه چپه شد یلیمنحرف شد، و کوبوند به جدول! بعد هم خ ریمن هول شد، و از مس یِ ها

 جوِب آب!

 

  مارستانی ب میری م نا،یسوخته من و دسِت مو برداشته س یِ پا ده،یموِش آب کش هِ یجفتمون شب حاال
 ! انیدرِدسر ساِز ونوس و شا یاستقباِل بچه 

 

 ز؟ ی قاشِق سحر آم گذرهی: _ اون باال خوش منایس

 

  یگشاد شده، و متعجِب مردم حرکت م یِ و مقابِل چشما ابونیسواِر کوِلش راست راست تو خ  نکهیا از
 شدم!  دیکردم، سرخ و سف

 



 لپ های صورتی 

609 
 

! _بله که   یطوالن یخنده  هیخندم،  یپروا م   یبروز   نیموندگار شدِن ا الِ یمردم! با خ الِ یخ  یب اما
 !جی گذره! آب هو یآسمونم خوش م یِ گی! با تو، تو همساگذرهیخوش م

 

 دیخوشش آ ندیتو را هر که بب ُرخسارِ 

 

 دیخوشش آ ند یباِغ لبت غنچه بچ  از

 

 نظِر من، نه به لب بود و نه ُرخسار  اما

 

 !"دیخوشش آ ندیبب وانهیچو د وانهی"د

 

 120#پارت_

 

 با تو!  دونمی شه، من م  شتریب لوی ک  شیبه خدا اگه اضافه وزنم از ش  ان،ی_شا

 

 بهش.  کنمی و پشتم و م دمیم  لشیتحو یکه چشم غره ا خنده،ی هر م هر

 

 ه؟یمن چ ری_ونوس جان، تقص 
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لو خونه قابلمه قابلمه کلم پ ومدیهر دفعه که م ه،ینرگس خانم همسا م،یکه بود رازی ش  ست؟ی ن ادتی
 آورد؟  یبرات م  یرازیش

 

 جانم! ینخور یخواست یم

 

نظر پزشک و    ریکه ز ییبه بدنم انداختم، با ورزش ها  ینگاه ی چشم ریو ز  دمیکش یخفه ا  غیج
 چاق نشده بودم،  یل یانجام داده بودم، خ انیدیسع

 

 !ترکوندمیکه خودم و با سوزن م  شدمیکه اگه قِد باکنِک باال سرم م یوا

 

 کنم! تشیخواستم اذ یم فقط

 

 سمت راست؛  دمیکه به در خورد، چرخ  یضربه ا با

 

 تو!  ختنیبه دست ر ینی ریگفت، و در باز شد و خانواده دسِت گل و ش  یدیبفرمائ انیشا

 

 شد،یتر م کیو بهم نزد دادیرو هول م یلچریمانان الهه، که و دنِ ید با

 

و بعد صورِت مهربون    یرنگ یگچ گرفته شده رنگ یبه پا دمیگرفتم رفتم باال، و رس  لچریو یچرخ ها از
 مادرجون! 
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  ینیو فرمان داد که بهتره سرجات بش  دیکش یریکه کمرم ت  نییبخورم و بپرم پا یتکون  خواستم
 اورانوس! 

 

و دکتر استراحت   م،یبرگشته بود رازیکه از ش یهفته ا کی نیتو ا دونهی دلتنگشون بودم، خدا م چقدر
 !نمشونی کنم و پاشم برم بب یچ یاز دستورات دکتر سرپ  زدمیمطلق داده بود، بال بال م

 

 _آخ فدات شم مامان ونوس...قربونت برم دخترم!

 

 ! هیگر ری هم با لبخند مهربوِن *"،محکم بغلش کردم و زد ز بابا

 

 نکن، مامان کوچولو، ونوِس بابا!  هی_گر

 

تونست بلند شه، همون لحظه  ی به مادرجون انداختم، که نم  یو با لبخند نگاه   دمیکش یق یعم  نفس
 شد و اومد جلو! داشیاز اون پشت ُمشتا،پ انیدکتر آر

 

 ...گمیم ک ی_به به، مبارکه ونوس جان، پسرم تبر

 

 خوشگلم؟! ی جهی مبارک باشه، کوش نت قدمش
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 گفت:  انیگفتم که شا یو ممنون دمیخند

 

 بابا رو.  ارن،فندوقی_م

 

هام،   یبغلش و گرفت،آروم خم شدم وبغلش کردم و مثل بچگ   ریبه کمک مادرجون شتافت، ز دکتر
غر   یتو پهلوم احساس کردم، ازش جدا شدم و با اخم الک یباال که درد دمیآِب دماغم و از قصد کش

 زدم: 

 

 مادرجون؟! یکرد  ده،شروعیند ومده،ی_ن

 

آبدار مادرجونت   یها شگونی بدتر از و یدرد چیکه ه ارمیب  ادتیو گفت: _خواستم ب دیخند  زیر
 ! ستین

 

 اومدن تو...  یو عل  یاسیو   دیبه در خورد و صبا و وح یکه دوباره ضربه ا دنیخند همه

 

و   یاسی توسط صبا و  یحساب   نکهیشوق نگاهشون کردم ،همه دونه دونه اومدن جلو و بعد از ا با
نگاه کردم و گفتم_پس...  انیبه شا  نیهم دست دادم و غمگ یشدم ،با عل  یو تف تف چلونده   دیوح

 درسا کو؟!

 

 موندن! کی تو تراف  زم،یعز ادی_م
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 وارد شدن! نایبچه از پشت در اومد ،در باز شد و درسا بچه بغل همراه س هیگر یگفتم که صدا یآهان

 

پرت کرد بغل   ییجورا هیبه دماغش داد و همون جلو در بچه رو  ینیدهن باز نگاهش کردم، که چ با
 صبا.

 

 دختِر بوگندوت رو، بچه فقط بچه ونوس! نیا ری_بگ

 

 گفت و بغلم کرد.  یا دهیبعد لنگان لنگان اومد سمتم، سالِم کش و

 

 _مبارِک مبارِک... 

 

 ...کو فندوِق خاله!؟دیکن پخش  ین یری و ش  د،شکالتیو نقل هوا کن   کفتر

 

پرستار   یغو یج  غیج  یکردم که در باز شد و پشت بندش صدا یهم احوال پرس نای و با س دمیخند
 : دیبخش به گوش رس 

 

 ! تجمع ممنوع... ونی_خانما ،آقا

 

 لطفا!  رونیب
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 میری و مامان بعد از گفتن: ما نم د یکش  یغیو اونور انداختن، که دوباره ج نوریبه ا ینگاه الی خیب همه
 .میبا هم بر  یخونه، تا همگ

 

 شده بودن. میکه پشت تخت بچه قا یینایو درسا و س  انیمن و شا میو موند رونی ب رفتن

 

 _رفت؟ 

 

 ! یتو فشار دونمیم رون، یب  ای _آره داداش، ب

 

 داشت!  یقدم برنم  رون،درستیبه دور و بر انداخت و اومد ب   ینگاه درسا

 

 نگاهش کردم که گفت:  نگران

 

 بگم که بچه شما دو تا کفتر عاشق هم دردسرسازه! نمی_اگزوز موتور مثل هر دفعه کارش کرد، و البته ا

 

 *درسا

 

 داریبه د میدیمارستان،رس یاومدن مالقات ب  بایو مامان و بابام به همراه د انیخانواده شا نکهیاز ا بعد
و مشورت   یقات یاومده بود و طبق تفکرات و تحق  ایزود به دن  کیوس که و ون انیشا یبا پسر کوچولو
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شمال،   می ریم میداری و برم انیتو دستگاه و ونوس و شا زارنی تو راه که،آره بچه رو م  نایمن و س یها
 ...ی ! چه َددر دودوریاما چه شمال

 

 اش خوب بوده و هم ورزشکاِر... هیونوس هم تغذ نیکه ا ییاونجا از

 

تخت   یها لهی به م رهیگ  یگفت: دست و پاهاش و م یاومده! و پرستار م  ایاز االن ورزشکار به دن بچه
 !خورهیوول م یادیکوچولو، و در کل ز هیباال  کشهی و خودش و م

 

 دِل خاله اش. زیشده عز  ومدهیکه ن بشونی از بچه عج میبگذر الی خیب

 

 ماه بعد* شیش

 

و در دل  کاردی شود، م یم انیشا  هیشب   شتریکه روز به روز ب ش،ی پسر کوچولو یرو گونه  یا بوسه
 .رود ی قربان صدقه اش م

 

 بچه هنوز شناسنامه دار نشده! نیا یماه گذشت، ول  شی_ش

 

 . زندیچپ م  یکه با چپ چپ ونوس خودش را به کوچه عل خندد،ی م درسا

 

 !زمی عز  خندمیاون وقِت که من قاه قاه م شه،ی _نوبت بچه تو هم م
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 : نایس

 

 !ادیب  ایکه بچه ما به دن یبشه اون روز یچه روز ی_وا

 

 : دیگو یگره خورده م ییَکَند و با ابروها یاز آب زرشِک مخصوص کافه، دل م درسا

 

 _استپ، استپ!

 

 ! یس یتو و س  دیبحث بچه دور ش از

 

فعالً، برامون بسه  باید نیفکرا نکن... من عمرا بتونم چند سال باشگاه و ببوسم بزارم کنار! هم نیا از
 که هر روز چتِر خونمون!

 

صورتش باال گرفته غر  یکه فنُدق را جلو یو در حال  رد،ی گ یجا به جا م یچوب یصندل یرو  ونوس
 !یشد نیهو سنگ هی: _ ننه چه زند یم

 

 د. کن یم  شی رها انیبغل شا و

 

 _فربد چطوره ونوس؟ 
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سِر   یخال یِ ها وانیل  یِ نی بند به تن دارد، و با س شیو به بهار که پ کشدی به گوشه چانه اش م یدست
 کند.  ینگاه م ستاده،یا زشانیم

 

 بود بهار! یچه عجوبه ا یدون  ی! تو که نم فتمیم ییا یِفرنَ ی فرشاد کل ادِ ی_نه، 

 

 !هیکاف  دیخانِم صبا و وح  فر نباشه، چون همون فرگل، برا قندونِ  با

 

که هفده، هجده سال داشت، و مدام با خود    یزمان فتد،بهیونوس نگاهش به گذشته م ان،یم نیا در
 : گفت یم

 

 !یالین ذارمیدختر باشه م ن،یدی آ ذارمیروز بچه دار شم، پسر باشه م هی_اگه 

 

ناِم فرزندش لحظه   انی ب یصورتش شکل گرفته، و برا یاز مرور خاطرات گذشته اش رو  یلبخند حال
 ! کندی م یشمار

 

 !نید یآ میذار ی! منیدی_آ

 

 :دیگو  یو م ردی گ یرا دست م  نیدیآ یِ لپ ها درسا
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 !مانیخاِن نع  نیدیمون، شد آ ی_باالخره فنُدق ِ لپ صورت

 

  ی پرند و به طرِف در م یها نشسته اند، بچه ها از جا م  زی از م یک یکه پشِت   یدختر و پسر غِ یج  با
پشِت روِل    یامروز آزاد شده و مثِل مرد عنکبوت نیتوز، که هم یجز مادمازل چ  ستین  یدوند، او کس

 آورد!  ینشسته و به دِر کافه هجوم م یبار بر ونِ یکام

 

رنوشتمون به دستشون که س یا  سندهیدو تا نو نیاز دست ا میشد! تموم شد و ما راحت شد تموم
 گره خورده بود! قول دادن،

 

 که پسرک ونوس شناسنامه دار شه... یتا زمان  نوشتن،

 

 گرم، دمتون

 

 قصه مون! انیو پا مانی خاِن نع نیدیآ

 

 | فصل اول| انی|پا

 

 ! ستی هنوز باق شیکفتر، دانه گندم ها نیا دیرس انیپا ه
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