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 مقدمه:

ده که از صمیم قلب باشه.موقعی که کنن،اما وقتی بهشون جواب میخیلی ها خداوند رو صدا می

هی نباشه؛امیدت از همه قطع شده باشه؛دیگه تمام درها به روی انسان بسته شده باشه و هیچ پنا

کسی نخواد یا نتونه برات کاری کنه؛نخوای از آدما کمک بگیری؛بفهمی اون فقط همه چیزه؛ و اینکه 

عشق اونه؛ وفادار اونه؛ همون وقتی که دستت از همه جا کوتاه شده و نا امیدی؛اون موقع است که 

 وجودت صداش می کنی.اون موقع که بهت جواب میده... گریه ات از ته قلبته؛اون وقته که با تمام

و شیطون و درهمان حال  زندگی دختری به نام مانیا است.دختری خوشگل خالصه:داستان ما درمورد

توی خونواده ی پولداری بزرگ شده است.مانیا به تولد دوست صمیمیش دعوت  ما مهربون.مانیای

ینه.این دو نفر بعد یه سری اتفاقات عاشق هم می شن میشه و اونجا پارسا پسر داستان ما رو می ب

 ولی...

سرنوشت با مانیای داستان ما ساز مخالف می زنه،زندگی هیچ وقت طبق میل و به اراده ی ما پیش 

کنه هجده سال داری یا چهل سال همین که عاشق شوی و شکست بخوری برای نمی ره...فرقی نمی

 همیشه دردی در قلبت خواهد ماند...

 پاک طنیت ناظر رمان:امیدرضا

 

 ؟!مانیا؟!دختر باتوام چرا اینقدر خوابت سنگینه؟هـــوی باتوام؟!مانی:مانیا

 _چته مانی؟چته بابا؟!دوباره صبح شد و من تو رو دیدم؟بذاربخوابم خب!!

 _بلندشو دختر مگه تو کالس نداری؟
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 اگه دیر برسم. کشهخدا منو می _ای وای خدا پاک یادم رفت امروز با آقای مجد کالس دارم، به

 شد.بود؛کالس من نه و نیم شروع می ۸به ساعت نگاه کردم،  

 زود بلند شدم و دست و صورتم رو شستم. 

 _مانی برو بیرون دیگه بیدار شدم.

 _ باشه بابا غر نزن رفتم.

 از پله ها رفتم پایین. یه مانتو مشکی با یه شلوار مشکی و مقنعه پوشیدم و زود 

 بح بخیر مامان خوشگلم._ص

 مامان: صبح بخیر عزیزم بیا صبحانه بخور.

 _نه مامانی دیرم شده باید زود برم.

 مانی:ولش کن مامان لوسش کردی!

 رو به مانی گفتم:به کوری چشم حسود.خدافظ من رفتم.

 دکمه آسانسور رو زدم و رفتم پایین. 

ن رو دوست داشتم.یکی از دوستام که هم بود،چون من واحد آخرین طبقه ساختمو  ۰۱خونه ما طبقه 

 کرد؛اسمش هم غزل بود.زندگی می ۹تر ما یعنی  دانشگاهیم بود طبقه پایین

از آسانسور زدم بیرون گوشیم رو در آوردم و به غزل زنگ زدم.بعد از چند ثانیه جواب داد:الو...  

 سالم عشقم!
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 سر کالس راهمون بده. بیا پایین، که فکر نکنم دیگه استاد _عشقم و کوفت؛ بدو

 _ باشه بابا یکم یواش تر، اومدم دیگه.

 خنده دیوونه.همیشه می گوشی رو قطع کردم بعد چند دقیقه اومد پایین. 

 غزل:بازم سالم.

 سوار شو که دیرمون شده. _علیک،زود

 طبق معمول جلو نشست؛از پارکینگ زدیم بیرون.تو راه رفتن به سمت دانشگاه بودیم. 

 ببین رفته یا بریم دنبالش؟؟! به سارا _زنگ بزن

 غزل: نه بابا تا حاال رفته.

اه بازم ترافیک، چقدر از ترافیک های تهران بدم می اومد. توی ترافیک گیر کرده بودیم، که یهو یکی از 

 پشت زد به ماشینمون؛ سرم محکم خورد به شیشه.

 _آخ.

 غزل:آخ سرم!

 ساله بود. ۱۲یا ۱۰یک پسر تقریباً  شین دیدم؛از ماشین پیاده شد ببینم کی زده به ما 

کنی؟ زدی ماشینم رو خورد بری چه خبرته؟؟! چرا جلوت رو نگاه نمیداد زدم: هوی مگه سر می

 کردی!؟

 خوام، عجله داشتم، دانشگاهم دیر شده بود؛واقعاً شرمنده.پسره:ببخشید خانم، واقعاً معذرت می
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 داغون کنی! بزنی ما رو دیر شده، دلیل نمی شه _چون دانشگاهت

_ گفتم که واقعاً شرمنده، اگه می شه شماره حسابی، چیزی به من بدین که هر چقدر خرج کردین 

 به حسابتون واریز کنم! رو

 غریبه پول بگیرم. نشدم که بخوام از یه _ نیازی نیست،اینقدر بدبخت

 غزل:مانیا بیا بریم دیگه دیر شد به خدا.

 _اومدم.

 ین شدم و راه افتادیم.بعد سوار ماش 

پسر مردم رو کشتی؛مگه چی شده بود؟! شما که ماشاءالله هزار ماشاءالله چیزی کم  غزل:دختر،

 کنی.ندارین؛می ری درستش می

 به همچین آدم هایی درس عبرت داد. شکست، دوماً باید _ بابا درد من که ماشینم نیست،اوالً که سرم

 ؟!غزل: باشه اصالً هرچی تو بگی خوبه

 دیگه حرفی نزدیم تا دانشگاه. 

 ماشین رو پارک کردیم و پیاده شدیم، رفتیم داخل کالس نشستیم. 

 که اصالً حوصله اش رو نداشتم وارد شد، خدایی خیلی کسل کننده بود. در باز شد استاد مجد، 

ز،باید یهو یاد سوسک زنده افتادم که دیشب گرفتمش و توی کیفم جاسازیش کردم. برای کالس امرو  

 کردم تا خودش باشه منو محروم نکنه از دوجلسه.استاد مجد رو ادب می

 در باز شد یه پسر وارد شد...اِه این که همون پسری که با ماشینش زد به ماشین ما! 
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 غزل: مانیا همون پسری که صبح...

 دونم.نذاشتم ادامه حرفش رو بزنه،گفتم:می 

ه؟موهایِ مشکی باالزده،چشمایِ عسلی،قدشم که بلنده،اون غزل:مانیا تو رو خدا نگاش کن چه جذاب

 موقع حواسم بهش نبود ولی...

 غزل خفه می شی یا نه؟بسه دیگه کجاش خوشگله؟؟ –

 _ تو واقعاً کوری یا خودتو می زنی به اون راه؟!

 بدون اینکه کسی بفهمه باشه؟! _ بسه دیگه گوشیم رو بگیر و از استاد فیلم بگیر،

 یوونه باز می خوای چیکار کنی؟! این هفته یادت رفت دو جلسه محروممون کرد؟؟!د _ دختره ی

 نزن فقط گوشی رو بذار رو حالت فیلم و فیلم بگیر. _اَه غزل اینقدر حرف

 غزل: باشه بابا!!

پشتش به من بود؛داشت یه چیزایی رو تخته می نوشت،که منم  من از فرصت استفاده کردم؛ استاد 

کیفم درآوردم و یه دستمال کاغذی دستم گرفتم و انداختم به استاد. وای خدا افتاد داخل  سوسک و از

تو گردنش. یهو استاد مثل زنبور این اینور اونور می پرید.کل کالس منفجر شده بود از خنده.یکم دلم 

جلسه محروممون کرد، دیگه گفتم حقشه. غزل که از خنده  ۱سوخت براش ولی وقتی یادم افتاد 

گرفت، گفت: وای مانیا تو دیوونه ای به خدا. گناه داره، ببین چجوری ه بود و داشت فیلم میسرخ شد

 به خودش میپیچه!!!

 منم دست کمی از حال غزل نداشتم که گفتم:حقشه. 
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 سر من و غزله. های کالس زیر  ی شیطنتدونست همهاستاد اومد کنار من، می یهو 

 کار شما بود؟؟؟ استاد با عصبانیت گفت:خانم مقدم این

به این کارها،من صبح اینقدر دیرم شده بود که حتی صبحانه هم نخوردم و  _ نه...نه...استاد منو چه

 اومدم، چه برسه به اینکه دنبال سوسک بگردم که با خودم بیارم .

 .هوا با این حرفم کل کالس رفت رو 

 استاد:ساکت!!!!

 همه بچه ها ساکت شدند. 

 شکر تموم شد.کالس خدارو  

از کالس برم بیرون که همون پسره که باهاش تصادف کردیم و فهمیدم اسمش سام احمدی  خواستم

 هست گفت:خانوم مقدم؟؟

 سرجام وایسادم و روم رو برگردوندم سمتش که گفت:فکر نکنین منم نفهمیدم که کارشما بوده!!

 عجب پسر پر رویی بود...اصالً به این چه؟؟!!

تونین کنم به شما ربطی داشته باشه،هرکاری هم خواستین میاحمدی ولی فکر نمی _ببخشید آقای

 انجام بدین.

 این رو گفتم و دست غزل رو گرفتم و گفتم:بریم.

 وقتی رسیدیم تو حیاط رو به غزل گفتم:بریم سلف غذاخوری، از گرسنگی مردم؟!

 روی صندلی. نشستیمغزل موافقت کرد و رفتیم دو تا ساندویچ با نوشابه گرفتیم و  
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 کنن که جنبه نداری خنگ خدا،آخه من چقدر از دست تو بکشم آخه؟؟؟ غزل:خاک تو سرت

 _چته باز؟؟!

_اگه رفت به استاد همه چی رو گفت چی؟اون موقع دیگه گاومون زاییده اونم نه یه قلو،دوقلو....اون 

 اینکه رامون بده.وقت دیگه استاد نمی ذاره حتی از دره کالسم رد بشیم چه برسه به 

 شدیم.ولی گفتم:نه بابا نمی گه.گفت بدبخت میغزلم راست می گفت،اگه به استاد می

 غزل:تو از کجا می دونی اخه؟

 _چقدر گیر می دی تو،گفتم که نمی گه حسم می گه.

 روی صندلی روبرویی مون بیتا و دوستاش بودن،اه چقدر حال بهم زن بودن.

 ، همه رو دعوت کرده به جز ما.غزل:راستی فردا تولد بیتاس

 رفتم.کرد من می_به درک انگار اگه دعوت می

 بعداز اینکه ساندویچ هارو خوردیم از دانشگاه زدیم بیرون.

 ترکم.غزل: بریم یه جایی قدم بزنیم دارم می

 خوردی، حاال هم می ریم همون پارک که یکم باالتره دانشگاهه.خندیدم و گفتم: خوب کمتر می 

 ل که موافقت کرد رفتیم سوار ماشین شدیم.غز  

 سمت پارک که رسیدیم یکم باالتر ماشین رو پارک کردم و دوتایی قدم زدیم تا سمت پارک.

 غزل: راستی امروز از سارا خبری نبود.
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 _ آره منم ندیدمش.

 _ بریم رو اون نیمکت بشینیم؟؟

 _باشه بریم.

 نشسته بودیم رو صندلی که گوشیم زنگ خورد. 

 االن میخواد بپرسه کجام؟! از تو جیبم درش آوردم با دیدن اسم مانی گفتم: آقا فضوله  

 غزل: بابا جواب بده بچه ام دق کرد دیگه.

 یه چشم غره به غزل رفتم و جواب دادم:بله؟؟ 

 ؟!۴تموم میشه االن ساعت  ۱مانی:معلوم هست کجایی؟کالس تو ساعت 

 قدم بزنیم االن راه میوفتیم میایم. اومدیم یه کم _باشه بابا حاال چرا می زنی؟ با غزلم

 مانی:باشه پس مراقب خودت باش.

 _داداشی جونم خدافظ.

 زود بیا. مانی خندیدوگفت:کم زبون بریز

 باشه ای گفتم و قطع کردم. 

 شده بود؟؟ غزل با یه حالت بامزه ای گفت:عشق غزل نگرانمون

شقم عشقم راه انداخته هرکی ندونه انگار برادر خندیدم و گفتم: خودت رو جمع کن، یه جوری ع 

 خوادش؟؟!خوشگل و خوشتیپ من هم می
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 خوام.خنده ش رو جمع کرد و گفت: اصالً تا دلش بخواد، اگه اون بخواد من نمی یهو 

 _برو عمت رو خر کن،برو.

 داری؟؟ غزل: اِ وا چیکار عمم

 _انقدر حرف نزن بلند شو بریم.

 ماشین، دوتایی سوار ماشین شدیم و به طرف خونه مون رفتیم. بلند شدیم و رفتیم سمت 

 دانشگاه با سارا می ریم خرید باشه؟؟ وقتی پیاده شدیم به غزل گفتم: فردا بعد 

 غزل هم از خدا خواسته گفت: ایول باشه می ریم. 

 .۰۱من طبقه پیاده شد و ۹طبقه  با هم رفتیم تو آسانسور اون 

 رمه سبزی میومد، مامان تو آشپزخونه سرگرم کارهای شام بود.وقتی رفتم تو خونه بوی ق 

 از پشت بغلش کردم و گفتم: سالم مامان جونم. 

 بکشیم. مامان: سالم دختر خوشگلم،برو لباس هات رو عوض کن بیا تا شام رو

 دیدم. باشه ای گفتم و از آشپزخانه زدم بیرون که مانی رو 

 ؟دیدیم؟ مانی:به به چه عجب ما شما رو

هماهنگ کنید که اگه  با شیطنت گفتم:خوب داداشی سرم خیلی شلوغه باید قبل از دیدنم با منشیم

 وقت داشتم اونوقت...
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یه کوسن  و ساکت شدم، منم کم نیاوردم و زد تو سرم خواستم ادامه حرفام بزنم که با کوسن مبل 

گفت: مامان جلوی این هیوال تو آشپزخونه پشت مامان قایم شد.  برداشتم و دویدم دنبالش که رفت

 رو بگیر می خواد منو بخوره.

 بعد بلند بلند خندید. 

 مامان: شما که بچه نیستین این رفتارها چیه دیگه؟؟؟

 زد تو سرم. اون اول _مامان تقصیر مانی

باید قبل از دیدنم از  مامان یه چشم غره به مانی رفت که مانی گفت:خب آخه دختره ی پرو میگه 

 ت بگیری.منشیم وق

 مامان و مانی زدن زیر خنده که مامان گفت: برو دخترم خسته ای برو لباسات رو عوض کن. 

 باال. باشه ای گفتم و از پله ها رفتم 

بود بیشتر  بخاطر کارش مجبور باشه آخه تا اونجایی که یادمه بابام خیلی کم پیش میومد که خونه 

 بیرون از شهر باشه. وقت ها رو

 و بابام بودم. عاشق مامان 

خستگیم که  مثل همیشه خودم رو پرت کردم روی تختم که کنار دیوار بود. یه کم به اتاقم که رسیدم 

شلوار ورزشی مشکی و یک  با یک از تنم رفت بلند شدم رفتم دست و صورتم رو شستم...لباس هام رو

م بود رو باز کردم، تیشرت مشکی با خطای سفید عوض کردم، موهام هم که تا پایین باال باسن

زدم و دوباره بستم،واقعاً موهام خیلی بلند بود و از دستشون کالفه بودم ولی  شونه
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گفت: اصال به هیچ وجه نباید کوتاه داشتم،هرموقع حرف از کوتاه کردنشون میومد بابا می دوستشون

 بشن.

 اخه بابای من مگه تو باید دردسرشون رو بکشی؟چه کنیم دیگه!؟

به خودم نگاه کردم واقعاً صورتم چیزی کم نداشت، چشم های بادومی ولی درشت قهوه  توی آیینه

گفت: کوفتت بشه مانیا دیگه ای،دماغم خدایی کوچیک بود و عروسکی،همیشه تانیا، آبجیم بهم می

 نیاز به عمل نداری.

 د که گفتم.لب هام هم که کوچیک ولی برجسته بود،تعریف از خودم نیست ولی واقعاً همینجوری بو 

سالشه، بعدش هم ۱۵سالش بود، بعدش تانیا۱۲نفره ایم،اول مانی که ۵راستی ما یه خونواده ی 

سالمه.تانیا درسش رو خارج از کشور ادامه داده و االن هم داره مدرک ۱۱تتقاریه خونه که منم و 

 کنه.میگیره که برگرده.مانی هم توی یکی از شرکت های بابا داره کار آرایشگری اش رو می

مامانم هم که سیما خانومه و بابام هم که بابا علی،دوتا دوست خل وچل هم دارم که اسمشون غزل و 

 ساراست.

 خب بسه دیگه تو آیینه یه بوس برای خودم فرستادم و رفتم پایین.

رو به روی مانی،که مانی باز غر زد و گفت:کجا بودی  وارد آشپزخونه شدم و نشستم روی صندلی

 گفت باید مانیای االغ هم بیاد.ذاشت غذا بخوریم؛ میمان نمیبابا؟ما

 نگاش کردم و گفتم:باشه بابا االن اومدم دیگه کوفت کن.

 سمتم و گفت:بیشعور! قاشق رو پرت کرد
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 مامان:یه بار شد بهم گیر ندین و مثل بچه ی آدم غذاتون رو بخورین؟؟

 دوتایی خندیدیم و شروع کردیم به غذاخوردن.

ا میز رو جمع کردیم و مامان ظرف ها رو گذاشت تو ماشین ظرفشویی و رو بهم گفت:برو بعد غذ

 بخواب عزیزم خسته ای.

 گونش رو بوسیدم و گفتم:شب بخیر.

 مامان:خوب بخوابی.

بود،روی تخت دراز کشیدم...چراغ ها رو خاموش ۰۱اتاقم و در رو بستم. ساعت نزدیک های رفتم توی

 کردم.

*** 

 خسته بودم که نفهمیدم چی شد و کی خوابیدم! اینقدر امروز

با صدای گوشیم بلند شدم. نزدیک های هفت و نیم بود،بازم این غزل مزاحمه، هرچی جواب نمیدم  

 باز زنگ می زنه.

 جواب دادم: هوم؟! با صدای خواب آلود 

 غزل:هوم و کوفت،هوم و درد پاشو دیگه چقدر می خوابی؟!

 ابیدم چه مرگته؟؟!خو  ۰۱_درد بگیری غزل ساعت 

 خوابیدی. پاشو که کالس دیر می شه.زودتر می _ به من چه خب

 _بــاشه برو گمشو.
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 ای خدا یه روز نمی تونم درست و حسابی بخوابم.

خوشگلم دل کندم و بلند شدم و رفتم دست صورتم رو شستم. یه مانتوی آبی تیره با  به زور از تخت 

 یکم ریمل و رژلب زدم و رفتم پایین. شلوار مشکی و مقنعه مشکی پوشیدم.

صبح پا می شه؟؟ رفتم توی آشپزخانه که دیدم  ۸همه خواب بودن حقم داشتن اخه کی ساعت  

 صبحانه می خوره که بره شرکت. داداش خوشگلم نشسته رو صندلی و داره

 صبح بخیر داداشی جونم.–

 _صبح بخیر چه عجب به موقع بیدارشدی؟؟

 شت بخوابم هی زنگ پشت زنگ.ذابابا مگه غزل می–

 _بشین صبحونه بخور که باز دیرت نشه.

 باشه ای گفتم و نشستم. فقط یه لیوان اب پرتقال خوردم و بلندشدم،عادت به صبحونه زیاد نداشتم.

 _خدافظ داداشی،کاری نداری؟

 _نه خدافظ،مراقب خودت باش.

 خوام عصر بعد دانشگاه با غزل و سارا برم خرید._راستی می

 _باشه ولی حواستون به خودتون باشه.

 گونش رو بوسیدم و از خونه زدم بیرون.

 دادم.غزل هم که هی زنگ می زد جوابش رو نمی
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از آسانسور اومدم بیرون و رفتم تو پارکینگ...ماشین رو بیرون آوردم و از ساختمون زدم بیرون.غزل 

 غرغرهاش شروع بشه.جلوی ساختمون ایستاده بود،اوه اوه قیافش رو! االنه که 

 خواب بیدار کنم!! غزل:بابا پس کجایی؟علف زیر پام سبز شد،توروخدا نگاه کن من باید این رو از

 خونسرد گفتم:حاال انگار چیشده؟! یه کم وایسادی تا بیام،حاال هم بیا بشین بریم اینقدر حرف نزن.

 .دانشگاه سمت ایشی گفت و نشست و راه افتادیم

 ماشین می رفتیم که سارا رو تو پیاده رو دیدیم.با  داشتیم

 غزل:اِ...اِ... مانیا سارا رو دیدم،وایسا یه کم حالش رو بگیریم.

 _اره دیدمش.

تونست همه نوع صدایی از کرد. البته شوخی شوخی،غزل میغزل بیشتر موقع ها سارا رو اذیت می

 خوشش میومد. خودش دربیاره از بچه بگیر تا پیرمرد.خودشم از این کارش

رفتیم،غزل سرش رو از پنجره برد بیرون و صدای پسر سرعت ماشین رو کم کردم و پشت سر سارا می

 درآورد و گفت:خانوم خوشگله کجا می ری برسونمت؟؟

 مردم.سارا توجه ای نکرد و به راه رفتنش ادامه داد،داشتم از خنده می

 گیری بیا باال دیگه؟!و مییه بار دیگه بوق زدم و غزل گفت:حاال چرا خودت ر 

 از خنده سرخ شده بودم.

سارا برگشت دهن باز کرد تا چند تا فوش بهمون بده که من و غزل رو دید. سریع اومد سوار شد و با 

 کیفش افتاد به جون من و غزل.
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 ً  سارا:خاک تو سرتون که هنوز بزرگ نشدین،خدا بگم چیکارتون کنه آبروم رو بردین بیشعورها....مثال

 شما قراره بشین دکترهای مملکت،یعنی خاک!!!!

-غزل از خنده بریده بریده گفت:وای....وای سارا... چقدر قیافت....خنده داربود وقتی محل نمی

 ذاشتی...وای خدا..!

 سارا:مرض دختره ی گنده، خجالت بکش.

 منم که از خنده کم مونده بود بیهوش بشم.

 مانیا؟ تو که مثل این مونگول نبودی!!سارا نگاهی بهم انداخت و گفت:تو چته 

 با حرف سارا سه تایی زدیم زیر خنده.

شروع میشد تا ۰۱دیگه تا دانشگاه حرفی نزدیم....وارد حیاط دانشگاه شدیم....کالسمون ساعت 

 .۴.دوباره بعد این کالس یه کالس دیگه هم داشتیم تا۰

این رشته داشتم....مامانم هم که دکتر زنان خوندیم...عالقه ی زیادی به من و سارا و غزل پزشکی می

 کرد توی این رشته...خودم هم عاشقش بودم.زایمان بود و همیشه تشویقم می

 نشستیم سرجامون،بعد چند دقیقه استاد اومد و شروع کرد به درس دادن.

یه لحظه چشمم چرخید سمت سام....داشت به حرف های استاد گوش می داد و یاداشت برداری 

 رد.کمی

گفت،ولی نمی تونستم بازم پسر زشتی نبود،خداییش صورت گیرایی داشت...غزل دیونه راست می

 دونم برای چی.باهاش کنار بیام نمی
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یهو چرخید سمتم و تو چشم هام خیره شد و غافلگیرم کرد،سریع نگاهم رو ازش گرفتم و به سمت 

 استاد دوختم.

رفتیم سلف غذا خوری،تا کالس بعدی نیم ساعت تا چهل هوف باالخره کالس تموم شد.با سارا و غزل 

 و پنج دقیقه وقت داشتیم.

 خورم کلم رو می کَند.فهمید از این چیزها میساندویچ گرفتیم و نشستیم،مامان اگه می

 _سارا؟

 سارا:هوم.!

 _غزل بهت گفت عصر می ریم خرید؟!

فت:خاک تو گور غزل کنن که سارا یهو چرخید سمت غزل و با اون چشم هاش بهش خیره شد و گ

 هیچی به من نمی گه،مگه من صد دفعه نگفتم هرچی هست رو خودت بهم بگو این غزل خنگه؟؟!

 غزل با دهن پر گفت:هوی عمت خنگه!خب حاال انگار چیشده عصر می ریم خرید.

 خندیدم به این خنگ بازی هاشون،خدایا هیچوقت ازهم جدامون نکن.

 خوردیم.ن رو میمشغول صحبت بودیم و غذامو 

 بچه ها پاشین بریم دیگه االن کالس شروع می شه.–

 غزل و سارا:بریم.

رفتیم سمت کالس و نشستیم سرجامون،بعد چند دقیقه استاد اومد. یکی از بچه ها کنفراس داد و 

 بعدش دوباره استاد شروع کرد به حرف زدن.
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 س مسخره تموم شد.واقعاً کالس کسل کننده بود....هرجور بود باالخره اون کال

 یه کش و قوس به بدنم دادم و گفتم:هوف چی بود با اون کالس مسخرش؟!

 یهو استاد که توی چهارچوب در وایساده بود، نگام کرد وای خدا این هنوز نرفته؟؟؟

 خانم مقــدم؟؟!! استاد:چیزی گفتین

 _اِم...چیزه...نــ...نخیر چیزی نگفتم.!

 فجر شد از خنده.استاد رفت بیرون و کل کالس من

 ارسالن یکی از بچه های دانشگاه بود که صداش اومد و گفت:خیلی باحالی مانیا!!

 کردم باحال بودم نه؟؟!چپ چپ نگاش کردم و گفتم:اگه از کالس محرومم می

 تونستی بگی این هنوز نرفته؟!یکی زدم تو سر سارا و گفتم:تو نمی

:زهر مار،من که تو دهن تو نیستم ببینم کی می خوای سارا همونجور که سرش رو ماساژ می داد گفت

 بازش کنی یه چیزی بپرونی!

 همگی خندیدیم و از دانشگاه خارج شدیم. سوار ماشین شدیم و راه افتادیم.

 _خب حاال کدوم فروشگاه بریم؟؟

 سارا:راه بیوفت من یه فروشگاه خوب پیدا کردم جدیداً.

 م.باشه ای گفتم و آدرس رو از سارا گرفت

 بعد چند دقیقه رسیدیم.
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 سارا:همینه نگه دار.

 الحق که فروشگاه خوشگل و باکالسی بود؛تموم دیواراش از شیشه بود خیلی خوشگل بود.

 سه تایی وارد فروشگاه شدیم.

کردن،منم خواستم برم سمت غزل و سارا یه کمی اون طرف تر از من داشتن به لباس ها نگاه می

 وم و گفت:خوش اومدین چیزی مد نظرتونه؟!لباسی که یه پسر اومد جل

 سرم رو گرفتم باال که با دیدنش خشکم زد...این کی وقت کرد که از دانشگاه بیاد اینجا؟!

 بله دوستان کسی نبود جز سام.

 اینجوری که این حرف می زد یا مغازه ماله خودشه یا باباش یا حاال هرچی.

 خواییم بریم.دوست هام اومدن اینجا که االنم میبه خودم اومدم و گفتم:نه چیزی نیاز ندارم 

 غزل و سارا رو صدا کردم و گفتم:بچه ها بریم.

 سام با کمال پر رویی در اومد گفت:نکنه از جنس هامون خوشتون نیومده؟!

وای خدایا این رو شفا بده یا منو بکش از دستش،آخه به تو چه خوشم اومده یا نیومده؟؟ها به تو 

 چه؟!

 خونسرد باشم،گفتم:نه آقای احمدی اینطوری نیست،فعالً با اجازه. سعی کردم

 از مغازه اومدم بیرون که غزل و سارا غر زدن هاشون شروع شد.

 غزل:احمق چرا نذاشتی خرید کنیم لباس ها به اون خوشگلی؟!
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 سارا:آره غزل راس می گه،مگه خودت نگفتی بریم خرید پس چته دیگه؟!

فتم:اِ بسه دیگه....اینقدر حرف نزنین....خاک تو سر تو سارا،مگه مغازه رو به هردوشون با داد گ

 قحطی بود که ما رو آوردی اینجا؟؟مگه نمی دونی از این پسره خوشم نمیاد؟؟!

 سارا:خب چی شده حاال تو دیونه ای،اون پسره چشه مگه؟؟

 تمام._چش نیست گوشه.فقط من ازش بدم میاد...حاال هم می ریم یه فروشگاه دیگه، 

 دونستن اگه حرفی بزنن می کشمشون دیگه.اعصابم بهم ریخته بود،می

 به غزل جیغ جیغو نگاه کردم، ساکت بود عجیبه،داشت با گوشیش ور می رفت.

 _هوی غزل چرا ساکتی؟!

 غزل چپ چپ نگام کرد که خندم گرفت و گفت:چیکارکنم دیگه توکه مرغت یه پا داره.

 و رو ویلچر نشسته. _بله عزیزم تازه مرغ من فلجه

 با این حرفم سه تایی زدیم زیر خنده.

 سوار ماشین شدیم و رفتیم سمت فروشگاه اطلس،فروشگاه خیلی بزرگ و شیکی بود.

 بعد چند دقیقه رسیدیم،ماشین رو پارک کردم و سه تایی وارد مغازه شدیم.

 _خب حاال چی بخریم؟!

 خریم.چیزی که بهمون چشمک زد رو میخوریم هر غزل خندید و گفت:خب مثل همیشه تاب می

 سه تایی خندیدم.
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 کردیم.هرکدوممون یه سمت رفتیم و به لباس ها رو نگاه می

یهو چشمم یه مانتویی رو گرفت،بلندیش تا باالی زانو بود،مشکی بود و آستین هاش تا ارنج تا 

 میخورد،سر آستین هاش قرمز بود.

 تم:بچه ها اون مانتو چطوره؟!حسابی به دلم نشست،رو به غزل و سارا گف

 شینه.یه نگاهی بهش انداختن که غزل گفت:خیلی نازه،تازه تو تنت هم حسابی می

 سارا:خیلی خوشگله.

 سانت آبی.۹۱همون مانتو رو برداشتم و یه مانتو دیگه هم که مشکی بود و جلو باز بود و یه شلوار لی 

م های سبزی داشت و پوستشم سفید سارا هم یه مانتو خرید با دوجفت کفش....سارا چش

 بود،موهاش هم تا سر شونه هاش بود،هیکلش هم خوب بود نه چاق بود نه الغر.

غزل هم قد متوسطی داشت با چشم های عسلی و ابروهای مشکی،هیکلش هم رو فرم بود،موهاش 

 هم تا پایین تر شونش بود.

 غزل هم دوتا مانتو برداشت و یه شلوار لی.

رفتم سمتشون که چشمم خورد به یه پیرهن مجلسی ه حساب کنن، منم داشتم میبچه ها رفتن ک

صورتی کمرنگ، خوشکل و ناز و جیگر بود.وای خدا چقدر خوشگله.قدش تا رون پام بود،از سینه تنگ 

بود و دکلته، از کمر تا رون پام پف پفی بود،باالتنه اش با الماس های خوشگل کارشده بود و روی پف 

 اش هم اکلیل ریخته بود. که کلی برق میزد،خیلی خیلی به دلم نشست. پایین تنه
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برداشتمش و یه روسری ساتن سفید_سورمه ای و یه پیرهن دکمه ای سورمه ای خوشگل هم گرفتم 

 واسه داداش خوشگلم.

رفتم سمت بچه ها که از دور پیرهن رو دیدن تو دستم و شروع کردن به جیغ جیغ کردن، که ماهم می 

 یم بیشعور چرا زودتر نگفتی...هی خدا بچه هام خنگن دیگه چیکارکنم؟؟!!خوای

برای سارا انتخاب کردیم که باال تنش با  همراه سارا و غزل برگشتیم؛ یه پیرهن مجلسی سبز روشن

اومد؛غزل هم یه پیرهن سنگ ریز کارشده بود و تا سر زانوش بود،هم به خودش هم به چشم هاش می

 ساخت.ت که خیلی ناز بود و با پوست سفیدش ترکیب خوبی میسفید کوتاه برداش

 باالخره راضی شدن و رفتیم حساب کردیم.

 مردم.سوار ماشین شدیم و راه افتادیم سمت خونه هامون؛اینقدر خسته بودم که داشتم می

ی ویالیی که سارا رو در خونشون پیاده کردیم...خونه سارا اینا یه چند خونه از ما باالتر بود؛ یه خونه 

 من عاشق حیاطش بودم.

پیاده ۹ماشین رو پارک کردم توی پارکینگ و دوتایی وارد آسانسور شدیم.طبق معمول غزل طبقه ی 

 پیاده شدم.۰۱شد و خدافظی کرد و رفت،منم 

کلید خونه رو از کیفم در آوردم و در رو باز کردم.خرید ها رو گذاشتم کنار راه پله و ساکِ روسری 

 خوردن.پیرهن مانی رو برداشتم؛ رفتم سمت آشپزخونه؛ مامان و مانی داشتن شام میمامان و 

 _سالم بر اهل خونه!

 مامان:سالم، قربونت برم چقدر دیر کردی؟!
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 مانی:سالم آبجی کم پیدا.

 با بچه ها می ریم خرید.حاال این حرف ها رو ول کنین.... _اِ مامان من که به مانی گفتم

ترین مامان  اک در آوردم و گونه ی مامان رو بوسیدم؛گفتم:اینم واسه خوشگلروسری رو از توی س

 دنیا.

 مامانم گونم رو بوس کرد و گفت:مرسی عزیزم!

بینین، دیگه برادر کیلویی مانی به یه حالت بامزه ای نفسش رو داد بیرون و گفت:هی روزگار! می

 چنده؟!یعنی...

آوردم. گرفتم سمتش و گفتم:مگه می شه داداشیم رو  خواست ادامه بده که سریع پیرهن رو بیرون

 یادم بره؟!من که یه دونه داداشی بیشتر ندارم!

 طبق عادت همیشگی اش لپم رو کشید و گفت:آبجی لوس خودمی دیگه!

خالصه نشستیم و دورهم شاممون رو با لذت خوردیم.از مامان تشکر کردم و سریع وسایلم رو برداشتم 

ینقدر خسته بودم که توان سر پا ایستادن رو نداشتم،دیگه داشتم از پا می افتادم و رفتم توی اتاقم.ا

 رفتم حموم؛ با اینکه هوا یخ بود ولی بازم عرق کردم.ولی باید می

رو  اسفنجیم حولم رو برداشتم و رفتم حموم،بعد چند دقیقه اومدم بیرون؛ نیم تنه و شلوارک باب

تا یکمی خشک بشن؛پرده ها رو کشیدم؛اینجوری می تونم فردا  پوشیدم؛موهام رو یکم سشوار کشیدم

 که جمعه است رو راحت بخوابم.

 رفتم توی تخت گرم و نرمم و به سه نکشیده خوابم برد.**********
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شدم.....اَه این نور آفتاب ازکجا آلود بودم و چشم هام هم بسته،درست متوجه دور و برم نمی خواب

پرده هارو نکشیدم؟هووف دماغم چرا اینقدر میخاره؟آی آی گوشم چرا  داره میاد؟مگه من دیشب

 اینجوری شد؟!با قلقلک دادن کف پام توسط کسی جیغ کشیدم و نشستم سرجام.

 احسان:بدو بریم، حسام فرار کن!

 گرفتن.ایستادن جنازشون رو تحویل میدونستن اگه میدوتایی پریدن بیرون،می

ساعته بگیرین دوتاییتون!!مردای ۱۴رض بگیرین الهی!!خداکنه حناق شروع کردم به داد و بیداد:م

 کشمتون، فقط دستم بهتون نرسه!گنده خجالت بکشین از هیکل هاتون!بخدا می

هوف خدا، من چه گناهی به درگاهت کردم که چندتا دیونه رو انداختی دور و بر من؟!یه امروز رو این 

 ینا نذاشتن خدا.!!!!غزل گور به گور شده دست ازسرم برداشت ا

 از جام بلند شدم،نه اینطوری نمیشه باید حالشونو می گرفتم.

 ازجام بلندشدم و رفتم دست و صورتم رو شستم و برگشتم توی اتاقم.

جذب ۹۱بدجوری.لباس هام رو با یه شلوار لی یخی موهام رو شونه زدم،اعصابم از دستشون خورد بود

 رو هم بستم باال. و یه تیشرت قرمز عوض کردم و موهام

ساله بود؛ توی شرکت واردات، ۱۹راستی یادم رفت بگم احسان و حسام پسرخاله هام بودن؛حسام 

سالش بود، که اونم پیش ۱۲کرد که مال باباش بود؛احسان هم صادرات قطعات کامپیوتر کارمی

-ا بودن یا ما خونهی مکرد.از بچگی باهم بزرگ شدیم؛ بیشتر وقت ها یا اون ها خونهداداشش کار می

 ی اون ها.

 در رو باز کردم و رفتم پایین.
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 خوردن.خاله و مامان کنار هم نشسته بودن. احسان و حسام هم کنار هم داشتن میوه می

 کنین؟ اره! یه اذیتی نشونتون بدم که حال کنین.حاال منو اذییت می

 رفتم سمت خاله و باهم احوال پرسی کردیم.

 نه جونم، خوبی؟پس چرا عمو حمید نیومد؟؟_خوش اومدی خاله سما

خاله:سالم قربونت برم، تو خوبی؟عمو حمید هم یه چند تا کار عقب افتاده داشت، موند خونه انجام 

 بده.

 مامان:مانیا صدای جیغ زدنت تا هفت خونه اون طرف تر رفت، چیشده بود؟؟

 .با این حرف مامان، احسان و حسام زدن زیر خنده.مرض بگیرین شما

 _خوب یادم آوردین مامان،این رو دیگه باید از خواهرزاده های شما پرسید.

 بلندشدم.تا بلندشدم احسان و حسام هم بلندشدن و پریدن پشت مامانم و خاله.

 کردین باید فکر اینجاش هم می کردین؟!_چرا فرار می کنین؟؟هان؟وقتی داشتین منو اذییت می

 خواستم پرت کنم سمت حسام که مامان گفت:مانیا،دخترم زشته! یه پرتقال از روی میز بلند کردم و

 کردن زشت نبود،االن زشته؛من تا نزنمشون خیالم راحت نمی شه._اِ مامان وقتی منو اذیت می

 خاله و مامان شروع کردن به خندیدن.

 کنیم.حسام:مانیا حاال تو بزرگی کن و اون پرتقال رو بذار زمین، دیگه اذیت نمی

 ن خودت! صد دفعه از این حرف ها زدین.اره جو –
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 پرتقال رو پرت کردم و محکم خورد تو کمر حسام.

 دستام رو زدم به هم و گفتم:اینه.!!

حسام:آخ آخ کمرم...یه کم یواش تر خب، به دشمن که نرسیدی.آی.....خب پس این احسانم بزن 

 دیگه.!!!

 _خوب یادم آوردی.

 زدی؟!میمردی حرف ناحسان:مرض نگیری حسام می

 حسام:اِ نه بابا من کتک بخورم ولی تو نه؟!

 مامان و خاله با خنده رفتن تو آشپزخونه.

 خاله:مانیا فقط پسرهام رو زیاد اذیت نکنی ها؟!

 با خنده گفتم:چشم خاله خیالت راحت.

 احسان:اِ مامان پس منو تنها گذاشتی، برا چی؟؟!

 ، من موندم و تو.رفتم نزدیک احسان و گفتم:خب دیگه مامانتم رفت

 راه فراری نداشت، پشتش دیوار بود و سمت چپش میز،سمت راستشم من.

 احسان:می خوای چیکارکنی؟؟!

 دونی و احسان.حسام:من رفتم آب بخورم مانیا تو می

 دونم چیکارکنم باهاش.باشه برو می–



 
 
 

 
28www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

هام رو صاف لب هام رو غنچه کردم به حالت فکر، که نگاه احسان رفت سمت لب هام،سریع لب 

 کردم.احسان پسر چشم چرون یا هیزی نبود،واقعاً بهش اطمینان کامل داشتم.

 کردم که چیکارکنم که یه فکری رسید به ذهنم.داشتم به این فکرمی

 سریع دست بردم سمت موهای خوشگل و خوش حالتش و شروع کردم به کشیدن موهاش.

 رو ول کن خرابشون کردی....آی.احسان:آی....آی....دیونه....این چه کاریه؟موهام 

 خوام.نوچ نمی–

 کشیدم؛حرصم رو سر موهاش خالی کردم.کرد و منم میاون تقال می

احسان سربلندکرد و توی چش هام خیره شد،فاصلمون خیلی کم بود، فکرکنم به اندازه ی یک 

 انگشت.

هت شوخی و خنده، ولی خندیدم ولی بی منظور، فقط جگفتم و میدختر راحتی بودم و با پسرها می

شدم.یواش یواش دستم دور موهاش شل شد و موهاش آزاد از نگاه های احسان انگار داشتم ذوب می

 شد.

 سریع گفتم:من می رم یه چیزی بخورم.

توی آشپزخونه.رفتم از داخل یخچال یه لیوان آب پرتقال و یه کیک برداشتم و نشستم روی  زود دویدم

 کرد؟اولین بارش بود اینجوری خیره شد توی صورتم.اینجوری نگام میصندلی.احسان چش شده؟چرا 

خواست موهاش رو از دستم در بیاره....آره حتماً همینه....هوف من اصالً من چقدر خنگم، حتماً می

 چقدر خنگم که اینقدر زود خامش شدم.
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خورد،نگاش کردم که کیک و آب پرتقالم رو خوردم و بلندشدم، رفتم توی اتاقم.گوشیم داشت زنگ می

 اسم سارا بود.

 _جونم؟!

 سارا:سالم، چطوری؟!

 _خوبم، تو خوبی؟؟

 جمعه است، گفتم بریم یه پارکی جایی،چطوره موافقی؟!؟ سارا:آره خوبم،امروز خب هم هوا ابریه، هم

 _عالیه،خب من آماده می شم؛ توهم به غزل خبر بده؛ میام دنبالتون،باشه؟؟!

 سارا:باشه،خدافظ.

 فظ.خدا–

 گوشی رو قطع کردم و انداختم رو تخت.خب بذار به احسان هم بگم بیاد،آره فکر خوبیه.

سریع از اتاق زدم بیرون،مامان این ها نبودن. رفتم سمت اتاق مامان و یه تقه به در زدم و درو باز 

 کردم.

 _مامان؟

 مامان:جونم چیشده؟

 _احسان کجاست؟

 کنه.داره موهاش رو درست می خاله با خنده گفت:فکرکنم تو اتاق مانی
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 خواییم با بچه ها بریم پارک شما نمیاین؟؟_ما می

 خواییم بریم بازار، کارداریم.مامان:نه دخترم شما برین خوش بگذره،من و خالت دو ساعت دیگه می

 باشه پس من رفتم.–

 دوتا بوس فرستادم براشون و در رو بستم.

 رفتم سمت اتاق مانی و در زدم.

 ـــق.تـــق ت

 احسان:بیا داخل.

 زنم.عادتمه دیگه.وقتی مانی تو اتاقه اصالً در نمی

 داخل و در رو بستم.خب حاال چجوری بهش بگم،اصالً چرا این اخماش توهمه؟! رفتم

 آهان یافتم.

 حسام کجا رفت؟!–

 احسان یه تای ابروش رو داد باال و گفت:یعنی باور کنم واسه این اومدی اینجا؟؟

 خوام.دونست االن یه چیزی ازش میشناخت و میمیاخالقم رو 

 خواییم بریم بیرون، گفتم به تو هم بگم بیای.خب راستش با بچه ها می–

 احسان:نه حوصلش رو ندارم،شما برین.

 اِ احسان، اذیت نکن دیگه، بیا بریم خوش می گذره!–
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 احسان:گفتم که مانیا حوصله ندارم.

 معلوم نیست چشه دیونه.ناراحت شدم از دستش،اصالً این 

ی درو گرفتم،پشتم به احسان بود گفتم:باشه اشکالی نداره نیا،ولی بدون خیــلی هم خوب دستگیره

 اونم توی این ظهر زمستون تنها برن پارک. نیست سه تا دختر،

 خواستم برم بیرون که صدای نفسش رو شنیدم بعدم صدای خودش.

 ز چه راهی استفاده کنی ها!؟احسان:باشه لجباز میام،خوب می دونی ا

 از خوشحالی خندیدم و پریدم بغلش.

 دونستم میای.وای! مرسی، می–

 احسان:خوبه دیگه! حاال برو لباس هات رو بپوش.

اومدم بیرون و در رو بستم. سریع رفتم توی اتاق خودم؛شلوار و پیرهنم که خوب بود، فقط یه مانتوی 

 پرت سفید؛پابندم هم بستم به پای چپم.جلوباز سفید کوتاه پوشیدم با کفش اس

ماتم  نشستم جلوی میز آرایشم و یه خط چشم خوشگل کشیدم باالی چشمم؛یه رژ صورتی کمرنگ

 زدم.همیشه آرایش هام در همین حد بود؛از آرایش زیاد بدم میومد.

 کیف کولی قرمزم که به پیرهن قرمزم میخورد ،گوشی و سویچ رو برداشتم و رفتم پایین.

 سان روی مبل نشسته بود؛تا منو دید همینجوری خیره شد بهم،این بچه یه چیزیش می شه امروزا!اح

 _بریم؟!

 احسان رو بهم گفت:به نظرت یه کم زیادی آرایش نکردی؟!
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نگاش کردم و گفتم:تو به این میگی زیاد؟!دیونه شدی؟!من فقط یه خط چشم کشیدم و یه رژ، همش 

 همین.

 تو موهاش و گفت:بریم.احسان کالفه دست کشید 

 رفتم سمت اتاق مامان و از خاله و مامان خدافظی کردم و با احسان زدیم بیرون.

 سویچ رو دادم احسان و گفتم:تو بشین.

 احسان نشست و منم نشستم صندلی جلو.

یه تک زنگ زدم به غزل.غزل بعد چند دقیقه اومد پایین.یه مانتوی مشکی کوتاه تنش بود با یه شلوار 

 و کیف و کفش قرمز.۹۱کی مش

 نشست صندلی عقب.

 غزل:سالم.

 _سالم چطوری؟

 احسان:سالم.

 غزل:خوب،خوب هستین آقا احسان؟

 احسان:خیلی ممنون.

 ی سارا.احسان ماشین رو روشن کرد و راه افتادیم سمت خونه

 _احسان،همین جا نگه دار.
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مانتوی لی آبی کوتاه باشلوار مشکی و  احسان ماشین رو نگه داشت که سارا از خونه زد بیرون.سارا یه

کیف و کفش عروسکی آبی پوشیده بود.رنگ آبی با چشم هاش که سبز بود، هارمونی جالبی به وجود 

 آورده بود.

 سارا هم سالم و احوال پرسی کرد و نشست و باز راه افتادیم.

 احسان:خب کجا برم؟؟

 سارا:مانیا، همون پارک خوبه اره؟؟

 برو پارک شمس.اوهوم خوبه.....–

 احسان:باشه.

 دیم.زبعدچند دقیقه رسیدیم و از ماشین پیاده شدیم؛توی پارک قدم می

 سارا:اِ مانیا بریم ترن هوایی؟؟

 یهو غزل با آرنج زد تو پهلو سارا، که سارا آخش دراومد.

 سارا:نه! ترن هوایی خوب نیست...چیزه...بریم بشینیم توی چمن ها؟!

 مون ترن هوایی خوبه....تازه من خیلی وقته نرفتم...پس می ریم همون ترن.یهو احسان گفت:نه! ه

خوای بری ترن که چی بشه احسان خدا بگم چیکارت کنه،آخه مرد گنده خجالت بکش از هیکلت، می

 آخه؟؟

 سارا الهی گور به گور بشی.

 احسان:من برم چهارتا بلیط بگیرم.
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 احسان رفت تا بلیط بگیره.

با عصبانیت گفت:مرض بگیری سارا! این چه حرفی بود اخه.....نمی تونی دو دقیقه غزل رو به سارا 

 جلوی اون وامونده رو بگیری؟؟

 غزل بسه دیگه،بیچاره هواسش نبود ول کن.–

 سارا با یه حالت مظلومی گفت:ببخشید!!

 دستش رو فشار دادم و گفتم:اشکالی نداره.

 دونم یه بهونه بیار....چه میکنهغزل:خب تو نیا مانیا....بگو سرم درد می

 _نمی شه، شک میکنه، می فهمه.

 خوای چیکارکنی پس؟؟سارا:می

 _میام.

 دوتاشون باهم:دیونه شدی مانیا یادته آخرین بار از حال رفتی و ما رو سکته دادی؟!

 کنم دیگه.دونم یه غلطی می_سعی می کنم به خودم فشارنیارم....چه می

 سارا:آخه....

 همین که گفتم. _ساکت دیگه

 بچه ها دیگه چیزی نگفتن.
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ناراحتی قلبی دارم،یه روز با بچه ها رفتم ترن هوایی که بی هوش  من از پارسال تا حاال فهمیدم که

گفت که نباید بهت فشار روحی و جسمی یا ترس شدم و اونا هم منو بردن بیمارستان؛دکتر می

خواستم که ناراحتشون کنم؛واسه همین هیچ نمیواظطراب وارد بشه،به خونوادم چیزی نگفتم؛یعنی 

 باشه. گیرم که شاید اینم یکی از عالئمشمی کس خبر نداره.از همون پارسال هم سردرد های شدیدی

 تا بلیط اومد.۴احسان با 

 احسان:بریم؟

 سه تایی موافقت کردیم و رفتیم که سوار بشیم.

 غزل:مانیا چشم هات رو ببند و به هیچ وجه باز نکن.

 باشه نگران نباش.–

 غزل و سارا پیش هم،من و احسان هم پیش هم نشستیم.

 ترسیدم.محافظ ها رو بستیم؛قلبم داشت میومد توی دهنم، واقعاً می

 ترن هوایی حرکت کرد،محکم بازوی احسان رو گرفتم و سرم رو توی بازوش قایم کردم.

 کوچولو!کردم ترسو باشی خانوم احسان خنده ای کرد و گفت:فکر نمی

 نمی ترسم.–

 دونست من دردم چیه آخه؟!اون چه می

از ترس قلبم مثل قلب گنجشک می زد؛اینقدر جیغ کشیدم که دیگه  ترن هوایی سرعت گرفت و منم

 مردم....سردردم شروع شد،وای خدا نه سردرد نه.داشتم می
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 ایستاد و پیاده شدیم. هوایی ترن

 ز بد...بیشتر ا حالم بد بود حتی یه چیزی

 سردردم شدید شده بود....قلبم تیر میکشید....

 دست گذاشتم روی قلبم و گفتم:آخ!

 غزل و سارا اومدن سمتم.

 غزل:مانیا...مانیا خوبی؟؟

 سارا:عزیزم خوبی؟چت شد؟؟

 احسان اومد بازوم رو گرفت و با نگرانی گفت:مانیا ببینمت، چیشده؟چته؟!حالت بده؟!

 م و دوییدم سمت جوب و عق زدم...نتونستم جلوی خودم رو بگیر 

بچه ها سریع اومدن سمتم...غزل آبی زد به صورتم و گفت:قربونت برم الهی! پاشو، پاشو بریم 

 بیمارستان...احسان کمک کن ببریمش بیمارستان.

 کرد....سارا همش داشت گریه می

 دونستم تو....گفتم بیای اونجا...من که میسارا:غلط کردم....تقصیر من بود....نباید می

 با حال زارم پریدم وسط حرفش:خوبم سارا خوبم....چیزی نیست.

 احسان رو به سارا عصبی داد زد و گفت:تو که می دونستی چی؟؟هان؟!

 آب زدم به صورتم و رو به احسان گفتم:بس کن دیگه احسان، خوبم چیزی نیست....می بینی که؟!
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 کنه، داد زد:نه مانیا، بذار ببینم اینجا چه خبره؟!فهمید داره چیکارمیاحسان انگار اصالً نمی

 غزل:بس کنین دیگه بچه ها!

 احسان رو به سارا داد زد و گفت:می گی چی شده یا.......

 سریع گفت:مانیا قلبش ناراحته....! سارا از ترس و هق هق

 ای بمیری سارا،خدا خفت کنه....هوف خدا! االن این رو کجای دلم بذارم آخه؟!

 ن رو به من گفت:چـ...چی؟!مانیا....سارا چی می گه؟؟!یعنی چـ...چی؟؟!احسا

کردم که دهن احسان بسته می موند؛ هرچند آدم از سردرد داشتم پس میوفتادم ولی باید یه کاری می

 دهن لقی هم نبود.

رفتم سمت احسان و بازوش رو گرفتم و گفتم:ببین احسان من خوبم....چیز زیاد مهمی هم 

ُشک وارد بشه...االنم چون ترسیدم  پارسال رفتم بیمارستان که گفت نباید بهت استرس یانیست...

 اینجوری شدم....چیزی نیست باشه؟!

احسان:یعنی چی چیزی نیست...مانیا تو داشتی پس میوفتادی....چرا همچین موضوع مهمی رو از 

 همه پنهون کردی هان؟!

 برگشتن.با داد احسان بیشتر مردم توی پارک سمت ما 

خوامم کسی به غیر ما از این موضوع باخبر احسان می شه آروم باشی؟!گفتم که چیزی نیست، نمی–

 بشه....قول میدی؟!

 غزل سارا رو برد تا یه کم آرومش کنه.
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کنی قلب احسان اومد سمتم و دستم رو گرفت و گفت:مانیا فکرکردی این چیزها بچه بازیه؟!فکر می

 تونم همچین قولی بهت بدم!..نه...نمیشوخی برداره هان؟!نه..

 تو چشم هاش نگاه کردم و گفتم:به جون خودم قسمت می دم!

 پوفی کرد و یه دست کشید داخل موهاش و گفت:بــاشه....باشه...قسم نده...قسم نده.

 یه لبخند نشست روی لبم و دستش رو گرفتم و گفتم:مرسی.

 خوای بریم دکتر؟!میکنه؟اگه احسان:حاال خوبی؟جاییت که درد نمی

 نیست. کرد ولی گفتم:نه خوبم چیزیبا اینکه سرم شدید درد می

 منو کشید تو بغلش و روی سرم رو بوسید.گفت:خوبه که خوبی.

 از دور به غزل و سارا اشاره کردم که بیان.

ره و باهم اومدن...سارا بغلم کرد و معذرت خواهی کرد که منم گونش رو بوسیدم و گفتم اشکالی ندا

 تقصیر اون نیست.بیچاره از بس گریه کرده بود چشم هاش سرخ شده بود.

پفک و چیپس و...خرید و خوردیم.یکم دیگه  دو سه ساعتی همگی بازی کردیم و احسان هم رفت

بازی کردیم که رو به بچه ها گفتم:بســه دیگه از خستگی مردم...بریم یه چیزی بخوریم که روده 

 خورد از گرسنگی. کوچیکم روده بزرگه رو

 یه رستوران به انتخاب احسان. همگی موافقت کردن و رفتیم

 بعد چند دقیقه رسیدیم؛ رفتیم نشستیم روی یه میز و صندلی.

 همگی چلو کباب با مخلفاتش سفارش دادیم.
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 مشغول بگو بخند بودیم تا غذامون رو بیارن.

از پسرها که درست رو به روی من بود  تا پسر روش نشسته بود....یکی۲یه میز روبروی ما بود که 

خیلی خیره می شد بهم....از نگاه هاش بدم میومد...اَه پسره ی بیشعور حالم رو بهم زد با این 

 کارهاش.

غذا رو آوردن و به زور زیر نگاه های پسره خوردم...یه جوری خیره می شد که نمی تونستم لقمم رو 

 قورت بدم.

 میام . دست هام رو می شورم ورو به بچه ها گفتم:من می رم 

 احسان:پس تا من حساب کنم تو هم بیا.

 باشه ای گفتم و رفتم سمت دستشویی.دست هام رو شستم و توی آیینه موهام رو صاف کردم.

 دونستی؟!_خیلی خوشگلی می

 کنه؟!به سمت صدا برگشتم که همون پسره رو دیدم...این اینجا چیکارمی

 بشم و برم بیرون که مچ دستم رو گرفت. توجه ای کنم خواستم از کنارش ردبدون اینکه جوابی بدم یا 

 عصبی رو بهش غریدم:دستت رو بکش،حیوون کثیف!

 زور اون کجا و زور من کجا....دستم رو که ول نکرد هیچ تازه با تقالهام محکم تر گرفت.

 _نــه خوشم اومد،من از دخترهای چموش بیشتر خوشم میاد.

 ت!دستت رو بکش._برو گمشو کثاف

 _نوچ نوچ نشد دیگه....قول می دم اذیتت نکنم، پس توهم لجبازی نکن.
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اشک هام لجوجانه شروع کردن به ریختن روی گونه هام....خدایا کمکم کن...یعنی هیچکس این 

 سمت نمیاد؟خدایا به دادم برس!

 سرش رو داشت میبرد سمت گردنم که چشم هام رو بستم و یه جیغ بلند کشیدم.

چشمامو باز کردم؛ با مشتی که احسان توی صورت پسره زد منم پرت شدم روی زمین و سرم به 

 سرامیک ها خورد.

 _آخ...

غزل و سارا اومدن و منو بلند کردن،احسان پسره رو تا حد مرگ زد و پرتش کرد بیرون و با داد رو به 

 راب شدتون راه ندین!!مسئول رستوران گفت:حواستون باشه هر بی سر و پایی رو توی این خ

 احسان:خوبی مانیا؟پاشو بریم بیمارستان.

دیدمش سردرد داشتم با ضربه ای هم که خورد به سرم بیشتر شد....از خون متنفر بودم،وقتی می

 چرخید.کردم....حالم اصالً خوب نبود....انگار همه چی داشت دور سرم میضعف می

 بود،اَه. غزل:چه روز نحسی

 تون کنه ایشاال.سارا:خدا ذلیل

 گیرم برین خونه دیگه دیر وقته.احسان:بچه ها من براتون تاکسی می

 غزل:آخه.....

 احسان پرید وسط حرفش و گفت:من می برمش دکتر،حواسمم بهش هست، شما دیگه بهتره برید.
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م و توی ماشین نشستی احسان به زور بچه ها رو راضی کرد که باالخره بعد هزارتا سفارش کردن رفتن.

 راه افتادیم سمت بیمارستان.

 حالم بدجور خراب بود.

 احسان دست چپم رو گرفت و گفت:مانیا حالت خوبه؟!

 تونستم حرف بزنم و فقط دستش رو فشار دادم یعنی خوبم.درد نمی از

 سریع ماشین چشم هام رو باز کردم. چشم هام رو بستم که با ترمز

 ی جلوی ماشین ما رو گرفته بود.به رو به رو نگاه کردم که یه ماشین مشک

 سرم رو چرخوندم سمت احسان و گفتم:اینا کین؟؟

دونم،ولی مانیا هر اتفاقی هم افتاد بیرون نمیای خب؟؟حالت اصالً خوب نیست احسان:نمی

 فهمیدی؟!من می رم ببینم چی می خوان!

 دستش رو گرفتم و گفتم:نه، احسان نرو می ترسم.

 :نگران نباش،چیزی نمی شه.دست گذاشت روی دستم و گفت

جوشید...از ترس همش پام رو تکون احسان در رو باز کرد و رفت بیرون...دلم مثل سیر و سرکه می

 کردم.می دادم و ناخن هام رو توی دستم فرو می

احسان محکم زد روی سینه ی یکی شون که دعوا سر گرفت.دونفرشون دست های احسان رو گرفته 

ان رو می زد....دیگه نتونستم تحمل کنم؛با همین حال زارم در ماشین رو باز بودن،یکی شون هم احس

 کردم و رفتم پایین....همینجوری داشتن احسان رو می زدن....
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 بلند داد زدم:ولش کنین کثافت ها!

اونی که داشت احسان رو می زد برگشت سمت من....کثافت همونی بود که توی دستشویی گیرم 

 ده بودن تا زهرشون رو بریزن آشغال ها.انداخته بود....اوم

 پسره باز اومد سمتم که من یه قدم رفتم عقب.

 پسره:تو که می ترسی پس چرا میای جلو آخه خوشگله؟!

 نداشتم. فراری خوردم به ماشین و دیگه راه

 پسره دستش رو بلندکرد که بکشه رو صورتم که با داد احســـان متوقف شد.

 شکنم.هش بخوره دستت رو میاحسان:بیشرف اگه دستت ب

 با این حرف احسان پسره یه سیلی محکم زد تو صورتم که پرت شدم رو زمین.

 آخ...آخ....خدا...سرم.!–

 احسان:بیشرف، چیکار اون داری؟اگه مردی بیا اینجا.

 نفرن ولی تو یه نفر چی می گی اخه؟!!۲داشتم می مردم...احسان چی می گی اخه...اون کثافتا 

 اشت می سوخت....امروز بدترین روز عمرم بود.صورتم د

به روش ایستاد،در کمال ناباوری یه چاقو از جیبش درآورد و گرفت  پسره رفت سمت احسان و رو

 جلوی احسان.
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رفت؛ از همون جا جیغ زدم و با گریه گفتم:ولش تونستم از جام بلند شم؛سرم گیج مینمی

پرستین کاریش نداشته ورو قرآن....تورو به هرچیزی که میکنین....توروخدا کاریش نداشته باشین...ت

 باشین!

 به زور ازجام بلند شدم رفتم به سمتشون که صدای داد احسان بلند شد:آخ!!

 وای خدا چیکار کردن؟!

 پسرها سوار ماشین شدن و فرار کردن؛دویدم سمت احسان.

 _خدا ازتون نگذره....خدا بکشتون الهی...دستتون بشکنه!

 و سرش رو گذاشتم روی پام. افتاده بود روی زمین. رفتم و نشستم پیشش احسان

 خوبی احسان؟!احسان قربونت برم حالت خوبه!؟بذار زنگ بزنم به حسام.–

 احسان بریده بریده گفت:نه....به کسـی...چیزی نگو....کمکم کن بلندشم.

 باشه...باشه.–

 چاقو رو توی پهلوی احسان زدن بی شرفا.

ر احسان رو نشوندم توی ماشین و خودمم نشستم پشت فرمون....واقعاً اصالً حالم مساعد به هزار زو 

 نبود واسه رانندگی....سردرد امونم رو بریده بود.

 دست هام که روی فرمون بود،می لرزیدن؛حسابی حالم خراب بود.

روم دست احسان رو روی دستم حس کردم...برگشتم سمتش...توی چشم هام نگاه کرد و گفت:آ

 باش من حالم خوبه.
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کردم اینطوری عصبی گفتم: دِ خوب نیستی دیگه...تقصیر من احمقه،اگه من بهت اصرار نمی

 نمیشد....همش تقصیر منه....خدا منو بکشـ....

 احسان پرید وسط حرفم:بسه مانیا اینو نگو...گفتم که چیزی نیست.

م داخل بیمارستان و داد بعد چندمین رسیدیم به بیمارستان.سریع پیاده شدم و رفت

 زدم:دکتر...دکتر...یکی کمک کنه!!

 یه پرستار اومد سمتم و گفت:چی شده خانوم؟!

بیمارستان توی ماشینه...کمکش کنین  پسرخالم...پسرخالم حالش خوب نیست. چاقو خورده دم در–

 تورو خدا!

رو گذاشتن روی تخت.  پرستاره سریع با چندنفر مرد و زن با برانکارد رفتن سمت ماشین و احسان

بردنش اتاق عمل و در رو بستن.خواستم برم داخل که یه پرستار جلوم رو گرفت:کجا خانوم؟نمیشه 

 برید داخل.

 بیرون؟ باشه...باشه،کی میاریدش–

پرستار:چیزی معلوم نیست،لطفاً صبر داشته باشین...حال خودتونم زیاد خوب نیست بفرمایید تا 

 زخمتون رو ضدعفونی کنیم.

-همراه پرستار رفتم توی یه اتاق و زخم روی سرم رو شست و با گاز و چسب بست.بدجوری می

 سوخت.خواستم برم بیرون که نذاشت و گفت: باید یه ِسرُم تقویتی بهتون تزریق شه.

 باهزار بدبختی ِسرُم تموم شد و بلندشدم.تموم فکرم پیش احسان بود.
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از هیچکس نبود.گوشیم رو درآوردم؛خواستم زنگ بزنم رفتم پشت دراتاق عمل ایستادم،ولی خبری 

-خبر بدم که پشیمون شدم. االن از نگرانی پس میوفتن....گوشی نزدیک هزاربار زنگ خورد ولی نمی

تونستم جواب بدم.پس پیام دادم و نوشتم:مامان جونم با بچه ها بیرونیم،حالمونم خوبه چند ساعت 

 دیگه میاییم.

 ارسالش کردم.

 میرم.عت شده پس چرا هیچکس خبری نمی ده؟!هوف خدا دارم میسا۱نزدیک

سالش بود اومد بیرون.سریع پریدم جلوش و گفتم:آقای دکتر ۴۲یا۴۵در بازشد و دکتر که تقریبا

 حالش...حالش چطوره؟خوبه؟چیزیش که نشده؟!

دکتر یه لبخند زدو گفت:نگران نباش دخترم، زخمش عمیق بود ولی به جای حساسی اصابت 

 ...به خاطر داروهایی که بهش دادیم فعالً خوابه،خیالتون راحت. کرد...زخمش رو بخیه زدیمن

 یه نفس عمیق کشیدم و گفتم:خیلی ممنون دکتر....ممنون.

 دکتر:وظیفم بود،امیدوارم زودتر خوب شه.

د پیچی دکتر رفت.منم سریع رفتم در اتاق احسان رو باز کردم و رفتم داخل...باالتنش لخت بود و بان

شده....چشم هاش بسته بود.چقدر خوب بود این پسر؛ ببین به خاطر من چه بالیی سر خودش 

 آورده...لعنت به من با این همه دردسر هام.اوف!

صندلی رو برداشتم و گذاشتم کنار تختش و بهش خیره شدم.چشم و ابروی کشیده و مشکی 

ط یه کمی گوشتی و موهاش رو هم داشت؛دماغش هم استخونی ولی قشنگ بود؛لب هاش هم متوس

 همیشه یه طرفه میزد.
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 د،چقدر گذشته بود!صبح بو۲کردم به ساعت نگاه

 سرمو گذاشتم روی تخت،کنار دست احسان، چشم هام سنگین شد و خوابم برد. 

********** 

 گردن درد و هام رو باز کردم....سرم رو بلند کردم که از حس نوازش دست کسی روی سرم چشم با

 سردرد اخم هام تو هم رفت....چشم های احسان باز بود.

 یه لبخند زدم و گفتم:حالت خوبه؟!

 احسان:خوبم...خودت خوبی؟!

 کنه.سری تکون دادم و گفتم:اوهوم،فقط سرم درد می

 احسان تکونی تو جاش خورد که گفتم:زیاد تکون نخور، بخیه هات باز میشه!

 احسان:برو یه کاری کن مرخصم کنن.

 یونه ای حداقل بذار تا هوا روشن شه بعد!_د

خوام خواد تا همین االنشم حتما خاله و مامان خیلی نگران شدن...برو بهشون بگو میاحسان:نه نمی

 مرخص شم.

 _باشه تو زیاد تکون نخور تا من بیام.

ه تا گفتن باید بمونکردن؟! میاز اتاق زدم بیرون و رفتم دنبال کار های ترخیصش.مگه مرخص می

صبح...با هزار زخمت برگه ترخیصش رو گرفتم و با رضایت خودم مرخصش کردم. برگشتم توی اتاق 

 احسان.
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 احسان سرش رو برگردوند سمتم و گفت:چی شد؟؟

_باهزارمکافات راضیشون کردم...پاشو تا پیرهنت رو تنت کنم که دیگه بریم، حالم داره از بیمارستان 

 خوره.بهم می

 شست....پیرهنش رو که لکه های خون روش بود و برداشتم و رفتم نزدیکش.کمکش کردم تا ن

 _دستت رو بیار جلو.

فاصلمون خیلی کم بود...سرم رو گرفتم باال و توی چشم هاش نگاه کردم و گفتم:چرا...چـرا جون 

 خودت رو به خطر انداختی...به خاطر من؟!

 و گفت:چون...چون...احسان هم سرش رو آورد باال و تو چشم هام نگاه کرد 

 بستم.داشتم دکمه های پیرهنش رو می

 _چون چــی؟!

 کردم.!احسان:چون... هرکسی هم جای تو بود همین کار رو می

 _ممنون.

 احسان:وظیفم بود.

دیگه چیزی نگفتیم و کمکش کردم تا توی ماشین نشست و رفتیم سمت خونه....بعد چند دقیقه 

پیاده شدیم؛ رفتیم باال....مامان و خاله تا در رو باز کردن زدن تو  رسیدیم....ماشین رو پارک کردم و

پرسید چیشده صورت های خودشون و شروع کردن به گریه کردن و سوال پرسیدن....مانی همش می
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و چرا خبری بهشون ندادیم، ما هم گفتیم نخواستیم نگرانتون کنیم و چیز زیاد مهمی نبود....پرسیدن 

 ت:یه درگیری ساده بود که بحث باال گرفت و چاقو خوردم...که چیشده؛ احسان گف

واقعا ممنون بودم از احسان که حرفی نزد....چون احسان حالش خوب نبود خاله اینا موندن خونه ی 

 ما تا فردا....همه رفتن توی اتاقاشون و منم بی حال رفتم توی اتاقم.

-وی بیمارستان روی تنم حالم بهم میرفتم حموم...از بهیچ حسی توی تنم نبود ولی باید می

بدم  خورد...حولم رو برداشتم و رفتم توی حموم...لباس هام اینقدر کثیف شده بودن که از خودم

میومد...لباس ها رو از تنم درآوردم و پرت کردم توی سطل لباس کنار حموم....بعد چند دقیقه حموم 

و شلوار ورزشی مشکی پوشیدم و خودم رو  کردن زدم بیرون...حس هیچ کاری رو نداشتم...یه تاپ

کرد...باالخره خواب بهم غلبه کرد و چشم هام سوخت و درد میانداختم روی تخت....سرم بدجور می

 سنگین شد.

********** 

-قوسی به بدنم دادم و نشستم سر جام...بدنم خیلی کوفته شده بود و پهلوم حسابی درد می کش و

رفتم رو به روی آیینه ایستادم و پیرهنم رو زدم باال و به پهلوم خیره کرد...از جام بلندشدم و 

شدم....اندازه ی یه کف دست سیاه و کبود شده بود....کثافت حتما همون موقع که بهم سیلی زد و 

 پرت شدم رو زمین اینجوری شدم...خدا بگم چیکارتون کنه!

اتاق....به ساعت روی دیوار نگاه رفتم سمت دستشویی و دست و صورتم رو شستم و برگشتم تو 

صبح خوابیدم چیزی نبود.سرم ۲کردم،چهار بعداز ظهر بود...چقدر گذشته بود ولی واسه من که 

 کرد.هنوز درد می
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 رفت.موهام رو شونه زدم و بستم و رفتم پایین....از گرسنگی دلم ضعف می

 خاله و مامان روی مبل نشسته بودن؛ رفتم نشستم پیششون.

 _سالم.

 کنه؟!مامان:سالم قربونت برم،خوبه حالت؟جاییت که درد نمی

 خوای دوباره بریم بیمارستان؟!خاله:خاله قربونت بره چه بالیی سر خوشگلم اومده؟اگه می

از این همه مهربونی دلم قنج رفت،یه لبخند به هردوشون زدم و گفتم:فداتون بشم،خوبم،فقط گرسنمه 

 کنه.و سرم درد می

 تا برات غذا بکشم،یه مسکن هم بهت بدم بخوری دردت بخوابه.مامان:پاشو 

 با مامان رفتم تو آشپزخونه و یه دل سیر غذا خوردم؛ مامان یه مسکن بهم داد و خوردم.

 _خاله احسان کجاست؟!

 خاله:داروهاش چون خواب آوره فکرکنم وقتی خورد و خوابید.

 رفتم سمت اتاقی که احسان توش بود و در زدم.

 :بیا تو.احسان

 در رو باز کردم و رفتم داخل؛نشستم لبه ی تختش و گفتم:خوبی؟!

 کنه.احسان:آره فقط یه کم پهلوم درد می

 _بازم می گم ببخشیــ....
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 احسان وسط حرفم پرید و گفت:گفتم که مانیا،تقصیر تو نبود،فقط یه اتفاق بود!

 _باشه؛ مراقب خودت باش و داروهات رو به موقع بخور.

 باشه.احسان:

از اتاق احسان زدم بیرون و رفتم تو اتاق خودم، روی تخت دراز کشیدم...بعد یکی دوساعت مانی 

 اومد پیشم و حالم رو پرسید؛ یه کم باهم حرف زدیم و دوباره رفت.

آخر شب غزل و سارا اومدن پیشم و تا دیر وقت با هم دیگه حرف زدیم، گفتیم و خندیدیم...بهشون 

بچه ها رفتن و بعدش شوهرخالم اومد دنبال خاله و احسان، باهم ه میام دانشگاه....گفتم که فردا دیگ

 دیگه رفتن خونشون.

 ساعت نزدیک های دو بود که رفتم توی رخت خواب و خوابیدم.

********** 

 بعد: دوهفته

ً دوهفته از ماجرای دعوا می رفع  گذره،احسان حالش خوب شده....منم جای کبودی و زخم سرم کامال

 شده.

توی این دو هفته کاره خاصی نکردم فقط دانشگاه و درس،یه چند باری هم با بابا و تانیا حرف 

 زدم....حسابی دلتنگشون شده بودم...

 گوش می دم. االن هم ساعت دوازده شبه و منم توی اتاقم دارم آهنگ مسیح و آرش)دریا(

 خُلم دیگه چیکارکنم!!
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دم روی تختم....یه کمی رفتم توی اینترنت و الکی گشتم....بعدش یه لب تاپم رو برداشتم و درازکشی

 کم رمان خوندم....

دونم کی و چجوری چشم هام بسته شد و دیگه تحمل نداشتم چشم هام رو باز نگه دارم...نمی

 خوابیدم.

********** 

 با صدای زنگ گوشی چشم باز کردم.

 م آرامش داشته باشه یه چندساعت...ذارن آداه این دیگه چه بی عقلیه اول صبحی؟نمی

 بدون این که نگاه کنم به شماره اش عصبی قطع کردم....

 برد که دوباره شروع کرد به زنگ خوردن....داشت خوابم می

الهی خیر نبینه هرکی موبایل رو به وجود آورد.آخه نفهم اون زمان هایی که موبایل نبود همه ی فکرها 

همش زنگ...زنگ....اصالً کی از شما خواست موبایل درست کنین  راحت بود،یکی مثل غزل نبود

 ها؟!بگین تاخودم برم واسش!؟

جواب دادم:الهی بمیری....خداخفت کنه ایشاال....الهی بچه هات بی پدر بشن....چه مرگته 

 هان؟!....حاال دیگــ......

گم تولدمه هان؟!کثا... االغ پرید وسط حرفم و با جیغ گفت:خفه شو،کثا...من باید زنگ بزنم بهت بـــ

 یعنی تولد بهترین دوستت رو فراموش کردی؟!

 اوه اوه انگار گندش در اومد...مگه امروز چندمه؟!
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 کردم.کنه؟!باید یه جوری آرومش میبهمن بود...اوی حاال کی اینو خفه می۰۲به مخم فشار آوردم....

شدم خودم حتما ذاشتی بیدار می؟!اگه میبی انصافی نکن دیگه غزل...توکی دیدی من یادم بره هان–

 یادم بود.

 دونم چرا اصالً پاک یادم رفته بود!الکی مثالً...اگه بیدارم بودم باز یادم نبود...نمی

 غزل:گمشو اگه بیدارم بودی باز یادت نبود!

 باید یه کوچولو لوس بازی دربیارم تا کم بیاره.

 غزل جونم؟!غزلی؟!–

 خرم کنی دیگه آره؟! خوایغزل:کوفت، حاال می

 خندیدم و گفتم:بالنسبت خـــر.

 یه جیغی کشید که کر شدم و گوشی رو از گوشم فاصله دادم.

 کشمت!!!غزل:مانیا بخدامی

 باشه حاال حرص نخور جوش می زنی زشت می شی.–

غزل:اینقدر چرت و پرت نگو،پاشو دیگه عصرشده...ساعت هشت شب مهمونی شروع می شه،خودت 

 رسونی ها؟!رو زود ب

 گیری جشن رو؟!چشم،خونه خودتون می–

-اینا خالیه،یعنی خودشون رفتن مشهد،اونجا می فرستم،خونه ی عممغزل:نه....برات آدرسش رو می

 گیرم.
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 _باشه پس،با سارا میام.

 غزل:به سارا خبر دادم،فقط هماهنگ کن باهاش که باهم بیایین.

 _باشه،خدافظ.

 غزل:خدافظ.

 درست و حسابی مونده روی دلم. کنارم...هـــــی خدا آرزوی یه خواب گوشی رو انداختم

بلندشدم نشستم. یه پیام دادم به سارا و گفتم منتظر باشه باهم می ریم،که جواب داد 

 باشه،منتظرتم.

 خواستم گوشی رو بزارم پایین که غزل پیام داد،نگاه کردم،آدرس رو فرستاده بود.

اشتم و رفتم حموم....بعدچند دقیقه اومدم بیرون و لباس هام رو ازجام بلندشدم و حولم رو برد

 پوشیدم؛یه دست تیشرت و شلوار ورزشی مشکی و سفید.موهام رو هم آزاد گذاشتم تا خشک بشن.

 به ساعت نگاه کردم پنج بعدازظهر بود...وای من چقدر خوابیده بودم!!

 مردم.از گرسنگی داشتم می

وی آشپزخونه...غذا رو گذاشتم توی ماکروفر تا گرم شه... ساالد و دوغ رو از اتاق زدم بیرون و رفتم ت

 درآوردم و غذا رو هم که گرم شده بود گذاشتم روی میز؛ با ولع شروع کردم به خوردن...

 غذام تموم شده بود....یه دست کشیدم به شکم نداشتم و گفتم:چقدر خوبه وقتی سیری!!

ن که فکرکنم تازه رفته باشه سرکار و تا شب میاد...پس این مانی هوف پس مامان اینا کی میان؟!ماما

 چرا نیومده هنوز؟!
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 رو به روی تلوزیون. از جام بلندشدم؛ رفتم و نشستم روی مبل های اسپرت سفید_صورتی

 کردم که رسیدم به سریال مورد عالقه ام.روشنش کردم و الکی شبکه ها رو باال پایین می

 یام دادم به مانی.گوشیم رو برداشتم و پ

 سالم داداشی،کجایی؟کی میای؟–

 بعد چند دقیقه جواب داد.

 مانی:بَه ابجی خودمون،چیه ترسیدی تو خونه،کوچولو؟

 جواب دادم:بی مزه نشو،ترس کدومه اخه؟!فقط خواستم ببینم کی میای؟

کاری مانی:باشه نفس داداش،از سرکار اومدم پیش چند تا از دوست هام،شاید شب بیام خونه،

 داشتی؟!

 جواب دادم:نه،فقط شب تولد غزله،من می رم اونجا.

 خودت باش. مراقب مانی:باشه،پس

 هستم نترس.–

 دیگه پیام نداد.

مامان هم فکرکنم طرف های ساعت نه یا ده بیاد....پس واسه اون هم نوشتم که تولد غزله و من می 

 رم اونجا.

 لوغه.جواب نداد، قربونش برم!فکرکنم سرش خیلی ش
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 خریدم.رفتم واسش یه کادو هم میتا تولد سه ساعت وقت داشتم...باید می

تلوزیون  رو خاموش کردم و و رفتم توی اتاقم....سریع لباس هام رو با یه پالتوی سفید و شلوار جذب 

 و شال مشکی عوض کردم...یه رژ قرمز هم زدم و کیف و سوئیچ رو برداشتم و رفتم پایین. مشکی

ین شدم و به سمت بازار رفتم....بعدچند دقیقه رسیدم و ماشین رو پارک کردم و پیاده سوارماش

 دونستم چی بخرم براش.چرخیدم؛نمیشدم.....توی پاساژ همین طور می

گشتم ولی چیز جالبی به چشمم نخورده فکرکنم نزدیک دو ساعت بود که داشتم همین جوری فقط می

 ره!به این تصورم یه لبخندزدم.دیونه شدم رفت،از دست اینا.بود...هوف خدا!غزل،تولدت هم دردس

ناامید خواستم برم سوارماشین بشم و برم جای دیگه بگردم که چشمم خورد به یه نقره فروشی...وایی 

 چرا زودتر به فکرم نرسید؟!غزل همیشه عاشق نقره و اینجور چیزها بود!!

 رفتم داخل مغازه و سالم کردم.

 ایید.سالم دخترم،بفرم–

 ساله ای بود.۵۱ًیه مرد تقریبا

 خوام با یه پالک اسم غزل به حروف التین،دارین؟!ی ظریف کوتاه میببخشید من یه زنجیر نقره–

 البته،چندلحظه صبر کنید.–

خیلی خوشگل درآورد و گذاشت جلوی  یی روبروش یه زنجیر ظریف نقرهمرده از روی شیشه

 که قشنگ نوشته شده بود رو گذاشت رو به روم.اسم غزل  یمن؛بعدش هم پالک نقره

 خیلی خیلی قشنگ و چشم گیر بودن.
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 خوام،لطفاً بذاریدشون توی یه جعبه ی قرمز خیلی شیک.همین ها رو می–

 حتماً!–

مرده گذاشتشون توی جعبه و منم پولش رو حساب کردم و اومدم بیرون....واقعاً از هدیه ام خیلی 

 راضی بودم.

 دم و برگشتم خونه و پریدم توی اتاقم.سوار ماشین ش

 بود.۹افتاد؛مخم سوت کشید....ساعت  چشمم به ساعت

 کشت.گوشیم شروع کرد به زنگ خوردن،غزل بود االن منو می

 جواب دادم:جونم؟!

غزل:گور به گور شده کجایی پس؟!چرا اینقدر لفتش می دی؟من بهت گفتم ساعت هشت بیا االن 

 شده پس....۹

 حرفش و گفتم:باشه بابا دارم میام یه نیم دیگه اونجام.پریدم وسط 

 ذاشتمش حاال حاالها حرف می زد.گوشی رو قطع کردم،اگه می

 انداختم روی تخت و رفتم سراغ کمد لباس هام...اوم حاال چی بپوشم؟! رو گوشی

پس همین ها رو دونم جَو اونجا چجوریه نگاهی به لباس ها انداختم....اوهوم ایناخوبن...من که نمی

 پوشم....می

پوشیدم که روی زانوهاش زخمی بود و یه تیشرت سفید خوشگل که روی ۹۱یه شلوار جذب مشکی 

قسمت سینش با مشکی حروف انگلیسی نوشته بود.موهام خدایی لَخت بود ولی بازم اتو کشیدم 
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گفت صورتت گرد و کردم،میوگذاشتم باز بمونن....مانی این قدر خوشش میومد وقتی فرق باز می

 خوشگله، وقتی فرق باز میکنی خوردنی می شی کوچولو.

 یه لبخند زدم.

کردم...یه خط چشم باالی چشمم کشیدم صورتم صاف و یه دست بود،هیچ وقت از کرم استفاده نمی

 که چشم هام رو کشیده نشون می داد و یه رژکالباسی مات خوش رنگ هم زدم.

 شده بودم.قربون خودم برم حسابی خوشگل 

ازجام بلندشدم و یه مانتوی مشکی جلوباز پوشیدم روی لباسم،موهام رو از زیر مانتو درآوردم. هوف 

 خدا چقدر بلندن این موها!

به پام بستم و کفش سفید اسپرت هم پوشیدم.شال مشکی هم سرکردم. کیف یه طرفه ی  پابندم رو

 توش گذاشتم.کوچیک مشکیم رو هم از توی کمد برداشتم و گوشیم رو 

 خوشگل عروسکی و رفتم پایین. کادوی غزل رو هم گذاشتم توی ساک کاغذی

 سوار ماشین شدم و به طرف خونه ی سارا اینا رفتم.

 در خونشون ایستادم و بهش پیام دادم که بیاد بیرون.....بعد چند دقیقه اومد و نشست توی ماشین.

 سالم عشقم چه خوشگل کردی؟!–

 بینن.تو که از منم خوشگل تری؟!م هات خوشگل میسارا:سالم نفسی چش

 خندیدم و گفتم:دیگه دیگه.

 دوتایی خندیدیم و راه افتادیم سمت آدرسی که غزل بهم داد.
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جذب پوشیده بود با یه تیشرت سبز خوشگل که به رنگ چشم هاش میومد و یه  سارا یه شلوار لی آبی

لوی موهاش رو هم چتری توی صورتش انداخته مانتوی سفید جلو باز هم سر لباس هاش تنش بود.ج

 بود و بقیه رو هم بسته بود.

 برگشتم سمتش و گفتم:چی گرفتی واسه غزل؟!

سارا:واال چیزی به ذهنم نرسیده بود ولی یه عطر دیوان لوچه که عاشقشه براش گرفتم.تو چی 

 گرفتی؟!

 یه زنجیر و پالک نقره به اسم خودش.–

 دعوت کرده؟! دونی کیا روسارا:خوبه،نمی

 نه خبر ندارم ولی فک کنم فقط ما جوونا باشیم.–

 سارا:آهان.

 دیگه حرفی نزدیم....بعد چند دقیقه رسیدیم.

 به پالک خونه نگاه کردم،آره خودش بود.

 سارا:همینه؟!

 آره.–

 ماشین رو یه گوشه پارک کردم و پیاده شدیم.

 ص بود....خونه ی قشنگی بود.درخت های توی حیاط از بیرون مشخ خونه ویالیی بود و

 سارا:بزنگ به غزل بیاد بیرون.
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 باشه االن زنگ می زنم.–

 رو از توی کیفم درآوردم و زنگیدم به غزل. گوشی

 بعد چند بوق جواب داد:جونم؟!

 صدای آهنگ با صدای غزل قاطی شده بود.

 بازکن در رو االغ.–

 غزل با خوشحالی گفت: اِ اومدین؟!

 :نه ماخونه ایم االن این روحمونه که پشت دره.خندم گرفت و گفتم

 کنم در رو.مزه زود بیایین االن باز میغزل:بی

گوشی رو قطع کردم و در با صدای تیک باز شد.من و سارا وارد شدیم.خونه ی قشنگی بود.کل 

حیاطش چمن بود و از در حیاط تا در خونه سنگ فرش شده بود.دور حیاط درخت های زیادی بود 

 درخت توت نظرم رو جلب کرده بود.خیلی ناز بود.ولی 

 با صدای غزل به خودم اومدم.

 غزل:بیا دیگه مانیا.

 با لبخند من و سارا رفتیم سمتش و دوتایی گونه اش رو بوسیدیم و همزمان باهم گفتیم:تولدت مبارک!

 بچم اینقدر ذوق کرد که نگو.

 ستتون شکایت دارن که اینقدر دیر اومدین.غزل:مرسی مرسی عشقولیا،بیایین بریم داخل،همه از د
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 خندیدیم و سه تایی وارد شدیم.

 اتاق خیلی شیک و باکالس تزیین شده بود.

 چندتا دختر و چند تا پسر رو به روم بودن.

 خوام باهم آشناتون کنم.غزل دست من و سارا رو کشوند سمتشون و گفت:خب بچه ها می

و پسر عمه هام،بابک و بهاره پسر و دخترعموهام،آریا و آدرین و پروانه و پریا و پرهام دختر  غزل:خب

 سوگند بچه های داییم.

 و در آخر دست کشید سمت یه پسر دیگه و گفت:اینم یکی یه دونه خالم،پارسا.

من و سارا با همشون احوال پرسی کردیم و رفتیم توی یکی از اتاق ها و مانتو و شال هامون رو 

دیم نشستیم پیش بقیه؛ باهم گفتیم و خندیدیم....بابک پسره شوخ و باحالی درآوردیم و دوباره اوم

بود؛آدم وقتی باهاش حرف می زد اصالخسته نمی شد. دخترها هم حسابی خون گرم بودن و دوست 

 داشتنی.

ولی اون یکی پسره پارسا یه جورخاصی بود.انگار با همشون فرق داشت.زیاد توی بحث ها شرکت 

اینجا بود اینقدر که ما گفتیم و خندیدم اون فقط یه لبخند زد که باعث شد یه چال کرد.جالبیش نمی

دیدم ذوق می کردم...اینقدر دوست داشتم خوشگل بیوفته روی لپ هاش.از کوچیکی وقتی چال می

منم چال داشته باشم.ابروهای مشکی و کشیده ای داشت،ته ریش هم گذاشته بود،بینی و لب هاش 

ورتش بود،ولی چشم هاش،نمی دونم رنگ چشم هاش چه رنگ بود؟! رنگشون که متناسب ص هم

تنش بود و یه شلوار مشکی  خاص بود؛انگار طوسی بود ولی هرچی بود قشنگ بود.یه تیشرت مشکی

 جذب.هیکلش هم حسابی رو فرم بود.انگار بدجوری براش زحمت کشیده بود.
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 از نظرم گذشت.ی اینایی که توضیح دادم فکرکنم توی یه ثانیه همه

 پریا یه دستی کشید به موهام و با تعجب گفت:مـانیا موهای خودتن؟!ماشاال چقدر بلندن؟!

 باخنده گفتم:آره گلم.خیلی وقته کوتاه نکردم.

 پـریا:اِ من فکرکردم کاله گیس گذاشتی!خیلی خوشگلن.

 صدای بابک اومد:خب از بس خنگی دیگه!

 جز اون پسره پارسا.بعد با پسرا زدن زیر خنده البته به 

 پریا:اصالً هم خنده نداشت پروها.

 شاد گذاشت و اومد طرفمون.دست همه امون رو گرفت و برد وسط که برقصیم. غزل رفت و یه آهنگ

 غزل:پاشین ببینم انگار اومدن مراسم خاستگاری همش حرف میزنن فقط،پاشین ببینم!!

ال با سارا و غزل رفته بودم کالس رقص.دیگه استاد رفتیم وسط و شروع کردیم به رقصیدن...پارس همه

دادم....یه لحظه یه نگاه خیره ای روی خودم حس تو رقصیدن.با ناز و آروم بدنم رو تکون می بودم

کردم....سرم رو که بلندکردم  که چشم تو چشم همون پسره پارسا شدم.چندثانیه توی چشم هام 

 مشغول صحبت با آدرین کرد. خیره شد و بعد روش رو ازم گرفت.خودش رو

-غزل زد تو پهلوم و باخنده گفت:هوی چشم هات رو درویش کن،از موقعی که اومدی داری نگاش می

 کنی چیه چشمت رو گرفته!؟

کنی؟!چشمم چیش رو بگیره آخه؟!پسرخالتم مثل یکی زدم تو سرش و گفتم:چی الکی هی بلغور می

 خودت زشته و بی ریخته.
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 ود و همه چی رو شنیده بود گفت:آره باور کردیم.سارا که کنارمون ب

 رو به هردوشون گفتم:مرض!!

کرد و اَدای دخترها رو درمیاورد؛دخترها هم همش یه کم دیگه رقصیدیم.بابک همش مسخره بازی می

 شدیم از خنده....خیلی باحال بود خدایی.خوردن. ماهم بیهوش میحرص می

 ه دراومد.از خستگی مُردیم، نشستیم و صدای هم

 سوگند:وای غزل از پا افتادم!

 بهاره:بسه دیگه،غزل ببند آهنگ رو.

 کیک رو بیار دیگه!؟ آریا:بابا غزل برو

ساکت،تا برم کیک رو بیارم،انگار این غزل دل نداره کیک بده به  بابک بلندشد و گفت:هیس،بچه ها

 ما!

 همه زدیم زیرخنده.

 غزل:بشین ببینیم بابا،االن خودم میارم.

 خوندیم.زدیم و شعر تولدت مبارک رو میغزل رفت و با کیک اومد.همگی دست و جیغ و سوت می

 غزل خواست شمع رو فوت کنه که جیغ زدم:نه صبـر کن.

 گفتم:اول آرزو کن! با جیغ من همه برگشتن سمتم و منم ریلکس

 شنیدما؟!می گفتیغزل باخنده گفت:خدا!از دستت مانیا،یواش تر هم می
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 زدم خب فوت کرده بودی!!م و گفتم:اگه جیغ نمیخندید

 همه خندیدن و غزل اول آرزو کرد بعد شمع ها رو فوت کرد.ماهم شروع کردیم به جیغ و دست زدن.

خواست کیک رو ببره که بابک چاقو رو برداشت و باهاش رقص چاقو می رفت.اینقدر خنده غزل می

و اون چال خوشگله اش افتاده بود روی گونه هاش. خندید دار شده بود که حتی پارسا هم داشت می

 وای خدا چه خوشگل چال میوفته واسش!کوفتش بشه.

 باالخره بعد یکم اذییت کردن بابک راضی شد و چاقو رو داد به غزل.

غزل هم کیک رو برید و بازم صدای جیغ و سوت باالگرفت.همه کادوهاشون رو به غزل دادن. منم 

 م سمت غزل،گونش رو بوسیدم و گفتم:بازم تولدت مبارک عشقولیم.کادو رو درآوردم و رفت

 غزل:مرسی مانیا جونی.

 کادو رو دادم به غزل.

 غزل:مرسی عشقم زحمت کشیدی!

غزل اصالً عادت نداشت باهامون درست و حسابی حرف بزنه،واسه همین گفتم:اصالً بهت نمیاد 

 اینجوری حرف بزنی؟!

 نداری باهات مثل آدم حرف بزنم مونگول. وسرت،لیاقتغزل چپکی نگام کرد و گفت:خاک ت

 از کلمه ی آخرش خندم گرفت و دوتایی خندیدیم.

 کرد که صدای زنگ در بلندشد.غزل داشت کیک ها رو تقصیم می

 سوگند:غزل منتظر کسی بودی؟!
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 دونم کیه.غزل گیج گفت:نه بابا،نمی

 خب پاشو ببین کیه دیگه!–

ساله اومد داخل. روبه من و ساراگفت:بچه ها  ۴۵یا ۴۴ا یه خانوم تقریباب کرد و غزل رفت درو باز

 ایشون خالم یعنی مادر پارسا هستن.

 غزل رو کرد سمت خالش و گفت:وخاله ایشون مانیا و سارا دوست های من. 

 سارا رفت و باهاش سالم کرد.

ای با یه روسری ساتن  خورد مهربون باشه.یه مانتو شلوار سورمهزن خوش رویی بود،به قیافش می

 سفید تنش بود.

 دستم رو دراز کردم سمتش و گفتم:سالم خوشوقتم،مانیا هستم دوست غزل. نزدیکتر و رفتم

 دستم رو گرفت و فشرد:خوشحال شدم دخترم منم سمیرا مادر پارسام.

 رفتیم و نشستیم سرجامون.توی دست سمیرا خانوم پرس غذا بود؛فکرکنم شام آورده بود.

 خوردیم.سمیراخانوم وغزل هم توی آشپزخونه بودن.ول بگو بخند با دخترها شدیم و کیک میمشغ

 از زبون غزل:

 اینقدر نگاه نکن می فهمه دیگه. وای خاله!بسه–

 خاله:غزل مادر دوستت خیلی قشنگه،کجا باهم آشنا شدین؟!

ر و برادرن...خودش خاله پونصد بار پرسیدی منم گفتم،توی دانشگاه آشنا شدیم...سه تا خواه–

 آخریه...مامانش دکتره...باباش....
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 خاله پرید وسط حرفم و گفت:خوبه خوبه،واسه من زبون نریز به نظرت از پارسا خوشش اومده؟!

همونجور که غذاها رو از توی پالستیک درمیاوردم گفتم:واه خاله این چه حرفیه آخه؟اون که هنوز 

 چجوری ازش خوشش بیاد؟!پارسا رو ندیده...تازه اولین بارشه،

 نگاهی به مانیا انداخت و گفت:ماشاال به این دختر موهاش چقدر قشنگن. خاله باز از آشپزخونه

 آبروم می ره پیشش. با حرص گفتم:وای خاله توروخدا!بیا اینجا االن می فهمه

 خاله اومد پیش من و گفت:باشه بابا اومدم این طرف،خب تو یه کاری کن!

تونم بکنم؟ولی اگه راجع به مانیاِ رو من ی مهربونم کردم و گفتم:جونم خاله چیکار می نگاهی به خاله

 حساب نکن که نمی شه.

 خوام یا نه؟!ذاری بگم چی ازت میخاله حق به جانب گفت:می

 خندیدم و گفتم:جونم خاله بگو.

قبل از سیزده بدر هم خوایم بریم شمال تا خاله:ما که هفته ی بعد واسه بیست تا بیست وپنج روز می

 برگردیم،خب تو یه کاری کن مانیا هم بیاد با ما شمال!

ذارن واسه این همه وقت با ما بیاد شمال،مگه وای خاله دیگه چی؟!مگه میشه آخه؟خونوادش نمی–

 الکیه؟!

شناسی حتماً از این دختر خوشش خاله:حاال تو بهش بگو یه کاری کن بشه دخترم،تو که پارسا رو می

 اد.می
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خوام بهش بگم بیاد شمال،از دستم ناراحت خاله توروخدا بس کن،اگه مانیا بفهمه که واسه چی می–

 شناسی بعد از ماجرای دریا اسم هیچ دختری رو نیاورده.می شه؛بعدش هم مگه پارسا رو نمی

ه جمع شده بود گفت:خب عزیزم منم به فکر آینده ی پارسام،می دونم ک خاله که اشک توی چشماش

 با این دختره خوشبخت میشه.

رفتم نزدیک خاله و گونش رو بوسیدم و گفتم:قربون خالم برم که یه دل نه صد دل عاشق این مانیای 

کنم که بیاد ولی به شرطی که مانیا و پارسا توی همین یک ماهی که شمالیم ما شده؛باشه یه کاری می

 کنم.بهم وابسته شن اگه نشد دیگه من کمکی نمی

گونم رو بوسید وگفت:خدا خودش بزرگه می دونم که یه حکمتی توی کارهست که من اومدم و  خاله

 از این دختره خوشم اومده.

 مونین غذا بخوریم؟!می–

 خاله:نه خاله جون باید برم،بازم تولدت مبارک قربونت برم.

 مرسی خاله جون.–

 م که مانیا اومد توی آشپزخونه.چیدخاله باهمه خدافظی کردو رفت...داشتم میز رو واسه شام می

 مانیا:هوی کجایی تو دختر چرا نمیای اونجا؟!

همین جوری محو تماشا کردنش بودم...خیلی خوشگل بود واقعاً خدا توی آفریدنش چیزی کم نذاشته 

شناختمش خوام بکنم درسته یا نه،ولی پارسا که پسربدی نبود و میدونستم کاری که میبود....نمی

 با صدای مانیا به خودم اومد. واست خدا باشه.پس هرچی خ
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 مانیا:غزل زنده ای؟!

 کنم.ها!آره...می بینی دیگه دارم میزشام رو آماده می–

 کنم.مانیا:پس کمکت می

 به چیدن میز که پارسا اومد توی آشپزخونه. با مانیا شروع کردم

 پارسا:غزل یه لیوان آب میــ.....

 چند ثانیه خیره شد به مانیا،مانیا هم سرش پایین بود. بادیدن مانیا حرفش رو خورد و

 خواستی پارسا؟!غزل:چیزی می

 دارم.پارسا:نه خودم برمی

 پارسا یه لیوان آب خورد و خواست بره که گفتم:پارسا صدای بقیه کن بیان شام.

 پارسا:باشه.

 مانیا: از زبون

 و جمع کردیم؛ رفتیم نشستیم توی پذیرایی.شام رو با شوخی و خنده با بچه ها خوردیم و میز ر 

 رو به سارا گفتم:سارا بریم دیگه؟!

خواد تا سارا خواست حرف بزنه بابک پرید وسط حرفش و گفت:نه بابا کجا؟بودید حاال،تازه پارسا می

 گیتاربزنه،مگه نه پارسا؟! برامون

 پارسا:نه داداش یه امشب رو بیخیال شو،حسش نیست.
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 ها بلند شد.صدای اعتراض بچه 

 سوگند:اِ پارسا اذیت نکن دیگه،یه امشب رو خوشحالمون کن!

 برو گیتارت رو بیار دیگه!! بهار:پاشو

 تولدمه دیگه واسه خاطر تولدم پاشو. غزل:پارسا امشب

پارسا یه دستی به گردنش کشید و سرش رو بلندکرد که یه لبخند خوشگل رو لبش بود و یه چال 

 خوشگل روی لپش.

من چه مرگمه...چرا همش چشمم می ره سمت این؟!ولی خب چیکارکنم از چالش خوشم  وای خدا

 میاد دیگه!

 پارسا:فقط واسه خاطر اینکه غزل تولدشه ها!!

 بابک:بچه ها یه کف مرتب به افتخار داش پارسا!

 همگی خندیدیم و دست زدیم....پارسا رفت و با یه گیتار برگشت.

ایره تشکیل داده بودیم...پارسا اومد رو به روی من و کنار بابک همگی دورهم نشسته بودیم و یه د

نشست...خیلی ماهرانه دستش رو روی گیتار تکون می داد...سرم رو گذاشتم روی شونه ی غزل و به 

پارسا خیره شده بودم...خیلی قشنگ می زد...بعد چند دقیقه آهنگ زدن شروع کرد به خوندن آهنگ 

 ابوالفضل فالح)چته رفیق(:

 چته رفیق عاشق من

 گیریچرا سراغ اون که رفته رو داری بازم می
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 اون برنمی گرده پیشت بسه دیگه بهونه گیری

 میریاگه به فکر اون باشی یه روزی از غصه می

 ببین چه حال و روزی داری

 یادگاری تموم زندگیت شده سه چهار تا عکس

 منتظر یه فرصتی شروع کنی به گریه زاری

 ه عزیز من تو تقصیری نداریاین دست تقدیر 

 اونو فراموشش کن اون دیگه عشقت رو نمی خواد

 دیگه مثل قدیما سر قراراتون نمیاد

 اون حاال با یکی دیگه نشسته و داره بهت می خنده

 چشماش رو رو به این همه گریه و زاری هات می بنده

به آدم...محشر خیره بودم توی صورتش...خیلی قشنگ می خوند...باصداش آرامش می داد 

خوند یهو سرش رو بلند کرد و توی چشم هام خیره بودصداش...خیلی قشنگ...همونجور که می

شد...گُر گرفتم...گرمم شد...تاحاال توی صورت هزارتا پسر خیره شده بودم ولی این یکی با همه فرق 

هش رو،روم حس نگاهم رو ازش گرفتم ولی سنگینیه نگا کرد...داشت...با نگاهش آدم رو ذوب می

 کردم.می

 چته رفیق عاشق من 

 گیریچرا سراغ اون که رفته رو داری بازم می
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 اون بر نمی گرده پیشت بسه دیگه بهونه گیری

  

 میریاگه به فکر اون باشی یه روزی از غصه می

 ببین چه حال و روزی داری

 تموم زندگیت شده سه چهارتا عکس یادگاری

 گریه زاری منتظر یه فرصتی شروع کنی به

 این دست تقدیر عزیز من تو تقصیری نداری

آهنگ تموم شد...سرم رو از روی شونه ی غزل برداشتم و شروع کردم به دست زدن....بقیه هم 

 و سوت زدن. شروع کردن به دست

 خیلی قشنگ بود آقا پارسا.–

 پارسا:ممنون،لطف دارین.

 روبه سارا گفتم:پاشو بریم دیگه.

لباس هامون رو پوشیدیم...با همه ی بچه ها خداحافظی کردم....غزل باهامون  بلندشدم و با سارا

 اومد تا دم در.

 گونش رو بوسیدم و گفتم:قربونت برم عزیزم بازم تولدت مبارک.

 غزل:مرسی نفسی.
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 سارا:عشقی بازم تولدت مبارک.

 غزل:قربونت.

 خدافظ.–

 سارا:خدافظ.

 غزل:خدافظ مراقب خودتون باشین.

 فظ.باشه خدا–

از در زدیم بیرون...سوار ماشین شدیم و رفتیم سمت خونه...اول سارا رو پیاده کردم و رفت...بعدش 

رفتم سمت خونه ی خودمون...ماشین رو پارک کردم و رفتم باال...همه ی چراغ ها خاموش بود،همه 

 خواب بودن،مگه ساعت چنده?!

 گذشت و من نفهمیدم. کردم...اوه اوه سه شب بود...چقدر زود به ساعتم نگاه

و لباس هام رو عوض کردم...آرایشم رو پاک کردم و موهام رو باز کردم و رفتم  سریع رفتم توی اتاقم

 توی تخت....اینقدر خسته بودم که نفهمیدم چه طور خوابیدم.

********** 

         یه نفر الی چشم هام رو باز کردم...مامان بود. تکون های آروم با

 دات شم،پاشو مگه کالس نداری؟!مامان:ف

ازجام بلندشدم...گونه ی مامان رو بوسیدم و گفتم:قربونت برم مامان که فقط خودت بلدی بیدارم 

 کنی،نه اون غزل و مانی دیونه.
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بیا پایین،صبحونه حاضره من باید برم سرکار،مانی هم یک  مامان خندید وگفت:برو صورتت رو بشور

 ساعت پیش رفت.

 خورم.رفتم توی دستشویی گفتم:بسالمت مامان،خودم یه چیزی میمی همونطور که

 مامان:باش پس خدافظ،مراقب خودتم باش.

 چشم مامان.–

صدای بستن در نشون دهنده ی این بود که رفت....دست و صورتم رو شستم و رفتم رو به روی کمد 

دم...کفش اسپرت های سفیدم مشکی و یه شلوار جذب آبی تیره پوشی با مقنعه لباس هام و یه مانتو

رو هم پوشیدم.جزوه ها رو انداختم توی کیف مشکیم.گوشی و سویچ رو برداشتم.از اتاق زدم بیرون و 

 رفتم توی آشپزخونه.با کله رفتم سراغ یخچال و یه شیرکاکائو برداشتم و ازخونه زدم بیرون.

غزل که از دستم عاصی شد  سوارماشین شدم و دم ساختمون ایستادم....پشت سرهم تک میزدم به

 کرد،یه بارم من دیگه.کرد.این همه اون اذیت میوهمش قطع می

آخه تو دختر؟همش زنگ پشت  غزل اومد دره ماشین رو بازکرد و نشست.باعصبانیت گفت:چه مرگته

 حلقوی؟! زنگ،کِرم آسکاریس داری یا

 یه لبخند دندون نما زدم که بیشتر حرصش گرفت.

 س دارم.فکرکنم آسکاری–

 چپکی نگام کرد و گفت:از دیوونه انتظاری ندارم،راه بیوفت دیگه.

 خونه سارا. خندیدم و حرکت کردم سمت
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 قربون اون چپکی نگاه کردنت برم من.–

 خندیدو گفت:کوفت،مزه نریز!

 آشتی!؟–

 غزل:مگه قهربودم اخه!؟آره آشتی.

 سمت دانشگاه سارا روهم سوارکردیم و حرکت کردیم

 نشسته بودیم...یکی زدم تو پهلوی غزل. کالس سه نفرمون کنارهم توی

 غزل با صدای آرومی که استاد نشنوه گفت:چه مرگته؟!

هایی که استاد می گه رو من خودم  یواش خندیدم و گفتم:خسته شدم،این درس

 زودترخوندم،چیکارکنم حوصلم پوکید؟!

 پس خفه و دوباره گوش کن! غزل:مرض!خفه شو...تو خوندی خانوم دکتر،ماکه نخوندیم

 هوف...یکی زدم تو کمر سارا.

 سارا همون جور که تمام حواسش سمت استاد بودگفت:هان؟!

 سارایی حوصلم سررفته!–

 سارا:هیس!مانیا ساکت،بذارببینم استاد چی می گه.

ای بابا...خب من اینجا چیکارکنم حوصلم پوکید خب!هرطوری بود اون چند ساعت طاقت فرسا تموم 

 شد و استاد با یه خسته نباشید کالس رو ترک کرد.
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 آخیش باالخره تموم شد!–

کنی...خب همین می شه خونی و تمرین میغزل:آخه مگه مرض داری خودت می ری برا خودت می

 دیگه همه چی برات تکراری می شه.

 چیکارکنم خب عادت کردم.–

ه همین سرکالس دیگه حرف های خوندم...واسهمیشه عادت داشتم خودم درس ها رو جلوتر می

 شد.استاد برام بی معنی می

 سارا:تاحاال خُل مثل تو ندیده بودم که به لطف تو دیدم.

شدیم با خنده گفتم:نه خدایی اگه من نبودم شما دوتا به درد هیچی همون جور که از کالس خارج می

 خوردین.نمی

 غزل:مرض!

 سارا:کوفت.

 بریم رستوران،یه ناهار مشتی بزنیم تو رگ؟!ساعت دو شده،موافقین  خب رفقا–

غزل چپ چپ نگام کرد و گفت:اه چه طرز حرف زدنه دختر گنده...مگه صد بارنگفتم مثل پسرهای 

 کوچه و خیابونی حرف نزن؟!

 خندیدم که سارا گفت:نه خدایی من خوشم میاد...باحال حرف می زنه.

 کر آبجی سارا.!دستم رو گذاشتم روی سینم،یه کم خم شدم و گفتم:چا

 غزل با حرص گفت:دوتاییتون مرض بگیرین!
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سه تایی زدیم زیرخنده...سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم سمت رستوران...بعدچند دقیقه رسیدیم 

 و روی یه میز و صندلی چهارنفره نشستیم.همگی کباب برگ و جوجه سفارش دادیم.

 میرم.وای بچه ها از گرسنگی دارم می–

 هیکلت بیست با اینکه اینقدر می خوری؟!غزل:تو چرا 

 خندیدم و گفتم:در کار خدا دخالتی نکن دختر جون.

سه تایی خندیدیم و غذا ها رو آوردن؛ شروع به خوردن کردیم.مشغول غذا خوردن بودم که غزل 

 صدام کرد.

 غزل:مانیا؟!

 لقمه ام رو قورت دادم و گفتم:جونم؟!

ا خانواده واسه  بیست روز تا یک ماه می ریم شمال ویالی غزل:می دونی که هرسال قبل از عید ب

 بابابزرگم؟!

گشتن...منم همیشه غزل اینا هرسال قبل عید می رفتن شمال و تا قبل از سیزده فروردین برمی

 خوان برن.ناراحت می شدم واسه اینکه می

 پس جواب دادم:آره،خب واسه چی؟!

 شاید فقط یه حس اشتباه باشه.دونم حس کردم یه تردیدی توی صداشه...نمی

غزل:دیروز که اومدی واسه تولد بچه ها و خالم ازت خوششون اومده بود،بهم گفتن که بهت بگم واسه 

 سفرشمال هم همراهمون بیای،البته مامان و بابامم خیلی بهم اصرار کردن که بهت بگم.
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 چی؟! اولین باره غزل همچین پیشنهادی بهم می ده،من آخه برم اونجا واسه

فکرم رو به زبون آوردم و گفتم:من؟!آخه من بیام اونجا چیکار؟!شما خونوادگی می رین زشته آخه منم 

 بیام!

غزل:نه بابا زشت چیه،مامان و بابام خودشون گفتن که بهت بگم...اصالً هم زشت نیست باید بیای 

 تازه سارا هم میاد.

 ؟!کی من گفتم میام؟!سارا با تعجب لیوان دوغ رو گذاشت پایین و گفت:من؟

 غزل:من می گم دوتاییتون باید بیایین،دیگه هم حرفی نباشه.

سارا:ببینم چی می شه...احتماالً مامان اینا برن خونه ی عمم اصفهان،منم بهش می گم می رم پیش 

 غزل.

 غزل:آفرین دخترخوب.

 آخه غزل فکرنکنم مامان قبول کنه آخه یک ماه خیلیه؟!–

 شناسیشون که دوستای جون جونی ان.به مامانم می گم به مامانت بگه...می غزل:تو کاریت نباشه

 سه تایی خندیدیم و بقیه ی غذامون رو خوردیم!

 سارا رو دم خونشون پیاده کردیم،االن هم من و غزل توی آسانسور ایستادیم.

 کی می خوایین برین؟!کیا میان اصالً؟!–

 ن بچه هایی که توی تولد بودن میان.کنیم،همو غزل:فکرکنم دو روز دیگه حرکت می

 کنه؟!آهان،بنظرت مامان قبول می–
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 کنه،کاریت نباشه.چشمکی زد و گفت:مامان راضیش می

آسانسور ایستاد....خداحافظی کرد و رفت....منم طبقه ی بعدی پیاده شدم و رفتم توی 

خونه...اول خـوب بود وقتی  خونه...همونطور که در رو می بستم با صدای بلندی گفتم:سـالم بر اهـــل

مـرد خونه میومد خـانومش میومد دم در استقبالش ولی دور و زمونه عوض شده،اخه ضعیـــفه 

 کجــایـ.....

بادیدن مانی که چادر گل گلی زده بود روی سرش و داشت میومد سمتم از خنده منفجرشدم...مامانم 

 د.اون طرف تر از ما داشت مارو نگاه می کرد و می خندی

مانی اومد سمتم،کیفم رو ازم گرفت و باصدای نازک زنونه گفت:وای آقــایی خسته نباشید،ببخشــید 

 داشتم برات شام حاضرمی کردم بیا بشین تا برات چایی بیارم.

 اینقدر خندیدم دیگه داشتم پس میوفتادم.

ودت..... درست کردی؟!وای بریده بریده گفتم:وای خـــدا.....از دستت مانی این.....چه قیافه ایه براخ

 چقــــدر شبیه همین زنای ترشیده شدی....

مانی چادرش رو از سرش انداخت،طی یه حرکت ناگهانی پرید سمتم و شروع کرد به قلقلک 

 دادنم....منم متنــــــفر از قلقلک....همش جیغ می زدم و می خندیدم.

ـــدم میاد....داداشـــی....بیشعور ولم مانـــــــــی توروخدا....توروخدا ولم کن....مانی بـ–

 کن....الــــاغ....مامـــان تو یه چیزی بهش بگـــو؟!

 مامان باخنده گفت:مانی دخترمو اذیت نکن دیگه بســـه.

 مانـی:نـــه،به من می گه زن ترشیده....اول بگو غلط کردم،بگو گوه خوردم.
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 داشتم می مردم....ازخنده اشک از چشمم می ریخت.

 بوری گفتم:باشه...باشه...غلط کردم....گوه خوردم...ولم کن حاال.مج

 روی شکمم برداشت و گفت:هـــوف خسته شدم،افرین حاال شدی یه دختر خوب. رو از مانی دستاش

 همونجوری که روی مبل دراز کشیده بودم گفتم:مـــرض بگیری مانی،خدا خفت کنه.

 بیام. مانی خندیدو گفت:چـــیه بازم دلت می خواد

 نـــه نــه با تو نبودم.–

که کیفم رو از روی زمین بلند می کردم با خنده دادزدم:بـــاشه مامان خانوم یادم نمـــی ره  همونجور

 کمکم نکردی هـــــا!؟منــــم باالخره که بابام میــاد براتون دارم.

 خور.مامان:برو دختر اینقــدر زبون نریز،برو لباساتو عوض کن و بیا شام ب

 سریع رفتم توی اتاقم...لباسام رو با یه تیشرت سفید و شلوارک مشکی عوض کردم.

 رفتم نشستم روی مبل روبروی تی وی.

 مامان:مانیا بیا دیـــگه شام یخ کرد.

 نوش جون مامان من با بچها بیرون غذاخوردم.–

ی ول داشت تام و جری شبکه هارو باال پایین کردم چیز جالبی نداشت...زدم شبکه جم جونیور....ا

 نشون می داد...ازبچگی عاشق برنامه اش بودم.
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جری افتاده بود دنبال تام که تام پشت دیوار قایم شد...جری تا خواست پشت دیوارو نگاه کنه تام یه 

سطل آب ریخت تو سرش....بااین حرکت صدای خندم بلند شدو غش غش می خندیدم...وااای خدا 

 خیلی باحال بود.

جــالت بکش دخترگنده،نشستی برنامه کودک می بینی،ببین مامان دخترتو مثالً می خواد مانی:خ

 دکترشه.

 باصدای مانی برگشتم سمتش...مانی نشست جفتم و مامانم با ظرف میوه اومد نشست.

 خیلی خلی مانی...مگه این برنامه چشه؟به این خوبی؟!–

 هم افتادین. تام و جری دنبال مامان:بچها بسه دیگه،همش مثل این

 با این حرف مامان منو مانی زدیم زیر خنده.

 یه موز از توی ظرف برداشتم و پوست گرفتم وخوردم.....صدای تلفن خونه بلندشد.

 مانی:مانیا بدو برو جواب بده.

 چپ چپ نگاش کردم و گفتم:إه خب تو برو چرا من؟!

 مانی:پاشو خجالت بکــ.....

 ودم می رم فقط شما دعوا نکنین.مامان پرید وسط حرفمون و گفت:خ

 رو بوس کردم و نشستم سرجام. پریدم گونه ی مامان

 مامان نگام کرد خندید و گفت:زلزله.

 مانی کشیدم توی بغلش و محکم فشارم داد.
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 دونستی.؟!مانی:تو خیلی پرو شدی ها می

 استخون هام داشت خورد می شد.

 وای گوریل ولم کن لِه شدم.–

 اذیت کرده نه؟! مانی:باز دلت هوس

 خندیدم و گفتم:بخدا اگه دست زدی بهم موهات رو می کشما؟؟!

 مانی گونمو کشید و گفت:شیطون.

 مامان اومدو نشست روبرومون.

 مانی:کی بود مامان؟!

 مامان:مریم خانوم بود.

 مطمئن شدم دیگه راجع به شمال باشه.

 مانی:چی گفت؟!

خوان برن شمال،گفتن که مانیاهم باهاشون بره،غزل و مامان:گفت که واسه این یک ماه آخرسال می 

 بقیه دخترا که توی تولد غزل بودن دوست دارن مانیا هم باشه.

 مامان یه نگاهی بهم انداخت و گفت:تو می دونستی مانیا؟!

 خب...راستش همین عصر غزل بهم گفته بود یادم رفت بگم که دیگه مامانش بهتون زنگ زد.–

 که رفتم پشت مانی و باخنده گفتم:چتـــونه بابا قتل که انجام ندادم؟! کردن هردوتاشون بهم نگاه



 
 
 

 
81www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

 هردو خندیدن.

 ماه نباید ببینم؟؟!۰مانی لپم رو کشید وگفت:یعنی من ته تقاری زلزله مون رو 

 آخ مانی کندی لپم رو.خب باید ازتون دورباشم تا قدرم رو بدونین دیگه.–

 انیا بره؟!مانی:خب مامان چی می گی،می ذاری م

 مامان داشت فکرمی کرد که مظلوم نگاش کردم که جواب مثبت بده.

 مامان:اونجوری مثل خرشرک نگام نکن که راضیم کنی؟!

 از شوخی قیافه ی ناراحت به خودم گرفتم...لبام رو اویزون کردم و بلندشدم برم.

 نو پیدا کردین.از همون اول می دونستم بچه ی سر راهی ام،فکرکنم از توی جوبی چیزی م–

 مانی و مامان همونطور که غش غش می خندیدن مانی دستمو گرفت و کشید که افتادم روی پاش.

 هـــــوی دیونه یواش.–

 مانی:چقــدر شیطونی اخه،حاال نظر خودت چیه دوست داری بری؟!

 لبامو غنچه کردم و سرمو تکون دادم یعنی اره.

 مانی:قیافتو اونجوری نکن شیطون خانوم.

مانی رو به مامان گفت:مامان حاال که خودشم دوست داره بذار بره...ماکه خونواده ی اقای امیری رو 

خوب می شناسیم ادمای خوبی هم هستن،هم حالو هوای مانیا عوض می شه هم یه بادی به این کله 

 ی پوکش می خوره.
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 چپ چپ به مانی نگاه کردم که خندید.

 واد حرفی ندارم.مامان:چی بگم واال،اگه خودش می خ

 پریدم و صورت مامان رو بوسه بارون کردم.

 مامان:وای بسه دیگه دختر برو بگیر بخواب دیگه.

 همونجور که بلندشدم برم گفتم:عاشقتونم من رفتم شب بخیر.

رفتم توی اتاقم روی تخت دراز کشیدم و به سقف اتاقم که یک پروانه ی آبی بزرگ روش کشیده بود 

ق این پروانه بودم...فکرم پرکشید سمت پسرخاله ی غزل پارسا....یعنی اونم میاد؟آی نگاه کردم...عاش

خدا اون چال گونش خیلی ناز بود...اصالً چرا من نباید یکی از اونا رو داشته باشم.؟!....یعنی توی 

چه اتفاقایی قراره بیوفته؟!...ولی خیلی خوشگل گیتارمی زد...صداشم که دیگه محشر  شمال

 ...اوف خاک تو سرم اصالً من چرا دارم به اون فکرمی کنم دیوونه شدم رفت؟!بود!

 توی همین فکرا بودم که نفهمیدم چطوری خوابیدم.

********** 

 نشسته بودیم. تواتاقم

دانشگاه هم دیگه تعطیل شده بود....فردا قرار بود حرکت کنیم و بریم شمال....مثل یه بچه ی کوچولو 

 ذوق داشتم.

 اتاق زده شد و مانی اومد داخل...قربونش برم همیشه در میزد. دره

 مانی:چطوری؟!
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 خوب.–

 مانی:بااین که نمی تونم ازت دورباشم ولی قول بده وقتی رفتی باید هردقیقه بهم زنگ بزنی ها؟!

 قربون داداشی خودم مگه می شه زنگ نزنم،باشه حتماً.–

 ستوران.؟حاال افتخارمی دی برا ناهار ببرمت ر  _خب

 بله که میام،ولی اشکال نداره غزل و سارا هم بیان؟-

 مانی:باشه بگو بیان.

 وای قربونت برم.-

 مانی:خدانکنه دختر دیونه.حاضرشو پایین منتظرتم.

 باشه ای گفتم و از اتاق زد بیرون.به غزل و سارا زنگیدم که آماده باشن می ریم بیرون با مانی.

با یه شلوار لی نودسانت آبی کم رنگ.نشستم جلو میز آرایشم و موهام  یه مانتو سفید کوتاه پوشیدم

رو فرق گرفتم و از دوطرفم ریختم بیرون تا روی شکمم اومده بودن خیلی بلند بودن.یه خط چشم 

کشیدم و ریملم زدم،یه رژ قرمز مخملی خشکلم زدم،شال آبی روهم زدم سرم و کفش اسپرت 

م و از اتاق زدم بیرون.از پله ها داشتم میومدم پایین که مانی نگام سفیدمم پوشیدم.گوشیم رو برداشت

 کرد و گفت:وای ببین خواهر خوشگلم چه کرده؟

 خوب شدم؟-

 مانی:خیلی.بدو بریم.
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باهم رفتیم و سوار ماشین شدیم،به غزل اس دادم بیاد پایین.مانی نشست پشت رول،منم نشستم 

کی کوتاه با یه شلوار نود سفید.در ماشینو باز کردو نشست جلو.منتظر غزل شدیم تا اومد.یه مانتو مش

 عقب.

 غزل:سالم مانیا جون.سالم آقای مانی.

 مانی:سالم..

ماشینو روشن کرد و راه افتادیم دنبال سارا.مانی زیاد عادت نداشت باکسی که نمی شناختش حرف 

 بزنه.

 سارا رو سوار کردیم نشست جفت غزل.

 سارا:ســالم.

 و دادیم و راه افتادیم سمت یه رستورانی که نمی دونم مانی می خواست کجا بره.همگی جوابش ر 

 مانی:امروزو می گردیم فردا که می خوای بری دلم واست تنگ می شه شیطــون.

 عاشقتم داداشی منم دلم تنگ می شه ولی زودی میام.-

ه یه شوهر مثل داداش تو غزل یهو انگار کوکش کردی تند تند گفت:مانیا اینقد لوس نشو حاال.خدا ک

 بهمون نداد ولی.....

  

سریع به خودش اومد  من،مانی و سارا نگاش کردیم و زدیم زیر خنده.بعد فهمید چه سوتی داد....

 گفت:ببخشید منظورم یعنی یه داداش مثل داداش تو بهمون نداد.
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می خندید،سارا که من که داشتم منفجر می شدم ازخنده مانی هم که روشو کرد سمت پنجره و ریز 

 فکرکنم باید بهش تنفس مصنوعی بدیم تا برگرده.

 سارا مردی از بس خندیدی بسه دیگه.–

 شیم ما؟؟غزل:برا شما دوتا دارم،تنها که می

 مانی:خب دعوا بسه دیگه رسیدیم.

پیاده شدیم وسمت رستوران راه افتادیم.یه رستوران خیلی خوشگل بود اطرافش پره درخت بود.وارد  

صندلی کرد و رفتیم نشستیم.منو مانی جفت هم،غزل و سارا  ستوران که شدیم مانی اشاره به یه میزر 

هم جفت هم بودن.منو رو آوردن وسفارش دادیم،بعد چنددقیقه غذارو آوردن و شروع به خوردن 

 کردیم که یهو غزل گفت:اقا مانی می تونم بپرسم چندسالتونه؟

بعداً حسابتو می رسم،فک کنم می  و قبالً از من نپرسیدی آخه خنگواقعاً که خیلی پرویی غزل مگه ت

 خواد سرصحبت رو بازکنه.

 ۱۲مانی:

 غزل:هنوز مجردین اره؟

 برادر خوشگلم مجرده،قصد ازدواجم نداره بیخودی زحمت نکش. من جای مانی جواب دادم:اره

تاهل بود با ما میومد بیرون سارا یکی زد تو سر غزل و گفت:دختر تو اگه حرف نزنی بهتره،آخه اگه م

 بنظرت؟هرچند که فکرکنم تو یه جورایی... خواست ادامش رو بگه که غزل با چاقو زد رو پاش.

 خندیدیم.من و مانی هم می
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 سارا:خب چرا می زنی حرف حق تلخه دیگه.

 هرکسی هم جای غزل بود همین فکرو می کرد آخه داداشم همه چی تکمیله.-

 ون حرف نمی زنم.غزل:بخدا دیگه باهات

 مانی:غزل خانوم چرا ناراحت می شین؟مانیا که همش آدمارو اذیت می کنه اصالً کارش همینه.

 حس کردم غزل خوشحال شده که مانی طرفشو گرفت.عجب دختر شیطونی بود.

 باشه داداش داشتیم؟؟؟-

 مانی:تو نفس داداشی.

 خندیدم و گفتم:حاالشد.

 دیم از بس خندیدیم و حرف زدیم.نفهمیدیم چه جوری ناهارمونو خور 

 مانی رفت که حساب کنه.

هوی غزل خره چی داره تو اون مخ مونگولت می گذره هان؟اگه چشم چپ به برادرم نگاه کنی جفت -

 چشاتو در میارما!؟

 غزل:خداییش خوشگله مانیا.

 ر لطفتونه غزل خانوم.مانی:نظ

 فته بود چه زود اومد.جا خوردیم....اون که ر  تامون۲مانی هر ی با صدا

 یعنی آقا مانی ببخشید منظوری نداشتم....آخه...غزل:إه چیزه مانی....
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 مانی خندید و گفت:اشکالی نداره پاشین بریم.

خوردیم که غزل گفت:مانیا میای بریم خرید واسه  تاب بلندشدیم و راه افتادیم.یه کم تو خیابونا

 فردا،یه چندتا چیز نیاز دارم.؟

 مارو پیش یه فروشگاه پیاده کن و تو برو خونه ماهم بعد خرید میاییم. پس مانی شهبا–

 مانی یه گوشه کنار زد و ما پیاده شدیم.

 مانی:مانیا مراقب خودت باش.

 باشه.-

 مانی رفت و ماهم وارد فروشگاه شدیم.فروشندش چندتا پسر جون بود.

 بیایین هرچی می خوایین بردارین.-

ه چیزی برداشت.منم رفتم چندتا شلوار بیرون و مانتو،لباس خونگی برداشتم.اینقدلباس هرکی رفت ی

تو کمدم بود که نمی دونستم کدومو بپوشم حاال ایناروهم بهش اضافه کردم.یه جفت کفش اسپرت 

دیدم خیلی ناز بودن،صورتی بود و نایک سفید بغلش بود.اوناروهم برداشتم.یه عروسک برداشتم 

سمت صندوق داره حساب می کنه.عروسکو بردم سمت سارا و گفتم:مامان جونم عروسکم دیدم سارا 

 خوشمله؟

 یهو پسرا که فروشنده بودن زدن زیر خنده.واه این دیوونه ها چشونن؟

 روکردم سمت پسرا و گفتم:یه وقت بیهوش نشــین؟

 یم.یکی از پسرا که قدش نسبت به بقیه کوتاه تر بود گفت:نه نترس هنوز زنده ا



 
 
 

 
88www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

 خب حاالکه زنده ای بیا ایناروحساب کن کارداریم.-

 پسره یکی یکی وسایلو حساب کرد و سرشو اورد باال و گفت:شما خواهر دیگه ای هم دارین؟

 از سوالش جا خوردم....منظورش چیه!؟؟

 چطورمگه؟-

 پسره:آخه خودت تنها این همه لباس میخای چیکار؟

براخودم  شون رو بدم به عمت نصف دیگه شون روهمخیره شدم تو چشماشو گفتم:می خوام نصف

 بردارم.اوکــی؟؟

 حسابی خندیدن. با این حرفم سارا و غزل

 یکی از پسرا دست زد رو شونش و گفت:داداش این با بقیه فرق داره زود حساب کن بره.

 خوب شد که فهمیدین.-

 کارتمو بهشون دادم حساب کردن و از مغازشون زدیم بیرون.

 ه دفعه ی بعد دیگه این فروشگاه نیاییم.یادم باش-

 غزل:تو که نمی شه یه اتفاقی بیوفته!

 سارا:بریم بستنی بخوریم؟

 غزل:تو با این مغز فندقیت یه فکر درست و حسابی کردی؟

 سارا:کوفت.
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 غزل همیشه سارا رو دست می انداخت.

 م توت فرنگی.رفتیم و نشستیم تو یه بستنی فروشی من شکالتی سفارش دادم،سارا و غزل

 بستنی هامون که تموم بلندشدیم از مغازه اومدیم بیرون و رفتیم خونه.

 سالم مامانی.-

 خوشگلم بیا تو. مامان:سالم

 رفتم داخل.

 مامان از گرسنگی دارم هالک می شم.-

 لباساتو عوض کن و بیا. مامان:شام حاضره

 مامان مانی خونه نیست؟-

 مامان:نه بیرونه.

 لباسام رو با یه تیشرت و شلوار ورزشی مشکی عوض کردم. رفتم باال و

میز و اومد نشست روبروم و شروع  تو آشپزخونه و نشستم سره صندلی مامانم غذا رو چید رو رفتم

 کردیم به خوردن.

 مامان جونم خسته شدی اره؟-

 مامان:مگه زن خونه  از کارهای خونش خسته می شه دخترم؟

 .قربونت برم مامان جونم-
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 مامان:دختره ی دیونه خدانکنه.راستی چمدونتو بستی واسه فردا؟

 وای مامان اصالً یادم نبود،خوب شد آوردی یادم بعد غذا می بندم.-

بقیه ی غذارو تو سکوت خوردیم وقتی غذامون تموم شد بلندشدم و رو به مامان گفتم:مامان جونم 

 مرسی خیلی خوشمزه بود.

 مامان:نوش جونت.

نت چندتا شکالت تلخ برداشتم و رفتم تو اتاقم.چمدونو دراوردم و گذاشتم رو تخت...شروع از تو کابی

کردم به جمع کردن لباس هام....چنددست لباس راحتی گذاشتم،چنددست هم مانتو شلوار و 

شب ۰۰شال.چندتاهم ادکلن و چیزایی که نیازم می شد رو گذاشتم....دراز کشیدم رو تخت....ساعت 

رفته بود....با اینکه همین االن از بیرون اومدیم ولی هوس کردم برم  م حسابی سربود و حوصلم

 بیرون...خلم دیگه!

 گوشی رو برداشتم و شماره سارا رو گرفتم بعد چندبوق جواب داد:بله؟

  

 حوصلم سر می ره تو خونه خوابمم نمی بره پایه ای بریم بیرون؟سالم عجقم سارایی -

 ن نیومدیم از بیرون؟؟سارا:مگه ما همین اال

 از تعجبش خندم گرفت و گفتم:خوابم نمی بره خب،دلم می خواد برم پارک.

 سارا:خلی دیگه باش میام.

 قلبونت برم من.پس اماده شو تا به غزلم بزنگم.–
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غزلم زنگیدم و گفتم که اماده باشه...هرچند که کلی غر زد به جونم که االن اومدیم و از این  به

 چیکارکنم دلم یهو خواست.حرفا...خب 

موهام رو گذاشتم باز و فرق گرفتم موهام فقط کافی بود یه شونه بکشی تا لخت لخت بشن.یه مانتو 

سانت پوشیدم.نشستم جلو آیینه یه خط چشم نازک پشت چشمم یه کمم ۹۱سفید کوتاه با یه شلوار 

هام همشون معلوم بودن ولی زدم.شال هم زدم مو  داخل چشمم کشیدم،یکمم ریمل زدم یه رژ قرمزم

بیخی مهم نبود.کیف مشکیم هم برداشتم یه جفت کفش اسپرت سفید هم پام کردم.وااای چه جیگری 

 شدم من.

و در اتاق مامان بازکردم روتخت دراز کشیده بود.سرمو از در بردم داخل و گفتم:مامانی  رفتم پایین

 می خوام با غزل و سارا برم بیرون.

  

 االن که از بیرون اومدی؟؟. مامان:مانیا-

  

 مامان جونم اذیت نکن شبه آخره پیشتما!؟-

 مامان خندیدوگفت:لوس نشو زودبیای،حواستم به خودت باشه.

 عاشقتم مامان،چشم.–

از ساختمون زدم بیرون...به غزل اس دادم بیاد پایین.بعد چندمین  از خونه زدم بیرون و درو بستم،

 اومد.چه تیپی هم زده کثافت.
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 هــــو ببین خانوم چه تیپی زده.-

 غزل:نه این که خودت اصال تیپ نزدی؟

 بدو بیا بریم دنبال سارا.-

 سوارشد و راه افتادیم سمت خونه سارا اینا به سارا اس دادم بیاد دم در.اومد و سوارش کردیم.

 غزل:اوالال ببین چه کرده،خانوم شماره بدم؟؟

 سارا:تو باز حرف زدی؟سالم عشقولی.

 سالم خنگول.-

 سارا:شما دوتا آدم نمی شین نه؟؟

 نچ آخه مگه فرشته ها هم آدم می شن؟-

 سارا:هه هه بامزه.

 بعله دیگه.-

 غزل:بســـه بابا.

به سمت پارک راه افتادیم بعد چندمین رسیدیم،ماشینو یه گوشه پارک کردم و بقیه راه تا پارک رو 

 پیاده رفتیم.

 دیم؟راستی غزل کی از شمال برمی گر -

 غزل:قبل از سیزدهم.
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 روز می مونیم؟۲۱تا۱۵سارا:ایول یعنی 

 غزل:نیشتو ببند آره.

 تو پارک قدم می زدیم که رسیدیم به سفینه فضایی.

 غزل:مانیا توروخدا بریم سفینه،جون من؟؟

عشقم خودت که می دونی نمی تونم،یهو دیدی حالم بد شد شبمونم خراب می شه.تو با سارا برو منم -

 نم رو نیمکت تا شما بیایین.می شی

اونارو فرستادم رفتن منم رفتم سمت سوپری چندتا چیپس و پفک و پاستیل و....خریدم و نشستم رو 

نیمکت تا بچه ها بیان.یه چیپس و باز کردم و مشغول خوردن شدم.یهو چشمم به یه پسر افتاد که رو 

لند شدم و رفتم نزدیک تر.إه این که صندلی نشسته بود و پشتش به من بود چقد آشنا بود.ازجام ب

 احسانه.یواش رفتم پشت سرش و دستامو گذاشتم رو چشماشو گفتم:اگه گفتی کیم؟؟؟

 دستشو گذاشت رو دستمو گفت:مانیا.

 جا خوردم چقد زود شناختم.دستمو برداشتم و گفتم:اِ احسان چطور شناختی؟

 احسان:مگه می شه نشناسم؟

 حت بود.از موقعی که اومده بود خونمون رفتارش عوض شد.حس کردم تو خودشه،انگار نارا

 احسان چیزی شده؟انگار حالت خوب نیست؟-

 احسان:خوبم یه کم سرم درد می کنه.

 بچه هارو دیدم داشتن میومدن سمتون.
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 سارا:سالم.

 غزل:سالم آقا احسان.

 احسان:سالم.

ره می فهمم خب.انگار می خواد من می دونم احسان یه چیزیش شده،از بچگی باهم بزرگ شدیم باالخ

یه چیزی بگه.اصن بیخی از فکرش اومدم بیرون و همگی نشستیم...همون چیزایی که گرفتم و شروع 

کردیم به خوردن،حسابی گفتیم و خندیدیم،احسان زیاد حرف نمی زد.به ساعتم نگاه کردم 

 شب بود.۰ساعت

خوای بمون پیش آقا احسان ما خودمون می  سارا:مانیا جون دیگه دیر وقته می شه بریم؟البته اگه می

 ریم؟

 احسان:نه دیگه سارا خانوم راست می گه دیروقته هممون بریم.

همگی بلندشدیم،تا ماشین باید یه کم پیاده می رفتیم.داشتیم قدم می زدیم که نگاه های پسرا همش 

د،یهو رو کرد سمتم و روم بود.احسان نگام کرد اخماش توهم بود و راه می رفت.این یه چیزیش می ش

گفت:این چیه پوشیدی مثالً مانتو؟این که از پیرنم کوتاه تره،چرا موهاتو اینجوری ریختی بیرون دوس 

 داری پسرا همینجوری بهت ضل بزنن؟؟؟

هنگ کرده بودم این االن چی گفت؟این کی به من گیر می داد سره لباس که االن بار دومش 

 مانی بهم گیر نمیده چه برسه به احسان.اعصابم خورد شده بود.باشه؟اصالً وایسا ببینم من حتی 

 مشکلی تو لباسام نمی بینم که بخوام تغییرشون بدم.-

 عصابش بهم ریخت و یهو گفت:برین بسالمت من کاردارم.
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 بعدم راشو کج کرد و رفت.

 دیوونه.-

 سارا:این چش شد یهو؟؟

به من گوش می کنی احسان عاشقت شده مانیا  غزل:اگه حرف بزنم االن می گین باز حرف زد ولی اگه

 این خط اینم نشون!!!

 وا دختر دیوونه شدی؟اون مثل برادرمه.-

 غزل:تواونو مثل برادرت می بینی حاال اونم تورومثل خواهرش می بینه یا نه؟

چیزی نگفتم،یعنی جوابی نداشتم که بگم.غزلم دیگه چیزی نگفت.سوار ماشین شدیم.واقعاً هنگ 

ودم یعنی حرفای غزل راست بودن یا نه؟؟خدایا خودت به دادم برس.خدایا کمک کن اینجوری کرده ب

 که غزل می گه نباشه.

تو پارکینگ  تا خونه حرفی نزدیم.سارا رو رسوندیم خونشون و خودمونم رفتیم سمت خونمون.ماشینو

رفت منم رفتم  ظی کردگذاشتم و پیاده شدیم و رفتیم تو آسانسور غزل دره خونشون پیاده شدو خداف

لباسام رو با یه تیشرت و شلوار درو بازکردم و رفتم داخل همه خواب بودن منم رفتم تو اتاقم و  باال

و نیم بود.وای خدا االن ۱سره تخت.به ساعت نگاه کردم نزدیکای  ورزشی عوض کردم و دراز کشیدم

 کردم. تسلیم خواب بیدارم می کنه.چشامو بستم و خودمو۲غزل ساعت 

*** 

غزل بود.به زور باصدای خواب  زنگ گوشیم رو مخم داشت رژه می رفت گوشی رو نگاه کردم صدای

 الود جواب دادم:هوم چــه مرگته؟
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 غزل:وای مانیا نگو که هنوز خوابی؟؟

 نه خودمو زدم به خواب،خب معلومه که خوابم ولم کن بذار بخوابم.-

 م زود بلندشو حاضرشو بچه ها اونور منتظرمونن.ونی۲غزل:خاک تو گورت کنن مانیا.ساعت

 اصالً یادم نبود باشه االن آماده می شم. وای خدا،-

 غزل:نگیری باز بخوابی ها؟زود اماده شو منتظرتم.

باشه ای گفتم و قطع کردم.هوف حاال کی حوصله داره از تخت پاشه.باهزار بدبختی بلند شدم و خودم 

زدم صورتم که خواب از سرم بپره.از دستشویی زدم بیرون و رفتم رو به دستشویی رسوندم.آب سرد 

سمت کمد لباسام.،خب حاال چی بپوشم؟یه نگاهی بین لباسام کردم و یه تاپ سفید پوشیدم که 

سانت مشکی هم ۹۱جلوش با الماس کار شده بود یه مانتو مشکی جلو بازهم پوشیدم روش،یه شلوار 

فش اسپرت سفید.موهامم کامل باز کرده بودم و اتو پوشیدم با شال همرنگش و یه جفت ک

کشیدم،عاشق موهام بودم وقتی بازشون می کردم.یه خط چشم نازک پشت چشمم کشیدم یه کم 

ریمل هم زدم یه رژ کالباسی هم زدم.کیف و چمدونم رو برداشتم و رفتم پایین.مامان تو آشپزخونه بود 

 گونشو بوسیدم و گفتم:صبح بخیر مامان جونم.

 مامان:صبح بخیر خوشگلم.

 مامان زود یه کم آب پرتقال بهم بده اگه دیر کنم غزل می کشتم.-

 مامان:بشین تا برات حاضرکنم.

 تا مامان اونارو حاضر کنه یه اس به سارا زدم تا آماده باشه.
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 مامان:بیا این کیکم بخور ضعف نکنی.

 مرسی مامانی.-

 شدم. کیک و آب پرتقال رو خوردم و از جام بلند

 راستی مامان امروز می ری سره کار؟-

مامان:اره امروز روز آخره که می رم،فعالً تعطیل می کنم تا چند روز دیگه.مانیا دارم بهت می گما -

 حواست بخودت باشه ها؟مراقب خودت باشی،رسیدی زنگ بزن؟!

 باش مامان جونم مراقبم.-

ی.درو باز کردم دیدم که خواب بود رفتم سمت بوسش کردم و ازهم خدافظی کردیم و رفتم تو اتاق مان

 تختش و آروم گونشو بوس کردم که بیدارشد.

 عشق آجی چقد خوابش سبکه!!!-

 مانی:می خوای بری؟

 اره دلم برات یه ذره می شه تا برگردم.-

 بلندشد و بغلم کرد.

سر خواهرم کم مانی:منم دلم تنگ می شه،حواست به خودت باشه ها ببین دارم می گم اگه یه مو از 

 شد خودت می دونی ها؟؟

 باش حواسم جمع جمع که به خواهرت هست که آسیبی نرسه.-
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خدافظی کردیم و زدم بیرون.گوشی همش داشت زنگ می خورد جواب دادم:زهرمار کثافت نمردی 

 که، دو دیقه صبرکن االن میام آدرس و بفرست.

 و بچه هاشون منتظر توان خره زود باش دیگه. غزل:هووووی چرا می زنی؟بابا تموم خاله و عمو و دایی

باشه ای گفتم و قطع کردم و سوار ماشین شدم.غزلم آدرسو فرستاد.سمت آدرس حرکت کردم ...بعد 

چندمین رسیدم.اوه اوه ببین چقد آدم اینجاست یعنی همه منتظر منن؟خاک به سرم.ماشینو نگه 

سالم دادم،غزل عمو و خاله و عمه هاش رو بهم  داشتم و پیاده شدم سمت مامان و بابای غزل رفتم و

معرفی کرد....به خاله و عموهاش هم سالم کردم که با خوشرویی جوابمو دادن.بعد رفتم سمت.مهسا 

 و صبا وبابک و سوگند و پرهام و پژمان و پروانه و پارسا. سالم کردم.

 ابا یه چیزی بپوشیدی بیومدی.بابک:خانومو باش مارو سه ساعته عالف کردی که اینجوری تیپ بزنی،ب

دونستم داره شوخی می کنه.بابک خیلی پسرخوبی بود مخصوصاً شوخ،ولی پارسا برعکسش بود می

 زیاد حرف نمی زد.

غزل:این مانیا خنگه کالً همینجوریه تا کامل آماده نشه بیرون نمی زنه.آخه بعدش این همه تیپ می 

د سمتش طوری باش حرف می زنه که بدبخت از زنه خوشگل می کنه ولی تا وقتی یه پسر میا

 اومدنش پشیمون می شه.

 عشقم خفه می شی یا خفت کنم؟-

 غزل:ترجیح می دم خفه شم.

 همه زدن زیرخنده.سارا رو دیدم که داره میاد سمتمون.

 سارا:سالم عشقولیا.
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 سالم و زهرمار پ کجایی اینقد زنگ زدم؟چرا جواب ندادی؟می مردی بگی خودم رفتم؟-

 سارا:بابا یه کم نفس بکش.خب یادم رفت دیگه.

 باشه بابا اشکال نداره.-

بود.همه سوارشدن منم خواستم بشینم پشت رول که ۸بابای غزل گفت که بهتره حرکت کنیم ساعت

 یکی صدام کرد:مانیا خانوم

 پشت سرمو نگاه کردم که دیدم پارسا بود.اصالً این چیکارمن داشت؟

 بله؟-

 بدین من پشت فرمون بشینم. پارسا:اگه اجازه

 ؟نگاش کردم یه تای ابروم رو دادم باال و گفتم:اونوقت چرا

 پارسا همینجور خیره شد بهم و گفت:چون نمی خوام مشکلی پیش بیاد.

 مثالً چه مشکلی؟-

 دختر کلیدارو بده تو چقد لجبازی!!پارسا:بابا 

 غزل از ماشین پیاده شد و گفت:چیشده شما چتونه؟؟

اینجوری  به من :این خانوم که زبون منو نمی فهمن اگه می شه شما بهش بگین که کلیدارو بدهپارسا

 بهتره.

 غزل:مانیا جون راست می گه بذار این بشینه.
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 دادم و سوار ماشین شد بش کلیدارو

 غزل:بیا بشین جلو راحت تری؟

 نه همینجا راحتم.-

ط سوگند هم کنار سارا نشست.پارسا ماشینو غزل جلو نشست و منم عقب سمت شیشه ساراهم وس

روشن کرد و راه افتادیم.غزل دستشو برد سمت ضبط و روشنش کردو صداشو تا آخر زیاد کرد.همونجا 

سره جاش شروع کرد به قر دادن دختره ی دیوونه.من هنوز گیج خواب بودم چشام و بستم و 

 نفهمیدم چی شد که خوابم برد.

*** 

 ه به دستم چشمامو بازکردم و دیدم پارسا.دیدم یکی داره می زن

 هوم چیه؟-

پارسا:بلندشو دیگه وایسادیم تا صبحونه بخوریم غزل هرچی صدات کرد بیدار نشدی و رفت.من موندم 

 تا بیدارت کنم.

 تو می رفتی خودم بیدارمی شدم.-

چجور می همونجوری که از ماشین پیاده شدم گفت:اگه تورو می ذاشتن تا شب می خوابیدی،بعد 

 خواستی بیدارشی؟؟

 باش بابا دست دردنکنه که بیدارم کردی حاال خوبه؟-

 پارسا:از هیچی بهتره.
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پسره ی پرو نمیدونم چرا دوس داشت حرصم بده.سمت یه رستوران ایستاده بودن که دورش تموم 

می درخت بود خیلی خوشگل بود.رفتم داخل و غزل وسارا رو دیدم و رفتم سمتشون و عصبی گفتم:

 کردین؟؟مردین بیدارم می

 سارا داشت میخندید و گفت:آقا پارسا گفتن که خودش بیدارت می کنه.

 چی؟؟-

 غزل:خب حاال هرچی باالخره بیدارشدی بیا بشین یه چیزی کوفت کن.

نشستم کناربچه ها.فکرم همش درگیر حرف سارا بود.اون که گفت بچه ها بیدارت کردن بیدارنشدی 

 ش گفت خودش بیدارت می کنه.هوف گیج شدم اصالً بیخی.بعد سارا گفت خود

دختر پسرا رو یه میز نشسته بودن،خاله ها و عمو ها و مامان و بابای غزلم رو یه میز دیگه.باصدای 

 بابک به خودم اومدم

 بابک:مانیا خوب خوابیدی؟یجوری خواب بودی که انگار رو تخت خوابی.

 قی نداره کجام می خوابم.خندیدم و گفتم:من وقتی خوابم بیاد فر 

 پدرام:خب بچه ها چی می خورین؟

 إه چه عجب شما رو دیدیم حرف زدین؟نه خودتون حرف می زنین نه برادرتون.-

 سوگند:نامزد من بچه ی کم حرفیه.

 صبا:إه آریا توچرا اینقد ساکتی؟توکه همیشه اینقد حرف می زدی که ما جا تو خسته می شدیم؟

 نی می خوای بگی من زیاد حرف می زنم؟آریا:دست درد نکنه یع
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 همه خندیدیم.

 صبا:قهری؟

 آریا:نه خوشگلم مگه می تونم قهرکنم؟

 این چرا به این گفت خوشگلم؟

 با تعجب گفتم:خوشگلم؟؟؟

 همه خندیدن که بابک گفت:تازه عسلمم می گن.می خوان نامزد کنن.

 إه پس مبارکه حاال کی نامزد می کنین؟-

 چند وقت دیگه. صبا:اگه خدا بخواد

پدرام:خب می گین چرا حرف نمی زنم من یه ساعته یه چیزی پرسیدم حاال دارم به صحبتا شما گوش 

 می دم،می خواین بگین چی می خورین یا نه؟؟

 کیک شکالتی بگیر با قهوه.-

 بابک:وای خانوم رو باش غذاهاشم مثل خودش باکالسه.

 همه بچه ها زدن زیر خنده.

 ثل پسرا یه ماهیتابه املت سفارش بدم و یه کیلو پنیر و عسل و خامه؟؟؟پ ن پ می خوای م-

 صبا و سوگند و مهسا و غزل و سارا باهم دست زدن.

 مهسا:ایول مانیا خوب قهوه ایش کردی!
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 بابک:دارم براتون.

صبحونه مون رو با شوخی و خنده بچه ها خوردیم وبلند شدیم و سمت ماشین راه افتادیم.پارسا 

 شینه که گفتم:من می خوام بشینم.خواست ب

 پارسا:زیاد راه نمونده بقیه شم خودم می رم.

 نچ نمی خوام کلیدارو بده.-

کلیدارو داد خودشم جلونشست و بچه هام عقب.ماشین عمو و بابا اینا غزل جلوتر از ما راه 

فتادیم.وسطای راه افتادن.ماشین بابک هم مهسا و پدرام و آریا وصبا باهاش بودن.استارت زدم و راه ا

 دیدم یکی از تو ماشین بغلی داره صدام می کنه:مانیا؟

 .نگاه کردم دیدم بابکه پسره ی خل

 چیه چرا داد می زنی؟-

 بابک:نظرت چیه یه مسابقه بدیم ها؟ یا توهم می ترسی؟؟!

 چی منو ترس؟؟نگو که خندم می گیره.-

 کن. پارسا از جفتم داد زد و گفت:بابک بچه بازی درنیار بس

 بابک:میای یا نه؟

 بریم. باشه حله بزن-

 پارسا:چی چیو باشه؟مانیا بس کن تو که بچه نیستی؟

 بچه ها کمربنداتونو ببندین.-
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بود فقط کافی بود یه نیش گاز بدم تا اون سر دنیا می رفت.عاشق ماشینم بودم اگه  ماشینم پورشه

 حتی یه خط بهش میوفتاد تا چندروز ماتم می گرفتم.

 دادم که ماشین از جاش کنده شد و به سرعت رفت.گاز 

 غزل:مانیا دیونه بازی درنیار یواش تر برو..

 پارسا:مانیا بسه نگه دار با توام؟

 باباچتونه جاده خلوته چیزی نمی شه.-

 سارا:مانیا وایسا من هنوز جوونم آرزو دارم نمی خوام بمیرم.

 چقدر ترسویی تو.-

 وایسا دیگه. سوگند:وای مانیا دارم می میرم

سرعتم و کم کردم تا بابک بهم برسه بهش گفتم تا چندکیلومتر دیگه هرکی زودتر رسید برنده 

ست.اونم قبول کرد.دوباره پامو گذاشتم رو گاز،خیلی ازش دورشده بودم.پارسا هم وقتی دید به 

د ماشینو حرفاش گوش نمی دم دیگه ساکت شد و چیزی نگفت.رسیدیم به همون جایی که قرارمون بو 

 زدم کنار و در اومدیم از ماشین.

 سارا:وای خدا از دستت مانیا دادیمون به کشتن، مرگ و با چشمای خودم دیدم.

 فعالً که نمردی زنده ای،بعدشم دست فرمون منو دست کم نگیر.-

 بعد چند دیقه ماشین بابک و دیدیم همشون از ماشین پیاده شدن.

 ش یه نفر داشت بام کل کل می کرد؟؟چیشد بابک انگار تا چند دیقه پی-
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 بابک:نه بابا این کارا برا من مثه آب خوردنه خودم نخواستم ببرم گفتم دختری بذارم دلت خوش باشه.

 هه همه ی پسرا وقتی کم میارن همینو می گن.-

 همه خندیدیم.

 پدرام:ای ول مانیا خیلی خوب رانندگی کردی.

 چاکرشما لطف داری.-

 ه ای.مثل التی ها.آریا:چه لحن بامز 

 پارسا رو دیدم با اخم داره بهم نگاه می کنه،واه این چشه؟

 غزل:خب حاال که وایسادیم بیاین یه چندتا عکس بگیریم.

همه موافقت کردن و غزلم رفت و مونوپدشو آورد و چندتا عکس گرفتیم خیلی خوش گذشت خیلی هم 

مت ماشین رفتیم که پارسا کلیدارو از دستم با بچه ها خل و چل بازی درآوردیم موقع عکس گرفتن.س

 قاپید و گفت:شرمنده خانوم نمی ذارم دیگه به کشتنمون بدی.

 خیلی پرویی آقا.-

سوارماشین شدیم آهنگ گذاشتیم با غزل و سارا و سوگند شروع کردیم به سوت زدن و جیغ 

 کشیدن.صدای آهنگ اینقد زیاد بود باید با داد حرف می زدن تا بفهمیم.

 ارسا:بابا کرشدم چه خبرتونه سرم رفت؟پ

 کسی محلش نداد و بازم شروع کردیم به خوندن و رقصیدن.

 پارسا:یه دیقه ساکت شین رسیدیم..
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همه ساکت شدیم و به اطرافمون نگاه کردم یه ویالی سفید خوشگل بود که روبه دریا بود.ماشینو تو 

و سبزه بود،زیر درخت یه تاب بزرگ بود که  حیاط ویال پارک کردن و پیاده شدیم.اطرافم پره درخت

 نیومده شیفتش شدم.

 وای غزل چه خوشگله ویال مال کیه؟-

 غزل:ماله پدربزرگمه.بیا تو عزیزم تعارف نکن.

 برو بابا تعارف کیلو چنده خونه ماله خودمه.-

 بابک:بیا نیومده صاحب خونه شد.

 هه هه بامزه خندیدیم خب معلومه صاحب خونه ام.-

 یم می رفتیم تو ویال که صدای پارسا رو شنیدم.داشت

 پارسا:این چمدون قرمزه ماله کیه بیا ببرش؟

 ماله منه ولی خیلی سنگینه اگه زحمتی نیست باخودت بیارش.-

 پارسا:نه بابا اگه امر دیگه ای هست بگو انجام بدم؟

 ن مرسی فقط چمدون رو بیار.-

 سارا:بابا دختر برو چمدونتو بیار زشته.

 ه بابا زشت چیه این همه هیکل زده بهم براچی خب یه کم ازشون کاربکشه دیگه.ن-

 بابک:بیا پارسا اینم از دخترای امروزی!!
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 غزل:بابک توهم چمدون منو بیار واال کمرم برید.

بابک:بیا اومدیم از پارسا طرفداری کنیم حاال خودمم باید یه چمدون ببرم.من که چمدون خودمو 

 درام بدبخت.گذاشتم رو کول پ

همگی خندیدیم و وارد ویال شدیم چمدونمو که پارسا آورده بود تشکرکردم و رفتم باال.در یکی از اتاق 

 ها رو باز کردم که غزل گفت:این اتاق ماله من و سوگند و سارا.

 در اون یکی اتاقو بازکردم که غزل گفت:اینم ماله صبا و مهسا و پروانه.

 ه گفت:اینم ماله پدرام و آریا و بابک.در یکی دیگه رو باز کردم ک

 دیگه داشت حرصم می گرفت.رو کردم سمت غزل و گفتم:یه دفعه بگو دیگه برو توحیاط بخواب خب؟

 غزل:نه عزیزم این چه حرفیه یه اتاق هست اونجا برو تو اون فکر کنم اون خالی باشه.

باسامو عوض کردم.یه تیشرت چمدون رو برداشتم و رفتم تواتاق چمدون و گذاشتم کنارتخت و ل

صورتی و یه شلوار سفید جذب پوشیدم،موهامم دم اسبی بستم و یه تل صورتی خشکلم زدم و رفتم 

 پایین.پسرا نشسته بودن دورهم و تی وی می دیدن،دختراهم تو آشپزخونه بودن.رفتم پیششون.

 به به چه بویی کی درست کرده؟-

 تیم بازخوبه سوگند اومد و گرنه از گشنگی می مردیم.غزل:خاک تو سره هممون که هیچی بلد نیس

 سوگندجون دست گلت درد نکنه؟-

 میزو بچینین.سوگند:حاال کم زبون بریزین هیچ کاری که بلد نیستین حداقل 
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سارا بشقابا رو برد منم لیوان ها رو بردم بقیه ی بچه ها هم هرکی یه چیزی بردن و میزو چیدیم 

 باالخره.

 ،پارسا،پژمان،آریا بیایین سره میز غذا حاضره.رامسارا:بابک،پد

 وردی خب می گفتی بچه ها بیایین شام.سم آبابک: حاال چرا اینقد ا

 تو سر سارا و گفتم:خب راس می گه دیونه. زدم یکی

 سارا:کوفت دردم گرفت.

 همه نشستیم سره میز و شروع کردیم به غذا خوردن.

و رفتن یه ویال دیگه پایه این  ته تو خونه،خاله اینا هم که اینجا نیستنبچه ها من که حوصلم سر رف-

 همگی بریم دریا؟؟

 دخترا که با کله قبول کردن.

 سارا:ایول عالیه بریم.

 غزل:قربون عشق خودم که همیشه پیشنهادهای خوبی می ده.

 دوست دارین برین منم دلتونو نمی شکنم و باهاتون میام. خب حاال که-

 اال انگار خودش دوس نداره بیاد.غزل:ح

 پارسا:من حوصله ندارم شما برین.

غزل:إه پارسا اینقد ضدحال نزن دیگه،اومدیم اینجا که بگردیم و خوش باشیم نه همش تو خونه 

 بشینیم.
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 پارسا:خب شما برین.

 مهسا:اینجوری خوب نیست باید همگی بریم.

 بابا میام.پارسا:وای از دست شما دخترا سر درد گرفتم باشه 

چقد خودشو می گیره این بشر اگه می  شد همین چنگالو می کردم تو چشماش.همگی شام خوردیم و 

 ظرفارو جمع کردیم و بردیم تو آشپزخونه.غزل و پروانه داشتن میشستن.

 خب بچه ها شما بشورین تا من برگردم.-

 شناسمت می خوای در بری؟غزل:فک کردی نمی

 ی نداره.پروانه:برو عزیزم اشکال

 بیا غزل یاد بگیر ببین چه دختر خوبی.اینقدرم حرف نزن کارتو بکن.-

از آشپزخونه زدم بیرون دوس داشتم یه کم هوای ازاد بهم بخوره رفتم تو حیاط و قدم زدم چشمم 

خورد به تاب وای عاشقش بودم رفتم نزدیک تر دیدم یه نفر سره تاب نشسته یعنی کیه؟چندقدم 

یدم پارسا.خیلی دوس داشتم بدونم چشه،چرا مثل بقیه نمی خنده.برام جای سوال دیگه رفتم جلو د

 بود یا یه جور کنجکاوی.رفتم نزدیک تر و نشستم.تاب یه کم تکون خورد تازه متوجه من شده بود.

 ترسیدی؟-

 پارسا:نه فقط حواسم نبود

ی.اصالً اگه گفت به تو تردید داشتم سوالم و بپرسم،اصالً حاال پیش خودش نمی گه چه دختر فضول

 چه چی؟
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 پارسا:چیزی می خوای بپرسی؟

 وای چه باهوش بود این پسر.باالخره دل و زدم به دریا و پرسیدم:می شه یه سوال بپرسم؟

 به روبرو خیره بود و گفت:بپرس.

 چرا تو مثل بقیه نیستی؟حس می کنم پشت چشمات یه غم خیلی بزرگه چرا؟-

م کرد،تو چشام خیره شد،چقدر چشماش قشنگ بود تاحاال بهشون یه کم سکوت کرد و برگشت نگا

دقت نکرده بودم.سرمو انداختم پایین که گفت:نمی دونم شاید خودمم دنبال دلیلش باشم.شایدم 

 دلیل هست و من نمی خوام قبولش کنم.

 تعجب کردم این چی می گفت یعنی چی دلیلی هست و من نمی خوام قبولش کنم اصالً قاطی کردم.

 یعنی چه؟نمی فهمم چی می گین؟-

خواست دهن باز کنه و چیزی بگه که سرو کله ی غزل پیدا شد.ای تف تو روحت غزل که همیشه بد 

 موقع میای دوس دارم همون چشماتو در بیارم الهی بی شوهر بمونی اصالً هرچی بت بگم کم گفتم.

 کنین اینجا؟غزل:شما دوتا چیکارمی

 ی می کنیم.خب مگه نمی بینی داریم حرف می زنیم.کبابی باز نشستیم داریم-

فدای اون چال لپت بشه  پارسا یه نیش خند زد به این حرفم....واقعاً جذاب و خوشگل بود،وای زنت

 که اینقدر قشنگه.

 غزل:مرض،خب حاال برین آماده شین می خوایم بریم.

 .غزل و پارسا هم پشت سرم میومدنبلند شدم و رفتم سمت ویال،
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 رفتم تو اتاقم و درو بستم.

پیرهن قرمز چهارخونه ای آستیناشم  پوشیدم و یه۹۱سمت چمدونم و بازش کردم یه شلوار سفید  رفتم

تا آرنج زدم باال.موهامم دم اسبی بستم و یه جفت صندل بندی هم پوشیدم و رفتم پایین.همه تو 

ارسا رو دیدم رو یه مبل نشسته بود.رفتم و اتاقاشون داشتن آماده می شدن از پله ها رفتم پایین پ

نشستم روبروش تا بچه ها بیان.یه جوری نگام می کرد که معذب شدم.سرشو آورد باال و نگام کردو 

 گفت:می خوای با این لباسا بیای؟

 یه نگاهی به لباسام کردم و گفتم:اره.مگه چشونه؟

وار ماشین شدیم و رفتیم سمت دریا.وقتی با اومدن بچه ها ساکت شد و حرفی نزد.رفتیم تو حیاط و س

رسیدیم همگی پیاده شدیم باد خنکی می وزید یا بهتره بگم یخ بود.تنم مورمور شد حس کردم یخ 

 کردم.حتما پارسا هم واسه همین گفت.آخه اسکول خب زودتر می گفتی نمی مردی که؟

 کوچولو و بامزه. کنار دریا یه خونواده ی دیگه هم بودن چندتا پسر و دختر و یه بچه

 غزل:د بیا دیگه دختر.

  اومدم-

صندل هامو دراوردم و پاهام رو تو ماسه ها فرو کردم عاشق این کار بودم هرزگاهی آب به پاهام می 

خورد و یخ می کردم.پسرا ودخترا یه آتیش درست کردن و دورش جمع شدن.رفتم و نشستم 

برامون گیتار بزن.اونم با اصرار زیاد قبول  پیششون.غزل و مهسا باهم دیگه به پارسا می گفتن

ماشین گیتارش و اورد و اومد نشست کنار آریا روبروی  کرد.پارسا رفت و از تو صندوق عقب

 من،شروع کرد به خوندن:
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 قصه ی عشقی که می گن قصه ی لیالی مجنونه

 با یه روایت دیگه لیلی جای مجنونه،مجنون

 عصبسره عقل اومده شده آقای این خونه،ت

 و یه دندگیش کرده لیلی و دیونه،اما لیلی

 بی مجنونش دق می کنه می میره با یه اخم

 کوچیک اون دلش ماتم می گیره،می گه باید

 بسازی و این مثله یه دستوره همین یه راه

 مونده واسش چون عاشقه مجبوره

 زوره عشق تو زوره احساس همیشه کوره

 وره.......)شهرام شکوهی(هر جا خودخواهی باشه انصاف از اونجا د

کردم خیلی دلش گرفته . دست زدم به چشم هام دیدم خیسه،واه من چم می حسخوند وقتی می

شده!!زود صورتم و پاک کردم اهنگش که تموم شد دست زدم همه نگام کردن و اونا هم شروع کردن 

 به دست زدن اون خونواده جفتمون هم اومدن گوش دادن و دست زدن.

 خوب بود اصن عالی بود.!!خیلی -

 از پسرا که از همون خونواده بودپشت سرم گفت:راست می گه خیلی خوب بود. یکی
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کردن فهمیدم اسمش رامین.بلند شدم و رفتم قدم بزنم.وقتی آهنگ و می  وقتی خونوادش صداش

و نگاه کردم خوند بهم نگاه می کرد یه جوری شدم نمی دونم براچی.وقتی به خودم اومدم و پشت سرم

.با این که خیلی سرد بود ولی دیدم خیلی دور شدم ازشون.نشستم روی ماسه ها و به دریا نگاه کردم

توجهی نکردم نمی دونم امشب چم شده،هوف.آدم وقتی میاد کنار دریا یه آرامش خاصی پیدا می 

رس زود پشت کنه.زانوهامو بغل کردم و سرمو گذاشتم روشون.یه صدایی پشت سرم حس کردم از ت

 سرمو نگاه کردم دیدم همون پسره رامین بود.الهی خدا خفت کنه بابا سکته کردم دیونه.

 رامین:نترس منم.

 یه جوری می گه منم انگار منتظرش نشسته بودم روانی.

 نترسیدم.-

 رامین:چرا ترسیدی سریع نگاه کردی.

 خب حاال فرض کن ترسیدم خب که چی؟-

کم رفتم عقب تر هم بدم میومد زیادی نزدیکم باشه هم راستش یه  چیزی نگفت و نشست کنارم.یه

 کم ترسیدم آخه بچه ها ازمون دور بودن.

 رامین:نترس کاریت ندارم.

 گفتم که نترسیدم.-

 رامین:اون پسره که گیتار می زد رو دوست داری؟

 این چه سوالی بود، دیوونه بود این ادم واقعاً.
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 لیه؟اخم کردم و گفتم:نه این چه سوا

کرد،گفتم شاید هم رو دوست رامین:همینجوری پرسیدم آخه وقتی می خوند یه جوری نگات می

 دارین.

دیدم دخترکوچولو داره میاد سمتمون،موهاش خرمایی بلند بود،پوست سفیدش حتی تو تاریکی شب 

 هم می درخشید چشماشم آبی بود،خیلی خوشگل بود.اومد سمتم و دستشو دراز کرد و گفت:سالم.

 چه دختر باهوشی بود این....ادم دلش می خواست گازش بگیره.

 سالم خوشگلم.-

 لپش رو کشیدم و گفتم:اسمت چیه؟

 گفت:نفس.

 وای اسمتم مثله خودت خوشگله.-

 نفس:می تونم یه چیزی بگم؟

 البته که می تونی!!-

 نفس:خیلی خوشگلین خاله.

 خندیدم و گفتم:البته نه به اندازه ی تو.

سالش بود.رامین هنوز نشسته بود و به روبرو خیره بود.نفسم  ۵حرف می زد.فک کنم خیلی خوشگل 

رفت پیش مامانش.دیدم پارسا داره میاد سمتمون قیافشم یجوری بود.رامین نگاش کردو گفت:من می 
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گم این دوست داره تو می گی نه ببین با چه قیافه ای داره میاد سمتمون؟اگه زنده بمونم باید یه 

 ر کنم واال.چیزی نذ

 از این حرفش خندم گرفت.پارسا نزدیکمون شد خنده ی منم که دید عصبانی تر شد.

 پارسا:مانیا اینجا چی می خوای بلند شو برو پیش بقیه.

واقعاً ترسیدم.بلندشدم از رامین یه خدافظی ساده کردم و راه افتادم.پارسا هم اومد کنارم.واقعاً راست 

 را اخه؟گفته بود عصبانی بود ولی چ

 ً  اون پسره چیکارت داشت؟ پارسا:چرا از ما جدا شدی؟اصال

 حوصلم سر رفته بود،اون پسره هم چه می دونم خودش اومد نشست.-

یهو دیدم از پشت دستم کشیده شد.پارسا محکم مچ دستم و گرفته بود فقط چند سانت صورتش 

 باهام فاصله داشت.

 کنی؟پارسا:چته تو دختر خیلی دوس داری عصبانیم 

 روانی دستمو ول کن شکوندیش.-

 یهو دستم رو ول کرد و راهشو گرفت و رفت.

 .این چش بود چرا اینجوری کرد؟پسره ی روانی دیوونه.آخ آخ دستم شکست

رسیدم به بچه ها و نشستم پیششون و یه کم گفتیم و خندیدیم.نگاه پارسا به دستم بود.دور مچم 

 کبود شده بود.
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می کردم که دیدم نفس رفته نزدیک آب،ترسیدم بلند شدم و رفتم سمتش دیدم  داشتم دریا رو نگاه

 شد.یه جیغ بلند کشیدم و دویدم سمتش. داره کم کم میره تو آب و یهو غیب

 تونی شناکنی.صدا غزل میومد:مانیا صبر کن دیونه کجا می ری آب سرده نمی

دادم رفتم تو آب و شنا کردم نفس رو نجات می کنم ولی مطمئناً بایددونستم دارم چیکار میواقعاً نمی

 .می شن می کردم خون تو رگام دارن منجمدآب اینقدر سرد بود که حس 

 

***** 

 پارسا: زبون از

با بابک حرف می زدم وقتی خواستم به مانیا نگاه کنم دیدم نیست تعجب کردم،نگاه کردم  داشتم

 اقعاً دیونه ست.دیدم داره می دوه سمت دریا این دختر و 

 داد زدم:کــجا می ری دیــوونه مگه زده به سرت؟

هام متوجه مانیا شدن مانیا رفت تو دریا دوییدم سمتش که بابک گرفتم.چنان دادی زدم سرش بچه 

 که جا خورد.

 ولم کن بابک مگه نمی بینی دختره داره غرق می شه هان؟!-

 هم سرده کجا می خوای بری تو؟ بابک:مگه زده به سرت آب عمقش خیلی زیاده خیلی

 غزل:توروخدا یکی کمکش کنه به خدا می میره آب خیلی سرده توروخدا کمکش کنین.
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سارا و غزل داشتن گریه می کردن،بقیه هم حال خوبی نداشتن.دست بابک و پس زدم و رفتم سمت 

؟چرا حواستون به تونین بچتون و نگه دارین چرا میارینش بیرونپدر و مادر بچه و گفتم:وقتی نمی

 بچتون نیست ها؟

 کرد و داد می زد که کمک بچش کنن.زنه داشت گریه می

 هوف خدا چیکارکنم.

 خواستم برم که باز سروکله ی بابک پیداشد.

 بابک ولم کن بخدا می کشمتا!!-

 بابک:بچه نشو نمیشه تو هم بری!

 کن.سارا:چی چی رو نمی شه،به جای این که وایسادی اینجا گمشو کمکش 

بابک:نمی شه بــخدا نمی شه،اگه می شد فکرمـی کنین من دوست ندارم؟ولی اگه یکی از ما رفتیم 

 دیگه بیرون نمیاییم.

 گمشو برو که حوصلتو ندارم.-

غزل و سارا که همش گریه می کردن بقیه بچهاهم از نگرانی داشتن می مردن.باید کمکش می 

می تونم بیخیالش بشم....بابک رفت اون سمت،منم کردم...وقتی اون چشمای قشنگش میاد جلوم ن

 سریع با یه حرکت پریدم توی آب.

 صدای بابک اومد:پارسا؟!!
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آب یـــخ بود...خونم داشت منجمد می شد اخه دختر تو با اون بدن ضعیفت چطور می تونی اب یخ رو 

..نفس کم اوردم و تحمل کنی....هرچی گشتم نبود...انگار آب شده بود....نزدیک نیم ساعت گشتم..

 از اب زدم بیرون....همه ی بچها اومدن سمتم.

 غزل:چیشد...پارسا نگو که پیداش نکردی؟؟

 سارا:خدا لعنتتون کنه.

کالفه شده بودم نمی تونستم کاری کنم از دست خودم عصبانی شدم أه لعنت بهم.خدایا خودت 

دم درگیر بودم...دستمو کردم کمکش کن نذار طوریش بشه.اصالً چرا اینقد برام مهم بود؟باخو 

 توموهامو نفسم رو با حرص دادم بیرون.به دریا نگاه کردم و خیره شدم بهش بیا دیگه مانیا....بیا.

 یه چیزی دیدم تو آب فک کنم خودش بود....یه بار دیگه دیدمش خودش بود درست دیدم.

 داد زدم:مانیا...

 دوییدم سمتش،بقیه ی بچه ها هم دویدن پشت سرم.

فتم نزدیک آب و مانیا رو دیدم که صورتش کبود بود از سرما و نمی تونست راه بره،بچه هم تو بغلش ر 

 بود.رفتم نزدیکش و بچه رو گرفتم و دادم به خونوادش که ببرنش بیمارستان.

مانیا حتی نمی تونست راه بره بغلش کردم و به صورتش نگاه کردم.چرا این دختر جون خودشو به 

ونم واسه بچه ای که اصالً نمیشناختش؟این دختر باهمه ی دخترایی که تاحاال دیدم خطر انداخت ا

فرق داشت.به ویال رسیدیم زود رفتم باال تو اتاق و گذاشتمش رو تخت لباساش خیس خیس بودن 

 سرم و برگردوندم.

 کنین زنگ بزنین دکتر بیاد.چرا نگام می-
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 ی دیگه میاد.تاچند دیقه  سوگند زود شماره رو گرفت و گفت:

 غزل تا قبل این که دکتر بیاد لباساشو عوض کن.-

 غزل:باش پس برین بیرون.

همه رفتیم بیرون و بعد چندمین غزل اومد بیرون و گفت که تموم.دکترهم اومد و به اتاق مانیا 

راهنماییش کردیم.دکتر داشت معاینش می کرد اول دست گذاشت رو پیشونیش و بعد دستشو گرفت 

ولی بدم  و بگیره.خیلی عصبانی شدم نمی دونم براچی...نمی دونم چه مرگم شده بود که نبضش

 میومد دستشو بگیره،نزدیک بود دستشو بشکنم.

 آقای دکتر تموم شد معاینه تون؟-

 آره تموم شد.تب شدید داره سرم براش زدم شاید تا صبح بخوابه چیزی نیست نگران نباشید.-

 ردن و گفتن:خدارو شکر.غزل و سارا هم دیگه رو بغل ک

 واقعاً دوستای خوبی بودن،خیلی براش گریه کردن و نگرانش شدن.دکتر بعد معاینه رفت.

 خب بچه ها برید بیرون که استراحت کنه من حواسم بهش هست.-

 پدرام:توهم استراحت کن داداش تا صبح خوب می شه.

 دیگه می خوابم. باشه شما برین منم چند دقیقه-

 همه رفتن.

 زل:پارسا حواست بهش باشه.غ

 پارسا:مواظبم.
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یه صندلی زدم کنار تختش و نشستم.نگاش کردم واقعاً خوشگل بود این  همه بچه ها رفتن منم

دختر،موهاشو دوست داشتم خیلی بلند بودن.دوست نداشتم به غیر از من کسی دیگه ای 

د با این کاراش...یعنی من منم خورد می کر  ببینه،ولی همش میریختشون بیرون اعصاب موهاشو

دوسش دارم؟ نمی دونم این دختر کی و چجوری وارد قلبم شد ولی مطمئنم که دوسش دارم.دستشو 

 گرفتم تو دستم و یه بوسه ی نرم زدم رو دستش.

 نفهمیدم کی و چجوری خوابم برد.

 زبون مانیا: از

ستست،سرم درد می کرد.همه ی با نوری که تو صورتم خورد چشامو بازکردم،حس کردم تموم بدنم خ

اتفاقات دیشب جلو چشمم رژه رفتن و یادم اومد چه اتفاقاتی افتاد.خواستم بلندشم که حس کردم یه 

چیزی روی دستم سنگینی می کنه نگاه کردم چشام از تعجب گشاد شدن،پارسا اینجا چیکار می 

 کرد؟اونم باال سرمن؟

بغلم کرد و نگرانم بود.این چش شده؟اول که اصالً با  به مغزم فشار اوردم و یادم اومد چطور دیشب

 ً بیخی.با تکونی که به دستم دادم  یه کاسه عسلم نمی شد خوردش،خیلی سرد و خشک بود.اصال

 سرشو بلند کرد و نگام کرد.

 وای چقد قیافش بامزه شده بود.داشت چشماشو می مالید.

 صب بخیر.اینجا چیکارمی کنی؟-

ترسیدم تبت باال بره به  بود دکتر اومد باال سرت و گفت تب داری راستشپارسا:دیشب حالت خوب ن

 خاطر همینم باال سرت موندم.
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 واقعا معذرت می خوام بخاطر من شما کل شبو...-

نذاشت ادامه ی حرفمو بزنم و گفت:نیازی به معذرت خواهی نیست،االن حالت چطوره؟هنوز تب 

 داری؟

 یه کوچولو تب دارم ولی بهترم.-

 ارسا:باشه پس من می رم بیرون و توهم بعد بیا.پ

 باشه ای گفتم و از جاش بلند شد و رفت بیرون.

 یعنی نگرانم شده بود که تا صبح پیشم موند؟

فکرایی که تو سرم بود و پس زدم و بلند شدم تا برم دوش بگیرم.رفتم سمت چمدون و حولم رو 

اومد سرجاش.حوله رو پیچیدم دورم و اومدم تو برداشتم،رفتم یه دوش چند دیقه ای گرفتم و حالم 

جذب و یه تیشرت سرمه ای در آوردم و  ۹۱اتاق تا لباس بپوشم.از تو چمدون یه شلوار سرمه ای 

پوشیدم.موهامم حوصله نداشتم خشک کنم فقط یه گیره زدم که نیاد تو صورتم و رفتم پایین.ساعت 

 .بود.از پله ها داشتم می رفتم پایین۰۱تقریباً 

 غزل:قربونت برم حالت خوبه؟بیا بشین اینجا،توکه دیشب سکته ام دادی؟

 سارا:عزیزم خوبی االن؟چیزیت که نشده؟

 مهسا و پروانه و صبا و...همه حالمو پرسیدن و جمع شدن دورم.

 خوبم فقط یه کم سرم درد می کنه.-

 بابک:بابا این هفتا جون داره چرا نگرانش می شین؟
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ی گن اللی.حاالهم پاشین زود برین برا ناهار یه چیزی بگیرین که حوصله آشپزی غزل:تو حرف نزنی نم

 نداریم.

 من پیتزا می خوام.-

 همه خندیدن.

سارا:مانیا از هرچی بگذره از شکمش نمی گذره ولی نمی دونم چرا کثافت هیکلش اینقدر خوش فرمه 

 و خراب نمی شه؟

 چشم حسود کور بزنید به تخته.-

 ده.بابک و پدرام رفتن که ناهار بگیرن.همه زدن زیر خن

بعد چندمین اومدن،ناهارمون رو خوردیم و نشستیم پای تلویزیون.کیک و چایی هم سوگند آورد و 

 سرمو گذاشتم روی پای غزل که نفهمیدم چیشد که خوابم برد. خوردیم.دراز کشیدم

*** 

 باصدای غزل بیدارشدم.

 غزل:عشقم؟مانیا جونی نمی خوای بیدارشی؟

 خفه خوابم میاد.-

 عصره بخدا پام شکست.۲غزل:واال خوبی به توهم نمیادا،ساعت 

 االن یادم اومد که رو پاش خوابیدم بیچاره گناه داشت.بلندشدم و نشستم.
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پارسا یکی زد رو شونه ی بابک و گفت:بیا یاد بگیر رفاقتو حال کردی غزل تکون نخورد تا مانیا 

 بیدارشد.یه کم یاد بگیر.

 ای دست خوش داشتیم داداش؟بابک:

 دوتایی خندیدن.

 غزل:دوتایی تون دیوونه این.

 آقا پارسا؟-

 پارسا:بــله؟

 می شه با بچه ها بریم خرید حوصلم سر رفته؟-

 پارسا:توکه همش خواب بودی؟

 اگه نمیایین خودمون دخترها می ریم اصالً؟-

 پارسا:باش بابا چرا عصبانی می شین؟

 ایول.-

ها زدم و گفتم آماده باشن،دخترا از خوشحالی بال درآوردن.همه رفتن که آماده صدا همه ی بچه 

سفید ۹۱بشن، منم رفتم تو اتاقم و یه مانتو صورتی کوتاه که خیلی دوسش داشتم با یه شلوار 

پوشیدم.رفتم جلوی آیینه و یه خط چشم خوشگل کشیدم،یه رژ صورتی خوشملم زدم.موهامم ریختم 

و کشیدم.یه جفت کفش اسپرت صورتی هم پوشیدم وااای چقد خوشگلم من.از بیرون و همه رو ات

 خودم تعریف نمی کنما همه می گن.خخخ
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 یکی زد به در.

 بفرمایید.-

 یهو پارسا اومد داخل و خیره شد تو صورتمو مات موند.واه این چشه؟

 کاری داشتین؟-

 پارسا:خواستم بگم اگه آماده این بریم؟

 باشه االن میام.-

 بست و رفت بیرون.کارت بانکی و گوشیم و گذاشتم تو کیفم و رفتم پایین. درو

 بابک:اوالال.راستی تولیدی لباس داری؟هر دقه یه چیز می پوشی!

 آره اگه بخوای برا توهم میارم؟-

 خسته نمی شی اینقد ضایع می شی؟ سوگند:بابک تو

 بابک:باز تو حرف زدی نکبت؟

غزل و صبا و مهسا تو  ال زدیم بیرون و سوار ماشین شدیم.منو سارا وهمه به حرف بابک خندیدن.از وی

ماشین من بودیم،پارسا و سوگند و پدرام و آریا و بابک هم باهم تو یه ماشین بودن.راه 

افتادیم،بعدچندمین رسیدیم به یه فروشگاه بزرگ و ماشینارو پارک کردیم و پیاده شدیم.داشتیم 

ه هارو نگاه می کردیم که چشمم خورد به یه مغازه کفش فروشی که یه توپاساژ قدم می زدیم و مغاز 

جفت کفش مشکی خوشگل اسپرت بود و با الماس های سفید روش کارشده بود واقعا چشمم 
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هم یه کم جلوتر بودن دست غزل و سارا رو کشیدم  و سارا باهم راه میومدیدم بقیه گرفتشون.منو غزل

 مغازه.و رفتیم تو 

 .مسال–

 فروشنده:سالم خوش اومدید!

 ببخشید می شه اون کفش اسپرت ها رو برام بیارین؟-

 فروشنده:البته چندلحظه تشریف داشته باشید.

 از طرز نگاه پسره بدم میومد.

سارا و غزل داشتن کفشا رو نگاه می کردن.پسره کفشا رو درآورد منم رو صندلی نشسته بودم.کفشا 

 ینید تا پاتون کنم!رو آورد سمت من و گفت:بش

تعجب کردم این چی گفت؟به خودم اومدم و گفتم:ببخشید شما پا همه ی مشتری هاتون کفش می 

 کنید؟

 فروشنده:نه پای هرکسی نه!

اینو گفت و نشست تا کفشو پام کنه این پسر چقد پرو بود.تا خواستم دهن بازکنم چندتا فوش بارش 

 و بلندش کرد و گفت:چه غلطی داشتی می کردی؟کنم پارسا اومد و پیراهن پسره رو گرفت 

 پسره که هول شد گفت:من...کاری نکردم فقط...

 پارسا نذاشت ادامه بده گفت:خفه شو بی حیا حرف نزن،زود کفشارو بذارتو ساک و بهم بده.
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پسره که حسابی ترسیده بود زود کفش ها رو گذاشت تو ساک و پارسا هم پولشو داد.اینقد عصبانی 

 ی نتونستم بگم بذارخودم حساب کنم.از مغازه زدیم بیرون.بود حت

پارسا:شما چه مــرگتونه هـــا؟اگه چیزی می خواستین می گفتین که همه مون وایسیم بخریم.مــانیا تو 

 اگه من نمی رسیدم واقعاً میخواستی بذاری اون کفشو پات کنه؟

به کسی ندارم.شما هم به فکر خودت  معلوم هست تو چته؟خودم می تونم از خودم دفاع کنم نیازی-

 باش.

 پارسا:آره دیدم چقد تونستی دفاع کنی.

 غزل:أه بسه دیگه تو خیابونیم ها؟اتفاقی که نیوفتاده چتونه عین سگ و گربه به هم می پرین؟

 دیگه هیچ کدوممون حرفی نزدیم تا رسیدیم پیش ماشینا.

 ساعت منتظرتون بودیم ؟۰بابک:پس کجا بودین 

 راه بیوفت بابک اینقد حرف نزن.پارسا:

بابک،منو غزل و سارا می ریم یه رستوران اگه شما میاین که بیایین پشت سرمون اگه هم نه که برین -

 خونه تا ما بیاییم.

 اینو گفتم و سوارماشین شدم و حرکت کردیم سمت رستوران.

ر شدن.به رستوران رسیدیم غزل اعصابم بهم ریخته بود اینقد با سرعت می رفتم که اونا کالً ازمون دو 

آدرس رو براشون فرستاد.رفتیم و نشستیم،بچه ها رفته بودن دستشویی فقط من و غزل نشسته 

 بودیم.
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غزل:مانیا ببین می خوام یه چیزی بهت بگم ولی قول بده عصبانی نشی این مدت نمی دونستم 

 چجوری بهت بگم!

 بگو غزل گوش می دم؟-

وقعی که مادر پارسا یعنی خالم تو رو تو تولدم دید ازت خوشش اومد گفت غزل:چند وقته...یعنی از م

که باهات حرف بزنم ولی نمی دونستم چجوری بهت بگم.مانیا فکر کنم پارسا دوست داره بخاطر 

همینم تو بازار اون جوری عصبانی شد.حاال هم فکراتو بکن و بگو که نظرت درمورد پارسا چیه؟پارسا 

م که من ازش خبردارم پسره چشم هرزی نیست که االن چشمش دنبال تو باشه و پسرخوبه تا اونجاه

 فردا هم یکی دیگه ولی تصمیم با خودته.

اصن نمی دونستم چی بگم...یعنی دوسم داشت؟مگه می شه؟اون اصالً معلوم نبود چجوریه؟هرچند 

 که بدمم نمیومد ازش.

 باید فکرامو بکنم. به خودم اومدم و گفتم:غزل فعالً نمی تونم چیزی بگم

غزل خواست چیری بگه که بچه ها اومدن و شروع کردن به شوخی و خنده کردن.جسمم پیش بچه 

ها بود ولی تموم فکر و ذکرم درگیر حرفای غزل بود.حتی اون پسره رامینم که غریبه بود فهمید ولی 

می شد،خیره داشتم  من احمق نفهمیدم آخه ادم اینقد خنگ.هنوز تو چهره ی پارسا عصبانیت دیده

 نگاش می کردم که غزل گفت:خوردیش بابا بسه.

 یهو از فکر دراومدم و گفتم:تو فکر بودم حواسم نبود.

 غذامون تموم شد و خواستیم بریم خونه که گفتم:یه کم پیاده روی کنیم؟

 سوگند:من که نمی تونم از صبح خسته شدم.



 
 
 

 
128www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

 وان برن.صدای همه ی بچه ها در اومد و گفتن خستن و می خ

 پارسا:شما برین من با مانیا میام.

 غزل اومد کنارم و گفت:اگه خواست باهات حرف بزنه عصبی نشی ها،درست رفتار کنی.

 گمشـــو،منو تنها می ذارین و می رین!؟–

 غزل یه چشمکی زد،کثافتا فکر کنم از لج ما رو تنها گذاشتن.

 ارم.کثافتا از خدا خواسته قبول کردن و رفتن،براتون د

اونا رفتن و منو پارسا باهم داشتیم پیاده می رفتیم،چندتا پسر از کنارمون رد شدن طوری نگاه کردن که 

 فک کردم لختم.

 دورو برت فهمیدی؟؟؟ پارسا نگام کرد و با اخم گفت:نبینم یه بار دیگه موهاتو اینجوری ول کنی

 اونوقت چرا باید به حرفات گوش بدم؟-

 پارسا:چون....چون..

 چون چی؟-

جاده خلوت بود و هیشکی نبود.دستم و گرفت و منو نشوند رو صندلی کنارجاده،تنم مور مور شد 

 چون دستش بهم خورد،نمی دونم چم شده بود.

 چون چی؟چی می خواستی بگی؟-

 پارسا:چه جوری بهت بگم؟از جواب تو می ترسم.
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خدا االن آمادگیش و  داشتم سکته می کردم نکنه همونی که غزل گفت و می خواد بگه؟نه

 ندارم...اوف

تکون بخورم انگار ماتم  پشت سرم انگار با میخ منو چسبوندن به زمین نمی تونستم دستشو گذاشت

 *بوسید* برده بود.صورتش و اورد نزدیک صورتم که چشام رو بستم و یه دفعه پیشونیم رو

چم شده چرا مثل دیوونه ها داغ شدم...گرمم شد...حس کردم دیگه نمی تونم نفس بکشم...من 

 کنم؟چرا نمی زنم زیرش؟انگار خشک شدم.نشستم و هیچ کاری نمی

 خودشو ازم جدا کرد و یه دست کشید توی موهاش....چندتا نفس عمیق کشید.

 خودم اومدم و گفتم:چرا اینکار رو کردی دیوونه؟ به

 ارم" لعنتی!گفت:چون "دوستت د دستشو از رو صورتش برداشت و تقریباً با داد

هنگ کرده بودم،مغزم دستور هیچ کاری رو بهم نمی داد،باخودم کنار نمیومدم.این االن چی 

 گفت؟منو دوس داره؟نمی تونم باور کنم.

اصن چرا سرش داد و بیداد نکردم ؟چرا از خودم دورش نکردم؟یه حسی بهم می گفت بذار کنارت 

لرزش صداش می تونستم بفهمم چقدر حالش باشه اما یه حسی هم بهم می گفت نه پسش بزن.از 

 خرابه.

اومد روبروم و گفت:بابت بوسه ببخشید واقعاً دست خودم نبود ولی مانیا باور کن واقعاً دوستت 

دارم.نمی دونم کی و چجوری تو دلم جا باز کردی ولی از همون موقع  تولد که اومدی داخل به دلم 

وقتی دیشب دیدم اونجوری رفتی تو آب  وشم میومد...نشستی....نمی دونم چم شده بود ولی ازت خ

دیوونه شدم....اومدم و هرچی دنبالت گشتم نبودی....از ترس داشتم می مردم،وقتی از دریا اومدی 
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بیرون و دیدم رنگت کبوده اصالً نفهمیدم چجوری رسوندمت ویال به دکتر زنگ زدم و اومد وقتی گفت 

شد ولی تا صبح پیشت بودم که نکنه تو شب تبت بره باال.ببین  جای نگرانی نیست یه کم خیالم راحت

مانیا اینارو نمی گم که قبول کنی و بگی دوسم داری نه اینارو می گم که بدونی واقعاً عاشقتم خودمم 

نمی دونم کی ولی عاشقت شدم...اون چشمای قشنگت منو جادو کرد...اون دل مهربون و رفتار لجباز 

ودش کرد....کاری کرد که توی همین چند روز مهرت به دلم بشینه...نمی دونم و غدت منو دیونه ی خ

 بود یا چیز دیگه ای ولی کاری کرد که *عاشقت بشم.* حکمت خدا

انگار یه سطل آب یخ ریخته باشن سرم همونجا خشک شده بودم واقعاً نمی دونستم چی باید بگم یا 

 بگم نه ولی چیکار کنم؟ ازشم بدم نمیومد چیکارکنم؟ پسر بدی نبود که ازش ایراد بگیرم و

ببین پارسا تا جایی که می شناسمت پسر خوبی هستی حتی لیاقتت بیشتر از منه نمی خوام پیش -

خودت بد برداشت کنی ولی تو خیلی یهویی بهم گفتی واقعاً نمی دونم چی باید بگم،باید بهم فرصت 

 بدی تا فکرکنم!!!

 وای صبر می کنم.پارسا:باش پس تا هرموقع که بخ

 بلندشد و گفت:حاال هم پاشو بریم هواسرده سرما می خوری...فقط خواستم حرف دلمو بهت بزنم.

 و نیم بود وای چقد دیرشده بود.۰بلندشدیم و راه افتادیم سمت ویال به ساعت نگاه کردم تقریبا 

فتم تو اتاق و لباسامو با یه به ویال رسیدیم در رو باز کردیم و رفتم تو اتاق.بچه ها همه خواب بودن ر 

شستم و برگشتم تو  شلوار و تیشرت عوض کردم و رفتم تو حموم تا صورتم رو بشورم،صورتم

اتاق.دیدم یکی دراز کشیده رو تخت واه این دیگه کیه؟رفتم نزدیک و دیدم پارسا.زدم بهش و گفتم:تو 

 اینجا چـی می خوای؟
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 پارسا:خب این اتاقمه ها؟

 مرم و گفتم: اگه این اتاق تو پس اتاق من کدومه؟بدو پاشو برو پایین.دستامو زدم به ک

پارسا:از اولم اینجا اتاق من بود دیشب حالت بد بود گذاشتم بخوابی و چیزی نگفتم حاال هم برو رو 

 زمین بخواب که خیلی خوابم میاد.

 حاال که اینجوریه چرا منم رو تخت نخوابم ها؟؟-

 من همچین دختر شیطونی ام.شیطنتم گل کرده بود.بعله 

 پارسا:چی؟جفت من؟

از قیافش خندم گرفت.رفتم نزدیک تخت و گفتم:آره دیگه خب خیلی ها آرزوشونه که پیشت بخوابن 

 منم یکی.

وای خدا قیافش داشتم از خنده می مردم به زور جلو خودمو گرفتم.دراز کشیدم رو تخت کنارش و 

امو بستم و بعد چند دقیقه که فهمیدم خوابیده رومو پشت کردم بهش اونم پشتش به من بود چش

 کردم سمتش و با پاهام هلش دادم پایین.

 از خنده داشتم می ترکیدم.یهو پاشد و گیج گفت:چـیه؟چـی شده؟

 من افتاد دید که دارم می خندم،گفت:کار تو بود آره؟این چه کاری بود آخه؟ چشمش به

 پارسا اینجا جای منه. خندم و کنترل کردم و گفتم:خب دیگه آقا

ی بحثو ندارم وگرنه برات می گفتم.از امشب یه شب تو می خوابی رو تخت یه  پارسا:حیف که حوصله

 شب من فهمیدی؟اتاقه دیگه ای نیست.
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 باشه بابا حاال بخواب فردا واسه تو.-

 دراز کشیدم و چشامو بستم و خوابیدم. 

*** 

 ۰نبود.به ساعت نگاه کردم اوه اوه ساعت  ندشدم نشستم،پارسارو بازکردم آفتاب دراومده بود.بل چشام

ظهربود چقد خوابیدم من.از رو تخت بلند شدم و رفتم سمت روشویی و صورتم و شستم و اومدم تو 

اتاق لباسام رو با یه تیشرت قرمز و یه شلوار جذب سفید عوض کردم،موهامم شونه زدم و دم اسبی 

 بستم و رفتم پایین.

 سرکار خانوم تشریف آوردن؟به  سارا:به

 غزل:می گفتی صبحونه رو آماده می کردم رو تخت می خوردی؟

 صدامو بچگونه کردم و گفتم:اصال من با همتون قهرم.

دخترا و پسرا زدن زیر خنده، پارسا هم داشت لبخند می زد...وای خدا دوست دارم انگشتم رو بذارم 

 روی چال لپش.

 لط کرده چرا ناراحتی بیا بغلم ببینم؟غزل:چرا بابایی؟مامانت غ

 رفتم نشستم رو مبل و کنار غزل.

 غزل:خب بابایی بگو ببینم کی اذیت کرد دختر خوشگل منو.

 خب معلومه دیگه مامانی.-

 بعد غزل بلند شد و با بالشتکا مبل افتاد دنبال سارا.
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 غزل:وایسا ببینم چرا بچم رو اذیت کردی ها؟

 یچ کاری نکردم.سارا:بابا بخدا من که ه

 همه داشتن می خندیدن انگارداشتن طنز نگاه می کردن.خودمم خندم گرفته بود.

 بابک:مانیا چه باحال صدا بچه در میاری؟

 بعله دیگه.-

پارسا خندشو خورد و جاش عصبانی شد.یعنی بخاطر حرف بابک؟یعنی تا این حد غیرتی بود؟من باید 

 چه جوری با این کنار میومدم؟

ز تو آشپزخونه داد زد و گفت:به جای این همه مسخره بازی در بیارین،بیاین اینجا سفره رو سوگند ا

 آماده کنین.

همه بلند شدیم و رفتیم سمت آشپزخونه.هرکی یه چیزی می ذاشت تا سفره آماده شد و نشستیم 

 شروع کردیم به خوردن.

 یی درست کنم.سوگندجون مرسی خیلی خوشمزه شده عمرا اگه من بتونم همچین غذا-

 پدرام:یعنی بلدنیستی غذا درست کنی؟

 نوچ.-

 پروانه:حتما تو خونه دست به سیاه سفید نمی زنی درسته؟

 چرا باید دست بزنم خب معلومه نمی زنم.-
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غذا رو خوردیم و سفره رو جمع کردیم و مثل همیشه ظرفا رو گذاشتم پای دخترا.از ظرف شستن 

تم روی تخت.خاک تو سرت کنن تانیا که اصال نمی گی یه خواهر متنفر بودم.رفتم تو اتاقم و نشس

 داری.

 گوشی رو درآوردم و بهش زنگ زدم،جواب داد:بله؟

 بله و بال.-

 تانیا:وای عشقم چخبرا خوبی؟

 کنی!حاال یادم افتادی اره؟تاخودم زنگ نزنم که تو اصالً یادی نمی-

 دارم.تانیا:مانیا جونم بخدا تو که می دونی اصالً وقت ن

 می دونم ولی باید زنگ بزنی یا نه؟-

 تانیا:ببخشید!!!

 حاال لوس نشو .واسه تولدم میای یانه؟-

 تانیا:فکرنکنم بتونم بیام.

 اشکال نداره خوشگلم.-

حرف زدن قطع کردم و به مامان زنگ زدم کلی سفارش کرد که مواظب خودم باشم از  بعد چند دقیقه

پا می شد میومد همینجا....با مانی هم کلی حرف زدم....رفتم  جریان دریا هم چیزی نگفتم وگرنه

 پایین همه رو مبل نشسته بودن.

 بچها پاشین بریم تو حیاط والیبال.-
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 همه برگشتن سمتم و پرهام گفت:تو از کجا اومدی دختر؟

 سوگند:تو همیشه پیشنهادهای خوبی می دی.راست می گه بلندشیم بریم بچه ها.

 نت مانیا حوصله مون سر رفته بود.غزل:وای قربون زبو 

 چاکرشما!!-

 همه خندیدن.

 پرهام:تو چقد باحالی دختر.

 نــوکر شــوما داش پرهام.-

 پارسا قیافش درهم شد و گفت:بچه ها پاشین دیگه بریم تور رو وصل کنیم.

 پسرا رفتن بیرون تا تور رو وصل کنن ماهم توپ والیبال رو برداشیم و رفتیم بیرون.

 ترا یه سمت،پسراهم یه سمت.خب دخ-

 پارسا:فکر کردین شما دخترا می تونین مارو ببرین؟

 غزل:جوجه ها رو آخر پاییز می شمارن اقا پارسا!!

 همه خندیدیم به این کل کل ها.

ما سمت راست،پسراهم سمت چپ وایسادن.عاشق والیبال بودم.اولین سرویس رو من زدم که بابک 

رسید و توپ خورد تو زمینشون و یه امتیاز به نفع ما شد.مهسا و خواست بزنه زیرش دستش بهش ن

غزل و سارا و سوگند و بقیه ی دخترا جیغ و دست می زدن.بازی ادامه داشت.ست آخر بود و تیم ما 

 بود.۱بر۱
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 ۰۸بودیم و پسرا ۱۰ما 

 سارا:پسرا چیشد پس همش می گفتین ما می بریم؟هر کی باخت امشب شام کباب درست می کنه.

 بابک:حاال می بینیم دخترا.

 .۱۱پسرا هم  ۱۴ما شدیم 

 و بردیم. ۱۵سارا به من پاس داد و منم به صبا.صبا محکم زدش تو زمین پسرا.حاال شدیم 

 همگی شروع کردیم به جیغ زدن.

غزل:خب آقایون ما میریم لباسامون رو عوض می کنیم تا شما شام رو حاضر کنین که خیلی 

 گرسنمونه.

یم و رفتیم داخل و لباسامون رو عوض کردیم و یه دوش گرفتم.اومدیم بیرون و رفتیم تو همگی خندید

 حیاط دیدیم پسرا دور هم جمعن.

پارسا داشت ذغال ها رو باد می زد،بابک داشت جوجه هارو سیخ می زد،پدرام هم فلفل هارو.بقیه 

 پسراهم دور هم جمع بودن.

 گرفتنت آبروی چندین سالمون رو بردی!پارسا:خـــاک تو سرت بابک با این سرویس 

 بابک:من چیکار کنم خو خیلی محکم بود نرسیدم بش.

 ماهم پشت سرشون بودیم و می خندیدیم.

 پارسا بش حق بده خب،اگه خودتم بودی نمی گرفتیش.-

 پارسا:نه بابا؟؟!
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 جــون علی بابا.-

 کنین و بیارید اونجا.مهسا:خب پسرا ما می شینیم رو صندلی تو حیاط شما هم شامو حاضر 

 پرهام:حاال مهسا خانوم شما هم واسه ما زبون در آوردی؟

 مهسا:بعله دیگه.

 سره صندلی ها و با دخترا گفتیم و خندیدیم بعد چند مین کباب ها رو اوردن. نشستیم

 آفرین چه بوی خوبی هم دارن.-

 ری گیرتون نمیاد.پارسا:بخورین که به این کباب میگن کباب پارسا پز،دیگه کباب اینجو 

 سارا:وای چه اسمی هم داره.

 شامو با شوخی های بابک و بقیه بچه ها خوردیم و رفتیم داخل ویال.

 سارا:بچه ها من می رم بخوابم خیلی خستم.

 برو عشقم برو الال.-

 سارا رفت باال و رو کردم سمت بچه ها و گفتم:بچه ها بیایین بشینین کارتون دارم.

 پارسا:چی شده؟

 گند:چیکار داری مانیا؟سو 

 چقد حرف می زنین بیایین بشینید تا بهتون بگم.-

 همه نشستیم.



 
 
 

 
138www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

 خب بچه ها فردا تولد سارا.-

 بابک:واقعــاً؟

 غزل:پاک یادم رفته بود،باز خوبه تو یادت بود.

خب دیگه اینقد حرف نزن.بابک تو فردا سارا رو با خودت می بری بیرون می گردونیش و نمیاریش تا -

ت زنگ بزنم..پارسا توهم می ری و سفارش کیک رو می دی و می ری دنبالش.پدرام و آریا شما هم به

می رین وسایل تزیین می گیرین و میارین برامون.منو بقیه دختراهم خونه رو تزیین می کنیم و عصرم 

 می ریم خرید لباس.اوکی؟

 پروانه:چه برنامه ریزی دقیقی.

 بععله.-

 و من یه چند دیقه ای پیش دخترا موندم و واسه فردا برنامه ریختیم. پسرا رفتن تو اتاقاشون

از پله ها رفتم باال و در اتاق رو بازکردم دیدم پارسا رو تخت دراز کشیده .خواستم برم داخل که پام 

گیر می کنه به فرش تو اتاق و با کله می خورم زمین.از درد یه جیغ کوچیک کشیدم.پارسا سریع از رو 

 د شد و اومد سمتم.تخت بلن

 پارسا:مانیا حالت خوبه؟چیزیت که نشده؟

 پام...پام درد می کنه پیچ خورده.-

 دست زد به مچ پام که دادم رفت هوا.

 آی آی درد می کنه پارسا ولش کن.-
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 پارسا:بلندشو کمکت کنم دراز بکشی رو تخت.

 امشب نوبت تو بودا؟؟-

  

زمین بخوابی پاتم که درد می کنه اشکال نداره امشبم تو  پارسا خندید و گفت:تو سوسولی نمی تونی رو

 بخواب.

 فت و بلندم کرد و با کمکش نشستم رو تخت.خوب بود این پسر....دستم رو گر چقد 

 مرسی.-

 پارسا:کاری نکردم که.

جاشو انداخت رو مبل و دراز کشید....پام  سا پتو انداخت روم و خودشمپار تخت دراز کشیدم سره

 لی درد می کرد،چشمامو بستم و خودمو تسلیم خواب کردم.خی

********* 

 

 و جیغ جیغا غزل بیدارشدم. با سروصدا

ظهره پاشو دیگه بابک با هزار زور سارا رو راضی کرد که برن بیرون اون ۰خواب الو ساعت غزل:بلندشو

 موقع تو هنوز خوابی؟پاشو دیگه!

 باش بابا اومدم برو تا بیام.-

 :نرم باز بگیری بخوابی ها؟؟غزل
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 نه برو!!!-

غزل رفت بیرون،منم رفتم سمت دستشویی و صورتم رو شستم و اومدم تو اتاق.یه شلوار جذب 

سانت قرمز پوشیدم با یه پیرهن سفید و قرمز آستین کوتاه.موهامو شونه کردم و دم اسبی بستم و ۹۱

 رفتم پایین.

 خب بچه ها وسایل تزیین کجان؟-

بلند کرد واسه این وسایل اون موقع پرنسس االن از خواب  ۹نجا گذاشتم.غزل ما رو ساعت پدرام:او 

 هفت پادشاه بیدار می شه.

 هه هه هه بامزه.اینقد غر نزن بدو برو یه چهار پایه بلند پیدا کن بیار که دستمون به سقف برسه.-

 پدرام:چـــشم قربان.

 نار.غزل تو هم بدو با مهسا برو مبل هارو بزن ک-

 غزل:چــشم فرمانده.

 خندیدم و گفتم:کـــوفت.!

منو بقیه بچه ها بادکنک ها رو باد می کردیم،بادکنک ها سفید و صورتی بودن خیلی خشکل بودن 

 خداییش.

 پدرام بدو برو رو چهارپایه.!-

 پدرام:بازم چشم.

 ف.پدرام و فرستادم باال و بادکنک ها رو یکی یکی دستش می دادم که بزنه به سق
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 إه پدرام اونجا نه یکم اونطرف تر.-

 پدرام:باشه بابا پ چرا میزنی؟بیا حاال خوبه؟

 اره حاال خوب شد.-

بعد چند ساعت خسته کننده و طاقت فرسا باالخره کار تزیین تمام شد و همه جا رو خشکل تزیین 

 شده بود. ۲کردیم.ساعت 

ه شیم که بریم برا خرید لباس و زودی دخترا و پسرا دست همتون دردنکنه،خب دخترا پاشین آماد-

 برگردیم.

 همه رفتیم تو اتاقامون تا آماده شیم.

مشکی و یه شال مشکی پوشیدم.موهامم گذاشتم باز و  ۹۱یه مانتو سفید کوتاه با یه شلوار تنگ 

 بیرون شال،یه جفت کفش اسپرت سفیدم پوشیدم که در باز شد و پارسا اومد تو.

 سالم.کیک رو خریدی؟-

یره شد بهم و بدون اینکه جواب بده نشست رو تخت.رفتم کنارش و گفتم:چته چرا اینجوری می خ

 کنی می گم کیک رو خریدی یانه؟

سوال دیگه   پارسا:خب معلومه که خریدم بعدشم دادمش غزل گذاشتش تو یخچال بعدم اومدم اینجا

 ای نداری؟

 گیج گفتم:چته تو؟

 دونی چمه آره؟نگاه کرد تو چشمام و گفت:می خوای ب
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 آره بگو.-

پارسا:بدم میاد موهاتو اینجوری ول می کنی دورو برت می فهمی یعنی چی؟نمیخوام کسی جز من 

موهاتو ببینه می فهمی چی می گم؟از این بدم میاد وقتی می ری بیرون پسرا چهارچشمی نگات می 

 کنن،دوست ندارم کسی جز من نگات کنه.حاال بازم می خوای بدونی چمه؟

ین پسر واقعا دیونه بود چی می گفت؟یعنی ممکنه واقعاً دوسم داشته باشه؟نه فک ا

 ً  باورم نمیشه...اصالً عشق و دوست داشتن چجوریه؟! نکنم...اصال

این حرفات یعنی چی؟یعنی می خوای باور کنم که دوسم داری؟یعنی می خوای بگی که خیلی برات -

 مهمم؟

ای من اون شب توی پارک داشتم چی بهت می گفتم؟داشتم  پارسا نگام کرد و گفت:دختر تو دیونه

برات داستان تعریف می کردم؟گفتم می خوامت یا نه؟گفتم دوست دارم یا نه؟پس چراتو جز خودت 

کسی رو نمی بینی؟چرا بجز خودت به کسی دیگه ای فکر نمی کنی؟چرا نمی بینی که من دوست دارم 

 و برام مهمی؟!

رسا بسه.من زیاد خوشم نمیاد کسی بهم گیر بده پس لطف کن و اینجوری عصبی گفتم:بــسه دیگه پا

 باهام رفتار نکن.

بلند شد و رو بروم وایساد یه تیکه از موهام که بیرون شال بود و گرفت تو دست و گفت:پس تو هم 

 لطف کن و این المصب ها رو بیرون نریز.

 اینو گفت و رفت بیرون.
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با این عمراً اگه بتونم حتی یه روز زندگی کنم.یا خودمو می کشم یا هوووف از دست این پسر بخدا من 

 اونو.

رفتم جلوی آیینه و خودم رو نگاه کردم آخه این موها چشونه این پسرم دیوونه شده بخدا.شالمو در 

آوردم و موهامو جمع کردم باال و دوباره شالم رو زدم.اصالً نمی دونم چرا ولی به حرفش گوش کردم 

 تی مانی هم به تیپ و قیافم گیر نمی داد.منی که ح

از اتاق زدم بیرون، دخترا همه آماده بودن پارسا یه گوشه وایساده بود،پاشو تکیه داده بود به دیوار و 

 اخماش تو هم.

 بچه ها حاضرین بریم؟-

  

با صدای من سرشو چرخوند سمتم وقتی دید موهامو جمع کردم یه لبخند خیلی کوچولو کنار لبش 

 مد....کوفت بگیری که هرموقع اون چال رو می بینم دلم قنج می ره.او 

 پروانه:ما همگی حاضریم بریم مانیا.

 پارسا:صبرکنین منم باهاتون بیام نمی خوایین که تنها برین بیرون اونم این موقع شب؟

 واه مگه شب آدم می خوره؟-

 ختر تنها اونم شب تو خیابون باشه.پارسا:برای شما شاید ایرادی نداشته باشه ولی ما نمی ذاریم د

 یه سوت بلند زدم و گفتم:آها اوکی.پس بریم.

 سوار ماشین شدیم.مهسا و صبا و پروانه و سوگند با یه ماشین رفتن.منو غزل و پارسا هم با یه ماشین.
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جلوی یه فروشگاه بزرگ نگه داشتیم و رفتیم داخل.همینجوری می گشتیم که یه مغازه دیدم لباسهای 

 جلسی خوشگلی داشت.م

 بچه ها بیایین اینجا.-

همگی رفتیم تو مغازه و بچها داشتن لباس انتخاب می کردن که یه لباس قرمز که دنباله داشت و از 

 جلو یه کم کوتاه بود رو برا سارا انتخاب کردم.رفتم سمت دخترا.

هر مدلی که دوست دارین خب بچه ها این لباسو برا سارا گرفتم.شما همتون باید لباس سفید بخرین -

 ولی باید سفید باشه.

 غزل:اوکی.

 رفتم سمت پارسا و صداش کردم:پارسا؟

 پارسا:بلــه؟

 به پسرا بگو کت و شلوار مشکی بپوشن پیرهن زیرشم سفید باشه.-

 پارسا:امر دیگه ای نیست؟

 اگه بود خبرت می کنم!-

 خندید و رفت.

با تور درست شده بود که تا روی رونم بود وای خیلی چشمم خورد به یه پیرهن سفید خشکل.پایینشم 

 خوشگل بود.

 پارسا اومد نزدیکم....پیرهن رو گرفتم سمتش و گفتم:چطوره؟
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 یه کمی به پیرهن نگاه کرد و بعد به من...باز اخماش رفت تو هم وای از دست این باز چشه؟

 و بپوشی؟پارسا:حاال من هیچی نمی گم یعنی واقعاً تو خودت می خواستی این

 تو چرا اینقد به همه چی گیر می دی؟خب مگه چشه؟لباس به این خوبی؟-

پارسا:به این می گی خوب؟تو فکر می کنی این خوبه؟بلندیش که تا روی رون پاته حتما چیزی هم 

زیرش نمیپوشی دیگه نه؟باال تنشم که اصال بند نداره،بعد چطور می خوای اینو جلوی این همه پسر 

 تنت کنی ها؟

 هو حاال یه نظر ازش خواستیم ببین چقد سخنرانی کرد برامون.-

 پارسا:اگه بنظرت سخرانی می کنم پس چرا ازم نظر خواستی؟

 ً این بچه نمی تونه یه بار مثه آدم رفتار  اینو گفت و رفت.یعنی حرف بدی زدم؟ناراحت شد؟اصال

 ً  مگه لباسه چش بود؟به من چه خودش سره یه موضوع الکی بهم گیر می ده،خب  کنه.اصال

 ً من  زد تو ذوقم کثافت.لباسو گذاشتم سره جاش و دنبال یه لباس بهتر و پوشیده تر می گشتم.اصال

 نمی دونم چرا به حرف این دیونه همش گوش می گیرم؟؟از بس خنگـــم دیگه.

نگامو چرخوندم و یه لباس خیلی شیک دیدم.سفید و بلند بود یقه ش هم بسته بود و با سنگ 

 رشده بود.فوق العاده بود.لباسو گرفتم و سمت فروشنده رفتیم و حساب کردیم.کا

از مغازه زدیم بیرون،پارسا انگار از دستم ناراحت بود آخه بام حرف نمی زد.بیخی اصالً عادت نداشتم 

ناز کسی رو بکشم یعنی اصالً بلد نبودم.دخترا گفتن که می رن برا سارا کادو بخرن هرکدومشون رفتن 

یه مغازه قرار شد همه بعد خرید جمع بشیم پیش ماشین.چشمم افتاد به یه مغازه طال فروشی  تو

 پارسا هم کنارم بود ولی بهش محل نذاشتم و رفتم سمت طال فروشی.
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 ساله بود.از همون نگاه اول خوشم بهش نیومد.۱۲یا۱۲یه پسر تقریبا  فروشنده

 سالم.-

 فروشنده:سالم خوش اومدین.

 باشه،دارید؟؟ می خواستم البته طال سفید باشه پالکشم به شکل ماه یه گردنبند-

 فروشنده:البته، واقعاً سلیقــه ی خوبی دارین.

 اگه می شه سرتون به کار خودتون باشه اینجوری بهتره.-

 فروشنده:منظوری نداشتم.

 منم کالً گفتم.-

 ت.پسره ی چندش روانی.رفت و گردنبند رو اورد خوشگل بود به دلم نشس

 همین خوبه برام بذارینش تو یه جعبه شیک و صورتی.-

 چقدر می شه؟-

 فروشنده:قابلی نداره.

 ممنون لطف کنید و زودتر بگید کار دارم؟-

 فروشنده:)........(

 کارتم رو دادم و پول رو کشید و کارت رو داد.

 از مغازه زدم بیرون.
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 پارسا:بریم؟

 آره بریم.-

 بچه ها منتظر ما بودن.

 جا بودین شما؟چقدر دیر کردین؟غزل:ک

 تا انتخاب کردم طول کشید حاال بریم.-

 شب بود.رفتیم داخل.۹همه سوار ماشین شدیم و راه افتادیم سمت ویال.ساعت

 غزل:مانیا جونم اول موها منو درست می کنی ها؟

 سوگند:مگه بلده؟

 غزل:بله که بلده کالس آرایشگری رفته عشقم.

 د آماده شه بیاد تو اتاقم لباسشم با خودش بیاره.خب زود زود هرکی می خوا-

 رفتم تو اتاقم و یه تاپ صورتی با شلوارکش پوشیدم همه  موهامم جمع کردم باالی سرم.

 دره اتاقم زده شد.

 غزل:خانوم آرایشگر من وقت قبلی گرفته بودم می شه بیام تو؟

 ه.خندیدم و گفتم:اینقد مسخره بازی در نیار زود بیا تو دیر شد

 دیدم در باز شد و مثله یه گله ریختن داخل، لباساشونم تو دستشون.

 زدم زیر خنده و گفتم:یه کم یواش تر بشینید.
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 اول غزلو آماده کردم.

 خب غزل لباست چطوریه ببینم؟-

 نگاش کردم یه لباس کوتاه دو بنده.

 خب پس بهتره موهات باز باشن رو این لباس بیشتر میاد.-

و پشت به آیینه آرایشش تکمیل شد موهاشم فرکردم البته فر درشت و ریختم رو  نشست رو صندلی

شونه هاش.لباسشم پوشید و یه جفت کفش پاشنه بلند سفیدم پوشید کثافت خیلی خوشگل شده 

 بود.

 شدی. گمشو خره خیلی خوشگل-

 اینم از طرز تعریف کردنش. غزل:مرسی عزیزم

 خفه.-

 م همه شون خیلی خوشگل شده بودن.غزل رفت و بقیه رو آماده کرد

 مهسا:مانیا جون کارت حرف نداره چرا یه سالن نمی زنی؟

 حاال ببینیم چی می شه،ابجیم داره مدرکشو می گیره منم می رم پیشش.–

 باز شد و به جیغ کوچولو کشیدم. آماده شدن و رفتن پایین.خواستم برم آماده شم که یهو در همه

ت که ببینه چخبره منو که دید سرشو انداخت پایین و گفت:ببخشید،ببخشید پارسا یه نگاهی انداخ

 نمی دونستم اینجایی.

 اینو گفت و رفت. وای آبروم رفت.آخه کی بدون در زدن میاد تو دیونه.
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رفتم جلوی میز آرایش نشستم و شروع کردم به درست کردن موهام.چون یقه ی لباسم بسته بود 

بهش میاد،موهامو جمع کردم باال مدل شلخته درستشون کردم یه تار از  موهام جمع بشن باال بیشتر

پیش گوشم در آوردم و فر کردم.کار موهام تموم شد حاال نوبت آرایش صورتم بود از آرایش زیادی 

بدم میومد یه خط چشم مشکی پشت چشمم کشیدم،یه رژ قرمز مخملی خوشگلم زدم.لباسم رو 

مثل پیرهن یقه اسکی،یکی از آستیناش بلند بود تا مچ دستم اون  پوشیدم از یقه کامال بسته بود

یکیش هم آستین نداشت بلندیش هم تا نوک پام بود.یک جفت کفش سفید پاشنه بلند هم 

پوشیدم.تو آیینه خودمو نگاه کردم وای چقد خوشگلم من یه بوس فرستادم برا خودم و رفتم لباس 

 سارا رو گذاشتم رو تخت و رفتم پایین.

 گوشیم تو دستم لرزید بابک بود،جواب دادم:بله؟

 بابک:بابا چیکار می کنین شما؟بخدا موهام سفید شد با این دختر دیوونه زود باشین دیگه.

 خندیدم و گفتم:اینقد حرف نزن،دیگه می تونی بیاریش خونه.

 اینو گفتم و قطع کردم.رفتم پایین ببینم چخبره.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از زبون سارا:

دیدم بابک با موبایلش داره حرف می زنه از صبح معلوم نبود چش شده؟آخه این از کی تا حاال منو 

 میاره بیرون؟ظهر که بردم رستوران بعدش رفتیم قدم زدیم،االنم که آوردم پارک.

 ه چرا منو از صبح تاحاال اوردی بیرونسارا:بابک چی شده؟کی می ریم خونه؟اخ

 بابک:پاشو بریم دیگه،اینقدر حرف نزن.
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آخیش باالخره می خوایم بریم،خسته شدم.سوارشدیم و راه افتادیم سمت ویال تا خونه هیچ کدوممون 

 حرفی نزدیم.

 ده .ش۰۰رسیدیم و پیاده شدیم دیدم همه چراغا ویال خاموشه یعنی خوابیدن؟نه بابا تازه که ساعت 

 سارا:چرا چراغا خاموشه؟

 بابک:بچه ها خونه نیستن رفتن بیرون زنگ زدن و خبر دادن.

 پکر گفتم:خب چرا ما نرفتیم پیششون؟یعنی االن من تنهایی چیکارکنم اینجا؟

 بابک:اینقد غر نزن خستم برو تو دیگه.

 ان براشون دارم.از دست همه شون ناراحت بودم کثافتا می رن بیرون به من نمی گن....بذار بی

در ویال رو باز کردم که باصدای جیغ و دست بچه ها کلی شکه شدم،کلی کاغذ ریخته شد رو سرم و 

 همه باهم گفتن:*تولدت مبارک*

تعجب کرده بودم هنوز تو شک بودم یعنی اینا برا من تولد گرفتن؟اصالً مگه امروز چندمه؟؟وااااای 

 اسفند بود چرا خودم یادم نبود؟!۴خدا 

 باورم نمیشد.غزل پرید بغلم و گفت:تولدت مبارک عشقم.

 سارا:مرسی عزیزم.

 خیلی خوشحال شده بودم آخه حتی خودمم یادم نبود.

 بلند گفتم:عاشق همتونم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 
 
 

 
151www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

 از زبون مانیا:

ا بغلش کردن و تبریک گفتن،منم رفتم سمتش وبغلش کردم و سارا کلی خوشحال شد.همه بچه

 گفتم:عزیزم تولد مبارک*

سارا:عاشقتم مانیا.می دونم که همه ی این کارا کار خودته وگرنه غزل دیوونه که اصالً یادش 

 نبود،حتی خودمم یادم رفته بود.مرسی بابت همه چی خواهری!!

 وونه،بیا بریم باال لباستو عوض کنیم.از بغلش اومدم بیرون و گفتم:قابلی نداشت دی

دست سارا رو گرفتم و بردم سمت اتاقم،تا لباسشو دید جیغ کشید و گفت:واااای مانیا عاشقتم خیلی 

 خوشگله!!!

 بدو بیا بشین اینجا موهاتو درست کنم.-

نشست رو صندلی و موهاشو گذاشتم باز و لختشون کردم،ارایشش کردم و یه رژ قرمز همرنگ 

هم زدم براش.بلندشد و لباسش رو پوشید دقیقا اندازش بود.کفشاش هم پوشید و کامل  لباسش

 آماده شد.

 خیلی خوشگل شدی.-

 سارا:نه به اندازه ی تو.

 لوس نشو،بدو بریم که بچها منتظرن.-

 از پله ها رفتیم پایین که بچها برا سارا دست زدن.
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دخترا و پسرا رو گرفتم و اوردم وسط به جز آهنگ گذاشتیم ولی هیشکی وسط نبود رفتم و دست همه 

پارسا چون هنوز ازش دلخور بودم سره قضیه ی پاساژ.بابک رفت و پارسا رو آورد وسط.کثافت خیلی 

 می رقصید شیک و مردونه. خوشگل

 بعد از کلی رقصیدن رفتیم نشستیم.

 پروانه:وای پاهام شکست اینقدر رقصیدم.

 .سوگند:منم نـفسم گرفت وای مــردم

 بابک:نمی خواین کیک رو بیارین از صبح با این دختر دیوونه سرو کله زدما!!!

 همه زدیم زیر خنده.

 مگه حاال چیکارت کرده؟! -

 بابک صداشو مثله دخترا کردو گفت:بابـــک کی می ریم خونه؟بابـــک چرا منو آوردی اینجا؟

دونه از موهام سفید شد تو  دست گذاشت تو موهاشو گفت:ببین،پارسا جان خودت بیا ببین چند

 همین چند ساعت.

 همگی خندیدیم و سوگند رفت و کیک رو اورد.

کیک صورتی بود و قلب ریز ریز سفید روش بود.سارا خواست شمع رو فوت کنه که گفتم:واسا واسا 

 اول آرزو کن.

 سارا چشماشو بست و گفت:آرزو میکنم همیشه کنارهم شاد باشیم.
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ت زدیم براش.کیک رو تقسیم کردیم و خوردیم.بعد خوردن دوباره آهنگ شمعا رو فوت کرد و دس

 گذاشتیم و رقصیدیم.

 صبا:خب حاال وقت کادو دادنه.

 غزل بهش یه خرس گنده داد،هم قد خودش.خخ

 مهسا و صبا یه دستبند دادن که از طرف دوتاشون بود.

و آریا لباس جشن گرفتن براش  پارسا هم عطر بهش داد.سوگند هم یه جعبه وسایل آرایشی داد.پرهام

بغلم کرد و تشکر کرد.همگی باهم عکس  که خداییش خوشگل بود.آخرم من گردنبند رو بهش دادم

گرفتیم.بچه ها رفتن و نشستن دیدم پارسا رو نیست با چشم دنبالش گشتم دیدم بیرون رو تاب 

اب.چیزی نگفت پس نشسته.بچه ها حواسشون به من نبود....رفتم بیرون و نشستم جفتش رو ت

 معلوم بود ناراحته ازم.

ببین من بلد نیستم معذرت خواهی کنم چون تاحاال از کسی معذرت نخواستم،بلدم نیستم ناز کسی -

رو بکشم چون تاحاال ناز کسی رو نکشیدم،نمی دونمم چرا اومدم اینجا.وقتی با کسی بحثم می شد 

ه جوری در موردم برداشت می کنه ولی از عصر دیگه برام مهم نبود که اون طرف حالش چطوره یا چ

 تاحاال یه جوری شدم ،وقتی می بینم ناراحتی منم حالم خودبخود می گیره نمی دونم برای چی؟

 پارسا:یعنی هنوز تصمیمت رو نگرفتی؟

هنوز نه،نمی دونم این حسی که دارم چه حسیه.نمی دونم از روی عادته که چند وقته باهم بودیم یا -

اصالً نمی دونم عشق چه شکلیه! می خوام وقتی برگشیم تهران بعد چند وقت جوابتو  عشقه؟من

 بدم.قبول؟
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 پارسا نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:باشه.

راستی بابت عصر که تند حرف زدم معذرت می خوام آخه عادت ندارم کسی بهم بگه چیکارکنم یا چی -

 بپوشم،اینجوری بگردم یا اونجوری.

 قبول کردی دیگه باید به اینجور چیزا هم عادت کنی. پارسا:ولی اگه

  

نمی دونستم می تونم باهاش کناربیام یا نه...یه حس دوست داشتن نسبت بهش داشتم نمی دونم 

شایدم عادت باشه...بلند شدم خواستم برم سمت ویال که از پشت دستمو گرفت...برگشتم سمتش 

 رم*.که تو چشمام نگاه کردوگفت:خیلی *دوســت دا

چیزی نگفتم،بهش وابسته بودم اگه ناراحت بود منم ناراحت می شدم اگه چند دقیقه نمی دیدمش 

حس می کردم یه چیزی کمه،ولی از عشقم بهش مطمئن نبودم.خوشم میومد وقتی اعتراف می کرد 

 که دوستم داره.

ز خسته رفتم سمت ویال بچه ها هنوز داشتن وسط می رقصیدن،اینا دیوونه بودن یعنی هنو 

نشدن.؟غزل دستم رو گرفت و کشیدم وسط منم باهاشون رقصیدم.پارسا رو دیدم پیش پسرا که می 

 گفتن و می خندیدن.واقعاً وقتی می خندید خیلی جذاب تر می شد مخصوصاً با اون چالش.

باالخره مهمونی تموم تموم شد و با کمک پسرا و دخترا همه چیزارو جمع کردیم و هرکی رفت اتاق 

ودش.از پله ها رفتم باال و دره اتاقم رو باز کردم و رفتم داخل....سرمو آوردم باال که چشمم خورد به خ

پارسا که پیرهن تنش نبود و باال تنش کامالً لخت بود.زود دستامو گذاشتم رو چشمام و گفتم:هـــــــی 

 چرا یه چیزی نمی پوشی تو؟؟
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 ل در می زدی؟پارسا خندید و گفت:داشتم می پوشیدم،خب الاق

 چه می دونستم تو اینجایی آخه؟-

 پارسا:وقتی خجالت می کشی خیلی خوشگل تر می شی.

 از تعریف کردنش قند تو دلم آب می شد.

 پارسا:دستتو بردار تموم شد.

 پارسا ایستادم. که با صدای دستامو برداشتم و لباسامو برداشتم و خواستم برم سمت حموم

 شده بودی. خیلی خوشگل پارسا:امشب

 این امشب قصد داشت منو دیونه کنه.یه نفس عمیق کشیدم و گفتم:خوشگل بودم خوشگل تر شدم.

فتم تو حموم آرایشم رو کامل شستم،موهامم باز کردم و شستم.از صدا خندشو از پشت سر فهمیدم.ر

 حموم زدم بیرون.پارسا خواب بود،واقعاً تو خواب خوشگل تر می شد

 یز شده بودم.دیــــوونم دیگه.چقدر من ه امشب

تخت و نگاش می کردم،یعنی می شد من عاشق این بشم؟یعنی می شه منم یه روز اینو  نشستم رو

 بپرستم و دوسش داشته باشم؟؟یعنی می شه.......

 پارسا:خوردیم بابا اینقد نگام کردی،بگیربخواب دیگه.

 با صداش به خودم اومدم.از خجالت آب شدم.وی

 .اصالً به تو نگاه نمی کردم،تو فکربودم.نه..من..-

 پارسا:آره دقیقاً معلوم بود نگاه نمی کردی!!!
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 پرو نشو دیگه بگیر بخواب.–

 پارسا چشاشو بست منم دراز کشیدم و نفهمیدم چیشد که خوابم برد.

******* 

 چندروز بعد:

باس هام رو عوض کردم با نوری که تو صورتم خورد بیدار شدم.ازجام بلندشدم و صورتم و شستم و ل

بود.همه خواب بودن منم حوصلم سر رفته بود هوف.رفتم تو آشپزخونه ای ۰۰بعدشم رفتم پایین.ساعت

 ً من که بلد نیستم غذا درست کنم؟؟حتی یه املت ساده هم بلد نیستم.تصمیم گرفتم برم تو  وای اصال

دراوردم .اول مواد الزم و دراوردم  اینترنت و دستور املت رو در بیارم،گوشیمو در اوردم و دستورش رو

خدارو شکر همه چی تو یخچال بود.تخم مرغ ها رو شکوندم تو کاسه و گوجه و پیاز و فلفل دلمه هارو 

خورد کردم تو یه ظرف جداگونه.ماهیتابه رو گذاشتم رو گاز،همیشه از روغن داغ می ترسیدم ایندفعه 

 به که جیغم رفت هوا.خدا بخیر بگذرونه. پیازا رو ریختم تو ماهیتا

- ً تف تو شرفش.اه ببین چی به روز دست  ای خدا لعنت کنه کسی رو که پیازو به وجود اورد،اصال

 خوشگلم اومد،آی آی می سوزه...آخ

 دیدم پارسا داره غش غش می خنده. یهو صدای خنده از پشت سرم فهمیدم برگشتم و نگاه کردم

 من سوختم اون موقع تو هرهر می خندی؟؟-

 ارسا:پس چیکار پیاز داری اینقد فوشش می دی،تو که بلد نیستی آخه چرا دست می زنی؟؟پ

 قیافم و مظلوم کردم و گفتم:خب حوصلم سر رفته بود.
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 پارسا:حاال می خواستی چجوری درست کنی؟بلدی؟

 از تو اینترنت دستورشو دراوردم.-

 قهه قهش بلند شد پسره ی پرو.

 اغ اینترنت و......پارسا:تو برا یه املت رفتی سر 

 خندش نمی ذاشت حرف بزنه.نشستم رو صندلی تو آشپزخونه،اومد کنارم رو زانو روبروم نشست.

 

 پارسا:ببینم دستت رو؟

  

 اخم کردم و گفتم:توبرو وقتی خنده هات تموم شد بیا.

 پارسا نگام کرد و گفت:گفتم ببینم دستت رو؟

دستم رو نشونش دادم.بلند شد و رفت جعبه کمک  لحنش یه کم جدی شد.قبل از اینکه عصبانی بشه

 های اولیه رو اورد و نشست جفتم و پماد رو دراورد خواست بزنه رو دستم که گفتم:بده خودم بزنم.

 پارسا:الزم نکرده.

 دیگه چیزی نگفتم و پماد رو زد رو دستم خیلی می سوخت.

 آخ....می سوزه.-

 شه؟ببین با دستت چیکارکردی؟ پارسا:خب چرا دست می زنی که باید اینطوری
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 خب حوصلم سررفته بود گفتم یه کاری کنم تا شما بیدارشین.-

 دیدم سوگند و غزل و بابک و بقیه ی پسر دخترا اومدن تو آشپزخونه.

 پدرام:آقا پارسا از کی تا حاال دکتر شدی؟

 پارسا:زر زر نکن،دستش سوخت.

 توکه بلد نیستی؟ بابک:دستت رو سوزوندی کوچولو خب چرا دست میزنی

 دلم خواست بابا بزرگ.-

 غزل:بسه دیگه عشقم رو اذیت نکنین.

 غزل اومد پیشم و گفت:قربونت ، دستت چیشد؟

 چیزی نیست یه کم روغن ریخت رو دستم.-

 پارسا دستمو پماد زد و باند پیچی کرد،ازش تشکرکردم.سوگند اومد تا صبحونه رو آماده کنه.

پیش خودم فکر می کردم اگه منو نداشتین می خواستین چه غلطی  سوگند:بشینید ببینم،داشتم

 بکنین؟

همگی رفتیم  همگی خندیدیم و نشستیم.سوگند هم صبحونه رو آماده کرد و خوردیم.بعداز صبحونه

نشستیم روبرو تلویزیون.اصالً دوست نداشتم بمونم تو خونه،فردا هم باید برمی گشتیم تهران....یعنی 

 ن زودی گذشت و ماهم چیزی نفهمیدیم...ولی خدایی خیلی خـــــوش گذشت.ماه به همی۰چی 

سر می رفت بلند شدم و رفتم باال توی اتاقم....دراز کشیدم روی تخت که صدای در  حوصلم

 اومد...بلند شدم و نشستم گفتم :بیاتو.
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 درباز شد و پارسا اومد داخل.

 پارسا:مانیا می شه اماده بشی بریم تا جایی.

 ابروم رو انداختم باال و گفتم:کجا اونوقت؟ یه

 نگام کرد و گفت:پایین منتظرتم.

درو بست و رفت، بیشعور نگفت کجا می خواد بره....سریع لباس پوشیدم و رفتم پایین...نشستیم تو 

 ماشین و حرکت کرد....اصالً حرفی نمی زد.پوف

 صبرم لبریز شد که پرسیدم:پارسا کجا داریم می ریم؟؟

 :یه جایی که بشه حرف زد.پارسا

 درمورد؟؟-

 پارسا:بذار برسیم می گم.

 منم مثل یه دخمر با ادب دیگه کنجکاوی نکردم تا برسیم،البته داشتم از فضولی می مردم.

ماشینو یه جایی نگه داشت و پیاده شدیم واقعاً جاش خوشگل بود یه کافه بود که اطرافش درخت بود 

 که زیباترش می کرد. چندتا صندلی بیرون گذاشته بود

 وای اینجا چه خوشگله!!!-

 پارسا:آره منم اینجا رو خیلی دوست دارم.

 اشاره کرد به یه میز و صندلی و گفت:اینجا بشینیم؟
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 آره خوبه.-

 نشستیم رو صندلی.

 پارسا:چی می خوری؟

 یه کم فکردکردم و گفتم:کیک شکالتی و چایی.

 اونم سفارش داد و برامون آوردن.

 گذاشتم رو میز و گره شون دادم تو هم.دستامو 

 خب می خواستی درمورد چی حرف بزنی؟-

 پارسا:هنوز تصمیمت رو نگرفتی؟

 ً  نمی ذاره ادم با خیال راحت تصمیم بگیره. وقتی اینو گفت گیج شدم حاال چی بش بگم؟؟اصال

 سرمو انداختم پایین و گفتم:هنوز نه.

 پارسا:تا کی جوابم رو می دی؟

دم و گفتم:ببین پارسا نمی گم پسره خوبی نیستی نه خیلی هم پسره باشخصیتی سرموبلند کر 

هستی.وقتی کنارمی حس خوبی بهم می ده ولی نمی دونم این حس واقعاً عشقه یا از روی عادته می 

فهمی که چی می گم،باید بفهمم با خودم چندچندم...وقتی برگشتیم تهران وقتی چند مدت ازت دور 

 ن چه حسیه اونوقت جوابتو می دم قبوله؟!بودم می فهمم ای

 دستام که روی میز بود و گرفت گفت:باشه پس تا یه مدت دیگه هم صبر می کنم.
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حس خوبی بهش داشتم یعنی تا حاال به هیچ پسری که کنارم بود همچین حسی نداشتم.کیک و چایی 

ت ویال .ماشین و پارک کرد و رو خوردیم و با گوشیم چندتا عکس گرفتیم و بلند شدیم راه افتادیم سم

 شب بود.۲پیاده شدیم ساعت تقریبا 

 رفتم تو پزیرایی همه نشسته بودن.بابک:به به چه عجب اومدین؟

 بازیاش در اومده. این دیونه باز خل

 واال می خواستیم نیاییم ولی نشد.-

 بابک:هه هه بامزه.

ه غزل و سارا هم بلند شدن و اومدن باال استراحت کنم ک یه زبون در اوردم براش و گفتم:می رم

 باهام.ای خدا منو از دست این دوتا نجات بده االن همش حرف می زنن.

 تایی استراحت کرد؟؟ ۲بشه  روکردم سمتشون و گفتم: فکرنکنم

 غزل:حرف نزن برو باال کارت دارم .

 هم کنارمون نشست.و نشستیم روتخت، سارا  کشید دره اتاق و باز کردم و رفتیم داخل.غزل دستمو

 بگو ببینم چی بهت گفت چی بهش گفتی؟چیکارکردین؟! غزل:خب

 _هو یه کم یواش تر یکی یکی بپرس.

  سارا با تعجب داشت نگاهمون می کرد حدس می زدم که غزل چیزی بهش نگفته.

 _هیچی بردم یه جای خوشگل اینقد قشنگ بود که انگار رفته بودم تو بهشت.

 داری درمورد چی حرف می زنی کثافت چرا من چیزی نمی دونم؟：مو گفتسارا یکی زد تو سر 
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 هنوز هیچی معلوم نیست وقتی قطعی شد خبرت می کنیم.：غزل

زد زیر خنده .سارا با بالشتک کوچیک افتاد به جون غزل و می زدش.منو غزل از خنده ریسه رفته 

 بودیم.

 _خب بسه دیگه بیا عشقم خودم بت می گم.

 خب حاال بگو؟：دن غزل برداشت و اومد نشست کنارم و گفتسارا دست از ز 

 _پارسا یعنی پسرخاله غزل خنگه بهم درخواست دوستی داد.همین.

 همینو کوفت،خب بعدش تو چی بهش گفتی؟：سارا

خاک تو سر مانیا پسرخاله به این خوشگلی، همه دخترای فامیل عاشقش شدن، ولی پارسا ：غزل

 نوم براش ناز می کنه.یعنی خـاکا.حتی نگاشونم نمی کنه حاال خا

خب عزیزم نمی شه که مثل همه ی دخترای ندید بدید بگم ：از طرز حرف زدنش خندم گرفت,گفتم

 دوست دارم,باید مطمئن شم بعد جوابشو بدم.

 ولی خداییش خوشگله.：سارا

 مبارک صاحابش.：غزل

 ید حرکت کنیم بریم تهران._خب خیلی حرف زدین پاشین برین اتاقاتون که باید بخوابیم فردا با

بچها رفتن بیرون که یادم افتاد تو این چند روز اصالً زنگ به خونه نزدم وااای خاک تو سرم.گوشیمو 

 الو：دراوردم و شماره ی خونه رو گرفتم بعد چند بوق صدا مانی اومد

 _الو سالم عشقم قربونت برم چخبر خوبی؟
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 اره؟؟تازه االن یادت افتاد یه برادر داری ：مانی

 _داداشی،قربونت برم.

 بازم جوابمو نداد.حتماً قهر بود.در باز شد و پارسا اومد داخل و نشست رو زمین.

 _بام قهری؟

 بازم جواب نداد.

 _بخدا اال گریه می کنما جوابمو بده دیگه؟

 باید یاد بگیری یکم هم بفکر خونوادت باشی.：مانی

 اغی نگرفتی؟_خب حاال من یادم رفت زنگ بزنم تو چرا یه سر 

 خواستم ببینم تا کی می خوای زنگ نزنی؟：مانی

 _قربونت برم عاشقتم بخدا.

 پارسا داشت چپ چپ نگام می کرد.خندم گرفته بود.

 قربونت برم خواهری می خوای با مامان حرف بزنی؟：مانی

 _اره بهش بده

 سالم دختر خوشگلم چخبر خوبی؟：مامان

 نگیری ها؟ _سالم قربونت برم چخبر؟یه خبری از ما

 من همش منتظر تو بودم تا زنگ بزنی...چند بارم بهت زنگ زدم خاموش بودی.：مامان
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 _االن خب زدم دیگه.فردا حرکت می کنیم میام تهران.

 مراقب خودت باش قربونت برم برو استراحت کن که صبح خسته نباشی.：مامان

 _باش پس خدافظ.از طرف منم از مانی خدافظی کن.

 فظ.باش خدا：مامان

 گوشی رو قطع کردم.پارسا همونجوری داشت نگام می کرد.

 نگاش کردم و گفتم:چیه چرا اینجوری نگام می کنی؟

 با کی داشتی حرف می زدی اینقدر عشقم قربونت برم می کردی؟؟：پارسا

 اگه خندهات تموم بگو ببینم کی بود؟：یهو خندم گرفت داشتم می خندیدم که پارسا گفت

 دوست پسرم بود.خب چه اشکالی داره قربون صدقش برم؟：ش کنم که گفتمخواستم یه کم اذیت

یهو عصبانی شد و بلندشد اومد سمتم.قیافش خیلی ترسناک بود خیلی ترسیدم.بلندم کرد و 

ببین خودت خوب می دونی رو این چیزا خیلی حساسم,می دونی هم ：چسبوندم به دیوارو گفت

 م کنی؟ها؟خیلی دوست دارم چرا همش دوست داری اذیت

هیچی نگفتم صورتشو بیشتر اورد نزدیکم و نفسای داغش می خورد تو صورتم.تو چشام نگاه کرد و 

 می گی کی بود؟：گفت

 برادرم.：گفتم بیشتر کشش ندادم ترسیدم از کاراش،

صورتشو اورد نزدیکتر حس کردم دیگه فاصله ای بینمون نیست چشمام رو بستم که خودش رو یه کم 

 دیگه هیچ وقت اینقدر عصبانیم نکن باشه؟؟：فتعقب کشید و گ
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 فهمیدی؟：هیچی نگفتم اومد نزدیکتر و گفت

 سرمو تکون دادم یعنی فهمیدم.

رفت یه تشک انداخت ودراز کشید وخوابید. من موندم و فکرای توی سرم...یعنی من می تونم با یه 

ودلم گرفته بود حس کردم یه مرد غیرتی مثل این کنار بیام ؟اصالً چرا اینطوریه؟نشستم رو تخت 

بغض توگلوم گیر کرده یهو شروع کردم به گریه کردن نمی دونستم چم بود فقط دوست داشتم گریه 

کنم. دیدم یه دستی نشست رو شونم نگاه کردم دیدم پارسا.بهش محل نذاشتم که دستامو گرفت و 

 صورتم رو کرد سمت خودش.

 ببخشید نمی خواستم اذیتت کنم.：پارسا

 ی نگفتم فقط گریه می کردم.هیچ

 وقتی گریه می کنی دیوونه می شم نریز این اشک ها رو لعنتی.：پارسا

_چیکارکنم به نظرت ها؟به نظرت می تونم با این اخالقت کنار بیام ؟می دونی االن من چقدر 

 ترسیدم؟به نظرت می تونم با این رفتارت زندگی کنم؟

وقتی گفتی دوست پسرمه دیوونه شدم می فهمی؟چرا می نه به خدا نمی خواستم اذیتت کنم ：پارسا

 خوای اذیتم کنی ؟.

 _می خواستم باهات شوخی کنم .

ازاین شوخی ها من بدم میاد رو این چیزا حساسم....می فهمی کسی که دوستش دارم بهم ：پارسا

 بگه دوست پسر داره چه حالی می شم ؟
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 _خب حاالچیکارکنم ها؟

ی همون می شه اگر قبولم کردی که تا اخر عمرم پات می مونم اگه هم نمی دونم هرچی تو بگ：پارسا

 جوابت نه باشه دیگه نمی بینیم.

واقعاً نمی دونستم چیکارکنم از یه طرف دوستش داشتم از یه طرف خیلی حساس بود.خدایا چیکارکنم 

 یه راهی نشونم بده.

وازش می کرد ومنم دیگه گریم هیچی نگفتم که دستم کشید انداختم تو بغلش با دستاش موهامو ن

قطع شده بود واقعاً تو بغلش بهم ارامش می داد بااین که اولین بارم بود ولی حس خیلی خوبی 

 داشتم...هم خجالت کشیدم هم دوست داشتم تو بغلش بمونم.

 خیلی دوست دارم مانیا چه قبول کنی چه قبول نکنی بازم دیوونتم دختر.：پارسا

 رف ها رو بهم می زد.خوشم میومد وقتی این ح

 خوابیدی ؟حتما جات راحته نه؟：پارسا

 یکم خجالت کشیدم .

 _نه بیدارم.تونمی خوای بخوابی فردا باید رانندگی کنی خسته می شی؟

 یعنی به فکرمی ؟：پارسا

واقعاً من چرا این حرف رو زدم ؟به من چه که خسته می شه یا نه؟برا خودم سوال بود.دید هیچی نمی 

 ی خوای از بغلم بیای بیرون؟نم：گم گفت

 وای چه قدر بی حیا شده بودم. زود خودم رو کشیدم کنار.
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 بـ....ببخشید–

 خجالت می کشی خوشگل تر می شی؟ می دونستی وقتی：پارسا

 البته من همه جوره خوشگلم حاال به هر طریق.：خجالت و کنار گذاشتم به خودم اومدمو گفتم

 داری؟عجب اعتماد به نفسی ：خندید وگفت

 _بله دیگه.

 اینقدر شیطونی نکن برو بخواب که صبح شد دیگه .：پارسا

 و خوابیدیم  و اونم رفت پایین سر جاش روتخت دیگه هیچی نگفتیم و دراز کشیدم

***** 

 

 خوب بچه ها چی می خورین؟ :بابک

 چی میل داره؟؟ همه گفتن جوجه به من که رسید بابک گفت: خانم پرنسس

 ه شوخی هاش عادت کرده بودم.دیگه ب

 من کباب برگ با مخلفاتش.–

 بابک با خنده گفت:نخیر توهم باید جوجه بخوری چرا همه چیت با بقیه فرق داره؟

 خندیدم و گفتم: چون خودمم با بقیه فرق دارم.

 دخترا دست زدن برام.

 غزل:ایول داری عجقم.
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نکه پسرا حساب کردن بلند شدیم و رفتیم سمت دیگه چیزی نگفتیم ناهار رو آوردن و خوردیم.بعد ای 

 ماشینا.

 پارسا خواست بشینه که گفتم: بزار من بشینم.

 پارسا: به شرط اینکه درست رانندگی کنی.

 باشه ای گفتم و نشستم پشت رول، پارساهم جلو نشست بقیه بچهاهم عقب.

 ساعت دیگه می رسیدیم. ۵یا  ۴راه زیادی نمونده بود شاید 

 رو رفته بودیم یعنی یک ساعت دیگه می رسیم که پارسا خوابش برد. بیشتر راه

 دیگه نزدیک تهران بودیم سارا و غزل هم خوابیده بودند. حوصله ام حسابی سر رفته بود.

 یه نفس عمیق کشیدم هیچی مثل شهر خود آدم نمی شه واال. باالخره رسیدیم تهران

 بودند ماشین و نگه داشتن و آروم زدم به پارسا.رسیدیم در خونه پارسا اینا هنوز همشون خواب 

 پارسا؟پارسا؟ پاشو رسیدیم.-

 حتی تکون هم نخورد. یکم محکم تر زدم بهش بازم بلند نشد اون وقت به کی می گه خوابت سنگینه؟

 با دست زدم بهش.

 پارسا:چیه؟ چیشده؟

 هیچی رسیدیم نمی خوای بری خونتون؟-

 م االن میرم.پارسا:ببخشید خسته بودم نفهمید
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 یه سوال بپرسم؟-

 پارسا:بپرس؟

 اگه ازدواج کردیم من باید چجوری تورو بیدار کنم هاااا؟-

 خندید و گفت:حرفای خودمو به خودم می زنی؟؟

 درو باز کردو گفت:کاری نداری؟

 نه بسالمت.-

 پارسا:مراقب خودت باش.

 باشه.–

 ل قبل از ما اومده بودن.پیاده شد و رفت.عمو و خاله و دایی و مامان و بابا غز 

 رسیدم سمت خونه سارا اینا و ماشین نگه داشتم.

 سارا خـــره پاشو رسیدیم.-

 ساراتو خواب گفت:خب برسیم به من چه؟

هوف بخدا اینا همه دیونه ان تو خواب همه چرت و پرتی می گن....البته یکی شون خودمم -

 هستم.خخخ

 چیه؟چیشد؟یکی زدم تو سرش که صاف وایساد و گفت:ها 

 پاشو گمشو خونتون که از خستگی مردم.-
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بلند شد و خدافظی کرد و رفت.ماشینو روشن کردم و راه افتادم سمت خونه.ماشین رو زدم تو 

 پارکینگ.هوف حاال کی میتونه غزل و بیدار کنه؟؟

 غزلـی؟غزل خانوم پاشو رسیدیم.-

 غزل:رسیدیم؟

 نه هنوز تو راهیم....معلومه خو رسیدیم.-

 ل:زهرمار بی مزه. پاشو بریم.غز 

برعکس تصوراتم زود بیدارشد.پیاده شدیم و با ریموت ماشینو قفل کردم و رفتیم تو اسانسور دکمه رو 

فشردم.اول غزل پیاده شد خدافظی کرد و رفت بعدشم من پیاده شدم.کلید رو انداختم تو درو بازش 

 ه بود مامانم کنارش.بود تقریباً.مانی رو مبل نشست۹کردم و رفتم داخل.ساعت

 سالم بر اهل خونه من اومدم. -

 مامان: سالم قربونت برم چقدردیرکردی؟

 ها رو رسوندم طول کشید. ببخشید تا بچه -

 مانی: سالم خوشگلم حتما خسته شدی اره؟

 ساعت رانندگی کردم. ۵به خدا دارم می میرم از خستگی  -

 مامان: خوب بهتون خوش گذشت؟چیکارا کردین؟

 چی تولد سارا رو جشن گرفتیم و چندبارم رفتیم لب دریا بعدشم رفتیم خرید.هی-

 مانی:با این تعریف کردنت معلومه اصالً حوصله نداری!برو بخواب بعد تعریف می کنی.
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 چیز فهم خودم. قربون داداش -

ل و رو کردم سمت مامان و گفتم:مامانی من می رم بخوابم گوشیمو می ذارم رو سایلنت حوصله غز 

 من خوابم اصال بیدارم نکنی هاااا؟ سارا رو ندارم اگه هم زنگ زد به خونه بگو

 مامان:باش عزیزم برو استراحت کن.

تنگ شده  بلندشدم لپ مانی و مامان و بوسیدم،رفتم باال.در اتاقم رو باز کردم چقد دلم واسه اتاقم

لوارک عوض کردم و رفتم تو تخت و بود هیچ جا اتاق خود ادم نمی شه.لباسام رو با یه تاپ و ش

 و بستم از خستگی بیهوش شدم.چشمام 

******* 

صدای در اتاق بیدار شدم و چشام رو باز کردم دیدم مانی اومده تو اتاقم و گوشیمو جواب داده: الو  با

 بفرمایید؟

........... 

 نه خوابیده و بیدار نمی شه خسته ست. مانی:

......... 

 الً.مانی:باشه فع

 کرد و داشت می رفت که پرسیدم: کی بود؟ گوشی رو قطع

 غزل کارت داشت گفتم خوابیدی.گفت: 

 اهان باشه خب برو بیرون می خوام بخوابم.-
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 عصره. تو از دیشب تا حاال خوابی هنوز خسته نشدی؟ ۵مانی: ساعت 

 نه برو خوابم میاد. -

 و رفتم دست و صورتمو شستم و رفتم پایین. مانی رفت بیرون و منم دیگه خوابم نبرد بلند شدم

مانیا بیا ：که مانی صدام کرد تو اشپز خونه بود مانی هم رو مبل.خواستم برم تو اشپزخونه مامان

 اینجا باید باهات حرف بزنم.

 اوه اوه لحنش جدی بود پس کارش واجب بود.خدا خودش به خیر بگذرونه.خخخخ

 رفتم و نشستم جفتش.

 _جونم داداشی؟

 یادته چند وقت پیش با غزل و سارا رفتیم رستوران؟：مانی

 _اره خب؟

 اشکان رو که می شناسی؟：مانی

 هرچی فکرکردم یادم نیومد.

 _کدوم؟

 یادت نیست همون دوستم که امد خاستگاریت و تو ردش کردی؟：مانی

 _هــا...اها اره یادم اومد خب حاال چیشد داری درموردش حرف م یزنی؟

 ت که دوباره بیاد خاستگاری.البته اگه قبول کنی؟ازم خواس：مانی
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مانی من همون موقع جوابمو بهش گفتم نمی خوامم دوباره بیاد ：تا اینو گفت بلندشدم و گفتم

 خاستگاری.

 مانی:باشه خودتو ناراحت نکن فقط گفتم که بدونی.

 زود رفتم سمت اتاقم و رو تخت دراز کشیدم.

ازش خوشم نمیومد لحن حرف زدنش,کاراش,رفتارشو اصالً دوست اشکان دوست مانی و مهندسه.اصالً 

نداشتم یه حس بدی بهش داشتم. همون موقع هم که اومد خاستگاری با اصرار زیاد مامان که می 

 گفت زشته بذار بیان اگه خوشت نیومد بعد بگو نه.

 بلندشدم و لباسامو پوشیدم و رفتم پایین.

 میام._مامان,مانی من می رم بیرون و زود 

 بزار فردا برو االن تاریکه هوا؟：مامان

 _نه مامان زود میام،حوصلم سرمیره.

 مانی:مانیا ببین منو از حرفم که ناراحت نشدی؟!

 خندیدم و گفتم:نه داداشی می رم بیرون و زودی میام.

 مانی:باشه مراقب باش.

 _باشه.
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می خوام برم فقط همینجوری تو  رفتم سمت ماشین و سوارشدم و راه افتادم.اصالً نمی دونستم کجا

خیابونا می چرخیدم....بعد چند دقیقه گوشیم رو دراوردم و شماره ی پارسا رو گرفتم....نمی دونم 

 الو؟：اصالً چرا بهش زنگ زدم،بعد چندتا بوق جواب داد

روز ازش دور بودم...فقط صداش کافی بود تا بغضم ۰دلم واسش تنگ شده بود...حاال خوب بود فقط 

 رکه. شروع کردم به گریه کردن.بت

 پارسا نگران گفت:مانیا چیشده چرا داری گریه می کنی؟چیزی شده؟!چــته؟!

 هیچی نمی گفتم فقط گریه می کردم.

 پارسا: دِ جواب بده لعنتی اینجوری گریه نکن.

 _بیا پارک نزدیک خونتون.

 فقط همینو گفتم و قطع کردم.

م.پارسا رو دیدم که نشسته بود رو صندلی.خونشون نزدیک رسیدم پیش پارک و از ماشین پیاده شد

 پارک بود و اون زودتر رسید.نشستم جفتش رو صندلی.

 _سالم

 پارسا:سالم، ببینمت مانیا؟چرا داشتی گریه می کردی هان؟کسی اذیتت کرده؟

 _چیزی نشده همینجوری فقط دلم گرفته بود.

ردن...بغض کرده بودم نمی دونم چه مرگم شده خودم رو انداختم تو بغلش و شروع کردم به گریه ک

 بود...نمی دونم به خاطر دلتنگ شدنم برای پارسا بود یا از سمج بودن اشکان.



 
 
 

 
175www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

 پارسا:بگو ببینم چیشده شاید بتونم کمکت کنم. تو که جون به لبم کردی دختر؟

ن دوباره می با هق هق گفتم:چیزی نیست فقط قبال یه خواستگار داشتم که جواب رد بهش دادم.اال

 خواد بیاد خاستگاریم ولی من اصالً ازش خوشم نمیاد,اصال دوسش ندارم .

 پارسا:خب بازم جواب رد بهش بده این که گریه کردن نداره،نترس اینکه چیزی نیست.

سرمو از تو بغلش بلند کردم و تو چشماش نگاه کردم...مسخ چشماش شده بودم...چشمایی که االن 

درخشید...اره باید قبول کنم...منه دیونه دلم براش تنگ شده بود...منی که  توی این تاریکی می

 دوست داشتن رو باور نداشتم ولی االن توی این یک ماه بهش دل بستم.

زبونم چرخید و گفتم:پارسا تو می تونی خوشبختم کنی؟!تو می تونی کاری کنی که اذیت نشم؟!تو می 

ختی کنم؟می تونی یه کاری کنی که عاشقت بشم؟!می تونی کاری کنی تا اخر عمر احساس خوشب

تونی تا آخرعمرت دستمو بگیری و رهام نکنی؟!می تونی قول بدی تنهام نذاری؟!می تونی قول بدی تا 

 عمرت عاشقم بمونی؟!می تـــونی؟!

پارسا از تعجب چشاش گرد شده بود...به خودش اومدو گفت:یعنی االن قبول کردی؟!؟ببین مانیا 

م از رو اجبار باشه؟نمیخوام بخاطر این که اون خاستگارت دنبالته به من پناه بیاری و منو نمی خوا

انتخاب کنی؟تو هم می تونی دوسم داشته باشی؟می تونی تا اخر عمر کنارم بمونی و منو شوهر 

 خودت بدونی؟می تونی عاشقم باشی و به جز من به هیچکس دیگه فکرنکنی؟!

 بگم وقتی پیشم بود دلم،قلبم،تموم وجودم آروم می شد. اره می تونستم...چرا دروغ

روز که ازت دور بودم بدجور دلتنگت شدم فهمیدم ۰_توی این یک ماه توی قلبم جا گرفتی...توی این 

 که حسم بهت از روی عادت یا هوس نبود,واقعاً دارم عاشقت می شم،دوست دارم می فهمی اینو؟؟
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م سمت خودش بغلم کرد،روی موهامو بوسید و گفت:به ولله پارسا توی یه حرکت سریع محکم کشید

بشنوم...قول می  بودم که از زبونت خیلی می خوامت دختر.خیلی وقت بود که منتظر همین جمله

دم مانیا،قول می دم خوشبختت کنم....قول می دم هیچ خاََلء توی زندگیت به وجود نیاد.دوست دارم 

 خانومم.

ی داد.واقعاً فهمیدم که دوسش دارم بدون پارسا نمی تونم زندگی تو بغلش ارامش عجیبی بهم م

 کنم...اگه نمی دیدمش یه چیزیم کم بود.

 خندیدم و گفتم:استخونام شکست پارسا نمی خوای ولم کنی؟

 از بغلش کشیدم بیرون و گفت:هیچ وقت ولت نمی کنم دیوونه.

 _خب دیگه باید برم خونه مانی و مامان االن نگران می شن.

 فردا میای محل کارم؟：پارسا

 _محل کارت کجاست؟اصالً کارت چیه؟

تو حتی نمی دونی کارم چیه بعد قبول کردی؟کالس موسیقی دارم،هم می خونم هم ：خندید و گفت

 می زنم.

 تعجب کردم و گفتم:پس بخاطر همین اینقدر خوب می خوندی اره؟

 دم. پارسا:اره دیگه.گیتارم اموزش می دم.اگه خواستی یادت می

 _اره اتفاقاً خیلی دوست دارم.یه کمم بلدم ولی حتما میام.

 باش فعالً برو که دیرت نشه.：پارسا
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 _خدافظ

 پارسا:مانیا؟

 _بعله؟

 پارسا:خییییلی دوست دارم.

 یه لبخند زدم و گفتم:منم دوست دارم.

یام شب بود.صدای پ۰۱سوار ماشین شدم و حرکت کردم سمت خونه.به ساعت نگاه کردم نزدیکای

 گوشیم اومد بازش کردم پارسا بود:)عاشقت می مونم خیلی دوست دارم.(

 جوابش رو دادم:)منم خیلی دوست دارم تا اخرین نفسم باهاتم.(

 رسیدم در خونه ماشینو پارک کردم و رفتم تو خونه.

 _سالم به همگی؟

 مامان:سالم تو اشپزخونه ام بیا شام حاضره.

 شام رو کشید.رفتم رو صندلی نشستم که مامان 

 _مامانی پس مانی کجاست؟

 مامان:شام خورد و رفت تو اتاقش.

 دیگه چیزی نگفتیم تا غذامون تموم شد.

 _مامان جونم مرسی خیلی خوشمزه بود.
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 مامان:نوش جونت.

رفتم تو اتاقم و لباسام رو با یه تیشرت و شلوار ورزشی عوض کردم,موهامم باز کردم و روتخت دراز 

 نگاه کردم.کشیدم.گوشیمو 

 تا تماس بی پاسخ داشتم.پیاما رو باز کردم که پارسا بود.۵پیام و ۲اوه اوه 

 کجایی؟ _رسیدی؟ _پس چرا جواب نمی دی؟ _نگرانت شدم جواب بده دیگه؟؟：پارسا

 الو：این بچه چقد بفکرمه.شمارشو گرفتم و بعد چند بوق جواب داد و گفتم

م اون گوشی المصبت رو جوا نمی دی ها؟فکر نمی کنی کجایی تو پس چرا اینقدر زنگ می زن：پارسا

 نگرانت می شم؟ببین مانیا اگه یبار دیگه زنگ زدم و جواب ندادی دعوامون می شه ها؟

 این بچه چقد حرص می خوره.

 _بابا اجازه بده منم حرف بزنم اره رسیدم.داشتم شام می خوردم متوجه نشدم که زنگ زدی.

نیدم نداریم فهمیدی؟باید جوابمو بدی وقتی جواب نمی دی فکرم همه پارسا:دیگه متوجه نشدم و نش

 جا میره.

 _باشه عشقم، باشه دیگه همیشه حواسم به گوشی هست.خب حاال داری چیکارمی کنی؟

 پارسا:هیچی دلم واست تنگ شد.

 ساعت نشده که از پیشت اومدم؟۱_من که هنوز

 پارسا:بهرحال دلم تنگ شد.

 مد تو.قلبم افتاد تو شلوارم.ویی.یهو درباز شدو مانی او 
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 _خب سارا فعالً قطع می کنم کاری نداری؟

 کسی اومد؟：پارسا

 _اره خدافظ.

 دوست دارم،اول بگو دوست دارم بعد قطع کن؟：پارسا

 سارا عزیزم اذیت نکن دیگه من فعالً باید برم.–

 پارسا:باشه نفسم حرص نخور خدافظ.

 خدافظ–

 مش از این حرفا می زد.می دونست نمی تونم حرف بزنم ه

 مانی:کی بود؟

 _سارا.

 اومد کنارم نشست.

 _چه عجب راه گم کردی اومدی پیش خواهرت؟

دعوتمون  شب خاله سمانه معرفتی مگه منم مثل توام؟خواستم بهت بگم واسه فرداتو بی：مانی

 کرد.گفتم بهت بگم که اماده باشی و بازم خوابت نبره تو که نصف عمرتو خوابی.

 می کنم نخوابم. دم و گفتم:باش سعیخندی

 شب بخیر گفت و بلند شدو رفت.منم دراز کشیدم و چشام رو بستم و خواب به چشمام اومد.
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********* 

 مانی بیدار شدم. صدای با

 : مگه قول ندادی بیدارشی؟ دختر تو خسته نشدی از بس خوابیدی؟مانی

 بلند شدم بابا ساعت چنده؟ -

 عصر. ۴مانی: 

 ای من چقد خوابیدم؟و -

 باید بریم فکر کنم بچه های دایی علی و خاله شیرین هم باشن. ۸بله دیگه حاال پاشو ساعت  -

 وای خاله شیرین هم میاد؟ خیلی دلم واسش تنگ شده. خب برو بیرون دیگه بیدارشدم. -

بیرون حالم  بلند شدو رفت. منم حولم رو برداشتم و رفتم حموم که یه دوش بگیرم. از حموم زدم 

 اومد سرجاش. نشستم رو تخت و گوشی رو در آوردم زنگ زدم به پارسا.

 جواب داد:الو

 بزنی؟؟ نمی گی یکی منتظراینجا نشسته که بهش زنگ-

 پارسا:قربونت برم گفتم شاید خواب باشی وگرنه خودت زنگ می زدی.

 اره خواب بودم االن بیدارشدم.-

 رو خوابی؟پارسا: می دونستی تو نصف عمرت 
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خندیدم و گفتم:اره مانی بهم می گه.راستی خواستم بهت بگم که خالم اینا امشب دعوتمون کردن باید 

 بریم اونجا.

 ساکت شد که گفتم:پارسا چیزی شده؟

 پارسا:پسرم هست اونجا دیگه اره؟

 متاسفانه بعله.-

 رت باشن.باشه؟پارسا:از اونجایی که تو زیاد شوخی و باهاشون راحتی نمی خوام زیاد دو 

 پارسا ما همگی باهم بزرگ شدیم و همیشه باهم بودیم.-

پارسا:اوالً فرق داره، االن نمی خوام که دور و برت پسر باشه.حواستم به خودت باشه وقتی هم اس 

 دادم زود جوابمو می دی فهمیدی؟

 چشم اقای حساس من.-

 پارسا:عاشق همین لوس بازیاتم.خیلی دوست دارم خانومی.

 بیشتر اقایی. من-

 پارسا:فردا خودم میام دنبالت می برمت دانشگاه ساعت چند باید بیام؟

 نمی خواد نیازی نیست خودم می رم.-

 پارسا:دیگه رو حرف من حرف نمی زنی باشه؟

 بیا.یه کم پایین تر خونه وایسا.۹چشم.ساعت -
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 پارسا:باش مراقب خودت باش فعالً خدافظ.

 خدافظ.-

رفتم سشوار کشیدم تا موهام خشک بشه.موهام رو که خشک کردم یه نگاه به  تماس رو قطع کردم و

 بود.در اتاق باز شد که دیدم مامانه.۲ساعت کردم که

 ساعت دیگه باید بریم.۰مامان:مانیا حاضرشو 

 باشه اماده ام فقط نمی دونم باید چی بپوشم؟-

 مامان:این همه لباس یکی رو بردار بپوش خب؟

 گفتم:مامانی می شه برام انتخاب کنی؟ خودمو لوس کردم و

 مامان اومد داخل و گفت:خودتو اونجوری واسه من لوس نکن باشه.

یه لبخند دندون نما زدم.مامان در کمد لباسم رو باز کرد و یه مانتو کوتاه صورتی کمرنگ یه شلوار 

سانت و یه شال سفید و یه جفت کفش اسپرت صورتی در اورد و گذاشت رو تخت و ۹۱

 گفت:چطورن؟؟؟

 قربون مامان خودم برم که سلیقش مثله دخترشه.-

 مامان خندید و گفت:لوس نشو دیگه بدو بپوش اماده باش پایین منتظرتیم.

 گونشو بوسیدم و گفتم:چشم االن زود اماده میشم.

 مامان از اتاق رفت بیرون و درو بست.

 دیدم گوشیم داره زنگ می خوره نگاه کردم غزل بود.
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 ادم:باز صداتو شنیدم؟جواب د

 غزل:تا دلتم بخواد کثافت چخبر چیکارمی کنی؟یه خبری نمی گیری؟

 دارم اماده می شم که بریم خونه ی خاله سمانه.-

 غزل:اها خوش بگذره.

 راستی از فردا پارسا جونم میاد دنبالم تو و سارا هم دیگه خودتون یه جوری بیایین.-

می شنوم پارسا جونم؟؟؟از کی شده جونم؟جیغ کثافت نکنه  غزل:اوه اوه چشمم روشن چیزای جدیدی

 جواب مثبت بهش دادی؟؟

 زهرمار کر شدم.بعله جواب دادم.-

 غزل:خیلی بیشعوری من االن باید بفهمم؟

 منم همین دیشب جواب بهش دادم.-

 غزل:خوبه با این مغز فندقیت باالخره یه تصمیم درست گرفتی.

 خفه اینقد حرف نزن.-

 پرو نشو فقط خواستم یه خبر ازت بگیرم ببینم مردی یا زنده ای بای.غزل:باشه 

 دیوونه خدا شفات بده.بای.-

 قطع کردم.هوف چقد حرف می زنه.ولی ادم دلش وا می شه وقتی با غزل حرف می زنه.
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نشستم پشت میز و شروع کردم به ارایش کردن.یه خط چشم پشت چشمم کشیدم یه کمم ریمل زدم 

قبل درشت تر کرد.یه رژ صورتی هم رنگ مانتوم هم زدم و بلندشدم موهامو درست که چشمامو از 

کنم خواستم بزارمشون باز که یاد پارسا افتادم پس همه رو جمع کردم باال و از جلو فرق کج ریختم تو 

 صورتم.لباسامو پوشیدم با عطرم دوش گرفتم و کیف و گوشیم رو برداشتم و زدم بیرون.

 ماده بودن.ا مانی و مامان

 خواهری دارم من؟ مانی:وای چه

به درگاه خدا کردی که یه همچین خواهر  خوبیقری به گردنم دادم و با ناز گفتم:نمی دونم چه کار 

 خوشگلی نصیبت کرد؟؟

 زیر خنده. مانی و مامان حتی خودم زدیم

 دیگه. بریم شد ونیم۸نکن ساعت  مانی:اینقد شیرین زبونی

دیم مامان جلو نشست و مانی هم پشت فرمون و منم عقب نشستم. رفتیم سمت یک شیرینی افتا راه

شد یه جعبه شیرینی گرفت و اومد دادش دست من. رسیدیم در خونه خاله  فروشی و مانی پیاده

درخت و  خونشون ویالیی بود خیلی خونشون رو دوست داشتم تو حیاطشون یه تاب و کلی سمانه

 چمن بود.

 بچه ها بیاین دیگه. مامان:

 در رو باز کرد. از ماشین پیاده شدیم و رفتیم سمت خونه. زنگ در رو زدیم و خاله سمانه

 خاله: سالم خوش اومدین.
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با مامان روبوسی کرد و مانی رو هم بغل کرد و بعدش منو بغل کرد و سالم کرد. جعبه شیرینی رو 

 بودند، پریدم تو بغل خاله شیرین. دادم دستش و رفتیم داخل. وای چقدر شلوغ بود همه

 سالم خاله جونم کجا بودی دلم واست یه ذره شده بود به خدا؟ -

خاله شیرین: هنوزم که خوب بلدی خودتو لوس کنی ها منم دلم برات تنگ شده بود چیکار می کنی 

 خوبی؟

 آره خاله خوبم. -

دادم و سالم کردیم. بعد رفتم  بلند شدم و به بقیه سالم کردم. به شبنم و شقایق و شکوفه دست

 سمت دایی علی و سالم دادم.

 سالم دایی جونم خوبی؟ -

 دایی علی: سالم دختر قشنگم تو خوبی چیکار می کنی؟

 شکر خوبیم.-

 سالم اقا سروش و اشوان دیگه کم پیدایین؟-

 سروش: معلومه کی کم پیدا شده؛ شما ،این که دیگه تحویل نمی گیره.

 گفت: بسه بچه ها شما که دوباره همدیگر را دیدین و دعوا هاتون شروع شد. دایی علی با خنده

 اشوان: نه بابا آخه مانیا خانم دیگه با کالس شده و تحویل نمی گیره اونوقت به ما می گه.

 بسه دیگه زیادی حرف زدی. خوب خاله، احسان کجاست؟ نمی بینمش؟ -

 و بکشیم.خاله سمانه: تو اتاقشه برو صداش کن که سفره ر 
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 باشه ای گفتم و راه افتادم سمت اتاق احسان. در زدم.

 احسان:بفرمایید

 در باز کردم که سرپا بود پریدم بغلش و گفتم: مهمون دعوت می کنی بعد نمیایی پیششون؟

 احسان: دختر گنده خودتو جمع کن اول.

 از بغلش اومدم بیرون و گفتم: خوب دلم تنگ شده بود برات بی معرفت.

 ن: منم دلم تنگ شده بود برات.احسا

 حس کردم یه غمی تو چشماشه ولی چی می تونست باشه؟ آخه دلم نمی اومد ناراحتیش رو ببینم.

 احسان یه چیزی ازت می پرسم ولی تو رو خدا جوابشو بهم بده. -

 احسان: باشه بپرس.

باهام شوخی نمی  از موقعی که اومدی خونمون حس می کنم یه چیزیت هست انگار دیگه مثل اول -

 کنی و نمی خندی چیزی شده تو رو خدا بهم بگو؟

 دیدم خیره شده بهم و هیچی نمی گه.

 احسان با توام؟ -

 احسان: نه اشتباه می کنی چیزی نیست.

 جون من بهم بگو؟ -

 از بچگی وقتی جون خودم و قسمش می دادم نه نمی گفت و راستشو بهم می گفت.
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 ه می دونی نمی تونم نه بگم؟احسان: چرا قسم می دی تو ک

 قسمت دادم که بهم بگی. -

 یهو خاله صدامون کرد: پاشین بیاین شام حاضره.

 احسان:فعال پاشو بعد شام بهت می گم.

بلند شد و رفت بیرون من موندم و یه عالمه فکر تو سرم. بلند شدم و رفتم بیرون از اتاق موقعی که 

 ز.من رفتم همه چیز چیده شده بود روی می

 خاله سمانه: بیا قربونت برم بیا شام بخور.

 نشستم روی صندلی کنار خاله. خودش برام غذا کشید.

 ممنون خاله خیلی زیاده بسه.-

 اشوان: عمه جان کم بریز براش، رژیمش خراب می شه.

 تو باز دیوونه بازیات شروع شد اوالً که رژیم ندارم دوماً عادت ندارم زیاد بخورم. -

 : حاال غذاتون رو بخورین اینقدر گیر ندین به هم.خاله شیرین

غذامونو خوردیم ولی بیشتر فکرم پیش احسان بود که داشت با غذاش بازی می کرد. هر جور بود 

غذامون رو خوردیم و کمک خاله داشتم میز جمع می کردم. احسان نشسته بود رو میز و تو فکر بود 

ن تو آشپزخونه بودیم. داشتم لیوانا رو می ذاشتم توی ظرف همه رفته بودن تو پزیرایی فقط من و احسا

 شویی که یکیشون از دستم افتاد و شکست یهو احسان اومد سمتم و گفت:چیشده؟

 چیزی نیست االن جمع می کنم. -
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 یه تیکه از شیشه رفت تو دستم. نشستم داشتم جمعشون می کردم که

 آخ دستـــم.-

 دستم شروع کرد به خونریزی.

 ن: مگه نمی فهمی شکسته پس چرا دست می زنی؟ ببین با دستت چکار کردی؟احسا

 این چش بود چرا اینقدر عصبانی شد؟ یهو خاله و مامان و شبنم اومدن تو اشپزخونه.

 خاله: چی شد صدای چی بود؟

 چیزی نیست لیوان از دستم افتاد. -

 احسان از آشپزخونه زد بیرون رفت تو حیاط.

 چرا دست زدی ببین با دستت چیکار کردی؟ شبنم برو چسب زخم بیار. مامان: قربونت برم

شبنم زود رفت و با یه چسب اومد.مامان دستمو گرفت زیر اب و شست و چسب زخم هم زد رو 

 دستم.

 مرسی مامان خوبه.-

 خاله:قربونت برم بیا برو خودم بقیه رو می ذارم تو ظرفشویی.

 ط دیدم احسان رو تاب نشسته.رفتم سمتش و نشستم جفتش.از اشپزخونه زدم بیرون و رفتم تو حیا

 احسان:دستت چطوره؟درد که نمی کنه؟



 
 
 

 
189www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

 نه خوبه.چرا اینقدر عصبانی شدی تو یه زخم ساده بود فقط؟-

 احسان:هیچی اعصابم خورد شد وقتی دستتو اونجوری دیدم.

 قولت یادت نرفته که؟باید بهم بگی،گفتی بعد شام.-

 ا چجوری بهت بگم؟احسان:نمی تونم؛ مانی

 خب یه جوری بگو دیگه.-

 احسان:خب اگه تو بخوای به کسی بگی که دوسش داری چجوری بهش میگی؟

خب اینم کارداشت زل می زنی تو چشماش و دستاشو می گیری و بهش می گی دوست دارم.وای -

 یعنی تو عاشق شدی؟خب چرا زودتر نگفتی این رو؟

 اً جدی شده بود.یهو دستم و گرفت.احسان قیافش تغییر کرد انگار واقع

 احسان چیکارمی کنی؟-

 احسان:مگه نگفتی بهش بگو؟

 دستام روگرفت و تو چشام زل زد و بی مقدمه گفت:دوست دارم مانیا.

حس کردم مغزم دیگه کار نمی کنه،به گوشام شک داشتم...من بیدارم؟یعنی گوشام درست 

 شنیده؟اخ...اخه یعنی.....

 و...تو...چی گفتی؟؟احسان....احسان ت-
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احسان:مانیا خیلی وقته که دوست دارم.مثله دیوونه هام نمی تونستم بهت بگم اصالً نمی خواستم 

ولی خودت نذاشتی و جون خودتو قسم دادی...مانیا فکر نکن بچم ولی واقعاً حسم نسبت  بفهمی

 بهت عشقه.

ی شنوم؟خدایا احسان داره چی می اشکام مثل بارون از چشمام می ریختن پایین،خدایا دارم درست م

گه؟من همش اونو به چشم برادرم می دیدم.کاش االن خواب بودم و خواب می دیدم و یکی از خواب 

بیدارم می کرد...خدایا چرا االن که پارسا اومده تو زندگیم....االن که پارسا رو دوست دارم؟االن چی به 

ام؟قلبش می شکنه خدایا نمی خوام اذیت بشه احسان بگم؟بگم که دوست ندارم و عاشق یکی دیگه 

 خودت یه راهی نشونم بده.

 احسان:مانیا؟مانیا؟یه چیزی بگو؟ چرا داری گریه می کنی؟

 با دستام صورتم رو پوشوندم و فقط گریه می کردم.

احسان صداش یه کم باال رفت:همیشه از جوابت می ترسیدم...می ترسیدم منو رد کنی....به خاطر 

اسمو ازت پنهون کردم....اگه جواب رد بشنوم دیوونه می شم....مانیا بخدا نمی همین احس

ماهه خواب و خوراک ندارم....همه ی فکرم و ذکرم پیش تو مانیا....بخدا اگه قبولم کنی ۱تونم....این 

 خوشبخت ترین مرد روی زمین می شم و خوشبختت می کنم.مانیا فقط قبولم کن.!

 تو چشام خیره شد و گفت:جوابت چیه؟ دوباره دستام رو گرفت و

 نمی تونم احسان نمی تونم ازم چیزی نپرس هیچی نمی تونم بگم.-

 هق هقم بیشتر شده بود.کاش اصرار نمی کردم که بهم بگه...اصالً غلط کردم خدا.
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 می فهمی؟چرا اینقد احسان:چرا نمی تونی؟حداقل یه دلیل برام بیار دارم دیوونه می شم مانیا عاشقتم

خودخواهی؟چرا فقط خودتو می بینی؟چرا نمی خوای کسی تو زندگیت باشه؟چرا نمی فهمی دوست 

 دارم؟چرا نمی خوای....

نذاشتم ادامه ی حرفشو بزنه و بلند شدم و با داد و هق هق گفتم:چون خودم عاشقم چرا اینو نمی 

 فهمی؟

 برد.چه غلطــی کردم و بهش گفتم؟نفهمیدم چطور از دهنم پرید و اینو گفتم.نگاش کردم انگار ماتش 

 نگاش خنثی بود نگران شدم گفتم:احسان؟احسان حالت خوبه؟توروخدا یه چیزی بگو؟

 گریه هام تمومی نداشتن...باید بهش می گفتم:

ماه پیش بهم می گفتی شاید می تونستم قبول کنم ولی االن نمی تونم توروخدا ۱احسان اگه همون -

ی یه چیزی بیشتر از خیلی،ارزوی هر دختری هم هست که باهات درکم کن.خیلی پسرخوبی هست

باشه شاید لیاقتت بیشتر از من باشه.هم خوشگلی هم کار درست و حسابی داری دیگه چی می 

خوای؟من نمی تونم قبول کنم بفهم.نمی تونم باهات ازدواج کنم که چند وقت دیگه از کارام و رفتارم 

 به عنوان برادرم.خسته بشی،من دوست دارم ولی فقط 

احسان عصبی تو چشمام نگاه کرد و گفت:باشه اشکال نداره مانیا....ولی بدون خیلی دوست دارم و 

تا اخر عمرم عاشقت می مونم.... پس مراقب خودتو عشقت باش....ولی بدون دل یه عاشق رو 

 شکوندی خدا بدجور تقاصشو ازت می گیره.

 بلندشد و سوار ماشین شد و رفت.

 نکن لعنتی،نفرین نکن،مگه نمی دونی نفرین یه عاشق بدجور می گیره.نفرین نکن کثافت. نفرین
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همینجوری هق هق می کردم.خدایا چرا این کارا رو باهام می کنی؟مگه چیکارت کردم؟مگه چه بدی به 

 درگاهت کردم که اینجوری باید تقاص پس بدم ها؟؟جواب بده پس؟

 ه زدم بیرون یه تاکسی گرفتم و سوارشدم.گریم بند نمیومد بلندشدم و از خون

 راننده:کجا می رین؟

 پیش یه پارکی چیزی وایسین.-

بعد چندمین پیش یه پارکی وایساد.کرایه رو دادم و پیاده شدم.همینجوری مثل دیوونه ها تو پارک 

م قدم می زدم داشتم دیوونه می شدم از یه طرف احسان از یه طرف پارسا.خدایا بهم صبر بده.کمک

 کن درست تصمیم بگیرم.

نشستم رو صندلی و همونجا به مردمی که توی پارک بودن خیره شدم.بچه ها چقدر معصوم بودن، 

چجوری با ذوق بازی می کردند که ادم رو به وجد می اوردن.خوشبحالشون چیزی از غم دنیا نمی 

 فهمیدن.

 و می خندیدن. به یه دختر پسری نگاه کردم که چه عاشقونه دست همو گرفته بودن

خدایا یعنی می شد منم غمی نداشتم.چرا این همه مشکالت یهو ریخت سرم؟خدایا خودت می دونی 

تحمل همچین چیزایی رو ندارم.دوست ندارم پارسا ناراحت بشه،نمی تونمم بزارم احسان اذیت بشه.از 

شب ۰۱ه کردمبچگی باهم بودیم همه ی خوشی ها و بدی هامون رو باهم گذروندیم.به ساعت نگا

بود.چیکارمی کردم خدایا با این حال خرابم؟می تونستم کجا برم؟اگه می رفتم خونه که صددرصد 

 حال خرابم رو می دیدن. مامان اینا

 گوشیم زنگ خورد.از تو جیبم درش اوردم و دیدم پارسا.



 
 
 

 
193www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

 ؟خدایا االن جواب بدم و چی بهش بگم؟بگم که پسرخالم عاشقم شده

 جواب دادم:الو

 سا:الو عشقم چیکارمی کنی؟پار 

چقد صداش رو دوست داشتم چقد بهم ارامش می داد.االن دوست داشتم فقط اینجا بود و بغلم می 

 کرد.

 پارسا:الو مانیا چرا حرف نمی زنی؟

 جایی که می گم؟ می تونی بیای بهپارسا -

 کنی؟!پارسا:چرا صدات گرفته  مانیا حرف بزن دارم نگران می شم....داری گریه می 

 خوبم،نگران نباش فقط دوست دارم کنارم باشی.زود بیا.-

 قطع کردم و ادرس رو براش فرستادم.

بلند شدم و خودم رو انداختم تو بغلش و شروع کردم به گریه  چندقیقه اومد.از دور دیدمش بعد

 کردن...بدجور بغض گلوم رو گرفته بود.

 رده؟ها؟پارسا:نفسم،قربونت برم چیشده؟کی عشقمو اذیت ک

خیلی دوست دارم پارسا هیچوقت از پیشم نرو همیشه کنارم بمون باشه؟بهم قول می دی تنهام -

نذاری؟بهم قول می دی تا موقعی که نفسای اخرمو می کشم ازم جدا نشی؟بهم قول می دی همیشه 

 کنارم باشی؟پارسا نمی خوام هیچوقت ازم جداشی باشه؟؟
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شه باهاتم تا موقعی که زنده ام ولت نمی کنم هیچوقت تنهات پارسا:این حرفا چیه م یزنی من همی

 نمی ذارم،همیشه کنارتم.

 منو به خودش فشار داد و گفت:عاشقتم مانیا خیلی خیلی دوستت دارم.

 پارسا می شه امشب رو بیام خونه ی تو بمونم؟ با این حال نمی تونم برم خونه.-

 ین.پارسا:این چه سوالی،باش عشقم بیا بریم تو ماش

 دستشو گرفتم و راه افتادیم سمت ماشین خدایا مرسی بابت عشقی که بهم دادی.

 آپارتمانی. سوار ماشین شدیم و دیگه چیزی نگفتیم تا رسیدیم به یه خونه

 پیاده شو . پارسا:خب رسیدیم

ز کرد رو فشار داد.از اسانسور دراومدیم و در خونه  رو با۲تو اسانسور دکمه ی  پیاده شدم و رفتیم

 وگفت:برو تو خونه ی خودته.

 اولین بارم بود که باهاش تنها بودم یه کم موذب بودم.رفتم و روی مبل توی پزیرایی نشستم

 بود زیاد کوچیک نبود ولی خیلی قشنگ و نقلی بود. خوشگل خونش

 پارسا رفت تو اشپزخونه و با دوتا لیوان شربت برگشت.

 دم.از این کاراهم بلدی مگه؟با خنده گفتم:وای راضی به زحمت نبو 

 اومد نشست رو مبل و شربت ها رو گذاشت رو میز و گفت:از بلد بودن که بلدم.بخور نوش جونت.

 شربت و برداشتم اونم برداشت و خوردیم.

 پارسا:من هنوز شام نخوردم تو چی خوردی؟
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 اره خوردم ولی االن گرسنمه.-

 ار لباس عروس گیرت بیاد.!با این حرفم زد زیر خنده و گفت:زیاد نخور بذ

 خودمو لوس کردم و گفتم:باش اشکال نداره پس یعنی من چاقم؟؟

،تو اینقد سبکی با یه دستم می تونم بلندت  پارسا:قربون خانومم با این حرف زدنش،نه کی گفته چاقی

 کنم.

 نه بابا اینقدرام دیگه الغر نیستم،ولی دربرابر غولی مثل تو سبکم.-

 تم و گفت:که من غولم آره؟خندید و اومد سم

 خندیدم و گفتم:نه کی گفته من غلط بکنم.

 داشت میومد نزدیک.

 پارسا تو که نمی خوای بلندم کنی ها؟؟-

 لبخند مرموزی زد و گفت:اتفاقاً می خوام همین کار رو بکنم.

بل خواستم حرف بزنم که یه دست گذاشت زیر پام یه دستم گذاشت زیر کمرم و مثل پرکاه از رو م

 جدام کرد.

 وای پارسا بذارم زمـین بخدا االن میوفتم.-

 پارسا:مگه می ذارم بیوفتی دیوونه.

کرد عطرش رو دوست داشتم یه  دست هام رو دور گردنش حلقه کردم بوی عطرش ادمو مست می

 بوی تلخ می داد.
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 پارسا:اینجوری نگام می کنی دیوونه می دشم یه کاری دستت می دما؟؟!

روع کرد به خندیدن.سرخ شده بودم از حرفش دیوونه.البته من بهش اطمینان اینو گفت و ش

 داشتم...اینجور پسری نبود.

 بذاریم زمین؟ نمی خوای-

 پارسا:چرا رسیدیم دیگه.

 نگاه کردم دیدم تو اتاق خوابم.یهو ترس همه ی وجودم و گرفت.گذاشتم زمین .

 اومدیم اینجا؟ با تردید گفتم:چ...چرا

نزدیک منم هی می رفتم عقب اونم هی میومد جلو تا خوردم به دیوار.دیگه داشتم می داشت میومد 

 ترسیدم...صورتش رو آورد نزدیک گوشم...خدا نذار دیدم نسبت بهش خراب بشه.

 کنم که بترسی.دست کشید روی دستم و گفت:هیچ وقت ازم نترس....هیچ وقت کاری نمی

 سمت در و گفت:لباسات رو عوض کن بیا تو اشپزخونه. یه نفس راحت کشیدم.گونم رو بوسید و رفت

 رفت و درو بست.

وای خدا چقد دوست داشتنی بود به خاطر همین کاراش عاشقش شدم.همه ی کاراش،رفتارش همه 

چیزش باعث می شد بیشتر دوسش داشته باشم.بعد من احمق چه فکری درموردش کردم خاک تو 

ومد نزدیک منم یهو ترسیدم هرکی هم جای من بود می سرم.أه اصالً به من چه اونجوری که می

 ترسید.أه من خل شدم اصالً بیخیال.
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مانتوم رو درآوردم یه تیشرت قرمز تنم بود همون شلوار سفید هم پام بود.موهامم که با یه کلیپس 

 جمع کرده بودم باال.

 درو باز کردم و رفتم سمت آشپزخونه.

ر خنده.وای خدا پارسا با اون هیکلش یه پیش بند بسته بود و با چیزی که روبروم دیدم پقی زدم زی

 داشت آشپزی می کرد.

نگام کردو گفت:به چی می خنـدی؟به جای خندیدن بیا یاد بگیر چجوری غذا درست کنی که بعد 

 عروسی نیازت می شه.

 از یادآوری عروسی کلی ذوق کردم.رفتم سمتش وگفتم:خب آقامون می خواد چی درست کنه؟

سا:آقاتون گرسنشه به دلیل اینکه خانومش آشپزی بلد نیست خودش اومده و می خواد یه چیزی پار 

 درست کنه تا این شکم رو سیر کنه.فکر کنم می خواد املت درست کنه.

از طرز حرف زدنش خندم گرفت ولی از کلمه ی خانومش ذوق مرگ شدم حس کردم واقعاً اینجا خونه 

 ی خودمونه و منم خانومشم.وی

داشت پیاز سرخ می کرد و پشتش به من بود رفتم و از پشت دستامو حلقه کردم دور کمرش و بغلش 

 کردم،گفتم:کمک نمی خوای اقایی؟؟!

شکه شد و حرکت نکرد ولی بعد برگشت سمتم و زد نوک بینیم و گفت:شیطون بودی و  چند دقیقه

 من خبر نداشتم؟؟

 لبامو غنچه کردم و گفتم:نه زیاد!!
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ا دستاش قاب گرفت و تو چشام نگاه کرد ضربان قلبم رفت رو هزار.یهو سرشو اورد پایین و صورتمو ب

گونمو *بوسید*خیلی دوست داشتم این حس رو...دوست داشتم تا اخرعمر همینجوری 

 بمونم...دوست داشتم زمان همینجا متوقف می شد.

 بود. صورتشو ازم جدا کرد و زبونشو کشید دور لباشو گفت:اوم چه خوشمزه

 وای خدا این چرا اینجوری بود اصالً چیزی از خجالت سرش نمی شد.

 حس کردم بوی سوختن میاد نگاه کردم سمت راست و داد زدم:پارسا پیازها سوختن!!!

 پارسا:چی؟؟؟؟

پارسا زود رفت و گاز رو خاموش کرد و ماهیتابه رو گرفت زیر آب و گفت:آخه مانیا من گفتم بیا تو 

 کن نگفتم بیا که حواسمو پرت کنی که؟ آشپزخونه کمکم

 اینقد خندیدم که از چشام اشک می ریخت.

 خودت داشتی شیطونی می کردی.پس من چیکار کردم خب؟-

پارسا اومد سمتم و بغلم کرد و گفت:خیلی دوست دارم،حتی آشپزی باتو روهم دوست دارم حتی اگه 

 بدون غذا بمونیم.

 لی دوست دارم.منم محکم بغلش کردم و گفتم:منم خی

 از بغلش اومدم بیرون و پیش بندش رو باز کردم و دستشو کشیدم سمت مبل و نشستیم.

 پارسا:یعنی باید بدون شام بخوابیم؟

 مگه م یذارم عشقم گرسنه بخوابه؟-
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 تا پیتزا دادم و گفتم:اینجوری دردسرشم کمتره.۱گوشی رو برداشتم و سفارش 

 باید از این غذاها بخوریم؟پارسا خندید و گفت:بعد عروسی همش 

 خودم رو لوس کردم و گفتم:اذییت نکن خو یاد می گیرم دیگه.

پارسا لپمو کشید و گفت:قربون ناز کردنت شوخی کردم.اگه شده بخاطر تو تا اخر عمرم پیتزا می 

 خورم.

 رو میز.تا پیتزا اومد و گذاشتشون ۱دوتایی خندیدیم که زنگ درو زدن.پارسا رفت درو باز کرد و با 

 دستامو به هم زدم و گفتم:ایول همیشه عاشق پیتزا بودم.

 پارسا اخم کرد و گفت:به غیر من نباید عاشق هیچکس باشی ها حواست باشه؟!

 وای پارسا این که فقط یه پیتزا ست؟؟-

 پارسا:باشه؟؟؟؟

 م:باشـه.ناراحت شدم اخه اون که فقط یه پیتزا بود چه ربطی داشت؟.سرمو انداختم پایین و گفت

 پارسا یهو زد زیر خنده و گفت:جذبه رو حال کردی؟

 گیج شدم.نگاش کردم که هنوز داشت می خندید بیشعور سرکارم گذاشت.

 خیلی بیشعــوری سرکارم می ذاری اره؟-

یه بالشتک پرت کردم سمتش که جا خالی داد و رفت تو اشپزخونه.با دوتا لیوان برگشت و گذاشتشون 

 رو میز.
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 بهش که لپمو بوسید و گفت:وا کن اون اخمارو زشت می شی. اخم کردم

 موهاشو کشیدم ک اخش در اومد.

 تاخودت باشی منو سرکار نذاری.حاالم بخور.-

 شروع کردیم به خوردن.

 پارسا:خونوادت نگرانت نمی شن؟

 به مانی اس دادم که خونه ی سارا می مونم.-

 ازاده؟پارسا:یعنی تو خونواده ی شما دختر تا این حد 

 اوالً که بهم اعتماد دارن،دوماً چه اشکالی داره؟-

 پارسا:همش مشکله دختر نباید شبو بیرون از خونه بمونه.

.اگه دختر خودش خوب باشه که هیچکس نمی تونه کاریش داشته باشه اگه  نه بابا اینا همش الکین-

ه. این حرفا همش ساخته ی هم بد باشه حتی اگه زندانیش هم کنی اون باز کار خودشو انجام می د

 ذهنه قدیمی هاست.

 پارسا:باشه بابا تسلیم.

باشوخی و خنده غذامون تموم شد.ظرف ها رو جمع کردم و گذاشتم تو ظرفشویی و رفتم نشستم رو 

 مبل کنار پارسا.داشت تلویزیون می دید ولی من هیچی ازش نمی فهمیدم.

ی کنارم بود همه غم و غصه هام رو فراموش می دراز کشیدم و سرم رو گذاشتم روی پای پارسا.وقت

 کردم.دستش رو آورد و کلیپس موهام رو باز کرد و همه ی موهام ریختن رو پاش.
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 پارسا:موهاتو خیلی دوس دارم هیچ وقت کوتاهشون نمی کنی باشه؟

 خیلی بلندن اذیت می شم.-

 پارسا:هیس هیچوقت بهشون دست نمی زنی.

 چشم هرچی آقامون بگه.-

ش رو می کشید تو موهام و بهم ارامش می داد و خوابم میومد،اون یکی از دستشم توی دستم دست

 بود و داشتم با انگشتاش بازی می کردم.

 خیلی دوست دارم پارسا.-

 پارسا:من خیلی بیشتر.هیچوقت فکرشو نمی کردم قبولم کنی همیشه از جوابت می ترسیدم.

الکیه ولی هیچ وقت فکر نمی کردم عاشق کسی بشم اولین عشق وجود نداره و  همیشه فکر می کردم-

 عشقم بودی و اخرین عشقمم می مونی.

 و دیگه چیزی نگفتیم. دستم و بوسید

 همونجا رو پاش به خواب رفتم،شیرین ترین خواب عمرم بود.

******* 

 ؟خانومم؟پارسا:عشقم

 با صدای پارسا چشامو باز کردم:هوم؟

 وشیت خودش رو خفه کرد اینقد سارا و غزل زنگ زدن .بیدارشدی؟گپارسا:چه عجب 

 جواب که ندادی؟-
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 پارسا:چرا،غزل بود گفتم که پیش منی و خوابی.

 وای چرا گفتی؟حاال ولم نمی کنه همه جور سوالی می پرسن.-

 خندیدوگفت:مثالً چه سواالیی؟

 خندیدم:إه بی ادب نشو دیگه.

 بلندشدم و سرجام نشستم.

 ت رو بشور بیا صبحونه آماده کردم.پارسا:بلندشو صورت

 بلندشدم و رفتم سمتش و گفتم:قربون آقامون که برا خانومش صبحونه آماده کرده.

 پارسا:شیطونی نکن و برو صورتت رو بشور و بیا.

 رفتم صورتم رو شستم و موهام رو جمع کردم باال که راحت تر باشم.رفتم تو اشپزخونه.

 ماده کرده.به به ببین آقامون چه میزی ا-

 خواستم بشینم که.

 پارسا:لوس نشو.چایی که می تونی بریزی؟

 خندیدم و گفتم:البته اگه خودمو نسوزونم.

 پارسا خندید.عاشق خنده هاش بودم خیلی خوشگل می خندید،مخصوصاً اون چال لپش.

 براش چایی ریختم و نشستم روبروش.

  بخور ببین چه خوشمزه شده؟پارسا:ببین دیشب نذاشتی املتم رو درست کنم ولی حاال
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 خودش برام یه لقمه اماده کرد و گرفت سمتم،یه نگاه به لقمه کردم و با تعجب گفتم:این برای منه؟

 پارسا:پس ماله کیه؟اره ماله خودته.

 صورتمو کج کردم و گفتم:بنظرت یه کم بزرگ نیست؟

 بلندبلند خندید و گفت:کجاش بزرگه؟زود دهنتو باز کن بدو؟

 باز کردم و گذاشتش تو دهنم.لقمش خیلی بزرگ بود به زور تکونش می دادم.دهنمو 

 از دست تو....پارسا!-

 لقمه دومی هم گرفت سمتم و گفت:اینم بخور.

 وای پارسا کوچیکش کن خیلی بزرگه.-

 همینجور که می خندید نصفش رو گاز گرفت و گفت:بیا حاال کوچیک شد.

خیلی حساس بودم هیچ وقت از دهن کسی چیزی نمی خوردم  از دستش گرفتم و خوردم.سر این چیزا

 ولی نمی دونم چرا برا پارسا اینجوری نبودم.

 پارسا:بخور دیگه؟

 سیرشدم.-

 لقمه ؟۱پارسا:باهمون 

 آره دیگه.-

 بلندشدم لپش رو بوس کردم و گفتم:مرسی.
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من چی  خواستم برم سمت یخچال که دستم رو گرفت و گفت:فقط خودت بوس می کنی؟پس مال

 می شه؟

لپم رو آوردم نزدیک صورتش و بوسیدش. رفتم سمت یخچال و یه لیوان آب پرتقال برا خودم ریختم و 

 نشستم رو صندلی.

 ساعت چنده؟-

 براچی؟۰۰پارسا یه نگاهی به ساعتش کرد و گفت:

 .امروز می خوای چیکارکنی؟ همینجوری-

 پارسا:می خوام ببرمت سرکارم.

 ت دارم کارت رو ببینم،زودتر بریم.وای واقعاً؟خیلی دوس-

 پارسا:اگه می دونستم اینقدر خوشحال می شی زودتر می بردمت.بدو لباساتو بپوش بیا بریم.

رفتم سمت اتاق و مانتوم رو پوشیدم.از داخل کیفم وسایل آرایشم و در آوردم و یه کم آرایش کردم و 

 از اتاق زدم بیرون.

قد جیگر شد عشقم.یه شلوار مشکی جذب پوشید و یه پیرهن سورمه پارسا تو اتاق ایستاده بود.وای چ

 ای که استیناشم تا ارنج تا زده بود موهاشم خوشگل داد باال.

 وای عشقم چه خوشگل شدی.-

 اومد سمتم و صورتم و با دستاش قاب گرفت و گفت:چشمات خوشگل می بینه عشقم.

 راستی یه سوال بپرسم؟-
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 پارسا:بپرس فضول خانوم؟

 نجا به دختراهم اموزش می دی اره؟او -

 پارسا:اره خب.

 خیلی بدی به من می گی سمت پسرا نرو بعد دور خودت پر دختره؟اصالً نباید دیگه اینکارو بکنی؟-

 و منو حرص می داد. کثافت داشت می خندید

 جیغ زدم و گفتم:نخند!

 بغلم کردو گفت:عاشق حسادتم خانومم.بدو بریم دیر شد.

دم بیرون و باهم رفتیم بیرون وسوار ماشین شدیم،راه افتادیم سمت محل کار پارسا.اولین از بغلش اوم

 کنجکاو بودم. بارم بود که می خواستم برم پس خیلی

 بعد چند مین رسیدیم.

طبقه بود و بیرونش با شیشه کارشده بود.دستمو گرفت ۱ماشین پیاده شدم و روبروم یه ساختمون از

 گفتن:سالم استاد.ختر پسرا تا پارسا رو دیدن اومدن سمتش و و رفتیم داخل.همه د

 پارسا:سالم بچهــا خوبین؟

همه جواب دادن.یکی از دخترا با کنجکاوی بهم نگاه کرد و رو به پارسا گفت:استاد می شه بپرسم 

 خانوم چه نسبتی باهاتون دارن؟

 پارسا خندید و گفت:خب بچها نامزدم مانیا،مانیا اینم بچها.

 وشوقتم.خ-
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 همه با خوشرویی جوابمو دادن و تبریک گفتن.بچهای باحالی بودن.

 پارسا دستمو گرفت و برد توی یکی از اتاقا و گفت:اینجا جاییِ که با بچه ها تمرین می کنم.

اتاق خیلی خوشگلی بود دیواراش مشکی بود وانواع گیتار و پیانو و سنتور و.... بقیه چیزایی که 

 تو اتاق بود. اسمشونو نمی دونم

 خب شروع کنیم استاد؟-

 خندید و گفت:استاد؟خب حاال مثل بچه ها سختگیری کنم یا نه؟

رفتم سمتش و دوتا دستام رو دور گردنش حلقه کردم و لبام رو غنچه کردم و گفتم:حاال نمی شه با 

 من یکم مهربون تر باشی؟؟

 اتو اونجوری نکن من جنبه ندارما؟پارسا صورتش رو اورد نزدیک صورتم و گفت:صد دفعه گفتم لب

توی یه حرکت غافلگیر کننده منو بوسید....قلبم انگار توی دهنم می زد...گرمم شده بود 

رو دوست داشتم...اصالً هرچیزی که به پارسا ربط داشته باشه رو  کردنش حسابی...بغلم کرد،بغل

 دوست دارم.

 خودمو کشیدم عقب و گفتم:شروع کنیم؟

 فت:چیــو؟؟یه چشمک زدو گ

 اه اذییت نکن دیگه،تمرینو می گم خو؟-

 پارسا خندید و گفت:اهان.بیا بشین اینجا تا من گیتارو بیارم.
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نشستم اونم رفت گیتارو اورد و نشست کنارم.اول بهم گفت که چیکارکنم و چطوری دستامو حرکت 

لد بودم.خودشم یه کم برام بدم.یه چندساعتی باهم تمرین کردیم زیاد سخت نبود البته از قبل یه کم ب

 زد یه کمم خوند،عاشق صداش بودم خیلی خوشگل می خوند.

 عصر بود.وای ۴به ساعت نگاه کردم 

 شد اصالً حواسم نبود. ۴وای ساعت -

 پارسا:چرا مگه کاری داری؟

 نه کاری ندارم ولی باید برم دنبال غزل و سارا می خواییم بریم تا جایی کارشون دارم.-

 ا خودم می رسونت.پارسا:وایس

 نه نمی خواد با تاکسی می رم تو اینجا کار داری.-

 زنگ زدم خونه باشی باشه؟؟ ۸پارسا:باش ولی تا شب نمی مونین بیرونا؟ساعت 

 باشه قول.-

 کیفم رو برداشتم و رفتم سمت پارسا،گونشو بوسیدم اونم بوسیدم و گفت:مراقب خودت باش.

 چشم.توهم مراقب خودت باش.-

تمون زدم بیرون و یه تاکسی گرفتم و ادرس پارک نزدیک خونمون رو دادم.به غزل و سارا هم از ساخ

 زنگ زدم و گفتم بیان همونجا.

 بعد چند مین رسیدم از تاکسی پیاده شدم و رفتم سمت پارک.

 گوشیم زنگ خورد.جواب دادم:بله؟
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 ساعته مارو معطل کردی؟۰غزل: بله و بال.کجایی 

 بودم یهو یه جیغ بنفش کشیدم تو گوشاشون.دیدمشون پشت سرشون 

 سارا:ای بمیری دختره ی گنده کر شدم رفت.

 غزل:خاک تو گورت .چه مرگت بود گفتی زود بیایین؟

 بعله اینم از ابراز احساسات دوستان خل و چل منن.

 نشستم جفتشون و گفتم:سالم.

 غزل:کوفت حاال زود بگو از کنجکاوی مردم.

 دم و گفتم:عزیزم به این نمی گن کنجکاوی، می گن فضولی.یه لبخند دندون نما ز 

 غزل:االن یکی می زنمت بری با برف سال دیگه بیای پایینا!!!

 باش بابا تسلیم.می گم.-

 سارا:خب بنال دیگه!

 دیشب که زنگ زدی گفتم دارم اماده می شم برم خونه ی خاله سمانه؟-

 غزل:خب؟

رفتارش باهام عوض شده بود.هرچی بهش می گفتم چند روزی بود احسان حالش خوب نبود و -

چیشده جواب درست و حسابی بهم نمی داد.ولی دیشب خیلی بهش اصرار کردم و جون خودم رو 

قسمش دادم اونم گفت که بعد شام بهم می گه.ماهم شاممون رو خوردیم که بعدش رفت توی حیاط 

 منم پشت سرش رفتم و نشستم کنارش و گفتم بگو؟؟
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 بهش نمی گفتم،کاش بهش اصرار نمی کردم که بگه. غزل کاش-

 غزل:خب حاال چی گفت؟

 زدم زیر گریه وقتی درموردش حرف می زنم بی اختیار بغضم می گرفت.

 سارا:چرا گریه می کنی؟مانیا بگو ببینم چی گفت؟

 گفت....گفت که دوستم...داره.-

 غزل:قربونت برم حاال گریه نکن.تو چی بهش گفتی؟

کردم و گفتم:اولش که خیلی شکه شدم ولی بعدش بهش گفتم نمی تونم قبول کنم چون اشکامو پاک 

 کس دیگه ای رو دوست دارم.

 غزل:این دیگه گریه کردن نداره که خب کسی دیگه رو دوست داری چیه مگه؟

من اونو مثل برادرم می دونستم،نمی خوامم از دستم ناراحت بشه.االنم هیچ خبری ازش ندارم همون -

از خونه زد بیرون و رفت.غزل باورت می شه بهم گفت:دل یه عاشقو شکوندی، خدا تقاصشو ازت شب 

پس می گیره.نفرینم کرد می فهمی؟می ترسم،می ترسم بالیی سر عشق منو پارسا بیاد.می دونی که 

 خیلی دوسش دارم نمی تونمم ولش کنم.

 ش کنی؟سارا بغلم کردو گفت:بسه دیگه خودتو ناراحت نکن کی گفته ول

غزل خواست که از اون حال دربیاییم گفت:حاال اینارو بیخیال فردا می خوای با اقاتون بری و منو سارا 

 رو دیگه نمی بری ها؟؟

 خندیدم و گفتم:بعله دیگه از فردا خودتون می رین.
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 سه تایی زدیم زیر خنده.

 سارا:بلند شین قدم بزنیم تا خونه.

 یه بستنی فروشی دیدیم.بلند شدیم و راه افتادیم، توراه 

 بچه ها بریم بستنی؟-

 غزل:وای بریم.

 سارا:ایول چند وقته نخوردم.

رفتیم سمت بستنی فروشی و سه تا بستنی خریدیم و به راهمون ادامه دادیم.توراه کلی دیونه بازی 

 دراوردیم و خندیدیم.

تو اسانسور.غزل پیاده شد  سارا خدافظی کرد و رفت خونشون.من و غزلم رسیدیم در اپارتمان و رفتیم

 بود. ۸و رفت منم اومدم باال.دره خونه رو بازکردم و رفتم داخل.یه نگاهی به ساعت مچیم کردم طرفای 

مانی رو دیدم رو مبل نشسته و داره تلویزیون می بینه تا منو دید گفت:به به خواهر کم پیدا؟نمی گی 

 یه داداشی هم داری که دلش برات تنگ می شه؟

 سمتشو لپشو بوسیدم و گفتم:سالم عشق اجی.منم دلم برات تنگید بخدا.رفتم 

 مانی:لوس نشو حاال کجاها رفتی؟

 دیشب خونه ی سارا بودیم با غزل عصرم رفتیم پارک و االنم اومدم درخدمت شوما.-

از اینکه بهش دروغ گفتم ناراحت بودم ولی چه می شه کرد...باید مطمئن می شدم بعد بهش درمورد 

 رسا می گفتم.پا
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 مانی:کم زبون بریز شیطون.برو لباسات رو عوض کن بیا شام اماده ست بخور.

 مامان کجاست؟-

 مانی:خسته بود یه کمم سرش درد می کرد رفت خوابید.

 اهان.-

بلندشدم و رفتم تو اتاقم لباسامو با یه تاپ و شلوارک که تا زیر زانوم بود عوض کردم و رفتم پایین.زیاد 

 ود.گرسنم نب

 شام خوردی؟-

 مانی:اره تو برا خودت بکش.

رفتم تو اشپزخونه حسش نبود غذا بخورم.یه بسته چیپس باز کردم و ریختم تو یه کاسه،یه بسته هم 

 پفک برداشتم.گذاشتمشون تو یه سینی.من عاشق چیپس فلفلی بودم مانی هم پفک.

 رفتم نشستم کنار مانی رو مبل.

 ه کاری کرد؟مانی:چه عجب خواهری برامون ی

 اذیت نکن االن هیچی بهت نمی دما؟؟-

 مانی:نه نه ببخشید اون پفک منو بده.

 خندیدم و پفکو بهش دادم و خودمم شروع کردم به خوردن.

 مانی:راستی از دوستت غزل چه خبر؟
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 سه دیقه استپ اصالً این چیکارغزل داشت؟ها،از کی تاحاال درمورد غزل ازم می پرسه.

 که خودش گفت:منظوری نداشتم همینجوری پرسیدم. چپ چپ نگاش کردم

 پس چرا نگفتی از سارا چخبر هان، فقط  گفتی از غزل؟؟نکنه چشمت گرفتتش ناقال؟-

 مانی:بنظر که دختر خوبی میاد.بنظرتو چی؟

 قربون داداش خنگم برم من.اگه بد بود بنظرت من باهاش دوست می شدم؟غزل دختر خیلی خوبیه.-

 مرده ی محبتتم من.خخخمانی:یعنی کشته 

 یه نگاه بهش کردم و گفتم:چیه نکنه شمارشو می خوای؟

 اینو که گفتم سرشو چرخوند اونطرف مثالً خجالت کشید.

 پقی زدم زیرخنده و گفتم:آخی توهم بلدی خجالت بکشی غول؟

 یکی از بالشتکای مبل و زد توسرم و گفت:من غولم ها؟

 وای یا نه؟؟باشه بابا ببخشید.حاال شمارشو می خ-

 مانی:اشکال نداره حاال که اینقدر اصرار می کنی بده.

 هوووی کجا اصرار کردم؟هرکی ندونه فکر می کنن من بزور شمارشو بهش دادم.اصالً بهت نمی دم.-

 مانی:اذیت نکن دیگه بده شمارشو.
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خترو این گوشی رو از رو میز برداشتم و شماره غزل و بهش دادم.مانی رو می شناختم اهل دوست د

چیزا نبود بهش اطمینان داشتم که شماره رو بهش دادم.واقعاً خوشحال می شدم اگه رابطشون جدی 

 می شد.

 وای اگه غزل بفهمه از خوشحالی سکته می کنه.

 همه خوراکی هارو خوردیم و وسایلشون و گذاشتم تو ظرفشویی.از اشپزخونه زدم بیرون.

 شب بخیر داداشی.-

 مانی:شب خوش.

 تو اتاقم و درو بستم.رفتم 

وای خدا پارسا رو به کل فراموش کردم.اخ خدا مگه مانی حواس می ذاره واسه ادم.گوشیم رو نگاه 

 کردم که دیدم چندبار زنگ زده بود.وای خدا حتماً از دستم عصبانیه.

 شمارشو گرفتم و بعد چندبوق جواب داد:بفرمایید؟

 حاال دیگه می گی بفرمایید؟؟-

رات چه معنی می ده مانیا؟اگه واقعاً برات ارزشی ندارم که حتی یادم بیوفتی و بگی پارسا:این کا

 رسیدم بهم بگو؟من که بزور یا به اجبار باهات نیستم؟

 از حرفاش ناراحت شدم ولی بهش حق می دادم.حق داشت از دستم دلخور بشه.

زدن وقت نشد بهت زنگ  پارسا توروخدا اینجوری نکن. بخدا مانی اومد و شروع کرد باهام حرف-

 بزنم،تازه االنم نیم ساعتی می شه رسیدم خونه.
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نفسشو با حرص داد بیرون و گفت:وقتی زنگ نمی زنی خبر بدی که رسیدی یا نه،وقتی جواب تلفن 

 هام رو نمی دی دیوونه می شم می فهمی؟؟

 تکرار نمی شه. باشه دیگه ببخشید-

 پارسا:فردا خودم میام دنبالت.

 بعد کالس باهات کار دارم،باید یه موضوعی رو بهت بگم. باشه ولی-

 پارسا:چیشده مانیا؟مشکلی برات پیش اومده؟

 نه نه نگران نباش چیزیم نیست.فردا بهت می گم.-

 پارسا:باش عشقم برو بخواب که فردا زود بیدارشی.

 باش شب بخیر.-

 پارسا:شب خوش خوب بخوابی.

رو بهش می گفتم نمی شد اگه از کسی دیگه بفهنه خیلی بد گوشی رو قطع کردم.باید جریان احسان 

 می شه.

 خدایا یعنی احسان االن کجاست؟

گوشی رو برداشتم و شماره ی خونه ی خاله اینا رو گرفتم.بعد چند بوق صدای خاله اومد:بله 

 بفرمایید؟

 الو سالم خوبی خاله؟-

 خاله:سالم قربونت برم تو خوبی،مامانت خوبه؟
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 مگی خوبیم.خاله احسان خونه ست؟مرسی خاله ه-

 خاله:واال چی بهت بگم؟

 خاله چیشده مشکلی پیش اومده؟-

خاله:نه خاله ولی احسان زیاد خونه نمیاد وقتی هم میاد از تو اتاقش بیرون نمی زنه،با هیچکسم حرف 

نمی زنه،هرچی منو باباش می پرسیم که چیشده حرفی نمی زنه و می گه که چیزیم نیست.ولی من 

 مادرشم می فهمم.

 خاله شروع کرد به گریه کردن.

 خاله جونم خودتو ناراحت نکن چیزی نیست خودم باهاش حرف می زنم ببینم چشه.-

 خاله:باشه عزیزم بیشتر از این سرتو درد نمیارم.

 باشه خاله خدافظ.-

 خاله:خدافظ عزیزم.

 گوشی رو قطع کردم.

اب وجدان نمی تونم زندگی کنم ولی از پارسا هم نمی هوف خدایا چرا این جوری شد؟خدایا با این عذ

تونم جدا شم،جونم به جونش بسته ست.خدایا خودت کمک کن احسان حالش خوب بشه و منو 

 فراموش کنه.

 زنگ زدم جواب نداد بار چهارم زنگ زدم که گوشی رو برداشت:بعله؟ شماره ی احسانو گرفتم چند بار
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که همش با شیطنت و شوخی جوابمو می داد حاال اینقدر بی  خدایا این صدای احسان بود؟احسانی

 حال و خسته ست؟دیگه نمی تونستم خودمو کنترل کنم،زدم زیر گریه.

احسان:چیه مانیا؟چرا گریه می کنی؟باید به حال من بخندی نه گریه...حتماً خیلی خوشحالی با 

و بهش زنگ بزن ببین در چه عشقت اره؟پس دیگه چرا به من زنگ زدی ها؟؟؟برو به عشقت برس بر 

حالیه ببین خوابیده یا نه؟برو بهش شب بخیر بگو. دِ برو دیگه لعنتی چرا بهم زنگ می زنی؟می خوای 

بهم بفهمونی چقدر تنهام؟می دونی تو این چند روز چی کشیدم می دونی؟نه نمی فهمی اصالً تو چرا 

ویی میری تو بغل عشقت و آرومت می باید حال منو درک کنی؟تو که تا وقتی ناراحت می شی می د

کنه،من کیو دارم که ارومم کنه؟ها؟پس دیگه بهم زنگ نزن فهمیدی؟می خوام فراموشت کنم،می 

خوام از قلبم، از دلم، از ذهنم، از همه چیم بندازمت بیرون.ولی من احمق نمی تونم،می فهمی نمی 

ـدا نمی تونم سخته به جـــون خـودت تونم شدی همه ی زندگیم،شدی همه ی فکرو ذکرم می فهمی؟بخـ

 نمی تونم،نمی تونم.

 پا به پای حرفاش اشک می ریختم.حرفاش قلبم رو به درد آورد.

 احسا......-

 تا خواستم چیزی بگم قطع کرد.

این حال رو روز انداختی؟چرا  به گوشی رو پرت کردم رو تخت و زار زدم.خدایا چرا من؟چرا احسان و

سته ی خودم به دلش انداختی؟خدایا این انصاف نیست.مگه گناه من چیه که مهر منو بدون خوا

من  عاشق پارسا شدم؟خدایا تا کی باید عذاب بکشم؟چرا اونو عاشق من کردی؟ماکه باهم بزرگ شدیم

اونو مثل داداشم می دونستم چرا نذاشتی اونم منو مثل خواهرش بدونه.؟اینقد گریه کردم که نای 

 رو هم نداشتم و چشام سنگین شدن.حرف زدن با خدا 
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******* 

 ،آخ کمرم.صدای زنگ گوشی چشمام رو باز کردم...خواستم که بلندشم با

کمرم درد گرفت.یه نگاهی به ساعت کردم  چون خوب دراز نکشیده بودم و روی زمین خوابم برده بود

 بود.گوشی رو جواب دادم:بعله؟۹نزدیکای 

 ری خوب خوابیدی؟پارسا:سالم صبح بخیر عشقم.چطو 

 یه لبخند روی لبم نشست. از این همه خوشحالیش

 صبح توهم بخیر،آره خوبم تو چطوری؟-

 پارسا:بدو بیا پایین منتظرتم.

 باشه االن اماده می شم میام.-

 پارسا:یعنی هنوز خواب بودی؟ای خوابالو!!

 آره خواب بودم قطع کن تا لباس بپوشم و بیام.-

 پارسا:باشه.

ع کردم و رفتم تا صورتم رو بشورم،توایینه نگاه کردم وای خدا چقد چشام پف داشتن گوشی رو قط

 حتماً بخاطر گریه های دیشب بود.

 با یاداوری دیشب بازم حالم گرفته شد.

در کمدو باز کردم یه مانتو شلوار مشکی و یه مغنعه مشکی هم زدم،یه کم ارایش کردم که چشمام 

 زخونه و یه کیک خوردم.مانی و مامان حتماً سرکارن.زیاد ضایع نباشه.رفتم تو اشپ
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کلیدو برداشتم و کفشامو پوشیدم و زدم بیرون،پارسا یه کم پایین تر از ساختمون وایستاده بود.رفتم 

 سمت ماشینش و درو باز کردم و نشستم:سالم عشقم چطوری؟

 پارسا:سالم قربونت برم نمی دونی چقد دلم تنگ شده بود برات.

 روزه فقط پیشش نبودم.۰ته بود حاال خوبه خندم گرف

 واقعا دیوونه ای،من که دیروز پیشت بودم؟-

 پارسا:خو همون یه روزم خیلیه.

 خندیدم که ماشین رو روشن کرد و راه افتادیم سمت دانشگاه.

 پارسا:ساعت چند بیام دنبالت؟

 و میاری؟بیایی خوبه....می گم خسته نمی شی منو می بری ۲کالس دارم.همون  ۲تا -

پارسا برگشت تو چشمام نگاه کرد و گفت:نبینم یه بار دیگه این حرفـو تکرار کنی هـا؟؟تو عشقمی 

 دانشگاه که چیزی نیست تا اون ور دنیا هم باهات میام.

 رسیدیم دانشگاه و نگه داشت خواستم پیاده شم که دستمو گرفت و گفت:حواست به خودت باشه.

 اشه حواسم هست،توهم مراقب خودت باش.لبخندی نشست روی لبم گفتم:ب

 پارسا:چشم خانومی.

از ماشین پیاده شدم و رفتم تو حیاط دانشگاه.غزل و سارا رو دیدم که نشسته بودن رو صندلی منم 

 رفتم پیششون.

 سالم عشقولـکا!!-
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 جوابمو ندادن بیشعورا.

 نشستم وسطشون وگفتم:قهرین؟

 ی گیری؟غزل:برو گمشو اشغال حاال دیگه تحویل نم

 نو که میاد به بازار کهنه می شه دل ازار،ولی نه دیگه تا این حد. سارا:گفتن

 قربونتون برم نمی شه که بهش بگم نیاد می شه؟توروخدا قهرنکنین دیگه؟اوف از دست شماها.-

 البته بیشتر به نفع غزل بود ولی حاال که حرف نمی زنین منم یه خبری داشتم براتون اصالً بیخیال

 حیف شد دیگه نمی گم.

 بلندشدم و رفتم.غزل و سارا راه افتادن پشت سرم.

 غزل:مانیا عشقم بگو دیگه اذییت نکن ؟چی می خواستی بگی؟

 _شما که قهربودین پس چیشد؟

 نه بابا مارو چه به قهر بگو حاال؟：سارا

 _نه دیگه نشد.

 توروخدا بگو دق کردم خو؟؟：غزل

 ر نمی کنین؟؟؟برگشتم سمتشون و گفتم:دیگه قه

 دوتاشون باهم گفتن:نه حاال بگو؟

 _خب بیایین اینجا بشینین تا بگم.
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 زود اومدن نشستن رو صندلی و منو گذاشتن وسط.

 خب بگو حاال؟：غزل

 _به نام خدا یکی بود یکی نبود غیر از.......

 إه اذیت نکن دیگه بگو؟：سارا

 _باشه بابا دیشب که از پیشتون رفتم خونه؟

 خب؟：غزل

نشسته بودم رو مبل مانی هم پیشم بود.ازم پرسید که از غزل چه خبر؟منم گفتم خوبه سالم می _

 رسونه.بعد گفت که بنظرمن دختر خوبیه ولی بنظر تو چی؟

 غزل:خــب تو چی گفتی؟

_یه دقه بمیر دارم می گم.منم بش گفتم که اگه دختری بدی بود من هیچوقت باهاش دوست نمی 

 .شدم.غزل دختر خوبیه

 عاشقتم مانیا.：غزل یهو عین بز پرید بغلم و هی بوسم می کرد و گفت

 _خب بسه دیگه تموم صورتم رو خیس کردی أه أه.

 تازه جای خوبش رو بهت نگفتم!!؟：خودشو کشید عقب که گفتم

 ای درد بی درمون بگیری جون بکن دیگه؟：غزل

 _خفه.ازم شمارت رو خواست منم بهش ندادم.
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 که حلوات رو بخورم چرا ندادی؟؟؟ چی؟الهی بمیری：غزل

 واه دختره ی پرو رو باش اگه می خوای خودت پاشوبرو بهش شمارتو بده!：سارا

 نوموخام.اصال زدین تو ذوقم.：غزل

 _خودتو نکش شمارتو بهش دادم.

 تورو خدا با اشمالتم)احساساتم(بازی نکن من قلبم ضعیفه بهش دادی یا نه؟؟؟：غزل

 ودت رو نکش._آره عشقولی بهش دادم خ

عاشقتم خره تو بهترین دوست دنیایی خیلی دوست دارم.وی نمی دونی ：بلندشد و بغلم کردو گفت

 چقد منتظر همچین روزی بودم.وای چقد خوشحالم.

_واه خاک به سرم دختره ی ندید بدید.هرچند که برادرم ازت سر تره ولی خب چه می شه کرد 

 قسمته.حییییف.

 ه و بلند شدیم رفتیم تو کالس.سه تاییمون زدیم زیر خند

 نمی دونی چقد خوشحالم مانیا؟：غزل جفتم نشست و گفت

 _قربون زن داداش خودم بشم.

 توروخدا اینجوری صدام نزن االن قلبم وای میایسته.：غزل

 با اومدن استاد دیگه چیزی نگفتیم.بعد از دوساعت درس دادن استاد تصمیم گرفت بره دیگه.

 دم._آخیییش خسته شده بو 
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 من که دیگه کم اوردم مخم هنگید از بس استاد حرف زد.：سارا

 منو غزل و سارا رفتیم سمت سلف و سه تا ساندویچ گرفتیم و نشستیم و شروع کردیم به خوردن.

 پاشین االن کالس شروع می شه.：غزل

رو ول نمی بلندشدیم و رفتیم تو کالس.منو غزل نشستیم جفت هم.سارا کثافتم تازگیا اون پسره آروین 

کرد,همش به یه بهونه ای پیشش می نشست.انصافاً پسر خوشتیپی هم بود.با اومدن  استاد ساکت 

شدیم,یه ساعت دیگه کالس تموم می شه خسته شده بودم سرمو گذاشتم رو میز که صدای استاد 

 بلندشد:خانم مقدم اگه می شه سرتونو بلند کنین.

 ض توی دلت،چه مرگته آخه؟!خانــم مقدم و درد،خانوم مقدم و مـــر 

 سرمو بلند کردم وگفتم:ببخشید استاد.

 اصال حوصلشو نداشتم.

باالخره بعد توضیح دادن استاد رفع زحمت کردو رفت.بلند شدیم و سه تایی رفتیم در ورودی دانشگاه 

 که نگاه کردم پارسا رو ندیدم,پس مگه قرار نبود بیاد؟

 ؟پس پارسا کجاست؟مگه نمیاد دنبالت：غزل

 _قرار بود بیاد ولی نمی دونم چرا نیومد,حاال بیایین پیاده بریم اگه اومد تو راه می بینیمش.

سه تایی قدم می زدیم و حرف می زدیم و می خندیدیم که یهو یه ماشین سرعتشو کم کردو باهامون 

میاد از این  یواش یواش میومد.به امید این که پارسا باشه نگاه کردم ولی دوتا پسر توش بودن أه بدم

 پسرا نچسب.دیگه نگاه نکردم و سرمو چرخوندم و راه رو ادامه دادیم.
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 یهو پسره سرشو از شیشه اورد بیرون و گفت:خانوما اگه جایی میرین می رسونمتون؟

 عق حالمو بهم زد.：سارا

 شیطونه می گه بزن شلو پلش کن.：غزل

 به حرف غزل خندم گرفت.

 نداره بیایین دیگه؟؟ یه سوارشدن که اینقدر ناز：پسره

 دیگه عصابم بهم ریخت و زدم به سیم اخر.

 _هوی اقاهه به ظاهر محترم دمتو بزار رو کولتو راتو بکش و برو قبل از این که دردسر شه برات.

 اونجا چخبره؟؟：یهو ماشین پارسا رو دیدم.از ماشین پیاده شد و داد زد

 پسره تا پارسا رو دید گازشو گرفت و رفت.

 اخماش توهم بود اعصابش بهم ریخته بود از چشماش خون می بارید. پارسا

 رو کرد سمت من و با داد گفت:برو بشین تو ماشین.

و  منم از ترس هیچی نگفتم....اینقدر قیافش ترسناک شده بود که حتی از بچه ها هم خدافظی نکردم

 نشستم تو ماشین.

چند دقیقه دیدم سمت خونه نمی ره خودش چیزی اونم سوارشد و ماشینو روشن کرد و راه افتاد.بعد 

 نمی گفت منم جرعت نکردم بپرسم کجا می ریم!!

 کجا داریم می ریم.：باالخره دلو زدم به دریا و پرسیدم
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دیدم جواب نمی ده عصبانی شدم،من باید از دست اون عصبانی می شدم که چرا دیرکرد نه اون ازم 

قصیر من چیه هــان؟مگه من بهشون گفتم بیایین ت：عصبانی شه،صدام رو بردم باال و گفتم

 دنبالم؟اصالً بـه من چه که اونا چی گفتن؟!

پارسا نگام کرد که یه کم ازش ترسیدم...اونم مثل من داد زد و گفت:به تو چه هـــان؟تو چرا باهاشون 

 حرف می زدی؟تو که می دونی من بدم بیاد با پسر اونم غریبه هم کالم شی؟

گه ندیدی بهش گفتم که گمشه و دست از سرم برداره,انتظار نداشتی که هیچی بهش _رامو گرفت م

نگم.اگه تو دیر نمی کردی و زودتر میومدی این اتفاقاتم نمی افتاد پس الکی ننداز گردن من چون 

 همش تقصیر خودته.

 راحت شدم اگه هیچی نمی گفتم خفه می شدم.ساکت شدم و تکیه دادم به صندلی. هوف

و با صدا داد بیرون و یه دستشو کشید تو موهاش،عاشق همین حرکتش بودم وقتی عصبانی نفسش ر 

 می شد این کارو انجام می داد.

 پارسا:ببخشید,یه کاری پیش اومد برام وگرنه زودتر میومدم.

 هیچی نگفتم.

 پارسا:خانومی قهرنکن دیگه گفتم ببخشید.

 بازم چیزی نگفتم.

 پارسا:عشق پارسا؟!

 بیشتر اذیتش کنم بخاطر همین گفتم:باشه آشتی.حاال داریم کجا می ریم؟دلم نیومد 
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 کشید و گفت:یه جای خوب. خندید و لپم رو

 _مثالً کجا؟

 پارسا:فضولی نکن دیگه. 

 می میرم. کنجکاوی _وای خدا دارم از

 پارسا:خدانکنه دیونه.االن می رسیم می فهمی.

 دیگه چیزی نگفتم تا برسیم.

کردم که دهنم قفل شد وای خـدا انگار تو  ساعت ماشینو یه جا نگه داشت.سرم رو بلندنیم  بعد

ماشین پیاده شدم و رفتیم تو حیاط،وای خدا حیاطش خیییلی بزرگ بود انگار تو جنگل بهشت بودم از 

بودیم.سمت چپ حیاط درخت توت و انار و انگور بود سمت راستش یه حوض خیلی بزرگ که فواره 

گ توش بود و یه مجسمه کنارش بود.کف حیاط همش چمن بود ولی از در حیاط تا در خونه های بزر 

 سنگ فرش بود.

 صدای پارسا رو کنارم شنیدم:چطوره؟؟

 نظیره خیلی قشنگه!!ماله کیه اینجا؟ وای پارسا بی-

ه و پارسا:اینجا مال پدربزرگم بود بعد از فوتش اینجارو به من سپرد و گفت مثل چشام مواظب خون

 رو دوست داشت همیشه مراقب همه جای این خونه بود. درختاش باشم،خیلی اینجا

 خوام! خدا رحمتش کنه.ولی من االن توت می-

 پارسا:االن؟؟
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 خورم. شینم و همونجا می آره همین االن اگه برام نچیدی خودم میرم باال و می-

گم برات  ار االن به مش رجب میخوای بری اون باال؟بذ خندید و گفت:دختر تو چطور می داشت می

 بچینه.

 نخواستم اذیتش کنم بخاطر همین قبول کردم و رفتیم سمت خونه.

 خونه یه طبقه بود و چوبی،از بیرون نماش خیلی خوشگل بود.

 پارسا درو باز کرد و رفتیم داخل.داخلشم مثل بیرونش خوشگل بود.

 پارسا:خب عشقم برو لباسات رو عوض کن و بیا.

  

 باید تا کی اینجا بمونم؟ها؟من -

 زد و گفت:فعال باید فکرکنم معلوم نیست. لبخند خوشگلی

 .واقعاً از ته قلبم دوسش داشتم اگه یه روز نمی دیدمش می مردم عاشقشموای خدا 

هامم با کیلیپس جمع یه پیرهن زیر مانتوم بود مانتوم رو دراوردم و مو،رفتم و لباسامو عوض کردم

  سرم و رفتم پایین.کردم باال

 عشقم حاال بنظرت برا شام باید چی بخوریم؟ پارسا:خب

و دستام رو گذاشتم دور گردنش و گفتم:خب این که کاری نداره عشقم برامون کباب  رفتم نزدیکش

 درست می کنه....إه إه صبر کن ببینم راستی من که شب باید برم خونه!!!



 
 
 

 
227www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

بیشتر به خودش نزدیک کرد،سرش رو آورد نزدیک گوشم و دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و منو 

 گفت:اگه نذارم بری چی؟؟

یه جوری شدم از این همه نزدیکی و نفسای داغش که به صورتم می خورد،یه حس خیلی خوب،یه 

حسی مثل اینکه منو پارسا فقط مال همیم و هیچکس نمی تونه بینمون قرار بگیره.واقعاً عاشق هم 

 بودیم.

 پارسا؟؟–

 پارسا:جونم؟

 خیلی دوست دارم هیچوقت تنهام نذار باشه؟بدون تو می میرم.–

گرمی لباش رو،روی گونم حس کردم،عاشق این مرد بودم خودمم نمی دونم دقیق کی ولی عاشقش 

 شدم.

لباشو از رو گونم برداشت و گفت:عاشقتم دختر اگه نباشی منم می میرم،هیچوقت ولت نمی کنم تا 

 خرم رو......موقعی که نفسای آ

 هیچوقت از مردن و رفتن حرف نزن باشه؟ دست گذاشتم رو لباشو گفتم:هیس

 پارسا:باشه قربونت برم.حاال بگو ببینم تا کی می مونی پیشم؟

 تاهر وقت دلت بخواد.–

 پارسا:پس نمیذارم اصالً بری؟

 پرو نشو دیگه امشبو یه جوری می مونم.–
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 بساط شام و اماده می کنیم.پارسا:پس چند دیقه دیگه می ریم دم و 

بود.گوشیم رو برداشتم و زنگ زدم به مانی بعد چند بوق جواب ۹یه نگاهی به ساعت انداختم 

 داد:عشق داداشی چیکارمی کنه؟

 قربون داداشم برم من خوبی؟–

 مانی:اره خوبم چرا نیومدی خونه؟

نجا میرم دانشگاه باشه پیش یکی از بچه هام خواستم خبر بدم شب می مونم فردا صبحم از همی–

 عشقم؟؟

 پارسا داشت نگام می کرد و یه کوچولو اخم کرده بود.

 مانی:باشه قربونت ولی مواظب خودت باش می دونی که نگرانتم.

 چیه اینقدر مهربون شدی؟غزل خانوم چیکارکرد باهات؟–

 مانی:إه وارد مسائل خصوصی نشو دیگه خدافظ.

 هوی حاال چیشده مگه.اصالً خدافظ.–

نگاه می کرد.رفتم نشستم رو  گوشی رو قطع کردم گذاشتم توجیبم پارسا نشسته بود رو مبل و به من 

 پاش.

 چرا باز اخمای اقامون رفته تو هم؟؟–

 با انگشتاش صورتمو به بازی گرفت و گفت:نمی خوام به جز من به کسی دیگه ای بگی عشقم باشه؟؟

 مه،یعنی به اونم حسودیت می شه؟؟خندیدمو با خنده گفتم:دیونه اون که داداش
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ولی من می خوام همه ی عشق و محبتت ماله من  داری اسمشو بزار پارسا:توهرچی دوست

 باشه....باشه؟؟

 چشماش نگاه کردم و گفتم:باشه عشقم دیگه نمی گم،حاال خوبه؟! تو

 ام بخوابونی؟رو پاش بلندشدم و گفتم:می خوای مهمونت رو بدون شپارسا لپم رو کشید...از 

 پارسا:من غلط بکنم بذارم تو گرسنه بخوابی.

 دوتایی خندیدیم،پارسا بلند شدو رفت تو حیاط منم پشت سرش رفتم.

 پارسا:مش رجب بی زحمت بیا این ذغاال رو روشن کن واسه کباب که امشب مهمونم گرسنشه.

....قبالً پارسا بهم گفته مش رجب مرد مسنی بود ولی سرحال که نگهبانی اینجا رو می کرد با زنش

 بود.

 مش رجب:باشه پسرم االن اماده می کنم.

 پارسا دستم رو گرفت و راه افتادیم سمت تاب که اون سمت حیاط بود.

  

 پارسا این چه کاری بود جلوی مش رجب کردی خجالت کشیدم خب؟!–

مرد خوبیه اونجوری  پارسا همونجور که راه می رفتیم بغلم کردو گفت:قربون این خجالتت...مش رجب

 که فکر می کنی نیست.

 فکری نکردم کالً گفتم.–
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نشستیم سره تاب و یه بشقاب پره توت گرفت سمتم و گفت:بیا عشقم حاال حرص نخور بیا توت 

 بخور.

 دستامو به هم کوبیدم و گفتم:وای عشقــم مرسی!!

 پارسا:قابلی نداره.

 همینجوری ذل زد بم.بشقاب رو از دستش گرفتم و داشتم می خوردم که 

 نگاش کردم و گفتم:چیه دلت می خواد؟؟

 پارسا:اگه بهم بدی چرا که نه؟

 یکی گذاشتم تو دهنش و گفتم:اوم خیلی خوشمزس.

 پارسا:نفسم اینقد نخور حاال شام نمی تونی بخوری؟

 همونجور که دهنم پر بود گفتم:نچ....اینارو می خورم...شامم می خورم.

ی خندید گفت:اول بخور بعد حرف بزن،از موقعی که می شناسمت خیلی می پارسا همونجور که م

 خوری ولی یه سوال؟چرا هرچی می خوری چاق نمی شی؟!

 شروع کردم به خندیدن و گفتم:باشگاه رو واسه همین روزا گذاشتن دیگه!!

 پارسا:باشگاه میری؟؟

 بعله نمی بینی مگه،البته چندوقته نرفتم.–

 گفت:آقا بیایین شام حاضره.مش رجب صدامون کرد و 
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 واه چه زود اماده شد؟؟–

 پارساخندید و گفت:اینقدر مشغول خوردن بودی که نفهمیدی.!!

 یه چشم غره توپ بهش رفتم که گفت:باش بابا تسلیم.

دیگه چیزی نگفتیم و رفتیم اون سمت حیاط که سفره رو چیده بودن رو چمنا.واقعا منظره ی خیلی 

 .نشستیم و شام خوردیم.قشنگی ایجاد شده بود

 دست دردنکنه خیلی خوشمزه شد مرسی.–

 مش رجب:نوش جونت دخترم.

 بلندشدیم خواستم جمع کنم که مش رجب گفت:بذار دخترم خودمون جمع می کنیم.

 نه آخه خودم جمع می کنم.–

 مش رجب:نه دخترم برو تو خودم ردیفش می کنم.

شست روی مبل جلوی تی وی و فوتبال نگاه می پارسا دستم رو گرفت و رفتیم سمت خونه،رفت ن

روز دیگه تولدم بود.یعنی پنجشنبه ی همین ۴کرد.نشستم رو مبل و باخودم داشتم فکرمیکردم.

 هفته.ولی پارسا که خبر نداشت،رفتم و نشستم جفتش و گفتم:راستی ؟؟

 پارسا:جونم؟

 پنجشنبه تولدمه ها!! –

 پارسا:واقعاً؟؟

 فت:تولد عشقم پیشاپیش مبارک.پرید و لپم رو بوسید و گ
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 مگه نمیای؟؟–

 پارسا:مگه مختلطه؟؟

 خب اره دیگه بچها دانشگاه،فامیل،دوستان و اشناها و....–

پارسا نگاه کرد توچشمام و گفت:ببین چی می گم مانیا از االن بت بگم نبینم لباست باز یا کوتاه باشه 

ینتت،زیادم ارایش نمی کنی که تو چشم ها؟باید کامل پوشیده باشه،نمی خوام کسی اونجوری بب

 باشی فهمیدی؟؟

 هوی پیاده شو باهم بریم!!مگه تولد من نیست؟مگه نباید من خوشگل بشم؟–

 پارسا:باید خوشگل بشی اما فقط برای من نه بقیه!!پس عصبانیم نکن و به حرفم گوش کن.

 نمی دونم.–

فقط برا من خوشگل کنی.حاال نفسم پارسا دستم رو گرفت و گفت:عشقم تو خوشگلی، دوست دارم 

 بام قهرکرده باز؟؟

نگاش نکردم و رومو ازش گرفتم که دوباره گفت:خودت می دونی که رو این چیزا خیلی حساسم پس 

 اینقدر زود قهر نکن.

نگاش کردم و گفتم:می  دلم براش سوخت اخه مرده دیگه غیرت داره ولی این یکم غیرتش زیادیه،

 ارم همش اذیتم می کنی.دونی که خیلی دوست د

 اومد سمتم و لپمو بوسید و گفت:عاشق همین قهرکردناتم.

 لم داده بود به مبل،منم توی بغل پارسا بودم...فکری که اومد توی ذهنم رو به زبون اوردم.
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 پارسا؟!–

 پارسا:جون پارسا؟!

 دلم قنج رفت با این حرفش.

 پارسا یه چیز بگم؟!–

 ن خیره بود گفت:دوتا بگو؟!پارسا همونطور که به تلویزیو 

 می گم....می شه...–

 چرخید سمتم و گفت:بگو دیگه،می شــه چی؟!

 می شه من انگشتم رو بذارم روی اون چال لپت؟!–

اول با تعجب نگام کرد بعدش غش غش خندید....حاال کی بخند کی نخند...حاال کی می تونست 

 دهن اینو ببنده؟!

 الن مش رجب می گن دیوونه شدن.هیـــس ساکت شو دیگه پارسا...ا–

 همونجور که می خندید بریده بریده گفت:وای....مانیا...اخه..

 کوفـــت،پارسا به خدا می زنمتا؟!–

همونجور که سعی می کرد جلوی خندش رو بگیره گفت:باشه....دیگه نمی خندم...حاال بگو ببینم 

 چیشد اینو گفتی؟!

ز بچگی از این چال لپا خوشم میومد...تورو که دیدم ذوق زده سرمو از خجالت انداختم پایین و گفتم:ا

 شدم.
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 خندید و صورتش رو اورد نزدیک صورتم و گفت:بیا دست بزن خیالت راحت شه!

 خندیدم و دستم رو گذاشتم روی چالش....وییییی چقد باحاله.

 پارسا:چطوره؟!

 خندیدم و گفتم:عالی.

 خب من دیگه برم بخوابم.–

 دم رفتم که صدام کرد و گفت:نمی خوای بوس شب بخیر بهم بدی؟؟بلندشدم و چند ق

 دلم براش ضعف رفت رفتم سمتش و گونه اش رو بوسیدم.

بذار همیشه  رفتم تو اتاق و درو بستم دراز کشیدم رو تخت.خدایا این خوشی رو هیچوقت ازمون نگیر

 هم جدا باشن. ،خدایا تمام عاشقا رو به هم برسون نذار یه شبم ازعاشق هم باشیم

حال عاشقارو درک  قبالً هرکسی پیشم درمورد عشق حرف می زد خیال می کردم کشکه ولی حاال واقعاً 

،من که یه لحظه دوری از پارسا برام  می کردم،حاال می فهمیدم چی می کشیدن وقتایی که از هم دورن

 باش. جهنمه.خدایا خودت همیشه مراقبمون

 م دست سیاهی شب.چشام رو بستم و خودمو سپرد

******** 

دیگه ببین از کی باالسرت دارم صدات  صدای پارسا چشامو باز کردم:عشقم؟قربونت برم؟بلندشو با

 کنم؟ می
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:چیه چقدر حرف می زنی،یه روز اومدم بلندشدم نشستم،همونجور که چشمام رو می مالوندم گفتم

 پیشت همون یه روزم نمی ذاری بخوابم.

که می خندید گفت:خب خوشگلم مگه دانشگاه نداری؟بخاطر همین بیدارت کردم پارسا همونجوری 

 که یه وقت دیرت نشه.

 باشه بابابزرگ بلند شدم دیگه.–

بلند شدم صورتم رو شستم و رفتم پایین پارسا قربونش برم میز صبحونه رو چید باهم صبحونه 

 خوردیم و سوار ماشین شدیم راه افتادیم سمت دانشگاه.

ببین مانیا اگه اون پسره ی عوضی باز مزاحمتون شد بهم یه زنگی چیزی بزن خودمو می پارسا:

 رسونم.هرچند که دلم راضی نیست بذارمت اینجا و برم.

 نگران نباش بابا می تونم از خودم دفاع کنم.هیچ غلطی هم نمی تونه بکنه.–

 پارسا:ولی بازم نگرانتم.مواظب خودت باش.

تم از ماشین پیاده شم که دستمو گرفت و روی دستم رو بوسید و گفت:حاال رسیدیم در دانشگاه.خواس

 می تونی بری.

 یه بوس براش فرستادمو گفتم:عاشقتم زشت من.

 چپ چپ نگام کرد که زدم زیر خنده و گفت:من بیشتر دیوونه.

 خدافظی کردم و رفتم تو حیاط دانشگاه و دنبال دوتا دیوونه می گشتم که دیدمشون.
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تشون که غزل خودشو انداخت بغلم و هی بوسم می کرد و می گفت:عاشقتم مانیا رفتم سم

 جونم،خیلی دوست دارم،خیلی کثا...ی.

 أه چندش صد دفعه گفتم اینجوری بوسم نکن بدم میاد.اوالً سالم،دوماً باز چه مرگت شده؟؟–

 از بغلم انداختمش بیرون و گفت:لیاقت نداری بدبخت.

خواستی چی شده باشه با برادر جنابعالی دوست شده از صبح کبکش خندیدم که سارا گفت:می 

 خروس می خونه و مخ منو خورد.

 ای وای خاک بر سر بی جنبت یعنی خاکا!!هرچند حق داری برادرم از سرتم زیاده.–

 غزل که عصبانی شد گفت:إه پرو نشو دیگه حاال برا من خواهرشوهر بازی درنیار که می کشمت.

 کالس داشتیم.۲بود تا۰۰یر خنده.یه نگاهی به ساعت کردمسه تایی زدیم ز

ساعت تمام نشسته بودیم،خسته شده ۱رفتیم داخل نشستیم و استاد اومد و شروع کرد توضیح دادن 

 بودم درحد المپیک. باصدای استاد انگار کل دنیارو بهم دادن:خسته نباشید.

 سرم رو گذاشتم روی میز و گفتم:هوف خدایا شکرت.

 وب بود یعنی درحد عالی همه استادا می شناختنم و چند باری هم اول شدم تو امتحانات.درسم خ

 به سارا وغزل گفتم:بریم یه چیزی بخوریم گرسنم شد.

 غزل:تو که همیشه گرسنته بریم.

 رفتیم و نشستیم رو صندلی تو حیاط سارا رفت که سه تا ساندویچ بگیره.
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واقعاً مرسی مانیا،نمی دونم چجوری ازت تشکر کنم،خیلی غزل دستمو که رو میز بود گرفت و گفت:

وقت بود که مانی رو دوست داشتم ولی نمی تونستم چیزی بگم گفتم اگه بهت بگم پیش خودت 

 فکرای بدی درموردم می کنی.

  

اوالً که خودم شک کرده بودم و می دونستم دوماً خــاک تو سرت یعنی واقعاً درمورد من اینجوری فکر –

 ؟؟کردی

 غزل:ببخش دیگه روم نشد.

 قربونت برم.حاال چیکارا می کنی با برادرم؟؟–

غزل:کار خاصی نمی کنیم ولی برادرت خیلی غیرتیه دیروز باش رفتم رستوران یه پسری همش نگام 

 می کرد اگه بدونی چیکارکرد پسره رو.

 بعله دیگه حتماً خیلی دوست داره که بخاطرت دعوا راه انداخته.–

 سه تا ساندویچ اومد و گفت:چیا می گفتین؟؟ سارا با

 غزل:درمورد مانی بود.

 سارا نشست و شروع کردیم به خوردن.

 بچه ها یه چیزی بگم؟؟–

 دوتاییشون:بگو؟؟

 من دیشب خونه ی پارسا بودم.–
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 دوتاییشون دست از غذا خوردن کشیدن و با چشای گرد شده نگام می کردن.

 سارا:چی؟!

ی بی حیا ی چش سفید یعنی تحمل نداشتی تا بیاد خاستگاریت؟باید شبو  غزل:خاک تو سرت دختره

 تو بغلش.......

نذاشتم ادامه ی حرفشو بزنه که زدم تو سرش و گفتم:هــوی پیاده شو باهم بریم ، من گفتم خونشون 

 بودم نگفتم که تو بغلش خوابیدم.واه شماها دیگه چه بچه منفی هستینا.

 خوب،پارسا هم بچه مثبت حاال خوب شد؟؟ سارا:باشه بابا اصالً تو

با خنده و شوخی غذامون رو خوردیم و رفتیم سره کالس.با دقت به حرفای استاد گوش می کردم و 

 نکته برداری می کردم.باالخره تموم شد و زدیم بیرون.

 سارا مامانش اومد دنبالش،می خواستن برن تا جایی و رفت.

 دنبالم.غزل:راسی مانیا قراره مانی بیاد 

ای بمیری غزل که همش تو دردسری اخه دختره ی نفهم نمی تونستی زودتر بگی؟؟اخه خنگ االن –

 پارسا داره میاد دنبالم اگه مانی ببینتش!!ای خدا منو بکش از دست این دختره ی خرفت.

 غزل:بابا بسه دیگه بیا بریم حاال.

یه کمی باال تر از مانی وایساده بود و تکیه از در ورودی زدیم بیرون که مانی رو دیدم،وای پارسا هم 

داده بود به ماشینش حاال چیکار می کردم.؟اگه می دید سوار ماشین مانی می شدم خاک بر سرم می 

 شد،اون که نمی دونه مانی برادرمه.



 
 
 

 
239www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

 طوری که پارسا بشنوه داد زدم:وای داداشـی چه عجب اومدی این طرفا؟؟

هم شنید...خودمم از کارم خندم گرفته بود،غزل بیشعورم که داشت اینقد بلند گفتم که حتماً پارسا

 می خندید.

مانی با تعجب گفت:چته دختر؟چقدر بلند حرف می زنی؟ توی خیابونیم ها؟!هرکی ندونه می گه 

 چندساله همو ندیدیم.

 پارسا سوار شد و رفت،حتما ناراحت شد قربونش برم،مرض بگیری غزل همش تقصیر تو شد.

 ار شدیم من جلو نشستم غزلم سالم کردو رفت عقب.رفتیم سو 

خب حاال دیگه میای دنبال غزل،ما که تا می رفتیم و میومدیم کسی نبود بیاد دنبالمون،هی روزگار –

 می بینی!!زنشو بیشتر از خواهرش دوست داره تازه اینش جالبه هنوز زنشم نشده.!!

واهری وقتی خودت شوهر کردی دیدی که دوتایی زدن زیر خنده و مانی گفت:حسودی نکن دیگه خ

 چجوری روت حساسه و نمی ذاره تنهایی بری بیرون بعد می فهمی.

واسه چند لحظه فکرم رفت پیش پارسا .خدایا عاشق گیر دادناش بودم،عاشق غیرتی شدنش،عاشق 

ه این که می گفت:موهاتو بیرون نذاری ها؟رژت خیلی پررنگه پاکش کن.خدایا خیلی دوسش دارم،اگ

 یه روز نباشه می میرم،بدون اون نمی تونم حتی نفس بکشم.

 غزل:هوی دختر کجایی؟؟

 روز دیگه.۲همینجام.راسی فردا می ریم خرید واسه –

 سالش میشه؟۱۲مانی:عشق من
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 اره دیگه دارم بزرگ می شم.–

 غزل:مانی یه باردیگه اینجوری جلوی من عشقم عشقم راه انداختی ننداختیا!

 یدیم.مانی دستاشو برد باال و گفت:تسلیم.هرچی تو بگی!سه تاییمون خند

 فک نمی کردم تا این حد زن ذلیل باشی داداشی.–

غزل رو پیاده کردیم و رفت خونشون،ماهم رسیدیم خونه و پیاده شدیم و رفتیم خونه.ناهار خوردم و 

 د:الو؟؟رفتم تو اتاقم.زود گوشی رو دراوردم و زنگ زدم به پارسا بعد چند بوق جواب دا

 سالم عشقم.–

 پارسا:سالم.

 چی شده؟نگو که ناراحت شدی؟–

 پارسا:نباید بهم خبر می دادی که نیام؟؟

 به جون خودت منم همون موقع که خودت فهمیدی فهمیدم.پارسا؟؟–

 پارسا:جون پارسا؟

 خیلی دوست دارم.–

ه دقیقه نبینمت دیوونه می صداتو نشنوم یا ی پارسا:من بیشتر.نمی دونم چیکارم کردی که اگه یه ثانیه

 شم.چیکارکردی باهام اخه دختر؟؟

 از این همه ابراز عشقش دلم قرص شد و گفتم:جدیداً میرم کالس جادوگری.
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 خندش اینقد بلند بود که کر شدم. صدای

 پارسا:عاشقتم دیوونه.

 روز دیگه یادت نره.۲فرستادم و و گفتم: یه بوس محکم براش

 فرشته ام یادم بره؟؟لد پارسا:مگه می شه تو

یه کم دیگه حرف زدیم و قطع کردم.بلند شدم لباسام رو عوض کردم و رفتم تو تخت و چشامو بستم و 

 خوابیدم.

****** 

 صدای مامان چشمامو باز کردم:مانیا،مانیا؟پاشو شامتو بخور هنوز چیزی نخوردی؟! با

 باش مامان االن میام.–

دم دست و صورتم رو شستم و رفتم پایین.شام نتونستم زیاد از اتاق رفت بیرون و منم بلند ش

بخورم.دوباره برگشتم تو اتاقم.فکر کنم مانی با غزل رفته بودن بیرون ،مامانم رفته بود پیش خاله،به 

من گفته بود بیا ولی حوصله نداشتم و نرفتم....حوصلم خیلی سر رفته بود.گوشی رو برداشتم و یه 

م اومده بود.خوندمش:عروسکم گفته بودی که می خوای یه چیزی بهم پیام از طرف پارسا برا

 بگی،وقتی از خواب بیدارشدی زنگ بزن.

وای کالً یادم رفته بود که می خواستم درمورد احسان باهاش حرف بزنم،ولی مطمئنم که عصبانی می 

رو  شتم چیزیشه،حاال چجوری بهش بگم؟اوف خدا غلط کردم اصالً نمی گفتم بهتر بود،نه دوست ندا

 ازش پنهون کنم.

 گوشی رو برداشتم و شمارش رو گرفتم.بعد چند بوق جواب داد:دخترم بیدار شده؟
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 از اسم جدیدم خندم گرفت،هرروز یه لقبی بهم می داد.

 اره،دخترت بیدار شده.االنم حاضر شو که بریم یه جایی تا چیزی رو که می خواستم رو بهت بگم.–

 خوای بگی؟دارم دیوونه می شم.پارسا:می شه بگی چی می 

 قربون پسر کنجکاوم بشم.میام همونجا می گم پشت تلفن نمی شه.–

 پارسا:پس بیا خونه من.

 به شرطی که بذاری برگردم؟–

 خندیدو گفت:باشه حاال توبیا.

بعد از قطع کردن لباس پوشیدم،یه مانتوی مشکی کوتاه با یه شلوار سفید و کفش اسپرت مشکی.یه 

م کردم ولی رژم خیییلی پرنگ بود،ولش کن من که جایی نمی رم،موهامم گذاشتم بیرون کم ارایش

 شال.کیف وگوشی و سویچ ماشینو برداشتم و از خونه زدم بیرون.

 رسیدم.ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم. بعد چندمین

 زنگ در رو زدم که صداش اومد:بفرمایید؟؟

 !!صدامو بچگونه کردم و گفتم:نفست اومده.

خندید و درو باز کرد.رفتم داخل و درو بستم،بازم اخماش توهم بود.اومدم بپرسم که چیشده یهو اومد 

 نزدیکم و چسبوندم به دیوار خودشم روبروم بود.

 واه این چشه؟!

 تا دهن بازکردم که بپرسم چیشده دستش رو گذاشت رو لبم و گفت:هیس!!هیچی نگو.
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تنگ و کوتاه نپوش؟چندبارگفتم موهات رو اینجوری نریز  داد زد و گفت:چندبار بت گفتم لباس

 بیرون؟چندبار گفتم دلم نمی خواد ارایش کنی؟این چه سرو وضعیه که برا خودت درست کردی؟

نداشتم،نتونستم جلوی بغضم و بگیرم که صدای گریم بلند شد.طاقت این  طاقت بد رفتاری کردن رو

سرم داد نزده بود.نمی دونم چرا ولی وقتی سرم داد می زد  که سرم داد بزنه رو نداشتم تاحاال بابام

 گریه ام می گرفت.

دستش رو اورد باال و با انگشتاش اشکام رو پاک کرد و گفت:گریه نکن،نریز اون اشکا رو لعنتــی 

 دیوونم کردی!لعنت به من که هربار با دیدنم اذیت می شی.

 هیچی نگفتم.

 پارسا:مانیا؟؟باتوام؟؟

 رو ندادم. بازم جوابش

 اومد محکم بغلم کرد و در گوشم گفت:ببخشید غلط کردم اصالً،خوبه؟؟فقط گریه نکن باشه نفسم؟

 نمی تونستم حرف بزنم،به هق هق افتاده بودم.

  

 پارسا:قربونت برم خوبی؟چرا هق هق می کنی؟غلط کردم ببخشید.مانیا یه چیزی بگو خوبی؟؟

 فقط تونستم بگم:آب.

 م داد،یه کم بهتر شده بودم.آب آورد و خودش به

 پارسا:عروسکم؟حالت خوبه؟
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 از دستش دلخور بودم فقط گفتم:خوبم.

 پارسا:غلط کردم.منه خر اونجوری که دیدمت عصبانی شدم می بخشیم؟

 از فحشی که به خودش داد خندم گرفت.

 محکم بغلش کردم،سرم رو فشار داد رو سینش و گفت:دیوونتم به موال.

 ،نمی تونستم دوریشو تحمل کنم دروغم چیه؟منم دیوونش بودم

سرم رو از سینش جدا کرد و دستام رو گرفت و بوسید.نگاش کردم و گفتم:دیگه اینجوری سرم داد 

 نزن می ترسم.

پارسا:من غلط بکنم اگه یه بار دیگه سرت داد بزنم،ولی تو عصبانیت دست خودم نیست گفته 

 باشم.راستی می خواستی یه چیزی بهم بگی؟؟

می ترسیدم از واکنشی که بخواد نشون بده،امکان داره از االنم بدتر بشه.یه نفس عمیق کشیدم و 

دستاش رو گرفتم و گفتم:پارسا می خوام یه چیزی بهت بگم ولی باید قول بدی که عصبانی نشی 

 خب؟؟

 پارسا:قول نمی دم ولی سعی خودمو می کنم.حاال بگو؟

اش کردم و گفتم:یادته چند وقت پیش بهت گفتم که می خوام دستشو گرفتم و نشستیم رو مبل و نگ

 برم خونه ی خالم؟

 پارسا:اره،اره.خب؟
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همون روز احسان پسرخالم حالش خیلی بد بود.منو احسان از بچگی باهم بزگ شدیم باهم بازی می –

 کردیم،همیشه باهم بودیم مثل برادرم می دیدمش بهت که گفته بودم.همون شب بهش اصرار کردم

که چرا حالش بده اونم گفت که بعد شام بهت می گم.بعد شام نشست سره تاب که منم رفتم پیشش 

 تا ببینم چشه که بهم گفت.....گفت....که...

 پارسا:چی گفت؟!

 گفت...گفت...–

 پارسا :دِ بگو دیگه جون به لبم کردی؟اتفاقی افتاده؟

 گفت...که...که...دوسم داره.–

چشاش قرمز شده  عصبانی پارسا روبرو شدم، و اوردم باال که با قیافه یهوف راحت شدم.اروم سرم ر 

 گردنش متورم شده بود. بود و رگ

 ً بذاریم کنار چرا تو االن  با دادش سره جام میخکوب شدم:غلط کرده پسره ی عوضی.... حاال اونو اصال

اب بود اره؟؟؟من به من می گی هان؟؟حتماً این جریان مال همون شبه که اومدی پیشم و حالت خر 

این حرفو االن باید بشنوم؟؟چرا همون شب که اومدی نگفتی؟نکنه تو هم دوسش داری؟می خوای با 

من تموم کنی و بری باهاش اره؟؟هرچی باشه از بچگی باهم بودین دیگه،از این بهترم نمی شه.منه 

 خرو بگو که چه ساده باور کردم که عاشقمی.

ن،یعنی واقعاً به عشق من به خودش شک داشت؟دیگه داشت حرفاش مثل پتک رو سرم می خورد

زیاده روی می کرد،من که با تموم وجود حس کردم عاشقشم،من که بخاطرش قید احسان رو 

زدم....بلند شدم و روبروش وایسادم انگشت اشارمو گرفتم جلوشو گفتم:پیش خودت چی فکر کردی 
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ن از بچگی باهاش بودم ولی دلیل نمیشه که هان؟فک کردی ولت می کنم می رم با احسان؟درسته م

عشقمو ول کنم برم با کسی که سال هاست مثل برادرم می بینمش.نمی دونم کِی ولی منه خر 

عاشقت شدم می فهمی؟می فهمی وقتی ادم عاشق کسی می شه تا نفسای اخرش پاش می 

نگم ولی منه خر نمی مونه؟پس منم تا نفسای اخرم پات می مونم فهمیدی؟اینارم می تونستم بهت 

 خواستم از همین اول کاری رابطمون با دروغ شروع بشه.

کیفم رو سر مبل برداشتم و داشتم می رفتم سمت در که دستم رو گرفت و برم گردوند سمت خودش 

و محکم بغلم کرد.سرم رو گذاشت رو سینشو دستشو حلقه کرد دور کمرم و سرمو پشت سر هم می 

گریه می کردم،چرا عادت داشت اول دعوا کنه بعد اروم بشه اخه؟!بعد  بوسید.منم تو بغلش فقط

چند دیقه که یه کمی اروم تر شدم منو از خودش جدا کرد و تو چشام نگاه کرد و گفت:نمی خوام جز 

من کسی دیگه ای دستاتو بگیره،نمی خوام اینجوری تو چشمای کسی ذل بزنی؟نمی خوام جز من اسم 

باشه، حتی اگه مردمم نباید به کسی دیگه ای فکر کنی،باشه؟؟بهم قول میدی  مرد دیگه ای رو زبونت

 بجز من به هیچکس دیگه ای فکر نکنی؟

 داشتم گریه می کردم.

پارسا:قربونت برم بهت گفتم اگه به نداشتنت فکرکنم دیوونه می شم،فکر این که حتی یه روز ازم جدا 

 بشی روانیم می کنه.

می خوام،اگه تو نباشی منم نیستم،اگه نباشی یه روز هم زندگی کردن برام منم بدون تو زندگی رو ن–

 جهنمه.هیچوقت فکر اینو نکن که بخوام یه روزی تنهات بزارم چون بدون تو منم می میرم.

 پارسا:حاال می شه نری؟بمونی پیشم؟؟
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 چشامو به عالمت باشه باز و بسته کردم.

 و سرشو گذاشت رو پام و گفت:همیشه کنارم باش.دستم رو گرفت و نشستیم رومبل،دراز کشید 

 حتی فکرشم نکن که یه ثانیه ازت دور باشم.–

 روز دیگه ست اره؟۱پارسا:راستی تولدت

 آره واسه چی؟ –

 پارسا:فکرنکنم بتونم بیام.

 از حرفش حرصم گرفت.

 یعنی چی که نمی تونم بیام؟–

 ،باید برم اصفهان.پارسا:آخه همون روزی که تولدته عروسی دختر خالمم هست

 واقعاً داشتم آمپر می چسبوندم.

یعنی چون که عروسیشه باید تولد من نیای؟یعنی چه پارسا؟یعنی اون از من برات مهم تره؟بخدا –

 االن سکتم میدی.

چشماش داشت می خندید ولی حرفاش چیز دیگه ای می گفت،واقعاً عصبانی شده بودم که 

نرم خب زشته.وقتی برگشتم خودم برات تولد می گیرم و باهم  گفت:قربونت برم عروسکم نمی شه که

 جشن می گیریم.

 بلندشدم و کیفم و برداشتم و رفتم سمت درو گفتم:برو راحت باش،امیدوارم بهت خوش بگذره.

 سوار ماشین شدم و راه افتادم سمت خونه.!
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 )از زبون پارسا(:

ولی ارزش سوپرایزم رو داشت.دلم نیومد  کیفش رو برداشت و زد بیرون.از دستم حسابی عصبانی شد

 باهام قهر باشه ولی مجبور بودم..

 عصر با مانی مقدم یعنی برادر مانیا قرار گذاشتم واسه فردا که باهاش درمورد مانیا حرف بزنم.

 رفتم تو اتاقم و روتخت دراز کشیدم که خوابم برد.

****** 

بود.بلندشدم و رفتم یه ۰۱ود قرار ما واسه ساعت ب۹با صدای زنگ موبایلم چشمام رو باز کردم.ساعت 

دوش گرفتم و اومدم بیرون. یه شلوار مشکی و یه تیشرت سفید با یه کت مشکی اسپرت پوشیدم و 

زدم بیرون.سوار ماشین شدم و به سمت شرکت راه افتادم.بعد چند مین رسیدم.ماشینو پارک کردم و 

ی که گفته بود.از اسانسور پیاده شدم و رفتم سمت پیاده شدم.سوار اسانسور شدم و رفتم طبقه ا

 منشی و گفتم:سالم روز بخیر.با اقای مقدم قرار مالقات داشتم.

 منشی سالمی کردو گفت:لطفاً تشریف داشته باشید.

 تلفن و برداشت و با مانی حرف زد و رو به من گفت:بفرمایید می تونین برین تو.

وشته بود اتاق رییس.چند تقه به در زدم و صداش رو تشکری کردم و رفتم سمت دری که روش ن

 شنیدم:بفرمایید.

 درو باز کردم و رفتم داخل.

 پشت میز نشسته بود.سالم کردم و اونم جواب داد و گفت:بفرمایید بشینین.
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 شباهت زیادی بین خودش و مانیا بود،پسره خوشتیپی بود.

 رو کرد سمتم و گفت:خب می شنوم چی می خواستی بگی؟

 قعاً هول شده بودم نمی دونستم باید از کجا شروع کنم و چی بگم،اخه اولین بارم بود.وا

 باالخره زبون باز کردم و گفتم:خب...می خواستم بگم که.....

 مانی:می شه بری سره اصل مطلب؟؟

 بی اختیار گفتم:من و مانیا عاشق همیم.

 یهو مات نگام کرد و گفت:چی؟؟

 ه بودم که خودمم تعجب کردم چه برسه به اون بدبخت.اینقدر سریع و بی مقدمه گفت

گفتم:ببخشید یهویی گفتم.من پسر خاله ی غزلم ،یعنی دوست مانیا.واسه اولین بار داخل تولد غزل 

مانیا رو دیدم.همونجا بود که ازش خوشم اومد دختر خوبی بود به نظرم.بعدش رفتیم شمال که مانیا 

خیلی خوشم میومد به پسرا محل نمی ذاشت حتی من!!با خودمم  خانومم باهامون بود.از یه رفتارش

زیاد حرف نمی زد.از غزل درموردش پرسیدم که گفت دختر خیلی خوبیه.حتی مادرمم وقتی دیدش 

ازش خوشش اومد.منم به غزل گفتم که باهاش صحبت کنه.اونم بعد چند وقت قبول کرد.درحدی که 

دا تولدشه.منم واسه این اومدم پیش شما که اگه اجازه بدین همو بشناسیم.مانیا بهم گفته بود که فر 

 می خوام تو روز تولدش ازش خواستگاری کنم و سوپرایزش کنم.

همه چی رو زود و سریع گفتم،فکر نمی کردم اینقدر سخت باشه.هیچی  هوف راحت شدم،از استرس

ی شناسم ولی خواهرمو نمی گفت و فقط نگام می کرد.یه کم دیگه نگام کرد و گفت:من شما رو نم
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خوب می شناسم حتی بیشتر از خودش،می دونم که اگه شما بنظرش خوب نبودین هیچوقت باهاتون 

 هم کالم نمی شد.می دونم حتماً دلیلی داشته که به من نگفته.

 یکم نگام کردو گفت:چطور بهت اعتماد کنم بذارم بیای خاستگاری خواهرم؟؟

کسم بیشتر دوست دارم اینو خودشم می دونه،اصالً برید و از غزل  من، مانیا رو از همه چیز و همه–

درموردم بپرسید یا برید از محله تحقیق کنین.آقای مانی منو مانیا عاشق همیم لطفاً درک کنین،من 

 بدون مانیا نمی تونم زندگی کنم حتماً اینو درک می کنین؟

 مانی:باشه،ولی اول باید با مانیا صحبت کنم.

بذارید بعد تولد،اصالً یعنی شما از وجود من خبر ندارید.آخه من بهش گفتم که باید برم  اگه می شه–

 اصفهان کاردارم و نمی تونم واسه تولدش بیام اونم فعالً باهام قهره.

 اینو که گفتم خندید و گفت:دِ نشد دیگه از همین اول کاری می خوای خواهرم رو اذیت کنی آره؟؟

 ایزه دیگه.منم خندیدم و گفتم:سوپر 

از پشت میز بلند شد منم بلند شدم.اومد سمتم و مردونه بغلم کردو گفت:مانیا دختر حساسیه،نباید 

 بذاری آب تو دلش تکون بخوره،فعالً چیزی بهش نمی گم ولی بعد تولدش باهاش حرف می زنم.

 .هیچوقت نمی ذارم اذیت بشه اگه چیزیش بشه منم می میرم.خوشبختش می کنم قول میدم–

 مانی:امیدوارم خوشبخت بشین.
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ازش تشکرکردم و دوباره بهش گفتم که چیزی به مانیا نگه تا سوپرایزش کنم.از دفترش زدم بیرون و 

نگین طال سفید براش سفارش دادم و گفتم که اسممو داخل  رفتم یه طال فروشی و یه حلقه ی تک

 بنویسن. انگشتر

م گفتم فردا رو خودم می ر م و همه چیو گفتم.ولیراه افتادم سمت خونه و به مامان زنگ زد

 ! خواستگاری اصلی با مامان اینا می رم.خیلی خوشحال شدن. واسه

 

 زبون مانیا(: از)

أه یعنی چی از دیشب تا حاال پارسا زنگ نزده.خیلی بیشعوره،یعنی دلش برام تنگ نشده؟ای خدا نمی 

 تونم تحمل کنم.

اینکه پارسا باشه سریع رفتم سمتش ولی با دیدن اسم غزل بادم خالی گوشیم زنگ خورد به امید 

 شد.!!

 با بی حالی جواب دادم:بعله؟؟

غزل:بعله و کوفت زنگ زدم بگم عصر با سارا می ریم خرید واسه فردا.باید کیک سفارش بدیم،لباس 

 بخریم،دی جی بگیریم،هو کلی کار داریم.

 !!چه خبرته تو که بیشتر از من هول کردی–

 غزل:باز چه مرگته؟چرا صدات اینجوریه؟؟
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از این پسر خاله ی احمقت بپرس.پرو پرو تو روم می گه من فردا نمیام،چرا چون عروسی دختر –

خالشه.منم از دیشب باهاش حرف نزدم.اعصابم خورده غزل اونوقت اون خر معلوم نیست االن داره 

 چیکار می کنه.نه بهم زنگ زده نــ............

حرفم رو برید و گفت:ای بابا سرم رفت دختر چقد حرف می زنی؟به جای اینکه اینقدر حرف می  غزل

 زنی خب یه زنگ بزن خودتو خالص کن.

همونجور که می رفتم کنار پنجره و پرده رو کنار می زدم گفتم:نمی شه اخه من قهر کردم باید اون 

 زنگ بزنه.

 دلیل داره فعالً من باید برم.خدافظ. غزل:باشه عشقم خودتو ناراحت نکن.حتماً برات

 باشه،خدافظ.–

قطع کردم و نشستم رو تخت و لب تاپم و باز کردم و یه کم با،بابام چت کردم که گفت واسه تولدم 

 خودش رو می رسونه.

 از پایین صدای مانی اومد که فهمیدم اومده.

ن دارن پچ پچ می کنن.رفتم جلو تر از اتاق زدم بیرون داشتم می رفتم تو اشپزخونه دیدم مانی و ماما

 که صدای مانی رو شنیدم:قراره توی،تولده مانیا براش خاستگار بیاد.

به گوش های خودم شک کرده بودم.انگار یه پارچ آب یخ ریختن رو سرم،قلبم شروع کرد به 

ا کسی تپیدن،یعنی.....یعنی قراره خاستگار بیاد؟پس پارسا چی می شه؟..من بجز پارسا نمی تونم ب

 دیگه ای ازدواج کنم...بهش قول دادم،من عاشقشم...نه...نمی شه.

 االن به مانی می گم بهشون بگه که نیان.رفتم تو اشپزخونه و بلند گفتم:سالم داداشی.
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 برگشت نگام کرد و گفت:سالم عشق داداش.

 داداشی؟–

 مانی:جونم؟

 قراره برام خاستگار بیاد؟؟–

 مانی:تو از کجا فهمیدی شیطون؟

صدات رو  همونجور که می نشستم رو صندلی گفتم:وقتی داشتم میومدم تو آشپزخونه ناخواسته

 شنیدم،حاال کیه؟

 مانی:یکی از دوستامه.پسر خوبیه می شناسمش.

 من نمی خوام بهشون بگو که نیان.–

 مامان داشت برام غذا می کشید که گفت:دخترم حاال بذار بیاد شاید ازش خوشت اومد.

 نمی خوام ازدواج کنم .گفتم که –

 مانی:حاال اجازه بده حداقل ببینیش!

نمی تونستم بجز پارسا به کسی دیگه ای حتی فکرم بکنم چه برسه به اینکه بخوام با کسی دیگه ازدواج 

 کنم.

 داداش اذیت نکن،گفتم که نمی خوام من بجز........–
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گم؟؟....خاک تو ســــرم خواستم بگم یهو به خودم اومدم و حرفم و خوردم.وای خدا من خواستم چی ب

من بجز پارسا با کسی ازدواج نمی کنم.ولی االن موقعش نبود،اصالً معلوم نبود پارسا با خودش 

 چندچنده.

 مانی:به جز چی؟؟؟

 هیچی...هیچی،منظورم اینه که من بجز درسم چیز دیگه ای نمی خوام.–

تاقم گوشیم و در اوردم عکس پارسا رو تصویر غذام رو که نصفه خورده بودم بلند شدم و رفتم تو ا

زمینه ی گوشیم بود،نگاش می کردم و اشکام بی اختیار می ریخت رو گونه هام...یعنی دوست داشتن 

همش همین بود؟اگه نباشه انگار یه چیزیت گم شده...اگه باشه انگار دنیارو بهت دادن؟ازش ناراحت 

رخالش بیشتر از من براش مهمه که باید اونجا بره ولی بودم،چرا بهم زنگ نزد؟یعنی اون عروسی دخت

 تولد من نیاد؟!یعنی دیگه زنگ نمی زنه؟دیگه منو نمی خواد؟

 ظهر بود.دراز کشیدم رو تخت و نفهمیدم چجور خوابم برد.۰به ساعت نگاه کردم

**** 

..بلند شدم و نشستم ونیم بود.۲چشمام رو باز کردم...هوا یکم تاریک بود...به ساعت نگاه کردم  اروم

رو تخت حوصلم سر می رفت،حاال چیکارکنم؟با یه حرکت از رو تخت پریدم پایین و رفتم سمت 

گوشیم شماره ی سارا رو گرفتم و گفتم اماده باشه بریم بازار واسه خرید؛گفتم به غزلم خبر بده.واقعاً 

 حوصلم سر رفته بود.

نتو آبی کوتاه با شلوار سفید نود سانت و یه شال دست و صورتم رو شستم و رفتم سراغ کمدم؛یه ما

سفیدو ابی پوشیدم،یه ارایش مالیمم کردم موهامو باز گذاشتم یاد پارسا افتادم که بهم می گفت:ببین 

 مانیا حق نداری موهات رو اینجوری ول کنی دورو برت.
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 معرفتی پارسا.هی خدا یعنی االن داره چیکارمی کنه؟اصالً به من فکر می کنه؟ولی خیلی بی 

 از فکر پارسا اومدم بیرون گوشی و سویچ و انداختم تو کیفم و از اتاق زدم بیرون.

مامان نشسته بود رو مبل از پشت رفتم سمتش و گونش رو بوسیدم و گفتم:مامان جونم با غزل و 

 سارا می خوام برم بیرون واسه فردا چند تا خرید دارم.

 زودم بیای خونه. مامان:باشه دخترم؛مواظب خودت باش

 باشه ای گفتم و از خونه زدم بیرون،می دونستم شاید دیرکنم بخاطر همینم کلید باخودم اوردم.

گفتم بیا پایین.بعد چند دیقه اومد در ماشین رو باز کردو  سوار ماشین شدم و به غزل زنگ زدم

 نشست جلو و گفت:سالم خانوم کم پیدا!!کجایی تو دختر؟

 :سالم،به جون تو اعصاب برام نذاشته این پارسا؛این چه پسریه اصالً؟چرخیدم سمتشو گفتم

 غزل خندید و گفت:خب حتماً کارش مهمه،خودتو ناراحت نکن.

 چی؟مهمــه؟غزل االن می زنمتا،یعنی چه کاریه که از من براش مهم تره؟اصالً مگه می شه؟–

یم بعداً خودت می فهمی چش بود که غزل:اینقدر غر نزن بابا؛سارا اونطرف تلف شد بیچاره فعالً بر

 نیومد.

 دیگه حرفی نزدیم ماشین رو روشن کردم و رفتیم دنبال سارا...اون روهم سوار کردیم و را افتادیم.

غزل:مانیا اول باید بریم کیک سفارش بدیم،بعدش باید بریم با دی جی صحبت کنیم،بعدش باید 

 م،بعدش.......بریم با دیزاین صحبت کنیم،بعدش بریم لباس بخری

 پریدم وسط حرفش و گفتم:هوی چخبرته بابا؟یکی یکی بگو.
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ساراهم داشت از پشت ریسه می رفت که غزل برگشت و بهش گفت:زهرمار چه مرگته تا یه چی می 

 شه دهنتو باز می کنی و هر هر می خندی؟

بیامرزم سارا همونجوری می خندید بریده بریده گفت:هیچی....یه لحظه یاد مادربزرگ خدا 

 افتادم....اونم مثل تو همش غر می زد.

 غزل با کیف افتاد بجون سارا و میگفت:من مثل مادربزرگتم یا اون عمه ی بی همه چیزت؟ ها ؟

 مثل دیونه ها افتادن به جون هم؛همیشه همینجور بودن.

 بسه دیگه بابا آبرومون رو بردین تو ماشین نشسته این ها؟؟–

 دوتایی نشستن سرجاشون.

 خب اول می ریم واسه کیک.–

بچه هاهم موافقت کردن و رفتیم سمت شیرینی فروشی.ماشین رو یه گوشه پارک کردیم و پیاده شدیم 

 و وارد مغازه شدیم.رفتیم سمت فروشنده.

 فروشنده:بفرمایید.

 سالم،سفارش کیک داشتم.–

 فروشنده:واسه کی می خوایین؟

 _فردا شب.

 فروشنده:چه شکلی مد نظرتونه؟
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می خوستم دوتا عکس از خودم بذارید و دوطبقه باشه،کیک هم سفید باشه و دورش قلبم های قرمز _

 کوچولو باشه.

 فروشنده:أوه.

 چرخیدم سمتش و گفتم:ببخشید چیزی گفتین؟

 شب اماده ست.۲فروشنده:نه...با شما نبودم،پس ساعت 

 تشکری کردم و زدیم بیرون.

 .غزل:وای دختر بچه ی مردم قبض روح شد

 سارا:بدبخت پسره یهو رنگش عوض شد.

 جذبه رو حال کردین؟–

 غزل:آره خیلی.

 سه تایی خندیدیم،خلیم دیگه چه می شه کرد.

 خب کیک رو سفارش دادیم حاال بریم سراغ دیزاین.–

سوار ماشین شدیم و رفتیم پیش یکی از دوستای سارا برا دیزاین که قرارشد فردا صبح بیان.بعدش 

 شب بیان.۸جی صبحت کردیم که گفتیم ساعت  رفتیم با یه دی

 سوارماشین شدیم و راه افتادیم.

 سارا:خب حاال بحث جدی تر شد باید بریم واسه لباس.
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 غزل دستاش رو کوبید به هم و گفت:وای خدا جونم عاشق خرید لباسم.

سه تایی خودمم عاشق خرید بودم.راه افتادیم سمت یه فروشگاه.ماشینو پارک کردم و پیاده شدیم.

 رفتیم تو فروشگاه.

 سارا:وای چقد قشنگه!!!

 فروشگاه خیلی بزرگ بود و پر بود از لباس های جشن خوشرنگ و شیک.

 رفتیم یه سمت مغازه دنبال لباس. هریکی از ما

همینجوری که می گشتم و به لباسا نگاه می کردم چشمم خورد به یه لباس سفید.رفتم نزدیکش و 

ت که دورگردنم بسته می شد و دیگه چیزی نداشت،باال تنش با نگین کارشده نگاش کردم؛یه بند داش

بود و پایینشم تور بود و پف داشت تا باالی زانوم بود خالصه خیلی قشنگ بود ولی یاد حرف پارسا 

 افتادم که می گفت:نباید لباسم باز یا کوتاه باشه.

یست داره چی کارمی کنه،حتماً تو اصالً به اون چه؟اون دیگه چی کارم داشت؟اون که معلوم ن

 عروسی بهش خیلی خوش می گذره.

اصال همینو می گیرم.به یه خانومی گفتم که برام درش بیاره؛لباسو گرفتم دستمو رفتم سمت غزل و 

 سارا.

 بچها من لباسم رو انتخاب کردم،می خوام پرو کنم.–

 یم و باهم میاییم بیرون.غزل:باشه ماهم انتخاب کردیم،پس سه تاییمون می ریم و می پوش

 سارا:افرین ایده ی خوبیه.
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اتاق پرو هاشون زنونه و مردونه جدا بود یعنی اگه ما همینجوری از اتاق میومدیم بیرون کسی نمی 

دید و به جایی دید نداشت...رفتم تو پرو و لباسم رو دراوردم و اون یکی رو پوشیدم.خیلی ناز بود 

ها شده بودم....وای چه قدر خوشمله!.یه چرخ خوردم دور خیلی هم بهم میومد مثل پرنسس 

 خودم؛چند تا بند داشت پشت کمرم که بزور چندتاشو بستم،اخه دستم نمی رسید.

 زدم به اتاق بغلی و گفتم:غزل تموم؟؟

 غزل:اره تموم بیا بیرون.

 از اتاق زدم بیرون که غزل و ساراهم همزمان اومدن بیرون.

ز شده بودن.غزل یه پیرهن ابی فیروزه ای که از جلو تا روی زانوش بود و از وای خدا اوناهم خیلی نا

پشتم بلند که می خورد رو زمین،بغل کمرشم یه گل بزرگ بود.لباس ساراهم شیری بود که تا روی 

 تا لباس خوشگل بودن.۲زانوش بود،یه سمتش گل ریز کارشده بود.درکل هر

 غزل:وای مانیا لباست خیلی نازه.

 ره مانیا راست می گه خیلی بهت میاد.سارا:ا

 مرسـی.لباس های شماهم خیلی خوشگلن.–

سه تایی رفتیم و لباسارو دراوردیم و رفتیم سراغ کفش یه جفت صندل سفید که بنداش دورپام بسته 

می شد گرفتم.غزل و سارا هم کفشاشون رو گرفتن و رفتیم حساب کردیم و سوار ماشین شدیم،راه 

 نه.افتادیم سمت خو 

 بریم یه چیزی بخوریم که از گرسنگی مردم.–



 
 
 

 
261www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

 سارا:ای بابا این باز گرسنش شد!!

 مرض.–

اینبار دلم پیتزا می خواست،رفتیم سمت یه فست فودی و سه تاییمون پیتزا سفارش دادیم و با شوخی 

و خنده غذامون رو تموم کردیم...راه افتادیم سمت خونه...سارا رو پیش خونشون پیاده 

.ماشین رو تو پارکینگ زدم و سوار اسانسور شدیم؛غزل پیاده شد و منم طبقه ی بعدی پیاده کردیم..

 شدم.

بود.رفتم تو ۰۱در خونه رو باز کردم همه جا تاریک بود فکر کنم خواب بودن یه نگاه به ساعت کردم

یدم اتاق خودم،همه ی خریدا رو گذاشتم کنارتخت.رفتم سراغ کمدم و یه نیم تنه و شلوارک پوش

موهام رو هم باز کردم و شونه زدم.دراز کشیدم رو تخت و به سقف ذل زدم،خوابم نمی برد بلندشدم 

و رفتم رو میز تحریرم نشستم و کتاب ها و جزوه هام رو باز کردم و شروع کردم به درس خوندن چند 

شق رشته ام وقت دیگه امتحاناتم شروع می شدن؛اگه خدا بخواد دکتریم رو قبول می شدم همیشه عا

 بودم.

بود.واااای خاک ۲بعد چند ساعت درس خوندن یه کشو قوسی به بدنم دادم و یه نگاه به ساعت کردم 

کتابا رو بستم و رفتم رو تو سرم اصالً حواسم به ساعت نبود وای حتماً مامانم فردا میاد باال سرم...

 اه کردم.تو پارک بودیم و پارساتخت دراز کشیدم.گوشیم رو دراوردم و به تصویر زمینه گوشیم نگ

 داشت گونمو بوس می کرد که یه سلفی گرفتم؛عاشق همین عکسمون بودم....!

برام تنگ نشده که حتی یه زنگ  یه ذره شد.اخه بی معرفت یعنی دلت واسشوای خدا دلم 

 بزنی،خیلی نامردی پارسا،خیلی،منه خرو بگو چقدر دلتنگت شدم.
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 رو بستم. عکسش رو بوس کردم و چشام

**** 

 گونم توسط کسی چشم هام رو باز کردم. با بوسیدن

 مامان:تولدت مبارک عشق مامان.

 خندیدم و گونه ی مامان رو بوسیدم و گفتم:مرسی مامان جونم.

 مامان:خب حاال پاشو اومدن خونه رو دیزاین کنن،پاشو اگه طرحی چیزی مَد نظرته بهشون بگو.

 تم:باش مامان میام.پتو رو کشیدم رو خودم و گف

 مامان:پاشو دختر بیا بهشون بگو چجوری می خوای درست کنن اتاقو.

 ای خدا خوابم میاد، من اصالً تولد نمی خوام.–

 مامان پتو رو از روم کشید و گفت:مانیا می گم پاشو دیگه.

ن کار خودشون می دونستن چجور بیدارم کنن وقتی پتو رو می کشیدن بیدار می شدم دیگه...از ای

 متنفر بودم...همونجور که می نشستم گفتم:باشه مامان جون،بفرما بیدارم دیگه حاال برو.

 مامان اومد لپمو بوسید و رفت بیرون.

عاشق مامانم بودم،البته عاشق کل خونوادم.!.از رو تخت بلندشدم و رفتم صورتم رو شستم و یه 

 امم باال بستم و رفتم پایین.تیشرت مشکی و یه شلوار ورزشی مشکی اسپرت پوشیدم موه

باهاشون صحبت کردم و گفتم:بادکنک های سفید و صورتی به سقف اویزون کنن و رو زمینم پر از 

 بادکنک باشه و.....خالصه همه چیو بهشون گفتم.بنظرم خیلی خوشگل می شد.
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 مامان:مانیا دخترم  می شه یه لحظه بیای؟

 اومدم مامان.–

دم روبروی ایینه وایساده و یه لباس مشکی بلند جذب تنشه خداییش هیکل رفتم تو اتاق مامان که دی

 خیلی خوبی داشت....نه شکم داشت نه پهلو،مثل مانکن شده بود توی این لباس.

 مامان:این چطوره مانیا؟

 مثل خودت. رفتم سمتش گونش رو بوسیدم و گفتم:وای مامان محشره

د من داری خوشگل می کنی یا چون امشب قراره بابا خندید که شیطون گفتم:راستی مامان واسه تول

 بیاد؟

 مامان یه چشم غره ی توپ بهم رفت و گفت:دختر خجالت بکش حداقل جلو مادرت.

 ۵همونجور که از در می زدم بیرون گفتم:قربون مامان خوشگلم برم من.راستی مامان واسه ساعت 

 ارایشگاه وقت گرفتم توهم میای؟

 رم پیش مریم خانوم.مامان:نه دخترم من می

 باشه پس من رفتم.–

 مامان:بسالمت.

ظهر بود،یعنی دوساعت دیگه باید با سارا و غزل می ۲از اتاق زدم بیرون و به ساعت نگاه کردم

اومدم  رفتیم...رفتم تو اشپزخونه و یچیزی خوردم و بعدش رفتم تو اتاقم و یه دوش گرفتم،

 ونیم بود،به غزل و سارا اس دادم که اماده باشن.۴کردم بیرون...موهام رو خشک کردم.به ساعت نگاه
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یه مانتوی کرمی بلند و جلوباز پوشیدم با یه ساپورت مشکی یه جفت کفش اسپرت مشکی هم 

 پوشیدم.یه کم ارایش کردم و زدم بیرون.در ساختمون منتظر غزل بودم که باالخره اومد.

 به به چه عجب خانوم تشریف فرما شدن؟–

با مانی حرف می زدم بابا مگه می ذاشت می گفت تو خودت خوشگلی و نیاز به ارایش و غزل:داشتم 

 اینجور چیزا نداری.

 أه أه چندشـــا،حالم بهـــم خورد...کجات خوشگله.؟–

 غزل:به کوری چشم حسود؛از این خوشگل تر؟

ارایشگاه،بعد  خندیدیم و راه افتادیم سمت خونه سارا اینا.سارا رو هم سوار کردیم و رفتیم سمت

 چندمین رسیدیم ماشینو پارک کردم و وارد ارایشگاه شدیم.

 خانوم احمدی:سالم مانیا خانوم چه به موقع!

 بعله دیگه وقت شناسم.سالم خوب هستین؟–

 خانوم احمدی:مرسی مامان اینا خوبن.؟

 سالم می رسونن.–

ته زیاد نیاز به ارایش نداری خودت .حاال بیا اینجا بشین تا امادت کنم،البخانوم احمدی:سالمت باشن

 حسابی خوشگلی.

 سارا:خانم احمدی پرروش نکنین کجاش خوشگله؟

 حسود خانوم؟؟ ترم مگه داریم از این خوشگل–



 
 
 

 
264www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

 تا از همکاراش زدن زیر خنده.۱خانوم احمدی و 

 می شه. کارم تموم۲اماده می کردن منم خانوم احمدی،گفته بود تا  غزل و سارا رو اون دوتا داشتن

 زبون پارسا(: ز)ا

از صبح که بیدار شدم یه دوش گرفتم و لباسام رو پوشیدم،باید می رفتم انگشتری که سفارش دادم و 

پس بگیرم.وای خدا دلم براش یه ذره شده؛این دو روز نیست ازش دورم ولی انگار دو قرن که 

 ندیدمش،حاال پیش خودش چه فکرایی که نمی کنه.

ه لبخند زدم،سوییچ ماشین رو برداشتم و زدم بیرون...سوار ماشین شدم و سمت طال با یاد مانیا ی

 فروشی حرکت کردم...بعد چند مین رسیدم،ماشین رو یه جا پارک کردم و رفتم داخل مغازه.

 سالم خسته نباشید.–

 اقا:سالم بفرمایید؟

 اومدم سفارشی که دادم رو پس بگیرم.–

 دم رو لطف کنید بدید.اقا:لطفاً برگه ای که بهتون دا

 برگه رو بهش دادم که رفت و انگشتر رواورد.

 اگه می شه بذاریدش تو یه جعبه ی قرمز شیک.–

 انگشتر رو گذاشت تو جعبه و بهم داد و تشکر کردم و زدم بیرون.

رفتم سمت یه فروشگاه لباس یه دست کت و شلوار مشکی با یه پیرهن سفید و یه کروات مشکی 

 خریدم.
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 شروع می شه.۸ونیم شده بود،از غزل فهمیدم که طرفای ۲ساب کردن راهی خونه شدم.ساعت بعد ح

 پس حاال وقت داشتم.

 )از زبون مانیا(:

 إه خانوم احمدی بذارید دیگه خودم رو ببینم؟–

 احمدی:دختر خوشگلم نمی شه کار موهات تموم آرایشتم یه کم دیگه تموم می شه.

 ر کارش رو بکنه.غزل:چقد غرغر می کنی دختر بذا

 إه خوب دوست دارم خودم رو ببینم دیگه.–

 بود.یه چند دقیقه دیگه مهمونی شروع می شه.۲به گوشی تو دستم نگاه کردم طرفای 

چشمم به عکس خودم و پارسا افتاد که روی تصویر زمینه ی گوشی بود،تو پارک تو بغل هم دیگه 

تو این دوروز؟حتی یه بارم بهم زنگ نزده!یعنی  بودیم؛یهو بغض گلومو گرفت یعنی واقعاً تموم شد

عشقش نسبت به من همین قدر بود؟یعنی دیگه براش مهم نیستم؟ولی هنوزم دوست دارم بی 

 معرفت.عکسشو بوسیدم و گوشی رو گذاشتم تو جیبم.

 خانوم احمدی:بیا خوشگل خانوم تموم شد.

 االن دیگه اجازه می دین خودمو ببینم دیگه؟–

 :اره دیگه پاشو.خانوم احمدی

ساده و ملیح خیلی  این من بودم چقد خوشگل شدم،یه ارایش تو آیینه خودم رو دیدم وای خدا اصال

 ناز بود.
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 سارا:وای مانیا چقد خوشگل شدی تو بیشعور!

 غزل:ای خدا خواهرشوهر به این ماهی دارم دیگه چی می خوام؟؟

 همه مون زدیم زیر خنده.

 ذر کنی.شماهم خیلی ناز شدین.بعله دیگه باید بری یکم ن–

 شد،االن دیگه مهمونا می رسن.۸سارا:بریم دیگه بچها ساعت نزدیک 

 خانوم احمدی دست گلت دردنکنه واقعاً گل کاشتی.–

 کردم. خانوم احمدی:قربون روی ماهت،تو خودت خوشگلی من فقط یه کمی روی زیباییت کار

 بعد از حساب کردن زدیم بیرون.

اسمش زهرا خانوم بود یکی از دوستای مامانم بود که کارش حرف نداشت؛واسه خانوم احمدی که 

 همه ی جشنا هم فقط پیش زهرا خانوم می رفتم.

سوار ماشین شدیم و راه افتادیم.ماشین و پارک کردم و سه تایی رفتیم تو خونه.درو که باز کردم واقعاً 

ود؛همونجور که گفته بودم سره زمین پر از دهنم باز مونده بود،وای چقد خوشگل شده بود مثله قصر ب

بادکنک بود به سقفم یه عالمه بادکنک چسبیده بود و میز و صندلی هم کناردیوار بود و میز رو تزیین 

 کرده بودن واسه کیک.

 غزل:وای کثافت چقد خوشگل شده اینجا!!

 سارا:بی نظیره،واقعاً عالیه.!

 بود گفتم:واقعاً قشنگ شده،دستتون طال.رفتم سمت یکی از خانومی که مسئولیت تزیین 
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 خانوم:چشمات قشنگ میبینه گلم.

 بعد از حساب کردن رفتن.

 منو سارا و غزل هم رفتیم تو اتاق من.

 غزل:بدویین زود لباسامون رو بپوشیم که خیلی هیجان دارم؛تا مانی بیاد ببینتم.

 سارا چشم غره ای بهش رفت که غزل گفت:چته؟زورت میاد؟

عزیزم فعالً قصد ازدواج ندارم،وگرنه اون پسره آرمین هست،تو کالس خودشو کشته برام ولی  سارا:نه

 حیف که فعالً نمی خوام.

 غزل:اعتماد به سقفو باش،نه بابا باور کردم!؟

 بستونه بابا بلندشین بریم لباسامون رو بپوشیم.–

 رفتیم لباسامون رو پوشیدیم.

ریخته بود،ارایششم نسبتاً غلیظ بود واقعاً خوشگل شده غزل موهاشو فر کرده بود و دورو برش 

بود.ساراهم لباسش رو پوشیده بود و موهاشو یه کم کوتاه کرده بود و لخت که به صورتش میومد، 

 خیلی خوشگل شده بود.

خودمو تو ایینه نگاه کردم قد لباس تا باالی زانوم بود بندشو دورگردنم بستم.توایینه به خودم نگاه 

عریف از خودم نباشه ولی خیلی خوشگل شده بودم.موهام رو لخت کرده بودم که تا زیر باسنم کردم،ت

اومده بودن؛عاشق موهام بودم.چشمای قهوه ایم هم که با یه خط چشم مشکی خیلی درشت تر شده 

 بودن،یه رژ تقریبا آلبالویی هم زده بودم.
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ه تاییمون رفتیم پایین،درو باز کردم که صدای ایفون اومد که از برانداز کردن خودم دست کشیدم.س

 مامان و مانی اومدن داخل.

 مامان بغلم کردو گفت:قربون دختر خوشگلم برم تولدت مبارک.

 مرسی مامان جون.–

شد.تولدت مبارک یکی یدونم  من که یک سال بزرگتر مانی هم اومد بغلم کردو گفت:قربونش برم

 انشاال پیر بشی.

 ییه من نمی خوام پیر بشم.إه داداش این چه آرزو– 

 همه زدیم زیر خنده.مامان رفت تو اتاقش ماهم نشستیم رو مبل.

 غزل نگاه کرد به مانی و گفت:یعنی واقعاً من رو ندیدی؟؟

 مانی:قربونت برم اینجا جاش نیست بذار خلوت شه بعد.

 اوه داداش ما رو باش،اتاق من خلوته اگه می خوایین برین اصالً خجالت نکشین.–

 مانی غزل و بغل کرد و گفت:خیلی خوشگل شدی عشقم.

إه إه إه ببین جلو من و سارا چه کارا می کنن بابا اینجا مجرد نشسته ی نمی گین ماهم دلمون –

 بخواد؟؟؟

 غزل:خوب چشاتون رو درویش کنین به ما چه!

 سارا:کارای مثبت هیجده انجام ندین تا ماهم چشمامون رو درویش نکنیم.

 ر زشت.غزل:بیشعو 
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 سارا خواست جوابش رو بده که صدای ایفون بلند شد.

بلندشدم و رفتم درو باز کردم که دایی و زن دایی،خاله شیرین با بچه هاش شکوفه و سروش،خاله 

سمانه،شبنم،شقایق و اشوان،اومده بودن.با دیدن احسان خشکم زد...وای خدا یعنی این احسان 

سر و دست می شکوندن این بود؟چقدر قیافش بهم ریخته  بود...احسانی که همه ی دخترها واسش

شده،یعنی همه ی اینا تقصیر منه؟منی که به احساساتش به قلبش لطمه زدم و پسش زدم...اصالً 

خدا چرا اینطوری شده؟وقتی به خودم اومدم خاله و دایی و زن دایی بغلم کرده بودن و تبریک می 

 م و دعوتشون کردم بشینن.گفتن منم یه لبخند زدمو ازشون تشکرکرد

 سروش:دختر خاله تولدت مبارک.

 مرسی.–

مامان و مانی و غزل و سارا هم سالم کردن وهمگی  بقیه ی بچه ها هم بغلم کردن و تبریک گفتن با

 نشستن رو مبل.

یه نفس عمیق کشیدم و چشمام رو بستم و باز کردم که احسان رو به روم ایستاده بود...دستش رو 

 کرد و گفت:سالم مانیا. طرفم دراز

نمی تونستم حرف بزنم هرکاری کردم نتونستم لب باز کنم حس می کردم همه این حالتاش تقصیر 

 منه...خدا لعنتم کنه.

دستم و تو دستش گذاشتم که گفت:تولدت مبارک.انشاال به پای عشقت پیر بشی...راستی نمی 

 بینمش کجاست؟نیومده؟

 نیومده،اصالً شاید ولم کرده باشه.یهو بغض گلو گرفت راست می گفت 
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 گفتم:یه کاری براش پیش اومد نتونست بیاد. سعی کردم اشکام نریزن که

احسان:هه!یعنی کارش از تولد عشقش مهم تر بود؟این عشقت بود که منو بخاطرش پس زدی و ادعا 

 می کردی عاشقته؟؟!

واسه من فقط چند ماه  هیچی نداشتم بگم راست می گفت همه ی حرفاش راست بود اون عشقش

 بود.

ببخشید....ببخشید اگه ناخواسته اذیتت کردم ولی خودتم عاشقی می فهمی حالم رو،اگه االن کسی –

بیاد و بهت بگه که دوست داره می تونی قبولش کنی؟می تونی عشقت رو تو دلت بکشی و با کسی 

لی عذاب وجدان داره دیوونم دیگه ای باشی؟نمی تونی پس اینقدرهم اذیتم نکن.نمی فهمی احسان و 

درجه تغییر کرده...دارم دیوونه می شم ولی ۰۸۱می کنه.از این که قیافت از چندوقت پیش تا االن 

 نمی فهمی.

 تو چشمام خیره شده بودم که یه قطره اشک از گوشه ی چشمم سرخورد پایین که زود پاکش کردم.

یه آدم عاشق که جواب رد می شنوه انتظار  بهم خیره شد وگفت:انتظارنداری که خوشحال باشم...از

داری چجوری باشه؟اگه عشقت ولت کنه و بره با کسی دیگه و بهت بگه دوست ندارم، نمی خوامت 

 تو چه حالی می شی؟ها؟

واقعاً راست میگ فت اگه پارسا این حرف ها رو به من بزنه می میرم،زندگی بدون پارسا برام معنی 

دورش نکن.چیزی نگفت و رفت نشست.نمی خواستم امشب حالم بد باشه نداره.خدایا هیچ وقت ازم 

 ولی نذاشت بازم فکرم درگیرشد.دیجی اومده بود.صدا کل خونه رو برداشته بود.
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نیلوفر یکی از هم دانشگاهی هام بهم اس داد که در خونه ام درو بازکردم نیلوفر و نامزدش امیر با 

از تبریک گفتن نشستن منم دروبستم و رفتم سمت بچه ها  هستی و یکتا وآرمین اومدن داخل و بعد

ودست غزل،سارا،شبنم،شقایق و....خالصه همه رو بردم وسط،الکی که نمی شه باید برقصیم 

 ناسالمتی تولدمه هااا.

یه اهنگ شاد گذاشته بود که اگه کسی هم نشسته بود دلش می خواست پاشه برقصه.خاله و دایی و 

 ا مامان بودن،مانی هم که داشت با امیر و ارمین صحبت می کرد.زندایی مشغول صحبت ب

 شده بود.۰۱اینقدر رقصیدیم که پاهامون درد گرفت.ساعت 

 سارا که تازه ارمین رو دیده بود گفت:وای مانیا بیشعور این کی اومد؟چرا نگفتی اینم دعوته.؟؟

 چه مرگته خب به تو چه، چیکارش داری تو؟نکنه دوسش داری؟–

 نه بابا کی من؟همینجوری گفتم.سارا:

 منم که گوشام مخملی،باور کردم.–

می رسه دیگه.کیک رو ۰۱دوتایی خندیدیم.منتظر بابا بودم همش،صبح بهم گفته بود که طرفای 

 گذاشتن رو میز با هزار نوع خوراکی دیگه.

 شبنم:وای مانیا پاهام درد اومد بذار بشینیم دیگه.؟

 نین.خندیدم و گفتم می تونین بشی

به بابا اس دادم که گفت تا چند دیقه دیگه می  رسه.وای چقد خوشحال بودم بعد از چندماه می 

خواستم بابامو ببینم چقد دلم واسش تنگ شده بود.ولی از دست تانیا خیلی ناراحت بودم بیشعور 
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ا گفت:من ساله رفته ولی یه بارم سر نزده حتی االن واسه تولدم گفت نمیام.صدای در اومد که سار ۰

 باز می کنم.

بلند شدم و ساراهم رفت سمت درو بازش کرد که یهو بابا رو دیدم...انگار دنیارو بهم داده 

بودن...پریدم بغلش و دستام رو دورکمرش حلقه کردم،اونم روی موهامو بوس کرد و گفت:تولدت 

 مبارک دختر بابایی*

 وای سالم بابا نمی دونی چقد خوشحال شدم که اومدی.–

 انی:باز تو لوس شدی؟بروکنار ببینم واسه ماهم بذار.م

 کردی؟ بابا:نکنه دخترم رو همش اذیت می

 لب هام رو جمع کردم وگفتم:اره بابایی خیلی اذیتم می کنه.

 از بغلش اومدم بیرون و مانی و مامانی و بقیه فامیل هم به بابا خوش امد گفتن.

سرم اومد متوقف شدم:نمی خوای به آبجیت سالم  خواستیم بریم بشینیم که با صدایی که از پشت

 کنی؟

این....این....یعنی...وای خدا یعنی درست شنیدم....به گوش هام شک کردم یعنی تانیا 

کردم....برگشتم و پشت سرم رو نگاه کردم که خودش رو انداخت تو بغلم و محکم  اومده....باور نمی

یکه،.نمی دونی چقدر دلم برات تنگ شده بود،ولی بغلم می کرد و گفت:خیلی دوست دارم ابجی کوچ

 سوپرایزت کنم. ببخشید که بهت نگفتم می خواستم

منم محکم بغلش کردم و گفتم:خیلی خوشحال شدم که اومدی خواهری....قربونت برم،واقعاً بهترین 

 هدیه رو بهم دادی.
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نشستیم،اینقد خوشحال بودم از اومدن بابا وتانیا که سر از پا نمی شناختم...همه ی بزرگترا  همگی

 المتی تولدمه ها!! االن براشون می گم وایسا!مشغول صحبت بودن،انگار اومدن حرف بزنن ناس

بلندشدم و با سارا وغزل همه رو بلند کردیم از بزرگ بگیر تا کوچیک همه رو جمع کردم وسط و می 

 رقصیدن بجز احسان؛اون فقط نشسته بود و خیره شده بود بهم.

 شدیم رو مبل.دیگه نگاش نکردم و مشغول رقص شدیم.بعد از این که از پا افتادیم همگی ولو 

 شقایق:وای مانیا خدابگم چیکارت نکنه پاهام دیگه بی حس شدن.

 از بس تنبلی دختر خاله.–

 همه خندیدیم که بابا گفت:خب خوشگل بابا کی می خواد کیک رو ببره؟

 مانی:پاشو دختر خوب؛برو کیک رو ببر دیگه.

کیک رو ببرم که با صدای  مهمه دست زدن برام که بلند شدم و رفتم سمت میز،چاقو رو بلند کرد

 زنگ در چاقو رو گذاشتم زمین،رو به مانی گفتم:مگه قراره کسی دیگه ای بیاد؟

مانی هم به نشونه ی نمی دونم شونه هاش رو انداخت باال و بلند شد رفت سمت در،درو باز کردو 

 برگشت.

 نگاش کردم و گفتم:کی بود؟

https://forum.98iia.com/topic/2948-%D8%B4%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D9%82/?do=showReactionsComment&comment=57811&reaction=1
https://forum.98iia.com/topic/2948-%D8%B4%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B4%D9%82/?do=showReactionsComment&comment=57811&reaction=1
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ای خدا دارم درست می چیزی نگفت و یهو از پشت سرش پارسا ظاهر شد.و 

بینم.....این....این...یعنی...این پارساست؟چقد خوشگل شده بود...قربونش برم یه دست کت و 

 شلوار مشکی با یه پیرهن سفید پوشیده بود موهاشم یه طرف زده بود،خیلی خوشگل شده بود.

ره اصفهان؟وای خدا مخم وایسا ببینم اصالً این اینجا چیکار می کرد؟مگه نگفت نمیام؟مگه قرار نبود ب

دیگه کار نمی کنه،دارم دیونه می شم...پارسا اومد سمتم و تو یه چشم بهم زدن نشست رو به روم و 

 زانو زد رو زمین و یه جعبه ی قرمز از جیبش درآورد و گرفت جلوم؛ گفت:مانیــا با مـن ازدواج میـ کنی؟

نیستم ؟!یعنــی من خواب نمی بینم؟این....  خدایا دیگه تحمل این یکی رو ندارم...یعنــی من خواب

داره چی می گه؟...اصالً یکی بیاد نیشگونم بگیره ببینم بیدارم یا نه...پارسا که گفت نمیاد پس چطور 

االن اینجاست و داره از من خواستگاری می کنه...یعنی اگه من جواب مثبت بدم دیگه مال هم می 

 می شم خانوم خونش؟شیم؟تا ابد باهم زندگی می کنیم و من 

 شد. صدای دست و جیغ و سوت بچه ها بلند

 سروش:مانیا طفلی تلف شد دیگه جوابش رو بده؟؟

 شقایق:راس می گه یه چیزی بگو دیگه.

واقعاً تو اون لحظه نمی دونستم باید چیکارکنم و چی بگم!همینجوری تو چشمام خیره شده بود منم 

روز رو سرش در بیارم...چرا اینقدر ۱م خواست تالفی این هنگ کرده بودم.به خودم اومدم و یهو دل

 اذیتم کرد!

 تو چشاش نگاه کردم و گفتم:خب....خب...

 پارسا مظطرب گفت:خب چی مانیا؟
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 سرم رو انداختم پایین و گفتم:باید فکرهام رو بکنم.

 با این حرفم همه ساکت شدن و پارسا خیره موند به من.

ه؟تو داری چی می گی؟ مگه نگفتی دوسم داری؟یعنی دیگه منو نمی پارسا:مانیا این فکر کردن دار 

 خـ.......

یهو پریدم بغلش و دست هام رو درو گردنش حلقه کردم و آروم طوری که فقط خودش بشنوه 

 گفتم:عاشقتم پارسا،خیلی خیلی دوست دارم.

 همه دست و سوت می زدن.

 پارسا رو کرد سمت بابا و مانی گفت:با اجازه؟

 م چشماش رو به عالمت مثبت بازو بسته کرد...انگار همه از این موضوع خبر داشتن اال من.بابا ه

از بغلش اومدم بیرون و حلقه رو کرد تو دستم...بچها جیـــغ و سوت و دست می زدن...بهترین روز 

و مثل عمرم بود...حلقه خیییلی ناز و خوشگل بود واقعاً به دستم میومد.اسم پارسا رو تو حلقه دیدم 

چی ذوق کردم که پارسا غافلگیرم کرد و گونم رو بوسید و گفت:یه لحظه قلبم وایساد دیگه هیچوقت 

 باهام اینکار رو نکن،باشه؟

روز درک کنی،می دونی روز و شب ۱یه لبخند خوشگل زدم و گفتم این کارو کردم که حس منو،تو این 

 نمونده بود؟ برام

 پرایزت کنم دیگه.!!پارسا:ببخشید عروسکم می خواستم سو

 مرسی اقایی،امروز بهترین روز عمرم شد.–
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 پارسا:قربون این آقایی گفتنت بشم من.

 خاله اومد بغلم کرد و گفت:قربونت برم خوشگلم،مبارک باشه واقعا سوپرایزمون کردی.

 خاله واال خودمم خبر نداشتم و سوپرایز شدم.–

 شبنم:وای مانیا کوفتت بشه چقد خوشگـــله.

 یق:خیلی هم خوش هیکله.شقا

 هوی نگاه چپ بش بکنی چشمات رو در میارما؟؟؟–

 غزل و سارا پریدن بغلم.

شدم براتون،چه پسرخاله ای دارم من؛چه  غزل:وای مانیا قربونت برم نمی دونی چقدر خوشحال

 خوشگل ازت خواستگاری کرد که به عقل هیچکس نمی رسید.

 یر بشین.سارا:مانیا جونم ان شالله به پای هم پ

 همه بچها بهم تبریک گفتن.خاله و دایی،زن دایی و.....خالصه همشون.

تانیا اومد سمتم و گفت:مانیا از دست تو،پس تو این مدت چرا هیچی درباره ی پارسا بهم نگفتی؟اصالً 

 چجوری و کجا اشنا شدین؟

خاله ی غزل  یه لحظه زبون به دهن بگیر تا بگم.تو جشن غزل همو دیدیم و اشنا شدیم،پسر–

دوستمه.بعد دیگه باهم بیشتر اشنا شدیم تا دوروز قبل که بهش گفتم تولدمه و گفت نمیام و 

کاردارم،تا دوروز بهم نه زنگ زد نه پیام که فکرکردم همه چی تموم شد،داغون شدم.االنم که می بینی 

 دیگه پسره ی دیونه چقدر اذیتم کرد .
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 خت بشین.تانیا:وای چقدر رمانتیک،انشاال خوشب

بغلم کرد و رفت تا لباساش رو عوض کنه.بعد چند مین اومد.یه پیرهن قرمز کوتاه موهاشم باز 

 گذاشته بود،آرایشم کرده بود که حسابی خشکل شده بود.

 رفت و پیش بقیه بچه ها نشست.

 ؟پیشم و کنار گوشم و گفت:خانومم چطوره؟امروز چه خوشگل شدی پارسا اومد

 بودم دوماً چه زود خانومت شدم؟!اوالً که خوشگل –

 پارسا:اوالً که خانومم بودی دوماً تا چندروز دیگه رسما مال خودم میشی.

 خندیدم که گفت:قربون خنده هات.

 إه اینجوری نگو لوس می شما؟؟–

 پارسا:خودم نازتو می کشم.

خرش مال خودمی سرم رو از خجالت انداختم پایین و چیزی نگفتم.که پارسا دستمو گرفت و گفت:تا ا

 عشقم.

منو اذیت می کنی اره؟حاال دیگه  و مامان و بابا اومدن سمتم و گفتم:خب اقای مانی حاال دیگه مانی

 دوستات بیاد خاستگاریم؟قراره یکی از 

 مانی درحالی که می خندید گفت:وای مانیا نمی دونی چقد حال داد وقتی اذیتت کردم.

 ذیت نکن مانی.بابا:إه باز شروع کردی،دخترمو ا

 مامانی بغلم کرد وگفت:قربونت برم مبارک باشه.
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 بعدم با پارسا روبوسی کرد.بابا و مانی هم همینطور.

 مانی:خب دیگه بریم کیک رو ببریم.

 إی وای کیک واقعاً یادم رفته بود. –

 غزل خندید و گفت:خب معلومه دیگه پارسا رو که دیدی همه چی یادت رفت.!

 بگما؟؟!!!بدجنس گفتم:نذار 

 غزل:غلط کردم اصالً ببخشید من با تو نبودم.

 همه خندیدیم و رفتم پشت میز تا کیک رو ببرم پارسا هم کنارم بود و بقیه هم روبروم بودن.

 خواستم شمعا رو فوت کنم که پارسا دستمو گرفت و گفت:اول آرزو کن.

عاشق هم بمونیم...تا آخرعمر مال چشمام رو بستم و آرزو کردم هیچوقت از پارسا جدا نشم و همیشه 

 هم باشیم.

 چشمام رو باز کردم و شمع ها رو فوت کردم.همه دست و جیـــغ می زدن.کیک رو هم بریدم.

واقعاً امشب بهترین شب زندگیم بود،هیچوقت تو زندگیم اینجوری سوپرایز نشده بودم.خدایا به 

 مکم کن.جدید گذاشتم،خدایا خودت ک امیدی خودت پامو تو این سن

همه مشغول رقص و بگو و بخند بودن فقط احسان نشسته بود و بهم خیره شده بود.پارسا هم مشغول 

 صحبت با مانی بود.

خدایا اصالً حواسم به احسان نبود خدایا دوباره شکست دوباره خورد شد،مگه من چه گناهی کردم که 

 باید با عذاب وجدان احسان زندگی کنم.
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 نشست وگفت:پس این همونه اره؟ بلندشد واومد کنارم 

  فقط خدا می دونه چقدر براش ناراحت بودم،اروم گفتم:آره.

 احسان: خیلی دوسش داری؟؟

 _ احسان...من...

 احسان: گفتم خیلی دوسش داری؟

سرم رو انداختم پایین دوست نداشتم ناراحت شدنش رو ببینم،دوست نداشتم اذیتش کنم ولی 

 خودش نمی ذاشت.

 آره.یواش گفتم:

 احسان:اونم اندازه ی من دوست داره؟

خواستم جوابش رو بدم که صدای پارسا از پشت سرم اومد و گفت:حتی بیشتر از تو،اون قدری 

 دوسش دارم که اگه نباشه منم نیستم؛اگه خودت عاشق باشی می فهمی چی می گم.

ن،نذار حتی آب احسان بلند شد و دست گذاشت رو شونه ی پارسا وبهش گفت:هیچوقت اذیتش نک

تو دلش تکون بخوره،نذار حتی اشک به چشمش بیاد؛خیلی دوسش داشتم ولی قسمت نشد مانیا رو 

 به تو می سپارم.

این رو گفت و رفت.حالم بدجور گرفته شد براش،برای پسری که تموم بچگیم رو،نوجوونیم رو باهاش 

 گذروندم،بعد من اینجوری جواب محبت هاش رو دادم.
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از گوشه ی چشمم سر خور پایین که پارسا کنارم نشست و گفت:گریه واسه چی  یه قطره اشک

 خوشگلم؟نریز این اشک ها رو داغون می شم به جون خودت.

 باشه....دیگه گریه نمی کنم.–

 پارسا:اصالً واسه چی گریه می کنی؟از حرفاش ناراحت شدی؟

دیم،چقد باهم خوب بودیم نمی دونم نه فقط از این ناراحت شدم که ما همه ی بچگیمون رو باهم بو –

 چرا اینجوری شد اصالً؛چرا تقدیرمون اینجوری شد؟

 پارسا:قربونت برم تو خودت رو ناراحت نکن،حداقل امشب.

تو برو پیش مانی و بابا بشین تا  اشکام رو پاک کردم و گفتم:باشه عشقم من برم صورتم رو تمیز کنم،

 بیام.

 پارسا:باشه برو و زودی بیا.

یه نفس عمیق کشیدم و زدم بیرون  کردم، ند شدم و رفتم تو سرویس بهداشتی و صورتم رو تمیزبل

 رفتم پیش بقیه.

همه از خودشون پزیرایی کردن خالصه حسابی خوش گذشت،دیگه به احسان فکر نکردم.همه باهم 

بودیم تو پذیرایی  گفتیم و خندیدیم.بعدم مهمونا یکی یکی رفتن.منو سارا و غزل و پارسا و تانیا نشسته

 و حرف می زدیم.همه مشغول حرف زدن بودن که گفتم:من گرسنمه!!

 همه زدن زیر خنده.

 إه واه چتونه شماها؟–
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 نصفه شب؟۲تانیا:آخه کی االن غذا می خوره اونم ساعت 

 نخوردم. طی داره اصالً؟من هنوز هیچی نخوردم،حتی از کیک خوش مزممچه رب–

 نمردی؟ غزل:بلندشو برو بخور تا

 صدام رو لوس کردم و گفتم:پارسا ببین دختر خالت چی بهم می گه؟؟!

 پارسا:غزل غلط کرده از گل نازکتر بهت بگه.

 غزل:داشتیم آقای پارسا؟نه تو به من بگو اصالً داشتیم؟

 بیاد وسط همه چی یادم میره. پارسا عاشقونه نگام کرد و گفت:وقتی حرف عشقم

 باش، توروخدا ببین چجوری دل میدن و قلوه می گیرن.تانیا:وای این دوتا رو 

 سارا:أه حالــم بهم خورد.

 

 یکی حرف نزن که االن مجسمه میاد تو سرتا؟؟! _تو

 همه خندیدن و پارسا بغلم کرد و گونم رو بوسید.

 تانیا:ای بابا صد دفعه گفتم از این کارا جلوی افراد مجرد نکنین حاال کو گوش شنوا؟؟

د نشست کنار غزل و رو به من گفت:یه کم حیا کن دختر جلو برادرت حداقل،ببین چجوری مانی اوم

لم داده به نامزدش؛قدیما تا حرف خاستگار می شد دختره سرخ و سفید می شد و می رفت تو اتاقش 

 روز بیرون نمیومد حاال مانیای ما رو باش توروخدا.!۲تا 

 یه نچ نچی هم اخرش کرد.
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 .همه زدیم زیر خنده

خندیدم و گفتم:خب آقای داداشی اینایی که به من گفتی آیا به غزلم گفتی که هرروز باهم بیرونید و 

چه می دونم رستوران،کافی شاپ و پارک والبته شایدم بقیه ی جاهای دیگه هم برید که من خبر 

 ندارم.

 با این حرفم همه زدن زیر خنده.

 بینه اینو تو گوشاتون فرو کنین. سارا:هرکی سر به سره مانیا بذاره آخرش بد می

 مانی دستاش رو برد باال و گفت:باشه اصالً تسلیم دیگه چیزی نمی گم.

 از همون اول اگه چیزی نمی گفتی کار به اینجاها نمی رسید.–

 خندید و گفت:وای که چقد زبون درازی تو دختر. پارسا

 سفید می شه.غزل:پارسا خدا بهت صبر بده با این تا چندماه دیگه موهات 

 تا دلت بخواد،کی کیک می خوره براش بیارم؟–

رفتم تو اشپزخونه و براخودم کیک بریدم و گذاشتم تو بشقاب و رفتم شروع کردم به  بقیه که نخواستن

خوردن.حسابی خندیدیم و حرف زدیم سارا و غزل که خدافظی گرفتن و رفتن،مانی و تانیا هم رفتن که 

 وندیم.بخوابن.منو پارسا فقط م

 بریم تواتاق من؟؟–

 پارسا:بریم.
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رو گرفتم و به سمت اتاقم بردمش،در اتاق رو باز کردم و رفتیم داخل...یه جوری داشت به  دستش

 اتاقم نگاه می کرد.

 نگاه می کنی؟اتاقم زشته؟ چرا اینجوری–

ت آرامش خاصی پارسا:نه خیلی هم خوشگله وقتی اومدم تو بوی عطرت خورد بهم که دیوونم کرد.اتاق

 داره مخصوصاً اون پروانه ای که به سقف اتاقته.

 اره اون همیشه بهم آرامش میده خیلی دوسش دارم.–

 دستش رو گرفتم و نشستیم رو تخت.

 خوای لباس هات رو عوض کنی؟ پارسا:نمی

 چپ چپ نگاش کردم و گفتم:نکنه انتظار داری جلوی تو عوض کنم؟

 برم بیرون؟ خندید و گفت:َپ َن َپ می خوای

به حالت تعجبی نگاش کردم که زد زیر خنده....وای قربون خنده هاش چه ناز می خنده با اون چال 

 لپش.

 دستاش رو گذاشت جلو چشم هاش و گفت:خب باشه اصالً نگات نمی کنم.

 چپ چپ نگاش کردم و گفتم:نه بابا منم که گوشام مخملی.

شید تو بغلش و دره گوشم گفت:امشب خیلی دست هاش رو از روی چشم هاش برداشت و منو ک

 خوشگل شدی.

 مگه اول نبودم؟–
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 پارسا:عشق من که همیشه خوشگله ولی امشب یه چیز دیگست.

 خب عشقم حاال برو بیرون تا عوض کنم.–

دراز کشید رو تخت و پشتش رو کرد به من و گفت:حال ندارم برم بیرون،به جون خودت نگات نمی 

 کنم عوض کن.

م چون قسم خورد دیگه واقعاً نگاه نمی کنه...بلند شدم و رفتم سمت کمد و خواستم لباسام می دونست

رو عوض کنم که یاد بند لباسم افتادم!ای وای حاال کی اینا رو باز می کنه؟!واسه بستنشون هم غزل 

 کمکم کرد.

و رفتم نشستم رو  نشستم رو صندلی؛حاال چیکارکنم؟ اوف،تانیا هم تاحاال باید خواب باشه...بلندشدم

 تخت و دستم رو گذاشتم رو صورت پارسا و صداش کردم:عشقم؟؟

 نمی کنم. پارسا:چیه گفتم که نگاه

 نه....آخه یه مشکلی هست!!–

 صورتش رو کرد سمت منو گفت:چیشده؟؟

 آخه....خب....–

 پارسا:خب چی بگو دیگه؟

 کنه.سرم رو انداختم پایین و گفتم:خب کسی نیست بند لباسم رو باز 

 اول نگام کرد و بعد زد زیر خنده طوری که قهقه می زد.

 دست گذاشتم جلو دهنشو گفتم:هیس بقیه خوابن یواش تر االن بیدار می شن چخبرته دیوونه؟!
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 بریده بریده گفت:خب اینم.....کارداره...پس من اینجام چیکارم؟؟

گفت:وقتی  ..سرم رو انداختم پایین کهخجالت کشیدم از این که اون بخواد برام بند لباسم رو باز کنه.

 خجالت می کشی خوردنی می شی!!

 خیلی بی ادبی!!–

 پارسا:می دونستم،حاال پاشو تا لباست رو برات باز کنم.

بدون اینکه نگاه کنه بند رو باز کرد.لباسم رو عوض کردم و بوسیدمش و گفتم:خیلی دوست دارم 

 تنهام نذار.پارسا،امشب بهترین شب زندگیم بود هیچ وقت 

 پارسا:مگه دیوونم.همیشه عاشقت می مونم تا آخرین نفسم.

 سرم رو گذاشتم رو سینش اونم موهام رو نوازش می کرد و روی موهام رو می بوسید.

 پارسا:بسه دیگه دختر تا یه کاری دستت ندادم برو لباسات رو عوض کن.

 آقایی،مرسی بابت لباس. خندیدم و گفتم:چشم

 و گفت:تشکر کردن نداره.لپم رو کشید 

 و شلوار مشکی. و منم لباسام رو عوض کردم با یه تیشرت رفت دراز کشید رو تخت

انداختم  پارسا انگار خیلی خسته بود که زود خوابش برد.خواستم اذیتش کنم که دلم نیومد،یه تشک

م راحت رو زمین و دراز کشیدم.اگه پیشش می خوابیدم می ترسیدم بیدارش کنم.پس گذاشت

 خودمم چشام رو بستم،طولی نکشید که خوابم برد. بخوابه

******* 
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کردم یه چیزی روی صورتم ول می خوره یه کمی از چشام رو باز کردم که دیدم پارسا نشسته  حس

 باال سرم:عشقم؟..چرا رو زمین خوابیدی؟چرا نیومدی روتخت؟

 باصدای خواب آلود گفتم:خواستم راحت بخوابی.

 خندید و گفت:ترسیدی شیطونی کنم؟پارسا 

 پتو رو کشیدم سر خودم و گفتم:دیوونه!

 یهو پتو رو کشید و دستاش رو برد سمت شکمم و شروع کرد به قلقلک دادنم.

 کشمت....وای پارسا بسه...پارسا.بریده بریده گفتم:نکن دیوونه،بخدا می

 از خنده داشتم می مردم پارسا دیوونه هم همش می خندید.

 رسا توروخدا......ول کن...بسه دیگه!پا–

 پارسا دستاش رو برداشت و اومد کنارم دراز کشید و از پشت بغلم کرد.

 ولم کن تا برات بگم این چه کاری بود اخه دیونه.؟ پارسا یه دقیقه–

 محکم تر بغلم کرد و کنار گوشم گفت:می دونستی عاشقتم؟

 دیگه تکون نخوردم و گفتم:اوهوم.

 تا خواستم بیشتر بغلش کنم گونم رو بوسید.برگشتم سمتش 

 از ته دل می خواستمش.

 پارسا:اوم خیلی خوش مزه بود.
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 با طعم توت فرنگی؟!–

 خندید و گفت:آره توت فرنگی.

 پارسا:پاشو ببین ساعت چنده بجای صبحونه باید شام بخوریم.

 نه بابا مگه ساعت چنده؟–

 بعداز ظهر.۱پارسا:

 وای چقد خوابیدیم.–

 ا:االن مامان وبابات می گن چقد دامادم تنبله.پارس

 خندیدم...

پارسا رفت پایین و منم بلند شدم و دست و صورتم رو شستم و موهام و شونه کردم و باال بستم،یه 

 تیشرت و شلوار ورزشی مشکی پوشیدم و رفتم پایین.همه دور میز جمع بودن و ناهار می خوردن.

 ظهر بخیر عشق های من!–

 وری عشق اجی؟تانیا:چط

 خوب!–

 مامان:بیا بشین تا برات غذا بکشم.

 نشستم جفت پارسا تانیا هم سمت چپم بود.

 حوصلم سررفته می خوام برم بیرون،اصالً چطوره همگی بریم بیرون؟؟–
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 نیست از خواب پاشدی زودی حوصلت سررفته؟ مانی:دختر تو که دو دقیقه

 یقه.بعله داداش خان حوصلم پوکید تو همین دو دق–

 تانیا:مانیا راست می گه چطوره بریم پارکی چیزی؟

 گل گفتی باالخره اون مغزت درست کارکرد!–

 تانیا:دستت درد نکنه آبجی یعنی ما مغز نداریم؟

 بابا:خوبه دیگه سر سفره اینقدر حرف نزنین و غذاتون رو بخورید،بعد غذا تصمیم می گیریم.

 غذامونم تموم شد.شروع کردیم به غذا خوردن،بعد چند دقیقه 

 پارسا:دستتون درد نکنه خاله جون خیلی خوشمزه بود.

 مامان:نوش جونت پسرم.

بابا و مانی و پارسا بلند شدن رفتن تو پذیرایی،منو مامان و تانیا هم میزو جمع کردیم و ظرفا رو 

 گذاشتیم تو ماشین ظرف شویی و مامان هم چایی ریخت و با کیک برد براشون.

 تانیا:هوی؟

 چیه؟–

 چیزی نداره؟ تانیا:راستی این پارسا برادربزرگتری

 از حرفش خندم گرفت.
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خاک رس با این همه نفوذ پذیری تو سرت کنن دختره ی دیونه،پارسا یکی یه دونه است،نه خواهر –

 داره نه برادر.

 تانیا:چه بد!!

 ن کنی!آبجی من به این خوشگلی، هزارتا پسر خودشون رو می کشن برات که حتی نگاشو –

 تانیا:بعله دیگه ولی بنده به هیچ کدوم محل نمی دم.

 هرموقع عشق اومد آدم هیچی نمی فهمه ولی وقتی ازت دور باشه دلتنگی دیوونت می کنه.–

 تانیا:می گم مانیا حس خوبیه؟

 خیلی خوب ولی تا وقتی که کنارت باشه قشنگه.–

 می ذاشتی اول من ازدواج کنم!! تانیا:منم دوست دارم این حسو تجربه بکنم،بیشعور باید

 خندیدم و گفتم:تو فعالً زوده برات ان شاالله که خیلی زود می فهمیش.

 تانیا:بیشعور مثالً من بزرگترما؟!

 خندیدم و گفتم:دیگه دیگه.

تانیا رفت پیش بقیه و منم از اشپزخونه اومدم بیرون،رفتم تو اتاقم و نشستم رو تخت که در باز شد و 

 داخل. پارسا اومد

 پارسا:چرا تنها اینجا نشسته ای!؟

 هیچی همینجوری.–
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 پارسا:بابا گفت که با مامانت یه چندتا کاردارن که باید انجام بدن،خودمون می ریم.

 بی مقدمه گفتم:پارسا خیلی دوست دارم.

 اومد نشست رو تخت و سرمو گذاشت رو پاشو گفت:همیشه و هرروز بهم بگو که دوسم داری،باشه؟

 باور نمی کنی که دوست دارم؟ مگه–

همونجور که دست می کشید تو موهام گفت:نه عشقم منظورم این نیست،دوست دارم همیشه و 

 هرروز این کلمه رو از زبونت بشنوم.

پارسا خیلی می ترسم،یه ترس بدی به دلم افتاده، می ترسم ازم جدا بشی،می ترسم دیگه هیچوقت –

نبینمت می میرم ها؟اگه نباشی بدون تو دووم نمیارم بخدا دیوونه نبینمت،پارسا توکه می دونی اگه 

 می شم...اینو می دونی مگه نه!؟

 پارسا:هیس!!بسه مانیا،می دونم...بسه هیچوقت ولت نمی کنم،هیچوقت تنهات نمی ذارم.

 بهم قول می دی؟–

که موقعی ولت می کنم که خودت بخوای  پارسا:بهت قول می دم...هیچوقت ولت نکنم،ولی

خوشبخت می شی،موقعی ولت می کنم که بدونم بدون من برات بهتره،بدونم بدون من  بدونم

 خوشحالی.

 خدایا پارسا داشت چی می گفت؟یعنی چه این حرفاش؟مگه دیوونه شده؟!اینا چین که می گه؟!

پارسا زده به سرت؟می فهمی چی می گی؟من بدون تو مگه می تونم خوشبخت بشم ؟مگه دیونه –

 خدا نباشی می میرم.شدی؟ب
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 پارسا:حرف از مردن  نزن،بسه دیگه بلند شو اعصابم رو خورد کردی.

می شدم خدایا من بدون پارسا یه مرده ی متحرک می شم،من نمی تونم بدون اون  داشتم دیوونه

 دووم بیارم.

دمون،پاشو لباسات رو و خونوا مامانم اینا.بعد از اونجا می ریم پارک با تانیا و مانی پارسا:می ریم خونه

 بپوش پایین منتظرتم.

پارسا رفت پایین و منم همونجا رو تخت نشستم،فکرم درگیر حرفای پارسا بود ،یعنی ولم می 

کرد؟خدایا دارم دیوونه می شم.اون می گه اگه بدونه خوشبختم ولم می کنه اصالً مگه میشه بدون 

،اگه نباشه منم نمی خوام زنده باشم.گرمی اون خوشبخت باشم؟من زندگی رو بدون پارسا نمی خوام

 اشک رو روی صورتم حس کردم.

 چقد تو اون حالت نشسته بودم که در باز شد و پارسا اومد تو. نمیدونم

 هنوز لباس....پارسا:عشقم 

 ادامه ی حرفش رو خورد و اومد نشست کنارم رو تخت. با دیدن اشک روی صورتم

 بودم؟ ر اون حرفایی که زدهپارسا:چرا گریه کردی عشقم؟بخاط

آروم سرم رو تکون دادم و با بغض گفتم:نمی تونم پارسا،بخدا نمی تونم؛دنیا رو بدون تو نمی خوام 

 حتی فکر کردن بهش دیوونم می کنه.

سرم رو گذاشت رو سینش و موهامو نوازش کرد و گفت:یه عاشق واقعی بخاطر عشقش همه کاری 

بره ولی فقط بدونه عشقش خوشحاله و خوشبخته،یه عاشق واقعی  می کنه،حاضره عشقشو فدا کنه و
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حاضره دنیا رو بریزه به پای عشقش فقط خم به ابروش نیاد،منم عاشقتم مانیا حاضرم همه ی این کارا 

 رو بکنم تا تو خوشحال باشی.

 با هق هق گفتم:پارسا تو چرا نمی خوای بفهمی من بدون تو خوشبخت نیستم،نمی تونمم خوشبخت

 باشم.

پارسا دستش رو کشید رو صورتم و اشکام رو پاک کرد و گفت:باشه عشقم حاال دیگه گریه نکن، می 

 و نیم شد.۲،پاشو لباسات رو بپوش ساعت  دونی که دیوونه میشم

 تو چشاش خیره شدم و گفتم:خیلی دوست دارم.

 پارسا گونم رو بوسید و گفت:من بیشتر.

شستم رو صندلی،شونه روبرداشتم .وای خدا اصالً حوصله شونه پا شدم رفتم سمت میز ارایشم و ن

 رو کشیدم به موهام یعنی بهتره بگم داشتم از ریشه می کندمشون. کردن موهام رو ندارم،شونه

پارسا داشت نگام می کرد و ریز می خندید منم حرصم گرفته بود هم از دست این موها هم از دست 

 خنده های پارسا.

 می خندی پارسا؟بخدا میام می زنمتا؟؟مگه خنده داره.؟ عصبی گفتم:چرا

 رو کندی!! اومد سمتم و شونه رو از دستم گرفت و گفت:بده به من ببینم،توکه همشون

 وای پارسا خسته شدم از دستشون بخدا فردا می رم کوتـ......–

 پارسا پرید وسط حرفم و گفت:هیس!!حرف از کوتاه کردن زدی نزدی ها؟؟

 سا مگه تو اذیت می شی،خب نمی تونم شونه شون کنم دردم میاد.اِه پار –
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من اینجا چیکارم؟!خودم شونه می کنم،تا چند وقت دیگه هم مال خودم می شی خودم هرروز  پس–

 شونه می کنم برات،عاشق موهاتم خنگول.

 ؟؟از توی آیینه نگاش کردم و گفتم:من خنگولم

 خندید و گفت:آره خنگول خودمی!

 داشتم،عاشقش بودم اصالً.هام رو شونه می کرد خیلی اروم و با حوصله چقدر این مرد رو دوست مو 

پارسا:بیا اینم از موهات تموم شد،وقتی من رفتم اماده باشی ها نه بازم بیام نشسته باشی؟در ضمن 

 زیاد ارایش نمی کنی؟موهاتم بیرون نمی ریزی؟لباساتم مناسب باشن،باشه؟

و لبامو جمع کردم و مظلوم نگاش کردم،که گفت:اینجوری نکن االن لباتـو می  سرم رو کج کردم

 خورما؟!!

خجالت کشیدم و سرم رو انداختم پایین و از کارم پشیمون شدم.دستش رو گذاشت زیر چونم و سرمو 

 اورد باال و گفت:وقتی خجالت می کشی خوردنی تر می شی.

 اده شم.إه پارسا اذیتم نکن دیگه.برو بیرون تا ام–

 پارسا:چشم خانومم.

جلو باز بلند و یه شلوار  اینو گفت و از اتاق رفت بیرون.منم رفتم سراغ کمدم و یه مانتو آبی اسمونی

جذب مشکی و یه شال مشکی یه کمم آرایش کردم؛موهامم از دست پارسا بستم باال.کیفم رو برداشتم 

 و با گوشی از اتاق زدم بیرون.

 حاضر و اماده نشسته بودن رو مبل.پارسا و مانی وتانیا 
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 تانیا:عزیزم می ایستادی یه چند دیقه دیگه میومدی؟

 قربونت برم خب کار داشتم دیگه.–

 مانی:بریم دیگه.

 پارسا اومد کنارم و درگوشم گفت:خوشگل شدی ها؟

 خوشگل بودم.–

گه که عروسمو پارسا:خب عشقم بریم دیگه که مامان اینا از دیشب تا حاال همش زنگ می زنه می 

 بیار می خوام ببینمش.

 بریم،بریم که بیشتر باهاشون اشنا بشم.–

 تانیا:مرغ عشقا راه بیایین دیگه کم حرف بزنین حاال واسه این حرفا وقت دارین.

 تانیا تو چرا همش ضد حالی؟–

  

 تانیا:داشتیم آجی؟اصالً داشتیم؟

 وقتی تو این همه حرف می زنی اره داشتیم!.–

یم تا سوار ماشین شدیم.مانی پشت فرمون پارسا هم صندلی جلو منو تانیا هم عقب چیزی نگفت

 نشستیم.مانی ماشینو روشن کرد و راه افتادیم.
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داشتم به پارسا نگاه می کردم،یه پیرهن آستین بلند سرمه ای که آستیناشو تا آرنج باال زده بود یه 

رفه باال زده بود.وای خدا چقد دوسش شلوار لی مشکی خوشگلم پاش بود موهاشم به صورت یه ط

 متوسط بود ولی گوشتی عاشق لباش بودم. داشتم.لباش

تانیا یکی زد تو پهلوم که نزدیک بود جیغ بزنم و گفت:چته دیوونه تو که خوردیش بسه چقد نگاش 

 می کنی؟

مد بدنیا الهی شوهر گیرت نیاد،الهی اگه گیرت میاد کچل باشه تازه کورم باشه،الهی وقتی بچت او –

 معلول باشه مثله باباش،الهی.......

 مانی همینجوری که می خندید گفت:مانیا گناه داره خوب؟

 پارسا:آخه اینا چین که تو می گی؟

 به تانیا نگاه کردم که دست گذاشته رو شکمشو از خنده داشت می ترکید کثافت.

 یکی زدم تو سرش و گفتم:کوفت چه مرگته؟

 ه حرف می زد گفت:تو....تو...به ...حرف زدنت....ادامه بده.با صدایی که بریده برید

 کوفت بیشعور.–

 دیونه ی روانی می زنه بعد می خنده.

بود،دیگه چیزی نگفتیم تا رسیدیم خونه ۹قرار شد غزل و سارا باهم برن اون طرف.به ساعتم نگاه کردم

اینکه می خواستم با خونوادش  ی پارسا.ماشین رو نگه داشت و پیاده شدیم یه کم استرس داشتم واسه
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رو به رو بشم درسته قبالً چند باری دیدمشون ولی االن یه قول پارسا به عنوان عروسشون باید برم 

 پیششون.

 پارسا:چی شده مانیا؟چرا اینقد دستات سرده؟ 

 پارسا استرس دارم،واسه اینکه می خوایم بریم خونتون.–

کنی؟تو که قبالً دیده بودیشون پس نیازی نیست استرس پارسا:دیوونه شدی مگه می خوای چیکار  

 بگیری باشه؟

 باشه ای گفتم و راه افتادیم،تانیا و مانی یه کم جلوتر از ما بودن،وایسادن تا ماهم بهشون برسیم.

 دیر اومدین؟تانیا:شما که باز 

 .برو دیگه داریم میاییم–

 در باز شد.زد و  کنارهم رفتیم سمت در،پارسا زنگ در رو هممون

و سارا وایساده بودن دم در واسه  حیاط که رفتیم داخل،مادر و پدر پارسا با اون دوتا دیوونه غزل از

 استقبال از ما.

کرد،اخه زشته جلوی پدرو مادرش دستش ست پارسا که تو دستم بود رو ول کردم که برگشت نگام د

 این چیزا اعتقاد داشتن چه می دونم.شاید خونوادش به  عقد نبودیم رو بگیرم،هنوز که

زن خوشگلی بود.دست دادم که بغلم کرد و گفت:سالم دختر  رفتیم سمتشون اول رفتم پیش مادرش

 قشنگم خوبی؟خوش اومدی قربونت برم.
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وای چقدر مهربون بود هرچند که از قبل یه کم می شناختمش،منم گفتم:سالم خاله جون ممنون شما 

 خوبین؟

ردن رفتم سمت پدرش و دست دادم و سالم کردم اونم سرمو بوسید.پدرشم مرد بعد از سالم ک

قدبلندی بود با موهای جوگندمی،قیافه ی پارسا بیشتر به باباش رفته بود.بقیه هم سالم کردن و رفتیم 

 داخل.

یه پذیرایی بزرگ با مبالی سلطنتی و یه میز   خونشون رو از همین اول که دیدم عاشقش شدم

سمت دیگه هم مبالی اسپرت و روبروی تی وی بود.اونطرفشم اشپزخونه بود که خیلی بزرگ،یه 

 خوشگل بود.اخر پذیرایی هم پله می خورد،می رفت باال که حتما اتاق خواب هاشون بودن.

 غزل و سارا اومدن سمتم.

 سارا:هوی کجایی تو چرا تحویل نمی گیری؟

ی چقد،استرس داشتم که بیام اینجا و با پدر و مادر دوباره من شماها رو دیدم؟وای بچه ها نمی دون–

 پارسا روبرو شم.

خیلی مهربونه اون از همون  غزل بلند بلند خندید و گفت:خاک تو سرت دیوونه، من که گفتم خاله

 اول خوشش میومد ازت عمو حمیدم که خیلی مهربونه پس جای نگرانی نیست.

 نشستن اون موقع عروس خانوم اینجاست!تانیا اومد سمتم و گفت:دیونه کجایی تو همه 

باشه ای گفتم و راه افتادیم سمت بقیه و نشستیم.منو تانیا کنارهم،مانی و پارسا،غزل و سارا،پدرو 

 مادر پارساهم کنارهم.

 چندقه گذشت که یه خانومی با یه سینی شربت اومد و به هممون تعارف کرد و خودشم رفت.
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 ما هم با هم.مردا باهم حرف می زدن و ما خانو 

 خاله:دخترم چندسالته؟

 سال.۱۱دیروز رفتم تو –

 خاله:چه رشته ای می خونی؟

 تجربی واسه پزشکی.–

 خاله:ماشاال .

 همگی کلی باهم گفتیم و خندیدیم.

 شد.۰۰پارسا پا شد و گفت:خب پاشین بریم دیگه نزدیک 

انی و تانیا و غزل و سارا باهم،منو به گفته ی پارسا پا شدیم و رفتیم،مامان و بابا پارسا باهم رفتن،م

 پارسا هم با هم.قرارشد هممون بریم پارک.سوار ماشین شدیم و راه افتادیم.

 پارسا:خب عشقم چیشد؟خونواده چطور بودن؟

خیلی خیلی خوب بودن،مامانت که خیلی خانوم و مهربون بود دوسش داشتم،باباتم که مرد خوبی –

 بود.

ت رو دنده و دست خودشم گذاشت رو دستم و گفت:می دونستی پارسا دستم رو بوسید و گذاش

 عاشقتم؟

 خواستم یه کم اذیتش کنم گفتم:من؟نه کی گفته نمی دونستم!!

 برگشت سمتم و باحالت تعجب نگام کردو گفت:نه؟؟؟
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واقعاً قیافش خنده دارشده بود،بلندبلند زدم زیر خنده،اینقدر خندیدم که اشک از چشمام در اومد،به 

 جلو خندمو گرفتم و گفتم:وای پارسا قیافت.....قیافت خیلی خنده دارشده بود.زور 

 اونم خندید و گفت:نه رو که جدی نگفتی؟؟

 بلندگفتم:عاشقتم پارسا،بخدا خیلی دوست دارم.

جیغ زدم و گفتم:آهای  بلن دشدم و سرمو از پنجره ی ماشین بردم بیرون انگار دیوونه شده بودم،

 و خیلی دوست دارم،من عاشق این دیوونه ی دیوونه تر از خودم شدم،من.....مردم من این پسر ر 

  

پارسا مانتوم رو کشید و اوردم داخل ماشین،نگام کرد و گفت:زشته دیوونه.مانیا تو حالت خوبه 

 احتماالً سرت به جایی نخورده؟چیشده که اینجوری داری اعتراف می کنی؟

 یوونه شده بودم اصالً،نمی دونم چم شده بود.از داشتن پارسا واقعاً خوشحال بودم د

 پریدم صورتش رو گرفتم و لپشو بوسیدم و گفتم:دوست داشتم بگم عاشقتم مشکلیه؟

 پارسا که از کارم حسابی شکه شده بود گفت:هرچند که نمی دونم چته ولی همیشه همین طور باش.

ً  خودمم از کارم سرم رو انداختم پایین که از چشم پارسا چیکارکردم. شکه شده بودم نمی دونستم اصال

 دور نموند و گفت:تا االن داشتی جیغ جیغ می کردی که عاشقمی حاال برام خجالت می کشی؟

 شروع کرد به قهقه زدن و خندیدن.

 با مشت زدم به بازوش.

 دوتایی خندیدیم.
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 دیگه چیزی نگفتیم تا رسیدیم به پارک.

شدیم.دستم رو گرفت و یه زنگ زد به مامانش که بدونیم  رو یه گوشه پارک کرد و پیاده ماشین

 کجان,رو کرد سمت منو گفت:از این سمت.

و بچه ها رو دیدیم.خواستم دستم رو از دست پارسا بکشم بیرون که محکم  رفتیم که خاله یه کم پیاده

 تر گرفت و گفت:چرا دستتو می کشی بیرون؟

مان و بابات خوب نیست،اخه هنوز هیچی بینمون رو کردم سمتشو گفتم:خب حس می کنم جلوی ما

 نیست.

وایساد و دوتا دستام رو گرفت و گفت:مامان بابای من اینجوری نیستن اگه من گفتم تو مال منی پس 

تا آخرشم مال من می مونی.تازه مامان و بابا هم تورو خیلی دوست دارن از همون موقع که توی تولد 

زنن که چه دختر خانمی و خوشگلی و از این حرفا پس پیش غزل دیدنت،همش درموردت حرف می 

 خودت فکرای الکی نکن و دستتم بذار همینجا بمونه جاش خوبه.

 با این حرفاش یه لبخند نشست رو لبم سرم رو تکون دادم و رفتیم سمت خاله و بچه ها.

 خاله رو کرد سمتمون و گفت:عزیزم چرا اینقد دیر اومدین؟

 گلم ما دیر نیومدیم شما چند دقیقه عروستون رو ندیدین و دلتنگش شدین.پارسا:نه مامان خوش

 همه زدن زیر خنده،خدا بگم چیکارت نکنه پارسا که همش عروس عروس می کنی حداقل بگو دخترت.

زیر انداز پهن کرده بودن همگی نشستیم و خاله هم که فکر کنم تو راه ساندویچ خریده بود بهمون داد 

و خنده خوردیم واقعاً گرسنم بود بازم دست خاله درد نکنه.بچه ها بلندشدن و دوتا  و همگی با شوخی
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دوتا رفتن بگردن،فقط منو پارسا و مامان و باباش نشسته بودیم.دوست داشتم برم ترن هوایی ولی 

 نمی تونستم برم وقتی می رفتم از هیجان و ترس.قلبم درد می گرفت.

 ا پان میشین برین یه کم قدم بزنین؟خاله رو کرد سمت ما و گفت:شما چر 

 عمو حمید:راست می گه بچه ها برید قدم بزنین.

پارسا یه چشمی گفت و دست منو گرفت و بلندم کرد که بریم.خدا از دست پارسا صد بار گفتم زشته 

 دستمو بگیری ولی کو گوش شنوا؟

ا،مامان و بابات میاین خونه یه فکری ذهنمو مشغول کرد یهو رو کردم سمت پارسا و گفتم:راستی کی ب

 ی ما؟

 پارسا شیطون خندید و بینیم رو کشید و گفت:چیه مانیا خانوم انگاری عجله داری؟

یهو یادم اومد چی گفتم دست گذاشتم جلو دهنم وای خاک به سرم االن پارسا پیش خودش فکرمی 

زنی،رو کردم سمت پارسا و کنه خواستگار ندیدم.!خدا بگم چیکارت کنه مانیا اصالً بلد نیستی حرف ب

 گفتم:نه خب همین جوری پرسیدم یعنی.........

پارسا پرید وسط حرفم و گفت:خانمی نیازی به توضیح نیست هر کی هم جای تو بود باید عجله می 

 کرد پسر به این خوشگلی و خوشتیپی آخه کجا پیدا.......

 اده شو باهم بریم.یکی محکم کوبیدم به بازوش و گفتم:اعتماد به سقفو باش،پی

 دستم رو کشید سمت خودش که پرت شدم تو بغلش.

 دیوونه یکم آروم تر.–
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 پارسا:عاشقتم مانیا خیلی می خوامت.

 وقتی پارسا می گفت دوستم داره ذوق می کردم.

 من خیلی خیلی بیشتر.–

ماشین  خیلی خیلی بهمون خوش گذشت،بچه هاهم دیگه اومده بودن و قرار شد بریم خونه،همه سوار

 شدیم و منم طبق معمول با پارسا.

ماشین رو روشن کرد و راه افتادیم دلم نمی خواست برم خونه حس و حالش رو نداشتم به ساعت نگاه 

دقیقه شب بود.دلم بدجور هوس قلیون کرده بود،تنها خالفم قلیون و یه قبالً کمی  ۰۱:۴۵کردم 

البته خیلی وقت بود  جز غزل و سارا و احسان،سیگاربود،البته جریان سیگار رو کسی نمی دونست ب

 که دیگه لب به سیگار نزده بودم.

 با ناز صداش کردم:پارســــا؟

 می دونست حتماً یه چیزی ازش می خوام که اینجوری صداش کردم.

 پارسا:جونم ؟چی می خوای که اینجوری صدام می کنی؟

 إه مگه باید چیزی بخوام؟–

 م چی می خواستی بگی؟پارسا:خب بگو عشقم بگو ببین

 خب می شه بریم فرحزاد؟–

 پارسا:حاال چرا اونجا؟

 خب.....خب....آخه...–
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 پارسا:اخه چی؟

 هوس قلیون کردم.–

  

سرم رو چرخوندم سمتش تا عکس العملش و ببینم،اخماش رفته بود توهم.صورتشو آورد سمت 

 صورتم و گفت:نگفته بودی قلیونم می کشی؟

 عضی موقع ها البته فقط بعضی موقع ها.خب همیشه که نه ولی ب–

 پارسا:دیگه چی؟

 چی دیگه چی؟–

 داد زد:دیگه چه کارایی می کنی و به من نگفتی؟

 عصبانی بود،خیلی هم عصبانی.

 فقط....فقط...البته قبالً سیگار ،ولی خب وقتش......–

 با دادی که زد دهنم قفل شد:هیس!!ساکت،هیچی نگو!

ا داد گفت:کدوم دختری رو دیدی که سیگار بکشه ها؟چند تا دختر سالم یه کم ساکت شد و دوباره ب

دیدی که از این کارا بکنه؟حاال قلیون یه چیزی پس سیگار دیگه چیه؟چرا اینارو همون اول بهم 

 نگفتی؟ها؟

بغض کرده بودم اگه یه کلمه حرف می زدم بغضم می ترکید و نمی خواستم االن گریه کنم.برای اولین 

ولی تا جایی هم بهش حق می دادم  سرم داد می کشید و این یکم برام سنگین بود  اینجوریبار بود 
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عصبانی می شدم و بهم می  سیگار زیادی بود برای یه دختر ولی آخه مال قبالً بود وقتایی که

 ریختم،دست خودم نبود.

س کشیدنش هیچی نگفتم،ماشین و یه گوشه نگه داشت،معلوم بود حسابی عصبانیه چون صدای نف

و می شنیدم.یه پوفی کشید و کمی خم شد سمت من،منم سرم پایین بود و نگاش نمی کردم آخه 

ازش ناراحت بودم.دستش رو دراز کرد سمت صورتم و چونم رو گرفت و سرم رو اورد باال و گفت:به 

 من نگاه کن.

شده بود دوباره  ولی تو چشماش نگاه نمی کردم،انگار اروم تر با این که چونم توی دستش بود

گفت:مانیا معذرت می خوام، نباید سرت داد می کشیدم ولی وقتی اسم سیگار رو اوردی عصبانی 

شدم،از دخترایی که سیگار می کشن بدم میاد،دوست ندارم تو سیگار بکشی دلم نمی خواد لبت به 

 سیگار بخوره،دیگه نبینم لب به سیگار بزنی باشه؟؟؟

به حرفش گوش می کردم،آخه حرفش حق بود.تو چشماش نگاه کردم و ازش دلخور بودم ولی باید 

 گفتم:باشه.

 پارسا:قربون خانوم لوس خودم بشم من.

 دستم رو کشید و منو انداخت تو بغلش و شروع کرد با دست موهام رو نوازش کردن.

بگم.من پارسا:مانیا خودت می دونی که خیلی دوست دارم ولی قبل ازدواج می خوام یه چیزایی بهت 

رو که تو این چند وقت باید بشناسی عاشقتم در حد مرگ، خوانوادمم که می شناسی،دیدیشون رفتار 

من و خونوادمم که دیدی.درسته تو،تو یه خونواده ای بزرگ شدی که وضع مالیتون خیلی خوب بود 

ه باشی هرچی که می خواستی داشتی،منم که دیدی کارم چیه؟حقوقمم که خوبه هرچی که نیاز داشت
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فقط کافیه بگی مطمئن باش که خوشبختت می کنم حتی شده از جون خودمم می گذرم تا تو 

خوشبخت باشی،اینا رو بهت گفتم که فقط با قلبت تصمیم نگیری بلکه با عقلت تصمیم بگیری،می 

 فهمی چی می گم!.خب حاال نظر تو چیه؟

این مرد بودم حتی اگه هیچی نداشته  همینجوری که حرف می زد منم اشک می ریختم واقعاً من عاشق

 باشه.

پارسا خیلی دوست دارم،من عاشق خودت شدم می فهمی؟برا من پول و ثروت و ماشین و اینا مهم –

نیست،من خاستگارای زیادی داشتم همه هم یا خودشون کارخونه و ماشین داشتن یا از پدراشون به 

مادرم میگفت فالنی می خواد بیاد  ارث برده بودن،هیچوقت حتی بهشون فکرم نکردم وقتی

خاستگاریت ندیده می گفتم ردش کنه.من هیچوقت اعتقادی به عشق نداشتم تا وقتی که تو رو 

دیدم،وقتی تو شمال بودیم دوست داشتم کنارت باشم یه حس ارام بخش بهم می دادی ولی پیش 

ه روز نکشید که دلتنگت خودم می گفتم باید از حسم مطمئن بشم، بعد وقتی برگشتم تهران به ی

شدم بعد چند روز فهمیدم تو برام با بقیه فرق داری.ببین پارسا من تو رو واسه خودت می خوام حتی 

اگه خونوادت خوب نباشن بازم دوست دارم،حتی اگه هیچ پولی نداشته باشی بازم دوست دارم،برام 

 مهم نیست بقیه می خوان چی بگن ولی من بازم دوست دارم.

که گفتم یه نفس عمیق کشیدم،وای چقد حرف زدم اصالً اینا رو چجوری گفتم؟ولی باید  اینارو

 مطمئن می شد که عاشقشم و عشقم بهش زود گذر نیست.

سرمو اوردم باال و تو چشاش نگاه کردم،چشماش یه برق خاصی می زد معلومه که از حرفام خوشحال 

  شد ولی چرا چیزی نمی گه؟



 
 
 

 
316www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

یهو گرمی بوسه ای زد رو حس کردم....اولین بوسه...شکه شده بودم...اولین  تا خواستم دهن باز کنم

بوسم با عشق بود،قلبم تند می زد طوری که حس می کردم پارسا هم صداش رو می شنوه...دستام 

می لرزید...عاشقش بودم...حاال معنی دوست داشتن رو می فهمیدم....حاال فهمیدم عشق چیه و چه 

ن همو همراهی می کردیم،هردومون تشنه ی این بوسه بودیم.با گرمی دستش حسی داره....هردومو 

روی گردنم یه حس خاصی پیدا کردم،خودم رو کشیدم عقب و محکم بغلش کردم خیلی دوسش دارم 

 خدا خودت مراقب عشقمون باش.

 .نمی تونستم درست حرف بزنم با همون صدا گفتم:پارسا عاشقتـــم صدام می لرزید

 لبخند زد و گفت:خیلی می خوامت دیوونه. پارسا یه

 و خودشم رفت خونشون. دیگه چیزی نگفتیم و پارسا منو رسوند خونه

بود وای چقد دیر کردم،مامان ایناهم تا االن حتماً ۰:۲۱اسانسور رفتم باال به ساعت نگاه کردم  از

داشتم می رفتم سمت اتاقم که  خوابیدن.کلید و در اوردم و در خونه رو باز کردم همه جا تاریک بود،

یکی عین جن پرید جلوم، قلبم یه لحظه وایساد،خواستم جیغ بکشم که دستم رو گذاشتم روی 

 دهنم،تو اون تاریکی هیچی معلوم نبود نور گوشی رو گرفتم دیدم تانیاست.

نه یه نفس راحت کشیدم و گفتم:خدابگم چی کارت کنه دختر تو که منو سکته دادی چته مثله دیوو 

 ها پریدی جلوم؟از سنت خجالت بکش.

هیچی نگفت و دستم رو گرفت و کشید هلم داد تو اتاق و خودشم اومد داخل و در رو بست.مثله 

دیوونه ها می پرید باال و پایین دستاش رو به هم کوبید و یه جیغ کوچیک کشید که بقیه بیدار 

ت یه چی بگه اول ذوق می کرد نشن.منم همینجوری فقط نگاش می کردم همیشه وقتی می خواس

 بعد حرفشو می زد،منم دیگه بهش عادت کردم.
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 کیفم رو گذاشتم تو کمد تا خانوم که کارش تموم شد شروع کنه به حرف زدن.

 خب نمی خوای بگی چیشده؟چرا عین دیوونه ها همش می پری اینور اونور خب بنال دیگه؟–

حرف زدن:وای مانیا نمی دونی چیشد،امشب  دستم رو گرفت و کشوندم سمت تخت و شروع کرد به

که پارک بودیم منو سارا داشتیم می رفتیم سمت یکی از وسایل بازی که تو راه حسام رو دیدم،وای 

نمی دونی چقد خوشتیپ بود یه تیپ اسپرت دخترکش زده بود همینجور محوش شدم،سالم کردیم و 

ی سارا رفت دستشویی بهم گفت:می شه فردا اونم باهامون هم قدم شد و از همه طرف حرف زدیم وقت

باهام بریم سینما؟مانیا باورت می شه حسام ازم خواست باهم بریم بیرون،ازهمون موقع دلم می خواد 

 همش جیغ بزنم اصالً خوابم نمی بره.

 از این همه خوشحالی تانیا منم خوشحال شدم.دستاش رو گرفتم و گفتم:تانیا دوسش داری؟

ی،وقتی می بینمش خوشحال می شم وقتی نزدیکمه قلبم تاالپ تولوپ می زنه،دوست تانیا:اره خواهر

 ندارم ازم دور باشه.

 دقیقاً داشت حسایی رو می گفت که وقتی پارسا رو می دیدم بهم دست می داد.

 ابجی بزرگه فکرکنم عاشقش شدی.–

 با تعجب نگام کرد و گفت:تو از کجا می دونی؟

کردمــا،راستش وقتی منم پارسا رو می بینم دقیق همینجوری می  منم همین حس ها رو تجربه–

شم،تانیا حواست به خودت باشه اول ببین اون چه حسی نسبت بهت داره بعد تصمیم بگیر؛حسام 

 پسر خوبیه.
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شیطون خندید و گفت:حاال خودتو نزن به کوچه علی چپ بگو ببینم با پارسا کجا رفته بودی؟نکنه رفته 

 بودین.......

 ذاشتم ادامه ی حرفشو بگه که یکی زدم تو سرش و خفه شد.ن

 _دیونه اخه ما کجا رو داریم که بریم؟

 تانیا:زود تند سریع همه چیو برام تعریف کن نمی شه که به ابجی بزرگت نگی؟!

این دختره دیونه شده بود،همیشه از بچگی همه چیزا رو به هم می گفتیم؛منم مجبور شدم و همه 

ریف کردم؛قضیه ی سیگار و معذرت خواهی و حرفایی که بهم زد و...خالصه همه چیزو براش تع

 چیزو.مگه از این دختر می شد چیزی رو پنهون کرد؟حتی قضیه ی بوسه رو هم کاری کرد تا گفتم.

بلندش کردم و از اتاق کردمش بیرون اگه این دیوونه رو می ذاشتی تا خود صبح حرف می زد.ساعت 

.زود لباسام رو با تاپ و شلوارک ۱کالس دارم تا ۰۱د،وای خدا فردا هم ساعت ونیم بو۱نزدیکای 

کردم دست و صورتم رو شستم و دراز کشیدم روتخت،یه نگاه به گوشی کردم دیدم یه پیام از  عوض

میام  شبت بخیر،ساعت کالست رو برام اس کن پارسا اومده نوشته بود:)دلیل زندگیم

 دنبالت،عاشقتم.(

رو گذاشتم کنار  گوشیکه تصویر زمینه ی گوشیم بود و بوسش کردم و جوابش رو دادم.عکسش رو 

 تختم و خوابیدم.

********* 
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جیغ جیغای تانیا چشام رو باز کردم،وای خدا بگم چی کارت کنه تانیا اول صبحی نمی ذاری آدم  با

ساعت ۰بود.ای خدا ۹ت نگاه کردم نمی خوابه.تو جام غلط خوردم و پتو رو از روم برداشتم و به ساع

 دیگه کالس شروع می شد،هووووف کی حوصله داره.

بلندشدم و رفتم دستشویی،دست و صورتم رو شستم و اومدم بیرون و رفتم سمت اشپزخونه؛بابا و 

 می خوردن. مامان و مانی و تانیا همشون دور میز جمع شدن و صبحونه

 بود که اونم اومد و دیگه جای نگرانی نیست.صبح همگی بخیر جمعتون جمعه گلتون کم –

 همه خندیدن.

 بابا:صبح بخیر دختر قشنگم،بیا بشین صبحونه بخور.

 مامان:بشین تا برات چایی بریزم.

 نه مامان جونم خودم می ریزم.–

چایی ریختم برا خودم و نشستم جفت تانیا.یکی زدم پس کلش و گفتم:تو چته مثه همی آمازونی ها 

 ا می کنی نمی ذاری ادم بخوابه؟همش سرو صد

تانیا:هوی دیونه چته مگه تو کالس نداری؟بعدم آدم باید سحرخیز باشه مثله من بعدشم بعد 

 صبحونه برو حاضر شو که باید منو تا جایی برسونی!

 برسونم؟کجا؟–

یه چندتا  تانیا:باید برم یه مغازه ای هست رو ببینم اگه خوب بود که بگیرمش و شروع به کارکنم البته

 کار دارم تو خارج چند روز دیگه می رم و برمی گردم و شروع می کنم به کار همینجا.
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 )تانیا تو خارج دوره ارایشگری رو تموم کرد و االن می خواد یه ارایشگاه باز کنه برا خودش(.

 پریدم بغلش و گفتم:وای خیلی خوبه تانیا چرا زودتر نگفتی؟

 تانیا:نشد دیگه.

 گه از صبح دل می دین و قلوه می گیرین،یه کمم به آقا داماد توجه کنین دیگه ای بابا؟!!مانی:بسه دی

 اینو که گفت دهنم وا موند،این چی گفت االن؟؟؟؟

 چی؟؟آقا داماد...آقا داماد کیه؟؟چیشد اصالً؟– 

فت همه خندیدن و مامان گفت:تو که دیشب اینجا نبودی آقا پسرم درمورد غزل باهامون حرف زد و گ

که بریم خاستگاریش از اونجایی هم که آقای احمدی خونواده ی خوبی هستن ماهم موافقت کردیم و 

 قرار گذاشتیم آخرهفته واسه پنجشنبه بریم خونشون خاستگاری.

بلندشدم و رفتم از پشت صندلی دست گذاشتم دور گردن مانی و گونشو بوس کردم و گفتم:مبارکا 

 باشه آق داداش.

رو بوسید و رفتیم صبحونه مون رو خوردیم.بعد کلی حرف زدن و خندیدن رفتم تو اتاقم  مانی هم گونم

 و به پارسا اس دادم که امروز با تانیا چند جایی کاردارم که پارسا گفت واسه برگشتن میاد دنبالم.

کی نشستم پشست میز ارایشم و یه کمی ارایش کردم و بلند شدم و موهامو باال وبستم و یه مانتو مش

با یه شلوار لی مشکی پوشیدم و مقنعه هم سرم کردم.گوشیم گذاشتم تو کیفم و سوییچ ماشین و 

برداشتم و زدم بیرون.تانیا حاضر و اماده منتظر من بود.یه مانتو سورمه ای پوشیده و یه شلوار و شال 

 مشکی پوشیده بود و ارایش مالیمی هم داشت.
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 بریم؟–

 تانیا:بریم.

ار ماشین شدیم و منتظر غزل موندیم ،گوشی رو دراوردم و خواستم زنگ بزنم که رفتیم پایین و سو 

دیدم اوه اوه چندبار زنگ زده بود اگه بیاد کلمو می کنه،خواستم شمارشو بگیرم که دیدم داشت 

 میومد.خدا بهم رحم کنه.

 اومد در ماشینو باز کرد و نشست.

 سالم غزلی؟خوبی؟–

نی چند بار بهت زنگ زدم چرا جواب نمی دی؟نکنه خانوم دکتر وقت غزل:سالمو زهرمار کثافت.می دو 

 نداشتین اره؟؟

خب واسه صبحونه رفته بودم پایین بخاطر همین نفهمیده بودم االن گوشی رو نگاه کردم ببشخید –

 خب دیگه!!

نه غزل که انگار تازه متوجه تانیا شد گفت:وای سالم تانیا ببخشید اصالً حواسم نبود،مگه این دیو 

 حواس می ذاره واسه آدم؟

ماشین رو روشن کردم و رفتیم دنبال سارا،اونم سوار کردیم.اول تانیا رو رسوندیم جای مورد نظرش و 

 بعدش راه افتادیم سمت دانشگاه.

بعد چند مین رسیدیم.ماشین و پارک کردیم و پیاده شدیم،رفتیم سر کالس بعد چند دقیقه استاد اومد 

 بود.۰۱دادن،حواسمو کامل به درس دادم،کالس اولمون تا  و شروع کرد به توضیح
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 باالخره کالس تموم شد و بلند شدیم با بچه ها رفتیم سمت سلف.

تا نشستیم رو صندلی غزل شروع کرد به جیغ زدن و حرف زدن:وای مانیا جونم نمی دونی چقد 

دی،نمی دونی مانیا از خوشحالم صبح بهت زنگ زدم تا خودمو تخلیه کنم ولی تو بیشعور جواب ندا

دیشب تا حاال دارم دیوونه می شم هیچ وقت فکر نمی کردم مانی بهم درخواست ازدواج بده وقتی شما 

رفته بودین مانی خواست منو برسونه خونه توراه با هم حرف می زدیم و مانی گفت که خیلی دوسم 

بیاد خاستگاری.وای مانیا  داره منم گفتم که دوسش دارم.بعد شم بهم گفت که می خواد آخرهفته

 باورت نمی شه همون موقع داشتم بال درمی اوردم.

 آخرش یه نفس کشید و گفت:آخیش راحت شدم.

 از بس بلند حرف می زد همه بچه ها داشتن نگامون می کردن.

 سارا هم پقی زد زیر خنده حاال کی اونو جمع می کرد که داشت از خنده می مرد.

 قل یکم بین حرفات نفس می کشیدی که خفه نشی.غزل چقد نفس داشتی،حدا–

دستاش رو گرفتم تو دستمو گفتم:غزل خیلی برات خوشحالم که باالخره به کسی که دوسش داشتی 

 رسیدی،همیشه دوست داشتم و االنم که قراره زن داداشم بشی دیگه بیشتر.

 خنده ی ارومی زد.

 .روکردم سمتشو گفتم:نمردی اینقد خندیدی؟به سارا نگاه کردم که آثار خنده هنوز رو صورتش بود

سارا رفت ساندویچ گرفت و اومد نشست و خوردیم.بلند شدیم و رفتیم سره کالس.به پارسا اس دادم 

 بیاد دنبالم.۱که 
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 استاد اومد و ازمون امتحان گرفت،خداروشکر خیلی خوب دادم.

 کالس تموم شد و سه نفری راه افتادیم سمت در خروجی دانشگاه.

ارسا رو دیدم که تکیه داده بود به ماشینش وای عشقم چقد خوشگل شده بود.یه تیشرت جذب پ

سفید با یه شلوار تنگ مشکی موهاشم زده بود یه طرف.موهاش یه کم بلند بودو می زدشون یه طرف 

 صورتش که عاشق موهاش بودم.

یخت.یهو دوتا دختر از بیشتر دخترای دانشگاه بهش خیره شده بودن که این اعصابم رو بهم می ر

 کنارش رد شدن و حس کردم یه چیزی بهش گفتن که پارسا اخم کرد.

از بچه ها خدافظی کردم.اعصابم حسابی خورد شده بود چرا پارسا چیزی بهشون نگفت و ساکت 

 موند؟اصالً چرا وایساد بیرون ماشین؟

نموندم و سوار شدم.اونم  همینجوری که اخمام توهم بود رفتم سمتشو سالم کردم و منتظر جوابش

 که انگار از حرکت من تعجب کرده بود اومد نشست پشت فرمون و گفت:سالم،کجا بریم؟

 ببرم خونه.–

پارسا بدون اینکه چیزی بگه ماشین رو روشن کرد و راه افتاد.از دستش خیلی عصبانیم حتی نپرسید 

 چمه!!

شت کجا می رفت؟بیشتر که رفت دیدم بعد چند دیقه رانندگی دیدم سمت خونه نمی ره،پس این دا

 داره می ره سمت خونه خودش،هیچی نگفتم تا رسیدیم.

 ماشین رو پارک کردو گفت:پیاده شو.
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منم بدون هیچ حرفی پیاده شدم.اصالً این چرا اومد اینجا؟خودشم پیاده شد و اومد در خونه رو باز 

 کرد و منو فرستاد داخل خودشم اومد و در رو پشت سرش بست.

 نگاش کردم و گفتم:چرا اوردیم اینجا مگه نگفتم بریم خونه؟

 پارسا:اوردمت اینجا چون حس کردم ناراحتی،البته االن دیگه مطمئن شدم.

دلم نمی خواست چیزی بگم.اومد نزدیکم و دستش رو گذاشت زیر چونم و سرم رو اورد باال و 

 گفت:چیشده؟چرا اینجوری می کنی؟کاره اشتباهی کردم؟

 حرفش دوست داشتم بزنمش،اگه حرفام رو نمی گفتم منفجر می شدم. با این

با داد گفتم:آره کار اشتباهی کردی چرا اونجا مثل مجسمه تکیه داده بودی به ماشین ها؟چرا وقتی اون 

دختره نگات کرد چیزی بهش نگفتی؟چرا وقتی یه چیزی بهت گفت بازم ساکت موندی ها؟نکنه ازش 

ارسا تو حرفاتو دیشب بهم زدی ولی منم حرفامو االن می زنم،من نمی تونم خوشت اومده بود؟ببین پ

وایسم و ببینم یکی داره نگات می کنه و چیزی نگم اونجا محل دانشگام بود وگرنه می دونستم باید 

 چیکار کنم.

اشکم در اومد و همینجور می ریخت رو گونه هام و ادامه دادم:حتی از اینکه بهت نگاه کرد دارم 

وونه می شم،می فهمی پارسا تو فقط مال منی و تا اخر عمرم فقط مال من می مونی،دوست ندارم دی

 کس دیگه ای حتی بهت نگاه کنه چه برسه به اینکه توهم نگاش کنی اون موقع دیگه........

نذاشت ادامه ی حرفم رو بزنم که محکم بغلم کرد،استخونام داشتن خورد می شدن.از این حرکت 

شکه شدم...چند دقیقه تو بغلش بودم بعد اروم اروم از بغلش اوردم بیرون و تو چشام  ناگهانیش

نگام کرد و دستشو اورد باال و اشکام رو پاک کرد و گفت:دیوونه، من عاشقتم بجز تو حتی به هیچ 
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کس نگاه هم نمی کنم چه برسه به این که بخوام فکر کنم چشمامم فقط تو رومی بینه و بس،در قلبم 

 ز تو رو همه بسته ست؛دیگه هم اینجوری گریه نکن که دیوونم می کنی.بج

رو گذاشت رو پاش و  منو نشوند رو مبل خودشم نشست کنارم مقنعه رو از سرم در اورد و سرم

 دستشو فرو کرد تو موهام و باهاشون بازی می کرد.

 پارسا:می بینم خانومم حسودم شده؟!

 از این کلمش خندم گرفت.

 مال منه رو غلط می کنه کسی دیگه ای بهش نگاه کنه. چیزی که–

 تک خنده ای کرد و گفت:همیشه بخند عشقم.

 هام که بازی می کرد خوابم گرفته بود چیزی نفهمیدم که چشمام گرم شد و خوابم برد. بامو

**** 

م و رسیدم کجاست؟ به طرف صدا رفت بود.پس پارسا۴صدای ظرفا بیدارشدم و به ساعت نگاه کردم با

به من بود وقتی روشو کرد سمت من پقی زدم زیر خنده،از شدت خنده  به آشپزخونه پارسا پشتش

اشک از چشام می ریخت.وااای خدا قیافش چقد خنده دارشده بود یه پیشبند و یه کاله سفید اشپزی 

قد قیافت رفتم سمتش و گفتم:وای پارسا نمی دونی چ سرش بود مثل همین آشپزای توی تلویزیون،

 بامزه شده،چیکارمی کنی تو؟

 دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و گفت:بخند اشکالی نداره منو بگو دارم واست غذا درست می کنم.

پشتش رو کرد به منو مشغول هم زدن غذا تو ماهیتابه شد.دستامو از پشت کمرش حلقه کردم و سرم 

 رو گذاشتم رو کمرشو گفتم:عاشقتم پارسا.
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کرد سمت منو گفت:ببین خانم خوشگله االن حواسمو پرت می کنی نه غذا گیرمون میاد نه پارسا روشو 

 چیزی پس بذار کارمو انجام بدم،بعد می برمت تو اتاقم و....

 با مشت زدم تو سینش و نذاشتم ادامه حرفشو بزنه پسره ی دیوونه.

 شیطون نگاش کردم و گفتم:می ریم تو اتاق بعد چی؟

 ع کرد خندیدن.بچم دیوونه شده.زد رو دماغم وشرو

 گونم رو بوسید و گفت:برو لباساتو عوض کن و بیا که از گرسنگی هالک شدم.

از بس قدش بلند بود باید رو انگشتا پام می ایستادم تا برسم به گونش.زیر گردنشو بوس کردم و از 

 اشپزخونه زدم بیرون.

همین لی مشکی که پام بود،موهام رو با یه  مانتوم رو دراوردم یه تیشرت سفید زیرش بود شلوارمم

 گیره باال سرم جمع کردم که اذیتم نکنه.

رفتم تو آشپزخونه و نشستم رو صندلی.پارسا غذا رو اورد و نشست روبه روم.الهی فداش شم املت 

 درست کرده.

 پارسا:خوشگل شدی.

 می دونستم ولی نظر لطفتونه. نگاش کردم و با ناز گفتم:خودم

 جوری برا من با ناز حرف نزن االن جای غذا تورو می خورما!!پارسا:این

با این حرفش یه لحظه دستو پامو گم کردم،پسره ی دیوونه حیا رو خورده و یه لیوان آبم روش.سرم رو 

 انداختم پایین.
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 پارسا:حاال خوبه نمی خواد خجالت بکشی غذا بخور.

 غذا رو با شوخی و دیونه بازی خوردیم.

ودیم رو مبل و تی وی می دیدیم،طبق معمول سرم رو پاش بود و باموهام بازی می باهم نشسته ب

 کرد؛عاشق این مدل دراز کشیدن بودم.

 یه فکری از ذهنم رد شد و یهو مثل برق گرفته ها پریدم و نشستم تو جام.

 پارسا:چته دختر؟چیشده؟

 پارسا؟–

 پارسا:جونم؟

 کیک شکالتی می خوام.–

ام کرد بعد یهو اومد نزدیک و دست کشید،رو شکمم و گفت:کوچولوی بابایی پارسا اول با تعجب نگ

 هوس کیک کرده؟؟

یه لحظه هنگ کردم.کوچولو کیه؟؟هوس؟؟چی می گه این؟؟یهو مغزم شروع به کار کرد،وااای 

چجوری هم می گه بابایی،چه بهشم میاد قربونش بشم.یکی زدم تو بازوش که دست خودم بیشتر درد 

 : کوچولو کجا بود؟توهم دیوونه شدی ها؟؟گرفت و گفتم

خندیدو گفت:خب تو یجوری پریدی و گفتی کیک شکالتی می خوای گفتم حتماً بچه ی نداشتم هوس 

 کرده.

 دوتایی زدیم زیر خنده.
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 پارسا:خب عشقم می ریم برات می خرم.

 نچ می خوام خودم درست کنم.–

 ی.!پارسا چشماش گشاد شد و گفت:خودت؟؟تو که بلد نیست

 باالخره که باید از یه جا شروع کنم،از تو اینترنت دستورشو در میارم.–

 پارسا:من که چشمم آب نمی خوره ولی باشه می ریم وسایل مورد نیازش رو می خریم.

 دستام رو زدم به هم و گفتم:دمت گرم داش پارسا.

 یهو دستم رو زدم رو دهنم و بستمش،وای خدا این چی بود گفتم.

ا داره بلند بلند می خنده،میون خندهاش گفت:وای مانیا...از دست تو پس این چه دیدم پارس

 طرزشه...داش پارسا چیه دیگه..؟!

 یه لحظه خجالت کشیدم آخه فقط پیش غزل و سارا اینجوری حرف می زدم.

 خب....چیزه...نباید اینجوری حرف می زدم ببخشید.–

مو بوسید و گفت:عیبی نداره البته با کسی دیگه ای جز سرم رو انداختم پایین که بغلم کرد و رو موها

 من حق نداری اینجوری حرف بزنی،باشه؟؟

 لبامو جمع کردم و گفتم:باشه.

 پارسا:شیطون باز که لب هات و اینجــوری کردی ، می خوای دیوونه ام کنی؟!

 شم.پریدم وسط حرفشو گفتم:إه پارسا خیلی پررویی اینجوری حرف نزن دیگه خجالت می ک
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 پارسا:عشقم خجالت کشید؟باشه بابا دیگه نمی گم.

 یوونه بازیاتم.عاشق این د–

 چیزتم. من عاشق همه پارسا:ولی 

 

 شده.۲از کلی خنده و شوخی به ساعت نگاه کردم دیدم  بعد

 پارسا؟!–

 پارسا:جون پارسا؟!

 شده.۲بریم دیگه ساعتو ببین –

 رو لباسات رو بپوش.پارسا:دختر تو چقد عجولی،باشه پاشو ب

یه لبخند دندون نما زدم و بلند شدم و مانتومو تنم کردم و شالمم مرتب کردم سرم و اماده 

 گفتم:بریـــم من امادم.

 پارسا:باشه بشین تا منم برم لباسامو عوض کنم بیام.

کنه؟؟بلند رفت تو اتاقش و یه چند دیقه ای نیومد هوف ای بابا این یه ساعته اون تو داره چیکار می 

 صداش کردم:پارسا؟

صدایی نیومد،بلند شدم رفتم سمت اتاقش بدون این که در بزنم دستگیره رو فشار دادم و درو باز 

کردم،با صحنه ای که دیدم خشکم زد.یه جیغ خفیف کشیدم و پشت کردم به پارسا و گفتم:وای پارسا 

 ولی هنوز هیچ کاری نکردی.از دست تو چرا هنوز پیرهنت رو نپوشیدی؟سه ساعته اومدی تو 
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خندید و گفت:بیخیال بابا حاال خوبه شلوارم پام بود که اینجوری جیغ زدی و روت رو کردی اون  پارسا

 سمت.

 وای خدا من چجوری در برم از اینجا،چیکارکنم؟؟

 لرزید.گفتم:من...من باید برم... سرخ شده بودم و صدام می

قابلش داشتم.پارسا با لبخندی که رو لبش بود دست اعصابم بهم ریخت از این همه ضعفی که م

هاش رو گذاشت دو طرف صورتم و مجبورم کرد تو چشم هاش نگاه کنم هرچند سخت بود ولی 

 باالخره نگاه کردم.

پارسا:خانومم این حسایی که تو داری نشونه ای از عشقیه که بهم داری،اگه این حس ها نباشه از کجا 

 یا نه ها؟!! خوای بفهمی که عاشقمی می

 حرفاش راست بود واقعاً.

 آروم زد رو دماغم و گفت:بوسم کن و بعد برو...

 _اِ اذیت نکن دیگه!

 پارسا:نشد دیگه،تو باید عادت کنی این دیگه می شه کار هرروزت.

 پرویی نثارش کردم و چشم هام رو بستم و باز کردم و یه نفس عمیق کشیدم و تندی بوسیدمش...

 و گفت:بریم. پارسا آماده شد

 دستم رو گرفت و از خونه زدیم بیرون،ماشین رو روشن کرد و راه افتادیم سمت فروشگاه.
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دستم رو بردم سمت ضبط و روشنش کردم،آهنگش رو دوست داشتم.)آهنگ آروم آروم از علیشمس 

 و مهدی جهانی(.

می تونست عاشق یه لحظه محو قیافه ی پارسا شدم؛صورت فوق العاده جذابی داشت هر دختری رو 

کج می زدشون.وای خدا مرسی  خودش کنه یه تیشرت سفید اسپرت با یه شلوار لی مشکی،موهاشم

 که پارسا رو سر راهم قرار دادی.

 پارسا:تموم کردم رفت!!

  

 گیج گفتم:هان؟چی گفتی؟!

 ا بذار!پارسا:عاشق این خنگ بازیاتم،می گم اینقد نگام می کنی تموم کردم یه کمم واسه بقیه دختره

 آمپرم رفت رو هزار با این حرفش.

بقیه دخترها غلط کردن باتو،اگه کسی بهت چپ نگاه کنه بخدا با همین ناخن هام چشماش رو در –

 میارم می ذارم کف دستش.

 پارسا که از حرص خوردن من خندش گرفت گفت:وای قربون خانوم غیرتیم بشم من.

 خریدیم و برگشتیم خونه. باالخره رسیدیم و همه ی وسایل مورد نیازو

 پارسا وسایل رو گذاشت تو آشپزخونه و گفت:عشقم واقعاً مطمئنی که می تونی؟

 با قیافه ی حق به جانبی گفتم:پس چی فکر کردی،از تو اینترنت دستورش رو گرفتم،آره می تونم.

 پارسا:باشه پس من می رم تی وی می بینم کاری داشتی صدام کن.
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 رفت. باشه ای گفتم و اونم

رفتم تو اتاقش و مانتوم رو دراوردم،حاال چی بپوشم؟پیرهنمم که از صبح تنمه دیگه حالم ازش بهم می 

 خوره.

رفتم سمت کمد لباسای پارسا و بین لباساش یه تیشرت سفید که نسبت به بقیه تنگ تر و کوچیک تر 

 بود رو برداشتم و پوشیدم.

گ تر بود مثالً کوچیک ترین لباسشو برداشتم،فکرشم تو تنم زار می زد،وای چقد هیکلش از من بزر 

نمی کردم لباساش اینقدر برام گشاد باشن.داشتم تو آیینه خودم رو دید می زدم که یکی از پشت 

 بغلم کرد و دستاشو دور کمرم حلقه کرد.

 پارسا:چقدر بهت میاد.

 زار می زنه.تک خنده ای کردم و گفتم:این به من میاد؟ببین چقد برام گشاده،تو تنم 

 من همه جوره خوشگله حتی با این لباس. پارسا:عشق

 سمتش و گفتم:همیشه همینجور عاشقم می مونی؟! رومو کردم

 می شه عاشقت نباشم،کسی رو که با اولین نگاه عاشقش شدم.پارسا:مگه 

 منم بیام که کیک رو درست کنم. خب عشقم دیگه برو–

 باشم چشمم آب نمی خوره. بت گفته پارسا:باشه من رفتم ولی

 جیغ می زنما برو.–

 پارسا:باشه باشه رفتم،جیغ نزن.
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داشت می رفت بیرون که یهو سرم گیج رفت و جایی رو ندیدم،خواستم دستم رو بگیرم به میز  پارسا

دستم خورد به شیشه ی ادکلن افتاد و شکست.پارسا به سرعت برگشت سمتم و اومد دستم رو  که

 گرفت.

 :چیشده مانیا،حالت خوبه؟چرا اینجوری شدی یهو؟پارسا

 پارسا کمکم کن بشینم سرم گیج می ره.–

کمکم کرد و نشستم روتخت،یه کم سرم رو ماساژ داد و گفت:پاشو مانیا حالت زیاد خوش نیست 

 لباسات رو بپوش بریم بیمارستان.

 نه پارسا چیزی نیست،عادت کردم دیگه.–

 دت کردی؟مگه چند وقته که اینجوری شدی؟پارسا:منظورت چیه؟یعنی چی عا

 نمیخواستم ناراحتش کنم برا همین گفتم:زیاد نیست فک کنم دو یا سه بار.

 پارسا:بازم دلم راضی نمی شه پاشو بریم.

 انجام بدم. پارسا،قربونت برم گفتم که چیزی نیست خوبم تو برو تا منم بیام بقیه ی کارها رو–

 پارسا:مطمئنی خوبی مانیا؟

 را بابا خوبم برو.آ–

 گونم رو بوسید و رفت بیرون.

 سرمو یه کم ماساژ دادم،وای خدا این دیگه چه سردردیه؟دارم دیوونه می شم.
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ساله که سردرد همینجوری دارم البته قبال کمتر بود االن شدتش بیشتر شده وقتی  ۲یا فکر کنم  ۱این 

بینن بعضی موقعها از سر درد زیاد حالت سردرد می گیرم حتی نمی تونم بلند شم چشم هام تار می 

تهوع و بعدم میارم باال.به هیچکس هیچی نگفتم دوست نداشتم الکی نگرانشون کنم،اصالً از 

 بیمارستان و اینجور جاها هم خوشم نمیاد.

یادمه چندوقت پیش تو دانشگاه از حال رفتم بعدش غزل و سارا گیر دادن که ببرنم بیمارستان ولی به 

 ی شون کردم که بعداً خودم می رم ولی بازم نرفتم.زور راض

وای خدا اصالً نمی تونم بلند شم به زور خودم رو به در رسوندم و رفتم تو اشپزخونه و یه مسکن از 

یخچال دراوردم و خوردم.موهام رو جمع کردم باال و از تو گوشی دستور کیک رو درآوردم و گذاشتم 

 جلوم.

قالب کیک را چرب کرده و در فر با حرارت...بگذارید تا کمی گرم شود،منم خب اینجا نوشته که ابتدا 

همین کارو کردم و خواستم بذارم تو فر که إی وای من که بلد نیستم روشنش کنم!!ای خدا مامان 

همیشه بهم می گفت دختر بیا تو اشپزخونه حداقل یه چیزی یاد بگیر بدردت می خوره ولی منه خنگ 

 دم می گفتم فعالً نیازم نیست.اصالً گوش نمی کر 

 از تو آشپزخونه با ناز صدا کردم:عشقم؟پارسا!!؟

داشت میومد سمت آشپزخونه و گفت:قربون عشق خودم که تا کارش پیشم گیر نباشه اینجوری 

 صدام نمی کنه!

 اومد سمتم و گفت:چی شده؟

 نمی تونم فر روشن کنم،روشنش می کنی برام؟–
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ا بلد نبودی؟حاال من هی می گم تو بلد نیستی این کیک رو درست کنی خندید و گفت:نمی تونستی ی

 ولی کو گوش شنوا؟!

 إه پارسا اذییت نکن روشنش کن دیگه.–

 رفت سمت فرو روشنش کرد و گفت:بیا خانومی اگه کار دیگه ای داشتی صدام کن.

 باشه ای گفتم و اونم رفت.

ت کنم.یه کاسه شیشه ای بزرگ گذاشتم تا قالب یکم گرم می شه منم حاال خمیر کیک رو درس

جلوم،یه نگاه به دستورالعمل کردم و نوشته بود اول آرد بریزم بعد تخم مرغ و آب بعدم هم بزنم تا 

 و وانیل و این جور چیزا. یک دست بشه و بعدم شکالت

ود چند پیمانه آرد ریختم و دوتا هم تخم مرغ ریختم توش،از این که با دست همشون بزنم بدم می

بخاطرهمین با قاشق هم زدم یه کمم اب ریختم توش.هرکاری کردم خمیر درست نمی شد ،تصمیم 

گرفتم با دست کارمو ادامه بدم قاشق و گذاشتم کنار و رفتم دستام رو تمیز شستم و شروع کردم با 

 دست ورز دادن خمیر.

 أه دستام افتضاح شد،این خمیر چرا اینقدر ُشله؟

فایده نداشت،خواستم ارد رو بذارم اون سمت که ظرف ارد از دستم افتاد و  یه کم آرد ریختم ولی

 پخش زمین شدن یه نگاه به دور و برم کردم همه جا پر آرد شده بود ای خدا!

 اعصابم داشت خورد می شد.

 پارسا از همونجا که تو صداش موجی از خنده بود داد زد و گفت:خوبی خانم سرآشپز؟!
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 اجازه ی شما آره.منم با حرص گفتم:با 

از حرص موهام رو گرفتم و کشیدم،وای خدا موهام خمیری شد خدا بگم چیکارت نکنه پارسا،اصالً به 

پارسا چه مربوطه خود دیوونم خواستم اشپزی کنم اخه منو چه به آشپزی!گند زدم به 

 نم.اشپزخونه،خمیرو بیخیال شدم و رفتم سمت شکالت،خب اول شکالت روی کیک رو درست می ک

شکالت آب شده رو ریختم تو قیف و از باال فشارش دادم که بیاد بیرون ولی نمی شد هرکاری می 

 کردم نمیومد.حاال این چرا با من لج می کنه!!هوف

اوردمش نزدیک صورتم و یه فشار کوچیک بهش دادم که همش پخش شد تو صورتم.وای خدا همش 

نزدیک بود جیغ بزنم دیگه،پارسا می گفت نمی تونم ریخت تو صورتم ،از کلم داشت دود بلند می شد 

 چرا الکی دست زدم؟هوف!!

 خدا من غلط اضافه کردم،من دیگه چیز بخورم اگه یه بار دیگه دست به کیک یا اشپزی بزنم.أه.

کنم...خواستم  به صورتم که تمیزش کنم ولی افتضاح تر شد...دیگه کم مونده بود گریه دست کشیدم

 بشورم دستم خورد به کاسه ی خمیر و پخش زمین شد. یی که صورتموبرم سمت ظرفشو

 خدا آخه نوکرتم اینم شانسه که من دارم؟؟؟یعنی بدشانس تر از منم هست؟؟!

 چیزیت...... همونجور که میومد گفت:مانیا چیشده؟صدای چی بود؟نکنه پارسا

د و بعد چندثانیه بلند زد زیر منو که دید ادامه ی حرفش رو خورد،با چشای بهت زده نگام کر 

خنده،البته خنده که نه قه قهه می زد؛از خنده ی زیاد اشک جمع شده بود تو چشماش....حرصم 

گرفته بود که اونجوری داره می خنده،با صدایی که به زور از شدت خنده میومد بیرون 

 گفت:مانیا....تو....چه جوری...اینجوری شدی؟اخه...



 
 
 

 
327www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

 دوست داری بدونی چجوری اره؟؟رفتم نزدیکش و گفتم:

 سرشو به نشونه ی اره تکون داد.

 شکالت تو دستم رو فشاردادم و ریختم تو صورتش و گفتم:اینجوری.

 یه لحظه خندش قطع شد و چشماش بسته بود به خاطر شکالتی که ریختم تو صورتش.

 یسا برات دارم.آروم آروم چشماش رو باز کرد و نگام کرد و گفت:بچه منو شکالتی می کنی؟وا

 خیز برداشت سمتم،منم پا تند کردم و دویدم اون سمت میز.

 پارسا:مانیا فقط دستم بهت نرسه،می کشمت بخدا!!

 منم همینجوری شکالت می ریختم بهش.

 اگه گرفتیم حتماً آق پارسا!!–

 شکالت تو دستم تموم شده بود،ای خدا حاال چیکارکنم؟مطمئنم اگه دستش بهم برسه زندم نمی

 ذاره.اومد سمتم و گفت:خب خانوم کوچولو حاال که صالحتم تمومه می خوای چیکار کنی؟؟

همونجوری میومد سمتم و منم عقب عقب می رفتم یهو چشمم به ظرف آرد افتاد که پرش آرد 

 بود،دستمو کردم داخل ظرف و دستام رو پر آرد کردم و آرد رو ریختم تو سر و صورتش.

 دیوونه این چه کاریه کردی؟؟! پارسا:أه دختره ی خل و

از جفتش سریع خواستم برم که یهو چشماشو باز کرد و مچ دستم رو گرفت و کشید،أه لعنتی همه 

 جاش چشم داره.

 پارسا:کجا عشقم حاال حاالها باهات کار دارم!
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 وای خدا چیکارکنم؟!

سط دستاش محاصره دستم رو گرفت و هلم داد سمت دیوار و خودشم دستش رو زد به دیوار و من و 

 شدم.

 وای پارسا عشقم ببخشید ،غلط  کردم،اصالً چیز خوردم حاال بذار برم؟!–

پارسا:چیشد تو که تا چند دیقه پیش داشتی بلبل زبونی می کردی،االن که دیگه هیچی تو دستت 

 نیست به چیز خوردن افتادی؟نه االن دیگه باهات کاردارم.

 برم بذار برم،من که اینقدر دوست دارم؟! دست کشیدم تو صورتش و گفتم:قربونت

 پارسا:نچ دیگه خام حرفات نمی شم.

دستش رو کشید رو گردنم،وای خدا چیکارمی کنه؟همیشه همینجوری تنبیه ام می کرد بیشعور می 

 دونه جنبه ندارم.

 پارسا چیکارمی کنی؟–

 پارسا:هیــــس!!!

کالت ها رو از روی گردنم پاک می کرد...وای با انگشتاش داشت آروم روی گردنمو قلقلک می داد و ش

یه کم کج  سره گردنم حساس بودم و قلقلکم میومد،سرم رو خدا به دادم برس،تحمل ندارم همیشه

 کردم که با دستاش صورتم رو گرفت و تو چشام نگاه کرد.

 یه لحظه بوی سوختگی چیزی فهمیدم سریع برگشتم سمت فر و یاد قالب کیک افتادم.

 :سوخت!جیغ زدم
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پارسا زود سرشو برگردوند سمت فر و زود رفت و فرو خاموش کرد و گفت:آخــــه دختر من چی بهت 

بگم ها؟تو و چه به کیک درست کردن آخه؟می ذاشتی یکی می خریدیم دیگه اینقدرم دردسر 

 نداشت،ببین خودمو خودتو چه ریختی کردی؟هوف.

درست کنم،اصالً دختر  واسه آقامون کیک خودمو لوس کردم و رفتم سمتش و گفتم:خب خواستم

 باس شیطون باشه.

شیطونی کنی ولی وقتی من می خوام  پارسا با انگشت زد رو بینیم و گفت:آها توی همه کارا تو باید

 می شن نه؟؟! شیطونی کنم خانوم خجالتی

باشی.حاال برو  نزدیکم و لپمو بوسید و گفت:هی چی بگم باالخره باید بیخ ریش خودم صورتش رو آورد

 و برم حمام. یه دوش بگیر تا منم اینجا رو جمع و جور کنم

 لپش رو بوسیدم و گفتم:عاشقتم.

 

تو اتاق پارسا و یه دوش سریع گرفتم و مانتو شلوارم رو پوشیدم و موهام رو سشوار کشیدم و  رفتم

نه خیلی دیر شده بود.رفتم تو بستمشون باال مقنعه هم زدم و آماده رفتم بیرون،دیگه باید می رفتم خو 

 آشپرخونه خیلی خوب تمیزش کرده بود.خیلی شرمنده شدم افتضاحش کرده بودم.

 پارسا:چرا آماده کردی؟

 نکنه می خوای شب بمونم؟؟–

 پارسا شیطون گفت:اگه بمونی بدم نمی شه ها؟!

 خیلی پرویی!!–
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 ن تو نفس کشیدن یادم می ره.اومد نزدیکم و بغلم کرد و کنار گوشم گفت:خیلی دوست دارم،بدو 

سرمو گذاشتم رو سینش و دستام رو دور کمرش حلقه کردم و گفتم:اگه نباشی منم نیستم،هر اتفاقی 

 بیوفته همیشه عاشقت می مونم.

 از بغلش اومدم بیرون و گفتم:خب بریم دیگه دیرشد.

چشمم به یه بستنی فروشی از خونه زدیم بیرون و سوار ماشین شدیم و راه افتادیم سمت خونه.تو راه 

 افتاد و جیغ کشیدم و گفتم:پارسا نگه دار!

 پارسا با تعجب نگام کرد و گفت:چیشده مانیا؟؟چرا جیغ می کشی؟؟؟!!

 انگار خیلی ترسیده بود زود زد کنار و سوالی نگام کرد.

 لب هام رو جمع کردم و گفتم:بستنی می خوام!!

وری می کنی سکته کردم خب!! آخر من از دست تو قبض پارسا:هوف،وای دختر از دست تو چرا اینج

 روح می شم،خب قشنگ بگو بستنی می خوای دیگه.

 دستش رو گذاشت رو قلبش و یه نفس راحت کشید.

 خندیدم و گفتم:یه زن خل و چل و دیونه گیرت اومده باید به پاش بسوزی دیگه چاره ای نیست.!

 خندید و لپمو کشید و گفت:بزن بریم بستنی.

 خندیدیم و از ماشین پیاده شدیم.دستم رو تو دستاش گرفت و رفتیم سمت بستنی فروشی.

 پارسا:قربون خانوم خودم بشم که همش بستنی می خوره.

 هوا خیلی سرد بود.
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 پارسا:هوا خیلی سرده ها چجوری می خوای بستنی بخوری اخه؟؟

 قط عاشق بستنی ام.نگاش کردم و گفتم:چه گرم باشه چه سرد فرقی نداره برام، من ف

 یهو وایساد و چپ چپ نگام کرد،وای سوتی دادم.

 هول گفتم:ببخش ببخشید اشتباه شد من فقط عاشق اقامونم.

 پارسا زد رو دماغم و گفت:افرین دختر حرف گوش کن.

 رسیدیم در بستنی فروشی؛پارسا رو کرد سمت منو گفت:مثل همیشه کاکائویی؟؟

 بعله دیگه.–

به بستنی نداشت وقتی هم می خورد فقط وانیلی.برا دوتامون گرفت و راه افتادیم و پارسا زیاد عادت 

 بستنی می خوردیم.

 حس کردم یه قطره آب خورد رو دستم،رو به آسمون نگاه کردم،چند قطره هم خورد رو صورتم.

 با جیغ گفتم:وای پارسا بارون.!!!

پیاده بریم خونه و زیر بارون راه بریم و همونطور که دور خودم می چرخیدم گفتم:ببین پارسا باید 

 بستنی بخوریم،وای پارسا نمی دونی چقدر بارونو دوست دارم. وای

پارسا:قربون خانوم کوچولوم برم من ولی هوا خیلی سرده ما هم داریم بستنی می خوریم شک نکن 

 اون وقت مریض می شیم.

 م:ول کن مریضی رو بارون رو عشقه.دستش رو گرفتم و کشیدم و زیر بارون،راه می رفتیم و گفت
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همینجوری زیر بارون قدم می زدیم و بستنی می خوردیم.راستش رو بخوای یخ کردم ولی دوست 

 داشتم سرما و بارون رو پس هیچی سرم نمی شد،بیچاره پارسا مثل جوجه ای بود که خیس شده بود.

 پقی زدم زیر خنده و بلند بلند می خندیدم.

 م تو امشب خل شدی ببینم سرت به جایی نخورده؟؟پارسا:دختر فکر کن

بریده بریده گفتم:وای....پارسا...قیافت خیلی بامزه شده....مثل این جوجه هایی شدی که خیس 

 شدن.

 بلند بلند خندیدم.

پارسا خندید و گفت:ما رو باش بخاطر خانوم اومدیم زیر بارون و خیس شدیم،تازه فکر کنم مریضم 

 نه و هر هر می خنده.بشم،بعد نگاه می ک

 رفتم نزدیکش و لپشو کشیدم و گفتم:نمی دونی چقدر دوست دارم پارسا.

 لبامو جمع کردم و گفتم:یه چیزی بگم قبول می کنی؟؟

 یه نگاه مشکوک بهم کرد و گفت:دیگه چی می خوای خانوم خانوما مشکوک می زنی حسابی؟!!

 بگو خیلی دوست دارم.خندیدم و گفتم:بلند داد بزن و بگو مانیا عاشقتم،

پارسا با تعجب نگام کرد و گفت:دختر دیوونه شدی تو؟مردم خوابن زشته،االنم تو پارک نزدیک 

 خونتونیم دیگه نمی شه.

از پارسا یه کم فاصله گرفتم و جیغ زدم و با صدای بلند گفتم:آره من دیوونه ام،دیوونه ی توام،عاشقتم 

 پارسا،خیلی دوست دارم خیلی!!!.
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 :خـدایا خودت بهم رحم کن...خل شدی مگه دختر....یه کم اروم تر،زشته!پارسا

همینجور بارون رو سرمون می بارید و خیس خیس بودیم.رفتم سمت پارسا و سرش رو گرفتم و گونش 

 رو بوسیدم.خدایا عاشقشم خیلی می خوامش خیلی.

نم هیچ وقت از هم جدا خدایا می گن تو بارون ارزو کنی آرزوت براورده می شه ،من آرزو می ک

 نشیم،به هیچ قیمتی.

سرم رو ازش جدا کردم تو چشمام نگاه کرد و بلند داد زد و گفت:روانیتم دیوونه،خیلی می خوامت 

 ..عاشقتم.دختر

می زد و می  یهو از رو زمین بلندم کرد و تو بغلش گرفتم و تابم می داد و بلند تر از قبل داد

 منه این دختر مال منه،می بینینش فقط مال خودمه. هگفت:مردم نگاه کنین این عشق

بلند بلند می خندیدم و خوشحال بودم.خدایا هیچ وفت نذار بدون هم یه لحظه جایی باشیم ،خدایا 

 هیچ وقت با عشقمون امتحانمون نکن،من عاشق پارسام اگه اون نباشه نمی تونم نفس بکشم.

 دیگه به همه گفتم که تو فقط مال منی،توی همین پارک گذاشتم زمین و گفت:خوب بــود؟؟حاال پارسا

 بهم قول بده،قول بده مانیا که همیشه مال من می مونی؟!

دستم رو آوردم باال و گذاشتم دو طرف صورتش و گفتم:به جون عشقم قسم فقط مال خودت می مونم 

 و تا اخرین نفسام تویی فقط عشق من.

 خانومم. پارسا لبخند زد و گفت:خیلی می خوامت

دستم رو گرفت بین دستاش و راه افتادیم،بارون دیگه داشت نم نم می بارید.منو رسوند در ساختمون 

 و خودشم گفت که می ره خونه خودشون.منم رفتم خونه و در رو باز کردم و رفتم داخل.
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 بود،وای چقد دیر شد و من نفهمیدم. ۱به ساعت نگاه کردم نزدیکای 

رفتم تو اتاقم و در رو یواش بستم،لباسام رو با یه تاپ و شلوارک سفید که یه  همه جا تاریک بود زود

خرس وسط تاپم بود عوض کردم.کال خیس شده بودم موهامم با حوله خشک کردم و دراز کشیدم رو 

تخت و به سقف خیره شدم و تک تک کارای امروز رو مرور کردم. کیک درست کردنمون، بستنی 

 داد زدنامون؛ ناخداگاه لبخند نشست رو لبم.خدایـا خیلی دوسش دارم.خوردنمون، زیر بارون 

با صدای اس ام اس گوشیم بلند شدم و به گوشی نگاه کردم یه پیام از پارسا بود:)آرامش قلب من 

 آروم بخواب.(

 زود شمارش رو گرفتم و بش زنگ زدم.با اولین بوق جواب داد:جانم؟!

 عشقم رسیدی خونه؟–

 دارم در رو باز می کنم. پارسا:آره االن

 آقایی زود لباساتو عوض کن سرما نخوری باشه؟؟–

 پارسا:چشم.

 چشمت بی بال.–

 پارسا:خانومم؟

 جونم!؟–

 پارسا:دلم واست تنگ شده.

 دیوونه،من که االن پیشت بودم!–
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 پارسا:دوست ندارم حتی یه ثانیه ازم دور باشی مانیا.

 عوض کن تا سرما نخوردی.یه کوچولو تحمل کن.حاالم برو لباساتو –

 پارسا:عاشقتم.

 من بیشتر بیشتر.–

 گوشی رو قطع کردم و عکسش رو بوسیدم و نفهمیدم چی شد که چشمام گرم شد و خوابم برد.

********* 

  

حس کردم یکی داره کف پام رو می خارونه یه جیغ زدم و بلند شدم و صاف تو جام نشستم، دیدم 

 ره.تانیا داره از خنده ریسه می 

 یکی از بالشتا رو تخت رو برداشتم و انداختم تو سرش.

تانیا:هوووی چته وحشی؟شب با پارسا می ری بیرون و معلوم نیست چیکارمی کنین و کجا می رین 

 بعد صبح که من میام پیشت اینجوری باهام رفتار می کنی؟خاک تو سرت کنن مانیا.

 کردن هی ور ور می کنی؟؟؟ سرم رو خاروندم و گفتم:اول صبحی چته انگار کوکت

زود اومد نشست پیشم و دستام رو گرفت و گفت:قربون خواهر کوچیکم بشم حاال بهم بگو دیشب 

 کجاها رفتین و چیکارا کردین؟؟؟!

چپ چپ نگاش کردم و گفتم:خب باهم رفتیم خونشون بعدشم نمی دونی چقدر حله حوله خوردیم و 

 خودتو آماده کن چون دیگه داری خاله می شی.!!بعدشم که دیگه باهم خوابیدیم و االنم 
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 تانیا همینجوری با دهن باز داشت نگام می کرد و گفت:دروغ؟!!

پقی زدم زیر خنده.با چشای گشاد شده داشت نگام می کرد اینقدر خندیدم که دیگه شکمم درد 

 گرفت از خنده زیاد.

خونشون بعدشم گفتم می خوام کیک  قربون خواهری برم که اینقدر خنگه.دیروز از دانشگاه رفتیم–

درست کنم و باید بریم وسایلش رو بگیریم اونم قبول کرد و رفتیم وسیله ها رو گرفتیم که وقتی 

خواستم درست کنم به معنای واقعی گند زدم به خونه و آشپزخونش و آخرم گند زدم به سر و شکل 

دیوونه بازی کردیم.هوف همین دیگه  خودم و پارسا بعدشم که تو راه زیر بارون بستنی خوردیم و

 تموم.

 تانیا دستام رو گرفت و گفت:خواهری خیلی دوسش داری آره؟؟

 اونقدری که وجودش باعث نفس کشیدنمه.–

 تانیا:از خدا می خوام تا ابد مال هم باشین.حاالهم پاشو بیا ناهار بخور.

 مگه ساعت چنده؟؟–

 و نیم۰۱تانیا:

 دارم.راستی با حسام چی کارا کردی؟ کالس۱اوهو چقد خوابیدم ساعت–

تانیا:وای مانیا راستی دیروز بهم اس داد و گفت بریم یه کافی شاپی چیزی منم قبول کردم و رفتیم 

 باهم قهوه خوردیم،اونجا بهم گفت که می خواد بیشتر وقتش رو باهام بگذرونه. راستی یه چیزی؟

 چی؟؟–



 
 
 

 
337www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

 ا.تانیا:فکرکنم امشب دعوتیم خونه ی خاله این

اینو که گفت یه لحظه هنگ کردم.هوف خدا اگه پارسا بفهمه نمی ذاره که برم به خاطر احسان.رو این 

 چیزا خیلی حساسه.

 خواهری؟؟–

 تانیا:جونم؟

 اگه پارسا بفهمه نمی ذاره من بیام که.)قبالً همه چیرو درمورد احسان به تانیا گفتم(.–

لین باری که توی تولدت دیدمش باورت می شه تانیا:مانیا خیلی دلم واسه احسان می سوزه،او 

توسروکله ی هم نشناختمش خیلی تغییر کرده بود هم از لحاظ قیافه هم رفتارش.اوایل یادته چقدر 

 ؟هی یادش بخیر.می زدیم،چقدر بیرون می رفتیم و آخر شبا میومدیم خونه

 تانیا یه نگاهی بهم انداخت که داشتم اشک می ریختم.

 می کنی؟ برم چرا گریهتانیا:قربونت 

تانیا حس می کنم خیلی در حقش ظلم کردم وقتی می بینمش همه ی حرفایی که بهم می زد و یادم –

میاد،می دونی چی بهم گفت؟گفت تقاص کاری که باهام کردی رو خدا ازت می گیره شک نکن.باورت 

این حرف رو بهم زد  می شه تانیا همش حس می کنم می خوام پارسا رو از دست بدم،از موقعی که

 ترس بدی تو دلم افتاده.

برم خواهری اینا چه حرفیه که می زنی،احسانم چند وقت بگذره درکت می کنه خب تو  تانیا:قربونت

 پارسا رو دوست داری دیگه اینو همه می دونن.حاال هم پاشو اینقدر آب غوره نگیر.

 موهام رو باال بستم و رفتم تو آشپزخونه.تانیا رفت بیرون و منم یه آبی به دست و صورتم زدم و 
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 سالم براهل خونه،چه می کنین؟!–

 مامان:فعالً که اقا پارسا اومده ما رو اصالً تحویل نمی گیری.

 رفتم و لپش رو بوسیدم و گفتم:قربون مامانم برم من،من همیشه برا شما وقت دارم.

 وش باشن.بابا:دخترم رو اذیت نکنین دیگه،جوونن باید تا می تونن خ

 آ قربون پدرهمه چیز فهم خودم برم من.–

 مانی:لوس.

 خودتی!–

 یه زبونم واسش در اوردم که مامان چشم غره رفت.

نشستم رو میز و غذا کشیدم برا خودم.مشغول خوردن بودم که مانی گفت:مانیا اگه وقت داری یه 

 نام رو بده.زنگ بزن به غزل از صبح کچلم کرد از بس گفت به مانیا بگو جواب تلف

 همونجور که غذا می خوردم گفتم:باشه.

 غذام تموم شد و تشکر کردم و بلند شدم رفتم تو اتاقم.

 تا تماس از دست رفته داشتم،از غزل و سارا و پارسا.۱۱گوشی رو برداشتم که نزدیک 

 اوه اوه من چقدر خاطرخواه داشتم خودم خبر نداشتم.

ا بوق جواب داد:مانیا معلوم هست کجایی؟مگه نگفتم بدم میاد اول شماره ی پارسا رو گرفتم،بعد دوت

 وقتی زنگ می زنم جوابم رو ندی. ها؟؟؟!!
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 سالم عشقم من خوبم توهم خوبی؟!–

پارسا یه نفس عمیق کشید و گفت:سالم،اینقدر از دستت عصبانی ام که اگه پیشم بودی باور کن می 

 کشتمت.

الً یه ساعته بیدار شدم،بعدش رفتم ناهار خوردم االنم که بابا چیکارکنم خب خواب بودم،من االن ک–

 گوشی رو بلند کردم دیدم زنگ زدی که بهت زنگ زدم؛ ببخشید دیگه.

پارسا:باشه عشقم،زنگ زدم که بگم یکی از دوستام واسه شب مهمونی گرفته البته مختلطه،من 

 اس بگیرم.خواستم برم گفتم که توهم بیای عصر میام دنبالت که بریم واست لب

کالس دارم،بعدشم کمدم پر لباسه حتی نصفشونم تاحاال نپوشیدم یکی از همونا رو ۲تا۱باشه ساعت –

 می پوشم دیگه.

 پارسا:گفتم که بعد دانشگاه میام دنبالت و می ریم لباس می گیریم.

 با حرص و خنده گفتم:باشه.زورگو!!

ها هم می گم که بیان که پارسا گفت بعد کلی حرف زدن قطع کردم.)به پارسا گفتم که به بچه 

مهمونی یکی از صمیمی ترین دوستاشه و اشکالی نداره می تونن بیان،کالً وقتی بچه ها هستن یه حال 

 دیگه می ده.(

زنگ زدم به غزل می دونستم االن عصبانی و هرچی از دهنش در بیاد بارم می کنه. بعد چند بوق 

 جواب داد و گفتم:سالم عشقم!

 مار و عشقم،کثا... خر کجایی تو از دیروز نیستی؟نفهم چرا جواب تلفن هام رو نمی دی؟؟غزل:زهر 
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شب با پسرخاله ی جنابعالی بودم و نتونستم زنگ  ۰هوی پیاده شو با هم بریم، دیروز تا ساعت –

 بزنم.بعدشم یه خبر خوب برات دارم؟؟

 می دونستم غزل و سارا عاشق مهنونی ان.

 مین االن دق کردم.غزل:وای بگو که از ه

خندیدم و گفتم:یکی از دوستای پارسا مهمونی گرفته و شب ما رو هم دعوت کرده.بعد کالس گم می 

 شی با پارسا می ریم واسه خرید لباس.

 یه جیــــغی زد که گوشم کر شد.

 چته آمازونی؟؟!–

 غزل:وای عاشقتم مانیا چند وقته مهمونی نرفتم.

 به غزل گفتم که به سارا هم خبر بده.بعد یه کم حرف زدن قطع کردم.

حولم رو برداشتم و پریدم تو حموم...یه ساعت دیگه کالس داشتم...بعد یه حموم چند دقیقه ای 

اومدم بیرون.موهام رو سشوار کشیدم و خشک کردم و دم اسبی بستم...یه شلوار لی تنگ 

دیگه آماده بودم کیف کولیم رو پوشیدم،یه مانتو مشکی هم تنم کردم،یه رژ و یه کم ریمل زدم.خب 

 برداشتم و یه جفت کفش اسپرت سفید هم پام کردم و زدم بیرون.

  

سوارماشین شدم و غزلم اومد و راه افتادیم سمت خونه سارا اینا.اونم سوار کردیم و بعد به سمت 

 دانشگاه. 
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*** 

اومد...خوب دقت کردم  ماشین رو پارک کردم و پیاده شدیم...رفتیم سمت کالس بعد چندقیقه استاد

 به حرفای استاد و متوجه ی همه چی شدم.

 و نیم بود.۵کردم  یه نگاه به ساعت

استاد یه نگاهی به گوشیش کردو گفت:خب بچه ها من یه کاری برام پیش اومده باید زودتر 

 برم.خسته نباشید.

 همه خسته نباشید گفتن و استاد رفت.

 خسته شدم. تکیه دادم به صندلی و گفتم:هوف چقد

 از کالس زدیم بیرون. با سارا و غزل

 اونم گفت چند دقیقه دیگه میاد. پارسا اس دادم که بیاد پیش فست فودی نزدیک دانشگاه به

 بچه ها بریم همین فست فودی یه چیزی بخوریم از گرسنگی مردم.–

ا مخلفاتش سفارش فودی، سه تا ساندویچ ب غزل و سارا هم موافقت کردن و رفتیم سمت همون فست

 دادیم منتظر شدیم تا اماده بشن.

ساندویچ ها اماده شدن و رفتم پالستیک رو ازشون گرفتم و پول رو گرفتم سمت فروشنده که سه تا 

 پسر جون بودن.

 بفــرمایید.–

 یکی از پسرا گفت:مهمون ما باش امروزو.
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 رم بحث نکنید با من.با اخم نگاش کردم و گفتم:آقا لطفاً پولتون رو بگیرین و اینقد

 پسره:حاال چرا عصبانی می شی گفتم امروز رو مهمون ما باش.

 یه صدا از پشت سرم اومد که گفت:همون زری که زدی رو یه بار دیگه تکرار کن؟؟!!

 به سمت صدا برگشتم که پارسا بود.

 اوخ خدا خودت به خیر بگذرون.

 پسره:شما کی باشین؟؟

 صورتش غرید:بی شرف نامزدشم. پارسا رفت و یقش رو گرفت توی

 بعدشم یه مشت زد تو صورتش که از دماغ پسره خون ریخت پایین.

 از اون پسره جدا کردن. حالم یه لحظه داشت بد می شد،اون دوتا پسره هم به زور پارسا رو

گرفت و گفت:یادت باشــه دیگه از  پارسا رو کرد سمت پسره و انگشتش رو به نشونه ی تهدید جلوش

 این غلطا نکنی!!

 سر من ساکت ایستاده بودن. غزل و سارا پشت

 پارسا رو کرد سمت من و گفت:گمشو تو ماشین!

 من و غزل و سارا بدون هیچ حرفی سوار شدیم.

 .....منتظرشمیه پیام دادم به تانیا و نوشتم تو فروشگاه

 حسابی غر زد که چرا نرفتم دنبالش. تانیاهم



 
 
 

 
343www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

 ؟اصالً به من چه که اون پسره حرف زد؟اصالً این پارسا چشه

تو ماشین هیچ حرفی نزد ولی حسابی اخماش تو هم بود و یه دستش رو می کشید تو موهاش.اصالً 

 جرعت نداشتم حتی یه کلمه حرف بزنم.

رسیدیم به فروشگاه و پیاده شدیم.سارا و غزل زودتر پیاده شدن و رفتن داخل،پارسا داشت می رفت 

 و دستش رو گرفتم و گفتم:پارسا....وایسا،چرا اینجوری می کنی اخه؟تقصیرمن چیه؟؟ که پا تند کردم

پارسا برگشت و تو چشام نگاه کرد و گفت:هیس.!!هیچی نگو مانیا وگرنه همه ی داغ و دلم رو روی 

 سر تو خالی می کنم،فقط ساکت!!!

افتاد پایین.با دست  پارسا رفت داخل،اشک تو چشام جمع شد،یه قطره اشک از چشمم سر خورد و

 اشکام رو پاک کردم و رفتم داخل.

 غزل و سارا صدام کردن و رفتم پیششون...سعی کردم بیخیال باشم و به چیزی فکرنکنم.

 غزل:مانیا ببین این لباسه چطوره؟؟

به لباس نگاه کردم یه پیرهن مشکی بلند بود که دکلته بود و روی باالتنش خیلی کارشده بود و 

 ریر بود.پایینشم ح

 خیلی خوشگله، برو پروش کن.–

غزل رفت و چشمم خورد به پیرهن سبز روشن خوشگل،این حتماً به سارا میومد چون چشماش سبز 

 بود.

 صداش کردم:سارا اینو ببین فکر کنم خیلی بهت بیاد.
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 سارا:وای از کجا پیداش کردی،خیلی خوشگله.

لباس برا خودم می گشتم،یه لباس دیدم که سفید لباس رو بهش دادم تا پرو کنه.حاال داشتم دنبال 

بود و یه کمربند طالیی روش بود،باالتنش تاپ گردنی بود.خیــــلی خوشگل بود،تا باالی زانوم بود خدا 

 کنه پارسا قبول کنه.بهش اشاره کردم تا بیاد،اومد سمتم و چشم دوخت بهم تا حرف بزنم.

 اوم....چیزه...پارسا این چطوره؟؟–

ه به لباس کرد و یه نگاه به من،اخماش رو کشید توهم و گفت:مثالً اینو می خوای کجا یه نگا

 بپوشی؟؟؟

 اروم گفتم:واسه مهمونی امشب.

 پارسا:مگه من بهت نگفتم مهمونی مختلطه ها؟بنظــر خودت این واسه مهمونی امشب مناسبه؟؟!

 دوسش دارم خب!–

 گه،یه لباس دیگه بردار.نه اعصابم رو خورد نکن دی پارسا:یه بار گفتم

همون بود ولی بلند  خواستم از کنارش رد بشم که دستم رو گرفت و یه لباس گرفت سمتم،تقریباً شبیه

 بود تا پایین پام،باال تنش دوبنده بود چه عجب به اینا گیر نداد.؟

 برمی داری،یه شالم می ندازی رو شونه هات فهمیدی؟؟ و گفت:همین رو رو کرد سمتم

 !کنار گفتم:باش مثل همین بچه حرف گوش منم
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سمت سارا و غزل که حسابی خوشگل شده بودن،اوناهم همون لباس ها رو گرفتن و رفتیم واسه  رفتم

انتخاب کفش.رفتم سمت کفشها و داشتم نگاه می کردم که چشمم خورد به یه جفت کفش پاشنه 

 بلند طالیی،آره خودشه این به لباسم میاد.

برداشتم و خواستم برم که دستم کشیده شد سمت لباسای مردونه.سرم رو که بلند کردم همون رو 

دیدم پارسا با حرص از بین دندوناش غرید:من اینجام توهم هرجا می ری باغزل یا سارا برو دارن 

دنبالت می گردن.برو پیش اونا به جای این که ایستادی اینجا و پسرا دارن با نگاهشون قورتت می 

 دن.

ز یه جایی ناراحت شدم از طرز حرف زدنش از یه جایی هم خوشحال شدم واسه غیرتی شدنش.آخ ا

چه حالی می داد پارسا غیرتی بشه،واسه همین یه لبخند زدم و رفتم سمت بچه ها.با غزل و سارا هم 

رفتیم واسشون کفش انتخاب کردیم.بعدش رفتیم حساب کردیم و سوار ماشین شدیم و پارسا بردمون 

 مت خونه.س

پارسا توراه اصالً حرفی نزد فقط اخماش توهم بود.رسیدیم در ساختمون سارا و غزل زودتر پیاده شدن 

 آماده بشن. و وسایل و بردن قراربود بیان خونه ی ما

 به پارسا نگاه کردم و دهن باز کردم و گفتم:پارســ....

 !!بین حرفم پرید و گفت:هیس!ساکت!فقط ساکت،هیچی نگو،پیاده شو

بغضم گرفت،دره ماشین رو باز کردم و پیاده شدم خواستم درو ببندم که صداش رو شنیدم:آماده 

 شدی زنگ بزن.

 بعدشم گازش رو گرفت و رفت.
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بغضم ترکید و شروع کردم به گریه کردن.غزل و سارا که روی پله ها منتظر من بودن با دیدنم اومدن 

 سمتم.

 ؟غزل:قربونت برم چرا گریه می کنی آخه

 دیدین چجوری باهام رفتار کرد، اصالً انگار یه آدم دیگه بود،تحمل این همه سرد بودنش رو ندارم.–

 سارا:خب مانیا بهش حق بده،اونم مرده غیرت داره بذار یکم بگذره حالش بهتر می شه.

 باشه.–

وم تر دیگه چیزی نگفتیم و رفتیم تو خونه و اتاق من.تصمیم گرفتم بذارمش به حال خودش تا ار 

بشه.بعد چند دقیقه در اتاق باز شد و تانیا هم اومد داخل می دونستم االن باهم قهره.رفت سمت 

 غزل و سارا سالم کرد و نشست پیششون.

 یه نگاهی بهش کردم و گفتم:منم که اینجا برگ چغندرم دیگه؟؟

 تانیا نگام کرد و گفت:حرف نزن بخدا می کشمت چرا نیومدی دنبالم؟؟

و بغلش کردم و گفتم:قربونت نمی دونی چی شد که،بخدا پارسا باهم از صبح تاحاال رفتم سمتش 

 قهره.

 تانیا که می دونستم فضولیش االن گل می کنه پرسید:چرا آخه؟؟

 همه رو براش توضیح دادم از عصر تا االن.

 خب دیگه بلند شین تا آماده بشیم.–

 د.تانیا برا خودش یه لباس صورتی چرک کوتاه گرفته بو 
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بعد چند مین همه آماده بودیم و منتظر پارسا بودیم  تا بیاد.حسابی خوشگل شده بودیم.من موهام رو 

جمع کردم باال و چند تاری از کنار گوشم گذاشتم پایین وچند تاری هم توی صورتم،یه خط چشم 

پارسا باز خوشگل باالی چشمم کشیدم،یه رژ قرمزم زدم که لبامو برجسته تر نشون می داد.فکر کنم 

 اخماش بره توهم ،آخه از رژ قرمز بدش میومد.

 بچه ها هم حسابی خوشگل شده بودن.پارسا اس داد که پایین منتظره.

 بچه ها بریم پارسا اومده.–

 غزل:مانیا،مانی هم میاد ببین آماده شده یا نه.

 سارا:یه چیزی بگم؟؟

 منو غزل و تانیا باهم:بگو؟!

 سارا:آرمینم میاد.

 کم داشتیم. همین رو–

 سارا:به من چه اصالً اون خودش از قبل دعوت شده بود.

 غزل:اهان.

 تانیا:منم یه چیزی بگم؟

 دیگه چی؟؟–

 دقیقه میاد و می ره.۰۱تانیا:به حسامم گفتم واسه 

 نه!؟–
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 تانیا:آره.

 خاک تو مخ همتون،حاال اشکال نداره بیایین بریم.–

ن و از اتاق زدیم بیرون.مامان و بابا داشتن تی وی می هممون یه مانتوی بلند پوشیدیم رو لباسامو 

 دیدن.رفتم سمتشون و صورت هردوشون و بوسیدم و گفتم:عشقای من چطورن؟؟

 مامان:قربون دخترام برم که سالی یه بار می بینمشون.

 بابا:دخترای بابا چرا اینقدر خوشگل کردن؟؟

 ی پارسا.می خواییم با بچه ها و مانی بریم جشن یکی از دوستا–

 تانیا:دختر از سنت خجالت بکش چقدر لوسی تو اخه؟؟

 هرچی باشه از تو کوچیک ترم.–

 همه زدن زیر خنده.

 بابا:دخترمو اذیت نکنین وگرنه با من طرفین ها.

 نگاه کردم به تانیا و زبون براش دراوردم.

 مامان پس مانی کجاست؟–

 مامان:تو اتاقشه داره اماده می شه.

 شده یانه. امادهمی رم ببینم –
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تا خواستم دراتاقش رو بازکنم خودش اومد بیرون.وای چقد خوشگل شده بود داداشیم،یه دست کت و 

 لباسش. پررنگ بایه پیرهن سفید و کروات طوسی هم رنگشلوار طوسی 

 یه سوتی کشیدم و گفتم:اوه داداشو باش چه خوشتیپ کرده،غزل باید حواست بهش باشه ها!!

 اخت پایین فکر کنم خجالت کشید.غزل سرشو اند

 دیگه پارسا پایین منتظره. بریم–

 از بابا و مامان خدافظی کردیم و رفتیم پایین.

خوشتیپ کردی؟حاال همش باید دره ساختمون بودیم که غزل گفت:أه مانی یعنی چه،چرا اینقدر 

 حواسم بهت باشه.

 همه زدیم زیر خنده.نزدیک ماشین پارسا شدیم.

 ً   تو خودتو دیدی؟پس من چی باید بگم اگه امشب یه دعوا راه نندازم خیلیه.مانی:اصال

 نگاشون کردم و گفتم:دوتا دیوونه خدا به بچه هاتون رحم کنه.

 غزل:سارا و تانیا با ما میان توهم برو با پارسا.

 رفتم سمت ماشین پارسا و درو باز کردم و نشستم و یه سالم کوچیک دادم.

 وای خدا االنه که ایراد بگیره ازم و دوباره غر بزنه. خیره شده بود بهم

 پارسا:این چه رژی که زدی؟مگه بت نگفتم از این رنگ بدم میاد؟ها؟

 ؟؟بگمهوف خدا کرشدم با این داد زدناش،حاال چی 
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صبح  ازاعصابم خورد شده بود، صبرم لبریز شده بود، داد زدم: پارسا اصال تو مشکلت با من چیه ها؟؟

گار از رو دنده ی چپ بلند شدی همش یا گیرمی دی یا دعوا می کنی؟اون از صبحت اونم از تو ان

 فروشگات اینم از االنت!اصالً به من چه که اون پسرا..........

 چنان با دستش لباموتو گرفت و کشید که خیلی دردم گرفت...

چیکارمیکنی وحشی؟؟؟دردم همونجور که درد می کشیدم دست گذاشتم رو لبم و گفتم:آخ...آخ... 

 گرفت؟!

همونجور که ماشین رو روشن می کرد، خندید و گفت: این هم بخاطر امروز که کلی با کارات حرصم 

 دادی و اذیتم کردی، هم بخاطر این که رژت زیادی پررنگ بود و باید کم رنگ می شد.

 اه کردم.پرویی نثارش کردم و آیینه ی کوچیکم رو از کیفم دراوردم و به لبم نگ

 خیلی بیشعوری پارسا ببین با لبم چیکارکردی؟؟حاال چیکارش کنم؟مثالً می خواییم بریم مهمونی.–

 به غرغر کردنم خندید و گفت:حقته.!

 وای قربون اون خندهات برم من.

رژ قرمزم رو دراوردم که بزنم که پارسا بادیدن رژ توی دستم گفت:اگه بازم دلت از اون بوس ها می 

 همین بزن. خواد از

 خیلی پرویی.–

پشیمون شدم و گذاشتمش تو کیفم.خدارو شکر یه رژ کالباسی هم با خودم اورده بودم،از همون زدم 

 و آینه و رژ و گذاشتم تو کیفم.
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پارسا دستم رو گرفت تو دستش و گذاشت رو دنده و گفت:قربون خانومم که حرف آقاش رو گوش می 

 ده.

 نومتون مجبوره دیگه!!!نگاش کردم و گفتم:هی...خب خا

 پارسا از طرز حرف زدنم شروع کرد به قهقهه زدن.

 وای خدا عاشقشم،هیچ وقت این خنده ها رو از من دریغ نکن.

 بعد چندمین رسیدیم به محل مهمونی.

ماشین رو پارک کردو پیاده شدیم.پارسا دستم رو گرفت و رفتیم سمت محل مهمونی که یه پسره هم 

 ومد جلومون و با پارسا دست داد و سالم کردن.سن و سال پارسا ا

 پارسا:محمد اینم مانیا عشقم،مانیا اینم بهترین دوستم و داداشم محمد.

 سالم کردم و اونم جوابم رو داد و راهنماییمون کرد داخل.

 بچه ها رو دیدم رو به پارسا گفتم:پارسا بچه ها اونجان.

 رفتیم سمت بچه ها.

 ل خودمون.به سالم بر اهل خل و چ–

همه سراشون برگشت سمت ما،بین اونا یه پسر هم بود که نشناختم،وای خدا این از کجا دراومد باز 

 سوتی دادم.

 یهو همه زدن زیر خنده.

 دستپاچه گفتم:وای...ببخشید...نمی دونستم کسی اینجا هست.
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ایشونم نامزدشون آقا  مانی گفت:مانیا این نیما یکی از همکارامه و آقا نیما اینم خواهر بنده ست و

 پارسا.

 همون پسره یعنی نیما با پارسا دست داد.رو به منم گفت:از آشناییتون خوشوقتم.

 منم همینطور.–

 واقعاً خجالت کشیدم جلوش اونجوری حرفیدم حاال پیش خودش می گه دختره یه تختش کمه.

 اصالً غلط می کنه اینو بگه...أه اصالً بیخیال خل شدم منم.

 تیم که نیما گفت:ببخشید من االن برمی گردم.همه نشس

غزل و سارا دم دستم بودن یکی زدم تو پهلوی هردوتاشون و گفتم:آخه اسکوال چرا زودتر نگفتین یکی 

 اینجاست؟

 غزل و سارا آخشون دراومد.

 غزل:ای درد بگیری،اخه از کجا می فهمیدیم تو کوری و نمی بینیش؟!

 و اون بقیه.سارا:اشکال نداره این یکی هم ر 

 درد رو آب بخندی.–

رو کردم سمت حسام و گفتم:وای حسامی خوبی؟این دیوونه ها مگه حواس می ذارن واسه 

 آدم.خبری نیست ازتون؟خاله خوبه؟احسان چطوره؟

 سنگینی نگاهی رو حس کردم که دیدم پارسا داره با چشم غره نگام می کنه.اوخ خدا باز گند زدم.

 به.تو خیلی کم پیدا شدی،دیگه نه زنگی نه یه سر میای خونه؟؟!حسام:خوبیم ،مامانم خو 
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 سرم رو انداختم پایین و گفتم:حتماً میام،بیشتر دانشگام و دور درسا.

 با صدای آهنگ که زیاد شد گوشام کر شدن.همه هورا کشیدن و رفتن وسط رقصیدن.

 غزل با مانی،تانیاهم با حسام.

 دم سارا با آرمین داره می رقصه.چشم و دلم روشن تازه اون وسطاهم دی

 رو کردم سمت پارسا و گفتم:این پسره که داره با سارا می رقصه کیه؟؟

پارسا نگاهی بهش کرد و گفت:آهان اونو می گی،اون آرمینه پسر عموی همون محمد که دم در 

 دیدیمش.

 اها چجور پسریه؟–

 پارسا:اصالً وایسا ببینم تو چیکار اون داری؟؟

ت شد؟؟قلبونت برم فکر کنم پسره از سارا خوشش میاد واسه این پرسیدم و گرنه به نفسم حسودی–

 من چه، من که خودم یه اقایی دارم.

پارسا از طرز حرف زدنم خندید و روی موهام رو بوسید و گفت:زیاد آشنایی ندارم ولی تا اونجایی که 

 می دونم پسر خوبیه.

 د.اهنگ عوض شد و تانگو گذاشتن.حوصلم سررفته بود،سرم هم حسابی درد می کر 

 خانوم زیبا افتخار رقص می دین؟! پارسا بلند شد و روبروم ایساد و گفت:ببخشید

با لبخند سر تکون دادم و دستم رو گذاشتم تو دستش باهم رفتیم سمت پیست رقص و شروع کردیم 

 به رقصیدن.
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بدنم یه لحظه اتیش  دستاش رو آروم دور کمرم حلقه کرد و سرش رو آورد سمت گردنم،کل

دوست داشتم خیلی هم دوست داشتم...دستام رو دور کمرش حلقه  گرفت...این حس شیرین رو

 کردم و سرم رو گذاشتم رو سینش...امن ترین جای دنیا اینجا بود...خدایا هیچ وقت ازم جداش نکن.

رف زدم آخه آروم دم گوشم گفت:دنیامی دیوونه،خیلی می خوامت...ببخشید امروز باهات بد ح

دست خودم نبود وقتی دیدم اون پسره تو ساندویچی اونجوری باهات حرف زد دیوونه شدم یا اون 

پسره تو فروشگاه، اون دیگه بدتر از همه داغونم کرد.دست خودم نبود نمی تونم ببینم کسی به غیر از 

 من بهت نگاه کنه،تو فقط مال منی و تا ابدم مال من می مونی خانومم!!

ین همه غیرت پارسا داشتم ضعف می کردم،سرم رو بلند کردم و تو چشماش نگاه کردم و از ا

 گفتم:بخدا روانیتم دیوونه،عاشقتم،خیلی می خوامت.

آروم با اهنگ می رقصیدیم،پارسا کم کم سرش رو می آورد جلو و منم کم کم حس می کردم نفسم 

زمان متوقف  ام رو بوسید،دوست داشتماکسیژن تو هوا نیست.گونه داره بند میاد،حس می کردم 

 بشه و همونجوری بمونیم.

داره گیج می  حس می کردم دنیا داره دور سرم می چرخه،خدایا چرا اینجوری شدم؟چرا همش سرم

و بریده بریده گفتم:پا....ر...سا...سرم...گیج می  ره؟داشتم خفه می شدم سرم رو از پارسا جدا کردم

 ره.

 شد. بستهو چشام سیاهی رفت و  دیگه چیزی نفهمیدم

****** 

 زبون پارسا: از
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 از مانیا درخواست رقص کردم و رفتیم وسط  بین همه و شروع کردیم به رقصیدن.

از کجا  دست هام رو دور کمرش حلقه کردم و اونم سرش رو گذاشت رو سینم.خدایا این فرشته

اال هزارتا از دخترای فامیل و دوست و آشنا پیداش شد و من رو دیوونه ی خودش کرد؟ منی که تا ح

دور و برم بودن ولی از هیچ کدوم خوشم نمیومد.این چجوری منو دیونه ی خودش کرد.کنار گوشش 

 گفتم:بابت رفتارهام و حرف هام ببخشم.

 که اونم درجواب بهم گفت:بخدا روانیتم دیونه،عاشقتم،خیلی می خوامت.

ودش می کرد.گونه اش رو نرم بوسیدم.این حس شیرین رو با این حرف هاش منو بیشتر عاشق خ

 خیلی دوست داشتم.

 سرش رو ازم جدا کرد و بریده بریده گفت:پارسا....سرم...گیج...می ره.

این رو گفت و چشماش بسته شد.خدایا چش شده؟خواست بیوفته که دست گذاشتم زیر کمرش و یه 

 دستم انداختم زیر پاش و بلندش کردم.

 ش به ما افتاد و اومد سمتمون.تانیا چشم

 زود مانیا رو بردم و گذاشتم روی صندلی.همه ی بچه ها دورمون جمع شدن.

 مانی:داداش چیشده مانیا چش شده؟؟

 تانیا زد زیر گریه و غزل و سارا آرومش می کردن.

 تانیا:پارسا چیشده توروخدا حرف بزن. 

 ب نبود نمی تونستم مانیام رو اینجوری ببینم.دست و پام می لرزید عرق کرده بودم حالم اصالً خو 
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 ...نمی دونم داشتیم می رقصیدیم که یهو گفت سرم گیج میره و افتاد تو بغلم.پارسا:نمی دونم

گفتم:توروخدا چشمات رو وا کن،قربونت زود یه لیوان آب برداشتم و با دست پاشیدم تو صورتش و 

 برم مانیا؟؟

 ستان تو برو ماشین رو بیار تا منم مانیا رو بیارم.مانی:پارسا باید ببریمش بیمار 

 خواستم برم که چشماش رو باز کرد.

باز کرد،قربونت برم حالت خوبه؟توکه مارو  ،چشماش روبا خوشحالی گفتم:بهوش اومد بچه ها

 کُشتی؟؟

 

 زبون مــانیا: از

 جمع شدن. یه صداهایی میفهمیدم،آروم آروم چشمام رو باز کردم که دیدم همه دورم

 پارسا:قربونت برم خوبی؟

 غزل:مانیا خوبی بخدا سکته کردیم؟

 تانیا پرید بغلم کرد و گفت:مانیا بخدا مردیم و زنده شدیم،چیشد یهو؟؟

 سارا که هنوز رد اشک رو صورتش بود.

 یه لبخند زدم و گفتم: مگه اومدین سر قبرم که همتون گریه راه انداختین؟؟ سارا رو ببین هنوز داره

 گریه میک نه.

 سارا اومد بغلم و گفت:بخدا اگه چیزیت می شد می مردم.
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 بلند شدم و همه شون رو بغل کردم و گفتم: گفتم که چیزی نیست،خوبم.باورکنین.

 مانی:مانیا حالت خوبه؟

 آره خوبم فقط یکم سرم گیج رفته بود.–

 پارسا:بلند شو بریم بیمارستان؟

 م.نه بابا نیازی نیست گفتم که خوب–

بعد هزارتا اصرار راضیشون کردم که خوبم و برین به مهمونیتون برسین،اوناهم رفتن و به رقصشون 

 ادامه دادن.

 پارسا کنارم نشست و دستش رو گذاشت دورگردنم و منم سرم رو گذاشتم رو شونش.

 پارسا:عشقم خوبی؟؟

 چیزی نخوردم فشارم افتاد. یه لبخند زدم به این همه نگرانیش و گفتم: خوبم نگران نباش،شاید چون

 و گفت:خیلی می خوامت. لپم رو بوسید

 و گفتم:من بیشتر.خندیدم 

 سرم درد می کرد ولی نمی خواستم نگرانشون کنم.

و نیم طول کشید،باالخره تموم شد و همگی سوارماشینامون شدیم و رفتیم سمت ۰خالصه جشن تا 

 خونه.

 نگه داشت. ماشین رو جلوی در آپارتمان پارسا
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 بیا بریم باال؟–

 پارسا:نه دیگه می رم خونه.

 بوسیدم و گفتم:خدافظ. رو گونش

 دستگیره رو گرفتم که پارسا گفت:کجا؟پس بوس من چی می شه؟؟

 نشستم سرجام و صورتم رو گرفتم سمتش و انگشتم و گذاشتم رو لپم و گفتم:زود!؟ خندیدم و

 لبش رو گذاشت روی گونه ام.

 رو می کشیدم عقب که یهو یکی زد به شیشه:تق تق تق. داشتم خودم

سرم رو برگردوندم سمت شیشه که دیدم تانیاست.وای خدا آبروم افتاد کف پام،خدا بگم چیکارت کنه 

 تانیا این چه وقت اومدن بود؟؟

آروم رو به پارسا گفتم:خدا بگم چیکارت نکنه با این کارات آبرو واسم نذاشتی،آخه ماشینم جای 

 یدنه؟؟؟!بوس

 همینجور که غر می زدم و پارسا هم می خندید از ماشین پیاده شدم.

 پارسا رفت.

 داشتیم می رفتیم سمت ساختمون که گفتم:توکی اومدی تانیا؟؟

 شیطون نگام کرد و خندید و گفت:همون موقع که تو مشغول بودی.

 یکی زدم تو پهلوش که گفت:کوفت،بیشعور خب چیه راست می گم دیگه.!

 چپ نگاش کردم که خندید،باهم رفتیم باال. چپ
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مانی زودتر از ما رفته بود،باز خوبه مانی اونجوری ندیدمون وگرنه نمی تونستم تو روش نگاه کنم 

 دیگه.

همه خواب بودن،داشتم می رفتم سمت اتاقم که تانیا گفت:مانیا نخواب کارت دارم،لباسام رو عوض 

 می کنم و میام.

 تو اتاقم.اتاق تانیا هم کنار اتاق من بود. باشه ای گفتم و رفتم

 طرز حرف زدن تانیا جدی بود پس حتماً کار مهمی داشت.یعنی چی می خواد بگه؟؟

بیخیال شدم و مانتو و شالم رو دراوردم و یه تاپ و شلوارک عروسکی صورتی پوشیدم.رفتم و صورتم 

ونستم برم حموم.نشستم رو تخت و رو شستم و موهامم باز کردم.چون تانیا می خواست بیاد نمی ت

 گوشی رو گرفتم دستم که صدا در اومد.

 بیا تو.–

 دربازشد و تانیا اومد داخل.اومد کنارم رو تخت نشست.

 تانیا:مانیا حالت خوبه؟

 با تعجب نگاش کردم،واه مگه من چم بود؟؟

 مگه بد بودم؟؟–

 تانیا:سرت که گیج رفت رو می گم االن بهتری؟

 گی!آره بابا خوبم چیزی نیست.اهان اونو می –

 تانیا:آبجی ببین نمی خوام نگرانت کنم ولی باید فردا بریم و آزمایش بدی.
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 اونوقت براچی؟–

 تانیا:همینجوری می خوام خیالم راحت بشه،می خوام دلیل بی هوشی گاه و بی گاهت رو بدونم.

 بیخی بابا هیچی نیست، فکر کنم فشارم افتاده بود.–

ت نگاش کردم دیدم سرش پایین و با دستاش صورتش رو پوشونده و شونه هاش دیگه چیزی نگف

 تکون می خوردن.

 دست گذاشتم زیر چونش و صورتش رو کشیدم باال.

 صورتش خیس خیس بود،این چش بود خدا؟؟

 چند لحظه نگام کرد و بعدم بغلم کرد و هق هقش بیشترشد.

برم اگه بالیی سرت بیاد بخدا می میرم،توروخدا میون گریه هاش گفت:آبجی بخدا نمی تونم، قربونت 

 بیا فردا بریم. می ترسم مانیا،بجون خودت می ترسم.نمی خوام آبجی کوچیکم چیزیش بشه،باشه؟؟!

از گریه هاش منم گریم گرفت.اگه واقعاً چیز جدی بود چیکارمی کردم؟؟خدایا 

 ی گفتم؟؟؟تانیا،مانی،مامان،بابا،پارسا،چیکارشون می کردم؟؟؟چی بهشون م

اصالً من چه مرگم شده؟؟چرا اینجوری شدم؟؟چرا به این چیزا فکر می کنم؟؟انگار دیوونه شده 

 بودم؟؟

از بغلم جداش کردم و دستام رو گذاشتم دوطرف صورتش و گفتم:قربونت برم مگه قراره چیزیم 

 بشه؟هیچی نیست نترس باشه؟این اشکاتم الکی اینجوری هدر نده.

 دی بری دکتر باشه؟؟تانیا:باید قول ب
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 باشه عشقم می رم.–

 می شه امشب اینجا بغلت بخوابم؟تانیا:آبجی 

 صورتش رو بوسیدم.خواستم از این حالو هوا دربیاد گفتم:لوس نشیا فقط همین یه شبا؟؟!

 گفت:باشه. خندید و

 انگار نه انگار تانیا از من بزرگتر بود،همچین آدماییم ما،هردوتامون دیوونه بودیم.

چراغ رو خاموش کردم و دوتایی رو تخت دراز کشیدیم.تانیا چشماش رو بست و خوابید.منم به این 

 فکرا بودم که چشمام گرم شد و خوابیدم.چندوقت فکرمی کردم یعنی چرا اینجوری می شم؟؟توهمین 

********* 

ز کردم که تانیا رو خواب داشتم خفه می شدم،وای خدا چرا نفسم باال نمیاد؟؟الی چشمام رو با توی

 و یه پاش روی شکمم بود.دیدم مثل خرس چسبیده بود بهم 

 یه کم هولش دادم و گفتم:خودتو جمع کن دیوونه خفه شدم،هوی؟؟!تانیا با توام دیوونه؟!

 تانیا:وای مانیا بذار بخوابم.

 چی چی رو بذارم بخوابی می گم دارم خفه می شم پاتو بردار.!–

 منم پا شدم و حولم رو برداشتم و پریدم تو حموم.خودش رو کشید عقب و 

 امروز کالس نداشتیم.بعد چند دقیقه حموم کردن حولم رو پیچیدم دور خودم و اومدم بیرون.

تانیا هنوز همونجوری رو تخت خوابیده بود همیشه عادت داشتم وقتی خودم بیدار می شدم بقیه رو 

 همچین آدمی ام من. بعله هم بیدار می کردم.یه فکر خبیث اومد تو ذهنم
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چشمم به پارچ آب روی عسلی افتاد.پاورچین پاورچین رفتم باال سرش و پارچ آب رو برداشتم و یهو 

 چپش کردم تو سرش.

 صدای جیغش گوشم رو کر کرد،مثله دیوونه ها صاف نشست تو جاش،وای خدا االن منو می کشه.

 فقط دستم بهت نرسه.جیغ زد و گفت:کثا...،آشغال بخدا می کشمت دعا کن 

 رفتم سمت در،بلند شد دوید دنبالم منم باهمون حوله ی تنم دویدم پایین بلکه مامان به دادم برسه.

من بدو تانیا بدو مثله زامبی ها می دوید دنبالم و جیغ می زد:باالخره که دستم بهت می رسه می گم 

 وایسا!!!

 تانیا می کشـــ..........رسیدم به پذیرایی و جیغ زدم:مامان کمکم کن االن 

با تصویر روبروم خود به خود دهنم بسته شد،تانیا هم پشت سرم خشکش زده بود و دیگه جیغ و داد 

 نمی کرد.

خاله و احسان و حسام نشسته بودن رو مبل تو پذیرایی.به خودم نگاه کردم وای خدا خاک تو سرم با 

د کف پام،ای قبرتو با دستام بکنم تانیا با این چه وضعی هم جلوشونم فقط یه حوله تنمه،آبروم افتا

 کارات.

تای دیگه قرض گرفتم و مثل جت از پله ها رفتم باال و پریدم تو  ۲تا پا داشتم و  ۱به خودم اومدم و 

 اتاقم و درو بستم.وای خدا آبرو نداشتم رفت.

خوشگل،موهامم حولم رو درآوردم و یه شلوار یخی جذب نود سانت پوشیدم با یه تیشترت قرمز 

سشوار کشیدم و دم اسبی بستم،یه خط چشم کوچولو با یه کم رژ زدم و رفتم پایین عادت به روسری 
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واین چیزا نداشتم با احسان و حسام راحت بودم.البته اگه بتونم توی چشمشون نگاه کنم.از پله ها 

 ی خوشگلمونم اومد. رفتم پایین و رسیدم به پذیرایی،حسام یه سوتی زد و گفت:به به دختر خاله

 این پسر یه تختش کم بود واقعاً.رفتم سمت خاله و سالم کردم،اونم صورتم رو بوسید و سالم کرد.

 یکی زدم تو کله ی حسام و گفتم:چته جوجه؟چیکارا می کنی؟

 حسام سرش رو ماساژ می داد و گفت:این چه طرز مهمون نوازیه آخه؟پس چرا می زنی؟

 ش چشم غره می رفت بهم که نزنمش.همه خندیدن،تانیا هم هم

نمی خواستم چیزی به روم بیارم به خاطر همین رو کردم سمت احسان و گفتم:سالم احسان 

 خان،پارسال دوست امسال آشنا؟چه عجب یادی از ما کردی؟

 یه پوزخند زد که هم خفه شدم هم عصبانی شدم.

 گیری؟؟!احسان:فکرنمی کنی تو دیگه کم پیدا شدی و دیگه تحویل نمی 

 واقعاً راست می گفت ولی چیکارمی کردم خب.

 خاله بحث رو عوض کرد و گفت:خب دخترم دیگه چه خبر؟از نامزدت چخبر خوبه؟

 حس کردم احسان عصبی شده اینو از صدای نفساش و رگ متورم شده ی گردنش فهمیدم.

 آره خاله جونم خوبه.–

رسا بیرونن،این اولین باری که درست دارم می مامان:ما که اصالً مانیا رو نمی بینیم همش با پا

 بینمش.
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خاله و تانیا و حسام زدن زیر خنده ولی احسان بیشتر عصبانی شد و گفت:با اجازه من می رم بیرون 

 هوا بخورم.

 هوف خدا.

 مامان رفت تو آشپزخونه و مشغول میز چیدن بود.

 تانیا بدو بریم کمک مامان.–

 تو آشپزخونه.و رفتیم  بلند شد تانیا هم

 به به چه بویی،چندوقت بود یه غذای درست و حسابی نخورده بودم.–

 تانیا خندیدو گفت:اگه تو خونه بمونی می خوردی ولی چه عرض کنم واال آقا پارسا رو که ول.........

 با قاشقی که زدم تو سرش خفه شد.

 دیوونه سرم شکست.! ...تانیا:آخ

 ونتو کنترل کن که کتک نخوری.چپ چپ نگاش کردم و گفتم:زب

با شوخی و خنده میزو چیدیم و آماده شده بود.رفتم تو پذیرایی و داد زدم:خاله جون،حسام،احسان 

 بیایین ناهار.

 همه بلند شدن و اومدن سر میز.

 باشوخی و خنده باالخره ناهارمون رو خوردیم.

و گفتن خودشون کارا رو انجام می منو تانیا خواستیم میزو جمع کنیم که خاله و مامان نذاشتن 

 دن.همه رفتن توی تراس،منم قهوه ریختم و گذاشتم تو سینی و رفتم پیششون.
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 بفرمایید اینم از قهوه.–

 حسام:دست گلت درد نکنه،ترشی نخوری یه چیزی می شی ها!!

  

 تانیا بیشعور خندید،چپ چپ به حسام نگاه کردم که گفت:باشه تسلیم،خب حاال کی میوفتیم

 عروسی؟؟

 نمی دونم هنوز دقیق مشخص نشده.–

حسام باز خوشمزه بازی دراورد و گفت:خوانواده ی مقدم داشتن با دخترشون ترشی لیته می انداختن 

 ولی حیف نمی دونم این پارسا از کجا پیداش شد و اومد،حتماً خوشحالی نــــه؟؟

 اشه؟!خواستم دهن باز کنم که احسان زود گفت:مگه می شه خوشحال نب

بعد یه نگاه انداخت به من و سرشو انداخت پایین.خدایا چه گناهی کردم که اینطوری عذابم می 

دی؟چرا احسان باید اینجوری اذیت بشه مگه چیکارکرد؟چرا نذاشتی عاشق یکی دیگه بشه که 

 عاشقش باشه؟خدایا بسه دیگه.!!

 تانیا:مانیا؟مانیا کجایی؟؟

 ی؟به خودم اومدم و گفتم:ها؟چی گفت

 تانیا:انگار اصالً تو باغ نیستی،گفتیم می خواییم بریم پارک که حوصلمون سر نره.

  

 وای خدا حاال چی بگم من،پارسا اگه بفهمه می کشتم.وای تانیا حلوات رو بخورم با این فکر کردنات.
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 هول گفتم:نه....نه...آخه من درس دارم...نمی تونم فعال خودتون برید.

ن قرارمون نبود خیلی وقته جایی با هم نرفتیم،بعدشم واسه آقاتون وقت داری حسام:نه دیگه نشد ای

 واسه ما نداری؟؟بدو زود برو لباس بپوش هیچ بهونه ای هم قبول نیست.

 کالفه گفتم:باشه بذار ببینم چی می شه.

 تانیا:ببینم چی می شه نه پاشو زود.

حلوا پخش کنم این چه فکری بود  یواش طوری که فقط تانیا بفهمه گفتم:الهی سر قبرت خودم

 آخه؟آخه تو مغز داری که پیشنهاد می دی؟

 دستم رو گرفت و بلندم کرد و رو به حسام و احسان گفت:ما می ریم آماده شیم.

 رفتیم تو اتاق و درو بست.

 تانیا:چته دیوونه چرا باز پاچه می گیری؟؟

می دی ها؟؟نمی گی اگه پارسا بفهمه باید الهی گور به گور بشی،تو جلو اونا چرا همچین پیشنهادی –

گور خودم رو بکنم و برم توش بخوابم؟وای خدا دارم دیونه می شم،حاال چیکارکنم؟هرچی می کشم 

 همش از دست تو می کشم تانیا.

 تانیا:بذار بابا حاال یه فکری می کنیم.

 آخه تو عقل داری که می خوای فکر کنی؟؟–

 رسا هم بگو بیاد،ها چطوره؟چپ چپ نگام کرد و گفت:خب به پا

 نه بابا عجب فکری،حاال منم گفتم بنظرت اونم قبول می کنه؟–
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 تانیا:من نمی دونم دیگه همین فکر خوبیه،از اینکه بهش نگی که بهتره!.

 حاال وایسا بزنگم ببینم چی می شه.حاال بدو برو بیرون.–

ا داشتم.وای خدا همش می گفت بدش تا تماس از پارس۴تانیا رو کردم بیرون و گوشیم رو برداشتم،

 میاد جواب تلفناش رو ندما؟!االن جنازم رو می ذاره.

 شمارش رو گرفتم اینقدر بوق خورد دیگه داشت قطع می شد که صداش توی گوشم پیچید:الو ؟

چرا اینقدر دیر جواب دادی؟می خواستم قطع کنم دیگه،می ذاشتی وقتی سرت خلوت شد جواب می –

 بین پارسا.....دادی اصالً، ب

پارسا:بابا چیه یه سره شدی؟وقتی من صدبار زنگ می زنم جنابعالی جواب نمی دن حاال من فقط یه 

 کم دیر جواب دادم ببین خانوم چیکار می کنن.

حق داشت اگه دیر جوابم رو می داد سکته می کردم چه برسه به این که چند بار زنگ بزنم و جواب 

 نده.

 ببشید خب.!!–

 گفت:صد بار گفتم ببشید نه ببخشید.بعدشم دفعه ی آخرت باشه دیر جواب می دی ها؟؟ خندید و

 وای خدا من عاشق خنده هاشم چقد خوشگل می خندید دلم ضعف رفت براش.

 _باشه نفسم.می خواستم یه چیزی بهت بگم ولی قول بده عصبانی نشی؟؟

 پارسا:باشه بگو خانومم.

 لم قند آب شد.از کلمه ی خانومم که گفت کلی تو د
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 راستش صبح که از خواب بیدار شدم و رفتم پایین دیدم خاله اینا اومدن با حسام و....–

 نتونستم ادامش رو بگم که خودش گفت:احسان آره؟؟

 یواش گفتم:اوهوم.

 پارسا:خب بعدش؟

خب بچه ها گفتن...گفتن که بریم پارک.به جون خودت بهشون گفتم نمیام ولی قبول نکردن و –

 ن حتما باید بیای؛منم به تو زنگ زدم که تو هم باهامون بیای تنها نباشم.گفت

 هوف راحت شدم.

 پارسا:خب حاال من باید چیکارکنم؟انتظار نداری که قبول کنم؟ها؟

خواستم جو رو عوض کنم واسه همین با خنده گفتم:خب از اونجایی که تو عشق من شناخته شدی و 

عاشقمی و نمی تونی ناراحتی منو ببینی و رو حرفمم حرف نمی  منم عشق تو و همین طور که خیلی

 زنی قبول می کنی و با عشقت میای.

 تک خنده ای کرد،وای قربون اون خنده هات و چال لپت بشم که مطمئنم االن افتاده رو لپت.

 پارسا:شیطون خوب می دونی چطور خرم کنی ها؟؟

 نسبت آقا پارسامون. إه این چه حرفیه بال نسبت خر....نه چیزه..بال–

پارسا:االن که دستم بهت نمی رسه هی زبون درازی کن بذار بیام ببینم اون موقع هم می تونی زبون 

 درازی کنی؟؟

 موقع.حاال برو آماده شو و بیا. هو حاال تا اون–
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پارسا:باشه خوشگلم.یادت نره زیاد آرایش نمی کنی،مانتوت هم مناسب باشه،درضمن موهاتم بیرون 

 ی ذاری ها؟؟؟نم

 نسبت به خودم دلم ضعف رفت.از این همه توجه 

 باشه آقایی چیز دیگه ای نمی خوای؟–

 پارسا:نه دیگه برو حاضر شو میام دنبالت.

 باشه ای گفتم و قطع کردم.

سمت کمد و یه مانتو مشکی جلوباز و یه تاپ سفید درآوردم و پوشیدم،یه شلوار لی تنگ مشکی  رفتم

 هم پوشیدم.

 شستم روبروی آیینه و یه خط چشم باالی چشمم کشیدم و یه رژ کالباسی خوشگلم زدم.ن

به خودم توی آیینه نگاه کردم و یه بوس فرستادم واسه خودم...نشستم رو تخت که صدای اس ام 

 اس گوشیم بلند شد.

 پیام رو باز کردم پارسا بود:خوشگلم بیا بیرون دیگه می خوام ببینمت.!

 یعنی اومده؟!

 یهو درباز شد و تانیا اومد تو.

 تو بلد نیستی در بزنی االغ؟؟!!–

 تانیا:نوچ بلد نیستم،پاشو که آقاتون پایین منتظره.

 مثل جت از اتاق اومدم بیرون و رفتم پایین.
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 تانیا:هوی بپا نیوفتی.

 بی توجه به تانیا رفتم پایین.

بودن.احسان و حسام و پارسا منو که  احسان و خاله و مامان روبروی پارسا و حسام روی مبل نشسته

 دیدن پا شدن.

 رفتم سمت پارسا و گفتم:سالم خوش اومدی.

 پارسا هم سالم کرد.

تانیا کنار منو پارسا وایساده بود،طوری که فقط منو پارسا بفهمیم گفت:چقدر مودب شدی آبجی 

 ....هرکی ندونه من که می دونم شب و روز تو بغل هم....

 ه سریع گفتم:خفه می شی یا خفت کنم؟!!نذاشتم ادامه بد

 تانیا خندید و گفت:خفه می شم.

 پارسا ریز می خندید بی تربیت.

 حسام:خب بریم دیگه بچه ها.!

 رو به مامان و خاله گفتم:شما نمیایین؟!

 مامان:نه دخترم شما برین.

 خاله:شما برین بچه ها خوش باشین.

 صورت هر دوتاشون رو بوسیدم و رفتیم پایین.
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 تانیا:من با حسام و احسان می رم مانیا توهم با پارسا برو.

 وای این دختر چقدر پرو خدا،چه زود خودشم جا کرد پیششون.

احسان یه نگاهی بهم کرد که تو نگاهش غم و نگرانی رو می شد دید.وقتی می دیدمش عذاب وجدان 

 می گرفتم،خدایا خودت کمکش کن.

 می زنم که اونا هم بیان. بچه ها من به غزل و سارا هم زنگ–

 حسام:فکر خوبیه.

 احسان:خب کجا بریم؟!

 همه رفتیم تو فکر که کجا بریم،یهو یه فکری به ذهنم رسید.

 بریم بام تهران.–

 حسام:ایول عشق خودم.

 سرم رو خم کردم و طبق عادت گفتم:نوکر داش حسام خودمون.

ود.من از بچگی عادت داشتم با بچه ها همه زدن زیر خنده به جز پارسا که اخماش حسابی توهم ب

 اینطوری می حرفیدم خب.

 بچه ها سوار ماشیناشون شدن و منو پارسا هم سوار شدیم و راه افتادیم.

 پارسا حرفی  نمی زد و اخماش توهم بود وای خدا حتماً باز عصبانی شد.

 نگاش کردم و گفتم:پارسا چرا قیافت اینجوریه خب؟؟
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ی گفت:االن مثالً نمی دونی چرا آره؟!صد دفعه بهت گفتم دوست ندارم گرم یه کم مکث کرد و عصبان

بگیری!فکر می کنی ندیدم احسان چجوری نگات می کرد؟ببین مانیا احترام مامانت رو نگه داشتم و 

 چیزی نگفتم وگرنه اگه پسرخالت نبود که.........ال اال الله.

سام بود؟ها؟!مثل همین دختر الت ها حرف می مکث کرد و دوباره گفت:این چه طرز حرف زدن با ح

 زدی،مگه من به تو نگفتم دوست ندارم جز خودم با کس دیگه ای اینجور صحبت کنی؟؟

 چیزی نمی گفتم و سرم پایین بود.

بهم نگاه کرد و عصبانی تر گفت: پس چرا حرف نمی زنی لعنتی؟ خب معلومه خودتم می دونی کار 

 اشتباهی کردی که ساکتی نه؟؟!

گفتم: اگه احسان اونجوری نگاه می کرد چه ربطی به  دیگه داشت زیاده روی می کرد،آمپرچسبوندم و

من داره هان؟ مگه من نگاش کردم که اینجوری حرف می زنی؟! مگه نمی دونی بین تو و اون من تو رو 

می گه انتخاب کردم؟؟ پس دیگه چرا اینجوری حرف می زنی!؟چرا همش چون یه نفر دیگه یه چیزی 

یا یه جوری نگام می کنه باید اخر روی من خالیش کنی؟ درمورد حرف زدنم با حسامم بگم که ما از 

بچگی باهم بودیم و بزرگ شدیم،حاال هرجور می خوای فکر کن اونا مثل داداشامن،هم حسام هم 

 احسان.

خواد  یه نفس کشیدم،هوف خالی شدم دیگه.درسته دوسش دارم ولی نمی شد که هرچی دلش می

 بگه،باید بفهمه چی داره می گه.

 رفتیم سمت خونه ی سارا که غزلم پیشش بود.سوارشدن و راه افتادیم.

 غزل:سالم بچه ها مانیا چطوری؟پارسا خوبی؟
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 پارسا:خوبم تو خوبی؟

 غزل:مرسی.

 سالمتی عشقم تو چطوری؟–

 سارا:چخبرا؟می خواییم کجا بریم؟

 بام.–

 غزل:وای عالیه.

 قت بود که نرفتیم.و  سارا:خیلی

 چند دقیقه رسیدیم. نگفتیم،بعد دیگه چیزی

 دتر رسیدن و ما هم پیاده شدیم و رفتیم پیششون.تانیا و بقیه ی بچه ها زو

دورهم و گفتیم و خندیدیم،خالصه حسابی خیلی خوش گذشت ولی بدجور سرم درد می  نشستیم

نمی کردم حقشه،ولی باید بفهمه من فقط خودش کرد،نمی دونم چه مرگم شده.زیاد به پارسا توجه 

 رو می خوام و کسی دیگه ای به چشم من نمیاد.

 رو نشون می داد. ۸هوا تاریک شده بود به ساعتم نگاه کردم 

 تانیا:بچه ها من گرسنمه.

 همگی حرفش رو تایید کردیم و تصمیم گرفتیم بریم یه رستورانی که نزدیک باشه.
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یم بچه ها یه کم از ما جلوتر بودن ،یهو سرم گیج رفت و خواستم بیوفتم که همگی باهم پاشدیم که بر

دستی بین زمین و هوا نگهم داشت،جلوم رو واضح نمی دیدم وسیاهی می دیدم ،فقط صورت نگران 

 پارسا رو واسه چند ثانیه دیدم و بعدشم سیاهی و سیاهی و سیاهی

******** 

 از زبون پارسا:

می کرد این کاراش اعصابم رو بهم می ریخت ولی بهش حق می دادم نباید مانیا زیاد بهم توجه ن

اینقدر تند می رفتم.همه بلند شدیم تا بریم رستوران چیزی بخوریم منتظر بودم تا مانیاهم بلند بشه، 

 بلند شد و خواست راه بره که سرش رو گرفت و نزدیک بود بیوفته که سریع گرفتمش.

 بونت برم چیشده باز؟؟نگران صداش کردم:مانیا؟!قر 

 چشماش بسته بود و چیزی نمی گفت.خدایا چرا مانیا اینجوری می شه؟

 بچه ها جلوتر بودن داد زدم:تانیا؟!!!

 سرهمشون برگشت و وقتی مانیا رو بی حال دیدن دویدن سمتم.

 تانیا:پارسا چی شده؟توروخدا بگو مانیا چش شده؟

 ده؟!احسان:دِ حرف بزن لعنتی،چه بالیی سرش اوم

با خشم به احسان نگاه کردم که دیگه چیزی نگفت و رو به تانیا گفتم:نمی دونم یهو خواست بیوفته 

 که گرفتمش،فکرکنم سرش گیج رفت.

 دخترها با نگرانی صداش می کردن.
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 احسان:بلندش کن باید ببریمش بیمارستان حالش خوب نیست نمی بینی؟؟!!

 دادن به این یکی رو نداشتم.حالم اینقدر خراب بود که حوصله ی جواب 

 حسام:آره آره زود بلندش کن.

از اینکه احسان نگران مانیا شده بود خون خونم رو می خورد،اون به چه حقی باید اینقدر نگرانش 

 باشه؟

باالسر مانیا وایسادم و یه بطری آب برداشتم و با دست پاشیدم تو صورتش که بعد چند لحظه 

 چشماش تکون خورد.

 ب عشقم باش مانیا نباید چیزیش بشه فهمیدی نباید.!خدا مراق

 از زبون مانیا:

با حس خیسی صورتم چشمام رو کم کم باز کردم همه ی بچه ها باالسرم بودن،سرم بدجور تیر می 

 کشید...اصالً نفهمیدم چطور بیهوش شدم.

 تانیا کمکم کرد که بشینم.

 تانیا:قربونت برم خوبی؟حالت خوبه؟چیزیت که نشد؟

 نه...نه..خوبم چیزی نیست خودتون رو ناراحت نکنین فقط سرم گیج رفت.–

غزل:بخدا می کشمتا؟؟! چرا همش می گی چیزی نیست،چرا نمی ری دکتر؟تو که ما رو نصفه عمر 

 کردی.

 سارا:توروخدا پاشو،پاشو بریم دکتر جون من پاشو.
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 می گم خوبم چیزیم نیست.–

و دستام رو گرفت و گفت:نفسم پاشو و بچگی نکن بریم  پارسا اومد روی زمین روبروم زانو زد

 دکتر،نمی خوام چیزیت بشه به ولله می ترسم بالیی سرت بیاد.پاشو.!

از توی چشماش می شد نگرانی رو دید،دستاش رو فشردم و با اطمینان گفتم:حالم خوبه عشقم 

 چیزی نیست حتماً فشارم افتاده.

 مردیم. دی راه انداختین،پاشین گرسنگییهو حسام گفت:خب پاشین بابا فیلم هن

 همه بچه ها زدن زیر خنده،پارسا هم یه لبخند زد.

 همگی پا شدیم و رفتیم سوارماشینا شدیم و راه افتادیم سمت رستوران.

 رسیدیم و پیاده شدیم و رفتیم نشستیم روی صندلی های رستوران.بعد چند دقیقه 

ها سفارشاشون رو دادن و غذا رو آوردن و میون حرف های بچه  همه بچهگارسون اومد و منو رو داد و 

 ها شروع به خوردن کردیم.

شیطون خوب خودش رو تو دلش جا کرده بود توی  حسام نشسته بود یه نگاه به تانیا کردم،جفت

 چشمای حسامم می شد یه چیزایی رو مثل دوست داشتن خوند.

...یهو حس کردم کل غذایی که سط غذا می خندیدیممشغول غذا خوردن بودیم و حرف زدن،کلی هم و 

خوردم داره هجوم میاره تو دهنم دستم رو گذاشتم جلوی دهنم و سریع دویدم سمت سرویس 

حالم  بهداشتی.هرچیزی که خورده بودم و تو معدم بود رو آوردم باال،از بس هق زدم داشتم می مردم

 چه مرگم شده آخه؟!اصالً خوب نبود سرم خیلی درد می کرد،وای خدا 

 دستم کردم و پاشیدم توی صورتم.آب پر 
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 درو باز کردم که با بچه ها روبرو شدم.

 تانیا:آبجی حالت خوبه؟چیشده؟

 پارسا:قربونت برم چرا رنگت پریده؟بیا و بچگی نکن و بریم بیمارستان!

ز غذاش سعی کردم خودم رو سرحال نشون بدم و گفتم:چیزی نیست،حالم بهم خورد فکرکنم ا

 بود.ولی االن خوبم.

 احسان:مطمئنی خوبی؟

پارسا کنارم بود یهو برگشت سمت احسان که چیزی بگه سریع دستش رو گرفتم و رو به احسان 

 گفتم:آره خوبم،یه کم سرم درد می کنه اگه می شه بریم خونه.

 غزل:آره آره بریم خونه بهتره مانیا حالش زیاد خوب نیست.

رون،احسان گفته بود که خودش غزل و سارا و تانیا رو می رسونه که من زودتر از رستوران زدیم بی

 برسم خونه.

 سوار ماشین پارسا شدم،ماشین رو روشن کرد و راه افتاد.

پارسا آرنج دستش رو از پنجره گذاشته بود بیرون و هر چند دقیقه یک بار دست می کشید توی 

 هش دست می داد.موهاش،هر وقت عصبانی می شد همین حالت ها ب

 یکی از دستش روی فرمون بود و اون یکی دستشم روی دنده گذاشته بود.

دستم رو گذاشتم رو دستش که روی دنده گذاشته بود و آروم گفتم:پارسا!؟چرا اینجوری می کنی آروم 

 باش.!
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دستش رو کشید روی صورتش رو نفسش رو با حرص داد بیرون و گفت:چجوری آروم باشم مانیا؟ 

چی بهت بگم آخه چرا با خودت لج می کنی؟چرا نمی ذاری ببرمت بیمارستان؟می خوای چیو ثابت من 

کنی؟می دونی اگه چیزیت بشه دیوونه می شم؟می دونی اگه نباشی منم دیگه نیستم؟پس چرا این 

 کارا رو می کنی؟!!

:جوابم رو بده ماشین رو زد کنار و برگشت سمت من و دستام رو گرفت و تو چشام نگاه کرد و گفت

 چرا نمی ری بیمارستان؟

 بغض راه گلوم رو بسته بود،داشتم خفه می شدم،اگه چیزی نمی گفتم می مردم.

صدام رو بردم باال وگفتم:نمی تونم پارسا چرا نمی فهمی می ترسم،می فهمی ترس چیه؟می ترسم از 

بشنوم که نمی خوام،می ترسم این که برم و یه چیزیم باشه،می ترسم از این که برم و بخوام چیزایی 

 از هرچی دکتر و آزمایش و سوزن و هر کوفتی که به دکتر وصل بشه.

دیگه نتونستم جلوش رو بگیرم،بغضم شکست و تبدیل به گریه شد،با هق هق گفتم:می ترسم پارسا از 

اینارو این که از دستت بدم،می ترسم از این که دیگه کنار تو و خونوادم و دوستام نباشم،می فهمی 

پارسا؟می ترسم از این که همش فکرکنی یه چیزیت هست ولی نمی تونی باهاش روبرو بشی.حاال 

 دالیلم رو فهمیدی؟فهمیدی چرا از بیمارستان بیزارم؟؟!

اشکام همین جوری می ریخت روی صورتم،یهو دستم کشیده شد و پرت شدم توی بغلش و هق هقم 

 ون می کنی،خسته شدم دیگه.بیشتر شد.خدایا چرا این کارا رو باهام

آروم با دستاش سرم رو نوازش می کرد،سرش رو خم کرد و کنار گوشم گفت:هیس! گریه نکن عشقم 

 تو هیچیت نیست و نمی ذارمم که چیزیت بشه.تا ابد مال خودمی و نمی ذارمم ازم جداشی.
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 تو بغلش آروم گرفتم،انگار بغلش برام مثل آرامبخش بود.

بیرون،دستش رو دور صورتم گذاشت و با انگشتای شصتش اشکام رو پاک کرد و  از توی بغلش اومدم

گفت:دیگه گریه نکن باشه؟آروم باش،نمی دونی وقتی گریه می کنی اشکات دیوونم می کنن.حاال 

 بخند؟؟

 یه لبخند بی جون زدم.

 پارسا:قربونت برم همیشه بخند.

 سمت خونه. دیگه چیزی نگفتیم،ماشین رو روشن کرد و راه افتادیم

بعد چند مین رسیدیم در ساختمون و ازش خداحافظی کردم و رفتم باال.درهپ اتاقم رو باز کردم و 

مانتوم رو درآوردم و خودم رو پرت کردم روتخت و پتو رو کشیدم سرم،حوصله ی عوض کردن لباس 

 رو نداشتم...اعصابم از همه چی خورد شده بود.

 به سه نرسیده خوابم برد.

******** 

با صدای جیغ و سروصدا الی چشمامو باز کردم.وای خدا دارم دیوونه می شم از دست اینا.بالشت رو 

 گذاشتم رو سرم تا بلکه کمتر صداشون رو بشنوم.

یهو در به طور وحشتناکی باز شد و با دیوار برخورد کرد،یک متر پریدم و نشستم توی جام و همونطور 

وردی؟آدم نیستی ببینی وقتی یکی خوابه نباید اینجوری مثل خر با داد گفتم:هوی مگه طویله گیر آ

 سروصدا کنی؟
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تانیا و غزل بر و بر نگام می کردن یهو غزل گفت:هوی پیاده شو باهم بریم ساعت خوابم یه وقتی داره 

بعد از ظهره.مثالً شما فردا می خواین برین ۲ها،پاشو یه نگاه به ساعت بنداز بعد حرف بزن،ساعت

 ری برا برادرت بعد تو گرفتی خوابیدی؟؟بعدشم......خواستگا

تانیا نذاشت ادامه بده و با جیغ گفت:بسه بابا سرم رفت با شما دوتا یه کله همش حرف می 

 زنین،هوف.

 رو کردم سمت غزل و گفتم:خب حاال چه مرگته؟نمی تونستی وایسی تا بیدارشم؟

 خوابیدی.! غزل دست به کمر گفت:اگه تورو می ذاشتن تا فردا می

واال من اولین بارمه می بینم،به جای این که ما بریم دنبال عروس خانم،عروس خودش اومده دنبال –

 ما و به زور می خواد ببرمون واسه خرید.

 غزل و تانیا زدن زیر خنده و غزل گفت:زود بیا پایین منتظرتیم.

 بعدم رفتن بیرون.

مت کمد و یه تیشرت سفید با یه شلوارک مشکی که بلندشدم و رفتم دستو صورتم رو شستم و رفتم س

 تا زیر زانوم بود پوشیدم.موهامم شونه زدم و دم اسبی بستم باال.

 رفتم پایین که همه نشسته بودن روبروی تلوزیون.به همه سالم دادم و رفتم نشستم کنار مانی.

 مانی:زیبای خفته کی می خواست بیداربشه؟

که انتخاب کردی ها؟این همه دختر، آخه حیف تو نیست؟این مثل وجدانن داداش این چه دختریه –

 دیونه ها نه می ذاره آدم بخوابه نه............
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 با بالشتی که خورد توی سرم بقیه ی حرفم رو نزدم.

 چتـــه وحشی؟؟–

 غزل:کم حرف بزن که کتک نخوری.!

 رو کردم سمت مامان که داشت می خندید.گفتم:إه ببین مامان؟!

 عروسم رو اذیت نکن مانیا.مامان:

 ببین داداشی هیشکی منو دوست نداره،مامانم که هنوز هیچی نشده عروسم عروسم راه انداخته.–

 سرم رو انداختم پایین و خودم رو لوس کردم.

 می تونه به ته تقاری من حرفی بزنه؟! کسی مانی:بیا عشق داداش مگه

 ه غزل که با این کارم همه زدن زیر خنده.رفتم بغل مانی و زبونم رو تا ته دراوردم واس

 پیش بقیه بلند شدم و رفتم تو آشپزخونه و یه دل سیر غذا خوردم. از

 _وای چقدر گشنم بود.

 یه صدا از پشت سرم اومد:یه کم بیشتر می خوردی آخه خیلی کم خوردی!؟

 برگشتم سمت صدا که دیدم احسانه،وای اینا کی اومدن؟؟!

 سالم،کی اومدین؟؟–

 احسان دوباره شیطون شد و گفت:همون موقع که خانوم داشتن غذا می خوردن.

 إه احسان تو داشتی منو نگاه می کردی ببینی چقدر غذا می خورم؟؟–
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 احسان خندید و گفت:اگه یه کم کمتر بخوری خیلی خوب می شه.!

 می بینی که به کوری چشم حسود هیکلم خیلی هم روفرمه و چاق نمی شم.–

 ون که صدالبته.احسان:ا

 بیا بشین.–

 احسان صندلی رو کشید عقب و نشست.

انصافاً هیکل خودشم خیلی خوب بود به چشم برادری دخترکش بود،احسان کالً قیافه ی خوبی داشت 

به دل هر دختری می نشست.چشماش قهوه ای تیره بود و پوستشم گندمی روشن،بینی و لباشم 

 الشن ولی احسان محلشون نمی داد.متناسب بود.فکرکنم هزارتا دختر دنب

 احسان:بسه بابا خوردیم،خودم می دونم خوشگلم.

 وای ضایع کردم،خواستم که کم نیارم گفتم:یه کم نوشابه واکن برا خودت کم نیاری.

 احسان خندید و گفت:خوشم میاد هیچوقت کم نمیاری،اصالً اهل کم آوردن نیستی.

اصالً اهل کم آوردن نبودم...خوشحال شدم براش که به هردوتامون زدیم زیر خنده.راست می گفت 

 خودش اومد و داره سعی می کنه مثل قبل رفتار کنه.

 احسان:چخبر از دانشگاه؟

 هیچ خبر خاصی نیست،کم کم دیگه باید صدام کنی خانوم دکتر–

 به چشم خانوم دکتر. احسان:ای

 با خاله اومدی؟–
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 راستش......احسان:نه همینجوری اومدم یه سری بزنم 

حس کردم می خواد یه چیزی بگه ولی نمی تونه.پیش دستی کردم و گفتم:می خوای چیزی بگی 

 احسان؟؟

 احسان:می شه بریم تو اتاقت یه کم حرف دارم باهات.

 باشه،پاشو بریم.–

بلندشدم و احسانم پشت سرم میومد از پله ها رفتیم باال و در اتاقم رو باز کردم و رفتیم 

..یعنی چی می خواست بگه خدا؟ان شاال که خیره....نشستم رو تخت و احسانم صندلی میز داخل..

 آرایشیم رو براداشت و اومد نشست روبروم.

 منتظر موندم ببینم چی می خواد بگه.

 چند دقیقه گذشت ولی چیزی نگفت حتماً می خواد ببینه از کجا شروع کنه.

 خب احسان می شنوم،چی می خواستی بگی؟–

رو بلند کرد و تو چشام نگاه کرد و شروع کرد به حرف زدن:ببین مانیا منو تو از بچگی باهم  سرش

بزرگ شدیم همیشه خونه های همدیگه در رفت و آمد بودیم،من از بچگی هواتو داشتم،شاید یادت 

نباشه ولی نمی ذاشتم هیشکی بهت نگاه چپ بکنه تا موقعی که بزرگتر شدیم،از همون نوجوونی 

داشتم،این دوست داشتنم مال یکی دوروز نیست ماله چندین ساله ولی به روی خودم  دوست

نمیوردم،همیشه عاشق شیطنتات،خنده هات،بازی گوشی هات و غد بازی هات بودم،به هیچ پسری رو 

سالت شد یادته خونوادگی رفتیم شمال کنار ۰۹نمی دادی خیلی خوشم میومد از این کارات.موقعی که 

 بودیم همه رفته بودن فقط منو تو مونده بودیم؟ دریا نشسته
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منم سرمو تکون دادم به معنی آره.هیچوقت سفرامون به شمال رو فراموش نمی کردم از بس خوش 

 می گذشت.

ادامه داد:کنار دریا که بودیم می خواستم بهت بگم چقدر دوست دارم ولی نگفتم،پیش خودم گفتم 

یده که بخواد به ازدواج فکر کنه،گفتم باید به فکر درست فعالً بچه ای و هنوز به اون سن نرس

 باشی،می دونستم که چقدر آرزوی دکتر شدن رو داری پس بازم ساکت موندم تا موقعی که.....

یه کم مکث کردو گفت:تا موقعی که پارسا اومد توی زندگیت.وقتی فهمیدم حتی نمی تونی تصور کنی 

شبایی که تو خیابونا قدم می زدم مثل بی خوابی کشیدم،چه که تا صبح  چه دردی کشیدم،چه شبایی

 دیوونه ها.خیلی دوست داشتم،نمی گم فراموشت کردم هنوزم دوست دارم.

بود حرفاش برام سنگین بود خیلی.با دستش چونم رو گرفت و سرم رو آورد باال،مجبورم  سرم پایین

ت برام بسوزه یا چیز دیگه ای،نمی خوام دیگه کرد تو چشماش نگاه کنم.ادامه داد:اینارو نمی گم که دل

،می خوام دیگه برات مثل یه دوست باشم فکرکنی که من چیا بهت گفتم،اینارو گفتم تا بدونی

هرمشکلی که داشتی بهم بگی تا اگه تونستم حلش کنم.می خوام مثل مانی باشم برات،مثل یه 

فراموش کنی و منو به عنوان یه دوست یا برادر.می تونی مانیا،می تونی هرچیزی که بهت گفتم رو 

 برادرت قبول کنی؟؟

بهش بگم االن؟یعنــی می تونم حرفاش رو فراموش کنم؟یعنی اون می تونه مثل قبل باهام رفتار  چی

کنه؟می دونم احسان هرحرفی بزنه واقعاً بهش عمل می کنه و حرفش برام مثل سنده.بنظرم اینجوری 

 شم کنه.بهتره،می تونه کم کم فرامو 

تو چشماش ذل زدم،چشماش مثل آیینه پاک و بی ریا بود،صداقت توشون موج می زد و باعث می 

 شد بیشتر از قبل بهش اعتماد کنم.
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 یه قطره اشک سمج از گوشه ی چشمم سرخورد و تا پایین لبم راهش رو کشید.

شی برام ولی قول بده هیچ آروم سرم رو تکون دادم و گفتم:باشه....باشه قبول می کنم که مثل مانی با

 وقت تنهام نذاری و تو هر شرایطی کنارم باشی،اینو بهم قول می دی؟؟

 تو چشام نگاه کرد و آروم گفت:قول می دم،مطمئن باش.

 یه لبخند بی جون زدم،همیشه به احسان حس خوبی داشتم از همون اول مثل داداشم بود و هست.

ط خواستم حرفام رو بهت بگم که گفتم،بازم ممنون که به بلند شد و گفت:خب من دیگه برم مانیا فق

 قبولم کردی. عنوان یه دوست

سری تکون دادم و از اتاق رفت بیرون.هوف خدا خودت کمکش کن فراموشم کنه و یه عشق تازه بنداز 

 توی قلبش.

 اخل.آخ حاال کی حوصله ی خرید رفتن رو داره؟توهمین فکرا بودم که دریهو باز شد و غزل اومد د

 تو واقعاً چیزی از در زدن یا حریم خصوصی سرت نمی شه؟؟؟!!–

 غزل نیشش رو باز کرد و گفت:واه منو تو نداریم که عشقم!

 چپ چپ نگاش کردم و گفتم:واقعاً پرویی غزل.

 غزل:باشه بابا حاال پاشو آماده شو دیگه می خوایم بریم.

 نمی شه من نیام؟ خدا خفت کنه غزل،بخدا همش باعث دردسری برامن.حاال–

 غزل دست به کمرشد و گفت:عمراً،اصالً حرفشم نزن.
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هـوف خدا،همیشه عاشق این بودم که عروسی مانی باشه و براش برم خرید و....،ولی االن از بس 

 سرم درد می کنه حس و حال هیچی رو نداشتم.

ردم و یه تاپ سفیدم پوشیدم غزل رو کردم بیرون و رفتم سراغ لباسام،یه مانتو کوتاه جلوباز قرمز دراو 

سانت هم پوشیدم.یه کمی آرایش کردم و کفش اسپرت قرمزم روهم ۹۱زیرش و یه شلوار جذب سفید 

 پوشیدم.شال و کیفم رو برداشتم و از اتاق زدم بیرون.

 قرارشد منو غزل و مامان و مانی بریم.بابا که شرکت بود تانیا هم که جایی کار داشت نیومد.

 شین شدیم و راه افتادیم.بعد چند مین رسیدیم و پیاده شدیم و رفتیم توی پاساژ.همگی سوار ما

هرچیزی که نیاز بود رو خریدیم،از خرید لباس بگیر تا انگشتر و مانتو و کفش و شلوار و شال 

 و........خالصه همه چی.

 وای خدا کمرم برید.همه ی خریدا رو گذاشتیم توی ماشین.

 ه همیشه ی خدا باعث دردسری.وای غزل خدا خفت کنه ک–

 غزل:اینقدر غر نزن چندوقت دیگه هم برا خودت باید بیایم خرید ببینم اون موقع هم غر می زنی؟؟

 هو حاال کو تا اون موقع.!–

بعد کلی کل کل و نصیحت های مامان و خندیدن مانی رسیدیم خونه.وسیله هارو برداشتیم و رفتیم 

 نشون.باال،غزلم خدافظی کرد و رفت خو 

 وای خدا از دستش راحت شدم.–

 مانی:إه پشت سر خانومم حرف نزنیا؟!
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 جمع کن بابا اگه خانومت آدم بود چیکارمی کردی؟؟–

 مامان:شما دوتا هنوز بزرگ نشدین،از عصر تا االن اینقدر کل کل کردین من جای شما خسته شدم.

 تانیا از اتاق زد بیرون و سالم داد و گفت:خب چیا خریدین؟

 صبی از سردرد و همه ی فشارها سرم گفتم:همینایی که می بینی.ع

 تانیا:أه چه بداخالق.

 همیشه وقتی خسته می شدم بداخالق می شدم دست خودم نبود.

 پاهام شکست از بس از این پاساژ رفتیم تو اون پاساژ،من برم تو اتاقم.–

 مانی:برو پیرزن داداش.

 م از همتون خورده؟!مانی میام می زنمتا می دونی که اعصاب–

 مانی:تسلیم با تو نبودم.

 خندیدم و گفتم:من رفتم.

 مامان:بیا شام بخور بعد بخواب.

 نه مامان جونم نمی تونم.–

رفتم تو اتاقم و لباسام رو با یه نیم تنه و شلوارک سفید عوض کردم،موهامم باز کردم و دراز کشیدم 

 رو تخت،هوف چقدر خسته ام خدا.

 ا پارسا حرف نزدم،مثل جت پریدم رو گوشی ،چندتا تماس بی پاسخ ازش داشتموای خدا هنوز ب
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 زود شمارش رو گرفتم و بوق چهارم جواب داد:بعله؟!

 سالم،خوبی عشقم؟!–

........ 

ببخشید دیگه،می دونم کار خوبی نکردم که جواب ندادم ولی جون خودت همش خرید بودم برای –

 دم حتی سرم رو بخارونم.خاستگاری مانی،بخدا اصالً وقت نکر 

 پارسا:باشه.!

 باشه؟از دستم ناراحتی؟باهام قهری؟ همین؟؟فقط–

 پارسا:ناراحت که هستم،ولی هرچقدرم ناراحت باشم نمی تونم باهات قهرکنم.

 ؟!عاشقتم پارسا،حاال بخند–

 خندیدو گفت:من بیشتر دیوونه!

 بعد کلی حرف زدن تماس رو قطع کردم.

 ونیم بود،چقدر زود گذشت.۰۰نگاه کردم به ساعت

 به سه نرسیده خوابم برد. زیاد و سردرد و بستم از خستگیچشمام ر

********* 

 خدایا قربونت برم این دیگه چه سردردیه!دارم می میرم. سردرد بدی از خواب بیدارشدم، با

 بلندشدم و نشستم روتخت که سرم تیر کشید و یه آخ گفتم.
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ر و با کمک دیوار تا آشپزخونه رفتم،اگه دیوار نبود حتماً می افتادم.از توی دستم رو گرفتم به دیوا

 تا مسکن برداشتم و بدون صبحانه خوردم.۱یخچال 

صبح بود،عصرباید می رفتیم خونه ی غزل ۰۱مانی و بابا حتماً االن شرکت بودن.به ساعت نگاه کردم 

 بکنم.ای خدا مامانم که االن مطب. اینا برای خاستگاری.با این سردرد هیچ کاری نمی تونستم

 به زور خودم رو تا روی کاناپه رسوندم،جلوم رو نمی تونستم واضح ببینم،تار می دیدم.

 حس می کردم االنه که بیارم باال بدجور حالم بهم می خورد،این دیگه چه کوفتی بود اول صبحی.

 برد. دراز کشیدم روی کاناپه و چشام رو بستم نفهمیدم چیشد که خوابم

******* 

نمی دونم چقدر گذشته بود که حس کردم یکی داره دست می کشه تو موهام،چشمام رو باز کردم و 

 مانی رو دیدم.

 ظهره،بیا ناهار بخور.۱مانی:خوشگلم چرا اینجا خوابیدی؟پاشو ساعت 

رو به محض این که نشستم سرم بدجور تیر کشید،سردردم کم که نشد هیچ دوبرابرم شده بود.دستم 

 گذاشتم رو سرم و گفتم:آخ ســرم.!!!

 مانی با نگرانی نگام کرد و گفت:چیشده؟حالت خوبه؟

 به زور گفتم:سرم....سرم خیلی درد می کنه از صبح دیوونم کرده.

 مانی:پاشو لباس بپوش بریم دکتر حالت خوب نیست.

 بهتر می شم. نه...نه مانی دکتر نمی خواد –
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 ر شاید بهتر بشی.مانی:حداقل پاشو یه چیزی بخو 

 نه گرسنه نیستم،می رم تو اتاقم واسه عصر خواستین برین بیدارم کنین.–

 مانی:باشه برو استراحت کن.

سردی زیر بینیمه، دست  به اتاقم رفتم و در رو بستم و روی تخت نشستم. حس کردم یه مایع

آیینه رفتم و به خودم  نه جلوینگاه کردم که دیدم سر انگشتام خونی شدن. ناباورا گذاشتم باالی لبم و

نگاه کردم؛ از دماغم خون اومده بود و تا کنار لبم کشیده بود.زود به دستشویی رفتم و به صورتم آب 

شم؟ این خون مال چیه؟ اشک هام ناخداگاه اینجوری می . خدایا من چمه؟ چرازدم و خون رو شستم

 اومد.ریختن از بچگی از خون بدم میروی صورتم می

ریختم، بین اشک هام دراز کشیدم و همینجوری که اشک می صورتم رو خشک کردم و روی تخت

 خوابم برد.

****** 

شبه باید بریم خونه ی غزل این ۸  صدای مامان الی چشمام رو باز کردم: مانیا؟دخترم پاشو! ساعت با

 ها. پاشو یه چیزی بخور! هنوز ناهار هم نخوردی.

 مامان بیرون رفت. حوصله ی هیچ کاری رو نداشتم؛ سرم به شدت درد می کرد.باشه ای گفتم که 

بلند شدم و خودم رو توی آیینه نگاه کردم، چقدر قیافم بی روح شده بود. صورتم رو شستم و رفتم 

 پایین.

 مانی: مانیا! حالت خوبه؟ بهتری؟

 بی حال گفتم: اوهوم،خوبم.
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 نمونده.مانی: پاشو یه چیزی بخور رنگ به صورتت 

 _اشتها ندارم داداشی.

شم ها! باید خودم ببرمت و یه سری آزمایش ازت بگیرم تا خیالم مامان: پاشو دختر دارم نگرانت می

 راحت بشه.

 _نه مامان چیزی نیست خوبم. دیشب تا دیروقت بیدار بودم؛ حتما بخاطر همونه.

 مامان:خیلی خب.

پزخونه و رفتم. اصالً اشتها نداشتم، نمی تونستم چیزی بخاطر این که نگرانشون نکنم بلند شدم به آش

 بخورم.

لیوانی گرفتم و از توی یخچال آب پرتغال رو برداشتم. نصف لیوان خوردم؛ همین رو هم به زور خورده 

 بودم.

 شم!داد. هوف خدا! خسته شدم دارم دیونه میهنوز حس حالت تهوع بهم دست می

 از آشپزخونه زدم بیرون.

 انیا برو حاضرشو! مانی رفته آماده بشه، بابات هم داره میاد.مامان: م

 _پس تانیا کجاست؟ نمیاد؟

 مامان: رفته خونه دایی علی؛ حال زنش خوب نبود باید فردا یه سری بهش بزنیم.

 _آهان باشه.
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به اتاقم و سره کمد لباس هام رفتم. یه کت و شلوار مشکی که حاشیه ی سفید داشت و خیلی هم  

ود و یه جفت کفش پاشنه بلند مشکی و یه شال حریر سفید برداشتم و پوشیدم. جلوی آیینه شیک ب

رفتم، از قیافه ی خودم ترسیدم، اینقدر رنگم پریده بود. یعنی این واقعاً من بودم؟ هرکی من رو این 

 کرد.دید، حتما سکته میریختی می

  خوب شدم.یه کم کرم، خط چشم، ریمل و یه رژ کالباسی هم زدم؛ حاال

 از اتاق بیرون زدم که مامان و بابا  هم آماده از اتاقشون بیرون اومدن.

 _سالم بابایی.

 بابا سرم رو بوسید و گفت: سالم خوشگل بابا. وایسا ببینم! چرا اینقدر صورتت بی حال شده بابایی؟!

 کنه._چیزی نیست بابا یه کم سرم درد می

 خوای بریم بیمارستان؟بابا: می

 شم. پس آقا داماد کو؟بابا چیزی نیست خوب می _نه

 مامان: رفته گل و شیرینی بخره.

همون موقع دربازشد و مانی با یه بسته شیرینی و یه دسته گل بزرگ خیلی خوشگل که گل های رز 

 قرمز و سفید داشت، وارد اتاق شد و گفت:بزنین بریم که دیر شده.

 ه.بابا: شادوماد ما رو باش چقدر عجله دار 

 مانی هم خندید.
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خیلی خیلی خوشگل شده بود. یه لحظه دلم گرفت و ناراحت شدم  مانی تو اون کت و شلوار طوسی،

 خواد از پیش ما بره.کنه و میاز اینکه مانی داره ازدواج می

 مانی:مانیا با توام بیا دیگه.

 _ها؟ اومدم...اومدم. بریم.

 از خونه زدیم بیرون و سوار آسانسور شدیم. 

 خونه ی غزل اینا پیاده شدیم و بابا زنگ در رو فشار داد.

 از سردرد، به زور سرپا وایساده بودم. عصبانی بودم که بهترین روز عمرم باید اینجوری باشم.

پدر و مادر غزل باهم به استقبالمون اومدن. غزل هم یه کم باالتر وایستاده بود.کثافت چه خوشگل و 

 صورتی خوشگل پوشیده بود.ناز شده بود،یه کت و دامن 

بابا و مامان و مانی با پدر و مادر غزل سالم و احوال پرسی گرمی کردن و مانی هم دسته گل و 

 شیرینی رو به غزل داد.

 سمت غزل رفتم و گونش رو بوسیدم و گفتم: چه خوشگل شدی عروس خانم!

 دی؟زنم جواب نمیغزل: معلوم هست کدوم گوری هستی اینقدر زنگ می

-زنمت ها! اصالً حوصله ندارم. همین االن هم به زور، سر پا وایسادم؛ دارم از سر گیجه میغزل می_

 میرم.

 غزل: خیلی خب گمشو بشین.

 _این هم از مهمون نوازیته آره؟
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 غزل: آخه تو مهمونی میمون؟

 زنم تو سرت ها!_خفه االن یکی می

 ت کوفت بیارم، کوفت کنی.گیری؟ برو بشین تا براغزل: باشه بابا چرا پاچه می

چپ چپ نگاش کردم که خندید. رفتم کنار مانی رو مبل نشستم. غزلم رفت تو آشپزخونه که به رسم 

 و رسوم برامون چایی بیاره.

 یه لحظه خندم گرفت؛ اگه سینی چایی از دستش بیوفته و سینی چپ بشه، وای چقدر خنده داره.

 مانی: به چی می خندی وروجک؟

 مانی کردم و گفتم: هیچی همینجوری. یه نگاه به

غزل با سینی چایی اومد و به ترتیب به همه تعارف کرد و بعدهم کنارمادرش نشست. چقدر مودب! 

 دونم چجور مارمولکی هستی.هرکی ندونه من که می

بعد از کلی این درو اون در حرف زدن بابا بحث رو شروع کرد و گفت: خب آقای امیری! با اجازه ی 

امشب به رسم و رسوم، ما اومدیم از دخترتون برای پسرم مانی خاستگاری کنیم. ما همسایه ایم و شما 

دونین؛ پس اگه اجازه بدین این دوتا جوون شناسین و درمورد پسرم هم خوب میشما خوب ما رو می

 برن و باهم دیگه حرفاشون رو بزنن و سنگاشون رو وا بکنن.

اختیارین. اجازه ی ماهم دست شماست. دخترم، آقای مانی رو تا آقای امیری: شما خودتون صاحب 

 اتاقت راهنمایی کن.

 غزل و مانی پاشدن و رفتن تا باهم صحبت کنن.
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مامان و مامان غزل مشغول حرف زدن بودن و بابا هم، با بابای غزل مشغول حرف زدن بود. واقعاً 

-ماهه که با هم در ارتباطین تازه می حوصلم سر رفته بود.آخه شماها چه صحبتی باهم دارین؟ یک

 خوایین االن حرف بزنین؟!

سردرد، امونم رو بریده بود. بعد چند دقیقه باالخره اومدن. هردوتاشون لبخند رو لباشون بود؛ لپای 

 فهمید جوابش مثبته.غزلم گل انداخته بود، غلط نکنم اینا یه غلطایی کردن.خرم بود دیگه می

 ، حرفاتون رو زدین؟ تصمیمتون چیه؟آقای امیری: خب دخترم

 غزل سرش رو انداخت زیر و گفت: با اجازه ی شما و مامان...*قبول می کنم.*

 همگی براشون دست زدیم و شیرینی خوردیم. مامان صورت غزل رو بوسید و یه انگشتر دستش کرد.

ل تولدش سکه زدن. تا مهریه و این چیزا مشخص شد؛یه آپارتمان، به نام غزل کردن و به اندازه ی سا

 گرفتن.چندماه دیگه هم عقد و عروسی رو می

 بعد چند دقیقه نشستن و حرف زدن خدافظی کردیم و رفتیم خونه و منم رفتم تو اتاقم.

اصالً حالم خوب نبود، شدت درد سرم، بیشتر شده بود....لباسام رو با یه تیشرت و شلوار ورزشی 

 و دراز کشیدم رو تخت.عوض کردم و موهام رو هم باز کردم 

فکرم پرکشید سمت مانی. وای خدا اگه مانی بره من چیکار کنم؟ بهش وابسته بودم. درسته جای 

دوری نمیره و توی همین شهره ولی همین که دیگه پیش من نباشه، سر به سرم نذاره و کمتر ببینمش 

 ریخت.خودش حسابی اعصابم رو بهم می

 م و گفتم: بیاتوصدای تقه ی در اومد،نشستم سرجا
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مانی اومد داخل و درو بست. عادت داشت همیشه در بزنه؛ عاشق همین کاراش بودم. درست 

 رفتم تو اتاقش.نداختم پایین و میبرعکس من که سرم رو می

اومد نشست کنارم رو تخت و گفت: خواهر کوچولوم چرا اینقدر تو خودشه؟ فکرکردی حواسم بهت 

 یشده؟نیست؟ها!حاال بگو ببینم چ

 سرم رو انداختم پایین و گفتم: هیچی!

 خوای به من بگی؟مانی:به من نگاه کن! نمی

 خوای از پیشم بری ناراحتم.حاال فهمیدی؟چشماش نگاه کردم و گفتم: از اینکه می تو

 اول نگام کرد و بعد بلند زد زیرخنده.

میرم همین واحد روبرویی  که  خوام برم، تازش هم، اگه بخوام برم،مانی: دیوونه من که جایی نمی

 ازت دور نباشم. خوبه؟

رفت گفت: شبت بخیر م. مانی لپم رو بوسید و درحالی که از اتاق بیرون میآروم سرم رو تکون داد

 به چیزی هم فکر نکن. خواهرکوچولوم. بگیر بخواب

 .شب بخیر._باشه داداش

 رفت بیرون درم بست.

تخت دراز کشیدم و چشم هام رو بستم. به زور سعی کردم بخوابم. سردرد امونم رو بریده بود؛ روی 

 کاش دیگه فردا سردرد نداشته باشم!

******* 
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تابش مستقیم نور خورشید به صورتم چشم هام رو بازکردم، سرم سنگین شده بود به هیچ طریقی   با

میرم...خدایا! نوکرتم بسه  تونستم ازشدت درد تکون بخورم. ای خدا این دیگه چه دردیه، دارم مینمی

 دیگه، تحمل ندارم.

داد. امروز جمعه بود و کالس نداشتم.هرچی خواستم بلندشم، رو نشون می۰۰به ساعت نگاه کردم 

 بستم و دوباره خوابیدم. نتونستم؛ آخر هم چشم هام رو از درد

******* 

یدم که باالسرم نشسته. یه با حس نوارش دستی روی صورتم چشمام رو آروم باز کردم و پارسا رو د

لبخند بی جون بهش زدم که گفت: قربونت برم نفسم چیشده؟چرا اینجوری رو تختت افتادی؟هرچی 

بهت زنگ زدم جواب ندادی. زنگ زدم مانی که گفت حالت زیاد خوب نیست و خوابی. منم طاقت 

من پیشتم نیازنیست از چیزی نیاوردم و اومدم اینجا.حاال آماده شو بریم دکتر! توروخدا لج نکن پاشو 

شبه تواز دیشب ۸بترسی باشه؟بلندشو قربونت برم دوست ندارم اینجوری ببینمت. ببین االن ساعت

 کنی!تاحاال خوابی بخدا داری نگرانم می

از این همه مهربونی و نگرانیش دلم ضعف رفت. آروم روی تخت نشستم. سرم نسبت به قبل یه کم 

یه کم. بخاطر این که بیشتر نگران نشه خودم رو زدم به بیخیالی و گفتم:  بهتر شده بود؛ البته فقط

 کرد که االن بهترم، باورکن.سالم عشقم! بابا من خوبم؛ فقط یه کم سرم درد می

 پارسا نگران گفت:یعنی باور کنم؟

 چشم هام رو بازو بسته کردم و گفتم:آره بابا خوبم باورکن.
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ه باز بود رو پشت گوشم زد و آروم گونم رو بوسید و سرم رو بلند شد و نشست کنارم. موهام ک

خوامت دختر! تو با اون چشم هات من رو جادو کردی که هیچ گذاشت رو سینش و گفت: خیلی می

 تونست این کارو باهام بکنه.دختری نمی

بهشون زد، پارسا بلندم کرد و بردم سمت آیینه ی میز آرایشم و موهام رو از پشت جمع کرد و یه گیره 

 که باز نشن.

 خوای چیکارکنی پارسا؟با تعجب گفتم: می

 پارسا:هیس!

 من رو به آیینه بودم و پارسا هم پشت سر من. 

پارسا دست کرد تو جیبش و یه گردنبند درآورد و دورگردنم بست. یه بوسه ی آروم زد روی شونم و 

 یاد من بیوفتی.خوام هروقت اینو ببینی گفت: هیچوقت از خودت جداش نکن! می

به گردنبند نگاه کردم، یه زنجیر خیلی ظریف و ناز داشت و یه مروارید سفید زیبا تو یه شیشه بود. 

 قشنگ بود. واقعاً خیلی

 ؟خیلی نازه. یه نگاه تو چشماش کردم و گفتم: این چیه

 خودت جداش نکن!پارسا: این مروارید عشقه، مروارید عشق من و تو. تا ابد این رو بذار دورگرنت و از 

کنم. مثل چشم هام از مروارید خیلی خوشگله پارسا! واقعاً ممنون. هیچوقت ازخودم جداش نمی–

 کنم.عشقمون محافظت می

 پارسا:خب حاال پایه ای بریم بیرون و شام بخوریم؟
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 .اوم، باشه–

به الی موهام پارسا اومد جلو و کلیپس موهام رو باز کرد و همه ی موهام دورم ریختن ،سرش رو ال

 ؟ این موها بهشت منن.کرد و گفت: هیچوقت کوتاهشون نکن باشه

 خدایا من عاشق این مرد بودم! هیچوقت با این من رو امتحان نکن! خدایا خودت مراقبمون باش!

 خب عشقم زیادی تو بهشتم چرخیدی حاالپاشو که گرسنمه.–

 آماده شو بیا.و گفت: بریم عشقم من پایین منتظرتم،  پارسا خندید

 .شم بلند شدم که آماده  باشه ای گفتم و پارسا بیرون رفت و منم

پوشیدم. هوا کم کم داشت سرد می شد. و یه مانتو بافتنی با یه شلوار مشکی  سمت کمدم رفتم

 حوصله ی آرایش نداشتم فقط یه رژ صورتی زدم با یه ریمل.کیف یه طرفم رو برداشتم و رفتم پایین.

 :مانیا حالت بهتر شد؟مامان

 آره مامان بهترم.–

 مامان:قربونت برم پارسا پایین منتظرته یه لباس گرم بپوش بیرون هوا سرده سرما می خوری.

 باشه مامان جون.–

 بوسیدم و خدافظی کردم و رفتم پایین.پارسا رو دیدم که تکیه داده به ماشین. رفتم گونش رو

 م.پارسا:اومدی خوشگل؟ بیا سوارشو بری

 سرم رو تکون دادم و سوارشدیم و راه افتادیم.

 ریم؟حاال کجا داریم می–



 
 
 

 
411www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

 پارسا: یه جای خوب عروسکم.

 کنم تا برسیم که.خب من االن از فضولی دق می–

 رسیم.پارسا: إه خدانکنه یه کم تحمل کن می

 صورتم رو کردم سمت پنجره و با حالت قهر نشستم.

 پارسا:عشقم؟قهرکردی؟

 نوچ.–

 سا:عشقم؟حاال قهرنکن دیگه سوپرایزه خب.پار 

 کردم آخه گناه داره.نباید اذیتش می

 سمتش و گفتم: حاال که سوپرایزه، باشه آشتی.صورتم رو کردم 

 پارسا:قربون خانومم برم من.

 _إه خدانکنه.

 دیگه چیزی نگفتیم تا رسیدیم.

 رو پارک کرد و پیاده شدیم. ماشین

خوشگل بود،شکل یه کلبه بود و  م سمت رستوران. از بیرون نماش خیلیدستم رو گرفت و راه افتادی

 اطرافش پر درخت بود.

 رسیدیم دره رستوران که پارسا گفت:خب حاال چشمــات رو ببند تا موقعی که نگفتم باز نکن.
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 إه پارسا چـــرا آخــه؟؟!–

 پارسا:زودباش حرف نباشه.

 إه باشه بابا بستم.–

 ه؟؟پارسا:نگاه نمی کنی ک

 نوچ بدو بریم.–

 پارسا دستم رو گرفت و نمی دونم به کدوم سمت می بردم.

 تمـــــوم؟!–

 رسیدیــــم؟چشمام رو باز کنم؟؟!–

 پارسا:وای دختر تو چقدر غر می زنی،هرموقع گفتم باز می کنی......آهـــا حاال باز کن.

 وای مردم از دست تو.–

 ه روبروم دیدم دهنم باز موند.چشمام رو یواش یواش باز کردم،با چیزایی ک

 وااااای......پارسا....اینا که.....خیییلی خوشگله.–

 پارسا:خوشت اومد؟

 پریدم بغلش و گونش رو بوسیدم و گفتم:عاشقتــم دیوونـــه،خیــــلی خوشگله.

 پارسا:در برابر خوشگلی عشقم که چیزی نیست.

 س به جز ما تو رستوران نبود.بیرون و به روبروم چشم دوختم.هیچک از بغلش اومدم
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تموم چراغ ها خاموش بودن و همه جا با نور شمع روشن شده بود.رفتیم سمت میز و نشستیم.سرمیز 

 پرگل قرمز بود و شمع کوچیک.فضا واقعاً رمانتیک شده بود،خیلی خوشگل شده بود،خیلـــی.

 اومد و پارسا سفارشات رو داد. گارسون

 ده؟؟پارسا:خانومم حالت بهترش

 آره خوبم،اینجا رو که دیدم واقعاً سردردم یادم رفت.–

 پارسا:ولی یادت باشه اگه بازم حالت بد شد باید حتماً بریم دکتر،حتی اگه شده به زور می برمت.

 لبامو غنچه کردم و بچگونه گفتم:اوم...باته.

 پارسا نگام کرد و گفت:میام می خورمتا اینجوری حرف نزن!!!

 دم و گفتم:بی جنبه.با اخم نگاش کر 

 پارسا غش غش خندید،وای قربون اون خنده هات شم.

 گارسون غذا ها رو آورد و شروع کردیم به خوردن.

 پارسا:کـــی عقد کنیم؟!

 یهو غذا پرید تو گلوم و شروع کردم به سرفه کردن.

 پارسا:چشده مانیا؟بیا این آب رو بگیر بخور.

 .لیوان آب رو از دستش گرفتم و سرکشیدم

 آخـــــیش،داشتم خفه می شدم.–
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 پارسا شروع کرد به خندیدن و قهقهه زدن.وای قربون اون خنده هات که اینقدر قشنگ می خندی.

 یهو به خودم اومدم و گفتم:واه من داشتم خفه می شدم اون موقع تو غش غش می خندی؟؟!!

 یهو سرفت گرفت.پارسا یه کمی خندش رو کنترل کرد و گفت:آخه وقتی ازت سوال پرسیدم 

 مشکوک نگام کرد و گفت:نکنه....نکنه..تاحاال خاستگار نداشتی؟؟؟؟!!

از تعجب چشمام گرد شد.این االن چی گفت؟من؟خاستگار نداشتم؟مغزم درحال پردازش حرفاش 

 بود،پارسا همینجوری داشت قهقهه می زد.

شتم؟من اندازه ی کل موهای به خودم اومدم و گفتم:پارسا یعنی واقعاً فکر کردی من خاستگار ندا

 سرت خاستگار داشتم،از دکتر و مهندس بگیر تا.........

نذاشت ادامه ی حرفم رو بزنم، پرید وسط حرفم و گفت: باشه بابا شوخی کردم، می دونم...می دونم 

 کلی خاستگار داشتی،حاال غذاتو بخور.

 بیشعور.–

 ادامه ی غذامونم خوردیم.

 داری؟پارسا:چیز دیگه ای الزم ن

 نه مرسی سیر شدم،بابت امشبم ممنون.–

پارسا دستام رو که روی میز بود گرفت بین دستاش و تو چشمام نگاه کرد و گفت:این کارا دربرابر تو 

 هیچی نیست،بیشتر از اینا رو به پات می ریزم.
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راهم توی چشماش صداقت موج می زد،نمی دونم خدا پاداش کدوم کارم رو بهم داد که پارسا رو سر 

 قرار داد.

 باصدای پارسا به خودم اومدم:عشقم اگه تمومه پاشو بریم.

 آره تموم.  آره–

بلند شدیم باهم دیگه به سمت ماشین راه افتادیم.یه چند قدمی رفتیم که دیدم پارسا رفته تو فکر و 

 اصالً حواسش اینجا نیست.

 ودش اومد.چندبارصداش کردم دیدم جواب نمی ده.یکی زدم تو پهلوش که به خ

 پارسا:ها...چیه؟چرا می زنی؟؟

 معلوم هست کجایی سه ساعته دارم صدات می کنم،داری به چی فکر می کنی؟؟–

 پارسا:آها...داشتم به این فکر می کردم که بعد ازدواجمون باید زود بچه دارشیم،بایدم دختر باشه.!

 نگاش کردم و گفتم:بــــــاید؟؟؟

 دختر دوست دارم.خندید و گفت:آره باید،چون من 

 هـــــو،کو تا اونموقع!!!–

 پارسا:یعنی چی کو تا اونموقع؟من زود بچه می خوام اونم یکی نه شیش تا.

 چشمام اندازه ی توپ بسکتبال گشاد شدن.

 تا؟؟؟مگه تولیدیه؟؟من اگه بخوام فقط یکی اونم پسر.۲چـــــــــی؟ –
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 پارسا خندید .

 افتادیم. رسیدیم سمت ماشین، سوارشدیم و راه

 پارسا:گفته باشم من دختر می خوام.

 محکم گقتم:خب منم پسر دوس دارم.

 پارسا:اصالً من می دونم بچه ی اولمون دختره.!

 تو از کجا می دونی؟اصالً من دختر نمی خوام اونموقع به اون بیشتر از من توجه می کنی.! –

 پارسا یه لحظه نگام کرد و بعد شلیک خندش به هوا رفت.

 فت نخند.کو –

پارسا:دیوونه ای بخدا،عاشق این دیوونگی هاتم دختر.من می خوام دختر شبیه تو باشه اول از همه 

 اخالقش،صیرتش،خوشگلیش،خندهاش،خالصه همه چیش.

 از پنجره ماشین بیرونو نگاه کردم،یه لحظه داد زدم:واااای پـــــارسا وایســــا،وایســــا،زووووود.

شین رو زد کنار و با ترسی که تو چشماش بود بهم زل زد و گفت:چی شده پارسا هول شد و زود ما

 مانیـــــا؟چیزیت شده؟اتفاقی افتاده؟

 تو چشماش مظلوم نگاه کردم و گفتـــم:بستنــــی می خوام،بستنی فروشی رو دیدم.

فکرکردم پارسا یه لحظه منگ نگام کرد و گفت:هــــــــوف!خدا از دست تو دختر سکتم دادی یه لحظه،

 خدایی نکرده چیزیت شده.

 خندم گرفت،بچه ی مردم رو کشتم با اینکارام.آخه من یه ذره خلم چه عرض کنم دیگه.
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 پارسا نگام کرد و خندید و گفت:پاشو خانومم،پاشو بریم برات بستنـــی بگیرم.

 کف دستام رو محکم به هم کوبیدم و گفتم:آخ جـــــون!!

 و خندید و گفت:کودک درونتم که هنوز فعاله.!پارسا یه نگاهی بهم انداخت 

 دوتایی خندیدم و از ماشین پیاده شدیم و راه افتادیم.

 بازوش. بازوی پارسا رو گرفتم و چسبیدم به

 وای چقدر سرده؟!–

پارسا:اگه می خوای بشین تو ماشین تا بستنی بگیرم و بیام،فکرکنم می خواد بارون بباره بدجور هواش 

 ابری شده.

کیف بستنی خوردن به همینه که زیر بارون بخوری.آخه عاشق بارونم،یادمه دبیرستان که بودم  نوچ–

وقتی بارون می بارید موقع برگشتن به خونه پیاده میومدم و همه ی لباسام هم خیس می شدن،وقتی 

 هم می رسیدم خونه مامان کلی دعوام می کرد که چرا با ماشین نیومدم و االن سرما می خورم.از

 بچگی بارون رو دوست داشتم.

 پارسا:پس همچین بچه ی شیطونی بودی.؟!

 اوهوم.–

 پارسا:إه یه قطره بارون خورد رو دستم.

 واقعاً؟جدی میگی؟–

 دستش رو نشونم داد و گفت:آره ایناها.
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صورتم و بردم باال و رو به آسمون نگاه کردم وقطره های بارون به صورتم خوردن.چه حس شیرینی بود 

 بارون می بارید،قطره های بارون،بوی نم خاک،غبار شیشه ها و.... وقتی

 کاش هیچوقت بارون بند نمیومد.

 باصدای پارسا به خودم اومدم:طبق معمول شکالتی؟

 اوهــوم.–

 پارسا دوتا بستنی گرفت.یکی شکالتی برا من،یکی هم وانیلی برا خودش.

 بستنی رو داد دستم.

 مـــرسی.–

 شقم.پارسا:نوش جونت ع

 بازوش رو گرفتم و راه افتادیم.

 ؟پارسا–

 پارسا:جونم؟

 می شه پیاده بریم خونه،دیگه نزدیکیم؟!–

 پارسا:داره بارون میاد االن شدت می گیره و فردا هم سرما می خوریم.

 سرما رو که می خورم ولی دوست دارم زیر بارون راه بریم.–

 عروسکم بگه خوبه؟.  پارسا یه کم فکر کرد و گفت:باشه قبول هرچی
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همیشه عادت داشت صدام می کرد عروسکم وقتی هم می گفتم کجام شبیه عروسکاست میگفت تو 

 قربونش برم. کاری نداشته باش عروسک خودمی،

قطره های بارون کم کم شدت می گرفت و تمام لباسامون رو خیس کرده بود.پارسا سیوشرتش رو از 

 فت:اینو بپوش سرده.تنش درآورد و انداخت رو دوش من و گ

 نه پارسا،خودت که چیزی تنت نیست سردت میشه.!؟–

یه لبخند زد و گفت:این عضله هارو الکی قوی نکردم که با یه بارون سرما بخورم،باید به یه دردی 

 بخورن یا نه؟؟

 خندیدم که دستش رو دراز کرد و انداخت روشونم و منو چسبوند به خودش.

کردیم ولی منو به چه کارایی وادار می کنی،خدا بخیر بگذرونه بعد از ازدواج پارسا:ببین هنوز ازدواج ن

 رو.

یه لبخند خبیث زدم،خواستم اذیتش کنم واسه همین گفتم:تازه کارای خونه رو هم باید انجام بدی،می 

 دونی که من نه بلدم آشپزی کنم نه ظرف بشورم.

 یه زن دیگه می گیرم.پارسا هم بدجنس نگام کرد و گفت:خب بعدش منم می رم 

با مشت زدم به سینش و گفتم:إه پارسا خیلی بــــدی،خب اون موقع منم می رم با یکی دیگه 

 ازدوا...........

پارسا پرید وسط حرفم و عصبانی گفت:تو غلط می کنــی،دفعه ی آخرت باشه همچین حرفی می 

 زنیــــــا؟!!!!؟
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 :تقصیر خودته تو اول گفتی.بی تربیت تقصیر خودش بود اون اول شروع کرد

 پارسا:تو نباید می گفتی.

 چون تو گفتی منم گفتم.–

 پارسا:باشه بابا زبون دراز من نباید می گفتم.

 آفرین حاال خوبه.–

 یه چند قدمی راه رفتیم که با ناز صداش کردم:پـــــارســــا؟!

 پارسا:اینجوری صدام نکن همین جا گازت می گیرمــــا!!

 لت کشیدم و سرخ شدم،سرم رو انداختم پایین.از حرفش خجا

 پارسا:نگاش کن چجوری لپاش گل انداخته.

 همیشه عادت داشت اذیتم می کرد،البته با حرفاش حرصم می داد.

 سرم رو بلند کردم و نگاش کردم و گفتم:إه پارسا اذیت نکن دیگه.

 پارسا:باشه عشقم عصبانی نشو.

 دوباره صداش کردم:پارسا؟

 م خانومم.پارسا:جون

 می شه یه کاری انجام بدی؟!–

 پارسا:تا ببینیم چی باشه.
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 بلنـــــد داد بزن بگو عاشقتم.–

 یهو برگشت نگام کرد و گفت:احتماال سرت به جایی نخورده؟

 شیطون خندیدم و گفتم:نوچ،به هیچی نخورده.

نگاه کن تو پارکیم نگهبانا پارسا:اخه دختره ی دیونه اگه من االن داد بزنم نمی گن این پسره خــل شده؟

 میوفتن دنبالمون ،ببین اون باری هم مجبورم کردی ولی دیگه نمی شه،زشته ابروم می ره.

  

 خندیدم و گفتم:نه نترس االن بارونه هیچکس تو پارک نیست،بگو دیگه جون من!

  

کی خودت بخیـــــر رو،رو به آسمون گرفت و گفت:خــــــدایا ببین عقــل ما رو دادی دست  پارسا دستاش

 بگذرون.

 خندیدم و گفتم:زود باش دیگه.

پارسا دستم رو از دور بازوش جدا کرد و روبروم وایساد،یهــــــو کمرم و گرفت و از روی زمین بلندم کرد 

نه و تو هوا تابم می داد و داد میــــزد:مـــــــردم ببینـــــین.....من عاشــــــــق این دخــــــتر دیــــــوو 

 ام،عاشقـــــــــتم مانیــــــااااا،عاشقـــــــــتم.

 همینجوری تو هوا تابم می داد و از ته دل می خندیم و خوشحال بودم.

 وای پارسا بذارم زمین دیوونه االن میوفتم،غلط کردم.–

 گذاشتم زمین و گفت:راضی شدی عروسکـــم؟
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 اره،عاشقتم دیوونه.–

ام رو از هم باز کردم و دور خودم چرخ می خوردم و داد می چند قدم از پارسا دورشدم و دست

 ،عمرمــــ..........زدم:خـــــــــــیلی دوســـت دارم پارســــا،عاشقتـــــم دیوووونه،دیوووونتم،تموم زندگیمی

 دست پارسا جلوی دهنم بقیه ی حرفم رو نتونستم بزنم. با قرار گرفتن

 مو بیدار کردی.پارسا:دیـــــوونه بسه،همه ی مرد

 خیـــلی دوست دارم پارسا.–

 پارسا:می خوای امشــــب دیـــوونم کنی دختـــــر؟همه ی زندگیم شدی به موال.

بودم.بارون شدت گرفت و تموم سرتا  بغلش و سرم رو گذاشتم رو سینش،پارسا محکم گرفته رفتم

رون فقط وجود پارسا رو حس می من هیچی حس نمی کردم،نه از سرما،نه از با پامون خیس شد ولی

کردم که وجودش پر از گرما بود برام،فقط وجود پارسا برام مهم بود...خدایا هیچوقت عاشقا رو از هم 

 جدا نکن،حتی تصورشم سخته.

 با صدای پارسا به خودم اومدم.

 پارسا:بدو بدو مانیا بارون شدید شده.

 پارسا دستم رو گرفت و باهم دویدیم.

 و بلند بلند می خندیدیم و می دویدیم.امشب بهترین شبه عمرم بود.حرف می زدیم 

 نفس کم آوردم دیگه.

 پارسا...پارسا،وایسا دیگه رسیدیم.وااای نفسم بند اومد.–
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 در ساختمون ایستادیم.

 بیا بریم باال لباساتو عوض کن خیس شدی.–

 پارسا:نه عشقم باید برم.

 لباسات رو عوض کن یه چیز گرمم بخور که مریض نشی. پارسا گونم رو بوسید و گفت:برو باال زود

 برو خونه. باشه باشه،خدافظ،توهم زود بدو–

 پارسا:باشه برو باال.

 خدافظ.–

 پارسا:خدافظ.

 پارسا ایستاد در ساختمون تا من رفتم داخل.

م.با رو فشار دادم،بعد چند دقیقه آسانسور ایستاد و پیاده شد۰۱دره آسانسور و باز کردم و دکمه ی

 کلید دره خونه رو باز کردم و رفتم داخل،همه ی چراغ ها خاموش بودن،پس همه خوابن.

 تموم لباسام خیس خیس شدن،وای سوئیشرت پارسا رو هم بهش ندادم.خداکنه مریض نشه.

 تشنم شد،رفتم تو آشپزخونه،چقدر تاریک بود چراغ رو روشن کردم که دیدم یکی نشسته رو صندلی.

 ای مانی سکته کردم،حداقل یه صدایی چیزی می کردی.!هــــــــی،و –

 مانی:چقدر دیر اومدی،خوش گذشت؟سرت بهتر شد؟
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آب رو از تو یخچال دراوردم،همونجور که می ریختم تو لیوان گفتم:آره خوش گذشت،من خواستم یه 

 چند دقیقه ای پیاده بیاییم تا برسیم خونه بخاطر همین دیر شد.

 لیوان آب رو سر کشیدم.

 مانی:برو لباسات رو عوض کن،اگه مامان بیدار بشه ببینتت شک نکن زندت نمی ذاره.

مانی رو بوسیدم و گفتم:شب بخیر  راست می گفت اگه مامان می دیدم حتماً می کشتم...گونه ی

 داداشی؟

 مانی:خوب بخوابی.

وردم و یه تاپ و شلوارک زود از پله ها باال رفتم و در اتاقم و بازکردم و رفتم داخل...لباسام رو درا

سفید پوشیدم،سشوار رو،روشن کردم و موهام رو خشک کردم.وای خدا یخ کردم چقدر سرد بود 

بیرون...سشوارو خاموش کردم و رفتم رو تخت خوابم زیر پتو و گوشیم رو از روی عسلی برداشتم و 

 شماره ی پارسا رو گرفتم،بعد سه بوق جواب داد:جونم عشقم؟

 جونم عین چی ذوق می کردم.وقتی می گفت 

 رسیدی نفسم؟–

 پارسا:آره حموم بودم االن اومدم بیرون.

خودتو گرم بگیر سرما نخوری ها،یه چیز گرمم بپوش،یه چیز گرمم درست کن بخور که فردا گلو درد –

 نگیری باشه؟؟؟
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ارسا از پشت گوشی صدای خنده هاش میومد،خدایا حاضر بودم همه ی زندگیم رو بدم تا همیشه پ

 بخنده.

 مامان بزرگ،اطاعت. پارسا:چشــــــم 

 چند دقیقه حرف زدن گوشی رو قطع کردم،دراز کشیدم رو تخت و پتو رو تا گردنم کشیدم باال. بعد

باید برم برای ،وایسا ببینم فردا شنبــه است؟؟؟۴ظهر شروع می شد تا ۰ فردا کالسم ساعت

.ای خدا می ترسم،یعنی جواب آزمایش چی می شه؟نکنه آزمایش،دیگه باید بفهمم که چیزیم نیست

چیزیم باشه؟اون موقع چیکارکنم؟؟نه بابا فکرنکنم چیزی نیست،تو خونوادمون که تا حاال کسی 

 نداشته.مشکلی 

 اصالً هرچی خدا بخواد.

 توهمین فکرا بودم که خوابم برد

.***** 

 

ــــــــدا اصالً چرا گوشی داره زنگ می خوره؟؟من که صدای آالرم گوشی چشمام رو باز کردم،ای خ با

ندارم.خل شدم پاک رفت.بلند شدم گوشی رو خاموش کردم و دوباره درازکشیدم....انگار امروز کالس 

 تازه مخم داشت کارمی کرد واااایسا ببینم راستی من امروز می خواستم برم دکتر.!!

رفتم و افتادم روی تخت،وای خدا نه بازم  زود از تخت بلند شدم که سرم تیر کشید و گیج

 سردرد؟دیگه تحمل ندارم خدا این سردردا چین آخه؟
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یواش یواش بلند شدم و رفتم تو دستشویی و آب سرد و باز کردم و پاشیدم به صورتم بلکه از سردردم 

 کمتر بشه.صورتم رو شستم و از دستشویی زدم بیرون.

و یه پالتو مشکی عوض کردم و یه شال مشکی هم زدم.هوا ۹۱لباسام رو با یه ساپورت مخمل مشکی

 خیلی سرد شده بود،حوصله ی آرایش رو نداشتم.

 کیف و گوشیم رو برداشتم و از اتاق زدم بیرون.

 و نیم بود.۸به ساعت مچیم نگاه کردم

یه سری رفتم پایین کسی تو آشپزخونه نبود،یه خودکار و کاغذ برداشتم و برا مامان نوشتم:))من بیرون 

 کار دارم اگه دیر اومدم نگران نشین.((

برگه رو با عروسکهای آهنربایی به یخچال چسبوندم و از خونه زدم بیرون.فعالً نمیخواستم الکی 

 نگرانشون کنم،وقتی جواب رو گرفتم و چیزیم نبود اون وقت جواب ازمایش رو نشونشون میدم.

 ت بیمارستان.ماشین رو از پارکینگ دراوردم و راه افتادم سم

خدایا همه چیز رو به خیر بگذرون وکمکم کن...توی همین فکرا بودم که رسیدم به بیمارستان،ماشین 

 رو یه گوشه پارک کردم و پیاده شدم و راه افتادم سمت ورودی بیمارستان.

 ازبچگی از هرچی دکتر و سوزن و بیمارستان بود می ترسیدم و بدم میومد.خدایا به امید خودت.

 رد بیمارستان شدم و رفتم سمت منشی که یه دختر جوون بود.وا

 سالم خسته نباشید.–

 منشی:سالم بفرمایید.
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 یه نوبت می خواستم.–

 منشی:اسمتون؟

 مانیا مقدم.–

 ویزیت رو حساب کردم و منشی گفت:لطفاً بشینید تا صداتون کنم.

،از استرس دستام می تشکری کردم و نشستم رو صندلی تا نوبتم بشه.دلشوره ی بدی گرفتم

لرزیدن،همیشه عادت داشتم وقتی استرس داشتم دستام می لرزیدن.توی دلم همش دعا می کردم و 

 ذکر می گفتم.

 باصدای منشی به خودم اومدم.

 منشی:خانوم مقدم بفرمایید داخل.

سری تکون دادم و تشکری کردم و بلند شدم رفتم سمت اتاق دکتر...تقه ای به در زدم و وارد 

 شدم...از استرس داشتم پس میوفتادم نمی دونم چرا اینجوری می شم وقتی میام بیمارستان.

 باصدای دکتر به خودم اومدم:بفرما داخل دخترم.

ساله بود و قیافه ی مهربونی داشت...رفتم نزدیک و ۴۹یا۴۸سرم رو بلندکردم،دکتر یه مرد تقریباً 

 نشستم روی صندلی روبروی دکتر.

 سلــام.–

 :سالم دخترم،خب بگو مشکلت چیه؟دکتر

 چیز خاصی نیست،از بچگی از بیمارستان و دکتر می ترسیدم واسه همین یه کم مظطربم.–
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دکتر تک خنده ای کرد و گفت:دختر به این بزرگی از دکتر می ترسی؟خب حاال اشکال نداره بگو ببینم 

 مشکلت چیه؟

ی خیلی وقته سردردهای بدی می گیرم طوری که لبام رو با زبون تر کردم و گفتم:یه چندوقته....یعن

اصالً نمی تونم حتی سرم رو بلند کنم،بیشتر وقتا حالت تهوع می گیرم و میلی به غذا ندارم،یه 

چندباری هم خون از دماغم میومد،بیشتر موقع ها هم بیهوش می شدم و بعد از چنددقیقه دوباره 

 خواستم ببینم مشکل از چیه؟!بهوش میومدم،این چیزا خیلی نگرانم می کنن می 

دکتر با دقت به حرفام گوش داد و عینکش رو از روی چشماش جابجا کردو گفت:توی خونوادتون 

 بیماری خاصی وجود نداره؟؟

 قاطع گفتم:نـــه.

دکتر:خب برای اینکه ببینیم مشکلت چیه باید آزمایش بدی،اینجوری چیزی رو نمی تونم تشخیص 

 ردی؟؟!بدم.االن که صبحونه نخو 

 نه دکتر چیزی نخوردم.–

 دکتر:خوبه االن برات یه آزمایش می نویسم برو انجام بده،وقتی هم جوابش اومد بیارش من ببینمش.

 چشـــم.–

 دکتر داشت آزمایش می نوشت،بعد چند مین سرشو بلند کرد و گفت:بفرمایید برید انجام بدین.

 خیلی ممنون آقای دکتر.–

 تاق زدم بیرون.برگه رو گرفتم و از ا



 
 
 

 
418www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

 سمت آزمایشگاه و آزمایش رو حساب کردم. رفتم

 رو صندلی،آستینتون رو هم باال بزنید تا بیام. پرستار:بشینید

نشستم رو صندلی و آستین پالتوم رو باال زدم.پرستار اومد و سوزن رو آماده کرد.ای خدا رفتم و 

 همیشه از آمپول می ترسیدم،هوووف خدا دردم میاد.

 م رو بستم و سوزنو فرو کرد توی دستم.چشما

 آی آی دردم میاد...آخ–

 پرستار:تموم شد.

 چشمام رو بازکردم و آستینم رو پایین آوردم.

 روکردم سمت پرستار و گفتم:ببخشید کی باید بیام واسه جوابش؟؟

 پرستار:یک هفته ی دیگه،یعنی شنبه.

 خیلی ممنون.–

 پرستار:خواهش.

 و نیم بود.۰۱و سوار ماشین شدم.به ساعت گوشیم نگاه کردم از بیمارستان زدم بیرون

چون ازم خون گرفته بودن ضعف کرده بودم به خاطر همین سمت کافی شاپ راه افتادم تا یه چیزی 

 بخورم.



 
 
 

 
419www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم و رفتم داخل کافی شاپ.یه میز کنار دیوار رو انتخاب کردم و 

ب پرتغال سفارش دادم.بعد چند مین سفارشم رو آوردن و شروع کردم نشستم،یه کیک شکالتی و آ

 به خوردن،همیشه عاشق کیک شکالتی بودم.

 همه ی کیک و آب میوه رو خوردم و سیر شدم.

 وای خدا چقدر گشنم بود.–

 +چقدر میخوری پاندا؟!اگه می خوای باز می گم برات بیارن!!!؟

لی اون اینجا؟؟...فقط یک نفر منو پاندا صدا می زد.یعنی این صدا....این صدا خیلی آشنا بود،....و 

 خودش بود؟امکان نداره؟؟

 سرم رو برگردوندم و شکه زده نگاش میکردم.واااای خــــــــدا یعنی این خودشه؟؟؟

از شک دراومدم و پریدم بغلش و خوشحال گفتم:وااااای ممد خودتــــــــــــــی؟؟دارم درست می بینم یا 

 خوابم؟!!!

 محمد:آره پاندا خودمم،نمی خوای ولم کنی خفه شدم.

از بغلش اومدم بیرون و یه مشت زدم توی بازوش که دست خودم درد گرفت و گفتم:توکه هنوز 

 دیوونه بازیاتو هست؟هنوز آدم نشدی؟

 ممد:اختیار داری تو االن داری با یه دکتر متشخص حرف می زنی.

 چی...چی گفتی االن؟؟–

 یدی.ممد:همون که شن
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 بشین ببینم.–

 باهم نشستیم رو صندلی.

 خب االن بگو،زود همه چیو دقیق توضیح بده.–

 ممد:باشه،هنوزم مثل قدیم فضولی هـــــا.

 نگاش کردم گفتم:فضول نه کنجکاو.

ممد خندید و گفت:باشه بابا.من از اینجا که رفتم فرانسه دکترا درس خوندم و روانشناس 

 االن یه چند ماهی هست که همینجا مطب بازکردم.شدم،بعدشم برگشتم ایران و 

 چقدر اتفاق افتاد و من بیخبر بودم،تو چند ماهی می شه اومدی اونوقت االن باید ببینمت؟؟–

ممد:دیونه من نه ازت شماره ای داشتم نه آدرس خونتون رو،به خونه ی قبلیتون سر زدم که گفتن 

 چندسالی می شه از اونجا رفتین.

  

یه ی دیوار به دیوارمون بود،از دوره دبستان با من و مانی دوست بود،خیلی خونواده ی )محمد همسا

خوبی بودن.من و محمد به پزشکی عالقه ی زیادی داشتیم محمد همیشه می گفت می خواد 

روانشناس بشه که خداروشکر بهش رسید.چندسال پیش پدر محمد تصمیم می گیره که برن خارج و 

ده خالصه از پیش ما رفتن،اون موقع من بچه بودم اینقدر گریه کردم دنبالشون محمدم اونجا ادامه ب

که مانی فقط می تونست ساکتم کنه.محمد رو مثل مانی دوست داشتم اینو خودشم می 

 دونست،همیشه بهم می گفت من که خواهر ندارم ولی تو رو مثل خواهرم دوست دارم.(
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ود فکر می کردم دیگه برنمی گردی.چخبرا دیگه نامزدی نمی دونی ممد چقدر دلم برات تنگ شده ب –

 چیزی نداری؟

 ممد:نه بابا دختر کیلویی چنده؟کی حوصله ی زن گرفتن داره.

ممد اصالً زیاد با دخترا جور نبود خیلی کم پیش میومد با دختری گرم بگیره که خودشم می گفت من 

 اولین دختری ام که باهام صمیمیه.

 اومدم. با صدای ممد به خودم

 ممد:وایسا ببینـــــــم،مانیا اون چیه دستت؟؟نکنه......نکنه...

 پریدم وسط حرفشو گفتم:نــــــــامزد کردم.

 ممد:دروغـــــــــــکی؟؟

 خندیدم و گفتم:نـــــــــــــه راســـــتکی.

 زدم زیر خنده،قیافش خیلی خنگ و بامزه شده بود.

 ال این دوماد بخت برگشته کیه؟؟؟ممد:اصالً باورم نمی شه مانیا.خب حا

 چپ چپ نگاش کردم و گفتم:واه ممد یعنی من اینقدر بــــــــدم؟؟!

 ممد:نه بابا شوخی کردم حاال بگو.

سالشه و تو کار موسیقی و این چیزاست،پسرخاله ی یکی از دوستام بود،توی ۱۲اسمش پارسا،–

 تولدش دیدمش.خب دیگه سوالی نیست؟؟!

 گه واال توهمینشم موندم.ممد گیج گفت:نه دی
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 راستی مانی هم نامزد کرده و یه چندماه دیگه عروسیشه،باهمون دوستم غزل.–

 ممد:دیگه مخم نمی کشه،چقدر اتفاق افتاد توی این چندسال.

 مامان و بابات چیکارمی کنن؟خوبن؟–

دجور دلم واسه ممد:آره خوبن،اونا همونجا موندن،به منم هرچی اصرار کردن که بمونم ولی نتونستم ب

 ایران تنگ شده بود.

 ممد:تو چیکارمی کنی درست به کجا رسیده؟؟

 هیچی دیگه منم دارم دکترا می خونم،تا قبولی رشتم یه چند قدم بیشتر نمونده.–

 ممد:آفرین دختر باهوش.

 بود،یک ساعت دیگه کالسم شروع می شد. ۰۱به ساعتم نگاه کردم

 ممد:اگه کاری داری مزاحمت نمی شم.!

 نه بابا مزاحم چیه،یک ساعت دیگه کالس دارم.–

 ممد:باش برو که دیرت نشه.

یه کارت از توی جیبش دراورد و بهم داد و گفت:بیا مانیا این شمارمه حتماً زنگ بزن که شمارتو داشته 

 باشم،از این به بعد بیشتر همو ببینیم.

 باشه ممد.–

 ممد:هنوز عادت نکردی مثل آدم اسمم رو صدا کنی؟!
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 خندیدم و گفتم:نوچ اینجوری بهتره.

 ممد:باشه پاندا برو که دیرت نشه.

 إه إه من کجام شبیه پانداست آخه؟دختر به این خوش هیکلی.–

 رو یادته؟؟ ممد:االن آره ولی کالس اول راهنماییت

 إه ممد اونموقع دیگه تموم شد االن مهمه.–

 االن دیرت می شه پاندا. ممد:برو دیگه

و گفتم:االن داره دیرم می شه ولی بعداً به حسابت می رسم،یه چند وقته ازم کتک  شدم از جام بلند

 نخوردی پرو شدی.

 می خندید و گفت:خدافظ.همینجور که 

 خدافظ،تاشب بهت زنگ می زنم.–

 ممد:باشه.

 سوار ماشین شدم و راه افتادم سمت خونه. بیرون وزدم  شاپ براش دست تکون دادم و از کافی

قدم بزنم ولی حیــــف االن دیرم  نم نم می بارید و منم دلم می خواست پیاده شم و زیر بارون بارون

 شده بود.

 درآوردم و شماره ی پارسا رو گرفتم،عجیب بود تا حاال زنگ نزده باشه. گوشی رو

مارش رو اینقدر زنگ خورد تا قطع شد،نگرانش شده بودم اخه سابقه نداشت جوابم رو نده.دوباره ش

 تا بوق باالخره جواب داد. ۵بعد  گرفتم،از نگرانی داشتم می مردم
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 پارسا:بعـــــــله؟!

وای خدا این چرا صداش اینجوریه؟؟نکنه شمارش رو اشتباهی گرفتم؟!یه نگاهی به شماره کردم،نـــه 

 مثل اینکه خودشه.نکنه سرمــــــــــــــــــاخورده باشه؟؟!وای خدا.

 خـــــوبی؟!چـــرا.....چـــرا صدات اینجوریه!؟سرمــاخوردی؟الــو پارسا –

پارسا خنده ی بی جونی کردو گفت:چیزی نیست نگران نباش،یکمی سرما خوردم،یکمی هم گلوم درد 

 می کنه،یکمی هم تــب دارم.

عصبی گفتم:مگه دیگه چیزی هم مونده که نمی گی؟چرا بهم خبر ندادی؟اصالً چرا نرفتی دکتر؟پارسا 

 و حالت خوبه؟ت

 پارسا:خودتو ناراحت نکن عشقم گفتم چیزی نیست،خوبم.

 ساعت دیگه میام پیشت باشه؟!۴یا۲آره کامالً از صدات مشخصه.من –

 پارسا:گفتم که خوبم.

 آره می دونم خیلی خوبی.–

 بعد چنددقیقه حرف زدن تماس رو قطع کردم.

فی اگه نمی رفتم دانشگاه استاد بیچارم می تموم فکر و ذکرم پیش صدای گرفته ی پارسا بود،از یه طر 

 کرد از یه طرفی هم پارسا.!هـوف.

 در ساختمون ماشین رو پارک کردم و زود رفتم باال و درو باز کردم و رفتم داخل.

 مامان و مانی و بابا نشسته بودن روی کاناپه روبروی تی وی و حرف می زدن.
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 بلند و پر انرژی گفتم:سالم سالم همگی.

 کی لپ هاشون رو بوسیدم و با دو رفتم تو اتاقم،حتی اجازه سالم کردنم بهشون ندادم.یکی ی

پالتو و شالم رو درآوردم و انداختم رو تخت.یه مانتو مشکی کوتاه و یه شلوار مشکی تقریبا جذب 

پوشیدم و یه پالتو مشکی هم پوشیدم،مقنعه مشکی رو هم سرم کردم،کفش نیم بوت مشکی رو هم 

فتم جلوی آیینه و یه خط چشم و یه رژ کالباسی زدم و کیف کولیم رو برداشتم و کتاب و پوشیدم.ر 

 جزوه هام با گوشیم رو انداختم توش و با عجله از اتاق زدم بیرون.

 بابا:دختر بابا وایسا ببینمت یه لحظه چقدر عجله می کنی.!

 یه بوسه روی موهام زد.

 نه بابا دیرم شده خیـــــلی عجله دارم.–

 مامان:تو که هنوز ناهار نخوردی؟!

 بیرون یه چیزی خوردم مامان.–

 مانی:اگه بخوای می رسونمت؟!

 وااای داداشی قربون زبونت زود بیا بریم.—

 مانی:وایسا اومدم.

 مانی رفت تو اتاقش و لباساش رو با یه شلوار لی مشکی جذب و یه پالتو مشکی خشکل عوض کرد.

 مانی:بریم؟

 گفتم:بریم،خوشگل کردی جریانیه؟چشمکی بش زدم و 
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 خندید و یکی زد پس کلم و گفت:بدو برو بیرون.

 از مامان و بابا خدافظی کردم و زدیم بیرون و سوار آسانسور شدیم و رفتیم پایین.

 غزل و دیدم که در ساختمون وایساده بود.

 یس شدم؟؟غزل:الهـــی بمیری مانیا،الهی سر قبرت عربی برقصم پس کجا بودی تو تموم خ

 خفه سوارشو.–

 غزل چپ چپ نگام کردو گفت:دیر اومده طلبکارم هست.

 مانی:تحویل نمی گیری غزل خانم؟؟

غزل تا مانی رو دید نیشش باز شد و گفت:وااای عشقم ببخشید مگه این خواهر خل تو حواس می 

 ذاره واسه آدم.

 خــــل خـــودتی.سوارشو.–

 از کردم و رفتم جلو نشستم.مانی پشت رول نشست و منم زود درو ب

 غزلم با یه قیافه ی پکر در عقب رو باز کرد و نشست و شروع کرد به غر غر کردن.

غزل:خوبه واال مــــن باید عقب بشینم اون موقع این دختره ی کور و کچل و دیونه و خل بره جلو 

 بشینه.

 خه قیافش خیلی بامزه شده بود.منو مانی بلند زدیم زیر خنده،اینقدر خندیدیم تا نفس کم آوردیم،آ

 غزل:کوفت نخندین!!
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 مانی که سعی در کنترل خندش داشت گفت:باشه....باشه دیگه نمی خندیم....بیا....حاال خوبه؟!؟

 مانی جلوی خونه ی سارا اینا نگه داشت و سارا هم نشست جفت غزل.

 سارا:سالم

 همگی جوابش رو دادیم و مانی راه افتاد.

 ــی میادا،تموم خیس شدم تا اومدم اینجا.سارا:چه بارونــ

 وای خدا عاشق بارونم،اگه کالس نداشتیم همین االن پیاده می شدم و می رفتم زیر بارون.–

 غزل:واال تو دیـــــوونه ای.

مانی:مانیا از بچگی عاشق بارون بود،یادمه وقتی کوچیک بود با دوستاش تو حیاط بازی می کرد و 

ستاش فرار می کردن و می رفتن داخل ولی مانیا می رفت زیر بارون،تا بارون بارون می گرفت همه دو 

 قطع نمی شد نمیومد داخل.

 بعـله دیگه من خاصم.–

 سارا:زر نزن.

 مرض.–

 دیگه چیزی نگفتیم تا رسیدیم دانشگاه.همه مون از ماشین پیاده شدیم.

 مانی:می خوای ماشین رو بذارم برات؟

 ا ماشین برو.نه داداشی خیس می شی،تو ب–
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خواستم برم که یه چیزی اومد یادم،سریع برگشتم سمت مانی و گفتم:راستی داداشی پارسا حالش 

 زیاد خوب نیست،تب کرده من عصری می رم پیشش زودی میام.به مامان ایناهم بگو که نگران نشن.

 مانی:باشه بدو برو داخل خیس شدی.

 براش دست تکون دادم که رفت.

 اخل پیش بچه ها.منم سریع رفتم د

 غزل:مانیا پارسا حالش خوبه؟

 بدنیست،آخه دیشب مجبورش کردم زیر بارون پیاده بریم تا خونه فکر کنم سرما خورده بچم.–

 سارا:الهی،بچه ی مردم رو کشتی که.آخه کی توی بارون پیاده راه می ره اونم توی این سرما.؟؟

 غزل:خب معلومه مانیا خنگه ما.

 خنده.دوتاشون زدن زیر 

 زهر انار.رو آب بخندین.–

 با اومدن استاد همه ساکت شدن.همه ی هوش و حواسم پیش پارسا بود.

 با صدای بلند استاد به خودم اومدم.

 استاد:خانــــوم مقــــدم حواستون هست؟من دوساعته دارم صداتون می کنم.؟!

 ها؟اصال استاد چی گفت؟؟؟!

 اومدم.با آرنجی که غزل زد تو پهلوم به خودم 
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 غزل:کـــــجایی دختر استاد با تو؟؟حسابی کله کرده.

 به خودم اومدم و سریع گفتم:بلــ....بله استاد حواسم هست.

 استاد:ولـــی من فکر نمی کنم اصالً شما حواستون توی کالس باشه!.

 همه ی حواسم پیش پارسا و حالش بود.اصالً هم حوصله ی استاد و درس رو نداشتم اخه من خودم

 که اینارو خوندم و بلدم.

عصبی گفتم:استاد من گفتم که حواسم هست،پـس یعنی فهمیدم چی گفتین،اگه می خوایین من 

 میام درس رو جای شما توضیح بدم؟؟؟!

 صدای همهمه ی بچه ها توی کالس بلند شد.

 ؟غزل یواش طوری که استاد نشنوه گفت:چه طوری می خوای توضیح بدی اخه دختره ی دیووونه.؟

 خفه.–

بیتا با اون صدای جیغ جیغوش گفت:نه بابا،این که اصالً توی باغ نبود چجور می خواد کنفرانس 

 بده.؟؟!

 دختره ی پرو چندش.

 نیما یکی از بچه های باحال کالس گفت:ای ول خانوم مقدم برو ببینم چیکارمی کنی؟!

 .پسر خوبی بود.تنها پسری بود که توی دانشگاه باهاش حرف می زدم و شوخی می کردم

  

 استا:ساکت.خانوم مقدم تشریف بیارین اینجا شروع کنین.
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من همیشه درسا رو جلو جلو می خوندم و تمرین می کردم،من این عادت و از بچگی دارم،کالً دیونم 

چیکارکنم؟؟!!بخاطر همینم هیچ ترسی نداشتم.بلند شدم و رفتم کنار استاد و کل درس رو نکته به 

 دم،حتی بهتر از استاد.نکته توضیح دا

 وای خدا چقد خوشحالم دلم می خواد جیغ بکشم.خودم یه پا استادم.خخ هیـی

 صدای دست و سوت بچه ها بلندشد.

 غزل:وای قربونت چه خوب توضیح دادی.

 سارا:ابجی خودمی دیگه..!

 نیما:ای ول دمت گرم خیلی خوب توضیح دادی.

 ولی اینی که خانوم مقدم توضیح دادنو قشنگ فهمیدم.سپهر:من که هیچی از حرفای استاد نفهمیدم 

 یه لبخند خشکل زدم و تشکر کردم.

 رو به استاد گفتم:می تونم بشینم استاد؟

 استاد یه نگاهی بهم انداخت و گفت:بفرمایید.

 فکر کنم اونم خوشش اومد.

 داشتم می رفتم سرجام که صدای جیغ جیغوشو فهمیدم.

 شیرین.بیتا:ایــــــش دختره ی خود

که یه وقت  رفتم سمتش و خم شدم تو صورتش و گفتم:به جای زر زر کردن برو درست رو بخون بچه

 کم نیاری و بلد باشی خود شیرینی کنی.
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 از روبروش بلند شدم.

 صد دفعه بهتون گفتم سربه سر خانوم مقدم نذار کم میاری ولی کو گوش شنوات؟.! نیما:صبا خانم

 همه زدن زیر خنده.

 إه نیما بس کن دیگه.بیتا:

 دیگه به حرفاشون گوش نکردم و رفتم نشستم سرجام.

 غزل با یه لبخند ژوکوند گفت:خانوم مخ چه خوب توضیح دادی.

 استاد بیریخت فکرکرده جلوش کم میارم با این سیبیالش.–

 غزل خندید و گفت:ایول به عشقم.

 خندیدم و گفتم:چاکر شما.

 شد. دیگه چیزی نگفتیم تا کالس تموم

 داشتم می مردم. خستگی از

 هــــــوف خسته شدم.–

 غزل:وای نگو که دلم خونه،من بیشتر.

 ساعته تو کالسیم.۲سارا:من که دیگه جونی ندارم

 پاشین بچه هـــا من باید برم پیش پارســـا.–

 سارا با خنده گفت:زودباش بدو برو یه وقت ندزدنش.
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 کوفت.–

 ن داره بارون میاد خیس می شی تا برسی.غزل:زنگ بزن تاکسی بیاد بیرو 

 نوچ می خوام یه کم تو بارون پیاده برم،بعد از همونجا ماشین می گیرم.–

 غزل:اوکی،مواظب خودت باش.

 همونجور که کیفم رو برداشتم گفتم:خدافـظ بچه ها.

 غزل:خدافظ.

 سارا:بـــــای.

ارون شدیـــــد بود ولی دوست داشتم قدم از بچه ها جداشدم و زودتر از اونا از دانشگاه خارج شدم.ب

 بزنم نمی تونستم از بارون بگذرم.

 راه افتادم تو پیاده رو و قدم می زدم.

فکرم پر کشید سمت جواب آزمایش،خـــدایا یعنی جواب چی می شه؟.....یعنی منم می تونم به مرد 

ه زندگی آروم داشته زندگیم برسم و باهاش به خوبی و خوشی زندگی کنم؟....یعنی می تونم ی

باشم؟....خدا دلم بدجور شور می زنه.....اگه مریض باشم چی؟....اگه مشکلی داشته باشم 

چی؟....اون موقع باید چیکارکنم؟...به پارسا ،به خونوادم به دوستام چی بگم؟.....پارسا که حقش 

 این نیست که پای من بشینه و زندگیش رو با من خراب کنه؟....

ممتد ماشین از فکر بیرون اومدم.به جلو نگاه کردم که ماشین احسان رو دیدم....این  با صدای بوق

 اینجا چیکارمی کرد؟
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 احسان:مانیا بیا سوارشو خیس شدی!.

 رفتم سمت ماشین و درو باز کردم و نشستم.

 سالم،خوبی؟؟–

 تو که؟؟!! احسان:سالم مرسی تو خوبی؟؟چرا پیاده راه افتادی؟نمی بینی بارونه،تموم خیس شدی

 پارسا حالش زیاد خوب نیست داشتم می رفتم پیشش.–

 احسان ماشین رو روشن کرد و راه افتاد.

بازم رفتم توفکر اصالً نمی دونستم باید چیکارکنم،تموم حواسم پیش روز شنبه بود.هوف خدا 

 چیکارکنم؟!با صدای احسان به خودم اومدم.

 احسان:چیزی شــــده مانیا؟چرا تو فکری؟؟

 نه....نه...چیزی نیست.–

ماشین رو یه گوشه ی خیابون پارک کرد و کامل چرخید سمت من و گفت:ببین مانیا منو تو از بچگی 

باهم بزرگ شدیم،وقتی خوشحالی یا ناراحت می فهمم اینو خودتم خوب می دونی مگه نه؟پس االنم 

 مطمئنم که خوب نیستی و یه چیزیت شده.

پایین کردم.همیشه رفتارا و کارای هم دیگه رو می فهمیدیم از بس باهم سرم رو به معنی آره باال و 

 بودیم هم دیگه رو می شناختیم.
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ادامه داد:تو یه چیزیت هست وگرنه هیچ وقت اینقدر ساکت و اروم یه جا نمی نشستی،مگه قول 

ندارم  ندادی بهم اعتماد کنی مانیا؟مگه قرار نبود هرچیزی که شده بهم بگی؟خب حاال بگو دوست

 ناراحت ببینمت،بگو شاید تونستم کمکت کنم.؟!

سرم پایین بود و اشکام آروم آروم از چشمام سرازیر می شد و می ریخت پایین.احسان دست گذاشت 

زیر چونم و صورتم رو آورد باال،توی چشمای اشکیم ذل زد و گفت:بگو چیشده مانیا؟چرا گریه می 

 که ناراحت شی؟کنی؟با پارسا بحثت شد؟چیزی بهت گفته 

 بازم چیزی نگفتم که عصبی تر از قبل گفت: دِ حرف بزن دختر دیوونم کردی تو که؟

هق هقم بیشتر شد و صدام باال رفت:نمی دونم چه مرگمه احسان می فهمی؟....دارم خفـــــه می 

 .!شم....حس می کنم دیگه نمی تونم نفس بکشم....دارم دیوونه می شم....از همه چی بدم میاد..

صدام رو آوردم پایین و آروم تر گفتم:می ترسم احسان....به ولله می ترسم...واسه اولین بار توی 

زندگیم معنی کلمه ی ترس رو فهمیدم....همیشه از بچگی هرچیزی که بخوام رو داشتم ولی االن 

می  حس می کنم پـوچم.نمی دونم چیکارکنم،تو منگنه قرار گرفتم.درکم می کنی؟....می فهمی چی

 گم؟...

 سرم رو گذاشت رو سینش و آروم موهام رو نوازش می کرد منم گریم بیشتر شد.

احسان:من که نمی دونم مشکلت چیه،مانیا بهم بگو،هرچــــی که هست رو بگــــو،قــــول می دم مثل یه 

 برادر پشتت باشـــم و کمکت کنم.بگــــو؟

کردم،باید با یکی حرف می زدم وگرنه خفه می از بغلش جدا شدم و اشکام رو از روی صورتم پاک 

 شدم.
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باید قول بدی احسان،باید قول بدی از این حرفا هیچکس چیزی نفهمه،نمی خوام هیچکـــس از این –

 موضوع باخبر بشه؟حتی خونـــوادم؟؟!

 احسان:مانیا دارم نگران می شم،چیشده مگه؟؟

 قـــول می دی؟؟–

 دم هیچکس باخبر نشه.حاال بگو نگرانم کردی.؟احسان کالفه گفت:باشــــه قول می 

ببین احسان نمی خوام نگرانت کنم،خودمم هنوز از چیزی مطمئن نیستم،....یعنی اصالً نمی –

 خواستم کسی چیزی بفهمه....یادته چندوقت پیش توی پارک بیهوش شدم و حالم بد شد؟

 احسان یه کم فکر کردو گفت:آره...آره یادمه،خب؟

چند بار دیگه هم دوباره همونجوری شدم،یعنی یا بیهوش می شدم یا سردرد های بدی  بعد اون روز–

می گرفتم یا...یا... خون دماغ می شدم.سر دردهامم درحدی بود که اصالً نمی تونستم حتـــی سرم رو 

بلند کنم.توجهی نمی کردم،پیش خودم می گفتم حتماً چیز مهمی نیست،تا موقعی که تانیا اومد 

اصرار کرد که باید حتما برم دکتر و آزمایش بدم.منم از اون موقع فکرم درگیرش شد و گفتم  پیشم و

که بعد خاستگاری مانی می رم.امروز صبح رفتم که دکتر گفت االن نمی تونه چیزی بگه باید اول 

یر آزمایش بدم و وایسم تا جواب آزمایش بیاد.منم ازمایش رو دادم و منتظر جوابشم.فکرمم همش درگ

 همین مرضوع بود.

 سرم رو بلند کردم و به احسان نگاه کردم،از قیافش معلوم بود فکرش درگیره.

 احسان:جوابش کی میاد؟

 شنبـــه.–
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احسان:حاال چرا الکی خودت رو درگیر این موضوع کردی؟هنوز که چیزی نشده،هیچی هم معلوم 

 نیست.

 مــی دونم ولی اگه.........–

 ی نگو،هیچی نیست.الکی هم بد به دلت راه نده،باشـــه؟؟احسان:هیـــــس،هیچـــ

 سرم رو به معنی باشه تکون دادم.

 ماشین رو روشن کرد و راه افتاد.

 احسان:خب حاال کجا برسونمت؟

 می رم خونه ی پارسا.–

 احسان:ادرسش رو بگو.

 آدرسش رو به احسان گفتم دیگه چیزی نگفتیم.

 چشام رو بستم.سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم و 

نمیدونم چرا به احسان گفتم؟؟اصالً...کار درستی کردم؟؟می دونم که به کسی چیزی نمی گه بهش 

اعتماد داشتم.ولی اگه به کسی گفت چی؟؟؟ أه مانیا خاک تو سرت یه چیزی رو نتونستی تو دهنت 

 نگه داری.هــــوف خدا خسته شدم سرم داره می ترکه.

 از کردم.صدای احسان چشمام رو ب با

 احسان:مانیا ببین همینجاست؟؟!

 به دوروبرم نگاه کردم.
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 تا اینجا اومدی. خونه جلویی،خودم میرم بقیه شو.مرسی بخاطر من آره اون–

احسان:ما از این حرفا داشتیم باهم؟؟حاال بیخی،اگه کاری داشتی حتماً رومن حساب کن راجب اون 

س چیزی نمی فهمه،ولی یادت باشه شنبه جوابش نخواهی هیچک موضوع هم خیالت تخت تا خودت

 پیشته. رو بهم بدی می دونی که فکرم همش

 باشـــه حتماً خدافظ.–

 خدافظ. احسان:مراقب خودت باش

 راه افتادم سمت خونه پارسا.هــــوا یــــخ بود،بارون قطع شده بود. منم

 پشت سرم بستم. زنگ درو فشار دادم و در با یه تیک باز شد،رفتم داخل و درو

 پارسا رو توی چهارچوب در دیدم و قدمام رو تندتر کردم و رسیدم بهش.

 پارسا با صدای تقریباً گرفته گفت:ســالم،خوش اومدی.!!

 سالم،چرا پاشدی؟حالت خوبه؟بهتری؟–

صورت بی حالش رو که دیدم کنترلم و از دست دادم و پریدم بغلش و زدم زیر گریه.طاقت نداشتم 

 بی حال ببینمش...با حال بد اون منم حالم خراب می شد. اینجوری

 پارسا همونجور که دست می کشید رو سرم گفت:چرا گریه می کنی عشــــق پارسا؟؟؟

با گریه گفتم:بخدا....اگه چیزیت بشه....دیوونه می شم،چرا مراقب خودت نیستی هــــــا؟می دونی سر 

 تا بیام پیشت.!کالس چقدر تو فکرت بودم؟مردم و زنده شدم 
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پارسااز بغلش جدام کرد و کمرم و گرفت و تو چشام نگاه کرد و شیطون گفت:خب به نظرت تقصیـــر 

 کی بود که من مریض شدم هان؟؟!

 خجالت زده سرم رو انداختم پایین و یواش گفتم:ببخشـــید.!!!

 سرم پایین بود که بین زمین و هوا قرار گرفتم.

 بذارم زمین. کنی؟!!حالــــت خوب نیســـت االن میوفتیمــــا.....آی...دیونهواای پارسا چیکــــارمی –

 پارسا:نتــــرس بابا نمی ندازمت که عروسکــــم.

 

 دیـــوونه،خودم می تونستم بیام تو چرا خودت رو اذیت می کنی؟–

ــب؟حاالم بگو پارسا تو چشمام نگاه کردو گفت:هیچ وقت فکرنکن که با تو بودن باعث اذیتم می شه،خــ

 چی می خوری برات بیارم؟

 یه کم آب ولی خودم می رم تو بشین.–

 خواستم بلندشم که مانع شد و خودش رفت.

 پارسا:خـــودم میارم.

 بعد چنددقیقه با یه سینی اومد و نشست جفتم.آب پرتقال درست کردو یه لیوان آبم جفتش بود.

 چرا زحمت کشیدی؟–

 که پاره نکن،لوس.پارسا:بخور اینقدر تعارف تی
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 چپ چپ نگاش کردم و گفتم:إه یعنی خیلی حرف می زنم؟؟اصالً من کجام لوسه؟؟

 نوک دماغم رو کشید و گفت:نوچ شوخی کردم عروسک.

آخ....آخ...کندیش،مثالً من اومدم پیش تو گفتم حالت خوب نیست ازت مراقبت کنم ولی می بینم –

 تو از منم سرحال تری که.

 ت رو پام و دراز کشید رو مبل.یهو سرش رو گذاش

 واه چیشده؟خوبی؟–

پارسا شیطون نگام کردو گفت:الکی مثالً حالم خوب نیست،حاال ازم مراقبت کن ببینم چجوری انجام 

 می دی؟؟

 إه لوس نشو دیگه پارسا تو که حالت خوبه.!–

 پارسا:زود.

 یزی درست کنم.من اصالً هیچی بلد نیستم،نه بلدم سوپ بپزم،نه بلدم جوشونده ای چ–

 پارسا:خب پس می خواستی چیکارکنی برام؟

 اومدم پیشت نگرانت بودم،چه می دونم یه کاری می کردم دیگه خو.–

از رو پام بلند شد و کنارم نشست و کشیدم توی بغلش،منم سرم رو گذاشتم روی سینش و موهام رو 

 نوازش می کرد.

 پارسا:مانیــــا؟!

 جونــــــم.–
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ــتی تموم دنیامی؟..می دونستی اگه نباشی منم نیستم؟...می دونستی اگه یه لحظه پارسا:می دونسـ

فقط یه لحظه نبینمت دیوونه می شــــم؟...می دونستی اگه کنارم نباشی می میرم؟...مانیا می 

 دونستی جونم به جونت بستست؟؟!

 اینقدر جمالتش رو اروم و قشنگ گفت که دلم براش ضعف رفت.

 ون دادم.اروم سرم رو تک

همونجوری که تو بغلش بودم دست برد پشت سرم و کش موهام رو باز کرد،موهام پخش شدن 

 دورم.

 سرش رو برد البه الی موهام و نفس عمیق کشید.

پارسا:عطــــر موهـــات رو دوست دارم مانیا،منتظر اون روزی ام که تو بغلت باشم و الی موهات نفس 

 شون نکن،این موها دنیای منن.باشــــه؟؟بکشم و خوابم ببره؛هیچوقت کوتا

 نفساش به گردنم می خورد،گرمم شده بود خیلی گرم،ضربان قلبم باال رفت.

 لرزون گفتم:بـ....بـــاشه.

پارسا یه کم ازم فاصله گرفت و گفت:راستی قرار خودمو دوستم یه شرکت بزنیم،قبالً شرکت داشتیم 

 ی ولی بازم می خوام برم دورش،اگه خدابخواد.ولی بعدش من زدم بیرون و رفتم دور موسیق

ذوق زده گفتم:وای جدی میگی؟!خیلی خوشحال شدم،حتماً موفق میشی آقایی.....راستی چه شرکتی 

 می خوای راه بندازی؟

 پارسا:یه شرکت طراحی لباس.
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 واقعاً؟؟چه خوب.پس منم میام پیشت کار می کنم طراحیم حرف نداره.–

 پارسا:جـــــدی؟

 سال تمام طراحی کارمی کردم.۰ابا،دست کم گرفتی من آره ب–

 پارسا:خوبه پس میارمت پیش خودم.

بوسه ی نرمی روی موهام زدو گفت:خب حاال خانوم خونه نمی خواد غذا بده به آقاشون بخوره؟آخه 

 آقاشون هم مریضه هم گرسنشه.

آقا من مهمونم مثالً،تو خندیدم و گفتم:خب اونجوری که بوش میاد می بینم منم گرسنمه،یعنی چی 

 باید به من غذا بدی.!!

 لپم رو کشید و گفت:تو چقد شیطونی دختر؟!می دونستی عاشق این شیطنتاتم؟

 که می دونستم.خب حاال چی بخوریم؟ بعله–

 تو آشپزخونه ببینیم چی هست. پارسا:بپر بریم

 از بغلش اومدم بیرون و دستم رو گرفت و باهم رفتیم تو آشپزخونه.

 ر یخچال رو باز کردم و یه نگاهی توش انداختم.د

اینجـــــا که.....فقط چند دونه گوجه هست و سه تا تخم مرغ،با ایناهم فقط می شه املت  خب–

 درست کرد.

 :چون حالم خوب نبود خرید نکردم،ولی اگه می خوای یه چیزی از بیرون می گیریم؟!.پارسا

 نه عشقم با همینا املت درست می کنم.–
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پارسا با خنده گفت:خب حاال تو که بلد نیستی غذا درست کنی،منم دست پختم تعریفی نیست ولی 

 مجبوری بخوری.

گفتم غذا بلد نیستم ولی نگفتم که دیگه املتم بلد نیستم،املت رو یاد گرفتم و خیلی خوبم بلدم –

 درستش کنم.

 پارسا با تعجب گفت:پــــس یعنـــی یاد گرفتـــی!؟

 خندیدم و گفتم:اوهــــوم.به قیافش 

پارسا اومد نزدیکم و گونم رو بوسید و گفت:وای قربون خانوم خودم برم من،خب حاال غذا رو درست 

 کن که باالخره بعد هزارسال می خوام دست پختتو بخورم.

 هردومون زدیم زیر خنده.

ت مشکی تنم نشست روی صندلی توی آشپزخونه،منم رفتم مانتوم رو درآوردم.یه تیشر  پارسا

 بود،موهامم که پارسا باز کرده بود رو دوباره دم اسبی بستم باال.

 رفتم تو آشپزخونه.

 پارسا:کجــــا رفته بودی؟نکنه خواستی از زیر غذا در بری؟؟

 خندیدم و گفتم:با مانتو که نمی شه آشپزی کرد،رفتم مانتوم رو در اوردم.

 گی روده بزرگه دل و قلوه مو خورده.پارسا با قیافه ی مظلوم گفت:بدو که از گرسن

 خندیدم و گفتم:چه ضرب المثل خوبی هم اختراع کردی.!
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رفتم و از تو یخچال گوجه ها و قارچ و فلفل دلمه ها رو درآوردم و شستم و گذاشتم تو سبد.چاقو 

 سینی و گذاشتم رو میز و شروع کردم به خرد کردن گوجه و قارچ ها و فلفال.

خرد می کردم که سنگینی نگاه پارسا رو رو خودم حس کردم،همیشه عادت داشتم داشتم گوجه هارو 

وقتی می خواستم کاری کنم اگه یکی اینجوری زوم کنه روم نمی تونستم کارام رو انجام بدم یه جوری 

 انگار دستپاچه می شدم.

 چاقو رو انداختم رو میز و سرم رو بلند کردم و نگاش کردم که داشت لبخند می زد.

 إه پارسا اینجوری نگام نکن خب هواسم رو پرت می کنی دستمو می برمـــاا؟!–

با لبخند مرموزی گفت:دارم به روزی فکر می کنم که از سرکار خسته بیام خونه و تورو اینجوری تو 

 آشپزخونه ببینم و یواش بیام از پشت بغلت کنم و........

  

 اها رفتی تو،پس باید تا آخر عمرت املت بخوری.خجالت زده پریدم وسط حرفش و گفتم:هـــــو کج

پارسا اومد نزدیکم و دستش رو گذاشت رو صورتم و تو چشمام نگاه کردو گفت:اگه تو خانومم بشی 

 قول می دم تا اخر عمرمم املت بخورم.

میورد جلو که دست پاچه  تو چشماش نگاه کردم،خدایا من عاشق این مردم.سرش رو کم کم داشت

 و گفتم:بدو بدو برو تو نشیمن بشین اگه اینجا باشی....هیچ کاری نمی تونم بکنم.هلش دادم 

 پارسا:إه من چیــــکار تو دارم اخه؟تو کارتو بکن.

 نــــوچ نمی شه.–
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دستش رو گرفتم و کشیدمش و بردمش روی کاناپه نشوندمش و گفتم:خــــب حاال اینجا بشین تا 

 صدات کنم.

 پارسا:چشم قربان.

و خواستم برم تو آشپزخونه که دستم رو کشید و نگهم داشت.نگاش کردم و گفتم:حاال چی  خندیدم

 شده؟؟

 شیطون نگام کردو ابروهاش رو باال انداخت و گفت:اول بوس می دی بعد می ری.

 پرویی. خیــــــلی–

 خم شدم که پارسا گونم رو بوسید و گفت:حاال آزادی.

زخونه.همه چیزارو خرد کردم و تابه رو گذاشتم رو گاز و پیاز و دیوونه ای نثارش کردم و رفتم تو آشپ

فلفل دلمه ها رو ریختم توشو تفتشون دادم،بعدش قارچ ها رو سرخ کردم و گوجه ها رو ریختم توشو 

سرخ کردم،وقتی حسابی سرخ شدن و جا افتادن تخم مرغ ها رو ریختم و نمک و فلفل روهم بهش 

 اضافه کردم.

ولی وقتی اذیتم  ولم نمی کرد همش می گفت باید درست کنی، ملت یاد گرفتم مانیاز موقع ای که ا

می کرد منم می گفتم برات املت درست نمی کنم اونم میومد و منت کشی می کرد.همچین آدم 

 خبیثی بودم من.

 غذا آماده شد و منم گازو خاموش کردم،میزو خوشگل و با سلیقه چیدم. و پارسا رو صدا کردم.

 ــارسا؟پـــارسا؟؟؟پـــ–
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 پارسا:جونــــم خانومم؟

 کلی ذوق کردم که اینجوری جوابمو داد.ووووی خدا عاشقشم من.

 بیا غذا آماده شد.–

اومد تو آشپزخونه،همونجور که محو میز بود نشست و گفت:بــــه بــــه ببین خانومم چیکارکرده،چه 

 بویی؟!

 شما؟!خندیدم و نگاش کردم و گفتم:االن لــــوس می 

 پارسا:تو لوس خودمی،اصالً خودم نازتم می کشم حاال خوبه؟

خجالت زده سرم رو انداختم پایین که پارسا ادامه داد:حاال نمی خواد خجالت بکشی بیا بشین بخوریم 

 ببینم طعمشم مثل بوش خوبه یا نه.!؟

همونجور که نشستم روبروی پارسا و شروع کردیم به خوردن،پارسا لقمه رو گذاشت تو دهنش و 

 دهنش پر بود گفت:اووووم....نه....انگار واقعاً....خوشمزه ست.

 خندیدم و گفتم:نوش جونت.

 دیگه چیزی نگفتیم تا شام رو خوردیم و تموم شد.

 پارسا به صورت خیلی با مزه دست کشید رو شکمش و گفت:دست درد نکنه خیییلی خوشمزه بود.

 و.منم زدم زیر خنده و گفتم:نوش جونت شکم

 خندید و نگام کرد و گفت:من شکمو ام اره؟؟!

 سرمو تکون دادم و گفتم:اوهوم.
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بلند شدم و ظرفارو جمع کردم و گذاشتم توی ظرفشویی خواستم آب رو باز کنم تا بشورم که دستای 

گرمش رو دور کمرم حس کردم،سرش رو گذاشت روی شونم طوری که نفسای داغش به گردنم می 

 گون می کرد.خورد و حالم رو دگر 

 پارسا:بذار بعد خودم می شورم.

دست و پام بی حس شدن،هرموقع بیش ازحد بهم نزدیک می شد دیگه کنترلم از دستم خارج می شد 

 و ته دلم قیلی ویلی می رفت.

 دستپاچه گفتم:بــ....بـ....بریم بشینیم؟!

 پارسا که انگار متوجه حالم شده بود تک خنده ای کرد و گفت:بریم.

ور می خنده،انگار چیز خنده داری هست؟اون که می دونه قلب من جنبه نداره چرا اینقدر بیشع

 نزدیکم می شه؟اصالً اون از کجا باید بدونه؟خل شدم رفت واال.

 دستم رو گرفت و رفتیم نشستیم روی مبل.

 پارسا نشست روی مبل و منم دراز کشیدم و سرم رو گذاشتم روی پاش.

 .پارسا:موهات رو باز کن

یعنی چی خب  اخم کردم و نگاش کردم و گفتم:ببین پارسا اینجوری منو تو آبمون تو یه جوب نمی ره 

 تو انگار موهام رو بیشتر از خودم دوست داری؟؟!!

 پارسا شروع کرد به خندیدن،با دیدن خندیدنش دلم قنج رفت،قربون اون خندهات شم من.
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این موهاهم مال تواَن دیگه،من هرچیزی که به تو  خنده شو کنترل کرد و گفت:دختره ی حســـود،خب

 ربط داشته باشه رو دوست دارم.حاال بازشون می کنی؟!

دستم رو بردم سمت کش و موهام رو باز کردم که همشون ریختن روی پاش،دستش رو برد توی 

 موهام و باهاشون بازی می کرد،حس خوبی رو بهم می داد.

جــــا وارد زندگیم شدی؟....چه کاری کردم که خدا تورو سرراهم قرار پارسا زمزمه می کرد:دختر تو از ک

 داد؟تو یه فرشته ای مانـــیا.

 منم مثل خودش آروم گفتم:مـــگه من کیـــم؟....منم یکی مثل بقیه دخترا.

پارسا صداش جدی شد و گفت:هیــــس،هیچوقت دیگه اینو نگو،تو با همه ی دخترا فرق داری،تو 

 ی مثل یه الماس نــــاب.تو خاص تــکی

–wow!! هیچوقت فکر نمی کردم منم یه روزی عاشق شم پارسا،همیشه وقتی یکی از بچه ها از عشق

،عشق  و عاشقی حرف می زد من می زدم به دیوونه بازی و می گفتم عشق فقط کشکه و تو فیلماست

 اگه نباشی می میــ...... واقعی وجود نداره،ولی حاال فهمیدم....فهمیدم واقعاً عشق چیه،فهمیدم

 پارسا دست گذاشت رو لبم و گفت:هـــیس هیچی نگو.

 چشمام رو با لذت بستم و گفتم:وقتی با موهام بازی می کنی خوابم می گیره.

 پارسا:پس بخواب.

 بنظرت از دید مردم زشت نیست،شب تو خونه یه پسر و یه دختر تنهــــا؟!؟–

 ً  تو چیکار به مردم داری؟دوماً تو اول و آخرش مال خودمـــــی. پارسا خندید و گفت:دیـــوونه،اوال
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 بعد شیطون گفت:مثالً می خوایم چیکــــارکنیم تنهایی هــــا؟؟

 .خندیدم و گفتم:بیشعـــور

 پارسا خندید و گفت:می مـــونی؟

 یعنی بمـــونم؟–

 ؟پارسا:اگــــه می شه

 نمی دونم....حاال اگه شد یه کاریش می کنم.–

شب ۰۰همونجوری موهام رو نوازش می کرد و منم بیشتر خوابم میومد،به ساعت روی دیوار نگاه کردم

 شده بود.هــــو چقدر زود گذشت.

کرد،بلند شدم گوشی رو از روی داشت خوابم می گرفت که گوشیم روی میز شروع به زنگ خوردن 

 میز برداشتم و به صفحش نگاه کردم که نوشته بود:خـــواهری.

 پارسا:کیه؟

 تانیا.–

 جواب دادم:بلـه؟

تانیا:معلوم هست کجایی تو مانیا؟نمی گی من اینجا حوصلم سر رفته از صبح ول کردی رفتی و هنوزم 

 نیومدی،مانیا بخدا اگه نیومدی........

پریدم وسط حرفش و گفتم:هـــــوی چته یه سره حرف می زنی اجازه بده خب؟!پارسا حالش بد بود 

 .اومدم پیشش
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 انگار توی صداش بغض بود اینو خوب می فهمیدم.

 تانیا:خب حاال دیدیش پاشو بیا که دلم بدجور گرفته، می خوام باهات حرف بزنم.

 چیــــزی شده تانیـــا؟حالت خوبه؟–

 تانیا بغضش شکست و با گریه گفت:نه....خوب نیستم آبجی....می تونـــ....می تونی بیای؟؟!

 کنی؟چیشده؟چرا گریه می کنی؟!بگو دیگه چیشده؟؟ تانیا داری نگرانم می–

 تانیا:نه...یه کم حالم گرفته ست....بغلتو می خوام فقط.

 باشه خواهری گریه نکن اومدم.–

 تانیا:باشه زود بیا.

 گوشی رو قطع کردم و زود مانتو پالتوم رو تنم کردم.

 پارسا:چیشده مانیا؟

 د نمی دونم چش بود داشت گریه می کرد.نمی دونم،دقیق چیزی نگفت،ولی حالش خوب نبو –

 پارسا:باشه آروم باش شالت رو بزن تا برسونمت.

 زود لباسام رو پوشیدم و رفتیم و باهم سوار ماشین شدیم و راه افتادیم.

 مضطرب پامو تکون می دادم،عادت داشتم وقتی نگران بودم یا استرس داشتم پامو تکون می دادم.

 ستم رو گرفت توی دستشو گفت:آروم باش چیزی نیست.دستم روی پام بود،پارسا د

 نمی تونم پارسا،صداش خیلی گرفته بود.–
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 هـــوف خدا چه اتفاقی افتاده یعنی؟تاحاال تانیا رو اینقدر ناراحت ندیده بودم.

 حالم اصالً خوب نبود،با صدای پارسا به خودم اومدم:رسیدیم مانـــــیا.

 بیا بریم باال؟–

 یر وقته من می رم خونه.پارسا:نه دیگه د

 باشه،مراقب خودت باش.–

 پارسا:برو خونه،خودتم زیاد ناراحت نکن.

 خواستم در ماشین رو باز کنم که پارسا دستم رو گرفت.

 نگاش کردم و گفتم:چیشده؟

 زدو گفت:بـــوس آقاتون یادت رفت. پارسا یه لبخند

 خندیدم،من قربون این آقامون بشم من.

 یادت نمی ره نه؟؟! بوس در هر زمانی این–

 شیطون ابروهاش رو انداخت باال و گفت:نــــوچ.

 نزدیکش شدم و گونش رو بوسیدم و گفتم:حاال خوبه؟

 نزدیکم شدو گونم رو بوسید و گفت:حاال خوبه.

 شب بود.۰۱خدافظی کردم و رفتم باال ساعت تقریبا 

 خوابن. درو باز کردم و رفتم داخل،چراغا خاموش بودن معلوم بود همه
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 از پله ها رفتم باال و در اتاق تانیا رو باز کردم و داخل شدم.

 دراز کشیده بود رو تخت ولی تا صدای درو فهمید بلند شد و نشست،رفتم سمتش.

 چیشده تانی سکتم دادی تا رسیدم.؟!–

 خودش رو انداخت تو بغلم و شروع کرد به گریه کردن.

 قت گریه هاتو ندارم،چیشده آبجی،بگو دیگه؟!تانی اینجوری گریه نکن می دونی که طا–

موهاش رو نوازش می کردم تا آروم بشه،اجازه دادم تا خودش رو خالی کنه بعد حرف بزنه،عادت 

داشت همیشه وقتی دلش می گرفت همینجوری آروم می شد تو بغل من،منم همینطور وقتی دلم می 

ی شد تا بهم نمی گفتیم سبک نمی گرفت همینجوری تو بغل تانی آروم می شدم،هرچیزی هم م

 شدیم.

 سرش رو بلند کرد که چشماش شده بود کاسه ی خون.

 تانی چرا با خودت اینکارو می کنی؟حیف این چشما نیست اینقدر پف کردن؟آخه به خاطر چی؟–

 دراز کشید رو تخت و سرش رو گذاشت رو پام و شروع کرد به حرف زدن.

چگی تا االن با خونواده ی خاله اینا رفت و آمد زیاد داشتیم،کالً با تانی:مانیا خودت که می دونی از ب

خاله اینا راحت تر بودیم حتی با پسراش،همیشه حس می کردم حسام برام مثل یه حامی.از بچگی 

هوام رو داشت،وقتی با بچه ها بازی می کردم و دعوامون می شد همیشه حسام طرف منو می 

از خونوادم اون بود که بیشتر از همه نگرانم می شد.تا موقعی که گرفت.وقتی می خوردم زمین بعد 

می خواستم برم خارج حس می کردم بهش عالقه دارم ولی پیش خودم می گفتم این حس شاید 

زودگذر و بچگونه باشه ولی وقتی رسیدم خارج فهمیدم که چقدر دلتنگشم،شبی نبود که با فکرش 
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ستی نمی دادن،چه پسرایی که پیشنهاد ازدواج نمی دادن ولی نخوابم،چه پسرایی که بهم پیشنهاد دو 

من همشون رو به خاطر حسام رد کردم.بخاطر کسی که از حسش به خودم خبر نداشتم.تا امروز به 

هیچکس نگفتم حتی خود حسام هم خبر نداره.ولی امروز با یکی از دوستام رفتیم کافی شاپ که 

نشسته بودن،دختره هم خوشگل بود،باهم حرف می زدن و می حسام رو با یه دختر دیدم سره یه میز 

 خندیدن.حسام منو ندید ولی من دیدمشون.

 بلندشدو نشست کنارم.

تانی:نمی دونی مانیا،نمی دونی امروز که دیدمشون چی کشیدم،نمی دونی کسی که بخاطرش 

اره،امروز خرد شدم چندسال منتظر بشینی بعد تو اون حالت و با یه دختر دیگه ببینیش چه عذابی د

 مانیا شکستم برای اولین بار.

 زد زیر گریه و اومد بغلم.

 خدایا این خواهر من چه عذابایی کشید که من خبر نداشتم،خاک تو سرم مثالً من خواهر کوچیکشم.

قربونت برم خودت رو اذیت نکن،یادت رفت تو که همیشه بهم می گفتی اول دلیلش رو بپرس بعد –

دوست معمولی بودن یا شایدم همکار بودن،چه می دونم یه همچین چیزی.حاال  شاید قضاوت کن،

 گریه نکن دیگه.!

 تانی:نه مانیا خیلی صمیمی بودن خودم دیدم.

تو کسی نبودی که زود چیزی رو باور کنی،مگه همیشه بهم نمی گفتی تا چیزی رو با چشمای خودت –

ب حاالم بسه گریه نکن،خودم باهاش حرف می ندیدی یا با گوشای خودت نشنیدی باور نکنی ها؟!خ

 زنم.
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 تانی:نه مانیا هیچی نباید بهش بگی.

 چرا آخه؟–

 تانی:نمی خوام تا خودش چیزی بهم نگفته من پیش قدم بشم.قول می دی مانیا؟؟

 باشه بابا نمی گم ولی به شرطی که گریه نکنی دیگه.–

تی حال پارسا چه طور بود؟اینقدر حالم بد اشکاش رو پاک کرد و گفت:باشه دیگه گریه نمی کنم،راس

 بود که چیزی نپرسیدم.

 خوب بود حالش یه کمی سرما خورده بود.–

بعد کلی حرف زدن شب بخیــــر گفتم و رفتم تو اتاق خودم،لباسام رو با لباس خواب عوض کردم و 

 دراز کشیدم رو تخت.

 هـوفف خدا چقدر خسته شدم امروز.

 کشه دیگه،نه فقط تانیا بلکه همه ی عاشقای دنیا.خدایا نذار تانیا زجر ب

 شب کردم  چشمام رو گذاشتم رو هم و خودم رو تسلیم سیاهی

****** 

 ....خرس گنده پاشو مگه تو کالس نداری؟!؟مانی:هـــوی

 مانی چشمام رو باز کردم. با صدای دادو بیداد

 ت بذاربخوابیم بابا.هـــو ف مانی چته؟تو دوباره سرو کلت پیدا شد؟تورو هفت جد–
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مانی یهو پتو رو از سرم کشید و گفت:پاشو دیگه خو کالس داری،اگه بیدارت نکنمم می گی چرا بیدارم 

 نکردی.!

 متنفر بودم از کسی که پتو رو از روم بکشه،اینو کل خانواده می دونستن.

 اال راضــــــــی شدی؟بلند شدم و نشستم رو تخت و با داد گفتم:بــــــاشه بابا بیــــــدارشدم،ح

مانی با خنده که حرص منو در بیاره گفت:یه جوری می گه راضی شدی انگار واسه من بیدارشده،آخه 

 دختر تو خودت کالس داری به من چه.

 بخدا جیـــــــغ می کشما مانی؟برو بیرون به حد کافی خواب رو از سرم پروندی.–

 جی خوشگلم حرص نخور.مانی اومد لپم رو کشید و گفت:عـــاشقتم آب

 مانی بــــرو بیرون حوصله ندارم.–

 مانی:باشه بداخالق رفتم.

یه بالشت از روی تخت برداشتم و پرت کردم سمتش که زود رفت بیرون و درو بست و بهش 

 نخورد...هـــوف خدا چی بگم از دست این دیوونه.

 ر آورد و دوباره در رو بست.دوباره درو باز کرد و سرش رو از در آورد داخل و برام زبون د

 بخــــــدا می کشمت مانی،آخه خدا این چه داداش دیوونه ای بود تو به ما دادی؟؟–

خودم رو انداختم رو تخت،به کلی خواب رو از سرم پروند.ای خدا یه روز غزل خانوم نمی ذاره یه روز 

و دست و صورتم رو شستم و  آقا مانی،من چیکارکنم از دست اینا...بلند شدم و رفتم توی دستشویی

 اومدم بیرون.
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 شروع می شد.۹و نیم بود.کالس ساعت ۸به ساعت نگاه کردم 

از توی کمد یه پالتوی قهوه ای سوخته درآوردم و یه شلوار مشکی جذب با مقنغه مشکی...رفتم جلوی 

ه کردم و بودم.موهام رو شون آیینه و یه کم ریمل زدم و یه کمم رژ.از زیاد آرایش کردن متنفر

 بستم...لباسام رو تنم کردم و کیف و گوشیم رو برداشتم و رفتم پایین.

 رفتم توی آشپزخونه همه سر میز جمع بودن و مشغول صبحونه.

 سالم و صبح بخیر بر اهل خونه.–

 بابا:صبحت بخیر دختر بابا.

 مامان:قربونت برم صبح توهم بخیر باشه،بیا بشین صبحونه بخور.

 یدار شدی؟مانی:باالخره ب

 چپکی نگاش کردم و گفتم:کوفت،تو هیچی نگو که دوست دارم بزنمت فقط.

 همه خندیدن.

 نشستم روی صندلی که تانی گفت:مانیا خبر داری بابا دوباره باید بره خارج از کشور.؟

 مثل یه تایر کم باد شدم و با چشمای ناراحت ذل زدم به بابا و گفتم:راس میــــــگه بابا؟؟

 ه دخترم،کاره دیگه خب باید برم.بابا:آر 

 اِه بابا چقدر زود آخــــه؟!–

 بابا:مگه می خوام برم بمونم،دوباره میام قشنگ بابا.
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 مانی:اَه اَه چقدر لوســــش کردی بابا؟!

 با اخم رو بهش گفتم:لــــوس خودتی!

 بابا:من نیستم نبینم دخترم رو اذیت کنی ها؟

به حالت احترام گذاشت کنار سرش و خم شد و گفت:چشـــــم مانی با یه حالت بامزه دستاش رو 

 قــــربان.

 همگی زدیم زیر خنده.با شوخی و خنده صبحونه مون رو خوردیم،خدافظی کردم و از خونه زدم بیرون.

 غزل در ساختمون وایساده بود،رفتم پیشش.

 عشـــخم. ســـالم–

 غزل:سالم عزیزم می ایستادی یــکم دیر تر میومدی.؟!

 کوفت،عادت داری همش غر بزنی؟–

 غزل:اگه من هر روز بذارمت سرکار خوشت میاد؟!؟

 زر نزن بابا بشین بریم.–

 غزل:دختره ی پررو.

 پررو عمــــته.–

 غزل چپـــکی نگام کرد و سوار ماشین شد.

 رفتیم دنبال سارا،سارا روهم سوار کردیم.
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 سارا:سالاااام.

 علــــیک.–

 غزل:زهــــرمار.

 دختر تو همیشه از دنده چپ پا می شی؟سارا:

 خدا به داد برادرم برسه.–

 غزل:تا دل داداشتم بخواد دختر به این خوشگلی و نجیبی گیرش بیاد.

 سارا:اگه خودت خودتو تحویل نگیری پـــه کی تحویل بگیره؟!خخ

 غزل:سارا میام عقب خفــــت می کنما؟؟؟!!

ها من کجا باید فرار کنم اخه؟یه دقیقه خفه شین سرم  خندیدم و گفتم:بسه تونه بابا،از دست شما

 رفت.

 غزل:واقعاً دارم فکر می کنم اگه منو نداشتین می خواستین چه غلطـــــی بکنین؟!

نگاش کردم و گفتم:اگه نداشتیمت یه عقل سالم داشتیم،االن به لطف تو همون یه ذره عقلی هم که 

 داشتیم و دیگه نداریم.

 سارا:خخخخ

 می گی؟؟ وم گفت:راسغزل مظل

 اینقدر مظلوم گفت که دلم نیومد دیگه اذیتش کنم.
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 نه عشقم شوخی کردم،اگه نباشی ما دیوونه می شیم.–

 غزل یه جیغ بلندی کشید و گفت:مــی دونستم بدون من نمی تونین.!!

 سه تایی زدیم زیر خنده.

 واقعاً اگه یکیشون نبود دیوونه می شدم.

 .انشگاهدیگه چیزی نگفتیم تا د

 یه گوشه پارک کردم و پیاده شدیم و رفتیم داخل دانشگاه. رو ماشین

 وای چقـــدر هوا سرده.!!–

 سارا:آره واال یــــــخ زدیم.

 دقیقه دیگه کالس شروع می شه.۰۱غزل:بچه ها زود باشین

 سه تایی رفتیم تو کالس و بعد چند مین استاد اومد.

 استاد شروع به توضیح دادن کرد.

 با دقت به درس گوش می دادم.

 بعد چند ساعت طاقت فرسا باالخره کالس تموم شد.

 استاد:خستــــه نباشید بچه ها.

 استاد رفت بیرون.

 هووف خستـــه شدم.–
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 غزل:من که دیگه جــــونی تو تنم نمونده،از بس نوشتم.

 خندیدم و گفتم:اصلــــاً دخــــتر باس مــــخ باشه،مثل من.

 نگام کرد و گفت:یه کم نوشابه برا خودت باز کن. سارا چپکی

 هـــه هـــه هـــه بامزه.–

 غزل:پاشین،پاشین اینقدر حرف نزنین.

 سه تایی از دانشگاه خارج شدیم،سوار ماشین شدیم.

 اوم خــــب حاال چیکارکنیم؟!–

 غزل:حوصلم سر می ره،مانیا نریم خونه.

 سارا:آره راست می گه،نریم خونه.

کری زد به سرم،من که هنوز به ممد زنگ نزدم،پس گفتم:راستی بچه ها دیروز توی کافی یهو یه ف

شاپ یکی از همسایه های قدیمی مون رو دیدم از دوره ی دبیرستان هم دیگه رو ندیدیم،دیروز کارتش 

 رو بهم دادو گفت که بهش زنگ بزنم ولی هنوز نزنگیدم بهش.

 سارا:دختره یا پسر؟

 حمد.پسره خنگ،اسمشم م–

 بزنگ بهش باهاش یه قرار بزار ببینم چه شکلیه این آقا محمد. سارا:اوالال

 غزل:باز تو رفتی تو خــــیاالت؟؟!
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سارا با حرص نگاهی به غزل انداخت و گفت:حاال تو خودت شوهر داری نمی ذاری منم مرد آیندم رو 

 پیدا کنم؟

 با خنده گفتم:االن مثالً محمد مرد آیندته؟؟

 ای باال انداخت و گفت:از کجا معلوم نباشه؟؟سارا شونه 

 منو غزل خندیدیم.

 غزل:آخه مگه تو محمد رو دیدی؟

 سارا:ندیدم،آقا ندیدم،اصال شوخی کردم ولم کنین.

 دیــــوونه.–

 سه تایی زدیم زیر خنده.

 گوشیم رو از تو کیفم در آوردم و شماره ممد گرفتم.

 بعد چند بوق جواب داد:بلـــه؟

 چطوری؟مانیام.ســـالم –

 ممد:سالم خوبی،منتظرت بودم چرا دیشب زنگ نزدی؟!

 یه کم درگیر بودم نشد،خب حاال چیکارمی کنی؟مطبی؟–

 ممد:نه عصر می رم،چرا؟

 خواستم ببینم اگه کاری نداری بیای یه کافی شاپی چیزی،منم با دوستامم.–
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 ،فقط آدرس رو برام بفرست. ممد:اوم.....باشه مشکلی نیست

 پس فعالً. باشه–

 گوشی رو قطع کردم.

 سارا:چیشد؟چی گفت؟میاد؟

 بابا زبون به دهن بگیر دختر،نه گفت کار دارم.–

 سارا:اِه واه پس چرا؟من می خوام ببینمش؟اصالً شمارش رو بده خودم بش بزنگم.

 خجالت بکش دختر،گفت میام.–

 سارا دستاش رو محکم کوبید به هم و گفت:ایـــول.

 :چه ذوقی هم می کنه بچه.غزل خندید و گفت

 سه تایی زدیم زیر خنده.

 راه افتادیم سمت کافی شاپی که همیشه میومدیم،آدرسش رو هم فرستادم واسه ممد.

 بعد چند مین رسیدیم.

 سه تایی پیاده شدیم و رفتیم داخل.

 سارا:کجا بشینیم؟؟

 اون میزی که گوشه ی دیواره.–

 سه تایی رفتیم و نشستیم سر میز.
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 فارش ندادیم تا ممد بیاد.چیزی س

 یه چند دقیقه نشستیم ولی هنوز ممد نیومده بود.

 غزل:پس کجاست این آقا محمد؟

 سارا:زنگ بزن به محمد بگو عشقت اینجـــا تلـــف شد،پس کی میای؟

 یه صدا از پشت سرمون اومد:ســـالم.!!!

 سه تایی برگشتیم که محمد رو دیدم.سارا هنگ کرد.

فکرکنم حرفاش رو شنید،چون یه لبخند کمرنگ رو صورتش  رف می زد که ممد اومد آخه سارا داشت ح

بود...خدایا این دوستای منو شفا بده،اون از اونباری غزل اینم از سارا.وای خدا،منو غزل که قرمز 

 شدیم از بس جلو خندمون رو گرفتیم.

 غزل به حرف اومد:سالم آقا محمد خوب هستین؟

 ممد:ســـالم ممنون.

 ارا:س...سالم.س

 ممد:سالم.

 سارا یواش یواش داشت با خودش حرف می زد چون کنارش بودم شنیدم چی گفت.

 سارا:خاک تو سرم که دو دقیقه نمی تونم جلو زبونم رو بگیرم.

 ممد:چیزی گفتین؟
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 سارا:چیزه....نه..نه با شما نبودم.

 ممد تک خنده ای کرد و گفت:آها.

 بغلش کردم و گفتم:سالم خوشتیپ،چقدر ما رو مُعَتَل کردی؟!بلند شدم و رفتم نزدیک ممد و 

من اونو  )ما خونوادگی کال با ممد و خونوادش راحت بودیم وخونواده هامونم هم دیگه رو می شناختن،

 مثل داداشم می دونستم.(

 از بغلش اومدم بیرون و همگی نشستیم.

 دم.خب معرفی نمی کنی؟ممد:ببخشید یه کار کوچولو داشتم،اونو انجام دادم و اوم

 آهان ببخشید یادم رفت،ایشون دوستم غزل و نامزد مانی،ایشونم دوستم سارا.–

 غزل:خوشبختم.

 سارا:خوشوقتم.

 ممد:همچنین.

 همه مون قهوه سفارش دادیم و قهوه هارو اوردن.

 خب ممد کجا زندگی می کنی....منظورم اینه خونت کجاست؟؟–

 ....(نزدیک محل کارم گرفتم،اونجا زندگی می کنم.ممد:یه واحد آپارتمان خیابون).

 تنهایی سختت نیست؟–

 ممد:عادت کردم دیگه.
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 سارا:شغلتون چیه؟

 ممد:روانشنــاسم.

 سارا:چه خوب.

 ممد:با اجازه من برم دستامو بشورم و برگردم.

 باشه برو.–

 ممد بلند شد و رفت سمت سرویس بهداشتی.

 !شنید؟ سارا:مانیا بنظرت حرفامون رو

دستام رو گذاشتم رو میز و یه کم خم شدم سمتش و گفتم:تو دو دقیقه نمی تونی جلوی اون زبونت 

 رو بگیری؟؟

 سارا:خیلی زشت شد خاک بر سرم.

 غزل:حقــــته.!

 سارا:حاال اینا رو بیخی،ولی عجب تیپی داره ها،وای قربونش برم قیافش چقدر جذابه.

 من که مانی نامزدمه اینجوری قربون صدقش نمی رم.غزل:ببین چطور قربون صدقش می ره،واال 

 سارا:از بس خنگی.

 مورد پسند واقع شد سارا خانوم؟؟!–

 سارا:چجـــــــورم.!!!
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 سه تایی خندیدیم.

 خفه داره میاد.–

 سارا:باشه باشه.

 ممد:ببخشید.

 راحت باش.–

 همگی کلی گفتیم و خندیدیم و بهمون خوش گذشت.

 بلندشدیم که بریم.

 خیلی خوش گذشت اقا محمد به امید دیدار.سارا:

 ممد:همچنین سارا خانوم.

 بازم بهت زنگ می زنمـــا،حاال که اینجایی بیشتر همو می بینیم.–

 ممد:باشه،مگه می شه بگم نه.

 خدافظ.–

 ممد:خدافظ.

با غزلم خدافظی کرد و رفتیم سوار ماشین شدیم،خواستم ماشین رو روشن کنم که گوشیم زنگ 

 صفحش نگاه کردم پارسا بود. خورد،به

 جواب دادم:جـــونم.؟
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 پارسا:چرا همیشه من باید اول زنگ بزنم؟

 إه پارسا بی انصافی نکن منم زنگ می زنم کِـــه.–

 پارسا:باشه عشقم،حاال حرص نخور.چخبر چیکارا کردی؟کجایی؟؟

دوستای خونوادگی .بعدش یه کم استراحت کردیم،دیروز یکی از ۲صبح که رفتم دانشگاه تا ساعت –

 ،امروزم باهاش قرار گذاشتیم و با غزل و سارا رفتیم دیدنش. قدیمی مون رو دیدم

 پارسا صداش جدی شد و گفت:اونوقت اون دوستت اسمش چی بود؟

 می دونستم االن می کشتم.

 ام....محمد.–

خودم زنگ نزدم تو پارسا:با یه پسر قرار گذاشتین اون وقت من االن باید متوجه شم....یعنی تا وقتی 

 نباید بهم می گفتی؟؟؟

 پارسا اینجوری نکن،من و خونوادم خیلی وقته می شناسیمش،پسر بدی نیست مثل داداشمه.–

 پارسا:باشه پس....خدافظ.

 گوشی رو قطع کرد.

 اولین باری بود که گوشی رو قطع کرد روم،از دستش دلخور شدم.

 واه این چش شد؟!–

 غزل:چی شد؟؟
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ال خوب بود تا اسم محمد رو اوردم و گفتم باهاش قرار گذاشتیم عصبانی شد و گوشی رو نمی دونم وا–

 قطع کرد روم.

 سارا:پس قضیه جدیه.!؟

 کوفت توهم همش انرژی منفی می دی،حاال چیکارکنم بچه ها.؟؟–

غزل:برو باهاش حرف بزن،پسر خالم رو می شناسم خیلی نسبت به پسر و این چیزا حساسه.برو 

 رف بزن،درسته دعوا می کنه و داد می زنه ولی چیزی توی دلش نیست.باهاش ح

 آخه نپرسیدم کجاست.–

 غزل:حتماً خونه ی خودشه،بیشتر موقع ها که همونجاست.

 حساسه مخصوصاً رو اینجور چیزا. هـــــوف خدا،خیلی–

 غزل:از بس دوست داره دیوونه.

 چی بگم.–

 ودتم برو پیشش باهاش حرف بزن.خونه و خ غزل:هیچی نگو فقط ما رو برسون

 باشه.–

افتادم سمت خونه،بعد چندمین رسیدیم و غزل و سارا رو رسوندم در  ماشین رو روشن کردم و راه

 خونشون و خودم هم راه افتادم سمت خونه پارسا.

 می رم پیش پارسا و یه چند ساعت دیگه برمی گردم. یه اس دادم به مامان و براش نوشتم

 رسیدم. نبعد چند می
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 آیفون رو زدم بدون اینکه چیزی بگه درو باز کرد. در خونه زدم پیاده شدم،رفتم ماشین رو

 رفتم داخل درو پشت سرم بستم.

 پاهاش رو گذاشته رومیز،دستشم رو چشماشه. چندقدم رفتم جلو تر که دیدم نشسته رو مبل

ن که چیزی نگفتم،کاری نکردم که آخـــــــــی الهی قربون این طرز دراز کشیدنت بشم من.آخه م

 اینجوری قهر می کنی.

کیفم رو گذاشتم پایین مبل رفتم سمتش،نشستم رو زمین،دستم رو گذاشتم رو دستش و آروم 

 صداش کردم.

 پـــــــارسا؟–

 جوابی نداد.

 قربــــونت برم؟–

 بازم هیچی نگفت،بیتربیت مگه من چیکار کردم خب؟

 تصمیم گرفتم باهاش حرف بزنم.

پارسا ببین،من که چیزی نگفتم،کار بدی هم نکــــردم.محمد و چند ساله که می شناسیم مثل –

داداشمه،چندوقته که از ایران رفته بود االن دوباره برگشته،منم رفتم دیدنش.پارسا چرا الکی هم خودتو 

 اذیت می کنی هم منو؟هـــــــان؟

 پارسا:بســــه نمی خواد چیزی بگی.

 شدم،خیلـــــــی. از حرفش دلخور
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با بغضی که تو صدام بود گفتم:باشـــ....باشه،اگه بودن من اذیتت می کنه من مـــــــــــی رم،دیگه هم 

 چیزی نمی گم خدافظ.

اشکام همینجوری رو گونه هام می ریختن،هیچوقت تا حاال اینقدر سرد باهام برخورد نکرده بود،تحمل 

 سرد بودنش رو نداشتم.

 راه افتادم سمت در. نار مبل برداشتمکیفم رو از ک

اشکام رو پاک می کردم،ولی یکی دیگه جاشون رو پر می کرد...دستگیره ی درو فشار دادم ولی اون 

یکی دستم کشیده شد و پرت شدم تو بغلش...سرم رو گذاشت رو سینش و با اون یکی دستش کمرم 

 رو نوازش می کرد.

کمرش حلقه کردم و شروع کردم به هق هق کردن....هیچ جوره کیفم رو انداختم پایین،دستام رو دور 

 نمی تونستم جلوی اشکام رو بگیرم.

پارسا:نکـــــــن مانیا،اینجوری گریه نکن.می دونی با این اشکات چه بالیی سر این قلبم میاری؟می دونی 

 ه نکن.داغونم می کنی وقتی اشکت درمیاد؟گریه نکن دیگه ببخشید،اصالً غلط کردم حاال گری

با گریه گفتم:نمی تونم پارسا،خودت می دونی چقدر دوست دارم ولی بازم باهام سرد حرف زدی،می 

 دونی طاقت سرد بودنت رو ندارم،بهت گفته بودم تحمل ندارم باهام سرد بشی.گفتم یا نگفتم؟

 ات حرف بزنم.پارسا:باشه قربونت برم.ببخشید،اصالً من غلط بکنم اگه یه بار دیگه بخوام اونجوری باه

از بغلش یه کم جدام کرد،دستاش روگذاشت دو طرف صورتم و اشکام رو با شصتش پاک 

 کرد،گفت:حیف این چشمای خوشگل نیست این بال رو سرشون آوردی؟؟

 اگه باهام باز بد حرف بزنی همین بال رو سرشون میارم.–
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ایی که زندگی منن همچین کاری پارسا یه لبخند زد و گفت:تو غلــــط می کنی،مگه می تونی با چشم

 کنی.؟!

 تو چشماش نگاه کردم و گفتم:این دیگه بستگی به خودت داره.

پارسا تو چشمام نگاه کرد پیشونیش رو چسبوند به پیشونیم و گفت:صد دفعه بت گفتم اینجوری نگام 

 نکن،تضمین نمی کنم همین االن یه بالیی سرت نیارمـــا.!!؟

 دست خودم بیشتر درد گرفت.یه مشت زدم به بازوش که 

 بی حـــــــــیا.!!!–

 پارسا سرخوش خندید.

 یه لحظه بین زمین و هوا قرار گرفتم...سریع دستام رو دور گردن پارسا حلقه کردم.

 دیوونه یه خبری بده خب.وااای پارســـــــا االن میوفتم بذارم زمین.–

 پارسا:مگه من مردم که بذارم بیوفتی؟

 وونه این چه حرفیه؟إه خدانکنه دی–

 در اتاق خودش رو باز کرد بردم داخل و با پا درو بست.

 گذاشتم رو تخت و خودشم نشست جفتم و گفت:دراز بکش.

 با چشای گرد شده گفتم:چـــــــــی؟؟

 پارسا خندید و گفت:می گم دراز بکش.
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هرچند که پارسا به پارسا اطمینان کامل داشتم ولی هرچی باشه من یه دخترم و خجالت می کشم،

 خجالت و خورده یه لیوان آبم روش.

 هول گفتم:نـــ.....نه.....من باید برم دیگه....دیر شد.

پارسا که انگار می خواست من رو حرص بده با کاراش یه چشمک بهم زدو گفت:حاال چند دقیقه که 

 اشکالی نداره.

 اومد و نشست پشت سرم.

 ود حسابی.قلبم مثل قلب گنجیشک می زد،گرمم شده ب

 می خوای چیـــ.....چیکارکنی؟؟–

 پارسا:هیــــــــس حرف نزن.

دستش رو برد سمت مقنعه ام و از سرم درش اورد....چشمام رو محکم روی هم فشار می 

 دادم،طاقت اینقدر نزدیکی رو نداشتم اونم توی یه اتاق.

 کرد که همشون ریختن دورم. دستش رفت سمت کش وموهام رو بازش

 اتو میکشی؟پارسا:

 با هزار زور دهن باز کردم و گفتم:نـــه.

پارسا پشت سرم نشسته بود،سرش رو گذاشت روی شونم البه الی موهام و گفت:موهــــاتو دوست 

 دارم.

 قلبم اینقدر محکم می زد حس می کردم پارسا هم صداش رو می شنوه.



 
 
 

 
472www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

 تخت.سرش رو بلند کردو نفسش رو با صدا داد بیرون و دراز کشید رو 

 انگار اونم دسته کمی از حال من نداشت.یه نفس عمیق کشیدم.

پارسا اشاره کرد دراز بکشم جفتش.منم دراز کشیدم...دستش رو دراز کرد و گفت:دیگه نبینم اونجا 

 باشیا!

 به سینش اشاره کرد و گفت:جای تو فقط اینجاست.

ای قلبـــــش گوش دادم.به صدای یه لبخند زدم و رفتم بغلش و سرم رو گذاشتم روی سینش و به صد

 آهنگ زنگ زندگیم.

 ،با تموم وجود بو کشید. پارسا سرش رو برد توی موهام

 پارسا:عاشـــــق عطر موهاتم.

 پارســـــا؟–

 پارسا:جونم خانومم.

 تو دلم کیلو کیلو قند آب شد از کلمه خانومم.

 خیـــــلی دوست دارم.–

 یه دختر شر و شیطون چه بالیی سره این قلبم آورده.پارسا:من دیوونتم به موال.نمی دونم 

محکم بغلش کردم و عطرش رو با تموم وجود بو کشیدم،عاشق عطرش بودم به عطر تلخ و بود که 

 بوش حسابی دخترکش بود،همیشه از همین عطر می زد.

 یهو یاد یه موضوعی افتادم.
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 یه کم توجام تکون خوردم و گفتم:پارسا؟

 پارسا:جونم؟

ور که با دستم روی سینش نقش های نامفهمومی می کشیدم گفتم:یــــادته واسه اولین بار با همونج

 غزل اینا رفتیم شمال؟

 پارسا:اوهــــوم،حاال چیشد یاد اون موقع افتادی؟

 یادته شب اولش نشسته بودی روی تاب،منم اومدم نشستم پیشت و یه سوال ازت پرسیدم؟–

بره شیطون؟نمی دونی اون موقع چقدر خوشحال شدم که تو پارسا:مگه می شه فضولیت یادم 

 حواست بهم بود و وضعیتم رو فهمیدی.

می دونی هنوز جوابش رو بهم ندادی؟از کنجکاوی داشتم می مردم،غزل با اون قیافش نذاشت –

بگی.خب حاال بهم بگو چرا همش تو خودت بودی؟چرا تو اون دو ماهی که می دیدمت اصالً زیاد نمی 

 دی؟چرا میونت با دخترا زیاد خوب نبود؟خندی

 پارسا یه کم مکث کرد و گفت:دوست داری بدونـــــی؟

 سرم رو باال پایین کردم و گفتم:اوهوم.

 پارسا:همیشه منتظر بودم تا این سوال و ازم بپرسی.

 خب حاال بگو.–
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به دهن خودمون می  یعنی نه اونقدر پولدار نه فقیـــر.دستمون  پارسا:ما خونواده ی معمولی بودیم

نبودیم.من اون موقع می رفتم دانشگاه و ترم آخرم بود.یه روز از دانشگاه برگشتم رسید و محتاج کسی 

 خونه که مامان گفت:عمو محسن اینا از خارج دارن برمی گردن.عموم یه دختر داشت اسمشم......

بود.زن عمومم اسمش  یه کم مکث کرد و نفسش رو با حرص داد بیرون و گفت:اسمشم....دریا

شکوفه بود...از دریا خوشم نمیومد.چجوری بگم،دختری بود که با پسرا زود گرم می گرفت و می گفت 

و می خندید و به فکر خودش بود.طرز لباس پوشیدنشم که اصالً مناسب نبود،نمی دونم شاید چون 

شم نمیومد ولی اون برعکس خارج بود طرز کارا و رفتارش اینجوری شده بود.ولی اصالً از کاراش خو 

همش باهام حرف می زد و می خواست صمیمی شه.من برای عموم احترام زیادی قائل بودم خیلی هم 

دوسش داشتم.دریا از این کارم سواستفاده می کرد، مثالً جلوی عموم ازم می خواست که بریم 

خیلی دوست داشتم مرد بیرون،منم نمی تونستم جلوی عموم نه بگم.همیشه از همون بچگی عموم رو 

خوبی بود،برعکس خونوادش،خالصه یه چندباری باهاش می رفتم بیرون اونم به اصرار بابا که می 

گفت دختر عموته و ناراحتش نکن.از موقعی که از خارج برگشته بودن دریا بیشتر خونه ی ما 

ه بابام و عموم می بود.همه ی فامیل برامون حرف درست کردن که اینا هم دیگه رو دوست دارن و ب

گفتن بذارین باهم ازدواج کنن.یه روز که نشسته بودم پای تی وی بابام صدام کرد و گفت:بیا کارت 

دارم.منم رفتم تو اتاقش و گفت بشین.نشستم جفتش که گفت:ببین پسرم از موقعی که عموت از 

رو دوست دارین بهم بگو خارج برگشته با رفتار دریا آشنایی.دریا دختر خوبی هم هست،اگه هم دیگه 

گفتم:نه باباجون من بخاطر اینکه عمو ناراحت  تا من درموردش با عموت صحبت کنم.منم بهت زده

نشه درخواست های دریا رو قبول می کردم و می بردمش بیرون،من اصالً حسی به دریا 

خاطرتو می خواد ،به ندارم،دوسشم ندارم. ولی بابا گفت:ببین پارسا عموت با دریا حرف زده و دریا هم 
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منم گفت منم گفتم بذار با تو صحبت کنم و ببینم چی می گی،حاال فقط نامزد می کنین تا بیشتر هم 

 دیگه رو بشناسین.

پارسا:هرچی من به بابا می گفتم که نه دوسش ندارم می گفت عالقه بعد ازدواجم به وجود میاد،اال و 

درت نیستم. بابام رو خیلی دوست داشتم،منم به ناچار قبول بال باید با دریا ازدواج کنی وگرنه دیگه پ

نامزد شدیم.از  کردم گفتم هرچی باداباد.خالصه یه شب رفتیم خونشون و مامان حلقه رو کرد دستش

اون شب به بعد با دریا دیگه خیلی سرد رفتار می کردم،دیگه باهاش زیاد بیرون نمی رفتم،چه دلیلی 

امید می دادم.خالصه یه شب گفت که تولد دوستشه و می خواد  داشت از همین اول راهی بهش

بره،به منم گفت که یه دلیل اوردم و گفتم نمیام.منم که اصالً حوصله ی این چیزا رو نداشتم گفتم 

برو.شب دریا یه لباس قرمز خیلی باز پوشید برام مهم نبود ولی منی که پسر بودم جای اون خجالت 

شب ۰دختر بود.خالصه دریا رفت و منم رفتم پای درسام.ساعت از  کشیدم،چه برسه به اون که

گذشته بود ولی هنوز نیومده بود.صدای زنگ در اومد رفتم درو باز کردم دیدم عمو محسنه.اومد داخل 

و بهم گفت که دریا گوشیش خاموشه و اصالً خبری ازش نیست.ازم خواهش کرد که برم دنبالش.منم 

از قبل آدرسش رو گفته بود فهمیده بودم یه جای دور از شهر.سوار ماشین  به اجبار قبول کردم،دریا

شدم و راه افتادم سمت جشن.آخه چه دلیلی داره دختر یه همچین جایی بره.باالخره رسیدم به همون 

محل،از ماشین پیاده شدم یه ویالی بزرگ بود با حیاط پر درخت رفتم جلوتر تا به در ویال رسیدم 

چندکیلومتری شنیده می شد.درو بازکردم با چیزی که روبروم دیدم هنگ کردم.ویال صدای آهنگ از 

پر بود از دختر و پسر،تموم فضا رو دود سیگار گرفته بود،داشتم خفه می شدم،روی میزا پر بود از 

شیشه های مشروب.دریا به من گفته بود که یه جشن ساده ی که همه هم دخترن اصالً از مشروب و 

چیزی نگفته بود.به دور و برم نگاه کردم همه دختر پسرا تو بغل هم می رقصیدن.بینشون این چیزا 
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دنبال دریا می گشتم ولی پیداش نمی کردم.یهو چشمم خورد به همون دختری که موقع اومدن به 

جشن اومد دنبال دریا.رفتم نزدیکش و صداش کردم اصالً نمی فهمید،همش تلو تلو می خورد ازش 

 مســـته.بازوشو گرفتم و چرخوندمش سمت خودم وبا خشم گفتم:دریــــــــا کجـــــاست؟؟معلوم بود 

 خندید و با خنده گفت:دریـــــــا....اوم کدوم دریـــــــا؟؟همون آب دریا رو می گی؟؟

بازوش رو فشار دادم و گفتم:دریا همون دوستت که باهم اومدین توی این  باز زد زیرخنده.محکم

 .خراب شده. 

 بعد گفت:آهان اون دریا......نمی دونم.اگه دیدیش سالم منم بهش برسون.

باز زد زیرخنده.لعنتـــــی تف بهت دریا به تو واین خراب شده که اومدی توش.بازوش رو ول کردم و یه 

رو کم دور و برم و نگاه کردم نبود.چشمم خورد به پله ها سریع از پله ها رفتم باال، درچندتا از اتاق ها 

 باز کردم خالی بودن،در اتاق اخری رو باز کردم که باچیزی که روبروم دیدم خشکم زد.

پارسا چرخید سمتم و گفت:مانیا باورت می شه دریا رو تخت کنار یه پسر دیگه اونم توی بد وضعیتی 

 .دیدمش،مانیا باورت می شه واسه یه دختر چقدر این کارا کثیفن اون موقع دریا اونجوری........

 یه لحظه ساکت شد .گفتم:بعدش چی شد؟

پارسا:بعدش دریا منو که دید رنگش پرید با اینکه مست بود ولی یه چیزایی می فهمید.با پسره درگیر 

شدم و از اتاق کردمش بیرون.لباسای دریا رو انداختم تو صورتش و خودمم پشتم رو کردم بهش تا 

 با گریه گفت:پارســـــ.......بپوششون.لباساش رو پوشید و اومد سمتم و اروم 

یه سیلی محکم زدم تو صورتش.شروع کرد به گریه کردن.منم دستش رو گرفتم و کشیدم تا سمت 

ماشین،سوار ماشینش کردم و راه افتادیم سمت خونه.توی راه اینقدر التماسم کرد که به کسی چیزی 
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ش رو گرفتم و انداختمش تو خونه نگم ولی نمی شد،نمی شد با زندگیم بازی کنم.رسیدیم خونه و دست

 جلوی باباش و همه چیو بهشون گفتم.خالصه اوناهم چندسالی می شه که خارجن و هنوز برنگشتن.

 پس چرا االن نگرانی؟–

 پارسا:چون دوباره می خواد برگرده،خونوادش نمیاد فقط خودش.

دمش ولی ازش بدم میاد،کسی بااین حرف پارسا انگار یه پارچ آب یخ ریختن رو سرم.هنوز دریا رو ندی

 که قبل از من می خواست مال پارسا بشه،پارسا فقط مال منه.

 با بغض گفتم:دوسش داری؟؟

 پارسا نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:دیوونه شدی؟اگه دوسش داشتم که االن تو اینجا نبودی.

 بعد با یه حالت شیطونی گفت:چیه حسودیت شد؟؟

 بخدا می زنمتـــاااا تو فقط مال منی. چپکی نگاش کردم و گفتم:پارسا

 پارسا منو فشار داد به خودش و گفت:قربون خانوم حسود خودم برم من،فقط خودت عشقی.

 بعد چند دقیقه حرف زدن بلند شدم و گفتم:خب عشقم من دیگه برم دیرشد.

 پارسا:نمی شه حاال یه کم بیشتر بمونی؟؟

 با یه حالت بامزه ای گفت که خندم گرفت.

 ندیدم و گفتم:باشه واسه یه وقت دیگه.خ

 پارسا:باشه عروسکم پس آماده شو تا برسونمت.
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 از روی تخت بلند شدم و همونطور که موهام رو می بستم گفتم:نه نمی خواد خودم ماشین آوردم.

 پارسا:نــــــوچ باید خودم ببرمت که خیالم راحت باشه.

 بعدشم اگه تو منو ببری باز باید برگردی.رفتم روبروش و گفتم:پارسا من که بچه نیستم،

 پارسا یه دست کشید به گونم و گفت:خب برمی گردم مهم عروسکمه که باید برسونمش.

 ته دلم کلی ذوق کردم.

 پارسا نمی خواد هوا بیرون سرده سرما می خوری،خودم می رم.–

 بغلم کرد و گفت:قربون عشقم که اینقدر بفکرمه.

رو پوشیدم و باهم از اتاق زدیم بیرون،در رو باز کردم برم که پارسا گفت:کجــــا مقنعه رو زدم و پالتوم 

 من که بوست نکردم،بـــدو بیا.

 رفتم نزدیکش و سرم رو کج کردم و گونم رو بوسید و گفت:اوووم چه خوشمزه بود.

 دیوونه.–

م وگرنه پا می شم میام پارسا:یادت نره رسیدی حتما بهم زنگ می زنی ها،یادم رفت و این چیزام نداری

 درخونتون.

 خندیدم و گفتم:باشه زنگ می زنم،خدافظ.

 پارسا:یواش رانندگی کنی ها جاده ها خیسن.

 چشــــــم بابابزرگ حاال می ذاری برم؟؟–



 
 
 

 
479www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

 پارسا:باشه عروسکم،خدافظ.

 بوسیدم و از خونه زدم بیرون. به زور گذاشت برم،روی چال لپش رو

 سوار شدم و راه افتادم سمت خونه.در ماشین رو باز کردم و 

  

.ماشین رو پارک کردم و رفتم باال،لباسام رو با لباس خواب عوض کردم و دراز بعدچندمین رسیدم

 کشیدم روی تخت،به پارسا خبر دادم که رسیدم.

 چشمام رو بستم و خوابیدم.

***** 

 هفتـــــه بعد: یـــــک

 لند شدم و جواب دادم:هــــــــوم؟گوشیم داشت زنگ می خورد،به زور از تخت ب

 تو هنـــــــوز خوابــــی؟؟پاشو باید بریم دانشـــگاه. غزل با جیــــــــغ:پــــــررو

 باشه اومدم،خفه.–

گوشی رو قطع کردم و پاشدم و رفتم دست و صورتم رو شستم و لباسام رو عوض کردم...رفتم لب 

جیغ کوچیک کشیدم...وای خدا از دیشب داشت بارون  پنجره و بیرون رو نگاه کردم،از خوشحالی یه

 می  زد،حسابی هوا سرد بود و همه جا خیس بود.

 نشستم جلوی آیینه و کمی ارایش کردم.

 وای از موقعی که بلند شدم یه دلشوره ی بدی تو دلم افتاده بود،نمی دونم...چراش رو نمی دونم...
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 رج.تانیا گفته بود اونجا چندتا کار داره،اگه جور شد میاد.تانیا هم که دوروز پیش با بابا رفته بودن خا

 هنوز نرفته دلم واسشون تنگ شد.

 وای خدااااا چه حــــس بدی دارم من...أه.

 گوشی و کیفم رو از روی تخت برداشتم و رفتم پایین.

 مامان و مانی تو آشپزخونه نشسته بودن.

  

 سالااام صبـــح بخیر بر مادر و برادر گرامی.–

 مامان:صبح بخیر دخترم.

 مانی:صبح توهم بخیر عشق داداش.

 زود گفتم:من باید برم دیگه دیرم شده.

 مامان:وایسا ببینم هیچی نخورده می گه دیرم شده،اینو بخور بعد برو.

 به زور مامان یه نون و کره و عسل درست کرد بهم داد،بعد گذاشت برم.

 زود رفتم پایین و غزلم پایین بود.

 چه بارونی هم میومد. هـــو

 غزل:چقدر دیر اومدی؟

 ببشید عجقم.بدو سوار شو که خیس شدی.–
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 سوارشدیم و راه افتادیم.

 غزل:سارا گفت خودش می ره نمی خواد بریم دنبالش.

 بــــــاوشه.–

 رسیدیم دانشگاه رفتیم توی کالس و نشستیم،سارا دوید و اومد سمتمون.

 سارا:سالم عشقای خودم.

 ه کجا بودی؟هوی دیوون–

سارا:اولم سالم،دومم بهتون گفته بودم که شنبه تولد دختر خالمه،امروزم شنبه ست و رفتم براش یه 

 کادو سفارش دادم.

 غزل:إه مبــــارک باشه.

سارا چـــــی گفت؟؟؟امروز....امروز...شنبه ی؟؟؟وای خدا خاک تو سرم چرا خودم یادم نبود؟؟امروز 

 خدا حاال چیکارکنم؟... جواب آزمایشم میاد....وای

 غزل:هــــوی مانیا!!چیشده؟!حالت خوبه؟

 به خودم اومدم و گفتم:چی....آ....آره خوبم،چیزی نیست.

 تو سرم درد بدی رو حس کردم،وای خدا بازم این سردرد لعنتی شروع شد.

 می زد نبود.بعد چندمین استاد اومد و شروع کرد به توضیح دادن،اصالً حواسم به استاد و حرفایی که 

 با صدای غزل به خودم اومدم:هوی دخــــــتر کجایی تو؟اصالً حواست هست؟
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 نگاهی بهش انداختم و گفتم:خوبم چیزی نیست.

 می دونم که بهم شک کرده چون هم دیگه رو خیلی خوب می شناختیم.

 غزل:مطمئنی؟

 آره بابا.–

 بعد چندساعت کالس تموم شد.

 َ  دَر دودور.سارا:بچه ها پایه این بریم د

 غزل:آره هواشم عالیه.با این مخ جلبکیت یه چیز درست گفتی!!

 سه تایی زدیم زیر خنده.

 بچه ها شرمنده من یه کم کار دارم،باید برم تا جایی.راستی شما خودتون می تونین برید خونه؟؟–

 غزل:آره بابا خودمون می ریم.

 سارا بیشعور باز دهنش رو باز کرد.

 مانیا یه کم عجیب نمی زنه؟؟سارا:غزل به نظرت 

 غزل نگاهی بهم کردو گفت:چرا خودمم از صبح حس می کنم یه چیزیش هست.

نگاشون کردم همونجور که کیفم رو می بستم گفتم:کوفت دیوونه ها،حتماً توهم زدین شماها.فقط یه 

 کم سرم درد می کنه.

 غزل:باشه عشقولی پس مارفتیم.
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 سارا:بابای!

انشگاه زدم بیرون.فکرم همش درگیر بود...تا برسم به ماشین تموم خیس خدافظی کردم و از د

 شدم،بارون خیلی شدید بود.

 رو نشون می داد.۱سوار ماشین شدم...به ساعت گوشیم نگاه کردم ساعت

 هوف االن که جواب آزمایش رو نمی دن.

 ماشین رو روشن کردم و همینجور بی هدف تو خیابونا می چرخیدم.

ت بزرگی،خودت می دونی که چقدر از بیمارستان متنفرم،خدایا نمی دونم سرنوشت منو خـــدایا خود

چه طوری می خوای رقم بزنی ولی خدایا نذار هیچ اتفاقی برام بیوفته،من تحمل دردکشیدن رو 

 ندارم.کمـــــــکم کن.

تم و از ماشین رو جلوی پارک زدم و پیاده شدم،بارون شدتش بیشتر شده بود....کیفم رو برداش

 ماشین زدم بیرون.

داشتم می دویدم که یه جایی پیداکنم برم زیرش تا خیس نشم که یه االچیق دیدم رفتم نزدیک تر که 

دیدم یه پیرزن با لباسای نه چندان نو،پشت به من نشسته بود. لباس زیادی تنش نبود حتماً بیچاره 

 یخ زده بود تو این سرما.

چیق ایستادم و پالتوم رو از تنم دراوردم و انداختم روی شونه هاش که رفتم نزدیک تر و درست توی اال

 برگشت سمتم و نگام کرد.

 وای چه صورت قشنگی داشت.
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یه صورت گرد و سفید،چشمای مشکی و لب و دماغ متناسب صورتش، با یه لبخندمهربون روی لبش 

بود که پیرش کرده  داشت.صورتش یه کم چین و چروک داشت که نشون دهنده ی بیرحمی روزگار

 بود.

 پیرزن:سالم مادر،بیا بشین.

نشستم کنارش که اشاره به پالتو ای که بهش دادم کرد و گفت:بیا بگیرش مادر خودت بپوش سردت 

 می شه،من عادت کردم.

 نه مادر جون سردم نیست بذارین تنتون باشه هوا سرده خدایی نکرده سرما می خورین.–

دل نه صد دل عاشقش شدم.وای خدا مهر این پیرزن بدجور به دلم یه لبخند مهربون زد که یه 

 نشسته.

دیگه چیزی نگفتم،تموم فکرم پیش جواب آزمایشی بود که تا چندساعت دیگه مشخص می شه...یه 

 قطره اشک بی اختیار از گوشه ی چشمم چکید پایین که زود با پشت دست پاکش کردم.

اوردم پایین که دیدم پیرزنه دستم رو گرفته توی  گرمی دستی رو روی دستم حس کردم،سرم رو

 دستش.

 پیرزن:چیشده مادر؟از نگات معلومه از یه چیزی ناراحتی.

 یعنی اینقدر ناراحتی من ضایع بود؟؟

 ناخداگاه اشکام راه خودشون رو پیدا کردن و روی گونه هام می ریختن...به هق هق افتادم.

 و با دستش نوازش می کرد.پیرزنه سرم رو گرفت و گذاشت روی سینش 
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پیرزن:صحبت کـــن دخترم،صحبت کن تا دل پرت آروم بگیره و سبک بشی.حرف بزن تا بغض نشه تو 

 گلوت.

به یه هم صحبت نیاز داشتم،نیاز داشتم با یکی دردو دل کنم،چه کسی بهتر از یه غریبه،کسی که 

 ترس اینو که به کسی بگه رو ندارم.

 کردن و سبک کردن دلم. پس شروع کردم به دردو دل

سال از خودم بزرگتره اسمشم تانیا....یه برادر ۱با گریه گفتم:اسمم مانیا،مانیا مقدم.یه خواهر دارم 

 سال ازم بزرگتره.....بابامم یه شرکت داره،مامانمم دکتره.۴دارم اسمش مانی اونم

برام فراهم می  خالصه بگم از بچگی هرچیزی که بخوام رو داشتم....هرچیزی که می گفتم و

کردن....از وسیله بگیر تا محبت خونوادم....ته تغاری بودم براشون خیلی عزیز بودم....صدای خنده 

هام هیچوقت قطع نمی شد....خوشحال بودم تا موقعی که بزرگ شدم و عاشق پسرخاله ی دوستم 

همیم....چندوقت  شدم و باالخره باهم نامزد کردیم....االن چند ماهی هست....هردومون هم عاشق

پیش حالم بد می شه و سردرد های بدی می گرفتم و حالت تهوع بهم دست می داد....پیش خودم 

می گفتم چیزی نیست و بی خیالش شدم....تا موقعی که خواهرم گیر داد که باید ازمایش 

وابش بدم....منم واسه این که خیالشون راحت کنم یک هفته پیش رفتم و آزمایش دادم و االنم ج

آمادست.....منتظرم تا آزمایشگاه باز بشه و جوابش رو بگیرم....نمی دونم چرا ولی حس خوبی به این 

آزمایش ندارم....از صبح دلم شور می زنه....نمی دونم چرا دارم اینارو به شما می گم،هنوز چندساعت 

 نیست که می شناسمتون ولی یه خس خیلی خوبی بهتون دارم.

 پاشو،چرا الکی بد به دلت راه می دی؟هنوز که چیزی نشده،انشاال که چیزی نیست.پیرزن:پاشو مادر 
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از بغلش اومدم بیرون و اشکام رو پاک کردم و گفتم:راستی من هنوز اسم شما رو نمی دونم،چی باید 

 صداتون کنم؟!

 پیرزن:خاتون،همه صدام می کنن خاتون.

 چشم خاتون.–

بیا پیشم،خونه ی من همونیه که جفت پارکه،کسی پیشم خاتون:تو مثل دخترمی،هرموقع خواستی 

 نیست خودم تنهام.

 واه چرا تنها؟دختر یا پسری نداری؟؟–

خاتون:چرا مادر دارم یه دختر دارم که عروسی کرده و رفته خونشون اصفهانه سالی یه بار می 

جا و خونه بینمش،دوتاهم پسر دارم که عروسی کردن و خارج زندگی می کنن.نوه دختریمم همین

 مجردی داره ولی بیشتر موقع ها میاد پیشم.

 وای چطور دلشون اومد اخه.؟–

 سرم رو انداختم پایین.

 خاتون:چیشده دخترم؟

 چیکارکنم خاتون می ترسم،از بچگی از بیمارستان می ترسیدم حاال چیکارکنم؟–

 خاتون:چرا مادر یا برادرت همراهت نیست؟

ن آزمایش خبر نداره،یعنی من خودم نمی خوام کسی بفهمه،فقط سریع گفتم:نه خاتون هیچکس از ای

 شما می دونین با پسر خالم که اونم اتفاقی فهمید،البته بهش اعتماد دارم که به کسی نمی گه.
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خاتون:نگران چیزی نباش مادر،همه چی درست می شه،اون باالیی اگه بخواد همه کاری می تونه 

 .هیچوقت به قدرت خدا و معجزه هاش شک نکن.انجام بده اگه هم که نه دیگه هیچی

 اوهوم،حق با شماست خاتون،ببخشید سرتون رو درد اوردم.–

خاتون:نه دخترم این چه حرفیه هرموقع دلت گرفت یا دوست داشتی با کسی صحبت کنی بیا پیش 

 من.

 چشم خاتون.–

 خاتون:دیرت نشه دخترم؟

 تاریک شده دیگه. ای وای اصالً حواسم نبود،هوا–

 شده بود،چون بارون می زد هوا زود تاریک می شد.۵به ساعتم نگاه کردم

 خاتون من دیگه باید برم.–

 خاتون:برو دخترم برو خدا پشت و پناهت،انشاال که خبرای خوبی بهم بدی.

 بلند شدم و گونش رو بوسیدم و گفتم:خدافظ.

 دیگه. خاتون:دخترم بیا پالتوت رو بپوش سردت می شه من االن می رم خونه

 نه خاتون بذارین تنتون من االن می رم توی ماشین.خدافظ.–

 خاتون:خدافظ دخترم.

 از پیش خاتون بلند شدم و بدو بدو رفتم تو ماشین.
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 می زد،شکرت خدا. بارون از صبح یه کله

  یه بسم الله گفتم و استارت و زدم و راه افتادم سمت بیمارستان.

 به دلم نشست.چه زن مهربونی بود خیلی  خاتون

گوشیم داشت زنگ می خورد،پارسا بود.اگه جوابش رو می دادم حتماً میپرسید کجام....چی باید می 

 گفتم بهش...نه نمی تونم جوابش رو بدم...پارسا،عشقم ببخشید نمیت ونم جواب بدم...

 .گوشی رو گذاشتم تو کیفم و به رانندگی ادامه دادم....خدایا خــــــودت کمکم کـــــن

بعد چند مین رسیدم در بیمارستان هنوز بارون می بارید،دلشوره ی بدی گرفتم،خدایا به داد دلم 

 برس.

 رفتم داخل بیمارستان،سمت پذیرش.

 سالم خسته نباشید،برای جواب آزمایش اومدم.–

 سالم،فامیلیتون؟–

 مانیا مقدم.–

 بعد چند مین گشتن توی برگه ها گفت:بفرمایید.

 ممنون.–

 به آزمایش،االن توی دستمه....یعنی چی توشه...یعنی چی نوشته؟؟هــــــــــوف... خیره شدم

 رفتم سمت منشی.

 مقدمم،اون هفته اومدم پیش دکتر االنم می خوام جواب ازمایش رو نشونشون بدم. سالم–
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 منشی:یه چند لحظه تشریف داشته باشین تا صداتون کنم.

 نشستم روی صندلی.

ی جوشید،از استرس دستام یخ کرده بودن.)وقتی استرس داشتم دستام یخ می دلم مثل سیر و سرکه م

 شدن(.

 با صدای منشی به خودم اومدم.

 منشی:خانوم مقدم بفرمایید داخل.

از جام بلند شدم و رفتم سمت اتاق دکتر و با دستای لرزون دوتا تقه به در زدم؛رفتم نشستم روی 

 صندلی روبروی دکتر.

 سالم.–

 خترم،جواب رو گرفتی؟!دکتر:سالم د

سرم رو به نشونه ی مثبت باال پایین کردم،جواب آزمایش رو گذاشتم روبروی دکتر،دکتر ازمایش رو 

 باز کرد و نگاش می کرد.از توی چشماش هیچی نمی تونستم بخونم.

 یه کم عینکش رو باال پایین کرد و سرش رو آورد باال و تو چشام خیره شد.

 مادری همراهت نیست؟ دکتر:دخترم شما پدر یا

 مضطرب گفتم:چیشده آقای دکتر؟لطفاً یه چیزی بگید دارم سکته می کنم.

 دکتر:ببین دخترم،این آزمایش رو می خواید دوباره انجام بدین شاید اشتباهی پیش اومده باشه.؟

 دکتر تورو خــــــدااا بگید چیشده؟!–
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 ه....که....که ...دکتر:ببینید،این آزمایش....این آزمایش....نشون می د

 صبرم لبریز شد سعی کردم صدام باال نره گفتم:که چی آقای دکتر؟؟حرف بزنید؟!

دکتر:که....که متاسفانه شما "تومــــور مغـــــــزی"دارید.ولی نگران نباشید این بیماری قابل درمان 

 هست شما می تونین........

ون رو پیدا کردن.شوکه دکترو نگاه می ،بقیه اشکامم راه خودش یه قطره اشک ریخت روی گونم

 کردم....انگار اتاق داشت دور سرم می چرخید....نه....نه...دروغه...دکتر دروغ می گه.

 باخودم زمزمه کردم:دروغه دکتر....مگه....مگه می شــ....

 داشتم خفه می شدم.....هوای اونجا برام کم بود...از مطب زدم بیرون.

انگار دیوونه شده بودم یه لبخند زدم....باخودم زمزمه کردم:حرفای دکتر توی خیابون راه می رفتم،

 دروغـــــــه....درست نیســــــــت.....یعنی من.....من تومور دارم....نه....نمی شــــه....

ور شوخی ها بلند داد زدم:نــــــــــــه.....نمــــــــی شه خـــدا.....شوخــــــیت گرفته....؟خداااایا من تحمل اینج

 رو ندارم.....ندارم....

 باگریه ضجه زدم:به خـــــدا ندارم.....به بزرگیت قسم تحمــــــــل ندارم....

همه ی مردم یه جوری نگام کردن،بعضی ها با ترحم بعضی ها فکر می کردن دیوونم.....برام مهم 

 نبود....دیگه هیچی برام مهم نیست....

سمونم مثل من بغـــــــض کرده بود،خدایا چــــرا؟؟....خدایا توهم دلت بارون شدت گرفته بود،انگار آ

 برای من سوخت مگــــه نه؟؟توهم فک می کنی بدبختم مگه نه؟؟؟
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پارکی که واسه اولین بار از ته   به دورو برم نگاه کردم،نفهمیدم چه جوری خودم رو توی پارک دیدم

 شقشم....اعتراف کردم که عا  دل به عشقم اعتراف کردم

هیچکس توی پارک نبود،هوا تاریک تاریک بود،تموم لباس هام خیس خالی شده بودن ولی دیگه 

 هیچی برام مهم نبود.....هیچی...

 اشکام با،بارون قاطی شده بودن،دیگه کنترلشون دست خودم نبود....

ــاااا خســــــــتم،نمــــــی وایسادم زیر بارون،سرم رو بلند کردم و رو به آسمون داد زدم:خــــــــدایـــــ

 تونم....این دیگه چــــه مجـــــازاتـــــی بود؟؟....

با هق هق ادامه دادم:آخــــــه خدا قربونت برم مـــــــگه چیکار کردم؟....مگــــــــه چه گناهی به درگاهت 

دیگه از کجا در  کردم که همچــــین مجازات سختی رو برام در نظر گرفتی؟؟....آخه....آخه تومور

اومد....خدایا نــــمی تونم،خدایا اینقـــــــدر تحمل ندارم...به خدا ندارم....له می شم زیر بـــــار این همه 

 درد.

 خیس،بارون می بارید رو سرم ولی گریه م بند نمیومد. زانوهام خم شد و نشستم روی چمنای

 م.خـــــدایا نمی تونم تحمل کنم،به خـــــدا نمی تون

سرم رو توی دستام گرفتم و از ته دل زار می زدم،گریه می کردم بلکه خدا منو این پایین بین این همه 

 آدم ببینه و یه کمکی بهم کنه...

 کنارم یه صدای خانومی اومد.

 خانوم:چیشده دخترم؟چرا نشستی تو بارون؟پاشو،پاشو تموم لباسات خیس شدن.
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ه حرف زدم:نمی تونم خاله....نمی تونم...برام مهم نیست خیس با هق هق سر بلند کردم و بریده برید

شم...خاله تا حاال درد کشیدی به حدی که ندونی دیگه می خوای چیکارکنی؟؟االن دقیقاً من 

 همونطوری ام....هیشکی نمی تونه به دادم برسه...هیچ کس....

سه ی خون شده.پاشو دخترم خانوم:پاشو دخترم،بیا برسونمت تا جایی،اینقدرم گریه نکن چشمات کا

 پاشو خدا درد و می ده درمان روهم می ده.

 با گریه گفتم:نه به من.....فقط درد رو داده.

 با یه صدا به عقب برگشتم.

 *مانیـــــا اینجا چی می خوای؟؟؟

 برگشتم و احسان رو دیدم.

 به وجود یه نفر بدجور نیاز داشتم،دلم خــــــیلی پُر بود،خیــــــــلی .

 احسان:خانوم شما برید من پسر خالشم خودم می رسونمش،خیلی ممنون.

 مثل یه مجسمه نشسته بودم و هیچی از سرما سرم نمی شد.

 با صدای عصبانی احسان به خودم اومدم.

احسان:مانــــــــــیا مگه بچـــــــه ای این کارات یعنـــــی چی؟؟این چه َسر و وضعی برا خودت درست 

نی چندبار زنــــگ زدم رو اون گوشی المصــــــبت؟!آخه دیوونه نمی گی نگرانت می کردی؟!می دو 

 شم؟!چته مــــانیا؟چیشده؟؟

 نمی تونستم حرفی بزنم،از شدت گریه نفسم باال نمیومد،به زور نفس می کشیدم.
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یشده،جون احسان نشست کنارم و دوتا بازو هام رو گرفت و تکون داد و گفت:باتوام مانـــــیا،می گم چ

 به لبم کردی؟چرا اینجوری گریه می کنی؟چیشده؟

 با صدای نسبتاً بلندی گفت:دِ حــــرف بــــزن لعنتـــــــی؟!

 از زور گریه نفسم باال نمیومد.

با هق هق داد زدم:چـــــی بگم هااااا؟چی دارم که بــــــــــگم؟؟از بدبختــــــی هام بگــــم؟از دردایی که بایــــد 

ــــم بگم؟؟می خوای بدونــــــی چــــمه ها؟؟امروز رفــــتم جواب آزمایش و گرفتم،می دونی دکتر چی بکش

 گفت......

 احسان کشیدم تو بغلش و گفت:مانیا اروم باش.

با گریه ادامه دادم:مگه نگفتی چمه؟؟مگه نمی خواستی بدونـــــی چمه،پس بذار بگم....دکتر گفت 

احسان می دونی تومور یعنی چی....دکتر گفت روز به روز داره رشد می تومور دارم....می فهمی 

 کنه....گفت باید درمان شم....گفت اگه درمان نکنم می میرم.... حاال فهمیدی چمه؟؟

با جیـــــغ گفتم:می خوای چیکــــارکنی برام احسان؟؟....چیکارمی تونی بکنی....تو می تونی خوبم 

 هام کنی....کنی....می تونی مثل قبالً 

دردی که اینجــــا هست رو دوا کنی؟؟دِ نمی تونی المصب پس  به قلبم اشاره کردم و گفتم:می تــــونی

 چرا می پـــــرسی که چـــــمه ها....چرا.....چرا...؟

 سرم رو انداختم پایین و بیشتر زدم زیر گریه.

 تیر کشید....چشمام تار می دید...می شدم.....قلبم درد گرفت.....سرم  از شدت گریه داشتم خفه
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 ـــــاهی رفــــت. و چشمام سیـــ دیگه چیزی نفهمیدم

********  

 با احساس سوزش توی دستم چشمام رو باز کردم.

 بیدارشدی خوشگل خانوم؟ پرستار:باالخره

 می  گفت...منظورش از )باالخره بهوش اومدی(چی بود؟ این چی

 ر همه ی توانم رو جمع کردم و گفتم:مگه....از کی بیهوشم؟؟گلوم خشک شده بود،به زو 

پرستار همونجور که داشت سرم رو در میاورد گفت:شمار و دیشب آوردن،االنم که ساعت تقریبا 

 صبحه.۲

 یعنی...یعنی من این همه وقت بیهوش بودم؟!

 روش. پرستار رفت بیرون و پشت سرش احسان اومد داخل،صندلی گذاشت کنار تختم و نشست

 بهم خیره شد و گفت:خــــــوبی؟

 یه پوزخند زدم و گفتم:بنظـــرت خوب میام؟!

 احسان کالفه نفسش رو داد بیرون و گفت:من می رم یه چیزی بگیرم برات بخوری.!

 دستش رو گرفتم وگفتم:چیزی نمی خوام،فقط بریم خونه از اینجا بدم میاد. خواست بلند بشه که

ریم خودتو اذیت نکن،من می رم کارای ترخیصت رو انجام می دم توهم  ....باشه.میاحسان:باشه

 آماده شو تا من برگردم.
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 باشه ای گفتم اونم از اتاق رفت بیرون.

 رو مرتب کردم. سرم خیلی درد می کرد،به زور از روی تخت بلند شدم،خودم

 بعد چند مین احسان درو باز کرد و اومد.

 احسان:حاضری بریم؟

ونه ی مثبت تکون دادم،خواستم یه قدم بردارم که سرم چنان گیج رفت خواستم بیوفتم سرم رو به نش

 که احسان سریع زیر بازوم رو گرفت.

 احسان:بذار کمکت کنم.

چیزی نگفتم چون واقعاً نمی تونستم یه قدم بردارم،با کمک احسان نشستم توی ماشین،حرکت 

 کردیم.

یه دادم...هنوز یه روز نگذشته از عالم و آدم خسته به صندلی ماشین تک چشمام رو بستم سرم رو

 شده بودم.....بغض داشت خفم می کرد.

با صدای گوشیم از فکر دراومدم....چشمام رو باز کردم،گوشیم نگاه کردم که اسم:*عشقــــم*روش 

 خودنمایی می کرد.

 شروع کردم به گریه کردن. چشمم به عکس پارسا روی گوشیم افتاد،بغضم شکست

 ایاااا چرا این کارا رو باهام می کنی....چرا؟؟...خد

 احسان:پارساِ؟چرا جواب نمیدی؟!
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سرم رو تکون دادم و با گریه گفتم:چی بهش بگــــم هـــــان؟!بـــگم که دارم می میرم؟!!نمی خــــوام،نمی 

شدنه،نه به  تتـــونم شکستنش رو ببینم.....نه نمی تــــونم این حقش نیســــت....اون حقش خوشبخــ

 پای من سوخـــتن.

احسان:اشکات رو پاک کن مانیا،اروم باش. می ریم خونه حرف می زنیم.امشب می برمت خونه ی 

 خودم.

دیگه چیزی نگفتم از پنجره به بیرون نگاه کردم و بی صدا اشک می ریختم،دیگه نای هیچ کاری رو 

 باز کردم.نداشتم،چشمام بسته شد،بعد چند مین با صدای احسان چشم 

 احسان:پاشو مانیا رسیدیم.

 در ماشین رو باز کردم و پیاده شدم...خونه ی احسان داخل آپارتمان بود.

 احسان:برو تو.

 بدون هیچ حرفی رفتم داخل نشستم روی مبل.

 احسان:از دیشب چیزی نخوردی،چی می خوری برات بیارم؟!

 کالفه گفتم:هیـــــچی نمی خواد...هیچی.

 نمی شه. احسان:هیچی که

اومد روبروم و با صدای نسبتاً  بلندی گفت:دخـــــــتر تو می خوای با خودت چیکارکنــــــی؟....تکلیفت با 

خودت چـــیه؟....می خوای چیزی نخوری تا بمــــــیری؟؟اینجوری که نمی شه ....دکتر گفت مریضی 

دکتر،اصالً خودم می برمت درست ولی هر مریضی یه درمانی داره....توهم مثل بچه آدم می ری 
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درمانت می کنم،فهمیدی؟....از دیشب داری گریه می کنی،خودتو دیدی اصالً؟ می  خارج از کشور

 بینی چه ریختی شدی؟خودتو هالک کردی بسه دیگه.؟!

گفتم:حرفـــات تموم شد؟؟حاال بذار  با بغض  نگاهی بهش انداختم دلم پر بود از همه جا و همه کس

کردی پیش خودت؟هــــــا؟که هرکسی با یه عمل خوب می شه؟نــــه آقا احسان  من بگم.چی فکر

اینجوری ها هم نیست،هر کسی با یه عمل خوب نمی شه،اینو حتماً خودتم باید بدونی نه؟؟!من نه 

 عمل می کنم نه هیچ کوفت و زهر ماری فهمیدی؟؟؟

جدی جدی با یه حرف دکتر از زندگی نا نشست رو به روم و گفت:یعنــــی....یعنــــی چی مانیا؟یعنی 

 امید شدی؟؟مــــانیا اینقدر اعصاب منو خورد نکن،تو درمان می کنی فهمیدی؟؟.

زدم:احسان کاری نکن همین االن پاشم برم یه جایی که هیچکس دستش بهم نرسه و  عصبانی داد

 دیگه حتی پشت سرمم نگاه نکنم هاااااا؟؟!

 احسان سعی کرد ارومم کنه.

 سان:باشه....باشه اروم باش،حاال بگو می خوای چیکارکنی؟!اح

یه نفس عمیق کشیدم و گفتم:نمی دونم خودمم،فعالً هیچی نمی دونم.صبر می کنم تا فردا ببینم چی 

 می شه تا اون موقع هم فکرام رو می کنم.

 احسان:باشه پس برو تو اتاق من بخواب منم اینجا رو کاناپه می خوابم.

 درو بستم. دادم رفتم تو اتاق سرم رو تکون

  انداختم زمین. گوشی رو دراوردم و کیفم رو
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 نشستم پشت در و شروع کردم به گریه کردن.

ی گوشیم خیره شدم،عکسی که با پارسا توی پارک گرفتم،پارسا داشت گونم رو بوس  زمینهبه تصویر 

 می کرد منم غرق خنده و خوشحالی بودم.

 رو بگیرم.....به هیچ وجه نمی تونستم. نمی تونستم جلوی اشکام

خدایـــا یعنی می شه دوباره اینجوری از ته دل بخندم؟....نه نمی شه....می دونم دیگه هیچ وقــــت 

 نمی شه....

 گوشی توی دستم لرزید و شماره ی مامان افتاد...گریم شدید تــــر شد.

داره جلوی  تـــونه ببیــــنه دخـــتر ته تغاریشخــــدایا به مامان اینا چی بگــــم؟؟می دونم که نمی 

 چشمـــاش پر پر می شه....خدایا این همه عذاب اونم یهویی آخه چجـــوری می شه؟....

و خورده ای تماس بی پاسخ از مامان و مانی و پارسا و بقـــیه ی بچه ها داشتم،حتماً خیلی ۵۱نزدیک 

 رفتم. نگرانم شدن،آخه هیچ وقت بدون خبر جایی نمی

 صبح بود.۵به ساعت نگاه کردم 

 درازکشیدم همونجا پشت در روی زمین.

رفتم توی گالری عکسای خودم و پارسا،یکی یکی عکسا رو عوض می کردم،از هرکدومشون یه خاطره 

 برام زنده می شد...با هق هق عکسا رو عوض می کردم.

شته باشی ولـــی باید یه جــــوری ازش دل خدایا سخته،خیلی سخته کسی رو با تـــموم وجود دوســــت دا

بکنـــی،اونــــم به خاطـــر خودش،به خـــاطر خـــوش بخـــتی خودش،به خاطر این که پا به پای من 
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نسوزه،هق هقم باال رفت...قلبم درد می کرد،خیـــلی هم درد می کرد،نه بخاطر خودم،به خاطر 

میم...به سختی بلند شدم و رفتم توی تراس اتاق و به خونوادم،به خاطر پارسا،به خاطر دوستای صمی

آسمون خیره شدم....نمی دونم چه اشتباهی کردم،نمی دونم چه گناهی کردم که خدا می خواد 

 اینجوری مجازاتم کنه ولی من طاقت همچین درد بزرگــــی رو ندارم.

 از کشیدم.هوا دیگه به صبح می رفت.دره تراس رو بستم و رفتم داخل و روی تخت در 

 عکس پارسا رو بوسیدم وگذاشتمش بغلم.

******* 

 ..بازم این سردرد لعنتی اومد سراغم.رو باز کردم،ولی اینقدر درد می کرد دوباره بستمشون. چشمام

ساعت خوابیدم؟منی که تا لنگه ی ظهر می ۲صبح بود،یعنی من کالً ۹به ساعت روی دیوار نگاه کردم 

 بیدارم می کرد.خوابیدم و مانی به زور 

 هــــــوف چقدر زود شدم یه ادم دیگه....چقدر زود زمونه آدم رو عوض می کنه.

بلندشدم و رفتم توی آیینه،با دیدن قیافه ی خودم جا خوردم،یعنی اینی که توی آیینه ی 

 منم؟؟مانیایی که صدای خندهاش گوش آسمون رو کر کرده بود االن این بود؟؟

 گود افتاده بود و چشمام پف کرده بود.توی یه روز زیر چشمام 

 دره اتاق و بازکردم و رفتم توی نشیمن.

دیدم که خوابیده بود روی مبل،بیچاره بخاطر من حتماً کمر درد می گرفت.رفتم نزدیکش و  احسان

 پتو رو انداختم روی پاهاش.

 لیوان برداشتم و دره یخچال و بازکردم و یه کم آب ریختم توش و خوردم. 
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جواب آزمایش دیوونم کرده بود،نشستم روی صندلی و دستام رو گذاشتم روی صورتم و شروع فکر 

 کردم به گریه کردن.

خدایــــا یعنی هراتفاقی که دیروز افتاد راست بود؟!....یعنــــی االن من....من....تومور 

 داشتم؟!!....نـــــه....نـــــه....نمی شه،باورم نـــــمی شه....خدایا....

 حسان:هنوز کـــــه داری گریه می کنــــی؟؟!ا

سرم رو بلند کردم با چشمای اشکی زل زدم بهش و با بغض گفتم:مگه....کار دیگه ای هم می تونم 

 بکنم؟!

 احسان:پـــاشو بیا کارت دارم.

 اشکام رو از صورتم پاک کردم بلند شدم و پشت سر احسان رفتم رو مبل نشستیم.

گفت:ببین مانیا،از دیروز تا حاال وقتی اینجوری می بینمت نمی دونی چقدر  احسان دستام رو گرفت و

عذاب می کشم...مانیا می خوام از مامانت اجازه بگیرم و ببرمت خارج از کشور و درمانت کنم،بهش 

 نمی گم که چرا،می گم برا گردش یا برای دانشگاهت یا یه همچین چیزی ولی........

 ن.عصبی گفتم:احســــان بس ک

 احسان عصبی گفت:چیه مانیا،حرف بدی زدم مگه؟؟

 نه ولی من نیازی به درمان ندارم،یعنی.....یعنی نمی خوام درمان کنم.–

احسان عصبی نفسش رو داد بیرون و گفت:دختر تو چه مرگته هااااا؟!می خــــوای ببینم چجوری داری 

 ــــدی یا نه؟!جــــلوی چشمام آب می شی؟؟!مانیا تو باید درمان بشی فهمیـ
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 با داد گفتم:بســـــه احسان بســـــه نذار از این که همه چیو بهت گفتم پشیمــــون شم.

احسان عصبی غرید:مانیــــــا به خودت بیا،چــــرا نمی فهمی؟!مگــــه تو پارسا رو دوست نداری،حداقل به 

 خاطر اون خوب شو.

 اشک توی چشمام جمع شد.

 دنبال زندگی خودش.اون....اون باید بره –

احسان یه پوزخند زدو گفت:همیــــن؟؟...همیـــن آره؟!...اگه اون تمام زندگیش تو بودی چی ها؟؟اون 

وقــــت چی؟می خـــــوای خوردش کنی؟می خوای خورد شدنش رو ببینی؟می خوای ببینی چجوری از 

مت،دوست طرف عشقش طرد می شه؟اصالً می خوای چی بهش بگی هان؟بگی که نمی خوا

ندارم،بنظــــرت باور می کنه؟حاال هم بگیم باور کرد می تونی خم شدن کمرش رو ببینی؟می تونی 

 ببینی ذره ذره اونم به پای تو آب می شه؟

با خشم غرید:دِ حـــــــرف بـــزن لعنتـــــی،چرا همش گریه می کنــــــی؟جواب منو بده می خوای 

 چیکارکنی؟؟!

ستام رو گذاشتم روی گوشام و با جیغ گفتم:بســــه احسان،تـــوروخــدا بــــس شدت گریم بیشتر شد،د

 کن،اینقـــدر بدبختی هامو نــــزن تو ســـرم،اینقـــدر دردامو یادآوری نکن،بســـــه.....بســـــه.

 بلند شد و وایساد روبروم و عصبی گفت:بــــاشه....باشه من هیچی نمی گم،دیگه هیچی نمی گم.حاال

 تو حرف بزن،بگو می خوای چیکارکنی؟بــــــه خونوادت و پارسا چی می خوای بگی؟!



 
 
 

 
512www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

سرم رو آوردم باال و با چشمای اشکیم توی چشماش نگاه کردم و بریده بریده گفتم:نمی گــــــم....بـــه 

هیچ کس نمـــی گم....به پارسا هم می گم....می گم...دیگه دوسش ندارم و....به درد هم نمی 

 وریم....می گم...برو دنبال زندگیت.خ

احسان یه پوزخند زد و گفت:مانــــیا بچه بازی درنیار،فکــــرکردی اونم بچــــه ست و حرفتو قبول می 

 کنه؟!حاال نمی گه چـــرا بعد چندماه االن اومد یادت که بدرد هم نمی خوریم.

تورو خدا....توروخدا اینقدر سرزنشم  با حالت زار گفتم:احســــان نمی دونم،یه کاریش می کنم فقط

 نکن.باشه!؟؟

 اشکام همینجوری می ریختن روی صورتم.

اومد کنارم نشست و سرم رو گذاشت رو سینش و گفت:مانیــــا به خدا برای خودت می گم،بــه ولله 

 برای خودت می گم.بیا و بچگی نکن و حرفم رو گوش کن،از کجا معلوم خوب نشدی ها؟!

 م:احسان نمی تونم،می خوام اگه قراره....قراره بمیرم راحت بمیرم نه زیر تیغ عمل.با گریه گفت

احسان:خدانکنه،این چه حرفیه؟می ذارم بیشتر فکراتو کنی و تصمیم بگیری،حاالهم پاشو لباسات رو 

 بپوش مامانت از دیشب تاحاال صد دفعه زنگ زد منم گفتم پیش منی و خودم میارمش.

 اتاقش و کیفم رو برداشتم و زدم بیرون. یبلندشدم و رفتم تو

 احسان:بریم.

 اوهوم.–
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نرفتم،دیگه دل و  از خونه زدیم بیرون و سوار ماشین شدیم و راه افتادیم سمت خونه.امروز دانشگاهم

  دماغ هیچ کاری رو نداشتم فقط دوست داشتم بمونم تو اتاقم و هیچکسم پیشم نیاد.

 بعدچندمین رسیدیم.

فتیم داخل،چشمام از دیشب کاسه ی خون شده بود...پارسا نشسته بود روی مبل،روبه روی دوتایی ر 

 مامان...منو که دید خوشحال شد ولی وقتی چشمش به احسان خورد اخماش رفت توهم.

 باصدای بی جون گفتم:سالم.

 مامان بلند شد اومد سمتم.

دم بدون خبر جایی می ره؟نمی گی مامان:سالم قربونت برم...از دیشب تا االن دق کردم...اخه آ

 نگران می شیم؟

 باصدایی که به زور خودم می فهمیدمش گفتم:ببخشید.

 توان نگاه کردن توی صورتشون رو نداشتم...دویدم توی اتاقم باال و در روبستم.

داشتم خفه می شدم...وقتی پارسا رو اونطوری می دیدم دوست داشتم بمیرم...بغضم شکست و 

 ه شد...نشستم روی تخت،هق هقم باال رفت...خدایا نمی تونم دووم بیارم،سخته خدا.تبدیل به گری

 دربا صدای بدی بهم کوبیده شد...سرم رو باال آوردم که چشمام توی چشمای عصبانی پارسا قفل شد.

 با دادی که زد َسرجام میخکوب شدم.

 ون بی شرف بودی،درسته مانـــیا؟!پارسا:مـــانیا این عوضـــی چی می گه؟می گــه تو دیشب خونه ی ا

 نتونستم حتی یه کلمه بگم،فقط اشک بود که از چشمام َسرازیر می شد.
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 پارسا:باتـــوام مانیــا جواب بده!؟

 گریم شدت گرفت.

 آ...آره درست می گه...من دیشب اونجا بودم.–

 چشماش از عصبانیت قرمز شده بود و دور خودش می چرخید.

م رو گرفت و بلندم کرد.حاال روبروش بودم...صورتش فقط چندسانت با صورتم یهو اومد نزدیک،دست

 فاصله داشت.

دیشب رو تا خود صبح اونجا بودی،از دیروز  پارسا:مانیا دیوونم نکن،می فهمی چی می گی؟می گی که

تا االن می دونی چند بار زنگ زدم روی اون گوشی المصبت؟!می دونی چندبار اومدم تا درخونتون و 

هــــا؟چــرا  برگشتم؟!می دونی تا خود صبح نخوابیدم؟چـــرا جواب ندادی بگی نگران نباش حالم خوبه

 می خوای دیوونم کنی مانیـــا؟گریه که جواب نمی شه واسه من!

تکونم می داد و داد می زد:مانیـــا گریه نکن داری دیوونم می کنی،جواب بده!چرا صبح که اومدی 

االن اینجوری داری گریه می کنی؟چرا تا صبح خونه ی اون بیشرف چشمات قرمز بود؟چرا 

موندی؟تویی که شبا خونه ی من که نامزدتم به زور می موندی،منی که عاشق روحت شدم نه 

جسمت.مانیا با توام تو رو مرگ پارسات گریه نکن فقط بگو چرا؟مانیا اشکات داره دیوونم می 

 کنه،توروخدا گریه نکن.

ش،سرش رو فروکرد توی موهام،پارسا اینکارا رو نکن،بیشتر از این وابستم کشیدم توی بغل

 نکن...خدایا دارم کم میارم.

 پارسا:مانیــا؟نفســم؟توروخدا برام توضیح بده،اون مرتیکه کاری کرده که ناراحت شدی؟!
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ه اون نباید می ذاشتم این کارا رو از چشم احسان می دید،سریع از بغلش جدا شدم و گفتم:نه...ن

 هیچ کاری نکرده،کاری با اون نداشته باش.

 پارسا:باشه...باشه پس می ریم بیرون برام ترضیح بده،باشه؟!

 نه...نمیت ونم،می خوام بخوابم...باشه واسه یه وقت دیگه.–

پارسا با تعجب نگام می کرد،اخه تا االن هیچوقت پیشنهاداتش رو رد نمی کردم...به خودش اومد و 

تو استراحت کن یه وقت دیگه می ریم ولی وقتی زنگ زدم زود جواب می دی ها گفت:باشه،پس 

 وگرنه پا می شم میام اینجا.؟!

 سردتر از همیشه سری تکون دادم که گونم رو بوسید و رفت.

دلم کباب شد واسه عشقم،واسه این که نتونستم از ته دلم بغلش کنم و بهش بگم عاشقتم 

زار زدم،گریه کردم برای کارها و دروغایی که باید به همه می  آقایی...دراز کشیدم روی تخت و

 گفتم،به خاطر عشقی که نیمه تموم،تموم شد،به خاطر آرزوهایی که فقد آرزو می مونن.

رو آروم آروم باز کردم،درد بدی توی سرم حس کردم...به زور بلند شدم نشستم روی تخت  چشمام

عصر بود،گرمی چیزی رو کنارلبم حس کردم دست گذاشتم ۲هوا تاریک شده بود به ساعت نگاه کردم

 که سرانگشتام خونی شد احساس ضعف کردم،چشمام سیاهی رفت و دیگه چیزی نفهمیدم.

******* 

 کم کم صداهای اطرافم برام واضح می شد.

 مانی:آقای دکتر حالشون چطوره؟
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 ش میاد.دکتر:بدنشون ضعیف شده بهش ِسرم وصل کردیم تا چنددقیقه دیگه بهو 

چشمام رو یواش یواش بازکردم همه جارو تار می دیدم مامان گریه کنان اومد سمتم:دخترم قربونت 

 برم چه بالیی سرت اومده؟چرا به خودت نمی رسی تا مریض بشی؟

 به زورتوانم روجمع کردم گفتم:خوبم مامان.

 صدای بازوبسته شدن در وبعد ورود مانی.

 وبه؟!نشست کنارم وگفت:مانیا حالت خ

 سرم رو به نشونه ی آره باال و پایین کردم.

 پیشونیم روبوسید.

بعد چند دقیقه سرم تموم شد با کمک مامان نشستم توی ماشین سرم حسابی درد می کرد...رسیدیم 

 خونه،دراز کشیدم روی تختم.

 مانی:مامان برو یه سوپی چیزی درست کن برای مانیا.

 پ اومد داخل.مامان بعد چند دقیقه با یه کاسه سو 

 مانی:مامان توبرو استراحت کن خودم مراقبشم.

 مامان گونم رو بوسید ورفت.

 مانی:پاشو مانیا بایدهمش رو بخوری.

 بی میل گفتم:نه داداش اصالً میل ندارم.



 
 
 

 
517www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

 مانی:مگه دست خودته اگه شده به زورم بهت می دم.

 باهزار زور فقط چند قاشق خوردم.

 بسه مانی نمی تونم دیگه.–

 انی:توکه چیزی نخوردی،همش دوقاشق بود!م

 همونم بسه.–

 مانی پیشونیم رو بوسید و شب بخیر گفت رفت بیرون.

پتو رو تا گردنم کشیدم باال،فکرم همش درگیر پارسا بود یعنی باید چی بهش بگم؟باید بگم دیگه نمی 

 خوامت؟خدایا طاقت شکستنش رو ندارم،خدایا بهم صبر بده که تحمل کنم.

~~~~~~~~~~ 

چشمام رو بازکردم،هوا گرگ و میش بود.ای خداهیچ وقت سابقه نداشتم این ساعت بیداربشم.بلند 

شدم ازپنجره به آسمون خیره شدم،خدایا چرا من؟چرا ازبین بنده هات منو انتخاب کردی؟خدایا تو که 

ختر شبهاش رو می دونی دنیات ته نامردیه چرا من رو به این دنیا آوردی؟خدایا یعنی انصافه یه د

 صبح بیدارشه و از غصه دیگه خوابش نبره؟۵بشینه  تا صبح گریه کنه؟انصافه ساعت

صورتم از اشک خیس خیس شده بود،اخه کی فکرش رومی کرد من،مانیا مقدم دخترخانواده ی مقدم 

 به این روز بیوفتم،که بشینم توی اتاقم به حال خودم اشک بریزم.

،چشمم خورد به  لند شدم رفتم توی کشوی میز آرایشم ولی بازم نبوددنبال گوشیم گشتم ولی نبود،ب

پاکت سیگارام که از موقعی با پارسا آشنا شدم بهشون لب نزده بودم.بلندشون کردم یه حسی می 
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گفت دوباره باهاشون آروم شم ولی به پارسام قول داده بودم،هــــه مگه از فردا پارسایی وجود 

 خوشبختی رو بچشم؟داره؟مگه خدا گذاشت طعم 

پاکت سیگار و فندک روبرداشتم رفتم توی تراس اتاقم.یه سیگار روشن کردم گذاشتم کنارلبم و شروع 

کردم به کشیدن سیگار.یکی،دوتا،سه تا و.........به خودم که اومدم دیدم پاکت سیگارخالی 

به هرچی تقدیره.بلند  شده.هــــوف حتی سیگارم درد آدم رو دوا نمی کنه لعنت به این زندگی،لعنت

شروع می شد اصالً دیگه حوصله ی هیچی رونداشتم حتی  ۰۱شدم رفتم توی اتاق،کالسم ساعت

 دانشگاه.

درازکشیدم روی تخت،صفحه ی گوشیم خاموش روشن می  شد،نگاش کردم یه پیام ازطرف پارسا 

 قتم خانومم.بود:عشــقم می دونم خوابی ولی خواستم امروز زودتر از هرروز بهت بگن عاش

گوشی رو گذاشتم بغلم به عکس پارسا خیره شدم،چی بهت بگم پارسا؟آخه چجوری می تونم بهت بگم 

دوست ندارم با اینکه عاشقتم؟اصالً قلب خودم رو چیکارکنم؟خودم رو چجورقانع کنم؟چجوری می 

من بگی  ببینم به یکی غیر از تونم بعد این که رفتی ببینمت کنار یکی دیگه؟چجوری می تونم

عشقم؟چجور اخه؟گریه می کنم به حال خودم،به حال قلبم،بخاطر اینکه امروز باید تورواز خودم،از 

قلبم،از وجودم.به خاطر این ناراحتم که دیگه نمی تونم داشته باشمت،به خاطر این که دیگه مال من 

چون خدا نیستی،سهم من نیستی،مرد من نیستی تا صدات کنم عشقم،آقاییم،دیگه نمی تونم 

نخواست ما،مال هم باشیم،چون همه چیز و همه کس دست به دست هم دادن تا ما رو از هم جدا 

کنن.آخه چرا خدا؟چرانذاشتی اون مال من بشه؟من که عاشقش بودم حتی بیشتراز خودم،تو که می 

دونستی من جونم به جونش بسته ست پس چرا می خوای ازم بگیریش؟من که می دونم همه چیز 
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و صبح  تو،یعنی نمی شه درست شه؟یعنی نمی شه دوباره مال من شه؟می شه توبغلش باشم دست

 شه؟!

گریم شدت گرفت بلندگفتم:نـــه نمی شه،از همون اولم اشتباه بود،آخه خدا قربون کرمت برم توکه می 

م که دونستی آخرقصه ی ما این می شه چرا اجازه دادی تا اینجا بکشه؟چرا گذاشتی ماعاشق هم بشی

 .درحق پارساجدامون کنی؟خدایا این نامردیه،نامردی درحق من، حاال بخوای

گریه می کردم که دل سنگم آب می شد،دیگه طاقت هیچی رو نداشتم دوست داشتم بمیرم  طوری

ولی به پارسا نگم نمی خوامت ولی پارسا باید زندگی خودش روبکنه،اونم آرزو داره،دوست داره با زنش 

ی سالم داشته باشه نه به پای من سوختن،دلش بچه می خواد.بلند شدم رفتم سراغ کمد یه زندگ

لباسام یه چیزی پوشیدم و زدم بیرون حتی ماشین روهم نبردم،توی خیابون قدم می زدم هوا یخ بود و 

نمی کردم.یاد خاتون افتادم بدجور دلم  بارون می بارید منم فقط یه مانتوتنم بود ولی هیچی روحس

واش رو کرد...یه تاکسی گرفتم رفتم سمت خونشون.زنگ در رو زدم،بعدچندمین خاتون در روباز ه

 کرد با دیدن صورت مهربونش رفتم توی بغلش و شروع کردم به گریه کردن.

 خاتون:چیشده مادر؟جون به لبم کردی؟

 چیزی نگفتم.

 خاتون:بیا تومادر،تموم لباسات خیس شدن بیا.

 داخل خودشم کنارم نشست. اییم کرد داخل.رفتیمدستم رو گرفت و راهنم

 خاتون:بگو مادر،حاال بگو ببینم چیشده؟!
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خیلی احتیاج به صحبت کردن داشتم تا خالی شم...سرم رو گذاشتم روی پاهاش و با گریه گفتم:چی 

آزمایش رو گرفتم...جوابش...جوابش مثبت بود...دیدی تموم  بگم خاتون؟از کجاش بگم؟جواب

م بی دلیل نبود...دیدی گفتم دلم شور می زنه خاتون...دکتر گفت...تومور دارم...اخه نگرانی ها

ساله تومور داشته باشه...منی که تازه عشقمو پیداکردم حاال امروز باید ۱۲خاتون انصافه یه دختر

بهش بگم نمی خوامت...اون بِره و منم بمونم با دردام،بابدبختی هام...خاتون توبهم بگو 

 ...خاتون دوسش دارم،طاقت دوری ازش رو ندارم،چیکارکنم خاتون؟!چیکارکنم

خاتون موهام رو نوازش می کرد و حرفی نمی زد،بلند شدم نشستم دیدم خاتون هم پابه پای من گریه 

می کنه،اشک هاش رو پاک کردم و گفتم:نه خاتون...شما دیگه گریه نکنین،تحمل اشکهای شما 

 ندارم. رو

و پاک کرد گفت:دخترم خدا خودش کارش رو بلده،حتماً یه حکمتی توی کارش با روسریش اشکهام ر 

 هست اینقدر خودت رو عذاب نده،ببین چشمات چقدرقرمزه،بسه مادر اینجوری ذره ذره آب می شی.

چه حکمتی خاتون؟حکمتی که می خواد منو از پارسا جدا کنه رو نمی خوام،نمی خوام حکمتی باشه –

 خوشبخت بشه فقط همین.فقط دوست دارم پارسا 

 خاتون:به پارسا چیزی نگفتی؟

 به هیچکس،حتی خونوادم.–

انتخاب داره بذارخودش انتخاب کنه می خواد  خاتون:بنظرت کاردرستی می کنی مادر؟پارسا هم حق

 چیکارکنه،تو به جاش نباید تصمیم بگیری شاید تورو همینجوریش هم بخواد.
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ه،نمی خوام با دختری ازدواج کنه که بعدش بمیره،اون حقش نه خاتون نمی خوام به پای من بسوز –

 خوشبخت شدنه.

 خاتون:خدانکنه مادر این چه حرفیه خدا بزرگه.

 از دست من برنمیاد به جز این که بذارم پارسا خوشبخت بشه. خاتون دیگه هیچ کاری–

پاشو تا برات جا  خاتون:توکار خدا نمی شه دخالت کرد دخترم،حتماً یه حکمتی توی کارشه،حاالم

 قرمزه و پف کرده. بندازم بخوابی چشمات

بسته  خاتون یه تشک انداخت برام با یه پتو،دراز کشیدم دیشب از بس نخوابیدم چشمام خود به خود

 شد.

***** 

~~~~~~~~~ 

خاتون خداحافظی کردم و سوارتاکسی شدم...بعدچندمین رسیدم و پیاده شدم رفتم سمت  از

ن اصرار داشت بیشتربمونم ولی گفتم دوباره بهش سرمی زنم...اصالً حوصله ی هیچ دانشگاه.خاتو 

 کاری رو نداشتم...حاال چطورمی تونم چندساعت رو دووم بیارم؟!

 داشتم میرفتم سمت کالس که غزل رو دیدم.

 غزل:هــوی خره وایسا ببینم؟!

نگ زدم؟چرا نیومدی به گوشیت ز  وایسادم غزل اومد بغلم کرد گفت:کثافت می دونی چقدر

 دنبالم؟اصالً چراچند روزه خبری ازت نیست؟
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 اوف بســه غزل چقدر حرف می زنی؟–

غزل یهو وایسادهمینجوری خیره شدبهم،آخه تاحاال اینجوری باهاش حرف نزده بودم،ولی 

واقعاً هرکسی هم جای من بود شاید حتی بدتراز من بود حالش،دیگه حوصله ای برام نمونده بود حتی 

 به زور نفس می کشیدم.

 غزل متعجب گفت:مانیا...تو...چرااینجوری حرف می زنی؟چیزی شده؟!

 به راه رفتنم ادامه دادم اونم پشت سرم راه افتاد.

 غزل:مانیا یه چیزی بگو چیشده؟!

 حوصله ی هیچ چیزی رو ندارم. هیچی غزل فقط–

یکارمی کنی؟نه زنگ می زنی غزل:آخه یعنی چی؟اصالً معلوم نیست این چند روز کجا می ری چ

 نه.....

 پریدم وسط حرفش وگفتم:بس کن غزل چیزی نیست فقط حوصله ی حرف زدن رو ندارم.

 رسیدم به کالس و رفتم نشستم،غزلم کنارم نشست.

 غزل:مانیا با پارسا دعوات شد؟چیزی بهت گفته؟خب بگو دیگه توکه جون به لبم کردی دختر؟!

 چیزی نیست. غزل توروخدا بس کن گفتم که–

 غزل:مگه می شه آخه تو......

 با اومدن استاد غزل حرفش رو خورد.
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هیچی از حرفای استاد رو نمی فهمیدم،تمام فکرم درگیر پارسا بود....یعنی وقتی بفهمه چیکارمی 

 کنه؟چه حالی بهش دست می ده؟چی می گه؟ناراحت می شه اصالً؟

 کنم؟ غزل:هوی دیوونه کجایی،سه ساعته دارم صدات می

 باصدای غزل به خودم اومدم.

 چته چرا داد میزنی؟–

 غزل:کجایی تو دختر؟استاد سه ساعت رفته؟

 حواسم نبود.–

 باهم ازکالس زدیم بیرون.

 غزل:مانیا مطمئنم تو یه چیزیت هست،خب چرا چیزی نمی گی؟

تو چندسالی وقتی دید جوابش رو نمی دم اومد روبروم وایساد و دستام رو گرفت و گفت:مانیا من و 

هست که باهمیم از رفتار و اخالق توهم که کامال همه چیو می فهمم دست کمی از خواهرنداریم،پس 

چیو داری ازم مخفی می کنی؟ما که اینطوری نبودیم همیشه تو غم و شادی باهم شریک 

 بودیم،دوست ندارم اینطوری ببینمت پس بهم بگو پارسا کاری کرده که ناراحت شدی؟چیزی گفته؟

کاش همینطور که می گفتی بود غزل،کاش پارسا ناراحتم می کرد ولی نه اینجوری نیست نمی تونم 

بهت بگم عزیزم نه این که نگران باشم که به کسی بگی نه،از این بدم میاد که همه با حس ترحم نگام 

 کنن همین که احسانم فهمید اشتباه محض بود.
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گفتم:چیزی نیست خواهری فقط یه کم حوصله اشک توی چشمام حلقه زد بهش نگاه کردم و 

 ندارم،می رم خونه.

 غزل:کجا دیوونه یه کالس دیگه مونده؟

 خدافظ–

این روگفتم از دانشگاه زدم بیرون...توی پیاده رو قدم می زدم،هوا سرد بود ولی نه به سردی حس و 

عظمتت ولی بازم می گم حال من...نم نم بارون میومد انگار خداهم دلش گرفته بود...خدایا قربونت 

شکر...خدایا فقط یه چیزی ازت می خوام،یه چیزکوچولو قول بده برام انجامش بدی،فقط ازت می 

خوام پارسا خوشبخت بشه،می خوام همونجور که برای بچمون اسم انتخاب کرد برای بچه ی خودشونم 

داشته باشه فقط جای من اسم انتخاب کنه،می خوام همون ارزوهایی که برامون داشت برای خودشونم 

عوض می شه و یکی دیگه میاد...هِــــه چی خواستیم و چی شد!سرنوشته دیگه دست منو پارسا نیست 

 هرچی بخواد به سرمون میاره ماهم فقط باید صبرداشته باشیم و بازم صبر.

شبی  به خودم اومدم دیدم توی همون پارکی ام که شب بارونی با پارسا بستنی خوردیم،یاد همون

افتادم که توی بارون چرخ می خوردم و داد می زدم دوست دارم،یاد دوست دارم گفتنای پارسا 

 افتادم.هــــی خدا چقدر زودهمه چی عوض شد و خوشحالی جاش رو به غم داد.

روی صندلی پارک نشستم گوشیم توی جیبم ویبره رفت،به صفحش نگاه کردم پارسا بود...اشکام روی 

شدن...چی بهش می گفتم اخه...جواب بدم بگم دیگه بهم زنگ نزن؟خدایا چه خاکی گونه هام روون 

توی سرم بریزم؟خدایا سخته حتی سخت تر از لحظه ی جون دادن....گوشی اینقدر زنگ خورد تا قطع 

شد...سرم رو گذاشتم روی میز آروم آروم اشک ریختم...خدایا چند روزه گذشته ولی انگار چند قرن 

 شده.
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 اس ام اس سرم رو بلند کردم و اشکام رو پاک کردم. باصدای

پارسا:)مانیا چرا جواب نمی دی؟داری نگرانم می کنی،اصالً نه زنگ می زنی نه جواب تماسام رومی دی 

 چت شده اخه؟(

خدایا داری ظلم میکنی هم درحق من هم پارسا،هم من دارم عذاب می کشم هم پارسا آخه این چه 

 یه؟!!حکمتیه چه سرنوشت شوم

 فقط تونستم براش بنویسم:)بیا پارک همیشگی.(

سرم رو دوباره گذاشتم روی میز...بارون شدتش بیشتر و بیشتر شد...دستام از سرما کبود شد ولی 

 هیچی از سرما رو حس نمی کردم.

 نمی دونم چقدرتوی اون حالت بودم که صدای پارسا اومد.

 پارسا:مانیا...مانیا پاشو چرا اینجا نشستی؟

باصداش سرم رو بلند کردم،به صورتش دقیق شدم،به صورت عشقم با دقت نگاه کردم...اشک توی 

چشمام جمع شد،خدایا یعنی می خوای عشق من رو، پارسای من رو، ازم جداکنی؟!آخه من چجوری 

بهش بگم؟اصالً چه جوری می تونم توی صورتش نگاه کنم و بگم نمی خوامت؟چجوری بگم برو دنبال 

؟خــدایا بهم قدرت بده،خدایا خودت شاهدی چقدر دوسش دارم،می دونی که عاشقشم،می زندگیت

 دونی که حاضرم براش بمیرم.

 پارسا:مانیا حالت خوبه،چرا داری گریه می کنی؟چرا تو بارون نشستی؟
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توی یه حالت غیرمنتظره بلند شدم و رفتم توی بغلش و دستام رو دورکمرش حلقه کردم،رفتم توی 

م واسه آخرین بار،واسه آخرین بار عطرش رو باتموم وجود بوکشیدم و به خاطرسپردم،توی بغل عشق

 بغلش هق هقم بیشترشد و صدای گریم بلندترشد.

 پارسا دست می کشید روی سرم و گفت:قربونت برم چیشده؟آخه چرا گریه می کنی؟ببینمت؟!

شت دوطرف صورتم و سرم رو اورد فاصله گرفتم،سرم رو انداختم پایین...دستش رو گذا یه کم ازش

باال،با انگشتای شصتش اشکام رو پاک کرد وگفت:عروسکم چیشده؟ازموقعی که از پیش پسرخالت 

برگشتی عوض شدی کالً انگار مانیای من نیستی،مانیایی که من می شناختم خیلی شیطون تراز این 

ی؟مگه نگفته بودم اگه گریه کنی مانیایی که االن دارم می بینم بود،ببین چه بالیی سرچشمات آورد

نابود می شم پس چرا داری نابودم می کنی؟جون پارسات حرف بزن بگو چیشده،به ولله قسم دنیا رو 

 بهم می ریزم اگه کسی بهت حرفی زده باشه،حاال توچشمام نگاه کن و بگو چیشده؟؟

اشک می ریختم اصالً  نمی تونستم توی چشماش نگاه کنم و دروغ بگم،اصالً بلد نبودم.آروم آروم

  اختیار اشکام دست خودم نبود،داشتم دیوونه می شدم، اصالً زبونم به حرکت درنمی اومد.

 

پارسا:مانیا گفتم گریه نکن،داری اعصابم رو خورد می کنی حرف بزن دیگه، به من نگاه کن مانیا باتوام 

 می گم به من نگاه کن.

 سرم رو بلند کردم توی چشماش نگاه کردم.

 ارسا:حاالبگو چیشده؟پ
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هیچ حرفی به ذهنم نمی رسید اصالً نمی دونستم باید چی بهش بگم...یه کم ازش فاصله 

 گرفتم...دستاش که روی صورتم بود رو برداشتم و بهت زده بهم نگاه می کرد.

 پارسا:چـ...چیکارمی کنی؟!

اه کنم و دروغ اشکام مثل بارون بهار روی گونه هام می ریخت،نمی تونستم توی چشماش نگ

 بگم...سرم رو انداختم پایین و به زورگفتم:بــرو.

اومد نزدیکم و بازوم رو گرفت...چرخوندم سمت خودش و گفت:مانیا تو خودت می فهمی چی داری 

می گی؟اول بهم می گی بیا حاالم که میام می گی برو،این کارات چه معنی می ده مانیا؟یعنی حق من 

ن چند روز اصالً خودت می فهمی چقدر عوض شدی؟مانیا یه چیزی بگو نیست بدونم تو چت شده؟ای

 دیگه المصب اینطوری سکوت نکن.

 با داد گفت:داری عـــذابم می دی لعنتـــی!

بغض داشت خفم می کرد...اشکام خشک نمی شدن...حس کردم االن دیگه خدا جونم رو می 

قورت دادم و بااسترس بریده بریده  گیره...خدایا سخته.بغضی که داشت خفم می کرد رو به زور

 گفتم:پارسا برو...نمی خوام دیگه...نمی تونم...نمی تــونم ادامــه بدم.

یه لحظه وایساد و همینجوری ذل زد بهم...قربونت برم نفسم...ببخشید بخدا نمی خواستم اینو بهت 

 .ببخشم عشقم.بگم مجبورم،به جون خودت مجبورم...به خاطرخودت دارم اینا روبهت می گم..

 پارسا با لکنت گفت:مانیا...چی...چی گفتی؟من...من اصالً نمی فهمم چی می گی،یه بار دیگه بگو؟!

خدایا چرا داری اینجوری عذابم می دی...خدایا سخته دارم خفه می شم...می شه همین االن بمیرم 

 تموم شه؟
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ری می کردم که حرفام رو باور هرچندسخت بود ولی باید یه جوری می گفتم تا باورش بشه،باید کا

کنه پس بلند گفتم:پارسا برو...دیگه نمی تونــم ادامه بدم،می خوام این رابــطه و این نامزدی و 

هـــرکوفت و زهرماری هســـت تموم بشه، حــاال فهمیدی؟ فهمیدی چی می گم؟فهمیدی چرا این مدت 

 رفتارم باهات اینجوری شد؟!

بود رگ گردنش متورم شد...الهی من فدات بشم ببخشم پارسا به  از عصبانیت چشماش قرمز شده

 جون خودت مجبورم اینطوری حرف بزنم تا باورت بشه،تا ازم دل بکنی،تا راحت تر ازم جدا بشی.

پارسا اومد سمتم و با فریاد گفت:مانیا دیوونه شدی؟فکــرکردی عشق الکیه که اول میای می گی 

بعد که من باورم شد بعد چند وقت می گی نمی خوامت عاشقتم،میای می گی دوسم داری 

برو؟!فکرکردی بچه بازیه منو عاشق خودت می کنی و بعد راحت ولم می کنی؟مانیا توخودت می 

 فهمی چی داری می گی؟!می فهمی من عاشقتــــم لعنتی؟!

نیا توچشمام دوطرف بازوم روگرفت همینجور که گریه می کردم بلند فریاد زد و گفت:ما اومد نزدیکم

نگاه کن...مگه توهمونی نیستی که می گفت دوسم داره؟مگه ما نمی خواستیم باهم عقد کنیم؟مگه ما 

از آیندمون،از بچه هامون باهم حرف نزدیم؟مگه من ازت یه دختر نمی خواستم که مثل خودت 

برم ها؟!جواب  باشه؟مگه ما این قول ها رو به هم ندادیم؟پس چرا االن اومدی و می گی که ولت کنم

 بــــده مانیا داری دیــوونم می کنی؟!

اینقدر اشک ریختم دیگه داشتم از حال می رفتم،با هر حرفی که می زد انگار چاقویی توی قلبم فرو 

می کردن...حرفاش داشت آتیشم می زد،اره من عاشقش بودم،من می خواستم باهاش ازدواج 

ری که پارسام دوست داشت،ولی...ولی خب دست کنم،من می خواستم بهش یه دختر بدم همونجو 
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من نیست که عشقم...دست اون باالیی که نخواست ما باهم باشیم،ببخشم پارسا...ببخشم تنها مرد 

 پارسا مجبور. زندگیم...باید ولم کنی،مجبوری

زت سرم رو آوردم باال و محکم گفتم:پارسا هیچ جوابــی واسه این سواالت ندارم می فهمی هیچی؟فقط ا

 می خوام بــری و ولم کنی!

 یهو داد زد که میخکوب شدم سرجام.

پارسا:نمی فهممـــــت مانیا،نمی دونم چرا داری این کار رو با هردومون می کنی ولی من االن می رم،می 

رم و سه روز دیگه همین ساعت،همینجا می بینمت و جواب قطعی رو ازت می گیرم،امیدوارم دیوونگی 

  یم بگیری...خودت می دونی که چقدرعاشقتم و دوست دارم.نکنی ودرست تصم

اینو گفت و رفت،رفت و منو با تموم درد و رنج،فکر،خیال تنها گذاشت. نشستم روی همون صندلی و 

گریه کردم،گریه کردم به حال خودم، به حال پارسا به خاطر زندگیمون،بخاطر تمام آرزوهایی که 

خونوادم،خدایا سخته چه جوری می تونم تحمل کنم این سه روز  داشتم ولی بهشون نرسیدیم، به حال

رو بدون پارسا؟ اگه دیدمش چیکار کنم دوستش دارم حتی بیشتر از خودش ولی مجبورم خدایا 

و می دونی که چقدر می خوامش... از همه عالم و آدم بریدم  خودت شاهدی خودت از دلم خبر داری

بلند شد اگه گریه نمی  سرم رو گذاشتم روی میز و هق هقم بسه. دیگه نمی کشم خدا، تحمل ندارم

خفه می شدم... بارون شدتش بیشتر شد، آسمونم مثل من دلش گرفته بود هوای بارش  کردم

 داشت.

گوشی توی جیبم ویبره رفت، در آوردم و نگاه کردم مانی بود اگه جواب نمی دادم نگران می شد  

 وری که نفهمه حال خرابم رو.رو سرحال نشون بدم ط سعی کردم صدام
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 جواب دادم:جونم داداشی؟

 مانی:کجایی عشق داداش؟

 بیرونم یه کم قدم می زنم بعد میام.–

 مانی: حالت خوبه مانیا؟ اگه می خوای بیام دنبالت؟

 نه داداشی خودم میام نیازی نیست. –

 مانی: باشه پس مراقب خودت باش خداحافظ.

 چشم داداشی خدافظ. –

قطع کردم و گذاشتم تو جیبم به قطرات بارون خیره شدم که یکی از یکی زودتر به زمین می گوشی رو  

خورد... سه روز دیگه همین جا همین ساعت باید همه چی رو تموم کنم و برای همیشه از زندگی 

ز دیدم هرگ پارسا برم کنار... برم تا به زندگیش برسه،برم تا خوشبخت بشه... اولین باری که پارسارو

بعدها بارها برایش بمیرم... فکرم پرکشید  فکرش رو نمی کردم پارسا همون کسی هست که قراره

اولین روزی که دیدمش چقدر کم حرف بود اصالً با االنش خیلی فرق داشت... وقتی گیتار می  سمت

زد حس خیلی خوبی بهم القا می شد... چه خوب بود اون روزا انگار چندین سال از اون موقع 

شته... انقدر گریه کردم که دیگه حتی حسابشون از دستم در رفت کی فکرش رو می کرد سرنوشت گذ

 من آینده من اینطوری شه؟هـــی خدا!!!

میم  بود داشتم از سرما به ساعتم نگاه کردم پنج عصر بود چون هوا بارونی بود زود تاریک شد هوایخ 

تادم همینجوری قدم می زدم بارون کم شده بود ولی از جام بلند شدم و راه اف ردم ولی اهمیت ندادم،

 نم نم می بارید...بلند شدم و رفتم خونه.
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~~~~~~~~~~~~ 

توی آیینه ی آسانسور به خودم نگاهی انداختم،یعنی اینی که توی آیینه است منم؟ کی فکرش رو  از

باشم... با ایستادن می کرد منی که صدای خنده هام گوش آسمون رو کر می کرد االن اینقدر ساکت 

آسانسور از فکر بیرون اومدم از چشام معلوم بود که گریه کردم کاش کسی خونه نباشه... در رو باز 

کردم و رفتم داخل کسی نبود نگاهی به آشپزخونه کردم اصالً یادم نمیاد آخرین بار کی بود که غذا 

 خوردم... یه لیوان آب خوردم و رفتم توی اتاقم.

ز کردم یه نفس عمیق کشیدم هوای اتاق برام سنگین بود خفه می شدم یه لحظه سرم پنجره رو با 

 نشستم روی زمین. دیدم جلوم رو تار می دیدم دستم رو گرفتم به سرم گیج رفت هیچ جا رو نمی

 نالیدم:اخ ســـرم.

م اصالً یهو همه چیز یادم اومد از مریضیم بگیر تا بدبختی هام... خدایا کی تموم می شه؟خسته شد

 طاقت ندارم بس دیگه؟!

نمی خواد دست از سرم برداره دستام  گرمی خون رو زیر بینیم حس کردم...انگاراین زندگی کوفتی 

بینیم و رفتم سمت حموم خودمو انداختم زیردوش... اشکام همینجوری می  روگذاشتم روی

 بگیرم. دست خودم نبود نمی تونستم جلوشون رو ریخت

م پیچیدم اومدم بیرون... لباسام رو پوشیدم و خزیدم زیرپتو... خوابم نمی برد حوله رو دور خود 

فکرم همش درگیر پارسا بود،دلم براش تنگ شده برای حرف زدناش، برای قهر کردناش و.... گوشی 

زیر بالش در آوردم و رفتم توی پیام های خودم و پارسا هیچ وقت عادت نداشتم پیام ها رو پاک  رواز

مثل ابر بهار از چشمام اشک می ریخت رفتم توی گالری عکس هامون  دونه دونه خوندمشونکنم... 

رو نگاه کردم، عکس هایی که توی راه شمال گرفتیم،عکس هایی که توی پارک بودیم،عکس هایی که 
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توی تولد خودم گرفتم و... چقدر خوش بودیم اون موقع ها کی فکرش رو می کرد حتی یه درصد یه 

 ه این حال و روز بیافتم؟!روز من ب

 با هق هق و اشک به خواب رفتم. 

********* 

رفتم پایین توی آشپزخونه، مامان تو آشپزخونه بود و داشت واسه ناهار یه چیزی درست می کرد با  

 صدایی که به زور خودم می فهمیدمش چی گفتم: صبح بخیر.

 نشستم روی صندلی.

 خوب نیست؟ حالت انگار مامان: صبح بخیر دخترم،چی شده مانیا

 نه مامان خوبم. –

 مامان:پس چرا اینطوری شدی؟

 دست گذاشت روی پیشونیم و گفت:دختر تو تب داری می گی خوبم؟! مامان کنارم نشست 

 نه مامان چیزی نیست یکم سرم درد می کنه، اگه می شه یه قرصی چیزی بهم بده بخورم. –

 مامان:اول یه چیزی میارم بخوربعد.

 مامان نمی تونم اشتها ندارم. نه –

 مامان: مگه می شه اون وقت از قرص هم خبری نیست.

مسکن بهم داد خوردم،سرم رو  یه به زور مامان دو لقمه کره و عسل گرفت بهم داد خوردم...مامانم 

 گذاشتم روی میز.
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 مامان: اگه حالت خوب نیست پاشو لباس بپوش بریم بیمارستان.؟

 ی کنم خوب می شم.نه مامان استراحت م–

روی تخت که در اتاقم باز شد مامان  بلند شدم و رفتم تو اتاق اصالً حالم خوب نبود... دراز کشیدم 

 اومد داخل.

 چیشده مامان؟–

 مامان:خواستم بگم عمو عرشیا و خانوادش دارن از خارج برمی گردن.

 واقعاً؟کی می رسن؟–

 مامان:تا فرداشب می رسن.

 اها باشه.–

سال ازبابام بزرگتربود از موقعی که یادمه خارج بودن و چندسالی یک ۲فت بیرون.عموممامان ر 

بارمیومدن،یه پسرداشتن اسمش کامران بود...کامران یک سال از مانی کوچیکتر و دوسال از من 

 بزرگتربود عاشقش بودم مثله مانی دوسش داشتم.

 ازسردرد و تب شدید چشمام رو بستم.

***** 

 :از زبون پارسا

می خواد همه چی بین ما تموم شه دارم دیوونه می شم، نه خواب  از دیروز که مانیا بهم گفت برم و 

گذاشته برام نه خوراک... این دختر چشه؟چرا اینجوری شده؟اون که خوب بود... از موقعی که از 
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فرار می پیش اون پسر خالش اومده کالً عوض شده... دیگه مثل اول باهام حرف نمی زنه همش ازم 

 چرا به من نمی گه؟! کنه خدا یعنی چشه

وایساده بودم که حداقل شده از دور ببینمش وقتی از دور دیدمش  دیشب رو به روی ساختمان شون 

که حاضر نیست بهم  دیوونه شدم چقدر قیافش عوض شده بود... نمی دونستم چه مشکلی داره

دوسم  بازم مثل اول بهم بگه شارش بدم وبگه... دلم می خواست برم بغلش کنم محکم به خودم ف

عاشقمه،بازم صدام کنه آقایی...خدایا خودت صبربده دارم دیوونه می شم...باید  داره، بازم بهم بگه

بهش وقت بدم که فکرکنه و تصمیم درست رو بگیره... تا دو روز دیگه همه چی مشخص می شه می 

می خوندم دختری نبود که بخواد بهم  وی چشماشدوسم داره،می دونم که عاشقمه اینو از ت دونم که

 تو این مدت می شناختمش ولی نمی دونم چرا داره این کار رو باهردومون می کنه؟! دروغ بگه

خدایا خودت شاهدی که چقدرعاشقشم،خودت می دونی که طاقت دوریش رو ندارم،من بدون مانیا 

 پوچم.

وشی نگاه کردم ساسان بود، یکی از دوستام که به صفحه گ با صدای گوشیم از افکارم دست کشیدم 

شرکت بزنم...ازبچگی عاشق طراحی لباس بودم وچندسالی به عنوان طراح  یه قراره باهاش شریکی

 کارکردم ولی بعدش رفتم دورموسیقی.

 گوشی رو جواب دادم:جونم داداش؟

 ساسان:پس کجایی تو پسر؟قراربود بیای بریم کارای شرکت رو ردیف کنیم.

 آماده می شم میام در شرکت منتظرم باش. باشه به کلی یادم رفت االن –

 ساسان:اوکی عجله کن.
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 شرکت راه افتادم. لباس هام رو عوض کردم و از خونه زدم بیرون سوار ماشین شدم و به سمت 

بعدچند دقیقه رسیدم در شرکت ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم،ساسان رو دیدم که اومد  

 ودی پس تو؟سمتم:کجاب

 زنگ زدی اومدم دیگه زودباش.–

همه کارهای الزم را کردیم قرار داد و همه کار را انجام دادیم،من و ساسان شریکی وام شرکت رو  

 گرفتیم. از شرکت زدیم بیرون.

 باالخره تموم شد. ساسان:هــــوف

 یه جوری می گه انگار از میدون مین دراومدیم.–

 بریم یه جایی ناهاربخوریم.ساسان:أه پســرضد حال نزن،

 نه حسش نیست داداش تو برو.–

 ساسان:چی چیو تو برو،حرف نباشه زودسوارشو.

 سوار ماشین شدیم و حرکت کردیم. 

 ساسان:از کی بریم دورکارای شرکت.

 خبرت می کنم یه چند تا کار دارم ردیف شدن بهت می گم. –

 د،ولی هنوز مانیا رو ندیده بود.ساسان مثل داداشم بود از جریان مانیاهم باخبر بو 

~~~~~~~~~ 
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 از زبون مانیا:

چشمام رو که بازکردم همه جا سفید بود انگار توی بیمارستان بودم ولی آخه چرا اینجام؟سرم رو تکون 

 دادم که مانی کنارم بود باصدایی که به زورخودم می فهمیدم گفتم:مانــی؟

 دستی روی سرم کشید وگفت:قربونت برم خوبی؟مانی تکونی خورد وقتی چشمای بازم رو دید 

 مانی چرا اینجام؟چیشده؟–

مانی:وقتی اومدم توی اتاقت توی تب داشتی می سوختی همش هزیون می گفتی بعدشم که از حال 

 رفتی،دختر چرا اینجوری شدی تو؟چرا به خودت نمی رسی؟

 چیزی نگفتم یعنی چیزی نداشتم که بگم.

 مامان کجاست؟–

نذاشتم مامان خبردار بشه وگرنه کلی نگران می شد خواب بود که من اوردمت،االن خوبی مانی:خونه،

 مانیا،می دونی اگه بالیی سرت بیاد دیوونه می شیم؟

یه قطره اشک از چشمم ُسر خورد افتاد پایین،می دونستم فداتون بشم،می دونستم که نذاشتم هیچ 

 کدومتون چیزی متوجه بشین.

 گفتم:آره.سرم رو تکون دادم و 

 مانی پیشونیم رو بوسید و گفت:پس مراقب خودت باش.

 بعد اینکه ِسرم تموم شد اومدیم خونه.
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باکمک مانی روی تختم درازکشیدم...مانی رفت بیرون،از سردرد داشتم می مردم خدایا این سردردای 

ابم می لعنتی چرا دست از سرم برنمی دارن،خب چرا قشنگ نمی کشیم که راحت شم؟چرا داری عذ

 دی؟

 بااشک های روی گونه هام به خواب رفتم.

***** 

صبح ۰۱چشمام رو که باز کردم هنوز سرم سنگین بود،هنوز سرم درد می کرد...به ساعت نگاه کردم

بود باید می رفتم دانشگاه،بعضی موقع ها به سرم می زد که دیگه دانشگام نرم...دوست داشتم برم یه 

لی خونوادم چی؟با اونا چیکارمی کردم؟نه می خوام تا آخرین نفسام جایی که هیچکس منو نشناسه و 

 کنارشون باشم،می خوام هرروزشون برام خاطره باشه.

بلند شدم و صورتم رو شستم،روبروی آیینه وایسادم به خودم دقیق شدم...دختری که اول چشماش 

کامران افتادم که قبلنا همه رو جذب خودش می کرد االن چشماش دیگه هیچ گیرایی نداره.یاد حرف 

بهم می گفت:)دختر اینجوری با اون چشمات به هیچ پسری نگاه نکن،چشمات بدجوری سگ 

داره.(پـــوف کجایی کامی که دیگه چشمام هیچ جذابتی نداره جز گریه کردن...قبلنا همه بهم حسودی 

خوش باشه ولی اون  می کردن می گفت چرا اینقد خوشی؟منم بهشون می گفتم دنیا دوروزه آدم باید

موقع ها نمی دونستم قراره این بالها سرم بیاد...خدایا اون روزا کجان؟کجان اون روزایی که منم مثل 

 سابق صدای خنده هام کل این خونه رو روی سرش بذاره...خستم خدا،خسته.

از دستم در سرم رو گذاشتم روی میز و بازم اشکام راه خودشون رو پیداکردن،این روزا دیگه حسابشون 

 رفته،منی که قبالً با واژه ی اشک غریبه بودم.



 
 
 

 
528www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

در یخچال یادداشت چسبیده  اشکام رو پاک کردم و رفتم پایین توی آشپزخونه... یه دونه کیک خوردم

تو هم  شب میان مراقب خودت باش داریم می ریم سر کار عموت اینا بود بازش کردم نوشته بود: مانیا

 شی زود بیا خونه.سعی کن تا شب بیرون نبا

به آینده فکر می کردم به  رفتم تو اتاقم لباس پوشیدم و از خونه زدم بیرون توی پیاده رو قدم می زدم 

 اینکه باید چیکار کنم؟چه سرنوشتی در انتظارمه!هــی خــــدا!!

ین داره دنبالم میاد یه نگاه کردم پشت سرم یه ماش همینجوری که قدم می زدم حس کردم یه ماشین 

پورشه مشکی بود راننده اش معلوم نبود... حوصله دردسر نداشتم زود سوار یه تاکسی شدم و آدرس 

دانشگاه رو دادم بعد چند دقیقه رسیدم حساب کردم و پیاده شدم رفتم توی کالس کناربچه ها 

 نشستم...استاداومد و شروع کردبه توضیح دادن.

**** 

 از زبون پارسا:

،دوست داشتم زودتر مانیا جوابم رو بده و منو از این بال تکلیفی دربیاره...هی توی اتاقم نشسته بودم

خدا حال و روز ما رو ببین یه دختر چجوری ما رو به بازی گرفته... مگه می شه اول دوسم داشته 

باشه ولی بعد یه چند وقت بگه همه چی تموم و دیگه نمی خوامت؟مگه می شه اصالً؟ اون روزایی که 

هم می گفت دوسم داره هیچ دروغ یا تردیدی توی چشماش ندیدم... ولی اون روزی که بهم مانیا ب

دیدم پشیمونی رو  گفت می خوام همه چی تموم بشه توی چشماش ترس رو دیدم تردید و دروغ رو

دیدم ولی نمی دونم چرا چرا اینا رو بهم گفت، آخه چه دلیلی می تونه داشته باشه که بخواد از من 

اونی که یه روز عاشق من بود. عکس خودم و مانیا که قاب گرفته بودم و از کنار تختم  جدا شه

نگاه کردم توی چشمایی که فقط  برداشتم و گرفتم توی دستم بهش خیره شدم توی چشمای مانیام
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روی صورتش،صورت عشقم آخه چی می تونه باشه  می شد ازشون خوند،دست کشیدم عشق رو

 ز تو جدا کنه؟!چی؟مخم داشت سوت می کشید.مانیا،که بخواد منو ا

امروز مانیا کالس داشت باید می رفتم می دیدمش لباسم رو عوض کردم و رفتم تو پارک سوار ماشین  

که حتماً می شناختم به خاطرهمین ماشین  ساسان شدم... اگه مانیا منو با ماشین خودم می دید

 ساسان رو گرفتم.

ربع بود... به پنجره ۰۱نشه به ساعت نگاه کردم  اینا پارک کردم که متوجه یه کم باالتر از خونه مانیا 

اتاقش خیره شدم اتاقی که االن مانیا داره توی اون نفس می کشه، کالفه نفسم رو فوت کردم یه 

 دست کشیدم توی موهام با دست محکم به فرمون زدم اه لعنت به هرچی تقدیره.

بیرون...چقدر قیافش بی روح شده بود دیگه شیطنت قبل در ساختمان باز شد و مانیا اومد  

نداشت... دوست داشتم پیاده شم و برم بغلش کنم عطر موهاش رو حس کنم چی می شد مثل  رو

 کرد و گونم رو بوس می کرد می گفت:سالم آقایی. در ماشین رو باز می اومد  اول می

ش کردم ای خدا این خاطرات من رو یه قطره اشک از گوشه چشمم افتاد پایین با پشت دست پاک

 دیوونه می کنه نمی تونم بدون اون زنده باشم زندگی کنم.

با فاصله پشت سرش می رفتم انگار توی این دنیا نبود اصالً حواسش به دورو برش نبود یکم سرعتش  

رو کم کرد به پشت سرش نگاه کرد بعدش یه تاکسی گرفت و رفت... پشت سر ماشین تا دانشگاه 

رفت توی دانشگاه یکم باالتر ماشین رو پارک کردم،هـــوف دختر تو چیکار کردی باهام  فتم پیاده شدر 

 که اینجوری دیوونت شدم؟ تصمیم گرفتم بمونم همونجا تا کالسش تموم بشه.

~~~~~~~~~~ 
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 از زبون مانیا:

 ود.دوتا کالس پشت سرهم داشتیم دیگه جونی توی تنم نمونده بود،سردردم بیشترشده ب

 وای خدا دارم می میرم.–

 سارا:بر جد و آباد استاد لعنت کمرم برید.

 غزل:من که دیگه هیچی نگم بهتره چون بچه نداشتم سقط شد.

 بااین حرف غزل یه لبخند کوچیک روی لبم نقش بست، دیگه هیچی زیاد خوشحالم نمی کرد.

ارانی بود زود تاریک شده بود در حدی سه تایی از کالس زدیم بیرون بارون نم نم می بارید هوا چون ب

 شب. ۰۱که انگار ساعت 

 غزل:وای چقدر زود تاریک شده.

 سارا:اره واقعاً.

رسیدیم به در ورودی دانشگاه نگاهی به باال کردم بازم همون پورشه مشکی هم اونجا وایساده بود  

 .یعنی کی بود؟ ولش کن من خودم اینقدر مشکل دارم که این یکی توشون گُمه

سه تایی خواستیم از جاده رد بشیم که یک صدایی از پشت سرم اومد و گفت:خانم دکتر تحویل نمی  

 گیری؟!.

سر جام ایستادم این صدا آشنا بود ولی.... سه نفرمون برگشتیم پشت سرمون نگاه کردیم که یک  

بود،چشمای پسر با یک تیشرت سورمه ای جذب که بازوهای ورزشکاریش رو به خوبی نمایان کرده 

عسلی و پوست برنزه روشن،بینی و دهن متناسب باصورتش... یکم به مغزم فشار آوردم ببینم 
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قیافش خیلی آشنا بود به چشماش خیره شدم این چشمای شیطون فقط می تونه مال یه نفر  کیه،

 باشه آره خودشه کامران!!

دور گردنش حلقه کردم وای خدا اصالً نفهمیدم کجام یهو با دو رفتم جلو پریدم بغلش دستام رو  

 خیلی خوشحال بودم که کامران اومد.

 کامی: وای خاله سوسکه اینجا خارج نیستا همه دارن نگاه می کنن دختر دیوونه.

تازه به خودم اومدم از بغلش اومدم بیرون و گفتم: خودم می دونم جا کلیدی ولی خیلی خوشحال  

 از دیدنت خیـــــلی خوشحال شدم.شدم که اومدی،واااای کامی باورت می شه 

از شوخی  قبالً خیلی الغر بود منم یه جا کلیدی داشتم که خیلی کوچک و ظریف بود به کامران کامی 

می گفتم شبیه این جا کلیدی منی،اونم گشت گشت تا اسم خاله سوسکه رو گذاشت روی من و همه 

 خخه تخته.خشده بزنم ب اش صدام می کرد،البته االن دیگه اندازه قول

 رو بوسید و گفت: نمی دونی منم چقدر خوشحال شدم خانم دکتر. کامران گونم 

با چشاشون   از خوشحالی زود از بچه ها خداحافظی کردم و سوار ماشین کامران شدم غزل و سارا 

 که اینقدر زودخدافظی کردم. می کشیدن برام خط و نشون

 راه افتادیم سمت خونه.

 اومدی؟مگه قرار نبود شب برسین؟ رم نمی شه که اومدی، کیباو  وای کامران –

کامی: قرار بود دیرتر بیاییم ولی هواپیما زودتر ازساعت مشخص شده اش به پرواز دراومد و ماهم 

 ناراحتی؟! زودتر رسیدیم،چیه
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 نه بابا این حرفا چیه خیلی هم خوشحال شدم. –

 زودتر میومدم. می شی کامی باخنده گفت: اگه می دونستم اینقدر خوشحال

 به شوخی گفتم:کوفت نخند اصالً هم خوشحال نیستم.

 طبق عادت بچگی هاش لپم رومحکم کشید و گفت:شوخی کردم خاله سوسکه. 

 فراموش نکردی؟!کندیش آخه؟ آخ آخ تو هنوز عادت گند لپ کشیدن رو –

 باره یادم افتاد.مثل دیوونه ها می خندید بین خنده اش گفت:اخه وقتی لپات رو دیدم دو 

 چشم غره ای بهش رفتم که گفت:صد دفعه بهت گفتم اونجوری به کسی نگاه نکن.

 سال بود که نیومده بود. ۴خیلی حرف زدیم و شوخی کردیم آخه  تو راه 

ماشین رو پارک کردیم و رفتیم توی خونه...مامان،مانی،عموعرشیا،زن عمونجمه نشسته بودن روی  

 مبل و مشغول حرف زدن.

 کامی:سالم همـــگی،خانوم دکترم آوردم.

همه برگشتن سمت ما...کیفم رو انداختم وپریدم بغل عموعرشیا...دلم واسش یه ذره شده بود...روی 

 موهام رو بوسید و گفت:کجا بودی شیطون عمو؟!

بغضم گرفت...یه لحظه به نبودن خونوادم فکرکردم...بغضم رو خفه کردم و گفتم:عمو خیلی دلم 

 ون تنگ شده بود،چرااینقدر دیراومدین؟!واست

 عمو:قربونت برم کارام زیاد بود بخاطرهمین نشد بیام،حاال که دیگه اومدیم.

 اشکام همینجوری ریختن روی گونه هام دیگه دست خودم نبود. 
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 کامی:أه جداشین انگار فیلم هندیِ حالم بد شد.

کرد...اشکام رو پاک کرد و گفت:چرا گریه عمو تازه که متوجه حال من شد منو یه کم از خودش جدا 

 می کنی عروسک عمو؟!

وقتی گفت عروسکم بیشتر اشکام می ریختن،یاد حرف پارسا افتادم که همش عروسکم صدام می  

 و گفتم:خوبم عمو جون چیزی نیست. کرد...بینیم رو باال کشیدم

 بینم.زن عمو که داشت نگام می کرد دستاش رو باز کرد و گفت:بیا اینجا ب

از بغل عمو جداشدم و رفتم توی بغل زن عمو...باهمه گفتیم و خندیدم...رفتم توی اتاقم داشتم 

لباسام رو عوض می کردم که یهو سرم گیج رفت...چشام رو بستم و نشستم روی صندلی...سرم رو 

م خوشحال گذاشتم روی میز...از سردرد نمی تونستم چشمام روباز کنم...أه لعنتی یه امروز رو خواست

باشم و به چیزی فکرنکنم ولی مگه این سردرد لعنتی می ذاره؟! با یه حال داغون بلند شدم و رفتم 

 پایین.

شد...شام رو با شوخی  ۰۰روی مبل و با بقیه گفتیم و خندیدیم اصالً نفهمیدم کی ساعت  نشستم 

 های مانی و کامی خوردیم...همه رفتن توی اتاقاشون که استراحت کنن.

ستم روی تختم و به عکس صفحه ی گوشیم ذل زدم،به عکس عشقم که دیگه نمی تونم داشته نش

 باشمش...به عکسی که دیگه نمی تونم وجودش رو کنارم حس کنم.

 بانشستن کسی کنارم از فکردراومدم...کامی بود.

 کی اومدی؟!–
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االبگوببینم شیطون این شیطون نگام کرد و گفت:هرچی در زدم انگار نه انگار توی این دنیا بودی،ح

 عکس کیه هان؟!نامزدته؟شنیدم نامزد کردی؟اخه نامرد نتونستی یه زنگی بزنی بهم خبربدی؟

بغض راه گلومو بسته بود آخه چی بهش بگم؟ دستشو گذاشت زیرچونم سرم رو آورد باالتر و به  

 چشام زل زد، همیشه وقتی حالم خراب بود از توی چشام می فهمید.

 ا به من نگاه کن.کامی: مانی

نمی تونستم توی چشماش نگاه کنم وگرنه همه چی رو لو می دادم، توی چشمام اشک جمع شد با  

سرم رو آوردم باال نگاش کردم...توی چشمام دقیق شد وگفت:مانیا چی شده؟چرااز موقعی  هزار زور

 که دیدمت منتظری یه اتفاقی بیوفته تا گریه کنی؟!از چی ناراحتی!؟

 ....هیچـ..–

کامی:هیـــس!نگو هیچی که باورم نمی شه تو که خوب منو می شناسی می فهمم حالت رو،اگه نمی 

 خوای نگو ولی دروغم بهم نگو باشه؟!

سرم رو به نشونه ی باشه تکون دادم...دوست داشتم با یکی درد و دل کنم داشتم خفه می 

کام رو پاک کرد و گفت:آخه چرا گریه شدم...اشکام روی گونه هام می ریختن...کامران با دستاش اش

 می کنی؟مگه قرارنیست ازدواج کنین پس مشکل کجاست؟نکنــه....نکنه دوسش نداری!؟

 سریع توی چشماش نگاه کردم...مگه می شه دوسش نداشته باشم منی که دیوونه وار عاشقشم.

 ه.از گریه زیاد صدام باال نمیومد...سرم رو به چپ و راست تکون دادم یعنی ن

کالفه یه دستی توی موهاش کشید و نفسش رو بیرون فرستاد...این کارش منو یاد پارسا می 

 انداخت...هـــوف خدایا همه جاازش خاطره دارم اخه من چطور می تونم ولش کنم.!؟
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کامی:مانیا کل فامیل می دونن که تو چطوردختری هستی،کسی که باید بزور ساکتش می کردیم تا 

نکنه االن اینقدرساکته که باید به زور دو کلوم حرف از زبونش بکشی بیرون.مانیا نخنده و شیطونی 

 کسی اذیتت کرده؟کسی کاری کرده که باعث ناراحتیت شده؟

سرم رو انداختم پایین...اشکام رو پاک کردم و گفتم:نه کامران هیچ کدوم ازاینا نیست،یه کم دلم 

 گرفته بود فقط همین،راستی تاکی می مونین؟!

کامی چپ چپ نگام کرد و گفت:خوب بلدی بزنی به جاده خاکی ها؟!ولی اشکال نداره به جاش یه 

 خبر خوب دارم برات.

 نگاش کردم و گفتم:چــــی؟!

 کامران کلمه کلمه گفت:قــراره......اگه......بابام.....

 إه کامران درست بگو ببینم چی می گی؟!–

بابام اینجا یه شرکت راه بندازه و ماهم دیگه اینجا بمونیم از اون کامی:اینقدر غر نزن تا بگم بابا،قراره 

 ور خسته شدیم دلمون می خواد پیش شما باشیم....

 دیگه نذاشتم ادامه بده پریدم بغلش.

 وای کامی جـــدی می گی؟!چقدرخوب.–

 کامی:صد دفعه گفتم اسمم رو نصفه نکن توله.

وله صدام نکن بی تربیت لیاقت نداری خوشحالی کنم از بغلش جداشدم و گفتم:منم صد دفعه گفتم ت

 برات.
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 صورتم رو کردم اونطرف که باز لپم روکشید و گفت:قهرنکن حاال،شبت بخیر توله.

بالشت رو پرت کردم سمتش که سریع از اتاق رفت بیرون،دوباره در رو بازکرد وباخنده گفت:وقتی می 

 گم توله ای نگو نه.

 تا نیومدم. بـــرو–

و رفت بیرون،کامی برام مثل مانی عزیز بود...درازکشیدم روی تخت...رفتم توی فکر چقدر منو  خندید

کامی باهم می رفتیم بیرون تا نصف شب،چقد مردم رو دست می انداختیم...هی خدا دیگه هیچی 

د شب بو  ۲سالمه همه چی برام بی رنگ شده... یه نگاه به ساعت کردم ۸۱برام معنی نداره انگار االن 

فردا همه چی تموم می شه یعنی دیگه پارسا واسه همیشه از زندگی من می ره  خدایا یعنی

کنار...نه...نه... خدایا نمی تونم چرا داری با این راه امتحانم می کنی؟ آخه این چه حکمتیه خدا؟ تو 

این چرا ها زندگیم کردیش؟چرا؟چرا؟ تا کی باید به  که می دونستی آخه آخر این قصه جدایی چرا وارد

فکر کنم؟ تا کی باید این درد رو تحمل کنم؟خدایا نمی تونم! انقدر گریه کردم که چشمام دیگه باز 

تحمل ندارم دیگه،رفتم در تراس رو باز کردم بارون داشت میومد اونم  نمی شد دارم خفه می شم خدا

دبخت می سوخت... ب شدید این چند وقت خدا هم واسه من گریه می کرد خدا هم دلش به حال من

خدایا یعنی چند ساعت دیگه همه چیز تموم می شه؟نه خدایا نمی خوام نمی تونم ازش دور بشم 

زندگی برام معنی نداره....بسته سیگارهام رو برداشتم و رفتم توی  بدون اون نفسم بند میاد بدون اون

ازمایش رو دیدم هیچ چیز  تراس اتاقم...دیگه چندسالی می شد که نمی کشیدم ولی از وقتی که جواب

برام مهم نبود..دست خودم نیست باید بایه چیزی خودم رو اروم می کردم. به ساعت اتاق نگاه کردم 

 چهار و نیم بود.
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دستام رو باز کردم و زیر بارون بردم خدایا می گن اگه زیر بارون دعا کنیم دعامون مستجاب می شه  

یعنی می شه من و  می شه من و از پارسا جدانکنی؟یعنی می شه منم دعام مستجاب بشه؟یعنی 

روی صندلی به خدا  پوشوندم و نشستم پارسا مال هم شیم؟هق هقم باال رفت... بادستام صورتم رو

وقتی بیدار می شم  التماس کردم انگار منتظر یه معجزه بودم انگار انتظار داشتم همه اینا خواب باشن

 ی میز کم کم چشمام سنگین شدن. گذاشتم رو کنار پارسا باشم سرم رو

********  

 

 از زبون پارسا:

از گردنش اویزون  بغلش و أه لعنـــتی اون پسر کی بود؟ مانیا چه نسبتی باهاش داشت که پرید

لعنت به تو و عشق تو که  شد؟چرا دستش رو گرفت؟چرا گذاشت بهش نزدیک شه؟ لعنت بهت مانیا

اشقمه؟ مگه نمی گفت دوسم داره؟ وقتی تو چشمام نگاه نمی منو نابود کردین. اگه نمی گفت که ع

کرد می گفت عاشقتم اقایی؟پس اون بیشرف کی بود؟ مانیا بهت گفته بودم دوست ندارم به مردای 

 نزدیک بشی نگفته بودم؟ نامحرم

هیچ چیز نمی فهمیدم داشتم دیوونه می شدم رفتم سمت میز همه چیزایی که روش بود ریختم پایین 

تو منو دیوونه کردی دختر!!! نشستم روی زمین عکس هامون رو نگاه کردم از  ابم خراب بود مانیااعص

به خاطر اون پسر منو ول کرد؟ یعنی اونو بیشتر از  هر کدوم یه خاطره برام زنده می شد یعنی مانیا

 من دوست داره؟

د و با من خاطره ساخت؟ نه....نه... نمی شه اگه اونو می خواست پس چرا اومد سمت من؟ چرا اوم

داره با من  چرا می خواست با من ازدواج کنه؟أه... خدایا دارم دیوونه می شم این چه کاری که مانیا
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می کنه؟ باید بفهمم که چرا داره ازم دوری می کنه؟ چرا می خواد ترکم کنه؟ مطمئنم یه دلیلی داره 

خودت  این سوال ها منو دیوونه می کنهولی چی می تونه باشه که داره ازم مخفی می کنه؟ خدایا 

 کمکم کن.

تخت دراز کشیدم...فردا همه چی معلوم می شه  رفتم سمت یخچال یه مسکن خوردم و رفتم روی 

  این بچه بازی رو تموم کنه. سرعقل بیاد و ولی خداکنه مانیا

 از زبون مانیا:

ه سرو وضع خودم نگاهی چشمام رو کم کم بازکردم...خواستم بلندشم که کمرم تیرکشید...ب

کردم...من کی اینجا خوابم برد؟روی صندلی بودم کمرم درد می کرد...لباسام از بارون خیس 

بودن...بلندشدم و رفتم داخل حوله رو برداشتم،آب داغ رو بازکردم و رفتم زیردوش...سردرد 

ساعت دیگه باید برم ۰ داشتم،حالت تهوع امونم رو برید...ازحموم اومدم بیرون و به ساعت نگاه کردم

کالس...لباسام رو بایه پالتوی مشکی و شلوار عوض کردم،جزوه و گوشیم رو انداختم توی کیفم و 

ازاتاق زدم بیرون. همه بیدار بودن داشتن صبحانه می خوردن اصالً اشتها نداشتم رفتم داخل 

 شتم می مردم.آشپزخونه سعی کردم خودم سرحال نشون بدم با این که ازسردرد و تهوع دا

 سالم صبح همگی بخیر.–

 دادند. با خوشرویی جوابم رو همگی 

 مامان: بشین صبحانه بخور بعد برو.

 نه مامان اشتها ندارم بیرون یه چیزی می خورم. –
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غذا بخوری نمی  مانی: نخیرم بشین ببینم همین دیروز دکتر گفت ضعیف شدی باید درست حسابی

 می خورم.شه که همش بگی بیرون یه چیزی 

بهم نگاه می کرد همیشه حواسش بهم بود همیشه عادت داشت  به ناچار روی میز نشستم مانی 

 تا خودم برم باهاش حرف بزنم ولی این دفعه دیگه نمی شه ببخش داداشی. چیزی بهم نگه

 پرتقال خوردم بلند شدم و گفتم: مرسی مامان دیگه باید برم. نصف اب 

 ؟مامان: تو که چیزی نخوردی

 نه مامان دیگه سیر شدم نمی تونم. –

 وایسا می برمت هوا بارونیه.  مانی:

 کامی: نه مانی تو بشین من بیرون کار دارم خودم می رسونمش.

 با هم خداحافظی کردیم و رفتیم سوار ماشین شدیم و راه افتادیم سمت دانشگاه. 

 میشه؟ کامی: کالست کی تموم

–۱ 

 ت؟کامی: اگه می خوای میام دنبال

باید برم تا جایی که از اونجا خودم میام  سریع گفتم: نه نه بعد کالس چند تا کار دارم با دوستام 

 خونه.

 کامی: باشه پس هر طور راحتی مانیا حالت خوبه؟

 می دونستم دیر یا زود می پرسه و شک می کنه از شیشه به بیرون نگاه کردم و گفتم: اوهوم خوبم. 
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 کر نمی کنم.کامی: ولی من این طور ف

چیزی نگفتم اونم دیگه چیزی نگفت تا رسیدیم پیاده شدم و سرم رواز پنجره آوردم داخل گفتم: بابت  

 رسوندنم ممنون.

 با ادب شدی تو دختر برو که دیرت شده. کامی:اوه چه

 خدافظ.–

 کامی:مواظب خودت باش.

مون ماشینی که تعقیبم می کرد رفته بود ولی بازم ه راه افتادم سمت ورودی دانشگاه برگشتم کامی 

راه افتادم سمت  ندارم دیگه تونه باشه؟چرا دنبالمه؟حوصله این یکی درد سر رو می رو دیدم یعنی کی

داخل بچه ها همه نشسته بودن سر جاشون،بهشون سالم کردم و بی حوصله نشتم و  کالس رفتم

 استاداومد.

~~~~~~~~~ 

منفجر  سر دردم بیشتر شده بود در حالی که سرم داشت کالس خسته کننده بود باالخره تموم شد 

می شد... به زور غزل و سارا رو پیچوندم و خداحافظی کردم از دانشگاه زدم بیرون هنوز بارون می 

همش بارون و برف بود همین جوری قدم می زنم توی  بارید عاشق هوای اینجا بودم زمستوناش

ه بود خدایا حاال پارسا روچکار کنم؟چه جوابی بهش بیشتر شد خیابون زیر بارون، شدت سردردم

پارسا تموم  بدم؟اصالً بعد پارسا خودم چه جوری دووم بیارم؟ رسیدم به همون پارک همیشگی خودمو

راه خودشون رو پیدا  از جلوی چشام رد شدند... اشکام خاطراتمون یک جا برام زنده شد  و



 
 
 

 
541www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

نشستم یاد شبی افتادم که پیاده داشتیم می رفتیم همیشگی روی نیمکت  کردن...رفتم زیر آالچیق

 سمت خونه بارون می بارید رفتم توی فکر:)) همونجور که بارون می بارید صداش کردم:پارسا؟

 پارسا: اینجوری صدام نکن همینجا گازت می گیرمــــا!!؟

 از حرفش سرخ شدم سرم رو انداختم پایین. 

خوشگل تر می  اخته،می دونستی وقتی خجالت می کشیپارسا:نگاش کن ببین چطوری لپاش گل اند

 شی؟!

 إه پارسا اذیت نکن دیگــه؟! –

 پارسا: باشه ببخشید عشقم عصبانی نشو حاال بگو.

 پـــارسا؟!–

 پارسا:جــــونم خانومم؟!

 عاشقتم. بلند داد بزن بگو مانیا –

 ی مانیا؟!یهو برگشت نگام کرد و گفت: احتماالً سرت به جایی نخورده؟دیونه شد 

 نوچ سالم سالمم،حاال بگو.–

افتند  این پسره خل شده؟نگاه تو یه پارکیم نگهبان می نمی گن پارسا: خوب اگه من االن داد بزنم 

 دنبالمون کار دستمون می دیا؟!

 نه نترس االن بارون هیچکس بیرون نیست. –
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ت کی خودت به خیر پارسا دستش رو سمت آسمون گرفت گفت:خدایا ببین عقل ما رو دادی دس 

 بگذرون.

و از روی زمین بلندم کرد تو هوا تابم می داد و داد می  دستم رو از دوربازوش جداکرد،کمرم روگرفت 

زد:مــــردم این دختــــرو می بینین؟من عاشـــق این دختــر دیوونه ام،عاشقتم مانیا،عاشقتم 

 خانومم،دیونتم تموم زندگیـــم.

خندیدیم چقدر خوش بودم چقدر خوشحال بودم از  می داد و زیر بارون میهمینجور توی هوا تابم  

روی زمین و روبه روم ایستاد و  االن می افتم. گذاشتم وای پارساخوبه بذارم زمین –اینکه پارسا کنارمه.

 گفت: راضی شدی عروسکم؟

 از ته دل خندیدم و گفتم:آره خیلی. 

خوردم،داد زدم:خیلی  باز کردم و دور خودم چرخ میچند قدم از پاسا دور شدم دستام رو از هم  

دوست دارم پسر یه دیوونه،عاشقتم پارسا،دیوونتم،تموم زندگیمی، عمرمــ..... دست پارسا که اومد 

 همه مردم رو بیدار کردیم. جلوی دهنم بقیه حرفام رو نتونستم بزنم.پارساخندید و گفت:هیـــس بسه

 دیوونتم. خیلی خیلی دوست دارم پارسا پسر –

 پارسا: امشب میخوای دیوونم کنی دختر همه زندگیم شدی به موال.

 بریم. شدیم.پارسا: بدوم مانیا بارون شدید شده زودباش بدو باران شدت گرفت دو تایی خیس 

 گرفتیم و با هم دویدیم.(( دست همدیگر رو 

روی میز بلند کردم و اشکام را از فکر اومدم بیرون خدایا خاطرات منو دیوونه می کنه... سرم رو از  

پاک کردم چشمام و سرم به شدت درد می کردند بارون شدت گرفته بود به ساعتم نگاه کردم سه و 
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نیم بعد از ظهر بود سه روز قبل دقیق همین ساعت بود که پارسا اومده بود... خدایا یعنی اونم مثل 

ه جلوش دووم بیارم خودم و لو ندم... خدایا من داغون یا نه؟ خدایا بهم صبر بده خدایا بهم قدرت بد

می کنم... دستام از سرما کبود شده  خودت می دونی که بخاطر خوشبختی خودش دارم این کار رو

بود ولی برام مهم نبود هیچی برام مهم نبود به جز حال و روز پارسا... سرم روگذاشتم روی میز 

چیکار می کنه؟ چی می گه؟من نمی تونم طاقت  چشمام رو بستم یعنی بعد اینکه من جوابش رو بدم

 نمیارم خدایاخودت کمکم کن؟

 _سلـام.

شناختم مگه می  قلبم یه لحظه ایستاد خودش بود صدای عشقم بود صدای پارسا رو می 

که تموم زندگیمه طاقت نگاه کردن توی صورتش رو  نشناسمش؟مگه می شه یادم بره کسی رو شه

توی چشماش نگاه کردم چقدر خسته به نظر می رسید چشماش قرمز  ونداشتم...سرم روبلند کردم 

بود ته ریشش بیشتر شده بود مثل قبل خودش نرسیده بود پارسا ببخشید مجبورم به ولله مجبورم... 

 بوس کنم و بگم آقای من چطوره؟ولــی حیف..... دوست داشتم مثل قبالً بپرم بغلش رو گونه اش رو

 ت:می خوای همینجوری ذل بزنی بهم؟نمی خوای چیزی بگی؟پارسا لبش تکون خوردوگف

نگاه کنم و  انگار توی این دنیا نبودم دوست داشتم واسه آخرین بار فقط نگاش کنم،فقط مَردم رو 

 کنم. توی ذهنم هک قیافه ش رو

 سرم روانداختم پایین و باصدایی که از ته چاه میومد گفتم:چــی بگم؟ 

ولی االن  ه اون روزبهم می زدی؟ بهت گفتم که نیاز به فکر کردن داریپارسا: اون حرفا چی بود ک

 حالت بهتر شد می دونستم همش.....
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 پریدم توی حرفش و گفتم: هنوزم روی حرفام هستم. 

 طاقت نداشتم بهش نگاه کنم. هام می ریختن همینجوری روی گونه اشکام 

 رفات....پارسا:چــی....مانیا...یعنی چی...یعنی...همه ی اون ح

ندارم مَردم رو  قطره اشکی از روی گونه اش چکید و حرف می زد، خدایا بکش خالصم کن طاقت 

یبینم اینجوری اشک می ریزه هیچ وقت طاقت گریه هاش رو نداشتم تا حاال ندیدم گریه کنه حاال به 

با بی رحمی  بلند کردم و می ریختن سرم رو خاطر من!خدایا کمکم کن. اشکام مثل بارون از چشمام

حرفام رو بهت زده بودم ولی تو اصرار داشتی بازم  تمام توی چشماش ذل زدم و گفتم: من همون روز

 فکر کنم بهت گفته بودم حرف من عوض نمی شه ولی تو...

اینقدر  من باور نمی کنم هیچی از حرفات رو باور نمی کنم مانیای پارسا گیج گفت: باور نمی کنم مانیا

 ی شده مانیا چی شده که اینقدر بی رحم شدی؟!سنگدل نبود چ

عصبانی غرید:دِ حــرف بزن لعنتــی چرا این تصمیم رو واسه هردومون گرفتی؟ چرا می خوای نابودم 

 کنی؟مانیا حرف بزن قصدت چیه ها؟!

منو از روی صندلی بلند کرد و روبروم وایستاد دست گذاشت زیر  فقط گریه می کردم پارسا اومد 

سرم رو بلند کرد به چشمام نگاه کرد دوست داشتم خدا همین جا جونم رو بگیره و خالص شم چونم و 

 طاقت ندارم ببینم مرد من پارسای من داره گریه می کنه،منم فقط گریه می کردم.

پارسا: تو که می گفتی برات مهم نیستم تو که می گفتی می خوای همه چیو بهم بزنی اگه می خوای 

می خونم؟چرا هنوز حس  به پای من گریه می کنی؟چرا تو چشمات هنوزم عشق روپا  پس چرا داری

می کنم تو هم همین قدر که من دوست دارم دوسم داری؟چرا مانیا می دونی که عاشقتم می دونی 
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که دیوونتم چرا می خوای جدا شی؟تورو خدا اگه چیزی هست بهم بگو؟ چرا می خوای تنهایی همه 

من نمی گی تا دوتایی درستش کنیم ها؟می دونم که دوستم داری پس بهم  چرا به چی رو حل کنی؟

بگو چی شده؟تو رو خدا مانیا تورو به قران قسمت می دم مانیا،بدون تو نمی تونم زندگی کنم به 

 چرا التماسم رو نمی بینی؟چرا نمی فهمی؟!!! نمی تونم چرا اشکام رو نمی بینی؟ ولله

مثل تیری بود که توی قلبم فرو می  با هر قطره اشکی که می ریختبلند شد  صدای گریه هردومون 

کرد... دستم رو بلند کردم و دو طرف صورتش گذاشتم و اشکاش رو پاک کردم دیگه طاقت نیاوردم و 

 گفتم: هیچ وقت گریه نکن وقتی گریه می کنی قلبم درد می گیره.

 اینجا درد می گیره. دستم رو گذاشتم روی قلبم و گفتم: این المصب رومی بینی 

بگو که همه حرفهایی که بهم زدی دروغ بود بگو که داشتی شوخی  پس بهم بگو،بگو مانیا پارسا: خب

 بگو. اذیتم کنی تو رو جون پارسات بگو که خواستی کردی می

بازم صورتش خیس شد منم دست کمی از خودش نداشتم دوباره پاکشون کردم وگفتم:پارسا نمی  

ه رو ادامه بدم نمی تونم،برای تو اینطوری بهتره برو دنبال یکی دیگه برو با یکی دیگه تونم این رابط

باهاش خوشحال باشی نه منی که حتی نمی دونم تا کی  خوشبختت کنه که بتونی ازدواج کن که بتونه

 زنـ.......

 دیگه ادامه اش رو نگفتم سرم رو انداختم پایین و هق هق کردم.

د و گفت: ادامه حرفت رو بگو مانیا نمی تونی تاکی چی؟چی می خواستی پارسا سرم روبلند کر 

بگی؟چرا تو نمی تونی خوشبختم کنی؟مگه چی شده مگه قرار نبود باهم باشیم؟مگه قرار نبود با هم 

 زندگی کنیم؟پس چی شد؟!



 
 
 

 
546www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

 با گریه گفتم: هیچی پارسا،هیچی نپرس فقط بزار همه چی تموم بشه. 

توی دستش و فشارداد گفت: فکر کردی الکی؟ چه جوری بذارم تموم بشه؟مگه پارسا بازوم رو گرفت  

بهت نگفتم نفسم به نفست بنده اگه بری به خدا دووم نمیارم،نمی تونم چرا اینقدر بی رحم 

 شدی؟چرا اینقدر سنگدل شدی؟چرا داری این کارا روباهام می کنی؟چرا می خوای عذابم بدی؟

نه منو  ت،باجیغ گفتم:بــــسه پارسا بیشتر از این نه خودتو اذیت کنقلبم دیگه تحمل هیچی رو نداش

 بزار همه چی همینجا تموم بشه.

دستش رو از روی شونه هام انداخت پایین و تو چشام زل زد و گفت: کسی دیگه ای رو دوست  پارسا 

 داری آره؟کسی جای من اومده؟!

دیگه اشکام نمی ریختن مات صورتش این، با این حرفش خشکم زد فکر همه چی می کردم اال 

شدم،مثل دیوونه ها فقط نگاهش می کردم چطور این فکر رو می کرد؟من فقط پارسای خودم رو می 

 اومدم. سرم زد از منگی در با دادی که خواستم ولی سرنوشت باهام ساز ناسازگاری زد

 رو دوست داری؟! پارسا:دِ حـــرف بزن لعنتـــی،می گم کسی جای من اومده؟!کسی دیگه ای

  

 با گریه مثل خودش داد زدم و گفتم:نـــه...نـــه... هیچکس جات نیومد،نیومد و نمیـــاد. منم

پارسا عصبی غرید و گفت: دروغ نگو...دروغ نگو مانیا بسه هرچی  اشکام روی گونه هام می ریختن 

و به بازی گرفتی هیچ وقت احمق بگو فکر کردم دوستم داری ولی تو هم من ر  سرم کاله گذاشتی منه

فکرش رو نمی کردم اینجوری باشی مانیا فکر نمی کردم با من اینکارو بکنی فکر می کردم تو با دختر 
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اشتباه می کردم تو هم یکی مثل بقیه حاال که برات تکراری شدم می  های اطرافم خیلی فرق داری ولی

 خوای بری سراغ یکی.....

نمی تونستم تحمل کنم داره این حرفا رو بهم می زنه  مه حرفش رو نزدبا سیلی که تو صورتش زدم ادا 

هر کسی هم جای  به منی که یه روزی می گفت عاشقتم... می دونم االن هم عاشقمه ولی عصبانیه

 اون بود همین فکرا رو می کرد بهش حق می دادم.

مین حد بدون که توی چشماش نگاه کردم و گفتم: هیچکس جات نیومد و نمیاد ولی فقط در ه 

 مجبورم،مجبور ولت کنم تا بری دنبال زندگی خودت.

می خواستم برم که مچ دستم رو گرفت،وایسادم  از روی میز برداشتم گرفته بود کیفم رو بارون شدت 

 برگشتم و نگاهش کردم.

 پارسا:فقط یه سوال؟

پریدی بغلش و اینقدر از دانشگاه  چیزی نگفتم سکوتم رو که دید گفت: اون پسره که اون روز جلوی 

 اومدنش خوشحال شده کی بود؟!!

دید یعنی اون ماشین مشکی پارسا....یعنی  با تعجب داشتم نگاش می کردم این از کجا کامران رو 

 اون پارسا بود؟!

 پارسا:نمی خوای جواب بدی!؟

ی رو دوست دارم سرم رو انداختم پایین یه چیزی به ذهنم خطور کرد باید بذارم فکر کنه کسی دیگه ا 

اینجوری زودتر فراموش می کنه و ازم متنفر می شه آره همین راه حلشه،به خدا مجبورم پارسا ببخشم 

باز راه خودشون رو پیدا کردن فکر اینکه از من متنفر بشه برام عذاب آور  غلط کردم ببخشید... اشکام
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یا پس کجایی دارم نابود می بود ولی اینجوری کمتر زجر می کشید عشقم کمتر زجر می کشید خدا

 شم؟!

اون اومد دیگه  دیگه من فراموش شدم؟چون پارسا: درست حدس می زدم اره مانیا؟وقتی اون اومد

 منو نمی خوای؟!

هیچ کس جای تو نمیاد دیوونه هیچ کسی جای تورو برای من  فقط اشک می ریختم پایین بود سرم 

 د:عشـــقم؟نمی کنه.چند قدم برداشتم که برم صدام کر  پُر

نکرد و به زمین قفل شد... داشتم آتیش می گرفتم تحمل  از چشمم اشک چکید... پاهام دیگه حرکت

دو تامون حاال  نداشتم اینجوری صدام کنه و چیزی نگم چند قدم از پارسا دور بودم پشتم بهش بود

 زیر بارون بودیم و خیس می شدیم صداش رو از پشت سرم می شنیدم.

 قبالً وقتی صدات می کردم عشقم می گفتی جونم آقایی؟ پارسا: یادته

نداشتم...قلبم درد می کرد...مثل ابر بهار اشک می ریختم...سردرد امونم رو بریده  تحمل حرفاش رو 

توی همین  بهم دادی؟یادت خاطره هامون؟یادته بود...نفسم باال نمیومد ادامه داد: یادته چه قوالیی

باشی؟چی شد  به جونم که همیشه بمونی؟همیشه عاشق من پارک زیر بارون قسم خوردی

توی زندگیم نیست  به جز تو هیچکس موندم؟دیدی کجاست اون روزامون؟ دیدی من سر قولم قوالت؟

قول دادم باشم همیشه؟ حاال دیگه می دونم اون پسره اومده جای من،می دونم دوِست  و نمیاد؟دیدی

 عشق جدیدت مبارک باشه دورت بگردم. داره می دونم دوسش داری اشکالی نداره

توی تنم نبود صدای پاهاش  داشتم خفه می شدم تحمل این حرفاش رو نداشتم انگار دیگه هیچ جونی 

رو می فهمیدم داشت می اومد نزدیک تر، اومد و اومد فاصلش فقط چند سانتی متر بود 
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نار گوشم دوباره گفت: اونم باهام...پشت سرم وایساد نفساش رو حس می کردم چشام رو بستم و ک

اندازه من دوست داره؟!اونم شب و روزش تویی؟!اونم هر روز هرشب وقتی ازش دوری از غم دوریت 

گریه می کنه؟! اونم وقتی دوری ازش دیوونه می شه؟!اونم فقط و فقط تورو می خواد؟! اونم برات می 

گو هیچ وقت ناراحتت نکنه،تنهات میره؟!اونم همیشه کنارته؟! بهش بگو مواظب عشقم باشه بهش ب

 نذاره که مثل من زندگیت خراب بشه پس توهم مواظبش باش.

خدایا جونم رو بگیر خدایا این زندگی رو نمی خوام دارم دیوونه می شم خدایا طاقت شنیدن حرفاش  

 رو ندارم.

ت چپم کردم یهو گونه سم صورتم چشمام رو بستم نفسم رو حبس سرش رو داشت می آورد نزدیک 

رو بوسید...جای بوسش داغ بود،گرم بود،می سوخت...صدای پارسا توی گوشم مثل ناقوس مرگ 

 بود:خداحافظ عشقــم،مواظب خودت باش.

عشق من نبود،مرد من نبود،نفس من نبود،خدایا نفسم باال نمیاد  نبود، چشمام رو باز کردم که پارسا 

همه صداهایی که جلوی پارسا  روی زمین زار زدم...بزار همینجا بمی رم تموم شه همه چی...افتادم 

و گریه کردن خالی می کنم... انقدر گریه کردم و اشک  خارج کنم و حاال با هق زدن نتونستم از گلوم

یعنی این  ریختم که دیگه جونی توی تنم نبود داد زدم: خدایا کجایی پس؟یعنی منو اینجا نمی بینی؟

این چه کاریه؟این چه سرنوشتیه؟اگه این  خدایا آخه قربونت برم ینی؟اینجا نمی  ب بیچارت رو بنده ی

راه برای من صالحِ من این راه رو نمی خوام،فقط جونم رو بگیر خالص شم از این زندگیِ کوفتی...گریه 

می کردم و زارمی زدم،زیر بارون تمام تنم می لرزید...دست گرمی نشست روی شونم...حتی حسی 

بازوم رو گرفت و منو گذاشت روی صندلی نگاه کردم دیدم خاتونه که با  بلند کنم نداشتم که سرم رو
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چشمای اشکی به من نگاه می کنه وقتی دیدمش دوباره زخم قلبم َسر باز کرد رفتم توی بغلش زار 

 زدم.

می خواد که اینجوری شد؟پس  حتماً صالح هم رو خاتون چرا اینطور شد؟چرا؟مگه نمی گفتی خدا –

اتون یعنی صالح من عذاب کشیدنه منه؟یعنی صالح ما توی خرد شدن پارسا؟خاتون چی شد خ

 زندگی کنم. سرنوشت من چی می شه؟من بدون پارسا نمی تونم نفس بکشم چه برسه به اینکه بخوام

 موهام آروم آروم با من اشک می ریخت. خاتون دست می کشید روی 

وکل کن به اون باالیی خودش همه چی رو حل می خاتون: قربونت برم مادر همه چی درست می شه ت

 کنه مطمئنم.

چجوری خاتون؟ چجوری می خواد حل کنه؟پارسا هم رفت دیگه برنمی گرده بخدا دیگه برنمی  آخه –

 گرده!دیگه نمی بینمش.

 همش گریه می کردم،دیگه اکسیژن برام کم بود...داشتم خفه می شدم.

چیزی روبدون  و عذاب نده،خدا خودش صالحت رو می خوادخودت اینجوری باش دخترم خاتون: آروم

 ده آروم باش. دلیل انجام نمی

 خاتــون؟ خاتون اگه صالح من اینه بدون پارسا باشم اینو نمی خوام. باگریه گفتم: نمی خوام

 خاتون:بگو قربونت برم مادر بگو.

میاد زندگی کردن بدون اون  خاتون حاال چیکار کنم؟ من بدون اون نمی تونم نفس بکشم نفسم بند –

برام مثل زندون می مونه نمی تونم خاتون نمی تونم تحمل ندارم، نمی تونم....نمی تونم....نمی 

 تــ.......
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چشمام سیاهی می رفت...هیچ چیزی رو حس نمی کردم...ارزوم بود دیگه چشم باز نکنم...چشمام 

 بسته شد و سیاهی مطلق.

******** 

باز کردم چشمام درد می کرد دوباره بستم و باز کردم خاتون باالی سرم بود  آروم آروم چشمام رو

 اشک می ریخت،وقتی دید چشمامو باز کردم اومد پیشم و گفت:خوبی مادر؟!

 زدم. یه لبخند بی جون

آوردمت بیمارستان دکتر گفت شوک عصبی بهت  منم با کمک نوه ام خاتون: توی پارک بیهوش شدی

خیلی زنگ خورد ولی جواب ندادم گفتم بزارم تا خودت  صالً برات خوب نبود گوشیتموارد شده بود که ا

 بده دل نگرانت مادر بهشون زنگ بزن نگرانت نباشن. بلند بشی،جوابشون رو

دلم ضعف رفت با صدایی که از ته چاه میومد گفتم:مرسی خاتون به خاطر  از این همه مهربونیش 

 من خیلی اذیت شدی.

شید روی سرم و گفت: این چه حرفیه دخترم تو هم مثل نوه خودمی من فقط نگران خاتون دستی ک

 حالتم.

چیزی نگفتم دیگه بعد چند دقیقه پرستار اومد ِسرم از دستم جدا کرد،با کمک خاتون بلند شدم رفتم  

از ماشین پیاده شده در رو برام باز کرد و گفت:  شه،پسره سمت ماشینی که خاتون گفت ماشین نوه

 خاتون. سالم من ساسانم نوه

 لبخند بی جونی زدم و گفتم: سالم منم مانیام ببخشید که اذیتتون کردم. 

 وقتی اسمم رو گفتم یه لحظه با تردید نگام کرد و گفت:نه...خواهش می کنم...وظیفم بود. 
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فته بود.گوشیم بود حتماً تا االن خانوادم دلشون هزار راه ر  ۱سوار ماشین شدیم...به ساعت نگاه کردم  

 تا تماس داشتم همه شونم از مامان و مانی و غزل و کامی وبقیه بودن.۵۱رونگاه کردم بیشتر از 

تموم اتفاقای امروز مثل یه فیلم ازجلوی چشمام رد شدن...ناخداگاه دستم رفت سمت گونه ی چپم 

ی؟چرا نذاشتی منم هنوز جاش می سوخت...نامرد تو بوسه ی خداحافظی رو از من گرفتی اما من چــ

 واسه آخرین بار لمست کنم و...هـــوف...خدایا حاالمن چجوری بااین درد نداشتن پارسا کناربیام؟

 ساسان:مانیا خانوم آدرس خونتون کجاست؟

آدرس خونه رو بهش دادم،چشمام رو بستم و سرم رو تکیه دادم به ماشین...اشکام همینجوری روی 

رو نداشتم...ظرفیتم دیگه تکمیل شده...دیگه نمی کشم گونه هام می ریختن،تحمل هیچی 

 خدا...دیگه خسته شدم.

 باصدای ساسان چشمام رو بازکردم.

 ساسان:همینجاست مانیا خانوم؟

 باصدایی که انگار از ته چاه میومد گفتم:آره ممنون.

م همینجوری از چشمام اشک می ریخت رفتم سمت شیشه جلو و گونه ی خاتون رو بوسیدم و گفت

 :خدافظ خاتون،دعاکن برام صبح فردا رو نبینم دیگه.

خاتون با گوشه ی روسریش اشکش رو پاک کرد و گفت:خدانکنه مادر،بهت گفتم بازم می گم خدا 

 خودش راهش رو بلده می دونه چیکار کنه.

 م؟خدافظی کردم و رفتم سمت خونه...حاال برم باال بگم چی؟بگم کجا بودم؟بگم چرا با پارسا بهم زد
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با تردید دستم رو گذاشتم روی زنگ...به ثانیه نکشید درباز شد و مامان با چشمای گریون درو باز 

  کرد،پشت سرشم مانی،کامی،عمو،زن عمو بودن نمی تونستم توی صورتشون نگاه کنم.

مامان همون جور که گریه می کرد اومد سمتم دست کشید رو صورتم و گفت: کجا بودی قربونت 

ی چقدر نگرانت شدیم؟می دونی کل تهران گشتیم؟حالت خوبه؟چیزیت که نشده؟کجا برم؟می دون

 بودی اصالً؟!

طاقت گریه هاش رو نداشتم منم فقط گریه می کردم رفتم بغل مامان،مامانم بیشتر از من گریه می  

س، کرد مانی اومد من رو از مامان جدا کرد...بغلم کرد...سرم رو گذاشت رو سینه ش و گفت:هــــی

گریه نکن قربونت برم چی شده؟کجا بودی مانیا؟به پارسا زنگ زدم یه چیزهایی می گفت که سر در 

 نیاوردم چی شده عروسک داداش؟!

باال رفت بازم بهم گفتن عروسکم من نمی خوام عروسک کسی باشم فقط عروسک پارسای  هق هقم 

 خودمم،فقط پارسا.

 مشون رد شدم رفتم توی اتاقم.از بغل مانی سریع بیرون اومدم و از کناره

پارسای خودم رو می خواستم  خودم روانداختم رو تخت و زار زدم داشتم خفه می شدم االن فقط بغل 

خانومم گریه نکن وگرنه پارسات ناراحت می شه  فقط می خواستم دست بکشه روی موهام و بگه:

تو فکر می کنی من  یچی خبرنداری...ها...کجایی پارسا که ببینی عروسکت داره پرپر می شه و تو از ه

به  سرکارت گذاشتم...تو فکر می کنی من عاشق کسی دیگه ای شدم... ولی نمی دونی که مانیات

بغل کردم و گریه می کردم دیگه جونی تو تنم نمونده  خاطر خودت از خودت دست کشید بالشت رو

 اومد و گریم بیشتر شد.  میدر  صدای مامان مانی از پشت بود حس کردم دارم از حال می رم
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یه کاری بکن دخترم داره از دستم می ره ندیدی با چه قیافه ای اومده بود تا حاال  مامان باگریه: مانی

 مانیا رو اینجوری ندیده بودم یه کاری کن قربونت برم.

 چی شده. مانی: باشه باشه مادر من گریه نکن تو برو پایین من پیشش می رم ببینم

به من زل زد منم چشمام رو  اومد داخل به در تکیه داد و ع شد...در رو باز کردصداشون قط 

 کردن توی چشماش رو نداشتم. بستم...طاقت نگاه

مانی نشست روی تختم منم دراز کشیده بودم همون جور که دست می کشید روی موهام گفت:از 

ه با دوستات قرار صبح که رفتی بهت زنگ می زنم جواب نمی دادی کامی گفت بهش گفتی ک

نگرانت شدم آخه می دونستم به غیر از  بعد کالس رفتی منم به غزل و سارا زنگ زدم که گفتن داری

تو خیابون می گشتیم دنبالت همه جا رو گشتم ولی خبری ازت  ۸اونا با کسی جایی نمی ری تا ساعت 

یمش بیمارستان...همه جارو نبود،مامان که دیگه اینقدر گریه کرد که حالش بدشد و با زن عمو برد

 گشتیم،همه نگرانت بودیم مانیا می فهمی؟!

 اشکام همینجور می ریختن مانی هم موهام رو نوازش می کرد که باعث گریه ی بیشترم می شد.

 مانی:مانــیا قربونت برم بگو چیشیده؟تااالن کجا بودی؟

 هیچی نمی گفتم فقط گریه می کردم.

سرم رو گذاشت روی بازوش،دوباره دست کشید روی موهام و گفت:به  مانی اومد کنارم درازکشید و

نیست پارسا هم  پارسا زنگ زدم سراغ تورو ازش گرفتم اخه فکرکردم پیش اونی و حواست به موبایلت

بهم گفت امروز عصر رفتی پیشش و همه چیو تموم کردی،بهش گفتی دوسش نداری ازش پرسیدم 

و تو این تصمیم رو واسه هردوتون گرفتی،مانیا من باورم نمی  چرا اونم گفت از هیچی خبر نداره
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شه،می شه بگی چرا؟مگه تو و پارسا هم دیگه رو دوست نداشتین؟مگه نمی گفتی که عاشقشی؟پس 

چی شد؟مانیا حال پارسا اصالً خوب نیست از صداش معلوم بود که چقدر داغونه...ولی سردر نمیارم 

 دونم که توهم دوسش داری مانیا ولی چرا؟چیشده مگه؟ که چرااین کار روباهاش کردی،می

 فقط گریه می کردم،نفسم درست باال نمیومد.

 مانی:نمی خوای چیزی بگــی؟!

با هق هق و بریده بریده گفتم:مانــی دارم خفه می شم...انگار دیگه نمی تونم نفس 

سرنوشت چیز دیگه ای  بکشم...مانی...سخته...بخدا خیلی سخته...خودت چیز دیگه ای بخوای ولی

برات رقم بزنه...اره داداشی بهش گفتم دوسش ندارم ولی بخاطر خودش اینو بهش گفتم،به خاطر 

اینکه راحت تر بتونه فراموشم کنه،به خاطر اینکه راحت تر زندگی کنه،به خاطر اینکه فکرکنه من بهش 

برا خودش درست کنه بدون  خیانت کردم و یکی دیگه رو دوس دارم،به خاطر اینکه یه زندگی شاد

 من،به خاطر اینکه....که.....

بیشتر منو به خودش فشار داد و گفت:  بزنم مانی گریم که شدت گرفت اجازه نداد بقیه حرفم رو 

قربونت برم گریه نکن،نفس داداش اینجوری نکن با خودت تحمل ندارم ببینم دوردونم اینجوری داره 

بهم  ی شده؟ چرا نمی ذاری کمکت کنم؟ اگر مشکلی هست بگو؟گریه می کنه،چرا به من نمی گی چ

 بگو چی شده تا کمکت کنم؟!

 فقط گریه می کردم. 

اینقدر گریه نکن بهم بگو به خدا همه بیرون نگرانتن،منو ببین تاحاال من رو  مانی: حرف بزن مانیا

 اینقدر نگران دیده بودی ببین من رو چه حالی کردی؟!
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خیس کرده بودن،باگریه گفتم: من بدون پارسا نمی تونم،دووم نمیارم،مانی به  اشکام تموم صورتم رو

 دارم؟! تو که می دونی من چقدر دوسش خدا نمی تونم زندگی کنم مانی

مانی که سعی در آروم کردن من داشت گفت:می دونم قربونت برم...می دونم...تو آروم 

 باش...درست نفس بکش مانیا.

صبی بهم دست داد...حرکاتم دست خودم نبود...نمی فهمیدم دارم چیکار بلند شدم و یه حالت ع 

چون اون اومده  دوست دارم، فکر می کنه پارسا فکر می کنه من کامی رو می کنم بلند داد زدم: مانی

تو که خواهر تو می شناسی،تو که می  من بهش گفتم دیگه نمی خوامت،ولی تو که می دونی مگه نه؟

تو رو خدا بهم  نیستم،تو که می دونی من چقدر پارسا رو دوست دارم نه؟مانی دونی من اهل خیانت

 بگو،بگو که پارسا هنوز دوسم داره؟!

طوری گریه می کردم که دل سنگ هم به حال من آب می شد جیغ می کشیدم و مانی هم سعی  

 داشت آرومم کنه.

 و خـــدا بگو که هنوز دوســـم داره؟که پارسا ولـــم نکرده؟مانی تور  مانی تو رو خـــدا بهم بگو –

جیغ می کشیدم و حرف می زدم انگار دیوونه شده بودم حرکاتم دست خودم نبود، در با صدای بدی  

باز شد و همه اومدن داخل. حس و حالم دست خودم نبود فقط داد می زدم مامان اومد سمتم بغلم 

تو بهم بگو، تو بگو که پارســـا هنوز  یغ گفتم:عمـــوعمو با ج کرد و گریه می کرد مامان رو زدم کنار رو به

 پارسا می میـــرم بخـــدا می میرم.! تو رو خدا بهم بگو من بدون دوســم داره بگو که ولم نکرده؟عمــــو

شروع کردم به گریه کردن عمو اومد کنارم و سرم رو گذاشت روی سینه اش آروم نوازشم می کرد  

 کنم انگار دیوونه شده بودم. نمی تونستم خودمو کنترل
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پارسا دوسم داره  منو دوست داره مگه نه؟عمو خیلی دوست دارم آره؟اونم عمو می دونی که پارسا رو–

 آره؟ عمو ما قرار بود ازدواج کنیم...خودش بهم گفت...دارم خفه می شم....عمو...

 شه تورو ول کنه؟! عمو: دردت تو سرم عمو،قربونت برم دوست داره،اونم دوست داره مگه می

انگار تموم اتفاقات اومد یادم...تموم آخرین حرفای پارسا بهم گفت خدافظ...دستم رفت سمت گونه 

ی چپم جاش می سوخت...اگه...اگه عمو می گه دوسم داره پس چرا پارسا بهم گفت خدافظ؟چرا 

 گفت مواظب خودم باشم؟چرا؟

مو بیرون اومدم و با جیـــغ گفتم:دروغ می بازم همون حالت هیستریکی بهم دست داد از بغل ع

گــــین،همتــون دروغ می گیـــن پارسا خودش به من گفت می ره...خودش بهم گفت تنهـــام می 

 ذاره...خودش به من گفت خداحــافظ خودش بهم گفت...به خدا خودش گفت...خودش گفت...

بی حال افتادم رو تخت هم اومدن سمتم  دیگه جونی تو تنم نمونده بود همه ی انرژیم ته کشیده بود 

می فهمیدم، دیگه چیزی نفهمیدم چشمام سیاهی رفت و سیاهی  فقط صدای جیغ حرف زدن بقیه رو

 مطلق.

*** 

بستم  سوزش دستم چشمام رو آروم آروم باز کردم نور چراغ چشام رو می زد دوباره چشمام رو با

بمیرم نمی تونم ناراحتی خانوادم رو ببینم نمی تونم صدای گریه مامان و زن عمو میومد خدایا بذار 

ببینم داداشم از ناراحتی چشماش سرخ شدن، خاتون  آب می شه نمی تونم  داره ذره ذره ببینم مامانم

 آخه چه حکمتی که داره ذره ذره جونمو می گیره؟ می گه حتماً حکمتیه

 صدای باز و بسته شدن در اومد ولی چشمام رو باز نکردم. 



 
 
 

 
558www.98iia.com | Page 

 

 نودهشتیاکاربر  - سمن علیپوریا_  شفای عشق

 انی: آقای دکتر کی به هوش میاد حالش چطوره؟م

شک وارد شده این اصاًل براشون خوب نیست خانم مقدم شما خودتون که دیگه  دکتر: به خواهرشما

 باید بدونید شوک برای قلب خوب نیست مخصوصاً برای دختر شما که ناراحتی قلبی داره!

 ...خفه شو...أه خــــــداأه دکتر خدا لعنتت کنه،خدا لعنتت کنه،خفه شو...خفه شو

یعنی دختر من  صدای مامان بهت زده اومد: چی...دکتر...چی گفتی...مگه می شه مانیای من...

 قلبش ناراحته؟نه این امکان نداره!!!

اشک از گوشه چشمم می ریخت ولی چشم باز نکردم...خدایا بکشم دیگه چرا داری خونوادم رو اذیت 

 می کنی!؟

ً مانی: آقای دکتر حت اشتباهی شده اگه می شه یه بار دیگه نوار قلب و اکو بگیرین،این امکان نداره  ما

 یعنی اگه اینجوری بود که ما می فهمیدیم.

دکترتیر خالص رو زد:نه اقای مقدم اشتباهی نشده ماهم اول فکر کردیم اشتباه شده ولی دوباره 

چیز  استرس یا شوک عصبی یا هرامتحان کردیم و متوجه شدیم که درسته،خواهر شما نباید بهش 

دیگه ای که براش ضرر داره بهش وارد بشه چون اصالً برای قلبش خوب نیست تاکید می کنم 

 مراقبشون باشید.

گریه اش بلندتر  دکتر رو می داد مامان صدای اینوگفت و صدای باز و بسته شدن در نشون از رفتن 

حس  روی پیشونیم رو ن می شم دست مانیمنو لعنت کنه که همش باعث اذیت شدنتو  شد خدا

 که روی پیشونیم رو بوسید. گرمی لباش رو کردم بعدم

 ؟می دونم که حتماً خودت خبر داشتی.مانی: چرا بهمون نگفتی مانیا؟چرا
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 ه خوابم برد.مانی رفت بیرون، منم کم کم دوبار 

**** 

چی  چرا دست از سرم برنمی داره خدایاچشمام رو آروم باز کردم بازم این سردرد لعنتی سراغم اومده 

بگم دیگه؟!اتاق توی سکوت مطلق بود صورتم رو بردم سمت پنجره و به بیرون ذل زدم در باز و بسته 

 صدای مانی اومد:خوبــی؟! شد و

هیچی نگفتم همون جور به بیرون زل زده بودم دلم از همه چی گرفته بود از همه کس دیگه  

 س کردم دست کشید رو موهام.بریدم،حضورش رو کنارم ح

 مانی: مانیا توخبر داشتی؟!

 سکوت

وقتی فهمید اصالً  می دونی مامان چه حالی شد مانی: می دونم که می دونستی چرا چیزی نگفتی؟

می دونی پارسا چقدر بهم زنگ زد که بدونه دلیل کارات  کنی؟ خود من.مانیا چرا این کار رو می

 داری به هر دوتون ظلم می کنی دختر. ندارم مانیاچیه،منم فقط بهش گفتم که خبر 

 قطره اشکی از گوشه چشمم چکید. 

 اینجوری خوشبخت می شه. –

 فقط همین یک کلمه از دهنم خارج شد. 

تو بدون اون خوشبختی؟چرا نمی ذاری خودش  مانی: بدون تو چطور می خواد خوشبخت بشه؟

 می کنی اخـــه؟!  تصمیم بگیره؟چرا داری لج
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 چی نگفتم چی داشتم که بگم باید سکوت می کردم.هی 

 مانی کالفه گفت: غزل و سارا زنگ زدن تا چند دقیقه دیگه میان پیشت.

مانی رفت بیرون،حوصله هیچ چیزی رو نداشتم بعد از مانی مامان و زن عمو،عمو کامی اومدن پیشم  

کارهای  پیشم مانی غزل اومدن ومامان خیلی گریه کرد که زن عمو به زور آرومش کرد... بعدش سارا 

یعنی اصالً  انجام داد بعد از دو روز رفتیم خونه تو این مدت من اصالً حرف نمی زدم ترخیص رو

هر چیزی می خواستم بگم بعدش پشیمون می شدم و سکوت رو ترجیح می  چرخید تا حرف بزنم زبونم

 دادم.

 توی اتاقم نشسته بودم روی تخت. 

 تره؟سارا: مانیا حالت به

 جوابی ندادم دراز کشیدم و پتو گذاشتم روی سرم.

 حرفی نزدی!؟ غزل: قربونت برم چرا چیزی نمی گی از موقعی که از بیمارستان اومدی

 بازم چیزی نگفتم.

سارا: وای وای نمی دونی چی شد دیروز محمد تو کافی شاپ دیدم نشستیم با هم حرف زدیم چقدر 

 ازش. خوشم اومده خیلی من که پسر گلیه

من  به خاطر این می زنه که حال هوای من عوض بشه ولی نمی دونه که می دونم سارا این حرفها رو 

 دیگه از عالم و آدم بریدم.

 دختریه چیزی بگو دیگه. غزل:وای مانیا حداقل یه حرفی بزن بدونم زبونت سالمه،
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 برید بیــرون.–

 ا پارسا به هم زدی؟چرا.....سارا: دختر تو چت شده اصالً؟چرا چیزی نمی گی؟چرا ب

خوام کسی بهم ترحم کنه  با حالت داد گفتم: برید بیرون نمی خوام کسی پیشم باشه می فهمین نمی 

 برید بیرون.

 غزل: باشه باشه تو آروم باش عزیزم ما می ریم،سارا توهم ساکت باش دیگه پاشو بریم.

د گریه می کردم می دونم ناراحتشون کردم منم زدم زیر گریه بلند بلن رفتن غزل و سارا بلند شدن 

ولی دست خودم نبود خدایا خیلی خستم،خیلی. بلند شدم در اتاق رو از پشت قفل کردم و دراز 

گرفتم تو دستم و صورتش رو بوس کردم کجایی  کشیدم روی تخت قاب عکس خودم و پارسا رو

فقط دو روز گذشته ولی دلم واست پارسا؟یعنی االن کجایی؟ اصاًل به من فکر می کنی؟ببین پارسا 

اون روز بهم گفتی وقتی ازت می گذرم که به نفع خودت باشه  تنگ شده مجبور بودم عشقم.یادته

گفتی موقعی ولت می کنم که بدونم خوشبختی؟یادته چقدر ازت دلخور شدم؟منم االن همین کارو 

 خودت گذشتم.کردم به خاطرخودت از خودت دست کشیدم،به خاطر خوشبختی خودت از 

مثل همیشه به دفترخاطراتم پناه بردم،دفتری که تموم دردام رو توش می نوشتم،از بدبختی هام...از 

  پارسا،از همه چی....

سه هفته بدون پارسام گذشت...بدون عشقم...بدون نفسم...زیاد با هیچکس حرف نمی زدم مانی از 

چند روزی هست که  باالتر از ما...االن خونه گرفتن به بابا خبر داد که بیاد عمو اینا هم یه حال خرابم

اصالً  حرف نمی زدم، این سه هفته کارم شده فقط گریه...قیافم اونا هم حتی با بابا و تانیا برگشتن

سر می زدن  شبیه اون مانیای سابق نیست...حتی دیگه خودمم خودمو نمی شناختم...غزل و سارا بهم
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خودم هم نداشتم دیگه  م بیرون ولی نمی رفتم چون حتی حوصله یهر کاری می کردن که باهاشون بر 

دانشگاه نمی رفتم بابا و مانی خیلی باهام حرف زدند که این کار رو نکنم ولی من فقط تصمیم خودم 

که حسابی با هم گریه کردیم امروز هم  رو گفتم...توی این سه هفته فقط یه بار رفتم پیش خاتون

عصره روی صندلی کنار پنجره نشستم و به قطره های ۲بیاد پیشم...ساعت  رهقرا مثل بقیه روزها غزل

 بارون خیره شدم.

 نخوردم. چند تقه به در خورد جوابی ندادم حتی تکونم 

 صدای شاد غزل به گوشم خورد:سالم به مانیا خانم بی زبون ما،خوبی؟؟ 

ً  اگه قبالً بود حتما  حوصله هیچ کاری رو نداشتم مثل  یه جواب درستی بهش می دادم ولی االن اصال

از بس که نشستی تو  روبروم نشست و گفت: مانیا خسته نشدی یه مرده متحرک شده بودم،غزل

هوایی به کلت بخوره یکم دلت واشه این دیگه چه طرزشه  خونه بابا دختر پاشو بریم بیرون یه

 که تو خونه ای این از مانیای ما بعید بود. آخه؟االن سه هفته س

دلم خندیدم و به خودم گفتم از مانیای سابق بعید بود نه این مانیا،بی توجه بهش به بارون خیره  ویت

 شدم.

 غزل: باشه بابا قبول حرف نزدن فقط پاشو با هم بریم یه پارکی چیزی.

 بازم چیزی نگفتم. 

تو دیگه حتی  تو این اتاق،مردم می رن بیرون عشق و حال غزل بلند شد و گفت: بابا دختر پوسیدی 

مرده ها  عین این کارها یعنی چی؟هان؟چون با پارسا بهم زدی دلیل نمی شه که دانشگاه هم نمیای

 باشی ؟اصالً خود پارسا رو ببین امروز داره می ره آلمان واسه......
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حرفش رو خورد انگار تازه فهمید می خواست چی بگه با تعجب از جام بلند شدم و رفتم کنارش تو  

 نگاه کردم و گفتم:چـــی گفتی!؟چشاش 

 بعد سه هفته حرف زدم تو چشمام اشک حلقه زده بود. 

 غزل بریده بریده گفت:چیزه...اخه...

 غزل گفتم چی گفتی!؟ –

واسه مدرک طراحی منم از  غزل که دیگه کاری از دستش بر نمی اومد گفت:ببین پارسا داره می ره 

 باشه قربونت برم!؟؟ ببین خودتو ناراحت نمی کنی هااطالعات درستی ندارم  خاله اینا شنیدم

رو نمی فهمیدم یعنی پارسا رفت؟؟ تموم دلخوشیم این بود که حداقل همین جایی  دیگه حرفای غزل 

که اون هست دارم نفس می کشم ولی..... اشکام همین جوری از روی گونه هام پایین 

م دارم چیکار می کنم...رفتم سمت میز همه دست خودم نبود....نمی فهمید ریختن،کنترل کارام می

شیشه خرد شده بود...جیغ زدم:غــــزل چـــرابهـــم دروغ می  زمین...همه جا وسایلش رو ریختم روی

گــی؟پارسای من جــایی نــرفته،چـــرا می خواین عــذابم بدین هــا؟چــرااین کارارو باهام می کنین 

 شماها؟چــرا پارسا رفت؟چـــرا؟

با اضطراب اومد سمتم دستم رو گرفت و گفت: قربونت برم چرا اینجوری  غزل س نفس می زدمنف 

واسه چیه؟آروم باشم  تمومش نکردی؟پس این کارا همه چی تموم نشده؟؟مگه خودت می کنی؟مگه

 مانیا.

 ـرو.نمی خوام ببینمــت،نمی خوام هیچکس رو ببینـــم برو بیرون بـــــ جیغ می کشیدم:بـــرو بیرون 
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منم عقب عقب می رفتم مانی با  داخل بابا اومد سمتم، با صدای جیغ من در باز شد و همه اومدن 

 گفت:مــــانیا نـــرو عقــب شیشــه شکسته ی!!!! داد

 جمله مانی تموم شده بود که پای منم رفت روی شیشه، صــدای آخ منم بلند شد. 

 آخ!–

 بینم چی به روز خودت اوردی!مامان: خدا مرگم بده مانیا بیا اینجا ب

 با جیـــغ گفتم:همتـــون بـــرید بیـــرون.

 افتادم تو بغلش. و دستم رو کشید بابا اومد 

 بابا:هیــــس اروم باش دختر بابا.

باگریه گفتم: بابا غزل درست می گه؟پارسا داره می ره؟چرا آخه بابا؟چرا داره تنهام می ذاره؟یعنی 

 دیگه منو نمی خواد؟دیگه دوسم نداره؟یعنی 

 مامان و تانیا پابه پام گریه می کردن از خودم بدم میومد چون باعث عذاب خونوادمم.

بابا دست کشیدروی سرم و گفت: قربونت برم دخترم چرا داری اینکارو با خودت می کنی؟ببین داری 

نه غذای درست  می کنی توی این سه هفته دارم می بینم که ذره ذره داری آب می شی به خودت ظلم

من نیست!چرا بهمون نمی گی تا کمکت کنیم  این مانیای حسابی می خوری نه حرفی می زنی،

 ها؟باهم حلش می کنیم دیگه فقط بگو بخدا اسمون و به زمین میارم تا حالت خوب بشه.!

 رو می خوام ولی سرنوشت نمی خواد. نمی تونم فقط می دونم من پارسا نمی تونم بابا –

 ی دونم چیشده ولی هرچی هست انشاال خیره،اروم باش.بابا:نم
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پیشونیم رو بوسید و از اتاق رفت بیرون.بلندشدم رفتم سمت تراس اتاقم،بارون شدت گرفته بود وقتی  

افتادم،خدا یعنی قصه ما همینجا تموم؟یعنی دیگه عشقم رو نمی  بارون می بارید یاد پارسا می

 بینم؟خدایا این بی انصافیه؟!!!

ماشین و گوشیم رو برداشتم از اتاق زدم بیرون تو این چند  مشکی پوشیدم و سویچ ه پالتویی 

 این دومین بارم بودکه از خونه می زدم بیرون. وقت

پشت  توجه به صدا کردن های بقیه از خونه زدم بیرون و در رو همه توی پذیرایی نشسته بودند بی 

 سرم بستم.

هدف رانندگی می کردم...شدت بارون زیاد شده بود...کنار  بیسوار ماشین شدم و توی خیابون  

همون پارکی که منو پارسا به هم قول دادیم تا آخر عمر با هم باشیم نگه داشتم... بارون با سرعت به 

سر و صورتم می خورد و خیس می شدم رفتم نزدیک همون نیمکت که همیشه باهم می نشستیم،از 

نزدیک تر  فکر کردم دارم خیال می کنم خیاالتی شدم...یه کم رفتم دور انگار کسی روش نشسته بود

که دیدم خودش بود...عشقم بود...زندگیم بود...آره خودش بود پارسام بود...مَرد من بود...پشتش 

خفه کردم اشکام روی  به من بود و منو نمی دید... دست گذاشتم جلوی دهنم و صدای گریه ام رو

تار می کرد...نریزین لعنتی ها بزارین واسه آخرین بار عشقم رو  دم روگونه هام می ریختن و دی

عکسه بارون تموم خیسش کرد  درست ببینم...یه چیزی توی دستش بود دقت کردم که دیدم انگار

همین جا زمان متوقف بشه و  ازش نداشتم دلم می خواست کرد منم دست کمی ولی توجهی نمی

ه االن بپرم و بغلش کنم اونم حسابی منو تو بغل خودش فشار بده و وایسه...دلم پر می زد واسه اینک

 می بینی. بگه شیطونی نکنی ها وگرنه عواقبشم
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گردنم گفت:)) هیچ  دستم رو بردم سمت گردنبند توی گردنم که پارسا بهم داد،اون روز وقتی بستش 

ردنبند رو بوسیدم و وقت اینو از خودت جدا نکن وقتی این گردنته فکر کن که من کنارتم.(( گ

زیره شالم خواستم برم یه بار دیگه ببینمش ولی پشیمون شدم اگه برم بازم تحمل ندیدنش  گذاشتم

هر دوی ما کردی؟به کدوم گناه نکرده  سخت تر می شه،خدایا چرا این جدایی رو سهم

 چرا آخه؟! مجازاتمون می کنی؟ داری

ردم یکی دیگه جاشون رو می گرفت... از همون اختیار اشک هام دست خودم نبود وقتی پاک می ک 

تیکه چوب و شکست  پام رفت روی یه دور نگاش می کردم خیلی تاریک بود خواستم برم عقب تر که

 بود!!!؟ لعنتـــی آخه االن موقعش صدایی ایجاد کرد،أه و یه

نیدم برگشت و پشت سرش رو نگاه کرد که سریع رفتم پشت درخت قایم شدم...صدای پاش رو ش 

حس کردم قلبم داره وایمیسته خدایا نه نمی خوام باهاش روبرو بشم،نمی تونم دیگه تو چشماش نگاه 

ندارم دیگه،فقط خدا می دونه االن تو دلم چه خبره از یه طرف دوست دارم تو بغلش  کنم، تحمل

 بره و من رو نبینه. استشمام کنم از یه طرف دوس دارم باشم و عطرش رو

یکم سرم رو کشیدم جلو که دیدم کسی نیست یعنی رفت؟بازم توی دلم آشوب  نشنیدمدیگه صدایی  

نیمکت،هنوز بوی عطرش توی هوا پخش شده بود...خدایا چقدر به بودنش  به پا شد...رفتم سمت

روی نیمکت که دیدم حلقه پارسا همون که براش خریده بودم روی  االن... خواستم برم احتیاج داشتم

دستم و نشستم...اینو چرا اینجا گذاشتی اخه لعنتـــی؟!یعنی دیگه  ندش کردم گرفتم توینیمکت بود بل

این فکرا داره دیوونم  نخواستیش؟یعنی دیگه فراموشم کردی؟یعنی دیگه بهم فکرنمی خواد بکنه؟خدایا

تش می کنه،دیگه نمی تونم تحمل کنم... یاد روزی افتادم که این حلقه رو واسش خریدم... چقدر اذی

رو دستش کرد... می گفت من قبول نمی کنم با  داد تا حلقه کردم تا بهش دادمش...چقدر حرصم
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خودم رو هک کردم پارسا عاشق حلقش بود و  توازدواج کنم،باید فکرام رو بکنم... توی حلقه اسم

االن که درش آورد پس یعنی دیگه منو نمی خواد...یعنی می خواد  خیلی دوستش داشت

  کنه.... فراموشم

 از زبـــون پـــارسا:

به پیشنهاد ساسان می خواستم برم آلمان تا مدرک طراحیم  از صبح با ساسان دورکارام بودم 

مشخص کنم،برم  ولی باید برم،باید برم تا هدفم رو هر چند که برام سخته از اینجا دل کندن بگیرم رو

جدیدی  رم تا عوض شم،می رم تا پارسایمی  تا دیگه اون پسری نباشم که مانیا فکرش رو می کنه،

اعصابم به هم می ریزه اصالً حق  بسازم،هنوزم وقتی فکر می کنم مانیا منو به خاطر اون پسره ول کرده

داره چرا منو انتخاب کنه؟اون پسره شرکت داره،ویالی بزرگ داره به چشم مانیا اومده ولی من چی 

درسته خونه دارم ولی به بزرگی خونه مقدم دارم درسته کار دارم ولی درست حسابی نیست،

دست و  افتم  نیست.هنوزم باورم نمی شه مانیا بخواد بهم خیانت کنه،هنوزم وقتی یاد چشماش می ها

پاکی رو توی ذاتش دیدم،عشق رو  دلم می لرزه هنوزم باورم نمی شه مانیای من اینجوری نیست،من

یی که می گفت از ته دل بود ولی چرا،چرا یهو توی نگاهش دیدم،می دونم که اون دوست دارم ها

اینقدر عوض شد؟چرا از زمین تا آسمون با مانیای سابق فرق کرد؟! وقتی بهم می گفت دیگه نمی 

خوام ببینمت وقتی بهم گفت برو دوست ندارم تردید رو توی چشماش دیدم،دیدم چطور دستاش می 

ین کارو با هردومون کرد و یهو همه چی رو به ولی نمی دونم چرا ا لرزید،دیدم چطور اشک می ریخت

هم ریخت نمی دونم... به خودم که نمی تونم دروغ بگم هنوزم دوسش دارم ولی یه جور کینه هم 

عشق رو توی دلم بکُشم...می رم تا فراموش کنم منم یه روز  دلمه...می رم تااین نسبت بهش توی

 ی رو که یه روزی عشقم بود.دختری بودم...می رم تا فراموش کنم مانیای عاشق
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بارون  کالفه دستی تو موهام کشیدم و بلند شدم رفتم سمت پنجره،شب شده بود و بارون می بارید

 شدتش زیاد شده بود،دلم بدجوری گرفته بود.

سوییچ ماشین رو برداشتم و زدم بیرون کالفه همینجور توی خیابونها  بلند شدم و پالتوم رو پوشیدم و 

کر کردن به اینکه فردا می رم و دیگه اینجا نیستم مثل خوره افتاده به جونم فکر دوری می چرخیدم ف

از مانیا،دوری از خانواده،دوستام،همه و همه داشتن دیوونه ام می کردند.وقتی به خودم اومدم دیدم 

نبود که با مانیا همیشه می اومدم... قدم می زدم برام مهم نبود خیس شم،مهم  کنار همون پارکی ام

سرما بخورم،هیچی برام مهم نبود...یاد روزی افتادم که توی همین پارک بهم قول داد تنهام نزاره،بهم 

 قول داد همیشه پیشم بمونه،قسم خورد تا آخرین نفس همراهم باشه.

خوردیم مانیا شکالتی و منم  روی نیمکتی که همیشه باهم می نشستیم و بستنی می نشستم 

دستام رو از توی  ودند انگار همین دیروز بود،هــــوف هنوز حضمش برام سخته،وانیلی،چه روزهایی ب

نگاهی به حلقه توی دستم کردم یاد همون روز افتادم که خواست برام بیارش  در آوردم و جیب پالتوم

چقدر اذیتم کرد،چقدر دیوونه بازی کردیم،چقدر سر به سرم گذاشت.حلقه رو درآوردم و بهش نگاه 

نبود،نمی خوام یادگاری همراه خودم داشته باشم،حلقه رو گذاشتم کنار  دیگه متعلق به منکردم این 

خودم روی نیمکت،یه لحظه صدای شکستن چوب اومد برگشتم پشت سرم کسی نبود...توی 

حتی پرنده هم پر نمی زد بلند شدم و رفتم نزدیک درختی که پشت سرم بود باد شدید می اومد  پارک

زد بیرون و دوباره رفت سر جاش.مطمئنم یکی پشت درخته...خودم  مشکی از درختیه تیکه پارچه 

رو کشیدم عقب و از اونجا کمی دورشدم و پشت یه درخت دیگه وایسادم...منتظرشدم هرکی که 

 هست بیاد بیرون.
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 یه کم ایستادم که اومد بیرون...خودش بود مانیام بود،الهی قربونت برم چقدر الغر شده بود...دلم

پرکشید براش... دلم بغل کردنش رومی خواست،دلم می خواست بیاد بگه آقایی االن سرما می خوری 

ها اینجا چرا وایسادی؟دلم پر کشید واسه غر زدناش...این همه حس یه جا سراغم اومد منی که می 

خواستم فراموشش کنم ولی با یه بار دیدنش دلم لرزید،نمی تونستم برم پیشش چون خودش 

ست. چرا اینقدر بی روح شده؟خدایا اگه خودش راضی به جدا شدن بود اگه خودش اون پسره رو نخوا

جایی که همیشه با هم میومدیم؟همه سوال ها  به من ترجیح داد پس اینجا چیکارمی کنه؟! چرا اومده

یک جا بهم هجوم آوردند سرم داره از این همه چراها منفجر می شه.رفت سمت نیمکت و خیره شد 

گذشته بودم، چشماش اشکی شد و قطره های اشک از روی گونه هاش سر می  حلقه ای که روش هب

 خورد و می ریخت پایین،زیر تیربرق بود و می دیدمش.

کشیدم قلبم درد می گرفت چرا گریه می کنی لعنتی؟مگه خودت  هنوزم وقتی گریه می کرد عذاب می 

پس این گریه ها واسه چیه؟خدایا کرمت  رفتی؟خودت تصمیم به جدایی هردومون نگ نخواستی؟مگه

 شکر ولی این چه حال و روزی که واسه هردومون رقم زدی؟ رو

بلند  با صدای گریه اش قلبم تیر می کشید سرش رو بلند کرد که صورتش خیس خیس بود از جاش 

مــنت نشدم که نکردم...مـــگه دست به دا شد و یهو داد زد: خدایا این رسمش نبود خـــدایا مگه دعا

جدامون نکنی؟؟مگه نگفتم من عاشقشم؟ بدون اون نمی تونم،دووم نمیارم،نمی تونــــم، چـــرا 

 آخه؟؟چــــرا خــــدا...

گریه نفس نفس می زد خدایا دارم آتیش می گیرم اگه عاشقمه پس چرا اون حرفا رو بهم  از زور 

زم داره کاله می ذاره سرم نه امکان نداره. انگشتر رو زد؟؟ نـــه...نــه باور نمی کنم حرفاش رو حتماً با

نیمکت که  گذاشت توی جیب پالتوش و بلند شد که بره نمی دونم چی شد که دستش رو گرفت به
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حفظ کنه.... خواستم برم سمتش ولی نمی تونستم اگه می رفتم  نیوفته انگار می خواست تعادلش رو

مانیا افتاد و پخش زمین  رم سمت ماشین که یهوسخت تر می شد. می خواستم ب دل کندن ازش

  مانیـــــا!!!: شد... قلبم ریخـت...دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و دویدم سمتش داد زدم

تو  عشقم، رفتم نزدیکش سرش رو توی بغلم گرفتم و صداش کردم:مانیــا؟مانیــا؟مانیــا؟چشماتو واکن

 رو جون پارسات چشمات رو وا کن.

ار صدای منو نمی فهمید چند ضربه زدم تو صورتش ولی بازم چشماش رو باز نکرد، داشتم دیوونه انگ 

چکه می کرد،از  می شدم دست گذاشتم زیر کمر و زانوش بلندش کردم...بارون ازصورت هردومون

سرما صورتش سفید شده بود و لباش رو به کبودی می زد خدایا کمک کن چیزیش نشه سریع در 

باز کردم و گذاشتمش توی ماشین حرکت کردم سمت بیمارستان با سرعت می روندم ماشین رو 

 اگه شده بخاطر من بخاطر پارسات. دستش رو گرفتم تو دستم بوسیدمش:تو نباید چیزیت بشه مانیا

بغل کردم و رفتم داخل داد  مانیا رو در بیمارستان سریع ماشین رو زدم کنار رسیدیم 

 ر؟یکــــی کمک کنه؟!زدم:دکتـــــر؟پرستـــا

 بردنش. یه پرستاربا دیدن من یه برانکارد اورد و اومد سمتم مانیا رو گذاشتم روش 

 دکتر: چی شده جوون مشکلش چیه؟!

 هول گفتم: نمی دونم آقای دکتر یهو سرش گیج رفت افتاد زمین حالش خوب می شه؟!

 دکتر زد رو شونم و گفت:نگران نباش. 

رفتم و دست می کشیدم توی موهام... بعد از چند دقیقه دکتر اومد بیرون و  میکالفه توی راهرو راه  

گفت هنوز بیهوشه ولی می تونم برم ببینمش...خداروشکرکردم که حالش خوبه... نمی خواستم برم 
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ولی دوست داشتم واسه اخرین بار ازش خداحافظی کنم،معلوم نیست دیگه کی می تونم ببینمش 

چیزی نمی فهمه پس تصمیم گرفتم واسه چندلحظه برم و  !اون که بیهوشه واصالً می تونم یا نه

شدم مثل فرشته ها خوابیده بود دلم  کردم و رفتم داخل نزدیک تختش ببینمش...در اتاق روباز

خودش نمی خواست،نزدیک تر شدم و کمی  بغلش کنم ولی نمی شد چون واسش پر می کشید که

تو رو دوست دارم آخه دختر،چطور می تونم تورو فراموش چقدر من  خم شدم خیره صورتش شدم

 کنم!؟

 پیشونیش رو طوالنی بوسیدم:خداحافظ عشق نیمه راهم خداحافظ مانیا. 

قطره اشکی ناخودآگاه از چشمم چکید پاکش کردم و سریع از اتاق زدم بیرون... رفتم سمت پذیرش  

وار ماشین شدم و راه افتادم سمت خونه اطالع بدن.س شماره مانی رو دادم و گفتم بهش زنگ بزنن

باز کردم رفتم توی خونه خاطراتمون مثل یک فیلم  ساختمان رو شب پرواز داشتم در ۸فردا ساعت 

جلوی چشمم رژه می رفتند... موقعی که می خواست کیک درست کنه پاش رو کرد تو یه کفش گفت 

با آرد و شکالت به هم ریخت،چقدر می  بال خودم باید درست کنم چقدر اون موقع همه جا رو اال و

اشک از گوشه چشم سر خورد و  خندیدیم اونم از ته دل،یه لبخند محو اومد روی لبم و یه قطره

 افتاد...رفتم رو تخت دراز کشیدم ساعت از دو گذشته بود.

******* 

از اینجا  من تنها دو ساعت دیگه از اینجا و از آدماش دور می شدم،دل کندن عصربود و ۲ساعت  

وهمه چی آماده واسه رفتن بود.  سخت تر از اون چیزی بود که فکرشو می کردم.چمدون بستم

شد ولی مامان و بابا گفتند که  تر می سخت چون دل کندن واسم خواستم کسی تو فرودگاه باشه نمی

 باید همه باشن.
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،بابا،غزل،سوگند،پرهام،بابک. تموم شد رفتم فرودگاه همه اومده بودند. مامان باالخره اون دوساعتم 

خواستم حالشون رو عوض کنم واسه  سرخ شده بود از بس گریه کردن دخترا و مامان چشماشون

 همین گفتم:بســـه بابا نمی رم که بمیرم،می رم و زود مدرکم رو می گیرم و برمی گردم.

ستی بفهمی درد دوری از مامان:خدانکنه پسرم این چه حرفیه دم رفتنی زبونتو گازبگیر،توکه مادر نی

 اوالد چقدر سخته.

 مامان و بغل کردم و روی سرش رو بوسیدم و گفتم:قول می دم زودی مدرکم رون بگیرم و برگردم. 

رفتم سمت بچه ها واز همشون یکی یکی خداحافظی کردم،رفتم سمت بابا و مامان از اوناهم  

 خداحافظی کردم االن می فهمم دوری ازشون چقدر سخته.

از دور براشون دست تکون دادم رفتم و از همه شون دور شدم،دور شدم و خداحافظی کردم از  

به فراموشی بسپارم،تا با یک پارسای دیگه  شهرم،از خانوادم،از مانیا،می رم تا همه چی رو

 برگردم،سوار هواپیما شدم و از همشون دور شدم.

******  

 از زبــــون مانیا:

 ماه گذشت.۸

و به درخت های اطراف نگاه می کنم به گالیی که پارسا با دستای خودش کاشت و  شستمروی تاب ن 

های حیاط آب می داد منم اومدم اینجا خونه پدربزرگ  طرف داشت به درخت اون  رفت،مش رجب

پارسا با یاد و خاطره پارسا شبام رو صبح می کنم و صبح هام رو به شب می رسونم.دوری از پارسا 

االن دقیق هشت ماه از رفتن پارسا می گذره....هشت ماهه که من عشقم رو  دیوونم کرده
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خبری ازش ندارم یعنی بدون من چیکار می کنه؟با کسی هم دوست  ندیدم،هشت ماهه که

شده؟اصالً شاید اونجا عاشق شده و منو فراموش کرده،اره شاید همینطوره. زمستون پارسال بود که 

ن بودم و چشمام رو باز کردم فرداش بود که غزل گفت که پارسا واسه پارسا رفت،وقتی توی بیمارستا

همیشه رفت رفت منو تنها گذاشت و رفت و منو با عذاب وجدان تنها گذاشت درست از وقتی فهمیدم 

متحرک شدم،غذا درست و حسابی نمی خوردم شاید چند لقمه بزور مامان  رفته دیگه یه مرده ی پارسا

ماهه با  ۸ونم نه با کسی حرف می زنم نه به حرفاشون گوش می دم... سخته و بابا... وقتی توی خ

چطور گریه  کسی حرف نزدن خیلی سخته،مامان رو هر روز می بینم که ذره ذره آب می شه می بینم

می کنه ولی دیگه هیچی برام مهم نیست فقط می خوام واسه آخرین بار پارسام رو ببینم و بعد 

ز من خواست که برم پیش مشاور ولی قبول نکردم، چند بار محمد اومد پیشم و بمیرم،مانی چند بار ا

می زد ولی من هیچی نمی گفتم فقط به یک جا خیره می شدم انگار با همه قهر بودم،با  باهام حرف

بودم خدایی که نذاشت من و پارسا به هم برسیم رو دیگه دوست ندارم...سه ماه پیش  خدا هم قهر

دم که دکترگفت تومور داره رشد می کنه و باید هرچه زودتر واسه درمان برم ولی من رفتم آزمایش دا

 درمان نمی خواستم فقط زمان مرگم رو می خواستم.

نفس می کشه؟پس چرا اینقدر ازم  سرم رو به آسمون گرفتم یعنی پارسا هم داره زیر همین اسمون 

ماه  ۸پارسا تا نفس های آخرم ،توی این دوره؟ گردنبندش رو توی دستم فشردم و بوسیدمش عاشقتم

چقدر دیر گذشت  عکسش حرف می زدم و اشک می ریختم... توی ماه آذر بودیم فقط با گردنبندش و

ساختمون  قرن طول کشید...داشت یادم می رفت مانی و غزل هم عقد کردن االن توی همون ۸اندازه 

جشن نگرفتن چیزی نمی گفتم حتی واسه عقد ولی به خاطر من  زندگی می کنن رو به روی ما ما واحد
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که چی  یکی یه دونه هم نرفتم چقدر آرزو داشتم واسه عروسی مانی، چقدر نقشه کشیدم داداش

 سرنوشت چه بازی هایی که سر ما در نمیاره. چرخ خدا بپوشم و چیکار کنم.هــــی

ند کردم و رفتم چند روز یه دست بل بیرون برای مش رجب بزرگ پارسا زدم بلند شدم از خونه ی پدر 

نشستم روی تاب،یاد روزی که برام توت آورد،هــــوف خدایا  بار اینجا سر می زدم و با یاد پارسا می

  خسته شدم دیگه.

شام  رفتم سمت خونه خودمون درو باز کردم و وارد شدم همه تو آشپز خونه داشتن

 د:مـانیا؟!خواستم از کنارشون رد بشم که مامان صدام کر  خوردن می

مامان همونجور که اشک توی چشماش بود گفت: مانیا قربونت برم تو رو خدا  وایسادم نگاش کردم 

نخوردی تا کی می  بیا ،بیا یه بار هم که شده با ما غذا بخورد هشت ماهه که درست حسابی چیزی

 خوای اینجوری باشه آخه؟!

توی چشماشون بود سرم رو انداختم پایین و یه نگاهی به خانوادم کردم که حاال همه شون یه غمی  

ماهه که با هیچکس حرف نمی  ۸ماهه کار من فقط و فقط سکوت بود، ۸رفتم توی اتاقم، در رو بستم .

آخه خدا قربونت برم چیکار کردم که این حق منه؟ حق یه  زدم دیگه هیچی نمی خواستم از دنیا،

 ن مجازات سخت رو برام در نظر گرفتی؟ساله؟خدایا چه گناهی مرتکب شدم که ای ۱۲دختری 

چندساعتی رو توی اتاق تاریک توی سکوت نشستم،بلند شدم رفتم سمت میز آرایش و قاب عکس 

زدم...کجایی پارسا؟چرا  از روش برداشتم و رفتم توی تراس نشستم به عکسمون ذل خودم و پارسا رو

کشیدم و صورتشو بوسیدمش...بلند متنفر شدی؟دست  زنگ بهم نزدی؟یعنی تا این حد ازم حتی یه

شب بود خیلی وقته دیگه شبا خواب به چشمام  ۰۱شدم رفتم توی اتاق به ساعت نگاه کردم 

مشکی و شال مشکی  نمیاد...بعد رفتن پارسا دیگه باخواب غریبه شده بودم... بلند شدم و یه مانتو
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یخچال:نگران نشین می رم بیرون و بپوشیدم و از خونه زدم بیرون یه یادداشت نوشتم و چسبوندم به 

 برمی گردم.

راه افتادم سمت بام...بعدچندمین رسیدم و پیاده شدم....نشستم لبه ی بام و به شهرزیرپام خیره 

شدم...یاد پارسا دیوونم کرده...خیره شدم به عکس پارسا توی گوشیم...یه لبخند تلخ نشست گوشه 

 ی لبم.

ماه  ۸کردم و چرخیدم که محمد نشسته بود کنارم... تو این  حس کردم کسی کنارمه...اشکم رو پاک

برادر پیشم بود با اینکه حرف نمی زدم ولی هیچ وقت ازم خسته نشده بود از چشمام همه چیز  مثل یه

 رو می خوند نگاش کردم.

 خوای بدونی از کجا فهمیدم آره؟! محمد: چرا اینجوری نگام می کنی؟می

 سکوت

 دیگه. می شناسم که میای اینجا!باالخره منم عادتات رو ند وقتهمحمد: خودت می دونی چ

های شهر، شهری که بعضی از  هیچی نگفتم و سرم رو برگردوندم و به روبروم زل زدم به چراغ 

 مردمش بی دغدغه خوابن بعضی هام مثل من شبها رو تا صبح بیداری می کشن.

ی همیشه فکر می کردم یه دختر شاد و محمد شروع کرد مثل هرشب باحرفاش اروم کنه: از بچگ

خندون و بی دغدغه ای، البته تا همین یک سال پیش هم همین طور بود،فکر می کردم خوشبخت می 

همیشه اونجوری که ما  ولی نمی دونم چرا زندگی شی و مثل همیشه زندگیت رو ادامه می دی

درسته از بچگی تو رفاه  ه .مانیاکنیم جلو نمی ره همیشه با آدماش ساز مخالف می زن بینی می پیش

مجسمه ای،مجسمه ای که همه حرفهای  بزرگ شدی و همیشه خندون بودی ولی االن درست مثل یه
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چقدر  خودت می فهمی که خونوادت مانیا بقیه رو می شنوه ولی خودش هیچ حرفی نمی زنه؛

حتی یک کلمه حرف  تا بلکه تو بتونی می دونی که چقدر به این درو اون در می زنن نگرانتن؟

نیست درست از وقتی که پارسا رفته تو حتی یک کلمه هم  کار آسونی ماه حرف نزدن ۸ بزنی؟مانیا

چرا آخه؟مانیا باهام حرف بزن چرا تو که اینقدر دوستش داری،تو که بعد رفتنش حتی به  حرف نزدی

چرا بهش گفتی نمی  ی کنهنکردی با این که نمی دونی پارسا اونجا داره چیکار م پسرای دیگه فکرم

 خوامت؟مانیا خیلی فکر کردم باورت می شه هیچی به ذهنم نرسید...هیچی؟!

ماه سکوت کردم توی دلم گفتم:به خاطر عشقی که بهش داشتم ۸بازم سکوت کردم،بازم مثل همون  

دمه تر زندگی کنه ترکش کردم،به خاطر خوشبختی عشقم.یا کردم، به خاطر اینکه راحت و دارم ترکش

 بدون من خوشبختی. می کنم که بدونم بدون من برات بهتره،بدونم پارسا قبالً بهم گفت:وقتی ترکت

 کردم اونم برای خوشبختی خودش. اون رو ترک ولی حاال برعکس شد،حاال من

محمد سرم رو گذاشت روی شونه هاش  گلوله های اشک به سرعت از چشام جاری می شدن 

 ودستاش رو دورم حلقه کرد.

محمد:هیــــس! گریه نکن دختر خوب...باشه چیزی نگو میذدونم هرچی که هست داره عذابت می 

سابق که با شیطونیاش  به زندگیت ادامه بدی بشی همون مانیای ولی سعی کن فراموش کنی و ده

 همه از دستش شاکی بودن.

م نمی شه،نمی شه هیچ هـــه! زندگی من اینجا نیست چه طور به زندگی ادامه بدم آخه؟بدون پارسا

خیس شده بودند محمد نگاهی به  کاری کرد.بارون شدتش داشت بیشتر می شد تمام لباس هامون

 شده بارونم دارد شدتش بیشتر می شه. ۰۱ساعتش کرد و گفت: پاشو بریم مانیا ساعت 
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 و میارم.می رسونمت بعد میام ماشین ت بلند شدم و نزدیک ماشین رفتم که محمد گفت:ماتیا بیا من 

 خداحافظ براش دست تکون دادم که گفت:مواظب خودت باش. می خواستم تنها باشم به معنی

بردم سمت ضبط و روشنش کردم مثل این  سوار ماشین شدم و از اونجا دور شدم دستم رو 

 همون آهنگی که حال روز و شب من نشون می داد پلی کردم.)محسن یاحقی،گله( ماه۸

و رفتم باالتوی اتاقم... لباس های خیسم رو عوض کردم و رفتم سمت میز کشو  رو پارک کردم ماشین

سیگار روشن  بسته سیگار و فندک رو برداشتم رفتم توی تراس به یاد پارسام آرایشم زیر لباسام یه

که تو ماشین بودم افتادم چقدر پارسا عصبانی شد وقتی  کردم یه پک محکم بهش زدم،یاد اون روزی

می کشیدم...چقد داد زد...اخرش بغلم کردو گفت ببخش که سرت داد زدم...خدایا  گفتم سیگار

سال گذشته ولی هنوز یه ذره از عشقم نسبت بهش کم نشده.... از فکر اومدم بیرون یه ۰بااینکه 

خدا از عالم و آدم دیگه  روش خاموش کردم،هـــوف به میز انداختم که پنجمین فیلتر سیگارم رو نگاهی

..دیگه خسته شدم...نمی کشم،سرم رو گذاشتم روی میز و به صدای شرشر بارون گوش بریدم.

باشم،چی شد پس  دادم.... یاد اون وقت افتادم که زیر بارون دعا کردم که همیشه با پارسام

خدا؟مگه نمی گفتن اگه زیر بارون دعا کنیم دعامون مستجاب می شه،پس چی شد؟!چرا دعای من 

برآورده نکردی؟خدایا چــرا؟یعنی فقط خوشبختی من زیادی بــود توی این  ام روبرعکس درآمد؟چرا دع

 کردم و جوابــی نگرفتم. همه جــمعیت؟خدایـــا خسته شدم از بس سوال

سطل زباله ریختم و رفتم روی تختم دراز کشیدم... عکس  فیلتر سیگارها رو توی از جام بلند شدم و 

همدم گریه هام بود،هر شب  سال۰نگاش کردم،این عکس توی این زیر بالش درآوردم و  پارسا رو از

 قبل خواب به جای خودش باعکسش حرف می زنم و بعد می خوابم.
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روی عکس دست کشیدم و شروع کردم به حرف زدن باهاش:پارسا؟عشقم؟معلوم هست االن  

کر می کنی؟فکر کجایی؟اصالً داری چیکار می کنی؟کی پیشته؟یعنی به فکر من هستی؟اصالً به من ف

می کنی که من دارم چیکار می کنم؟می دونی چند وقته بدون تو شبا خوابم نمی بره؟می دونی 

؟خیلی نامردی با هیچکس حرف نزدم؟می دونی دیگه شب و روزا برام تکراری شده چندرقته

یه خداحافظی می کردی، می دونی دلم لک زده واسه  پارسا،حداقل واسه آخرین بار میومدی باهام

لحظه دیدنت،واسه یه لحظه بغل کردن،واسه یه لحظه بوسیدنت،می دونم ازم بدت میاد ولی من 

هنوزم عاشقتم،هنوزم مثل همون روزی که زیر بارون داد زدم و بهت گفتم دوست دارم،هنوزم 

 دارم. دوست

 اشکم رو از روی گونه هام پاک کردم و عکسش رو بوسیدم گذاشتم زیر بالشتم.

 چشمام رو بستم و به زور سعی کردم بخوابم.بود ۵ساعت

*****  

 از زبــون پارسا:

 )آلمان(

 ماه بعد:۱

خیلی خوشحال  افتاد باالخره کاراش داشت راه می بعد یک سال خورده ای که دنبال مدرک بودم 

بودم... یک سال پیش که اومدم اینجا برام سخت بود بودن اینجا،دور کارام رفتم مشغول شدم،دلم 

 اسه شهرم،کشورم تنگ شده بود واسه خونوادم،واسه دوستام،واسه مانیـ.....و 
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نه،نه دیگه خیلی وقته که فراموشش کردم،خیلی وقته که دیگه از قلبم از ذهنم بیرونش کردم دیگه 

نمی خوام بازم بازیم بده با حرفاش،اون پارسا یک سال پیش مُرد،پارسایی که االن هستم هیچ شباهتی 

 رسای سال پیش نداره.به اون پا

 با صدای مایکل به خودم اومدم:دِ بجنب دیگه پسر چرا خشکت زده؟! 

 او...اومدم بریم.–

رفتیم داخل بار و روی جای همیشگیمون نشستیم اینقدر میومدیم اینجا که دیگه باهاشون  با مایکل 

و  ود با پوستی سفیدآشنا بودیم از موقعی که اومدم آلمان با مایکل آشنا شدم پسر خیلی خوبی ب

 چشمانی سبز.

 مایکل رفت و با دوتا آبجو برگشت...یکی رو داد دستم و گفت:بگیر پسر

 مایکل من که بهت گفتم دیگه نمی خوام بخورم.–

 خندید وگفت:یک شب که هزارشب نمی شه،بیخیال.

 خندیدم و گفتم:می بینم خوب ضرب المثل ماروهم یاد گرفتی!؟

 االبخور.بازم خندید وگفت:اره،ح

 لیوان رو سرکشیدم و گفتم:پس بسالمتی

گلوم کمی می سوخت یه چند دونه چیپس پشتش خوردم... به جمعیتی که می رقصید نگاه کردم  

می کردند بال... یه لباس خیلی  چشمم خورد به همون دختری که اسمش ایزابال بود ولی همه صداش

چشمای آبی و  داشت و عادی بود...موهای بلوندی خیلی باز تنش بود البته اینجا این چیزا براشون
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از نظر هر پسر دیگه این دختر همه چی تموم بود ولی از نظر من هیچ زیبایی  پوستی سفید،شاید

نداشت... حتی وقتی می اومد سمتم دوست داشتم از اونجا فرار کنم اصالً دوست نداشتم باهاش هم 

 کالم بشم.

 قت داره میاد.گفت:عش مایکل خندید زد به بازوم 

نگاه کردم که بال داشت می اومد سمتم چشم غره ای به مایکل رفتم و گفتم:بهت گفته بودم دوست 

 ندارم بیام اینجا حاال باید ببینم تحمل کنم.

پسری هستی توی این یک سال اصالً ندیدم با دختری دوست بشی یعنی  مایکل: نمی دونم تو چجور

 ساس نداری؟یاشایدم هنوز دوســش داری؟!اصالً تو غریزه نداری؟اصالً اح

 اومد نشست کنارم و گفت:سالم پسرا. جوابش رو بدم که بال دهن بازکردم که 

 مایکل:سالم چطوری؟!

 منم فقط به تکون دادن سر اکتفا کردم.

مایکل درمورد مانیا می دونست اوایل که بدجور دلتنگ مانیا بودم و اینجا بودن برام مثل جهنم بود با 

خالصه همه  همین جا و حسابی مست کرده بودم و در مورد مانیا با مایکل حرف زدم ایکل اومدمم

 چی رو می دونه.

 برقصیم؟! بال روکرد سمت من و گفت:پارسا میای 

 و گفتم:نه راحتم. تو چشمهای آبیش ذل زدم 

 بال رو به مایکل گفت:مایکل این دوستت چرا همش این حد جدی و بداخالقه؟! 
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کل خواست حرفی بزنه که زودتر دهن باز کردم و گفتم:چون هنوز کسی که لیاقتشو داره رو پیدا مای 

 نکردم.

 درخواست رقص فقط ازت کردم. بال: حاال چرا ناراحت می شی یه

بلند شدم و رو به روش ایستادم و گفتم:دفعه ی قبل هم بهت گفته بودم زیاد دور و بر من نپلک  

 وشم نمیاد.من از دخترای آویزون خ

خورد و مایکل که صدام می کرد از بار خارج  راهمو کج کردم و بی توجه به بال که داشت حرص می 

این  قدم می زدم خدا توجه توی خیابون بارون کمی شدت گرفته بود یه نفس عمیق کشیدم بی شدم

تنشون اونم اخه به چه قیمتی؟ به قیمت فروختن  دخترا تا چه حد می تونن خودشون رو کوچک کنن

 با فکرکردن به این چیزا حالم داشت بد می شد. واسه یه شب؟ خدایا مانیای پاک کجا و این دخترا کجا

کجاست؟ چه کار  من چه مرگمـــه امروز همش ذهنم پرمی  کشه سمت مانیا... خدا یعنی االن مانیا

نباید این کارو با من می  نیابود؟نه... نه ...ما می کنه؟ یعنی االن پیش پسره است که از خارج اومده

افتم...هـــوف یه حس خیلی بدی داشتم حس می کنم یه  کرد... اصالً چرا من همش امروز یاد اون می

ولی چی؟خدا کنه که چیزی نباشه.چند بار سرم رو تکون دادم تا از فکرش  اتفاق بد می خواد بیوفته،

 بیام بیرون.باماشین رفتم سمت خونه.

******  

 ـون مانیـــا:از زبــ

با صدای زنگ گوشیم چشمام رو باز کردم ولی تکون نخوردم،من که با کسی حرفی نمی زدم آخه واسه 

چی زنگ می زنین....اینقدر خورد تا قطع شد...دو ساله که هنوز لب باز نکردم...درست از وقتی که 
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م بهم می خورد یه لحظه عصره هنوز هیچی نخوردم...حال ۲پارسام رفت...از دیشب تا االن که ساعت 

نبود فقط اسید  حالم بدترشد سریع بلند شدم و رفتم توی دستشویی و عق زدم... هیچی توی معدم

به  دیگه خستم...آب زدم معده بود که آوردم باال...حالم اصالً خوب نبود خدایا دارم می میرم بسه

روی میز ذل زدم،همون عکسی  صورتم اومدم بیرون نشستم پایین تخت...به قاب عکس خودم و پارسا

توی پارک گرفته بودم پارسا داشت گونه منو بوس می کرد و منم داشتم از ته دل می  بود که با پارسا

اگه بگم دلم واسه اون  تنگ شده باورت می شه؟!خدایا خندیدم،خدایا اگه بگم دلم واسه اون خنده ها

واست بغل پارسا آغوش عشقم تنگ شده روزامون تنگ شده باورت می شه؟!خدا اگه بهت بگم دلم 

 باورت می شه؟!

اشک روی گونه هام جاری شد در باز شد سرمو گرفتم باال و سارا رو دیدم،سارا با دیدن اشکای من  

اشک توی چشماش حلقه زد ولی واسه اینکه حال منو عوض کنه خودش رو زد به بی خیالی و گفت: 

 زدی یه گوشه و باز تو حال خودتی؟! ای بابا من که باز اومدم دیدم تو غمبرک

 بازم مثل این دوسال سکـــوت.

قربونت برم تو خسته نشدی؟!نمی خوای با من حرف بزنی؟! بابا دخترتو چطورمی تونی  سارا: مانیا

من که جای تو خسته شدم واال؟!چرا این کار رو با خودت می کنی مانیا خودت  حرف نزنی سال کامل۱

 تر شده؟! یافه ت نسبت به دو سال قبل داغونرو دیدی،دیدی چقدر ق

 سرم رو انداختم پایین.

 سارا:باشه بابا حرف نزن فقط پاشو بریم بیرون یه دوری بزنیم.
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بیرون بود کالفه نگاش کردم که گفت: اونجوری نگام نکن  نداشتم تنها جایی که اصالً حوصله اش رو 

 د.باید پاشی بریم حوصلم بدجور تو خونه سر رفته بو 

تو کمد لباسام و یه مانتو سفید و شلوار  اصالً حوصله نداشتم سردرد امونم رو بریده بود خودش رفت 

 گرفت سمتم و گفت: زود باش اینارو بپوش. آبی در آورد

این بار به حرفم گوش کن قول  مانیا نکن سرم رو انداختم پایین سارا اومد کنارم و گفت:تو رو خدا لج 

 ره.می دم بهت خوش بگذ

دلم واسش سوخت این دختر چقدر خوب بود خدا، البته واسش هم سخت بود دوستی که همیشه  

 پایه همه چی بود االن به زور باید ببرتش بیرون.

 تو چشمام نگاه کرد و گفت:جون من مانیا پاشو بریم. 

شکی در نمی خواستم ناراحتش کنم،بلند شدم رفتم سمت کمد ویک مانتو نخی مشکی با یه شلوار م 

 نمی پوشیدم. پوشیدم خیلی وقته که دیگه لباس رنگی و اوردم

 سارا چشم غره ای بهم رفت و گفت:مگه می خوای بری مراسم ختم که اینارو می پوشی اخه!؟ 

 خوبه؟! نگاش کردم که زود گفت:باشه باشه بابا ببخشید اصالً همینا 

سیاهی می رفت،از سردرد به زور راه می می دونست اگه حرف دیگه ای بزنه نمی رم باهاش.چشمام  

 ولی به زور خودم رو سرپا نگه می داشتم از اتاق زدیم بیرون. رفتم،

 خوردند. بابا و تانیا،داشتن شام می سارا در آشپزخانه ایستاده بود مامان و 

 سارا: خاله جون عمو جون من با مانیا می رم بیرون خودمم می رسونمش.
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 ره.تانیا: چه خوب خوش بگذ

 بیرون نیومد. مامان:خوب کاری می کنی عزیزم،من که هرکاری کردم

 بابا:مواظب خودتون باشین.

از کنارشون رد شدیم...سارا رفت سمت در...یهو سرم گیج رفت و دسته ی مبل رو گرفتم...جلوم رو 

ی خوب اصالً نمی دیدم...فقط و فقط سیاهی...چندبارچشمامم رو بازو بسته کردم بلکه خوب بشم ول

 که نشد هیچ تازه بدترم شدم...سردردم شدتش خیلی بیشترشد...داشتم می مردم.

 ساراصدام کرد:مانــیا بیادیگه چرا ایستادی؟حالت خوبه؟!

 دیگه نتونستم وزنم رو کنترل کنم و دستم از لبه مبل سرخورد و افتادم.

ن و بابا و تانیا هم سریع اومدن صداها رو می فهیدم ولی چیزی رو نمی دیدم...باصدای داد سارا،ماما

 پیشم.

 سارا:مانــــیا؟حالت....حالت خوبه؟چشمات رو باز کن!!!

 بابا:دختــــرم چیشده؟؟دختر بابا؟؟

 مامان:خدایا داری چه بالیی سرمون میاری؟؟مانیا توروخدا پاشو؟!

 تانیا:مــــانیا!!!بازکن چشمات رو!!!!

ذابم دادی بسه...خدایا اگه دوستم داری دیگه نذار سال ع۱حسی نداشتم...خدایا راحتم کن...

 بیدارشم...

 دیگه چیزی نفهمیدم و چشمام بسته شد و سیاهی مطلق.
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******* 

 "دانای کل"

اش را بست و خودش را به تاریکی مطلق سپرد... مادر  مانیا آرام در آغوش پدرش چشمان معصوم 

ه اسیر سرنوشت کرده است...تانیا برای تک از خدا گله می کرد که چرا دخترش را اینگون مانیا

که حکم یک خواهر را داشت گریه می کردند... غزل داشت مانی  خواهرش و سارا برای دوست خوبش

برود...با صدای جیغ تانیا که خواهرش را  به دیدن مانیا را بدرقه می کرد قصد داشت بعد از رفتن مانی

ی نگاه کردند،در خانه صدای جیغ و گریه می آمد در دل صدا می کرد هر دو با تعجب به واحد روبروی

دانستند این نشانه ها به هیچ وجه خوب نیستند... هر دوی آنها به  مانی و غزل آشوبی به پا شد می

 سمت خانه دویدند،مانی با مشت به در می کوبید.

 مانی: باز کنیــد این لعنتـی رو،در رو باز کنیــد!!!

به دلش راه دهد در دل دعا می کرد که  نمی خواست بد داد ولی شار میغزل هم بغض گلویش را ف

 اتفاق بدی نیفتاده باشد.

 در باز شد و مانی دستش را پایین آورد و هر دو به صورت اشکی سارا ذل زدند. 

 مانی داد زد:چـــیشده!؟چــرا جیغ می زدین؟هــا!؟

 رفت و بریده بریده گفت:مانــیا...مانیـ....با دادی که مانی بر سر سارا زد،سارا گریه اش شدت گ 

مانی محکم سارا را کنار زد،وارد خانه شد و با جسم بی جان خواهرش مانیا که در آغوش پدرش بود  

که بی حال افتاده بود در  رو به رو شد... غزل با دیدن صحنه روبروش زیر گریه زد و رفت سمت مادر
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رو فشرده شد،سریع به خودش آمد و داد زد:چرا وایسادین روب بغل تانیا... مانی قلبش از تصویر

 بلندشین دیگه!؟ نگاهش می کنیــن

می برم شما خودتون  مانی بی توجه به بقیه جسم بی جون خواهرش را بلند کرد و گفت:من مانیارو 

 بیاین.

به مانیا  مانی به سرعت پدال گاز را فشار داد،ماشین از جا کنده شد.مانی در حال خودش نبود فقط 

 افتاده بود نگاه می کرد و قلبش از تصویر رو به رویش فشرده می شد. که بر روی صندلی بی جون

~~~~~~~~ 

بعد از چند دقیقه طاقت فرسا مانی ماشین را روبروی بیمارستان زد و سریع جسم بی جون خواهرش  

 دکتـــر؟دکتـــر؟را در آغوش گرفت و به سمت بیمارستان رفت داد زد:یکـــی کمـــک کنه 

پرستاران سریع برانکارد را اوردن و مانی جسم بی جون خواهرش را بر روی برانکارد گذاشت...مانیا را  

 به سمت یک اتاق بردن...

 دکتر به سمت مانی آمد و پرسید: مشکلشون چیه!؟ 

ولی  مانی مظطرب گفت: مشکل قلبی داره بعضی موقع ها بیهوش می شد دوباره به هوش می اومد

 این دفعه هر کاری کردیم به هوش نیومد آقای دکتر تو رو خدا هر کاری از دستتون برمیاد انجام بدید.

 دکتر:باشه جوون نگران نباش.

و غزل پشت سر دکتر به راه افتادن،دکتر وارد اتاقی شد که مانیا در آنجا بود و در را  مانی 

 شه آن نوشته بود:ورود ممنوعکه روی شی کرد می مظطرب به دری نگاه بست...مانی
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مانی از دیوار ُسر خورد و نشست روی زمین...سرش را روی زانو هایش گذاشت و مردانه گریه  

کرد...گریه برای خواهر کوچکش که حاال در اتاق دارد با مرگ دست و پنجه نرم می کند...گریه  می

 خودش کرده بود..! برای خواهر شیطونش که همه را با این دیوانه بازی هایش دیوانه

پرسید:دکتر چــی  رفت و او را از زمین بلند کرد خانواده اش از راه رسیدند،پدرش به سمت مانی 

 گفت؟!دخترم که چیزیش نیست مگه نه؟!!

دلش می خواست بگوید نه چیزی نیست فقط یک فشار عصبی است ولی نمی شد چون  مانی 

ود.مانی سرش را پایین انداخت و گفت:دکتر هنوز دکترش هنوز آن اطمینان کامل را بهش نداده ب

 بیرون نیومــده،هنوز چیزی نگفتن!

پدرش قلبش فشرده شد از این همه غم،توی این دوسال پای دخترکش آب شد این پدر دلسوز و 

مهربان....مادرمانیا هم به دلیل افتادن فشارش در اتاق دیگر زیر ِسرم بود...غزل تانیا و سارا هم 

تک برادرش رفت و توی بغل برادرش  از بقیه نداشتند...تانیا با گریه و بغض به آغوشدست کمی 

گریه می کرد و حرف می زد:مانی آبجی خوب می شه مگه نه!؟بازم با شیطونیاش همون رومی خندونه 

مگه نه!?داداش مانیا که چیزیش نمی شه!؟تو رو خدا یه چیزی بگو،بهش بگو پاشو،توروخدا یه چیزی 

 هش بگو تو این دوسال خیلی اذیت شدیم...می دونم که داره باهامون شوخی می کنه آره!!؟؟بگو،ب

نداشت با داد گفت:خوب یکی از شما ها  کنترلی روی کارهایش خودش نبود و تانیا رفتارش دست 

 حرفی بزنه چرا همتون ساکتین!؟

حالش خوبه؟بگو داره باهامون  به سمت پدرش رفت و گفت:بابا تورو به جون مانیا یه چیزی بگو مانیا

 شوخی می کنه؟
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کشید اشک هایش را پاک کرد و  پدرش در دلش آشوب بود،دستی به صورت تانیا 

گفت:هیـــس!!!اینجوری نکن عزیزم،مانیا حالش خوبه فهمیدی؟دخترم چیزیش نمی شه،مانیا نباید 

 چیزیش بشه.

ریخت حال هیچ کدام از این خانواده  ک میگذاشت و آرام آرام اش سرش را بر روی سینه پدرش تانیا 

 خوب نبود همه منتظر دکتر بودند تا با یک خبر خوشحال کننده بیاید.

دلش شور می زد  در آن طرف پارسا دل در دلش نبود،خودش نمی دانست چه شده است ولی از صبح

نگ زد تا ببیند حس می کرد اتفاقی افتاده است ولی نمی دانست چه شده چند بار به مادر و پدرش ز 

که برای عشق  حال آنها خوب است یا نه که خدا را شکر کرد خوب بودن... بیچاره نمی دانست

می افتاد ولی فکرمی کرد کاری که  سابقش چه اتفاقی افتاده است...هنوز هم در دلش یاد مانیایش

قی که بهش مانیا در حقش کرده است اصالً قابل بخشش نیست،نمی دانست که مانیا به خاطر عش

داشت ترکش کرد و می خواست خوشحال زندگی کند... بی هدف در خیابان ها پیاده قدم می زد در 

خواست به غزل زنگ بزند تا حال مانیا را جویا شود ولی یادش افتاد که  دلش غوغایی به پا بود می

ن و قلبش بیرون که مانیا را فراموش کند و آن را از ذه وقتی پایش را به آلمان گذاشت قسم خورد

 کند... پس با آن حال خرابش بیخیال زنگ زدن شد و راهش را به سمت خانه تغییر داد.

***** 

 زبــــون مانی: از

که پشت در نشستیم،حال هیچ کدوممون هم خوب نیست...هرپرستاری که از  درست سه ساعت 

ر دکتر بمونیم...خدایا خودت ومی گن فقط باید منتظ درست حسابی جواب نمی دن اتاق بیرون میاد
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و به  کمک کن اتفاق خاصی برای مانیا نیوفته.در اتاق باز شد دکتر اومد بیرون همه از جا بلند شدیم

 سمت دکتر رفتیم.

 بابا زودتر از همه پرسید:آقای دکتر چی شده؟دخترم حالش خوبه؟چیزیش که نیست درسته!؟ 

دوناش رو خورد کنم توی دهنش...خون خونم رو می دکتر با تاسف سر تکون داد کم مونده بود دن 

 خورد از این همه صبوریش.

 مامان: آقای دکتر لطفاً یه چیزی بگید!

منصرف شد،رو کرد سمت بابا و گفت:آقای مقدم  دکتر دهن باز کرد که چیزی بگه بعد انگار 

 اتاقم باید باهاتون صحبت کنم. بیایین

 توی اتاقش و در و بست. دکتر از جلوی چشم های نگران ما رفت 

 همین جا تا من با دکترش حرف بزنم و بیام. بابا: شماها وایسین

تکون دادن.رو به بابا گفتم:بابا لطفاً بزارید من بیام نمی تونم اینجا صبر  همه با چشم های اشکی سر 

 کنم تا حرفاتون تموم بشه.

کتر...دل تو دلم نبود تا دکتر حرفش رو با هم وارد اتاق دکتر شدیم و نشستیم روی صندلی روبروی د 

بفرمایید آقای : بزنه،این سکوت دکتر بدجوری روی اعصابم داشت راه می رفت که باالخره بابا گفت

 با شماست. دکتر گوشم

چشمانش را در آورد و گذاشت روی میز،دستاش رو توی هم قالب کرد و گفت:نمی  دکتر عینک روی 

شروع کنم خانم مقدم که خودشون دکتر هستن نمی دونم برای چی دونم آقای مقدم باید از کجا 

 دادند که چیزی نباشه. تاحاال متوجه این موضوع نشدن شایدم احتمال می
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 از اینکه داشت طفره می رفت حرصم گرفت و گفتم:آقای دکتر می شه برید سر اصل مطلب؟. 

االن می خوام بگم  ین چیزایی کهدکتر که می دونست دیگه اعصابی ندارم گفت:ببینید می دونم ا 

 باعث تعجبتون می شه ولی سعی کنید آروم باشید.

 با این حرفاش بدجور بذر ترس رو توی دلم انداخت با دقت به حرفاش گوش می دادم. 

داره که فکر کنم داروهاش روهم درست  دکتر: دختر شما همون طور که خودتون گفتین ناراحتی قلبی

ینقدرحالشون بد نمی شد،ولی دلیل اصلی دیگه ای که باعث این حال دختر ا مصرف نمی کرد وگرنه

 تون شده اینه که.......اینه کـ.....

 دکتر تو چشمای من و بابا نگاه کرد و گفت:دختــر شمــا.....تـومور مغزی داره. 

باز  دکتر خشکم زد....دیگه نمی فهمیدم دکتر چی می گه...فقط دهنش رو می دیدم که بااین حرف 

 و بسته می شد...نه...نه...این امکان نداره.بابا هم مثل من ماتش برده بود و دستش روی قلبش بود.

بی اختیار داد زدم:ساکت شـو....این حرفـــا...این حرفــا همش مزخرفه،دروغه مانیا همچین  

 نداره،پس خواهشاً چرند نگین دکتر!! مریضی

سال هست که  ۱تا  ۰ولی خواهر شما حداقل  درکتون می کنم دکتر: آقای مقدم لطفاً اروم باشید من

خودشون هم از این موضوع مطلع بودند این  درصد احتمال می دم که ۹۹این بیماری رو داره و 

نیست که بشه مخفیش کرد خیلی عالئم داره مثال حالت تهوع،سرگیجه،بیهوشی،خون  بیماری طوری

 نداشته؟! ،یعنی خواهر شما هیچ کدوم از این عالئم رودماغ شدن،بی اشتهایی و خیلی چیزای دیگه

 چندقطره اشک از چشمم چکید،باورش برام سخت بود نمی تونستم باورکنم.
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درست حسابی به غذا نداشت،ولی  بیشتر اوقات سردرد داشت خیلی بارها بیهوش می شد و اشتهای –

 ً  ندیدم. خون دماغ شدن رو.....یادم نیست......یعنی اصال

 از پا درآورد. رو ا صداش از بغض می لرزید پدرم مثل کوه محکم بود ولی این موضوع همه مونباب 

بابا: آقای دکتر راه درمانی هست؟راهی هست که بشه خوب بشه؟هر چقدر پول احتیاج باشه می 

رو نجات بدین  دم،هر کاری که بخواین انجام می دم، تموم زندگیم رو می دم فقط.....فقط....دخترم

 ذارین اتفاقی واسش بیوفته.ن

سر ما میاری؟!اخه مانیا چی بهت  بابا دیگه داشت گریه می کرد...خدایا آخه این چه بالیی که داری 

پس حتماً حتماً به خاطر همین موضوع پارسا رو ترک  بگم توکه می دونستی چرا بهمون نگفتی چـــرا؟!

 همینه. کرد....آره....آره....درسته

بامن باشه نمی تونه به  اگه هم گفت:))می خوام بزارم پارسا خوشبخت بشه پارسایادمه مانیا ب 

 آرزوهایی که داره برسه می خوام به زندگیش ادامه بده نه اینکه با من بمونه.((

آخه ابجی قربونت برم چطور تونستی؛ چطور تونستی هم دوری از عشق تو تحمل کنی،هم  

با کسی حرف نزنی و دم نزنی،ای خدا چه عذاب هایی که مریضی لعنتی رو،هم دو سال کامل  این

نکشید و ما ازش بی خبر بودیم.خدایا حکمتت رو شکر ولی این دیگه چه کاری بود که با خواهر  مانیا

 پاک و معصومم کردی؟

باصدای دکتر به خودم اومدم: ببینید آقای مقدم با این کارایی که دختر شما کرده کار ما خیلی سخت 

تونستیم کاری کنیم ولی  سال پیش می اومد و درمان می کرد شاید می دخترتون همون یک شده اگه

 حاال.....حاال...
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عصبانی از جام بلند شدم و انگشت اشاره ام رو، رو به روی دکتر گرفتم و گفتم:ببینید اقای دکتر من  

والی علی قسم خواهرم هیچ کاری ندارم به خواهرم که چی کار کرده شما باید اون رو خوب کنید به 

سر تک  کم بشه این بیمارستان و تمام دم و دستگاهش رو روی یه تار مو ازسرش طوریش بشه یا

 خراب می کنم. تکتون

 بابا:مانی اروم باش....بشین.

اش را بروز نمی داد و  ناراحتی می دونستم بابا داره از تو خودش رو می خوره همیشه عادت داشت 

 ریخت.همیشه توی خودش می 

دکتر: لطفاً شما خودتون رو بذارید جای ما دختر شما و خواهر شما قلبشون ضعیفه امکان بیهوش 

کردن زیر صفر...می فهمین اگه بیهوشش کنیم امکان کما رفتنش حتمیه،این تومور توی سرش 

بخوام کرده می فهمین دوسال که درمان نکرده بود،این تومور هم روز به روز بزرگتر شده.خالصه  رشد

امکان داره این عمل جواب بده و خوب بشه،امکان داره جواب  واضح تر بگم این عمل پنجاه پنجاهه

 نده و..... به هر حال خودتون رو باید واسه هر چیز آماده کنید.

کوچولوی ما این همه درد رو تحمل کرده باشه آخه  با حرف های دکتر گیج شدم باورم نمی شد مانیای 

 ر تونستی تحمل کنی و دم نزنی؟!چرا مانیا،چطو 

عملش کنیم انشالله که همه چی درست می  دکتر: باید صبر کنید تا وضعیت قلبش نرمال بشه تا

 شه.

خودم با چشمای خودم شکستن کمر پدرم را دیدم،خم شدن شونه هاش رو دیدم،مردی که همیشه  

 بود.با غرور و تکبر قدم بر می داشت حاال جلوی چشمام کمرش خم شده 
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حاال چطور به اینا بگم ؟!خدایا  از اتاق زدیم بیرون مامان غزل تانیا سارا به سرعت به سمتون اومدن

 طاقت اشکای مادرم رو ندارم این چه بالیی بود آخه!؟

 دکتر چی گفت؟چرااینقدر طول کشید؟! چی شد؟ قربونت برم مامان: مانی

 خدایا سخته نمی تونم حتی به زبون بیارمش. به بابا نگاه کردم کاش بابا زبون باز کنه و بگه 

 غزل و سارا: مانی بگو چی شده؟دکتر بهتون چی گفت؟بابا جون به لبمون کردی دیگه حرف بزنین؟!

 دکتر گفت که چیزی نیست مگه نه؟می تونیم ببرمش خونه آره؟! تانیا: بابا مانی

ش می تونستیم االن ببریمش، کردم ای کاش همین طور بود آبجی،ای کا نگاش با چشم های اشکی 

 ولی حیف که....

یه بار دیگه به بابا نگاه کردم،بابا سرش رو انداخت پایین و به سمت راه خروجی رفت...چرا نگفتی 

بهشون  چشماشون نگاه کنم و این خبر بد رو بابا؟من االن چی بهشون بگم؟آخه چه جوری می تونم تو

 بدم؟!

 که رفت دارم دق می کنم بگو دیگه چی شده؟! گو باباتمامان: مانی تو رو خدا یه چیزی ب

 یه قطره اشک از گوشه چشمم چکید وگفتم:دکتر گفت....گفت که....گفت.... 

 تانیا:چی گفت؟!

 سرم رو پایین انداختم و گفتم:گفت....گفت...مانیا...تومـ....تومور داره.!

 مامان: یــا ابوالفضل!!!!
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ه نه داداش؟!داداش تو رو خدا اذیت نکن،تو رو قران قسم شوخی تانیا:چـــــی؟! شوخی می کنی مگ

 نکن!؟

 غزل:مانی...توروخدا....جدی که نمی گی نه!؟

کردن صداشون کل بیمارستان رو برداشته بودن مردمی  می تانیا تو بغل غزل و سارا سه تایی هق هق 

من خوب می شه چیزیش  انیایبا ترحم نگامون می کردن از این نگاه ها بیزار بودم م که رد می شدن

که زیر کمرش را گرفتم داد  کم بسته شده خواست بیفته نمی شه!مامان چشماش کم 

 زدم:پرستار؟....یکی کمک کنه....پرستار؟!

 مامان رو بخاطر افت فشار بهش سرم وصل کردن.

 زیر چندین که حاال هر چهار نفرمون پشت شیشه اتاق مانیا ایستاده بودیم و به جسم بی جون مانیا 

دستگاه بود نگاه می کردیم و اشک می ریختیم.تانیا اومد کنارم دست گذاشتم دور شونش 

می بینیش قربونش  کشیدمش توی بغلم تانیا با صدای گرفته شروع کرد به حرف زدن:داداش و

ی م برم...ببین چه ناز چشماش رو بسته...داداش یادته وقتی سرما می خورد هیچ وقت آمپول نمی زد

که نمی زنی اونم با سرتقی  تو می ترسی آمپول بدم میاد وقتی هم بهش می گفتیم نه گفت من از

جواب می داد من از هرچی آمپول و بیمارستان متنفرم قربونش برم همیشه نفرت داشت از 

بیمارستان...داداش خوب می شه مگه نه؟بازم با خنده هاش به هممون آرامش میده مگه نه؟بازم 

 دلم خیلی براش تنگ شده. ی شه و هممون رو اذیت می کنه مگه نه؟داداشیبیدار م

هرچقدر هم از  شروع کرد به گریه کردن...با دست آروم سرش رو نوازش می کردم و گفتم:آره مانیا 

 بیمارستان بدش بیاد ولی قویه،مطمئنم که خوب می شه مانیا خوب می شه بازم می شیم مثل قدیم.
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جفت غزل،اینقدر گریه کرده بودند که  روی صندلی کنار سارا و رفتم نشستمتانیا رو نشوندم  

 صبح بود و از دیشب منتظر بهوش اومدن مانیاییم. ۲چشماشون قرمز شده بود...تقریباً 

 دستم رو گذاشتم روی پاهام وسرم رو به دستام تکیه دادم.

 غزل باصدای گرفته گفت:خوبی مانی؟!

 صالً خوب نیستم،داغونم داغون.پوفی کردم و گفتم:نه غزل ا

غزل: قربونش برم آخه کی فکرش رو می کرد مانیا اینجوری باشه الهی بمیرم براش حتماً به خاطر 

 همین همش می گفت پارسا با من خوشبخت نمی شه کاش زودتر می فهمیدم مانی ای کاش.

درست  ا هم دوستنمی کرد واسش سخته آخه چند سال که ب سرش رو گذاشتم روی شونم و هق هق 

 .برای هم مثل خواهر می مونن

  هیــــس!مانیای ما خوب می شه مطمئنم که خوب می شه.– 

فرستادم که برن خونه استراحت بکنند... از دکتر مانیا به زور اجازه گرفتم  به زور مامان و بچه ها رو

ک زده واسه اون صورت تا واسه چند لحظه فقط ببینمش دلم لک زده واسه شیرین زبونی هاش،دلم ل

معصومش...لباس مخصوص رو پوشیدم و رفتم داخل...روی صندلی کنار خواهرکوچولوم نشستم... 

دست چپش رو تو دستم گرفتم و روی دستش رو بوسیدم،چقدر معصوم روی تخت چشماش رو 

و با ها قلبم فشرده شد یه قطره اشک از گوشه چشمم چکید  بسته بود با دیدن این سیم و دستگاه

 حتی دشمن خودش. کسی و ببینه اشک هیچ وقت دوست نداشت پشت دست پاکش کردم...مانیا

می دونستم که صدام رو می فهمه پس شروع کردم باهاش حرف زدن:مانیا قربونت برم می دونم که  

صدام رو می شنوی،می دونم که می فهمی االن پیشتم،نمی خوای چشمات رو باز کنی؟از دیشب تا 
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مات رو بستی و خوابی،یعنی هنوز سیر نشدی از خواب؟به خدا حال هیچ کدوممون خوب االن چش

حل  چرا چیزی راجع به مریض بودنت به من نگفتی؟چرا نذاشتی با هم مشکل رو نیست...مانیا

تا بذاری خودش تصمیم بگیره  کنیم؟چرا خودت راجع به همه چیز تصمیم گرفتی؟! چرا به پارسا نگفتی

 چرا!؟ پس کرد و پات می موند نمی می دونم پارسا اینقدر دوست داشت که ولتواسه زندگیش؟

بلند شدم و باالی  می کردم واسه خواهر کوچکم طاقت نداشتم این جوری توی این حال ببینمش گریه

سرش ایستادم به چهره اش نگاه کردم خدایا خودت کمک خواهرم کن نذار زندگیش توی بیمارستان 

 م و پیشونیش رو بوسیدم و از اتاق زدم بیرون.خالصه شه، خم شد

 پنجره اتاقش از پشت شیشه نگاش می کردم. و رفتم روبروی لباس ها را در اوردم 

~~~~~~~~~ 

همه اومده بودن خاله،زن عمو،عمو،احسان،کامی،محمد،حسام،همه از این اتفاق حسابی ناراحت  

چیزی نمی گفت،وقتی از مریضی مانیا گفتیم نه بودند...وقتی از این اتفاقات حرف زدیم احسان هیچ 

تعجب توی چشماش دیدم نه چیز دیگه ای،تعجب کردم...مشکوک می زد،مثل اینکه آدم از قبل خبر 

داشته باشه انگار انتظار همچین چیزی رو داشت،باید باهاش حرف می زدم یه چیزی این وسط درست 

 نیست.

 د لحظه بیای بیرون!؟گفتم:احسان داداش می شه چن رو به احسان 

 احسان به خودش اومد و گفت:باشه...بریم. 

راه می رفتم از راه روی بیمارستان گذشتیم و وارد حیاط بیمارستان شدیم کنار صندلی  جلوتر ازش 

 که احسان پشت سرم وایساد. ایستادم
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 برگشتم و توی چشماش نگاه کردم و گفتم:یه سوال می خوام بپرسم فقط راستشو بگو!؟

 سرش رو تکون داد و گفت:باشه بپرس. 

 تو صورتش دقیق شدم و گفتم:تو از بیماری مانیا خبر داشتی!؟؟ 

توی چشماش ترس،نگرانی،جاخوردن رو دیدم،از کوچیکی باهم بزرگ شدیم پس دروغ گفتن  واضح 

 به هم یه کمی مشکل بود.

 احسان:مانی....ببین...من...

 خبر داشتی یا نـــه؟یک کلــمه آره یا نه!؟ :فقط بگــــوکمی بهش نزدیک شدم و عصبی داد زدم 

 باتردید توی چشمام نگاه کردو گفت:آره...آره...می دونستم.

توی دست گرفتم،همه مردم دور و برمون  دیگه خونم به جوش اومده بود رفتم جلوش و یقه اش رو 

خواهرم مهم بود که روی تخت می کردن ولی این چیزا برام اهمیتی نداشت االن فقط  داشتن نگاهمون

 بیمارستان بیهوش افتاده بود.

توی صورتش غریدم:خیلی پستی احسان آخه چطور تونستی لعنتی؟چرا زودتر نگفتی؟چرا گذاشتی 

کار به اینجا بکشه؟چرا زودتر نگفتی نجاتش بدیم هـــــا؟توکه می دونستی این بیماری شوخی بردار 

فتی؟یعنی اینقدر بچه بودی که حتی یک درصد احتمال ندادی تمام هیچی نگ نیست،پس چرا دو سال

می  ۵۱- ۵۱که ممکنه بالیی سرش بیاد و ما نتونیم کاری کنیم؟البته همین االنم دکترش گفته عملش

به خاطر بچه بازی  فهمی احسان،می فهمی یعنی چی؟یعنی هیچی معلوم نیست احتمال داره مانیا

 های شما جونش رو از دست بده!!!!

 از دور یقه اش آزادکردم دیگه نفس نفس می زدم انگار اکسیژن کم بود. رو دستام 
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احسان:ببین مانی...اونجوری که تو فکر می کنی نیست من خیلی بهش گفتم که بهتون بگه خودم 

اتفاقی شنیدم،به ولله خودم می خواستم ببرمش و درمانش کنم ولی قبول نمی کرد،بهش گفتم که به 

کسی رو به اسم احسان نمی شناسه،می  قسمم داد و گفت اگه به شما گفتم دیگه می گم ولی شما

 از این شهر واسه همیشه می ره می فهمــــی اینـــا رو مانـــی؟!!؟ اگه بهتون گفتم می ذاره گفــت

کالفه تو موهام دست می کشیدم،اعصابم بدجور به هم ریخته بود...برگشتم سمتش و گفتم:آره می 

ی هم خوب می فهمم چی می گی،ولی به نظرت االن خیلی وضعیتش خوبه؟االن فهمم خیـل

درصده و  ۵۱توی تخت بیهوش افتاده؟االن راضی که حتی احتمال مرگش  االن راضی شدی؟ راضی

می فهمی یا نه؟! دِ آخه مرد حسابی این چه بازی مسخره  درصده؟اینارو ۵۱احتمال زنده موندنشم باز 

کردیم؟هــــوف خــدایا دارم  شروع می به من می گفتی تا ما زودتر درمانش رو ای بود؟!حداقل نباید

 دیوونه می شم از دست شمـاها؟!

با صدای داد ما همه ی مردم نگاهمون می کردند، بی توجه به همه شون روی صندلی  

ی سرم نشستم...آرنجم رو گذاشتم روی زانوهام و دستام رو توی موهام فرو دادم صداش رو از باال

 فهمیدم.

به خدا فکر نکن که از این وضعیت االن راضی ام نه،به ولله نیستم،به قرآن قســم که  احسان:مانی

راضی نیستم،می دونم اشتباه کردم اشتباهمم به گردن می گیرم، ولی فکر نمی کردم کار به اینجا 

رهای درمانش ولی بکشه فکر می کردم اگه چند وقت بگذره خودش راضی می شه و می ره دوره کا

 اینطور نشد ببخشید مانی ببخشید داداشم.

می دونستم که اون موقع تحت فشار بود همه این چیزا که تقصیر اون نبود ولی اون باید به هممون  

 گفت،به هر طریقی هم که شده. می
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ی شه درست نم سرم رو بلند کردم و با بی رحمی تمام زل زدم توی صورتش گفتم:با ببخشید تو چیزی

 احسان، با پشیمونی و تاسف تو مانیا بهوش نمیاد.

کرد،االن به  کاری می ولی حقش بود نباید پنهون سرش رو انداخت پایین رفت...خیلی ناراحت بود

  خاطر بچه بازی اون زندگی خواهرم به خطر افتاده!!

~~~~~~~~~ 

ونه فقط من موندم و مامان و ها رو فرستادم خ صبح بود بچه ۲ به ساعتم نگاه کردم ساعت تقریبا 

قبول نکردن...مامان روی صندلی نشسته بود و با تسبیح ذکر  بابا،هر کاری کردم به مامان گفتم برین

 می گفت،بابا هم نشسته بود سرش رو تکیه داده بود به دیوارو چشماش بسته بود.

می کردم چقدر الغر شده به چهره خواهر کوچولوم نگاه  کنار پنجره ایستاده بودم و از پشت شیشه 

سال...خدایا چقدر از بیمارستان نفرت داشت ولی االن روی تخت افتاده مانیایی که ۱بود توی این 

اصالً سوزن نمی زد حاال ِسرم به دستش وصل شده بود...توی فکر بودم که یهو بوق دستگاه ها بلند 

 م:دکتـــر...دکتـــر...یکی کمک کنه!!!پرستار رفتم و داد زد شد شوکه شده بودم سریع به سمت ایستگاه

 مامان سریع از جاش بلند شد و گفت:یا ابوالفضل چی شده؟دخترم خوبه؟ 

 دیگه طاقت گریه هاش رو نداشتم.

 بابا:آره خوب می شه،دخترم خوب می شه نگران نباش.

ه مامان با کردیم که چیزیش نش همه پشت پنجره ایستاده بودیم و به مانیا نگاه می کردیم دعا می 

تو  باالی سرمانیا،مامان با دیدن دستگاه شک زد تسبیح صلوات می فرستاد... دستگاه شوک رو آوردن
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صورت خودش و شروع کرد به گریه کردن،بابا مامان رو آروم می کرد ولی معلوم بود حاال خودش هم 

 اصالً خوب نیست.

قلب نگاه کردم فقط خط صاف بود با دیدن اصالً....اصالً...دستگاه شک برای چی بود؟منگ به دستگاه 

ً  اون خط ها ساکت نمی شد  قلبم درد گرفت...پرستار اومد سمت پنجره و پرده رو کشید مامان اصال

بالیی سرش بیاد،خدایا  کنار دیوار سر خوردم و نشستم روی زمین... خدایا تورو به بزرگیت قسم نذار

مواظب خواهرم باش،خدایا دو ماه دیگه ماه محرمه تو رو به فاطمه زهرا قسم  تو روبه محمد قسم

می کنم واسه عاشورا زنجیر می زنم فقط به نیت خوب شدن مانیا،فقط بالیی سرش نیاد،خدایا  نذر

کمکش کن،خدایا بزرگی  نذار بندت ناامید از درگاهت برگرده، درسته خیلی وقته ازت دور شدم ولی 

کن در حق این  یا باشه من بنده بدی ام ولی تو یه خوبیقول می دم دیگه همیشه به یادت باشم خدا

 بنده ات.

 بعد از یک ساعت در اتاق باز شد دکتر اومد بیرون همه رفتیم سمتش. 

 مامان:دکتر دخترم....حالش خوبه؟؟چیزیش که نشده!؟

 بابا:آقای دکتر حال مانیا خوبه؟!

 ون بیاد.بیر  فقط به دهن دکتر نگاه می کردم بلکه یه حرفی از دهنش 

دکتر: حمله قلبی به دخترتون دست داده بود که باعث شد ایست قلبی کنه،دختر شما قلبشون 

ضعیفه اینجور حمالت اصالً براشون خوب نیست ولی خوشبختانه با دستگاه شوک تونستیم دوباره به 

 زندگی برگردونیمش انشاالله که بهتر می شه.

 نونم که ناامیدم نکردی ممنون.شکر کردن،خدایا مم مامان و بابا خدا رو 
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 باید عمل شه!؟ آقای دکتر راجب به اون مریضیش چی!؟کی –

دکتر: همونطور که قبالً گفتم باید بایستیم تا وضعیت قلبشون نرمال بشه،اگه قلبشون مشکلی 

جواب نمی ده چون  ۰۱۱۱نداشت کار ما واسه عمل کمی راحت تر بود،همونطور که گفتیم این عمل 

ن دیر به این مسئله مراجعه کردند و این مریضی روز به روز پیشرفت کرده ولی بازم باید خواهرتو 

 به خدا باشه. امیدتون

دکتراین حرفارو زد و رفت،بابا هم رفت بیرون مامان حالش اصالً خوب نبود نشوندمش روی صندلی و  

 گذاشتم روی شونم. خودمم نشستم جفتش،سرش رو

 یست تو رو خدا اینقدر گریه نکن مانیا خوب می شه بهت قول می دم.مامان حالت اصالً خوب ن –

 مامان سرش و تکون داد و گفت:انشالله خدا خودش مراقب دخترم باشه. 

~~~~~~~ 

 ماه گذشت:۱

نیومد،دو ماه گذشت ولی هنوزم خواهر کوچولوم توی  دو ماه دیگه هم گذشت ولی هنوز مانیا بهوش 

ن رو نداره...هممون توی این دو ماه عوض شدیم مامان دیگه نه درست و کما بود،انگار قصد بیدار شد

با کسی زیاد  تانیا هم دستش بود و قران می خوند. چیزی همش قرآن توی غذا می خورد نه حسابی

هم دست کمی از بقیه نداشتند، خودمم غم رو توی  زد انگار افسرده شده غزل و سارا حرف نمی

م ولی دم نمیزدم خاله و زن عمو،عمو،احسان،کامی،حسام،هر روز چشمای همه می دیدم،می دید

 رفتند. میومدن و می
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دادیم،فردا عاشورا بود روزی که من  نذری می مسجد منو بابا ماه محرم شروع شده بود هر شب توی

قولش رو به خدا دادم،خدایا کمک کن مانیام حالش خوب بشه.مانیا همیشه عاشق ماه محرم بود می 

بوی خاصی داره.حاال می فهمم  گفت ماه محرم یه محرم با بقیه ماه ها برام فرق داره،می گفت ماه

 مانیا چی می گفت.

 دکترتوی اتاق مانیا بود،جواب ازمایش ها اومده بود.

 همه رفتیم سمتش. دکتر اومد بیرون در اتاق مانیا باز شد و 

 بابا: چی شده آقای دکتر مشکلی که پیش نیومده؟!

خوب پیش رفتن،طبق این ازمایشات می تونیم برای عمل فردا آماده  روشکر جواب آزمایشاتدکتر:خدا

 اش کنیم.

 اومد. یه لبخندی روی لبشون با این حرف دکتر انگار دنیا رو بهمون دادن همه

 دکتر: این عمل عمل آسونی نیست خیلی دشوار ه فقط براش دعا کنید.

امید اون ته دلم روشن شده بود،بیشتر می ترسیدم ترس هم یه ترسی توی دلم داشتم هم یه نور  

 برای از دست دادن خواهرم خدایا خودت کمکم کن خدایا تورو به این ماه قسم نذار بالیی سرش بیاد.

صندلی بیرون... صدای اس ام اس گوشیم بلند شد نگاش کردم شماره ناشناس  رفتم و نشستم روی 

ونست باشه؟پیام رو باز کردم نوشته بود: سالم خوبی پارسام؟می بود،مال ایران نبود...یعنی کی می ت

شرمنده داداش اینجا سرم خیلی شلوغه خواستم ببینم اونجا  دونم انتظارنداشتی که بهت پیام بدم ولی

ذهنم خیلی مشغوله همش یه حس بدی بهم دست می  همه چی مرتبه حال همه خوبه؟چند وقته
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که ازش بیخبرم...به مامان اینا هم زنگ زدم ولی اونا گفتن همه چی کنم یه اتفاقی افتاده  ده،حس می

 مرتبه،چیزی شده مانی؟همه چی روبه راهه؟

مطمئنم هنوزم فراموشش  ای خدا حکمتت رو شکر پارسا اون ور دنیاست ولی دلش اینجا پیش مانیا، 

ی نه نباید بگم اگه مانیا نکرده که نگران شده و پیام داده اگه بهش بگم حتماً بلند می شه و میاد ول

 خودش می خواست بهش می گفت حتماً یه دلیلی داره که بهش نگفته.

پس جواب دادم:سالم خوبی داداش اینجا همه خوبن تو خوبی؟نه مشکلی پیش نیومده خیالت راحت 

 همه چی مرتبه.

 فرستادم.

~~~~~~~~~ 

ی برای عمل مانیا بودیم... مامان ساعت صبح شد،من و بابا دوره کارها و پرونده ساز ۲باالخره ساعت  

کرده  صبح رفته بود مسجد همین نزدیکی بیمارستان واسه نماز صبح،االنم اومده چشمای همه پف ۵

 و قرمز شده بودند از بیخوابی و گریه. بود

 صدای طبل و زنجیر از همه طرف میاد خدایا کمک آبجیم کن.

ر شد وقتی مانیا رفت توی اتاق عمل منم برم توی دسته و قرا همه کارهای عمل مانیارو انجام دادیم و

 زنجیر بزنم.

هوا ابری بود نم نم بارون می بارید مانیا عاشق هوای بارونی بود خدایا کمکش کن...خدایا به امید 

 خودت.
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مانیا نگاه کردم انگار داشت نفس می کشید حس  ساکت شده بودندو به من ذل زدن،منم به همه

زنده  نه اش باال و پایین می شه،به سمت بابا رفتم و گفتم:بابا....بابا...مانیاکردم قفسه سی

 ست....خودم فهمیدم گفت پارسا....بخدا زنده ست بابا.

 محمد: دیوونه شدی مانی؟مگه نفهمیدی که دکتر چی گفت؟مگه می شه آخه؟!

 خودم فهمیدم. محمد به خدا خودم شنیدم به جان مانیا –

و سرم رو گذاشتم روی قلبش می زد...خدایا یعنی گوشام درست می فهمه....یعنی  یارفتم نزدیک مان 

 قربونت برم. داره می زنه....خدایا نوکرتم...مانیا قلبش

مهمه، دویدم سمت در و داد  به بقیه محل نداشتم االن فقط مانیام 

 من زنده ست...دکتــر؟!! دکتــر...پرســتار...دکتــر...بیان اینجا مانیام زنده ست....مانیای:زدم

 دکتر اومد سمتم:حالـت خوبه آقای مقـدم؟این امکان نداره؟! 

 مانی: دکتر فقط برو داخل خودم شنیدم،صدای قلبش رو خودم شنیدم،تو رو خدا برو داخل.

 دکتر رفت داخل پشت سرش رفتم،پرستار همه رو از اتاق بیرون کرد.پشت در همه ایستاده بودن. 

 تانیا و غزل و سارا و مامان خالصه هم اومدن سمتم. شک می ریختماز خوشحالی ا

باز  دورت بگردم شوخی که نمی کنی؟فهمیدی واقعاً؟نمی خوام دوباره امیدوار شم و مامان: مانی

 قلبم راست می گی؟! ناامید شدم،دردت تو

 غزل: مانی تو رو خدا بگو شنیدی واقعاً آره؟!

 با گوش های خودم شنیدم.مانی: آره به خدا شنیدم،به خدا 
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خونواده مون نابود می  با گریه گفت:داداش کاشکی برگرده،اگه چیزیش بشه تانیا اومد بغلم و 

 شه،من بدون آبجی نمی تونم داداش دعا کن برگرده.

 برمی گرده خوشگلم،برمی گرده.–

گوشم  کرد وکناربابام اومد سمتم و بغلم  همه نشستن روی صندلی و دست به دعا بلند کرده بودن، 

 گفت:خدا حتماً جواب دعاهامون رو می ده مطمئن باش.!

 گفتم:شنیدم بابا،خودم صدای قلبش رو شنیدم. همونطور که اشک می ریختم 

~~~~~~~~ 

نشستیم هنوز هیچ دکتر یا پرستاری از اتاق بیرون نیومده،خدایا  االن یک ساعته که پشت در اتاق 

 شه.خودت کمک کن مانیا حالش خوب ب

سمت دکتر و  دکتر اومد بیرون همه مون رفتیم بعد از یک ساعت طاقت فرسا باالخره در باز شد و

 دورش رو گرفتیم.

 بابا: چی شده دکتر مانیای ما زنده؟!

 مانی: دکتر یه چیزی بگو تو رو خدا،خواهرم بهوش اومده؟من درست شنیدم؟؟

گفت:آقای مقدم تا حاال همچین اتفاقی  دکتر در حالی که ماسک را از روی صورتش بر می داشت 

 معجزه ست،اصالً تمامی همکاران ما شوکه شدن از این موضوع. نیوفتاده بود،این یه توی بیمارستان ما

 مامان:آقای دکتر می شه بگین چیشده؟!

 دکتر: تبریک می گم خانم مقدم به هوش اومده.
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 همه ماتشون برده بود.

 چــی؟....شما....یعنی....–

 ن:یـاحسیـــن....ماما

 بابا:یعنی...دخترم...بهوش اومده؟!

 تانیا:دکتر...شوخی که نمی کنین؟!یعنی....

 مانی:دکتــر جدی می گین؟!یعنی خواهرم،نمرده؟!

شما دوباره تونست به زندگی  معجزه بود،یه معجزه که خواهر دکتر:بله خواهر شما زنده ست،این یه

 برگرده،بازم بهتون تبریک می گم.

خندیدند و همدیگه رو بغل می کردن،احسان، حسام ،کامی،  ه از خوشحالی گریه می کردند ومیهم 

محمد خالصه همه اومدن و بغلم می کردن،خوشحال بودم از دوباره زنده شدن دختر شیطونمون،همه 

 اشک شوق می ریختن.

اهرم،خدایا خو  خدایا قربونت برم مرسی،مرسی که روم رو زمین ننداختی،مرسی بابت نجات جون

 نوکرتم.

 رفتم سمت مامان و بغلش کردم مامان هنوز هم داشت اشک شوق می ریخت. 

مامان،دورت بگردم دیدی،دیدی خواهرم چیزیش نشد دیدی گفتم برمی گرده،دیدی  قربونت برم –

 گفتم می شیم مثل قدیم؟!
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شکرت  ن برگردوند،قربونت برم،خدا خیلی دوستمون داره که مانیا رو دوباره بهمو  مامان: اره

 خدا...شکرت.

~~~~~~~ 

 رفتم سمتش. چک کنه بعد چندمین اومد بیرون و اتاق مانیا تا وضعیتش رو توی دکتر رفت

 چطوره؟! آقای دکتر حال خواهرم –

دکتر: وضعیتش نرماله، عملش که به خوبی پیش رفت مشکل ما فقط قلبش بود که اونم خداروشکر 

آینده انشالله به هوش میاد و می تونید  ساعت ۱۴مه چیز مرتبه تا نجات پیدا کرد،ه معجزه شد و

 ببینیدشون.

 همه یه نفس راحت کشیدیم و خدا رو دوباره و دوباره،شکر کردیم.

 مانیا: از زبون

باحس سوزش دستم چشمام رو باز کردم همه جا رو تار می دیدم،چند بار پلک زدم ولی فایده 

باز کردم حاال همه جا واضح شده بود.من چرا بیمارستانم!؟اصالً چه  تم ونداشت دوباره چشمام رو بس

 که یادم نیست!؟چرا من اینجام؟ اومده!؟اصالً من کی اومدم بیمارستان من بالیی سر

 در اتاق باز شد یه پرستار با لبخند وارد شد و اومد سمتم. 

دی و ما اون چشمای خوشگلت رو پرستار: به به سالم خانم خوشگله باالخره که چشمات رو باز کر 

 دیدیم.

نگاش کردم چی می گه این!؟باالخره؟منظورش از باالخره چیه!؟مگه من از کی تا حاال اینجا  گیج 

 بیهوشم؟
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گلوم خشک شده بود به زور دهن باز کردم و بریده بریده گفتم:مگه من....من از که  

 اینجام...منظورتون از باالخره چیه!؟

شک تازه بهم وارد  د به توضیح دادن این چهار ماه که تو کما بودم با هر حرفش یهپرستار شروع کر  

 می شد.

دکترا می گفتند که این  و در اخرگفت: باورتون می شه خانم مقدم شما دوباره برگشتین به زندگی

همه  بال در میاوردن معجزه است،تا حاال همچین اتفاقی رخ نداده.خانوادتون از خوشحالی داشتن

 خوشحال شدند این یه معجزه بود. کترها و پرستارها براتد

 که به هوش اومدی. پرستار: من می رم به دکتر و خونوادت خبربدم

من مردم و دوباره زنده شدم؟خدایا یعنی  پرستار رفت بیرون من هنوز توی هپروت بودم،یعنی 

 ر.از خوشحالی اشکام سرازیر شدن خدایا شکرت،شک چی؟این چه حکمتی بود؟

توی کاره وگرنه خدا هیچ  یاد خاتون افتادم که بهم می گفت:خودتو نگران نکن دخترم حتماً یه حکمتی

 ده. بدون دلیل انجام نمی کاری رو

در نمایان شد الهی قربونتون برم،الهی فداتون بشم  چهره مامان و بابا توی بعد چندمین در باز شدو 

 بین چطور توی چشماشون اشک جمع شده.خدایا ببین چقدر قیافه هاشون الغر شده،ب

 با صدایی که از ته چاه در میومد گفتم:مامان....بابا! 

بغضم شکست و به هق هق افتادم مامان اومد نزدیک تخت و سرم رو توی بغلش گرفت وشروع کرد  

ف من باالخره حر  به نوازش کردنم با گریه گفت:حرف زد باالخره...باالخره دخترم حرف زد...مانیای

زد...باالخره بعد از سه سال حرف زد...الهی دورت بگردم مانیا...قربونت برم...الهی فدات شم...دردت 
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به جونم دخترم حالت خوبه!؟جاییت که درد نمی کنه...قربونت برم می دونی که تو این چند ماه چی 

 به روزمون اومد؟می دونی چند بار مردیم و زنده شدیم!؟

ماه  ۴سال  ۱ق هق می کردیم خدایا هرچی ازت تشکر کنم بازم کمه بعد از همین جور توی بغل هم ه 

 باالخره زبون باز کردم و خودمم نفهمیدم چطوری ولی زبونم به کار افتاد.

ام که اینقدر  گریه کردم شرمنده شدم؛ شرمنده کل خانواده توی بغل بابا هم همونقدر 

خونه تا لباساشون رو عوض کنند و دوباره  ها رفتن که مانی و بچه دادم... بابا اینا گفتن عذابشون

 بیان.

روی  از استراحت کنم... دراز کشیدم یه کم تا من  بعد از کلی گریه کردن بابا، مامان رو برد بیرون 

به سرم خدایا شکرت،هر چقدر هم تشکر کنم بازم کمه،چشمام رو بستم یهو  تخت یه دست کشیدم

پل چوبی،جنگل،پارسا که وایساده بود سمت راستم و دستش رو دراز  یاد خوابی افتادم که دیدم روی

باهام حرف زد ،گفت که هنوز فراموش نکرده ،هنوزم دوسم داره رفتم سمتش و بغلش  کرد سمتم و

کردم که گفت دیگه هیچ وقت ترکم نکن،یعنی پارسا من رو دوباره به زندگی برگردوند؟یعنی هنوزم 

 دوسم داره؟فراموشم نکرده؟

وای خدا چقدر دلم واسه پارسا تنگ شده؟چقدر دلتنگ صداشم؟چقدر دلتنگ آغوش گرمشم؟یعنی  

منو پارسا دیگه نمی تونیم مال هم بشیم؟خدایا سخته یکی دیگه رو کنارش ببینم،اصالً تحمل همچین 

 چیزی ندارم.!

ومدن داخل یهو بلند باز شد چشمام رو باز کردم و به در نگاه کردم،مانی،تانیا،غزل،سارا،ا در اتاق 

وصل بود...همین جوری به صورت  به دستم آخه ِسرم روی تخت نمی تونستم پاشم و نشستم شدم

ذل زده بودن به من...خدایا یعنی  با چشمای اشکی شون هاشون خیره شدم اوناهم
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 نیستم؟دوباره می تونم پیششون باشم؟خدایا چقدر دلتنگ تک تکشون شدم؟خدایا ازت ممنونم خواب

 دوباره بهم دادی تا کنارشون باشم. که این فرصت رو

همه شون اومدن و من رو تو آغوش کشیدن و اشک شوق می ریختن  ومدن ویهو به خودشون ا 

  حرف می زدن. و

 خوبه؟قربونت برم الهی! حالت مانی:داداشی قربونت بره،نفسم

ردی تو دختر؟هممون نصف جون کردی تانیا:وای مانیا جونم الهی قربونت برم آخه این چه کاری بود ک

 این کارا چی بود آخه!!؟حالت االن خوبه؟!

 غزل:خواهری به خدا همه مون مردیم و زنده شدیم االن چه طوری؟حالت خوبه؟چیزی که نیست؟

 سارا:تو دیوونه ای دختر نمی گی اگه بالیی سرت میومد ما می مردیم!؟

بود،به خدا منم دیوونه شدم،منم از این که از تون عاشقتونم،منم دلم واسه تک تکتون تنگ شده  –

 روزی صد بار می مردم و زنده می شدم. دور باشم

سال و خورده ای حرف  ۱غزل: وای قربونت برم الهی،دیدینش بچه ها؟دیدین حرف زد،باالخره بعد از 

 زد.

 خندیدم و گفتم:دیــــوونه.

ست روی لبم...خدا رو شکر کردم واسه این همه از خوشحالی جیغ می کشیدند و منم یه لبخند نش 

 همه خوشحالی.
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~~~~~~~ 

 ماه از اومدن من به خونه می گذره.۰

هم  برگشتم رفتم پیش خاتون حسابی بغل افتاد وقتی از بیمارستان این یک ماه اتفاقات زیادی توی

وشحال شد که االن باورش نمی شد که این همه اتفاق برام افتاده بود...خیلی خ گریه کردیم....خاتون

 حالم خوبه.

اگه خدا بخواد با هم ازدواج  که که بیشتر هم دیگه رو بشناسن محمدو سارا با هم دوست شده بودن

 روز چقدر سربه سر سارا گذاشتیم و اذیتش کردیم. کنند....همون

بل شده کرد...خانوادمون مثل روزهای ق تانیا هم آرایشگاه خودش رو داشت و توی آرایشگاه کار می 

پارسا داره دیوونم می کنه ولی به خاطر خانوادم حرفی نمی زنم تمام دلتنگی هام  بود،هنوز هم دوری

رو دفتر خاطراتم می دونست وگریه های شبانم... هنوزم بعد از سه سال فراموشش نکردم....یعنی 

 نتونستم که فراموشش کنم.

لی صمیمی شده بودم...پسر خیلی خوبی ساسان خی هر روز به خاتون سرم می زدم...با نوه اش 

بود...آدم احساس راحتی می کرد...در مورد گذشته ی منم می دونست،یعنی خودم بهش 

 چون نخواستم که بدونه. گفتم...ولی اسم پارسا رو نمی دونست

کرد چون دوستش  می با دوستش شریکی یک شرکت طراحی داشتند که فعال ساسان اداره اش ساسان

 کشور بود و گفت چند وقت دیگه برمی گرده.خارج از 
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ماه مدرک طراحیم رو گرفتم آخه  ۰ منم از بیکاری خسته شده بودم رفتم دور کارهای طراحیم توی این

قبالً همه کاراش رو انجام دادم فقط یک سری کارهای جزئی داشت که اونم اوکی کردم... عاشق 

 بودم خیلی بهش عالقه داشتم. طراحی هام

با و مانی و ساسان سپردم که دنبال کار بگردن برام،ولی هنوز اون کاری که من دلم می خواست به با 

و پیدا نکردم...خودم هر روز می رفتم دنبال یه کار مناسب ولی هر جایی که سر می زدم یا محل 

 اومد. کارش خوب نبود یا از نظر من بد می

از خستگی یک کیک و آبمیوه خریدم دارم توی عصره و من بیرون دنبال کار،۲االنم ساعت تقریبا  

ماشین می خورم،مشغول خوردن بودم که گوشیم زنگ خورد به صفحه اش نگاه کردم مامان 

 بود...یعنی چیکارداشت؟

می پرسید کی میای خونه،زود بیا، و از این حرفا به  راستی صبح مامان خیلی مشکوک می زد همش 

 نمی دونم.هر حال حس می کنم یه خبرایه و من 

 جواب دادم:جونم مامان؟!

 مامان:سالم دخترم،کی میای خونه؟

 متعجب پرسیدم:برا چی مامان؟

 مامان هول گفت:همینجوری...خواستم بگم بیای خونه باید باهات حرف بزنم.

 اتفاقی افتاده؟!–

 مامان:نه...نه...همینجوری گفتم.
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 باشه سعی می کنم زودبیام.–

 مامان:قربونت برم خدافظ.

 خدافظ.–

 گوشی رو قطع کردم.

~~~~~~~~~~ 

 باز کرد. پارک کردم و رفتم در خونه در زدم،تانیا درو ماشین رو 

 بــه سالم خواهرخودم.–

 تانیا:سالم عزیزم.

 همونطور که کفشام رو درمیاوردم گفتم:کی خونه ست؟!

 تانیا درو بست و گفت:همه هستن.

.متوجه من شده بودن...سالم دادم و همه جواب قهوه می خوردند و همه نشسته بودند سر مبل 

 دادن.

 لیوان آب برداشتم و نشستم روی مبل تک نفره روبروشون. رفتم توی آشپزخونه و یه

 لیوان رو تو دستم تکون دادم و رو به همه گفتم:خب می شنوم،چی می خواستین بگین!؟ 

 پاس بدن که کدومشون حرف بزنه.همه به هم دیگه نگاه می کردن انگار می خواستند به هم دیگه  

 مامان با مِن مِن گفت:ببیــن.....مانیا...
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 مامان با اظطراب رو به بابا گفت:آخه چطور بهش بگم...شما یه چیزی بگین دیگه!؟ 

 لیوان آب رو بردم نزدیک دهنم و داشتم آب می خوردم. 

 مانی: واسه امشب داره برات خواستگار میاد.

سرازیر  اشک از چشمام آب گیر کرد توی گلوم و به سرفه افتادم،از شدت سرفه با حرفی که مانی زد 

 شده بود.

 غزل،مامان و تانیا اومدن پیشم و می زدن پشت کمرم.

 غزل:خوبی مانیا؟

 مامان رو به مانی گفت:ایــن چه طرز گفتنه آخـه مانی!....بچم سکته کرد.خوبی تو مامان؟!

 ردم.به معنی اره سرم رو باال پایین ک

 مانی:خب باالخره که باید می گفتیم بهش.

 بابا: ال اله اال الله خوبی دخترم.؟

 تانیا یکم اب بم داد خوردم که بهترشدم.

با بهت به همشون نگاه کردم....توی شک بودم...مانی چی می گفت.... خواستگار.... نـــه....امکان  

 دوست دارم پس چــرا؟!؟ پارسا رو نداره....این حرف ها یعنی چی....اونا که می دونن من

 بلند بلند خندیدم....همه با تعجب نگاهم کردند. 

 تانیا:مانیا...ابجــی خوبی؟!
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 با خنده رفتم سمت بابا و مامان رو بهشون گفتم:بابا....مامان....شوخی می کنین مگه نــه!؟ 

 این مسخره بازیا چیه که می کنی هــا؟! رو به مانی گفتم:مانی 

اومد نزدیکم و دو طرف بازوهام رو گرفت و گفت:مانیا آبجی به خودت بیا،تا کی می خوای  مانی 

 اینجوری زندگی کنی،تا کی می خوای تنها باشی؟

 عصبــی بودم...فشار زیادی روم بود هم فشار عصبی،هم فشار روحی حالم داغونه داغون بود. 

نم می فهمین یانه؟....من عالقه ای به ازدواج دادگفتم: من نمی خوام ازدواج ک بلنـــد روبه همه با

 ندارم.!

 بابا: آروم باش مانیا بیا اینجا بشین یکم آرومتر شدی با هم حرف می زنیم.

 قربونت برم یکم آروم باش خب؟! غزل:مانیا

من ازدواج نمی کنم وسالم من رفتم تو اتاقم،دیگه هم راجب  نمی خوام،نمی خوام آروم شم...–

 بامن نحرفه.خاستگار کسی 

 خواستم برم باال که صدای مامان متوقفم کرد. 

مامان: مانیا دخترم بیا و از خر شیطون بیا پایین...تا کی می خوای اینجوری زندگی کنی،مگه تو چند 

نمی خوام این حرفا رو  دخترم تو چقدر تجربه داری از این زندگی و آدماش.... مانیا سالته....مگه

هنوز دوست داره ها...تو از کجا می دونی اون هنوز  کجا می دونی پارسابهت بزنم ولی تو از 

سال....درسته دوستش داری ۲مجرده....تو از کجا می دونی اون هنوز به پای تو مونده اونم توی این 

با خودت نکن...تو بد زندگی کنی...دنیا که به  آخر نرسیده،رسیده؟اصالً بذار  قبول ولی یه کارو

ازش خوشت اومد،خدارو چه دیدی همه چی امکانش هست تو باید اون رو  شاید ها بیانخواستگار  این
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فراموش کنی...درسته پسر خوبی بود همه ما هم خیلی دوستش داشتیم ولی دیگه نیست می 

اونوقت تو  همونجا واسه همیشه زندگی کنه.... نیست....شایدم هیچ وقت دیگه نیاد و بمونه فهمی

ها؟می خوای تا آخر عمر مجرد بمونی و چشم به راهه اینکه پارسا کی  می خوای چی کار کنی

به نظرت  برگرده چجوری می خوای بری سمتش؟ چی می خوای بهش بگی؟ میاد؟اصالً حاالهم بگیم

سال دوباره برگرده پیشت؟مانیا دخترم به خودت بیا من  ۲حاضره بعد از میاد سمتت؟بنظرت اون

ی خوام دخترم خوشبخت بشه و خوشبخت زندگی کنه پس به مادرتم صالح تو رو می خوام،م

 گوش کن،یکم بهشون فکر کن می فهمی که من درست می گم. حرفام

 مانی:مامان راست می گه بهش فکرکن.

شاید داشتن درست می گفتن....دوست داشتن به زندگیم سروسامون بدم ولی من از موقعی که 

مرده ی متحرک شدم .... اگه هم می خندیدم و حرف می پارسام، آقام، عشقم رفت دیگه من مثل یه 

زدم فقط و فقط بخاطر خوشی خونوادمه....ولی...ولی...باید درکم کنن من هنوزم توی قلبم فقط اسم 

پارسا هک شده....من فقط خانوم پارسام...فقط پارسا حق داره منو خانومم صداکنه نه هیچکس دیگه 

 ای.

گریه گفتم: من ازدواج نمی کنم...چه االن چه صد ساله دیگه،کسی به مثل بمب منفجرشدم و باداد و 

به من دست بزنه...کسی حق ندارد به جز پارسا منو خانومم صدا بزنه....کسی  حق نداره جز پارسا

حق نداره اسم منو کنار اسمش بیاره....می دونین برای چی چون من هنوزم عاشق 

 پارسام....هنوزم....هنوزم....

 جازه نداد حرف بزنم...باگریه من بقیه هم به گریه افتادن.هق هق ا
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سال من شبام رو با عکس پارسا و صحبت کردن ۲و ادامه دادم: هنوزم توی این  اشکام رو پاک کردم

آقا و همسر خودم می  با عکسش به صبح می رسونم...چرا؟چون هنوزم عاشقشم...چون هنوزم اونو

...شما ها یعنی اینقدر بی انصاف شدین....یعنی عشق منو دونم...چرا؟چون هنوزم دوسش دارم

از خودم روندم چرا چون  سال۲اینقدر دست کم گرفتین؟ من اینقدر عاشق پارسا بودم که اونو 

سال و  ۲کنار من زجرنکشه...من تمام این  خواستم با بودن خواستم خوشبخت زندگی کنه،چون می می

ه شدم شما اینو می فهمین؟؟ می فهمین چقدر پارسا واسم بدون وجود پارسام صد بار مردم و زند

بازم من  بفهمم ازدواج کرده ارزش داره؟من اگه پارسا دیگه برنگرده بازم به انتظارش می مونم،اگرم

ازدواج نمی کنم،چون قلب من فقط با وجود اسم پارسا می طپه،من نمی تونم هم خودم رو بدبخت 

باعث  من ازدواج کنه رو ... اگه خسته تون کردم وحس می کنین کنم هم اون پسری که می خواد با

  می شم دیگه اینجا نمی مونم. اذیتتون

ولی باید می  نمی خواستم این جمله آخر رو بگم، واقعاً خانواده من همچین آدمایی نبودن و نیستن

 گفتم تا حداقل دیگه اسمی از ازدواج نیارن.

ه حرفیه بابا....ما همچین حرفی زدیم آخه!!! مگه آدم از دختر نگام کرد و گفت:این چ بابام متعجب 

 خودش سیر می شه یا اذیت می شه!؟

اشک  هایی که زدم تانیا و غزل مامان همش پابه پام نمی تونستم توی صورتشون نگاه کنم با حرف 

 ریختن،قربون مامانم برم خیلی ناراحت شد.

 راجب به ازدواج تو چیزی نمی گه. مامان: باش اگه تو نمی خوای پس هیچکس دیگه

سریع کیف کولیم رو برداشتم و از خونه زدم بیرون...  مانی خواست بیاد جلو باهام حرف بزنه که 

 پشت سرم می فهمیدم ولی اعتنایی نکردم. صداهاشون رو
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 سوار ماشین شدم و توی خیابون ها می چرخیدم....اعصابم به هم ریخته بود...از درون داشتم آتیش 

می گرفتم...حتی فکر کردن به اینکه من با کس دیگه ای ازدواج کنم قلبم رو به درد میاره...بی هدف 

توی خیابون ها می چرخیدم...دلم واسه پارسا تنگ شده خدایا چیکار کنم؟ اصالً چکار می تونم 

 بکنم؟مسیرم روعوض کردم سمت پارک همیشگی.

ن صندلی...همون جای خودم و عشقم...دست کشیدم از چند دقیقه رسیدم و نشستم روی همو  بعد

روی صندلی کنارم،جای پارسام...پارسا کی میایی دیگه؟اصالً امکانش هست که بیای؟به خدا اگه بگم 

 دارم دیوونه می شم دروغ نگفتم...!!!

تندتند می ریخت وتمام صورتم رو خیس کرده بود...سه سالی که کار من هر روز گریه  اشکام 

بدون من تونستی تحمل کنی پارسا؟من که کم آوردم  .سه سال چیز کمی نیست،آخه چطورکردنه..

 دیگه نمی کشم.!

که به سرم زد گوشیم رو از توی کیفم در آوردم و اون یکی سیم کارتم که کسی شمارش رو  بافکری 

ار کنم بکنم درسته یا نه...ولی....چیک نداشت و گذاشتم روی گوشیم،نمی دونم کاری که می خوام

 دیگه...خیلی دلتنگشم.

 از گوشی غزل کش رفتم و حفظ کردم گرفتم.! شماره پارسا رو که چندروز پیش 

که می خورد ضربان قلبم تندتر می زد....برداشت...عشقم گوشی  داشت بوق می خورد.... با هربوقی

 رو برداشت.!

 پارسا:بعــله؟!
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به  شروع کردن ام می ریخت...دستامبه شدت بیشتری روی گونه ه با شنیدن صداش اشکام 

لرزیدن...تنم یخ کرده بود...قلبم انگار داشت از سینه می زد بیرون...خدایا من چقدر دلتنگش 

بودم...دلتنگ خودش...وجود گرمش...صداش...دستای مردونش...آغوش امنش...آغوشی که فقط و 

 فقط سهم من بود...

 پارسا:الو....الو....؟

ای کاش می تونستم باهاش حرف  لوی دهنم تا صدای هق هقم رو نشنوه،دستم رو گذاشتم ج 

بزنم،کاش جرأت صحبت کردن باهاش رو داشتم،فقط از ته قلبم می تونم بهت بگم دوست دارم مَــرد 

 من!

 پارسا:چرا حرف نمی زنین؟...الو...

...کاش می چی بهت بگم پارسا....چی بگم...بگم منم مانیا عشقت بعد سه سال بهت زنگ زدم 

 تونستم صدات کنم...کاش فقط می تونستم یه کم بیشتر صدات رو بشنوم،ولی انگار دهنم قفل شده.

 خواستم دهن بازکنم صداش کنم که با صدای یه دختر پشت تلفن دهنم همونطور باز موند.

 پارسا عزیزم بیا دیگه.-

 زاحم نشین.پارسا:اومدم....شمام نمی دونم کی هستین ولی هرکی هستین دیگه م

اشکام بی اختیار می ریختن....اشک می ریختم ولی بغض داشت خفم می کرد...گوشی رو قطع 

کرد...قلبم به درد اومد...مردم و زنده شدم... اون دختر کی بود؟چرا پارسای منو صدا کرد 

ـــه...اگه عزیزم؟یعنی چه نسبتی با هم دیگه دارن؟یعنی توی این سه سال پارسا ازدواج کرده؟نــه....ن

کردم توی بغلم و از ته دل  اینطور بود باخبر می شدم.... گوشی رو گذاشتم کنارم و زانوهام رو جمع
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زار زدم و گریه کردم...گریه کردم واسه پارسا واسه عشقی که تا خواست جوانه بزنه از ریشه قطع 

چقدر بگم غلط کردم اشک ریختم...خدایا دیگه  شد...واسه این سه سالی که بدون پارسام تاصبح

برمی گرده...خدایا دوسش دارم می شنوی صدامو...اگه می فهمی پس چرا کمکم نمی کنی که 

برگرده...چرا کاری نمی کنی تا بیاد...حاال باید عذاب این دختره روهم بکشم!؟حاال باید فکراین دختره 

شدن خودش...واسه ازش دوری کردم...واسه خوشبخت  دیوونم کنه!؟ من واسه خاطر خود پارسا

فکرمی کرد  اینکه کنارمن زجر نکشه...ولی...ولی...اون طور دیگه ای پیش خودش برداشت کرد....اون

 من عاشق کس دیگه ای شدم....خدایا تا کی باید عذاب بکشم!؟ فکر کرد من نمی خوامش....

تقاصشو ازت می یاد حرف احسان افتادم:)) مانیا یادت باشه دل یه عاشق و شکوندی خدا بدجور  

 گیره.((

 ازت بــدم میاد احسان....بدم میاد....بدم میاد. 

میاد....تقصیر تــو بود....نفــرین تو بود....همش به  بــدم   با جیــــغ گفتم: ازت متنفرم احــسان....ازت

 خاطــر تــو بود...لعنت بهت احسان....خدا لعنتت کنه احــسان...ازت بدم میـــاد.

 غ کشیدم که گلوم درد گرفت.انقد جی 

........... 

داده بود،واسه  ازجام بلندشدم و تصمیم گرفتم برم خونه پارسا...سه سال پیش بهم کلید خونش رو

 توی کیفم داشتم. تر برم و بیام هنوزم کلید رو اینکه راحت

و باز کردم و بعد چندمین رسیدم ماشین رو پارک کردم و رفتم توی ساختمون... کلید درآوردم و در  

رفتم داخل...توی این سه سال تا حاال اینجا نیومده بودم یعنی جرئت اومدن به اینجا رو نداشتم 
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خاطرات پارسا دیوونم می کنه...خونه هنوزم بوی پارسام رو می داد...رفتم نزدیکتر خاطرات مثل 

،بهتره بگم کل رفتند موقعی که هوس کیک کردم و با هم کیک درست کردیم کابوس جلوم رژه می

صورت پارسا،به هم ریختن آشپزخونه... موقعی که  خونه رو به گند کشیدیم...شکالتی کردن

با محمد قرار گذاشتم...قهر کردنش....منت کشیدن من و درآخر بغل  واسه اولین بار فهمید پارسا

 کردن من توسط پارسام....عشقم.

توی صورتم هویدا بود  سا می ترسیدم این قدر ترسخونه از پار  روز اولی که پام رو گذاشتم توی این 

 شد: بهم گفت و باعث دلگرمیم که پارسا فهمید و در آخر جمله ای که پارسا

))+ مانیا ازم می ترسی؟ من سکوت کردم.+ تو چشمام نگاه کن. آروم سرم رو آوردم باال و بهش نگاه 

یت کردن تو بشه پس توهم هیچ وقت کردم. + ببین مانیا من هیچوقت کار ی نمی کنم که باعث اذ

 دیگه از من نترس باشه!؟((

با این جمله هاش ضربان قلبم بیشتر و بیشتر می شد...از اون موقع به بعد مثل چشمام بهش  

 قبله. همون پارسای واسم اعتماد داشتم،من عاشقش بودم،می پرستیدمش،هنوزم

 می کنه،جاش می مونه ولی جونتـــو نمی گیره.()خــــاطـــرات مثل یه تیغ کُند می مونه...زخمــی 

 کیف و پالتوم رو درآوردم و انداختم روی مبل و به سمت اتاق عشقم رفتم. 

در اتاقش رو باز کردم خیره شدم به عکسش که روی دیوار بود،عکسه خیلی بزرگی بود و سیاه  

بود... دست چپش توی  پا و یه تیشرت سفید تنش بود که وایساده بود سر سفید... عکسش طوری

موهای تقریباً بلندش بود و دست راستش هم توی جیب شلوارش خیلی خوشگل 

 بود....خیلی...!خدایا خیـــلی دلتنگشم.
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که هنوزه بوی عشقم رو می داد...بوی تن پارسام رو  رفتم توی تختش دراز کشیدم....هنوزم  

ه و فردا میام خونه(( ارسال کردم،گوشی داد...گوشی رو برداشتم به مانی اس زدم))حالم خوب می

 عشقم چشام رو بستم وبه خواب رفتم. خاموش کردم و با یاد

********  

سه روز از اون جریان خاستگارا می گذره...فرداش اومدم خونه و مامان اینا باهام حرف زدن و قرارشد 

 رم وز وز می کنه.همش توی س دیگه حرفی از خاستگار نیارن... االن تانیا نشسته جفتم و

 پیداش کرد نرفتـــی؟!هــا!؟ چرا اون شرکتی که بابا برات تانیا:خوب آخه دخترنفهم

 برای بار هزارم بهش گفتم:خوشــم نیــومد. 

 تانیا: خب باالخره باید از یه جایی شروع کنی یانه؟!

ب شده...از یه جای شرکت خرا وای تانیا مغزم رو خوردی دیگه،آره باید شروع کنم ولی نه تو اون –

 دیگه شروع می کنم،حاال دیگه بیخیال شو لطفاً.

 بیاین شام حاضره. صدای مامان از پایین اومد:دخترا 

 حرف زدن گاه بی گاه من و تانیا خوردیم. از اتاق زدیم بیرون ونشستم روی صندلی...شام مون رو با 

 دستت دردنکنه مامان،من می رم اتاقم نوش جونتون.–

 چپ چپ نگام کرد و گفت:یه وقت کمک نکنی هـــا؟! تانیا 

 گونش و بوسیدم و گفتم:خواهر بزرگتر واسه همین چیزا می خوان دیگه. 

 همگی خندیدیم.
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 تانیا:لــوس.

تخت...گوشی رو برداشتم و شماره سارا رو گرفتم باهاش حرف  رفتم توی اتاقم درو بستم نشستم روی 

قطع کردم گذاشتمش روی تخت....خواستم برم بیرون که  زدم،بعد چندمین حرف زدن گوشی رو

 گوشیم شروع کرد به زنگ خوردن.

 نگاه کردم ساسان بود. برگشتم و گوشی رو برداشتم به صفحه اش 

 جواب دادم و با خنده گفتم:بــَه...سالم بر داداش ساسان خودمون خوبــ........

 س.....بدبخت شدم.پرید وسط حرفم و با اضطراب گفت:مانیا به دادم بر  

  

 هــول شدم...ترسیدم....نکنه...نکنه بالیی سرخاتون اومده باشه؟!!!!

 سریع گفتم: ساسان....خاتون....خاتون حالش خوبه؟!

 ساسان: آره خاتون خوبه....ولی من نمی دونم چیکار کنم مانیا،به کمکت نیاز دارم.

 .هـــوووف.از اینکه گفت خاتون حالش خوبه یه نفس آسوده کشیدم...

 پس یعنی چیشده....خــدا....ساسان چشه؟!چرااینقدر هول شده؟!

 اینجوری نمی شد باید رو در رو حرف بزنیم تا بفهمم چشه.!

 ساسان می خوای بیام اونجا حرف بزنیم...اینجوری بهتره.–

 ساسان:ممنون می شم بیای....من داخل کافی شاپ).....(هستم بیا اینجا.
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 االن میام. باشه...آروم باش–

 ساسان:خدافظ.

بلندشدم و رفتم سراغ کمدم...آخرای دی ماه بود و هوا یخ....یه پالتوی سفید و کفش اسپرت سفید 

 پیش اومده باید برم. پوشیدم و زدم بیرون...به مامان اطالع دادم که برای ساسان مشکلی

نمون،مامان و تانیا و بقیه هم خانوادمون با ساسان و خاتون آشناشده بودن....یه چندباری اومدن خو 

 مثل من عاشق خاتون شده بودن....درکل می دونستن خوانواده ی خوبی ان.

 کنارکافی شاپ نگه داشتم و رفتم داخل.

به دورو برم نگاهی انداختم که ساسان رو،روی میزوصندلی کناردیوار دیدم....دستاش رو به سرش 

 ابه؟؟دیگه واقعاً نگرانش شده بودم.گرفته بود...یعنی...یعنی تااین حد حالش خر 

 رفتم نزدیکتر و کنار میزایستادم...متوجه من نشده بود.

 سالم.–

 باصدای من سرش رو بلند کرد....چشماش قرمزبود و صورتش آشفته.

 ساسان:سالم...خوش اومدی.

 صندلی رو به عقب کشیدم و نشستم.

 هم ریختی اخه تو پسر؟!توی چشمای سرخش خیره شدم و گفتم:چیشده؟!چرا اینقدر ب

ساسان:چجوری بهت بگم....تا شنبه فقط وقت دارم....اگه تا اون موقع تموم نشه....تموم دارایی 

 شرکت می ره توهوا....بدبخت می شم مانیا....بدبخــت!!!
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ازحرفاش سردرنمی اوردم...گیج شده بودم...یعنی چیشده؟!از این موش و گربه بازی عصبی شدم و 

 می گی چیشده یا نـــه؟! گفتم:ساسان

خودش رو کشیدجلوتر،دوتا آرنج دستاش رو روی میز گذاشت و گفت:یــادته چند ماه پیش بهت گفتم 

 با یه خانوم طراح قراردادبستم؟!

 سرم رو به نشونه ی آره باال و پایین کردم.

 ادامه داد:امروز خبر فوتش رو بهم رسوندن.

 فیف کشیدم:هـــییییی!!!!!باحرفـی که زد شکـه شدم و یه جیـغ خ

 ساسان:آره...آره...منم اندازه ی تو شکه شدم...حتی بیشتراز تو.

 بریده بریده گفتم:یعنی چی...یعنی...چطوری...اینجورشد؟!

 ساسان:منم درست اطالع ندارم...فقط گفتن که...خودکشی کرده.

 واااااای....خدا....چطور ممکنه؟!–

ه و فشارمی ده می گه:نمی دونم...نمی دونم چیکارکنم...مثل ساسان سرش رو توی دستاش می گیر 

 خـَر توی گِل گیرکردم...از یه طرف واسه مرگ اون ناراحتم...از یه طرفم واسه شرکت.

 واقعاً از خبری که داد شکه شدم...بااین که دختره رو ندیدم ولی واسش خیلی ناراحت شدم...خیلی.

 ؟!گیج پرسیدم:چـرا واسه شـرکت ناراحتی

روز دیگه باید طرح ۴توی چشمام نگاه کرد و گفت:بنظــرت چرا ناراحتم؟!وقتـی تا سرش رو بلندکرد

هارو به شرکتی که باهاش قرارداد بستیم تحویل بدم ولی ما هیچ طراحی نداریم بنظرت نگرانـی 
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روز دیگه ۴ه تانداره؟!وقتی شرکت طراحی به این بزرگی طراح نداشته باشه بنظرت نگرانی نداره؟مانیا اگ

طرح ها رو تحویل شرکت طراحی کیمیا ندیم قرارداد بهم می خوره،شرکت کیمیا بزرگترین شرکت 

طراحی توی ایرانه... باهزاربدبختی و مکافات راضی شون کردیم تا باهامون کارکنن...تااالن که از 

..که...دیگه باهامون کارمون راضی ان...ولی اگه...اگه طرح ها به خوبی به دستش نرسه مطمئنم که.

 کارنمی کنه...به دوستم زنگ زدم و بهش خبر دادم اونم گفت سعی می کنه زودتر بیاد.

 خیلی ناراحت شدم براش...خیلی...واقعاً دردسر بزرگی بود. 

 واقعاً متاسفم...نمی دونم چی بگم خیلی ناراحت شدم.–

خفیف بهش داد و گفت:به کمکت  فشار دستش و یه دستام رو که روی میز بود ساسان گرفت توی 

 احتیاج دارم مانیا....می تونم روت حساب کنم؟!

حرفاش رو متوجه نمی شدم...یعنی چی؟!چه کاری از دست من بر میاد که می تونم براش انجام  

 بدم؟!

نمی  حرفات رو متوجه نمی شم ساسان...ولی هرکاری که ازم بر بیاد برات انجام می دم و دریغ–

 گو چیکار می تونم برات بکنم؟!کنم،حاال ب

 تو چشمام خیره شد و گفت:بیـا واسـه شرکت ما کار کـن!

شنیدن یعنی...من؟...واسه شرکت به اون  من درست شوکه شدم...ساسان چی می گه...گوشای 

کارم خوب  بزرگی کارکنم....آخه...هر چقدر هم بهش فکر می کردم بازم مغزم ارور می داد...نه اینکه

 نه ولی توقع هم چنین درخواستی هم ازش نداشتم...نمی دونم از پسش برمیام یا نه؟!نباشه 

 با فشار دست ساسان به خودم اومدم و بهش نگاه کردم.
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 حساب باز کنم!؟ کنی؟می تونم روی کمکت ساسان: چی می گی مانیا؟کمک می

نی من تا حاال تجربه ولی...ولی خودت که می دو  ساسان می دونم که توی بد دردسری گیر افتادی–

اگه  نداشتم، نمی دونم می تونم از پسش بر بیام  یا نه، می فهمی که چی می گم کاری توی شرکت رو

 اون موقع هیچ وقت خودمو نمی بخشم. آماده کنم ها رو اونجوری که اونا می خوان نتونم طرح

بر میای،  ی تونی و از پسشساسان:به این چیزا فکر نکن مانیا،من به تو ایمان دارم،می دونم که م

که اون دفعه نشونم دادی خیلی خوب بود وبا اصول کشیده بودی،می دونم که کارت  طرح هایی

 عالیه.مانیا فقط تو می تونی منو از این منجالب بکشی بیرون،کمـکم می کنـی؟!

 به چشماش خیره شدم.

 م.معلومه که کمکت می کنم...هرکاری از دستم در بیاد دریغ نمی کن–

حرکت ناگهانی از جاش بلند شد بغلم کرد و گفت:نوکـرتم مانیا،تا عمـر  لبش به خنده باز شد،طی 

 دارم مدیــونتم...نمی دونی چه خوبی در حقم کردی...هیچ وقت این کارت روفراموش نمی کنم.

جالت کردند... خ سمت ما و به ما نگاه می اینقد بلند بود که همه افراد روی میز برگشتن صداش 

 کشیدم...االن اونا پیش خودشون چه فکر می کنن.

 ساسان گفت:یواش تر....همه دارن نگامون می کنن. یواش کنارگوش

با یه ببخشید نشست سر جاش،هرکاری می کرد نیشش بسته نمی  ازم جدا شد و به خودش اومد 

 از بس خوشحال بود. شد

 شد نمی خوای یه چیزی بدی بخورم؟!با خنده رو بهش گفتم:از موقعی که اومدم دهنم خشک  
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 کرد و گفت:نه جدی هنوز چیزی نخوردیــم؟! هول نگام 

 غش غش خندیدم و گفتم:نــه،نخوردیم.

ساسان آب پرتقال سفارش داد و باهم خوردیم و راجب شرکت حرف می زدیم... قرار شد فردا برم 

قرارداد ببندم و گرنه نمی  تشونآشنا شم.ساسان می گفت باید با شرک با محیط کار جدیدم شرکت و

 تونستم براشون طرح بکشم،جز قوانین شرکت بود دیگه چه می شه کرد.

هر دومون در ماشینمون ایستاده بودیم،ساسان اومد طرف من و یه کارت گرفت سمتم و گفت:اینو  

 بگیر مانیا،کارته شرکت فردا منتظرتم.

 کیفم. بدون اینکه به کارت نگاهی بندازم گذاشتمش توی 

 چشم چشم حتما میام. –

 ساسان:نوکرتم مانیا.

 هردومون خندیدیم.

 بـــرو دیگه.–

 ساسان: می خوای برسونمت؟!

 االن میاما بــرو دیگه!  وای ساسان–

بیچاره حسابی برام دل نگرون بود،تازه خودشم  ساسان:باشه...باشه من رفتم این خبرو به خاتون بدم

 تو رو یادم انداخت.

 برم سالم منو بهش برسون. قربونش –
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 ساسان:چشــم،خدافظ.

 خدافظ.–

نشستم توی ماشین و به سمت خونه رفتم...یه نفس عمیق کشیدم...خدایا کمکم کن،کمکم کن از  

 پسش بربیام وبتونم به خوبی از این امتحان سربلند بیرون بیام.

ه نشدم...به گوشی نگاه کردم چقدر زود گذشت ومتوج به ساعتم نگاه کردم دوازده و نیم بود هــووو

 چند تماس از دست رفته از مامان داشتم اگه می دیدم می کشتم.

 از پیشنهاد ساسان خیلی خوشحال شدم امیدوارم بتونم به خوبی کمکش کنم. 

~~~~~~~~~~ 

 دوهفته بعد:

م ه های شرکت کیمیا رو بستیم...طرح گذره...قرار داد رو دو هفته از اومدن من به شرکت می 

فراموش  خداراشکر هفته پیش تحویل دادیم...هیچ وقت اون لحظه ای که طرح ها رو تحویل دادیم رو

ها تعریف کرد و خوشش اومد...من و ساسان اینقدر خوشحال شدیم که روی  نمی کنم...خیلی از طرح

ردم شرکتی ک پای خودمون نمی ایستادیم...واقعاً ذوق داشتم آخه اولین کارم بود و هیچ وقت فکر نمی

 بزرگیه کیمیا از طراحی من تعریف کنه. به

دختر هم  های شرکت صمیمی شدم البته بیشتر با منشی شرکت که یه تو این دو هفته حسابی با بچه 

 سن و سال خودم بود و چشم ابرو مشکی با قدی متوسط.
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لین بار روبروی اسم شرکت بود،وقتی واسه او  ولی.....ولی... چیزی که خیلی خیلی باعث تعجبم شد

از این همه تشابه دهنم باز موند...روی ســر در شرکت بزرگ نوشته شده بود:شرکت  شرکت وایسادم

 طراحی مروارید عشق.

افتادم...یعنی این همه تشابه منو دیوونه کرد...وقتی هم از ساسان  یاد گردنبندی که پارسا بهم داد 

همون شریکش  ...ساسان گفت که دوستش یاانتخاب کرد گفت همون شریکم پرسیدم کی اسم رو

پارسای منه...ساسان گفت  اینقدر شبیه کیه که چند روز دیگه میاد...دوست داشتم ببینمش....ببینم

 روز آماده کنم اونم مشتاقه که منو ببینه.۴توی  کیمیا رو های وقتی از من براش گفت که تونستم طرح

بعد از ظهره کارم تموم شد و  ۴لی حرف زدم...االنم ساعت دیگه بریم سر کار خودمون خی هــــوف حاال

 برگشتم خونه.

 بلند گفتم:ســـــالم بــر اهل خــونه.

خونه  کسی جواب نداد رفتم توی آشپزخونه و باز گفتم:هــی روزگار ببین از سرکار خسته و کوفته میای 

 بعد کسی هم نیست یه لیوان آب بده دستت هــــی خـــدا!

 ده اومد برگشتم که دیدم تانیاست.صدای خن 

 کوفت به چی می خندی؟!–

 تانیا: چقدر غر می زنی دختر بشین تا برات غذا بیارم.

 خندیدم و گفتم:نوچ نمی خواد غذا خوردم.

 تانیا خندید و گفت:مریضی مگه منو از اون جا بلند کردی؟! 
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 زدم رو شونش گفتم:مگه من گفـتم بیایی هـــا؟! 

 که دویدم توی اتاقم صداش میومد:باالخره که میای پاییـن دختره ی پررو؟! متمخیز برداشت س 

 آخ خـــدا چقدر خسته شدم!

کردم و درازکشیدم روی تخت،انقدر خسته بودم که نفهمیدم  لباس هام رو با لباس خواب عوض

 چطور خوابم برد.

**** 

هشت و نیم بود،نه و نیم باید شرکت  صدای آالرم گوشیم چشام رو باز کردم...به ساعت نگاه کردم با

باشم...با هزار بدبختی از جام بلند شدم و صورتم رو شستم...لباسام رو عوض کردم و از خونه زدم 

 بیرون...مامان و تانیا وبابا سرکارهاشون بودن.

رو ۹بعد چندمین رسیدم،ماشین روپارک کردم و رفتم باال...سوار آسانسور شدم و دکمه طبقه 

 وارد شرکت شدم. آسانسور ایستاد وزدم...

 به همه سالم دادم وبه سمت منشی یا بهتره بگم همون دوستم رفتم. 

 پشت میز ایستادم وگفتم:بَـــــه...سالم آرتی جون. 

 اسمش آرتیمیس بود ولی من صداش می کردم آرتی.

 آرتی:سالم گلکم...بازتو منرو آرتی صداکردی دختره ی خیـره َسر!

 :آره دیگه مگه من چندتا آرتی دارم؟هـــوم؟!باخنده گفتم

 آرتی:آرتی و کــوفت.
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 خب بگو ببینم ساسان اومده؟!–

 آرتی:آره...یه چند دقیقه ای هست که اومده،توی اتاقشه.

 باشه گلم...پس فعالً من برم.–

 باشه عزیزم.–

 به سمت اتاق ساسان رفتم و بدون در زدن در رو باز کردم. 

 ؟ آقای رییس خودمون،خوبـی؟خوشی بَــــه...سالم بر–

ساسان همونطور که پشت میزنشسته بود خندید وگفت:توباز بدون در زدن اومدی داخل؟!آقا شاید 

 دیدی من لُخت بودم نباید دَر می زدی؟!

از الی در باخنده گفتم:هــــی خجالت بکش آقا رییسه،توی شرکت لخت بشی که چی 

 بشه؟!استغفرالله.

ت:بــرو دختر...چقد زبون می ریزی تو،بـرو که یه عالمه کار داری و باید تمومش ساسان باخنده گف

 کنی...کارایی که باید انجام بدی رو به خانوم صالحی گفتم بذاره روی میزت.

 به حالت بامزه ای دستم رو گذاشتم کنارسرم و گفتم:چشــــم قربان.

 خندید.

 ساسان:بـــرو دیگه.

 باشــه.....رفتم.–

 در رو بستم و به سمت اتاق خودم رفتم...در روباز کردم و رفتم داخل. باخنده
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اتاقم دکوراسیونش سفید و مشکی بود...سمت چپ به جای دیوار کُلش شیشه بود و تموم شهر 

معلوم بود...میزوصندلیم جلوی شیشه بود...میز و مبل های اتاق سفید و مشکی بود...عاشق اتاقم 

 بودم.

مپیوتر رو روشن کردم...به برگه هایی که ساسان گفته بود نگاه کردم...باید نشستم پشت میز و کا

طرح های مانتو ها رو کامل می کردم و بعدش طرح ها رو می فرستادیم برای دوخت...هیچوقت 

فکرنمی کردم یه روزی این کارها رو انجام بدم... همیشه عاشق طراحی بودم االنم خوشحالم که به 

 آرزوم رسیدم.

~~~~~~ 

کشیدم دستام درد   خسته شدم....اینقدر طرح کش و قوسی به بدنم دادم....هــــی چقدر 

 گرفتن....تقه ای به در اتاقم زدند.

 صاف نشستم سرجام و گفتم:بفرماییـد.

در باز شد وخانم احمدی با یک لیوان اومد داخل...می دونست من چایی و قهوه نمی خورم،همیشه  

سالش بود...یه کمی تپل بود که من عاشق ۴۱...زن خیلی مهربونی بود و حدودواسم کاپوچینو میاورد

 همین تپلیش شدم.

 خانوم احمدی:خسته نباشی دخترم.

 وای من فدای تو بشم،سالمت باشی.–

 چشم غره ای بهم رفت و گفت:إه خدانکنه دخترم...چند دفعه بهت گفتم این حرف رو تکرارنکن.

 روی میز گفت:بخور خستگیت در بره.همونطور که لیوان رومی ذاشت 
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 دست گلت درد نکنه.–

بعدازظهربود...یک ساعت دیگه کارم تموم می ۲از اتاق رفت بیرون...به ساعت روی دیوار نگاه کردم

 شد.

از  کاپوچینو رو خوردم...از جام بلندشدم و روبروی پنجره وایسادم وبه بارون خیره شدم...شهر

می بارید...بازم فکر پارسا اومد توی ذهنم...بازم نبودش مثل این  همیشه خلوت تر بود،چون بارون

 سه سال دیوونم کرد...بازم...

 با تقه ای که به درخورد از فکر اومدم بیرون،چرخیدم سمت در و گفتم:بفرمایید.

 در باز شد و آقای حیدری اومد داخل،آقای آریا حیدری وظیفه دوخت لباسها باهاش بود. 

 نباشید. آریا:سالم،خسته

 همون طور که می رفتم سمت صندلی گفتم:سالم...ممنون همچنین،مشکلی پیش اومده؟! 

شروع  ها رو آماده کردید یا نه،چون باید زودتر کارای دوخت رو آریا: نــه،فقط خواستم ببینم طرح

 کنیم.

 دم. تحویل می اگه می شه فردا بهتون ولی یه کم دیگه کار دارن اهان بیشترشون آماده ست–

 آریا:باشه پس بازم خسته،نباشید.

 ممنون.–
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از اتاق رفت بیرون و دروبست...پسرخوبی بود،هرچند که یه جورایی نگاه می کرد و پی می بردم که 

چشه ولی اصالً به روش نیوردم...پسرقدبلند و خوش هیکلی بود با موهای باالزده...چشمای عسلی 

 ی.داشت،درکل پسر جذابی میومد به چشم برادر

شده بود..طرح ها رو گذاشتم توی کشوی میز و روی میز رو مرتب کردم،کیفم رو برداشتم و  ۴ساعت  

 از اتاق زدم بیرون.

زدم بیرون...سریع سوارماشین  از ساسان و ارتی و بقیه بچه های شرکت خداحافظی کردم و ازشرکت

 د هوا خیلی تاریک شده بود.شدم...بارون شدید میب ارید...منم که عاشق بارون...چون بارون بو 

 به مامان اس دادم که امشب می رم خونه ی سارا نگران نباشن...امشب دلم نمی خواست برم خونه.

 ماشین رو روشن کردم و رفتم سمت همون پارک همیشگی...امروز بدجور دلتنگش شده بودم.

******* 

دم و رفتم توی فکر پارسا... پارسا توی آالچیق پارک روی همون نیمکت نشسته بودم به بارون خیره ش 

خدا...اشکام  سه سال چیز کمی نیست به کجایی دیگه...یعنی نمی خوای بیای...سه سال شده ها

روی گونه هام می ریخت...اختیارشون از دستم در رفته بود...با دست پاکشون کردم و از جام بلند 

فت اینجا آرامش بخش من شده بود... سوار شدم،توی این سه سال هر روز اینجا بودم از وقتی پارسا ر 

ماشین شدم...امشب دلم هوس بوی پارسام رو کرده...امشب دلم می خواد با بوی اون بخواب 

برم،مسیرم رو به خونه ی عشقم تغییر دادم،خونه ای که یه روز قرار بود مال ما بشه،خونه ای که من 

 واسش نریختیم. و پارسا چه نقشه هایی

 رک کردم و رفتم باال کلید رو از توی کیفم در آوردم درو باز کردم ورفتم داخل.ماشین رو پا 
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می داد.رفتم تو اتاق خواب  رو نمی دونم چرا ولی وقتی می اومدم اینجا آروم می شدم،بوی پارسام 

پارسا،اتاق توی تاریکی مطلق فرو رفته بود،بدون اینکه چراغ رو روشن کنم دراز کشیدم روی تختی که 

ریخت  کردم،اشکام از چشمام می کردم و بوش روی این می خوابید... بالشتش رو بغل روز عشقم یه

دیگه می  روی بالش...پارسا دلم برات تنگ شده به خدا تنگ شده،خدایا غلط کردم،اشتباه کردم،تا کی

 خوای عذابم بدی؟تا کی باید اشک بریزم؟این سه سال کم بود؟

 د،انقدر اشک ریختم که نفهمیدم چطور خوابم برد.شب بو  ۹به ساعت نگاه کردم  

******  

 از زبــون پارســـا:

فرستادم...هیچ جا کشور  از هواپیما پیاده شدم...یه نفس عمیق کشیدم و هوای تهران را به ریه هام 

 خود آدم نمی شه...چقدر حس خوبی که برگشتم...تازه االن می فهمم چقدر دلتنگ اینجا بودم.

گرفتم دستم و به سمت بیرون فرودگاه راه افتادم،هیچکس از اومدنم خبر نداشت یعنی  چمدون رو 

خودم اینطوری خواستم اگه بهشون می گفتم یه عالمه آدم به خاطر من جمع می شدن 

 فردا می رم شرکت. فرودگاه،فقط ساسان خبر داشت از اومدنم و خودم بهش گفتم که نیاد توی

خبر  کردم فردا به همه خونه خودم رفتم... امشب رو باید استراحت مییه تاکسی گرفتم و به سمت 

 می دادم که رسیدم.گوشیم شروع به زنگ خوردن کرد ساسان بود جواب دادم:جونم داداش؟

 ساسان:کجایی پسر رسیدی؟بیام دنبالت؟

 بینمت. نه بابا نمی خواد بیای،رسیدم و االن هم دارم با تاکسی می رم خونه،فردا میام شرکت می–
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ساسان:باشه پس امشب رو استراحت کن فردا می خوام با طراحمون که گل کاشته توی این چندوقت 

 آشنات کنم.

ببینم... کار هر کسی  رو باشه ای گفتم و گوشی رو قطع کردم،دلم می خواست این طراح جدیدمون 

خیلی توی آقای احتشام زاده رئیس شرکت کیمیا رو راضی کنه پس یعنی  نیست که بتونه

 ای بود. حرفه کارش

کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم...چمدون روگرفتم توی دستم،چقدر سنگین بود از بس سوغاتی  

 گرفتم واسه همه بچه ها.

از پایین به ساختمون نگاه کردم، چقدر دلتنگ اینجا شده بودم،چقدر توی این خونه خاطره داشتم 

 با.....

 هـــوف.

و دستی به صورتم کشیدم رفتم توی ساختمان با آسانسور رفتم باال و روبروی  نفسم رو بیرون دادم

 خونه وایستادم،واسه تک تک اینجا دلم تنگ شده بود کلید رو در آوردم درو باز کردم و رفتم داخل.

کل اتاق توی تاریکی شب فرو رفته بود،چمدون رو گذاشتم کنار مبل،بدون این که چراغی روشن کنم  

خوردم،حاال می فهمم چقدر دلتنگ خونم و کشورم وآدماش  یه لیوان آب ریختم  آشپزخانه و رفتم توی

 شده بودم.

نگاهی ب آشپزخونه انداختم اون روز،کیک،أه لعنـــتی چراهمش میاد توی فکرم؟نه دیگه تموم 

 ج کرده.سال خیلی چیزات تغییر کرده مخصوصاً من...اونم تااالن دیگه با عشقش ازدوا۲شد...توی این
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از توی جیبم دراوردم بافندک روشنش کردم وگذاشتمش  عصبی یه دست توی موهام کشیدم،سیگارو

سال قبل،از ۲گوشه ی لبم،پک محکمی بهش زدم...یادم نیست از کِی سیگار روشروع کردم...شاید از

 وقتی که نبودش دیـوونم کرد،بیخیال.

 ثل االن.همیشه نمی کشیدم وقتایی که خیلی عصبانی می شدم م

شب رو نشون می داد،باید می ۰۰فیلترسیگاررو توی سطل زباله انداختم و به ساعت مچیم نگاه کردم

 خوابیدم و صبح می رفتم شرکت.

از آشپزخونه زدم بیرون و پالتوم رو دراوردم انداختم روی مبل،به سمت اتاق خوابم رفتم دلم واسه 

 تختم تنگ شده هه خل شدم.

م،یه بوی خاصی میومد و بینیم رو نوازش داد...اتاق تاریک تاریک بود هیچ جارو دراتاقم رو باز کرد

  نمی دیدم رفتم پشت در و کلید چراغ رو زدم و همه جا روشن شد.

 از زبون مانـــیا:

با نور مستقیم توی صورتم چشمام رو محکم روی هم فشاردادم...با دست چشمام رو مالیدم،من مگه 

کسی که اینجا نمیاد این چراغ چطور روشن شد؟فکرکردم دارم خواب می بینم خونه پارسا نبودم؟پس 

 یه کمی تکون خوردم،نه مثل اینکه جدی چراغ روشنه...ترسیده بلند شدم و نشستم روی جام.

به روبروم نگاه کردم کـه...کـه...این...نه این امکان نداره... اینکــه... اینکــه... 

 ه.پارسامه،عشقمه،مردمه،زندگیم

 نــه...نــه...این امکان نداره...من دارم خواب می بینم...اره..اره.
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اونم همینجوری روبروم وایساده بود و با چشمانی که تعجب و بهت توشون موج می زد بهم نگاه می 

 کرد.

از جام بلندشدم و یواش یواش رفتم سمتش می خواستم ببینم واقعیه یا نه...مثل دیوونه ها شده 

روش وایسادم فقط چند سانت باهام فاصله داشت...چندبار دهن باز کردم که حرف بزنم بودم...روب

 ولی نتونستم.

از چشمام  باتعجب نگاهم می کرد...اشک توی چشمام جمع شده بود،خیره چشماش شدم...اشک

گه باز کردم و بریده بریده گفتم: تــو... واقعی نیستــی...م جاری شد و می ریخت رو گونه هام،زبون

نه...نکنه من...من...دارم خواب می بینم هوم؟مثل این ســه سال؟مـن دارم...خواب می بینم...مگه 

 نه؟...حرف بزن...بگو واقعی نیستی؟

دلم دعا می کردم که واقعی باشه...که من بتونم یه بار دیگه بعد سه سال ببینمش... دلم آغوش  توی

رو می خواست...قربونش برم چقد قیافش تغییر امنش رو می خواست...دلم اون دستای مردونش 

کرده...چقد قیافش مردونه و پخته ترشده...ته ریشی که من دوست داشتم رو هنوز نزده،موهایی که 

 من دوست داشتم رو هنوز همونقدر نگه داشته.

 گریه می کردم اونم فقط نگام می کرد.

 اب نیستم...تورو خدا یه چیزی بگو؟بـگو...بگو که اومدی واسه همیشه بمونی...بگو که من خو –

 دستش رو داشت میاورد باال.

گرمش نشست روی گونه های سردِ خیسم...داغ شدم...گونه هام از گرمای  اورد و اورد تا دست

 دستش داشت آتیش می گرفت،مثل سه سال پیش که گونم رو بوسید و رفت.
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 پارسا:بهت نگفتـه بودم هیچوقت گــریه نکن؟!

 ..اره...پارسـای من برگشته...من خواب نیستم...من بیدارم...اره!من بیـدارم.

 دوتاییمون مسخ چشمای هم بودیم،از خوشحالی خندیدم،خندیدم مثل دیوونه ها.

 پارسا...تو...برگشــتی؟!اومدی؟اوهــوم؟–

 پارسا:اره،اومدم،اومـدم خانو.....

داد...بهم نگفت...بهم نگفت دستش از روی صورتم برداشت...مکث کرد...ادامه ی حرفش رو ن

 خانومم...یعنی دیگه منو نمی خواد...دیگه خانومش نیستم...دیگه صدام نمی کنه خانومم.

 سال بخوادم.۲من چقدر دیوونم...یعنی انتظار داشتم که بعد از

 توی دلم گفتم عاشقتم مرد من...هنوزم نفسام ب نفست بنده.

 ه دیدمش....که اومده ولی داغون شدم ک خوشحال بودم

گریم شدت گرفت...داشتم اتیش می گرفتم اینکه روبروم باشه و نتونم بغلش کنم و دلتنگیم رو 

 برطرف کنم.

 به خودم اومدم.

رفتم عقب تر...کیفم رو از روی زمین برداشتم که برم...پارسا عصبی یه دست کشید توی موهاش و یه 

 ونه ی من؟کــی همچین اجازه ای رو بهت داد؟!!غرید:چـــرا اومدی تو خــ دور زد دور خودش یه دفعه

بهت زده نگاش کردم...این چی گفت االن؟این االن سر من داد زد چون اومدم توی خونش؟یعنی 

 تغییر کرده توی این سه سال؟ چی؟یعنــی تا این حد
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 باگریه گفتم:مـن...من

 داد زد:مــن چـی؟هــان؟مــن چی؟!

تا این حد بد شده؟یعنی دراین حد که اینجوری سرم داد بزنه  بغض کردم...اشکام می ریخت...یعنی

 پارسایی ک صداش رو روم بلند نمی کرد.

 اختیار اشکام رو نداشتم،باصدای گرفته گفتم:ببخشــید...ببخشید

از اتاق زدم بیرون و سوارماشین شدم و رفتم توی پارک همیشگی نشستم و به حال و روز  با هق هق

 ه کردم...از این که پارسا از زمین تا اسمون با پارسای من فرق کرده.خودم زار زدم و گری

~~~~~~~~ 

 از زبون پارســــا:

 اون اینجا چیکارمی کرد...أه لعنتـــــی

رفتم سمت میز و همه وسیله هاش رو ریختم پایین...چرا اینجا بود؟مگه سه سال پیش نرفت که واسه 

گه نمی خــوامت...پس اینجا چی می خواست،چرا اومده بود دی همیشه ترکــم کنه....مگه نگفت بــرو

 اینجا؟

نشستم روی تخت و سیگار هارو دراوردم و پشت سرهم می کشیدم...اعصابم داغون بود...من اونو 

 فراموشش کردم...اره...درسته...اون دیگه برای من مهم نیست...مهم نیست.

******  

 از زبــون مانیا:
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ت کامپیوتر نشسته بودم سرم از درد داشت منفجرمی شد با دست شقیقه توی شرکت،توی اتاقم پش

هام رو ماساژمی دادم همش کارا و حرفای دیشب میاد جلوی چشمم،یعنی پارسا تااین حد تغییر 

کرده؟تااین حدعوض شده؟یادحرف مامان افتادم که بهم گفت)حاالهم فرض کنیم برگشت به نظرت 

بازم میاد سمتت(راست می گفت،مامانم راست می گفت اینقدر به دیگه تورومی خواد،بازم عاشقته،

این چیزا فکرکردم و گریه کردم چشمام شده بودن کاسه ی خون طوری که ساسان و ارتی هم فهمیدن 

 ولی چیزی بهشون نگفتم.

اصالً حوصله ی کارکردن رو نداشتم سرم داشت منفجرمی شد تازه اون یکی رئیس شرکت یا همون 

ن هم امروز قراره بیاد شرکت،اوال دوست داشتم ببینمش ولی االن اصال حوصله ندارم شریک ساسا

 باکسی حرف بزنم چه برسه به این که بخوام آشناشم.

برگه های طراحی که دیروز ساسان بهم داد رو امروز باهزارمکافات تمومشون کردم،به ساعت نگاه 

م تا بدمشون به ساسان می خواستم ببینم اگه ظهربود،از جام بلندشدم و طرح هارو دستم گرفت۰کردم

 می شه زودتر برم خونه چون واقعاً حالم خوب نیست.

ها روبلند کردم و ازاتاق زدم بیرون،سرم رو انداختم پایین وطبق عادت همیشگیم بدون در زدن  برگه

 می زدم.رفتم داخل...بدون اینکه سرم رو باال بیارم و حواسم به اطرافم باشه با ساسان حرف 

اگه می  بیا ساسان اینم از طرح هات مُردم تا تموم شدن،جدی امروز اصالً حالم خوب نبود ونیست–

 شه من زودتر برم خونه چون واقعاً.......

اوردم باال با دیدن شخص روبروم حرف توی دهنم ماسید و برگه ها از دستم افتادن پخش  سرم رو

 زمین شدن.
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سته بود،ساسانم روی مبل روبروی میز بود که بادیدن حال من بلند پارسا روی صندلی پشت میز نش

 شد اومد سمتم.

این....این...ایجا چیکارمی کرد،خدایا نوکرتم اینا چه کاریه که بامن می کنی،ُشک دیشب بس نبود که 

 امروزم بهش اضافه کردی؟!

 بود. پارسا هم همینجور متعجب به من نگاه می کرد،ساسانم که بیچاره هنگ کرده

 ساسان برگه ها رو جمع کرد و گفت:خوبی مانیا؟

اشک توی چشمام جمع شده بود،هیچوقت فکرش رو نمیک ردم یه روزی تا این حد باهاش غریبه 

 بشم کسی که تموم دنیام بود و هست.

 اوهــوم خوبم چیزی نیست.–

 کم آشنات کنم.ساسان:خب دختر توکه سکتم دادی،بیا اینجا که می خوام با دوستم یاهمون شری

 دستم رو کشید و برد روبروی میز پارسا.

 پارسا به دستای ما خیره شده بود و اخمش توی هم بود.

 ساسان:خب مانیا ایشون رئیس دوم شرکت یا همون دوستم پارسا.

 روکرد سمت پارسا و گفت:ایشونم خانوم مانیا مقدم طراح شرکت که خیلی ازش برات گفتم.

 لی تحت فشار بودم،داشتم له می شدم.سردردم شدید تر شد خی

 رو جلو بردم و گفتم:از اشناییتون...خوشوقتم. ناچار دست لرزونم
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چند ثانیه باخودش کلنجار رفت و دست گرمش رو توی دستای یخ زده ی من گذاشت 

 وگفت:همچنین...خانوم مقدم.

دنم یخ بست،از همین ،از سردی نگاهش تموم ب سریع دستم رو کشیدم پایین،توی چشماش نگاه کردم

جاهم می شد از چشماش خوند که هیچ حسی دیگه بهم نداره،از این کاراش داشتم اتیش می 

 گرفتم،تحمل سرد بودنش رو نداشتم.

 سریع عقب گرد کردم و گفتم:بااجازه من...می رم.

 دستگیره ی در رو توی دستم گرفتم،خواستم درو بازکنم که باصدای پارسا ایستادم.

نوم مقدم این شرکت قوانین داره پس لطف کنید دیگه بدون در زدن وارد اتاق کسی پارسا:خا

 نشید،پس لطفاً دفعه ی بعدی قبل از وارد شدن در بزنید.

،پشتم بهشون بود،سریع در رو باز کردم و از  اشک از چشمم ُسر خورد و ریخت پایین،قلبم شکست

 ساختمون زدم بیرون.

شکست،شکست و هزار تیکه  فم می کرد،از این حرف پارسا قلبمداشتم خفه می شدم،بغض داشت خ

 شد انتظار اینقدر تغییر رو ازش نداشتم.

می  کردم،از االن دیگه بدبختی هام شروع می شه،با دیدنش بیشتر زجر توی پارک نشستم و گریه

 مینه.تالفی کنه این سه سال رو ازم بگیره...اره ه کشم،خودش می خواد که اذیتم کنه،می خواد

بستم...نیاز به  اشکام رو پاک کردم و باحالی زار رفتم خونه و بی توجه به بقیه رفتم توی اتاقم و درو

 تنهایی داشتم،نیاز داشتم باخودم کناربیام،ببینم باید چیکارکنم.

 و به سه نکشیده خوابم برد. ی تخت خوابلباسام رو عوض کردم و رفتم تو
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~~~~~~~~ 

 کسی چشمام رو بازکردم.مانی باالی سرم نشسته بود.دست  های بانوازش

 مانی:خوشگل داداش بیدارشده؟!

 احتیاج داشتم،یه لبخند گرم زدم گفتم:اوهــوم. چقدر به وجودش

 مانی:خوبی؟!

می دونستم که حتماً مامان اینا فرستادنش که حالم رو بپرسه،منم دوست داشتم بایکی حرف بزنم 

 ی.وسبک شم پس کی بهتر از مان

 بلندشدم و نشستم روبروی مانی روی تخت،موهام رو زدم کنار و گفتم:خبــرداری اره؟!

 مانی چشماش رو تنگ کردوگفت:تو ازکجا فهمیدی؟!

عادت داشتیم از بچگی حرفای هم رو از توی چشمامون می خوندیم،پس حرف زدن کار سختی نبود 

 برامون.

 بهت بگم باورت می شه مانی؟!–

 .مانی:بگو ببینم

امروز توی شرکت بودم قرار بود اون یکی رئیس بیاد و باهاش اشنا بشیم،داداش باورت می شه –

رفتم توی اتاق رئیس پا...پارسا روی صندلی نشسته بود وقتی دیدمش قفل کردم،اصن...اصن  وقتی

 نمی تونم بگم چه حالی شدم.

 اشکام از چشمام می ریخت پایین.
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 می شه این همه شرکت...ولی تو بری توی شرکت اون! مانی گیج گفت:باورم نمی شه،مگه

 افتادم اختیارشون از دستم در رفت. سرم رو انداختم پایین و اشک می ریختم،یاد امروز که می

مانی اومد کنارم اشکام رو پاک کرد وسرم رو گذاشت روی سینش و گفت:هیــــس!گریه نکن 

 رم گریه نکن.مانیا،حتماً امروز خیلی اذیت شدی اره؟!قربونت ب

با صدای گرفته از گریه گفتم:اره داداش اذیت شدم،ابجی کوچیکت خیلی اذیت شد،می دونی چی 

داد؟! سرد بودنش،بی تفاوت بودنش،بی اهمیت بودنم براش..یعنی داداش  بیشترازهمه عذابم می

نی که چقدر دیگه منو نمی خواد؟داداش بخدا من روانی می شم اگه اینجوری باهام رفتارکنه...می دو 

 دوسش دارم هوم؟!

موهام رو نوازش می کرد،گفت:می دونم مانیا می دونم،ولـی توکه اینقدر ضعیف نبودی بودی؟مانیای 

 ما از پس همه چی برمیاد اینکه دیگه چیزی نیست،هرچی خدا بخواد همون می شه.

م شام بخوریم همه گفت:حاالهم پاشو بریم پایین می خوایی پیشونیم رو بوسید اشکام رو پاک کردو

 منتظرمونن.

مانی رفت،منم بلندشدم صورتم رو شستم رفتم پایین،شام رو باشوخی و خنده کنارمانی و غزل و 

 تانیا،بابا،مامان خوردیم.

همگی روبروی تی وی نشسته بودیم ومیوه می خوردیم که غزل گفت:یه لحظه گوش بدین می خوام 

 یه چیزی بگم.

 همه ی حواسا رفت سمت غزل.

 بابا و مامان:بگو دخترم.
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 غزل:خب راستش خبر دارین که پارسا...

 یه نگاهی به من انداخت وادامه داد:پارسا...از المان برگشته؟!

 اسمش که میومد دستام یخ می کردن،قلبم به شدت می زد.

 تانیا:اره خبرداریم.

 روهم دعوت کنم. غزل:به مناسبت برگشتش فرداشب یه مهمونی ترتیب داده،ازم خواست که شماها

 می دونستم،می دونم این کارها رو می کنه تا منو اذیت کنه.

 مامان:شما برین دخترم ما نمی تونیم بیایم اخه...

 پریدم وسط حرف مامان وگفتم:چـرا نمی تونیم بریم مامان جونم؟!

 می دونستم مامان داره بخاطر من می گه،پس منم نمی خوام ضعیف باشم و جلوش کم بیارم.

 مامان:اخه....

 اخه نداره می ریم.–

 بابا:می تونی بری مانیا؟!

 خندیدم گفتم:اره بابا من خوبم.

 خودتون جوونا برید وخوش باشین. مامان:پس

 تانیا:شما نمیایین!؟

 بابا:مهمونی مال جووناست ما دیگه پیر شدیم.
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ولی خداروشکر  همگی خندیدیم...بعدچندمین حرف زدن رفتیم و خوابیدیم...صبحش رفتم شرکت

پارسا رو ندیدم،یعنی نیومده بود...کارزیاد داشتم،همه ی کارها رو ردیف کردم...واسه شب استرس 

 داشتم،یعنی دوباره می بینمش،بازم باهام سرد برخورد می کنه؟

 هــووف خدا من اخر دیونه می شم.

کردم ورفتم سمت کاریم تموم شد،از بقیه خدافظی  ازجام بلندشدم ومیز رو جمع کردم،ساعت

خونه،قرارشد سارا بیاد پیش ما و همگی خونه ماا ماده بشیم و بریم...امیدوارم که امشب بتونم جلوش 

 مگه می شه چشماش رو ببینم و اروم باشم!؟ بایستم و کم نیارم،ولی

آماده رفتن به جشن شدیم،یه پیرهن سفید پوشیدم با شلوار لی جذب آبی،موهام که خیلی  همگی

یلی ازقبل بلندترشده بودن رو بازگذاشتم یه مانتو جلوباز پوشیدم روی لباسام،یه شالم زدم روی خ

موهام.آرایشم فقط یه رژ قرمز بود با ریمل،می دونستم پارسا از این رنگ رژ بدش میاد همچنین 

 نم یانه؟!اون حرصم بده یه کمم من باید اذیتش ک موهای باز از قصد این کار روکردم،همیشه که نباید

 خیلی خوشگل شده بودم.

 مانی:بدویین دیگه بچها چقدر لفتش می دین؟!

 اومـــــدیم داداش.–

 از مامان و بابا خدافظی گرفتیم،رفتیم پایین و سوارماشین شدیم،غزل جلو من و تانیا،ساراهم عقب.

 لی قشنگی بود.بعد چند مین رسیدیم،مانی بوق زد که نگهبان در رو باز کرد و رفتیم داخل،جای خی
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ازماشین پیاده شدیم.ویال از بیرون به رنگ سفید بود که توی شب بدجور نما داشت،حیاط خیلی 

خیلی بزرگی داشت که اطرافش از چمن و درخت پوشیده بود و یه حوض خیلی بزرگ هم وسطش 

 بود،ماشینای خیلی زیادی توی حیاط پارک بودن،پس شلوغ بود حتماً.

 ،صدای موزیک مالیم میومد که خیلی هم ارامش بخش بود.همگی وارد ویال شدیم

دیدمش،عشقم رو دیدم،پارسام رودیدم داشت بایه آقایی صحبت می کرد و حواسش به ما 

نبود،چقدر خوشگل کرده بود کثافت یه دست کت و شلوار مشکی اسپرت با پیرهن سفید تنش 

داده بود.تیپ و قیافه ی االنش با  ایشبود که صورت خوشگلش روبه خوبی نم بود،موهاش رو باال زده

 قبالً هشتاد درجه تغییر کرده بود،چقدر قیافش پخته تر و مردونه ترشده بود.

یهو برگشت و به من خیره شد،دلم هِری ریخت،دلم واسه ی چشماش تنگ شده بود،دلم واسه ی 

 سال ازش دور باشم؟۲آغوشش امنش تنگ شده بود.من چطور تونستم 

زد توی پهلوم،به خودم که اومدم دیدم پارسا روبرومون وایساده و یه دخترم دستش رو سارا با دست 

پارسا حلقه کرده،با دیدن این صحنه فقط دوست داشتم بمیرم،دوست داشتم همونجا  دور بازوی

بشینم و زار زار گریه کنم،واسه ی بار چندم پارسا شکوندم،واسه بارچندم پارسا خوردم کرد،از وقتی از 

ان برگشته فقط می خواد منو اذیت کنه لعنتی توکه نمی دونی من هنوزم عاشقتم،نمی دونی وگرنه الم

 اینجوری باکارات عذابم نمی دادی.

 پارسا:سالم بچها خوش اومدین.

همگی جوابش رو دادن به جز من،بغض توی گلوم گیر کرده بود و منتظر یه تلنگربود تا بشکنه،مانی 

 فهمید حالم رو همچنین بقیه بچه ها. حواسش بهم بود و خوب می
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 دختره:عزیزم معرفی نمی کنی؟!

با عزیزمی که گفت،نفسم واسه چندلحظه قطع شد،پس...پس...حتماً یه چیزی بینشونه وگرنه چرا 

 باید بگه عزیزم؟!

پارسا بااخم به لبام وموهام نگاه می کرد،نمی دونم حرص می خورد یا نه،نمی دونم هنوزم دوسم داره 

انه،ولی عذابی که االن توداری می کشی دربرابر عذابی که من دارم می کشم هیچی نیست ی

 پارسا،هیچی.

پارسا:غزل رو خب می شناسی،ایشونم مانی همسرش،ایشونم ساراخانم دوست خوانوادگی شون،این 

رکت دوتا خانومم تانیا و مانیا خواهرای مانی والبته ایشون)دست کشید به من(مانیاخانوم طراح ش

 ماهم هستن.

 روبه ما ادامه داد:ایشونم دریا دخترعموی من.

 دریا:خوشوقتم از اشناییتون.

با شنیدن اسمش انگار یه سطل اب یخ ریختن روی سرم...یعنی...یعنی این...همون دختره 

است...خدایا بسه،بسه دیگه دارم دیوونه می شم،این همه شک یک جا داره از پا درم میاره،خدایا 

 مکم کن.خودت ک

 دریا:مانیا خانم حالتون خوبه؟!

چشمام پراز اشک بود و هرلحظه امکان ریختنشون رو بود،از این دختره متنفربودم،حالم ازش بهم می 

 خورد.

 روبه بچه ها گفتم:می رم یه اب بزنم صورتم میام.
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می  منتظر جواب نموندم و سریع رفتم توی سرویس بهداشتی و در رو بستم،اشکام خود به خود

دستم رو گذاشتم جلوی دهنم و صدام رو خفه کردم،یعنی خدا   ریخت و نمی تونستم کنترلشون کنم

منو نمی  بینی نه؟گریه هام رو نمی بینی؟بغضم رو نمی بینی؟التماس هام رو نمی بینی؟چرا این 

 بالها رو داری سرم میاری اخه؟این سه سال کم بود؟!

م سرخ شده بود...حالم داغون بود کاش به حرف مامان گوش اب زدم صورتم،انقدر گریه کردم چشما

 می دادم و نمیومدم،کاش.

بچه ها دور میز جمع شده بودن و مشغول حرف زدن بودن،از شانس گندم پارسا هم روی میز 

بود...نمی تونستم بی تفاوت باشم و نگاش نکنم،برام سخت بود که ندید بگیرمش،ناچار رفتم و 

 سارا،روبروی پارسا فقط همون یک صندلی خالی بود از شانس بدم. نشستم روی میز کنار

وقتی نشستم نگاه پارسا رو روی خودم حس می کردم،بچه ها باهم دیگه حرف می زدن و فقط من 

 بودم که ساکت نشسته بودم.

 سارا یواش کنار گوشم گفت:مانیا حالت خوبه؟!

 یه لبخند مصنوعی زدم و گفتم:اره عزیزم نگران نباش.

 پارسا:چرا ساکتیت خانوم مانیا؟!!

هــه،االن دیگه براش خانوم شدم،چه خوشگلم لفظ قلم می حرفه خانوم مانیا،اینی که یه زمانی 

 خانومم،عشقم صدام می کرد االن دیگه شدم مانیاخانم.

برگشتم سمتش و توی چشمای خوشگلش که تموم زندگیم بودن نگاه کردم و گفتم:چیزی ندارم که 

 بگم.
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نگ عوض شد و یه اهنگ تانگو پخش شد،بچه ها بلند شدن رفتن وسط و شروع کردن به رقصیدن اه

 فقط منو پارسا روی میز نشسته بودیم و بهشون نگاه می کردیم.

 افتخار رقص می دین؟!-

،درکل  با صدای شخصی سرم رو بلند کردم که یه پسر همسن و سال پارسا،قدبلند و چشم ابرو مشکی

 قشنگ بود.

 لبخند مصنوعی زدم و گفتم:ببخشید ولی نمی تونم. یه

نمی تونستم به خاطر لج بازی با پارسا خودم رو بندازم تو بغل یه پسر دیگه،نه من نمی تونم همچین 

 کاری رو بکنم.

 ،هم شما تنهایین هم من! چراخانوم-

 خواستم دهن بازکنم که پارسا جای من جواب داد:فهمیدین که گفتن نمی خوان.

 با یه ببخشیدی رفت بیچاره،پارسا اخماش توهم بود. پسر

 دلم ازش خیلی پر بود با اخم روبهش گفتم:خودم می تونستم جوابش رو بدم نیازی به شما نداشتم.

 گفتم. شما رو از قصد

 پارساعصبی گفت:اره دیدمـ......

 پارسا داشت حرف می زد که یهو نمی دونم دریا از کجا اومد و صداش کرد.

 برقصیم؟! :عشقم میای بریمدریا

 پارسا عصبی برگشت سمت دریا و دستش رو کشید و گفت:توبیا اینجــا من باهــات کاردارم!
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دوتایی رفتن بیرون،اووف خدایا خودت امشب رو بخیر بگذرون من از دست این دریا عوضی سکته 

 نکنم.

******* 

 زبون پارســـا: از

یدمش دنبال خودم،اعصابم داغون بود هیچی نمی دست دریا روگرفتم توی دستم و می کش

فهمیدم،این چه طرز رژ و موهایی بود که مانیا باهاش اومد بیرون؟هـــه اصالً به من چه،من 

 چیکارشم؟!مگه من فراموشش نکردم؟!پس دیگه هرغلطی می خواد بکنه،به من ربطی نداره.

 دریا:پارسا دستم رو ول کن کندیش دیوونه!

تش رو کشیدم و هلش دادم یه گوشه ی حیاط که تاریک بود و از ویال کمی دور بی توجه بهش،دس

 بود.

 دریا:چه مرگتــه روانی؟دستم رو شکوندی،چته تو؟!

 حالم افتضاح بود و اینم روی مخم رژه می رفت.

رفتم نزدیکش و فکش رو توی دستم گرفتم و توی صورتش غریدم:من روانــــی ام؟هـــا؟اگه روانی بودم 

 ـه تواالن زنده نبودی!کـ

سعی داشت صورتش رو از دستم رها کنه ولی موفق نبود،هلش دادم اون سمت،با دست صورتش رو 

 ماساژ می داد اصالً دلم براش نمی سوخت چون می دونستم چطور دختریه.

 از درد نالید:آخ...تو دیوونه ای پارسا...دیوونه،معلوم هست چته؟این کارات واسه چیه؟!

 تی توی موهام کشیدم،رفتم نزدیکتر و روبروش وایسادم.کالفه دس
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دفعــه ی آخرت باشه دریا،ببین دارم بهت می گم دفعه ی اخرت باشه که منو عشقــم صدا می –

 زنی!فهمیدی یا نه؟!

توی چشمام خیره شده بود،چشماش پر از اشک بود حتی یک ذره هم دلم براش نسوخت می دونستم 

 انداخته. همش بازی کثیفیه که راه

دریا:چـ...چرا پارسا؟!اون دختره...اون دختره درسته؟!همش به خاطر اون دخترس؟!چون جلوی اون 

 صدات کردم عشقم بهت بَرخورد اره؟!

به خاطر این بود؟!نـه...من فراموشش کردم،من دیگه بهش فکر نمی  گیج نگاهش کردم،یعنی

 کنم،اون دیگه توی ذهن و قلب من نیست.

 رخ زدم و رفتم نزدیکش.دورخودم یه چ

 چــرا چرت و پـرت می گی دریا؟من چرا باید به خاطر اون بگــم ها؟!–

 دریا:این همون دختره اره پارسا؟همون نامزدت که ولت کرد؟همون که پَِست زد؟همون که نخواستت؟

 حرفاش داشت آتیشم می زد،عصبی بازوی برهنه ش رو توی دستم گرفتم و فشردم.

 ...دستم...ولش کن...دریا:آخ...دستم

 بفـهم چــی از اون دهـن کثیفــت میاد بیرون خـب؟–

دریا با درد ادامه داد:خب چیــه...مگه دروغ می گــم؟هـــا؟نخواستـت،لیاقت نداری تـــو پــارسا،یادته 

چند سال پیش واست خودم رو کشتم که عاشقتم؟یادتـــه می گفتم دوست دارم؟یادته می گفتم ولــم 
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یادتــه چقد التماست کردم؟ولـــی تو چیکارکردی هـــا؟مثل یه تیکه آشغال پرتم کردی و گفتی نکن؟

 هــری،گفتی برو نمی خوامت!حاالم حقتـه باید اینا رو تحمل کنی؟!

 داشتم خورد می کردم. باحرفاش مغزم داشت منفجرمی شد،درحدی که استخونای دستش رو

 دریا:دستمو ول کن شکوندیش.

وی صورتش گفتم:تـــوحرفات رو زدی آره؟حاال بذار من بهت بگم،مـــن چرا ولت کردم؟بااین که با داد ت

دوِســت نداشتم باهات نامزد کردم،چــــرا چون خوانوادمون گفتن،به خاطر خوشحالی اونا هرکاری می 

یا خودم بهـــت  کردم،وقتی ما نامزد کردیم تـــو چه غلطی کــردی هـــان؟مـــن چرا ولـــت کردم؟می گی

 بگم هـــا؟!

 دریا باگریه گفت:بســـه پارسا...توروخدا بســـه،هیچـــی نگو.

درحد انفجار بودم،از همه طرف فشارروم بود،توی این سه سال اینقدر بیرحم و بی احساس شده بودم 

 که حال هیچکس دیگه برام مهم نبود.

پس تا آخرش برو دیگه،چرا ولت کردم؟چون  نــه ببین دیگه نشد دخترعمو،خودت بحث رو باز کردی–

 تو یه آشغال بودی،چون خ*ی*ا*ن*ت*ک*ا*ر بودی

 دستاش رو گذاشت روی گوشش و جیــغ می زد:نــگو دیگه...بســـه...خفــه شــو

تکونش می دادم و حرف می زدم:تــو برای من کافی نبودی،من یکــی مثل تو رو نمی خواستم،من یکی 

میخ واستم که اون داخل نشسته،من یکــی به پاکی اون می خواستم نه یکی  مثل همون دختری رو

 مثل تو که باید هر روز از یک جا جمعش می کردم.

 اشکاش از چشماش می ریخت ولی برام مهم نبود،هیچــی این دختر برام مهم نیست.
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 توی یه حرکت ناگهانی خودش رو کشید جلو و ل*ب*ش رو گذاشت روی ل*ب*م.

بودم...این چه کاریه که کرده...اصال...تاخواستم به خودم بیام و هلش بدم عقب مانیا رو  هنگ شده

روبروم دیدم،باچشمای اشکی به این صحنه ذل زده بود،قلبم شکست،نفسم واسه چند لحظه قطع 

 شد...باگریه دویید و رفت.

ینقد محکم زدم که به خودم اومدم،دریا رو به عقب هل دادم و یه سیلی محکم زدم توی صورتش،ا

 دست خودم درد گرفت...دستش رو گذاشت جای سیلی و گفت:خیـلی پَستی.

انگشتم رو گرفتم جلوی صورتش وبه صورت تهدید گفتم:دفعـــه ی آخرت بــاشه همچین غلــطی رو می 

 کــنی!

م ولش کردم همونجا و رفتم اونور حیاط...یعنی داغون بودم،افتضاح ترین شبی بود که توی عمر 

 تجربش کرد.

سیگار رو از جیبم دراوردم روشنش کردم وگذاشتم گوشه ی لبم،پَک محکمی بهش زدم...من که 

فراموشش کردم پس چرا پیش دریا ازش طرفداری کردم؟چرا با اینکه مانیا ولم کرد بازم اونو به دریا 

ه؟نه اصالً چرا اون ترجیع می دم؟یعنی االن حال مانیا چطوره؟حتما داغون شده که اون صحنه رو دید

 باید داغون بشه مگه خودش نگفت نمی خوادم،مگه خودش ولم نکرد؟اوف خدایا گیج شدم.

فیلتر سیگاررو زیر پام له کردم و قدم می زدم توی حیاط،داشتم می رفتم سمت ویال که صدای گریه 

ریک بود که به زور اومد،به اطرافم نگاه کردم یه نفر زیر درخت بود و داشت گریه می کرد،اینقدر تا

می دیدم...رفتم نزدیکتر که دیدم مانیا...باصدای گریش قلبم فشرده می شد...هیچوقت نمی خواستم 
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گریه کنه،قلبم درد می گرفت...خواستم بیخیال بشم و برم داخل که نتونستم،پاهام به حرکت در نمی 

  اومد.

 از زبون مـــانیا:

رسا چطور تونست اینکار رو با من بکنه؟چه طور تونست کسی از گریه ی زیاد نفسم باال نمی اومد،پا

داره یا نه؟هق هق  دیگه ای رو ببوسه؟یعنی واقعاً منو فراموش کرده؟یعنی جدی بوسیدش و دوسش

 می کردم اصالً حالم خوب نبود،کاش نمی اومدم به این مهمونی کوفتی.

رفتم.هرچی می موندم حالم بدترمی اشکام خود به خود روی گونه هام می ریخت،باید از اینجا می 

 شد،از پارسا هم حالم بهم می خورد خیلی نامرده خیلی.

 ازجام بلندشدم خواستم برگردم که با َسر رفتم تو سینه ی کسی.

 با دست مالیدمش. اووووف دماغم شکست

 بدون اینکه نگاه کنم گفتم:مگه کــوری؟!

 پارسا:اره.

سرم رو اوردم باال که چشمای خیسم توی چشمای پارسا باشنیدن صداش دست از دماغم کشیدم و 

قفل شد،فقط چندسانت باهاش فاصله داشتم،با دیدنش اون صحنه ی نفرت انگیز اومد جلوی چشمم 

 بودم،ازش دلخوربودم بدجور. و حالم رو بهم می زد...ازش عصبی

 

 .اشکام رو ببینه نمی خواستمرو بستم، چشمام  
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 کنار می خوام ردشــم. برو– 

 به پایین نگاه کردم،صداش رو شنیدم.

 پارسا:روبه راهین،بهتون خوش می گذره؟

عصبی نگاش کردم،دیگه نتونستم خودمو کنترل کنم،از تو داشتم اتیش می گرفتم،گفتم:اره بهم خوش 

 ؟!خوش گذشتــه درسته بیشتر می گذره،ولی فکــر کنم به شمــا خیلی

اومد نزدیک و نزدیکتر،منم می رفتم عقب و عقب تر تا خوردم به تنه ی درخت و راه فراری 

نداشتم،بیشتر نزدیک شد و یه دستش رو زد به تنه ی درخت...سرش رو اورد نزدیک صورتم،چشمام 

 رو بستم.

 پارسا:منظــورت از حرفت چیه؟!

می زنه،بعد از سه سال این همه چشمام خودبه خود بسته شد،نفسم حبس شد،حس کردم قلبم ن

نزدیکی برام سخت بود،حتی یه چیزی بیشتر از سخت،دستام از استرس یخ کرده بودن،دلم می 

بغلش کنم و عطر تنش رو استشمام کنم،تموم سلول های بدنم آغوشش رو می  خواست همینجا

ی فهمم چه بودم،من چطورتونستم اخه،االن م خواست،آغوشی که سه سال از خودم دورش کرده

 غلطی کرده بودم.

 حرف زدن برام سخت بود،خیلی سخت،به زور دهن بازکردم و گفتم:منظورم...منظورم واضح بود.

 نفسای گرمش به صورتم می خورد:نه واضــح تر بگو متوجه بشم؟!

 خیلی از دستش دلخور بودم...بااین حرفاشم بیشتر حرصم می گرفت.
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 عنتی توی گلوم اجازه ی حرف زدن رو بهم نمی داد.نباید سکوت می کردم ولی این بغض ل

باهمون چشمای اشکی نگاهش کردم،دیگه هیچی برام مهم نبود...وقتی چشمای خیسم رو دید حس 

 کردم مردُمک چشمش تکون خورد،اره لرزید.

 بی اراده گفتم:چـــرا بـوسیدیش؟!

 م خودمم تعجب کردم.یه لحظه جاخورد،انتظار همچین حرفی رو ازم نداشت،از صراحت کالم

 پارسا:مــن...مــن....

 یه لحظه به خودش اومد و بلند گفت:چرا بایــد به تو جواب پس بدم هـــان؟!مگه تو چیکــاره ی منی؟!

قلبم با این حرفش شکست)مگه تو چیکاره ی منی(ولی نباید کم می اوردم،پارسا مال منه 

 رسام می میرم.فقط،هیچکس نمی تونه اونو ازم بگیره،من بدون پا

باگریه گفتم:نمی تونم ببینم پارسـا،نمی تونم ببینم تو توی بغل یکی دیگه ای  حالم دست خودم نبود

لعنتی چرا نمی فهمی؟نمی تونم ببینم به جای من یکی دیگه رو بو*سیدی؟نمی تونم ببینم دست یه 

 می کنه عشقم. نفر دیگه جای من توی دستای تِو؟نمی تونم ببینم کسی دیگه جای من صدات

با مشت زدم روی سینش و داد می زدم:می فهمی اینارو پارسا،نمی تــــونم،سخته می فهمی،نمی تونم 

 تحمل کنم،نمی تونم.

رو توی دستش گرفت و مثل خودم باصدای  گریه می کردم و حرف می زدم،پارسا مشتم

ـت سه سال پیش کی کیو بلندگفت:چــته تو مانیا؟خودت می فهمی باخودت چند چندی؟یادت نیســ

پارک زیربارون التماست کردم که ولم نکنی؟یادت نیست زیربارون  ول کرد؟یادت نیست توی همون

قََسمت دادم به جون خودم که تنهام نذاری؟یادت نیست چند شب در خونتون کیشیک می دادم که 
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ا؟چیکارکردی؟مثل یه نظرت عوض شه؟یادت نیست چقدر داغون شدم؟ولـــی تو چیکارکردی لعنتــــی ه

برو،گفتی من لیاقت ترو ندارم،گفتی همه چیو تموم  تیکه سنگ شده بودی؟گفتی نمی خوامت،گفتی

می خوای ازم؟حاال که بعد سه سال برگشتم  کردی؟اینـــارو یادته یا بازم بگم؟؟حاال چیــشده؟چـــی

ــدم؟می دونی چه شبــایی که فیلت یاد هندستون کرده؟!اصالً  میدونی من توی این سه سال چی کشیـ

 گریه نکردم؟!می دونی چیا به من گذشـــت توی این سه سال؟!دِ حــــرف بزن دیگــه لعنتــــی!؟

با تک تک حرفاش گریه کردم،اره تقصیر من بود،تقصیر من بود همش،دردت توی قلبم،چقدرعذاب 

 دم نزدم. کشیدی بخاطر من ولی توکه نمی دونی من صد برابر تورو کشیدم ولی

نتونستم،دیگه تحمل نداشتم،دیگه کم اوردم...همون فاصله چندسانتی روهم پُر کردم و بغلش 

کردم،دستام رو دور کمرش حلقه کردم از کارم شکه شد،جاخورد،انتظار همچین کاری رو ازم 

یه نداشت،خودمم نداشتم ولی دیگه نتونستم خودم رو نگه دارم...سرم روی سینش بود و عطرشو به ر

هام فرستادم نم یدونم دیگه کی می تونم اینجوری بغلش کنم...سفت بغلش کردم و اشکام می 

ریخت روی لباسش،گریه می کردم و حرف میزدم:پارسا مجبـــور بودم،درکم کن،بخدا مجبور بودم ولت 

 کنم،فقط بدون مجبور بودم باشه.......

شش رو کنارگوشم:هیــــــس،بسه گریـه دستش رو حس کردم که روی کمرم نشست و صدای ارامش بخ

 نکن،بســـه.

 سرم گیج می رفت نمی دونم از ضعف بود یا فشارم افتاد که چشمام بسته شد و چیزی نفهمیدم.

**** 

..اصالً من...من کجام...به رو بستم و دوباره باز کردم...چقدر سرم درد می کرد هـــوف. چندبارچشمام

دور و برم نگاه کردم،اینجا که...اینجا که خونه ی پارساست...من اینجا چیکار می کردم...یه کم به 
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مخم فشاراوردم که همه ی اتفاقات مهمونی اومد یادم...مهمونی،پارسا،دریا،بوسه،زیردرخت،حرفای 

 سا گفتم...هــوف.من به پارسا،بیهوش شدنم...اخ خاک تو سرم من چیا به پار 

صبح رو نشون می داد...چقدر من بیهوش موندم،چقدر تشنم شده ۵به ساعت روی دیوارنگاه کردم

 بود،باید می رفتم خونه نباید اینجا می موندم،اصالً پارسا کجاست؟!

چیزی  ازجام بلندشدم و ازاتاق زدم بیرون،پارسا رودیدم،دیدم عشقم رو،روی کاناپه درازکشیده بود و

  وش نبود حتماً یخ کرده قربونش برم...رفتم یه پتو بیارم که پهن کنم سرش.ر 

 از زبــــون پارسا:

با انداختن چیز گرمی َسرم که فکرکنم پتو بود بیدارشدم،بیدارشدم ولی چشمام رو بازنکردم،از دیشب 

..یواش الی به زور سعی کردم بخوابم که فقط یه چرت کوچیک زدم،همش فکرم درگیر حال مانیا بود.

چشمام روبازکردم که مانیا رو دیدم باالی سرم نشسته،سریع چشمام روبستم و دوباره خودم رو زدم 

به خواب...چقدردلم آغوشش رو می خواست...چقدر االن دوست داشتم بغلش کنم و محکم به 

ت خودم فشارش بدم...حرفای توی مهمونیش گیجم کرده بود،چرا گفت هنوزم دوسم داره؟چرا گف

مجبور بوده یعنی چی تونست مجبورش کنه؟! توی آلمان هیچوقت فکرش رو نمی کردم بیام و 

همچین اتفاقاتی برام بیوفته،پیش خودم می گفتم اون زندگی خودش رو می کنه منم زندگی خودم 

 ولی.....

نومم با فرو رفتن دستی توی موهام از فکراومدم بیرون...دست نفسم بود،عمرم بود،زندگیم بود،خا

بود...اره خانومم،اعتراف می کنم که نمی تونم بدون مانیام نفس بکشم،از وقتی از المان برگشتم 

صورتش از جلوی چشمم کنارنمی ره،همش جلوی چشممه چه توی خواب چه 
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بیداری...هنوزم...هنوزم مثل....مثل سه سال پیش...عاشقشم،هوووف راحت شدم،اره من هنوزم 

 ش کنم،نمی تونم،مانیا قسمتی از زندگیمه نمی تونم بیخیالش شم.عاشقشم،نتونستم فراموش

دستش رو اروم اروم توی موهام حرکت می داد،می دونست عاشق این کارشم،می دونست بااین کار 

آرامش می گیرم،االنم یه آرامش خاصی وجودم رو فراگرفته...کاش االنم مثل سه سال پیش 

 بود،کــاش.

ی داد،صدای گریش رو می شنیدم،گریه نکن قربونت برم،چــراگریه دستش رو توی موهام حرکت م

 می کنی اخه؟باگریه کردنش عذاب می کشیدم.

 صداش رو کنار گوشم شنیدم:عشقـــم!

 الهی من فدای اون عشقم گفتنت بشم،اینجوری صدام نکن طاقت نمیارم.

و بعد تو بگی روانی من که مانیا:پــارسا،می دونی چقدر نیاز دارم توی بغلت یه عالمه گریه کنم 

اینجام!...می دونی دلم می خواد تو چشمات نگاه کنم و آروم سرم رو بگیرم پایین وبعد بهم بگی 

روانی روانیم!...می دونی چقدر دلم می خواد مثل سه سال پیش دستم رو بگیری و ببری به بقیه 

ل قدیما وقتی اذیتم می کنی و نشونم بدی و بگی ایشـون زندگیمن!...می دونی چقدر دوست دارم مث

از پشت تلفن صدای داغونم رو می شنوی آروم بگی غلط کردم حاال بخند خانومی!...می دونی چقدر 

دلم می خواد مثل قدیما وقتی از هوای سرد می لرزم به جای اینکه کتتو بهم بدی اروم از پشت بغلم 

دلم می خواد مثل قدیما وقتی باهات کنی و بگی بیا خانومی جات فقط اینجاست...می دونی چقدر 

لجبازی می کنم میگم برو نمی خوامت و دوست ندارم آروم بیای درگوشم بگی هرغلطی می خوای بکن 

ولی حق نداری به غیر من کسی بهت بگه زندگی!...می دونی چقدر دلم می خواد مثل قدیما وقتی 
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وسی و بگی قربونت برم تو یه چیز دیگه توی خیابون دخترا بهت متلک می ندازن آروم پیشونیم رو بب

 ای زندگی!...چرا اینقدر ازم دوری پارسا؟خیــلی بهت احتیاج دارم.

این حرفارو زد و سریع بلندشد رفت...چشمام رو باز کردم نبود،بلندشدم و نشستم روی جام،از 

...یعنی حرفاش مخم داشت سوت می کشید...دیوونه شده بودم...اینایی که گفت منظورش چی بود

چی؟خدایا کمکم کن چرا داری نگام می کنی...کمکم کن دلیل این کارای مانیارو بفهمم...بفهمم چی 

 قدیم عاشقمه. باعث شد سه سال از عشقمون دور باشیم...االن دیگه مطمئن شدم مانیاهم هنوزمثل

 زبون مـــانیا: از

فکرمی کردم...وقتی دست می توی شرکت روی صندلی پشت میز نشسته بودم و به حرفای دیشبم 

کشیدم توی موهاش چه حس خوبی بهم دست می داد،چقدر دلم تنگش بود،چقدر دلم وجودش رو 

 می خواست ولی نمی تونستم بیشتر بهش نزدیک بشم...هوووف، از فکراومدم بیرون.

می ذارن پارسا طرح های شرکت کیمیا رو داد تا کامل کنم،از صبح دورشونم...این فکرای لعنتی هم ن

 بعداز ظهربود.۱کارم رو درست انجام بدم...به ساعت نگاه کردم

سرم درد می کرد،برگه های طرح رو گذاشتم کنار و دفترخاطراتم رو که توی این سه سال همدم تنهایی 

هام بود رو از توی کشو دراوردم،گذاشتمش روی میز و شروع کردم به نوشتن اتفاقات دیشب،از 

رفای منو پارسا،دیشب توی خونه ی پارسا و.....همه و همه رو نوشتم...این مهمونی،دریا،بوسه،ح

دفتر سه ساله که باهامه،سه ساله که درد و دالم رو توش می نویسم...از وقتی که اون مریضی کوفتی 

 رو گرفتم باهام بود...چه خاطرات تلخی بودن.

یک متر پریدم باال،پارسا توی چهارچوب توی فکر بودم که در به شدت باز شد و دفتر از دستم افتاد و 

 در نمایان شد،اخماش توی هم بود...هـــوف،سکته کردم،این چه طرز وارد شدنه.
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 پارسا:ایــن طرح هایی رو که تموم کردی برو بده به ساسان.

 هول گفتم:هنوز یه مقدارکار دارن.

 پارسا:مهم نیست اونایی که تموم کردی رو بهش بده.

 اک شده،چشه اخه.چقدر قیافش ترسن

نگام می کرد،با این کارش منم هول می شدم...طرح ها رو روی میز برداشتم و از اتاق زدم بیرون 

 دروبستم،هـــوف.چش بود این؟پارسا هنوز توی اتاق بود.

 اتاق ساسان. رفتم تو بدون درزدن 

عقلی به این دختر بده  با وارد شدن من سرش رو از توی برگه ها بلند کرد وباخنده گفت:ای خـــدا یه

 که دیگه بدون درزدن وارد اتاق کسی نشـــه!

 رفتم نزدیک میز وباخنده گفتم:جمع کن بابا،منو تو نداریم که!

 ساسان:پرویی دیگه چیکارت کنم اخه؟

 برگه هارو گذاشتم روی میز.

 بفرما ساسان جــونم اینم از طرح ها فقط چندتاشون تکمیل نیست ببین نظرت چیه؟!–

ه نگاهی به طرح ها انداخت و گفت:مثل همیشه عالیه،گل کاشتی خانوم،خب بقیه کی اماده می ی

 شن؟!

 اوم تا فردا آمادن دیگه.–

 رفتم و کنار پنجره ایستادم،پنجره ای که کل تهران مشخص بود.
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 ساسان:می خوام بگم قهوه بیارن تو نمی خوای؟!

 نه نمی خوام.–

م...اتاقم،نوشتن خاطراتم،باز شدن در و افتادن دفتر،اومدن من به ُشکه شد سرم بافکری که اومد توی

 بیرون،موندن پارسا توی اتاق....

خــــاک تو سرم من دفترو برنداشتم...مثل جت از اتاق زدم بیرون،توی دلم فقط اسم خدارو می 

 اوردم،فقط دعا می کردم که پارسا دفتر رو ندیده باشه.

چیزی که روبروم دیدم قفل کردم...نـــه...این امکان نداره...نبایــد...نباید سریع در اتاقم رو باز کردم با

 می دیــدش...

پارسا وسط اتاق ایستاده بود و دفترخاطرات منم توی دستش،با وارد شدن من سرش رو از توی دفتر 

ید بلند کرد و نگام کرد... اشک توی چشمام حلقه زد نباید بخونتش... نه... اصالً...اصالً شا

 نخوندش...اره.

 رفتم نزدیک و دفترو کشیدم سمت خودم وگفتم:نخوندیش مگه نــه؟تو این دفترو نخوندی؟درستــه؟

حرفی نمی زد و فقط نگام می کرد،اشکام بی اختیار می ریخت روی گونه هام،باگریه گفتم:بگو دیگــه 

 پارسا!بگو که نخوندیش لعنتــی،یه چیزی بگو؟!

 بغلش و محکم به خوش فشارم می داد.پارسا یهو کشیدم توی 

 یه چیزی بگو...چـــرا حرف نمی زنی اخه؟!–

 پارسا:دلـــم برات تنگ شده بود خانومم!
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 این...این...االن به من گفت خانومم؟!

 پــ...پارسا...چی می گی؟!منظورت چیه؟!–

نگاه  منو از خودش جداکرد و روبروی خودش نگه داشت،دوطرف بازوم رو گرفت،توی چشمام

 سال از خودت دور کردی؟!۲مریضی کوفتی منو  کردوگفت:فقــط به خاطر این

واسه چندلحظه قلبم بااین حرفش وایساد...یعنی...یعنی خوندش؟اره؟چرا؟نه نباید می فهمید،نمی 

 خواستم بفهمه.

رم؟چرا تکونم داد وگفت:باتـــوام مانیا چرا بهم نگفتی؟چرا نذاشتی خودم برای زندگیمون تصمیم بگی

 گذاشتی دوتاییــمون سه سال زجر بکشیم؟چرا زودتر بهم نگفتی هــــــا؟!

 هق هق می کردم...فهمید،دیگه همه چی رو فهمید...دیگه انکارفایده نداشت.

منم مثل خودش با داد گفتم:نتـــونستم می فهمی؟وقتی فهمیدم تومور دارم دنیا رو سرم آوارشد،وقتی 

هیچی به غیر از تو و خوانوادم برام مهم نبود،می خواستم خوشبخت  فهمیدم قراره بمیرم دیگه

بشی،می خواستم زندگیت رو از نو بسازی،می خواستم ارزوی بچه دارشدنت براورده بشه،من اون 

موقع فقط به فکر تـــو بودم،نمی خواستم با کنارمن بودن زجر بکشی،نمی خواستم کنارمن باشی بعد 

و یه دنیا غم،می فهمی پارسا اون موقع من اصالً به فکر خودم نبودم،می تو بمونی  دوسال بمیرم و

گفتم فقط پارسا باید خوشبخت بشه،من حتی به خوانوادمم نگفتم،اوناهام وقتی بیهوش شدم و دیگه 

بهوش نیومدم خبردارشدن،اوناهم عذاب کشیدن،می فهمی چندماه توی کما بودن یعنی چی؟می 

دوباره زنده بشی یعنی چی؟!اینارو من تجربه کردم پارسا باورت می  فهمی زیر تیغ عمل بمیری و
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شه؟ولی می دونی چی منو به این زندگی برگردوند؟فقط تو بودی،تو بودی که توی اون دنیا دست منو 

 گرفتی و بهم گفتی نرو،بهم گفتی بمون هنوزم مثل قدیم دوست دارم،گفتی دیگه تنهام نمی ذاری.

 ـارسا من به خاطر تو برگشتــم،فقط به خاطر تو.باگریه ادامه دادم:پـ

 اشکام رو پاک کرد و گونم رو بوسید،محکم بغلم کرد.

پارسا:دردت تو قلبم...به خاطر من خیلی اذیت شدی،همش تقصیر منه،من باید می فهمیدم،من 

 نباید ترکت می کردم،من باید می موندم.

برو،من مجبورت کردم...همه ی این عذابا  با هق هق گفتم:تقصیر تونیست پارسا...من گفتم که

 تقصیر منه.

 پارسا:هیــــش،دیگه راجب هیچی حرف نزن...مهم االنه که کنارهمیم.

 بابغض گفتم:پارســا هنوزم اندازه ی سه سال پیش دوسم داری؟!

 اینقدر با بغض گفتم که خودمم بیشتر گریم گرفت.

م رو عمیق بوسیــد،با قرارگرفتن لباش روی پارسا دوطرف صورتم رو توی دستش گرفت و پیشونی

 پیشونیم چشمام رو بستم.

 لباش رو از پیشونیم برداشت...پیشونیش رو گذاشت روی پیشونیم...فاصله ای بینمون نبود.

پارسا:همیشـــه عاشقت بودم حتــی وقتی المان بودم ثانیه ای نبود که بهت فکرنکنم، هنوزم مثل اون 

 ،هنوزم خانوممی،هنوزم دیوونتم،هنوزم می خوامت.سه سال قبل دوست دارم

 باخنده گفت:بازم بگــــم؟!
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پارسا،باورم نمی شه...یعنی تواالن اینجایی؟!یعنی من خواب نمی بینم مثل این چندسال؟یعنی دیگه –

 ما مال همیم؟!می شه...می شه بزنی تو گوشم ببینم خوابم یا نه؟

 از عشق. پارسا با عشق گونم رو بوسید،سرشار شدم

 پارسا:باور کردی که بیداری؟!

 محکم بغلش کردم،دلم واسش تنگ بود خیلی زیاد.

پارسا عاشقتــم،خیــــلی می خوامت،خیلـــی دلم برات تنگ شده بود،خیـــلی...بگو که دوسم داری،بگو –

 که عاشقمی هنوز.

 پارسا:عاشقتـــم دیوونه،خیــــلی دوست دارم خانومم خیلــــی.

*** 

دلم آرزو کردم همیشه کنارم باشه،هیچوقت تنهام نذاره،خوشحال بودم یه حسی فراتراز  توی

 خوشحال.

 *خدایا خودت هـــوای عاشقارو داشته باش*

~~~~~~~~~~~~ 

 سال بعد:۴

 توی بالکن نشسته بودم.

یم و سال اتفاقات خیلی زیادی افتاد...من و عشقم بعد اون روز کارای عروسی رو فراهم کرد۴توی این 

ازدواج کردیم،سارا و محمدم ازدواج کرده بودن و االن سارا سه ماهه باردار بود،تانیا هم با حسام ازدواج 
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کرد،احسانم نموند و رفت خارج از کشور،وای خدا عشق عمه هم اومد بدنیا غزل و مانی هم یه پسر 

 تپل خوشگل گیرشون اومد اسمشم گذاشتن باربد.

اشت بازی می کرد،دخترم رو می گم الهی مامان فداش بشه.همونجوری نفس مامانم که توی حیاط د

که پارسا خواست بچمون دختر شد،وقتی توی شکمم بود چقدر باهم شوخی می کردیم من می گفتم 

 پسره اون می گفت دختره.

توی زندگیمون عشق موج می زد...بعدازچهار سال هنوزم همونقدر بهم عشق می ورزه که چندسال 

 م بود،هیچ وقت نمی ذاشت کمبود محبت رو حس کنم هیچوقت.پیش عاشق

 دفتر توی دستم بود و داشتم رمانم رو می نوشتم،دیگه اخراش بود.

 آرام:آخ مامان لباتم دِلی شد.)اخ مامان لباسم گِلی شد(

 مامان جون مگه من بهت نگفتم توی اون باغچه بازی نکن؟!وایسا االن میام.–

 همش بچه رو لوس می کنی....اصالً تقصیر تو پارسا –

 داشتم با خودم غر می زدم که پارسا از پشت بغلم کردو سفت گرفتم.

 پارسا:خانومم باز که داری غر می زنه به جون من.

خب ببین بچه رو لوس کردی دیگه،بهش می گم نرو اونجا چون می دونه تو کاریش نداری بازم می –

 ره.

 ببینم رمانت رو تموم کردی؟خندیدو گفت:حاال اینارو بیخیال بگو 

 اره تموم شد.–
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 گونم رو بوسید و گفت:حاال اسمش رو چی گذاشتی؟

 *شفـــای عشق*–

 همیشه هم دنیا بد نیست!

 گاهی یک نفر

 با نفس هایش

 با نگاهش

 با کالمش

 با وجودش

 با بودنش

 بهشتی می سازد از این دنیا برایت

 ی...!که دیگر بدون او، بهشت واقعی را هم نمی خواه

  

 ))پــایـــان((

۰۲۹۸/۱/۲ 

 که توی نوشتن این رمان منو تشویق می کردن.(naji*hasti*maryدوستای خوبم: )خیلی ممنونم از

 ً  ))خیلی ممنون از شما خواننده ی عزیز که رمان من رو خوندید،اگه اشکالی داشت واقعا
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 ببخشید چون اولین رمانم بود.بازم ممنون(( 
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 ویراستار رمان:

 پروین یادگاریان-عارفه حمزه

 ۱۱:۱۱ساعت ۰۱/۲/۰۲۹۸ده در تاریخ ویرایش ش

 گرافیست : هانیه دانیال

 www.98iia.com  جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس
 مراجعه کنید. 
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