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 نام کتاب: بازیگر عشق
 anita.a : نویسنده

 ژانر : عاشقانه ــ معمایی و اجتماعی
 
 

 :ی رمان خالصه
 .ه اسم پارمیداست که چند سال پیش از کشور فراری شدداستان درمورد دختری ب
 ...و حاال وقتشه برگرده تا

 ...برگرده تا خیلی چیزها رو عوض کنه
 ...برگرده و سر از رازهای خانوادهاش دربیاره! رازی که

 :مقدمه
 !من پارمیدام

 !از جنس احساساتی ناب و خالص
 .قانون بازی رو بلد نبودم و باختم

 …ن رو نادیده گرفت؛ ولیاون احساسات م
 !من ققنوسوار از زیر آوار این احساسات، قویتر از قبل برگشتم

دیگه از اون دختر بیدست و پایی که تو دنیای صورتی دخترانهاش بود و درگیر 

 احساسات کودکانه،
 .خبری نیست

 من این بار برگشتم تا ورق برگرده، این دفعه احساساتم قویان! واقعیان و من برگشتم

 تا تو
 !صحنهی عشق، بازیگر نقش اول بشم
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 …آره من همینم
 !همه خوب بشنون و از من بترسن! من میتونم با عشق، بازی کنم

 !میتونم تظاهر کنم به نخواستن عشقم
 .تظاهر به خیلی چیزها تا مثل طاووس با غرورم بدرخشم

 ولی غرور ارزش داره با عشق بازی کنم؟
 …تو دوراهیام

 4 

 
 .ید و عشقدوراهی ترد

و من میتونم و انتخاب میکنم تا تو کدوم صحنه بدرخشم و نقش مکملم رو کی 

 !بازی کنه
 *** !آره همینه، من بازیگر عشقم

بعد از شیش سال تنهایی و مبارزه با عشق و غرور و از دست دادن حامی تو غربت، 

 باالخره وقتش
تو خاکی بذارم که اون نامرد  بود برگردم. امروز قرار بود بعد از شیش سال دوباره پا

 باعث شد ولش
کنم. قدم تو شهری بذارم که برای اولین بار خیلی از احساسات رو تجربه کردم؛ آره 

 امروز
برمیگشتم ایران! برمیگشتم تا چیزی که چندسال پیش ول کردم رو صاحب بشم و 

 برای احساسم
 !بجنگم

آماده میشدم. هر چند وقت  با آهنگی که از تلوزیون پخش میشد زمزمه میکردم و

 یک بار هم
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لگدی میزدم به لباسهایی که زیر پام میاومد و اونها رو به طرف دیگهی اتاق شلوغم 

 .میفرستادم
فردا همین موقع من تو هواپیما به طرف گذشته و آیندهام پرواز میکردم. در اصل 

 امروز آخرین روزم
خوندن و ندیدن خانوادهام فردا تو انگلیس بود بعد از شیش سال شبانه روزی درس 

 بر میگشتم. با
 .تک زنگ شادی تلویزیون رو خاموش کردم و رفتم پایین

شادی تو لکسوز سفیدش نشسته و منتظرم بود. از اندک دوستهای من اینجا اون بود 

 و حاال برام
عزیزتر از خواهرم بود. تا نشستم تو ماشین سالم دادم، وقتی حتی نگاهم نکرد 

 رفش کهبرگشتم ط
 !دیدم چشمهاش آمادهی باریدنه

بالفاصله پر از حس ناراحتی شدم، شادی برای من خیلی عزیز بود و ناراحتیش 

 ناراحتم میکرد. آروم
 :گفتم

 شادی چته دخی؟ -
 پارمیدا؟ -

 :زل زدم تو چشمهای اشکی قهوهای رنگش و با مالیمت گفتم
 جانم آبجی؟ -

 5 

 
 :لحنش رو مظلوم کرد و گفت

 .ه من هم بیام؟ دلم برات تنگ میشه، اینجا تنها میمونممیش -
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لپهاش رو باد کرده بود و شبیه یه دختربچهی تخس شده بود. شادی دختر سبزه و 

 خوشگلی بود
که چشمهای درشت قهوهای و موهای فر سیاه داشت و لبهای گوشتی و دماغ 

 کوچیکش زیباترش
یا مظلوم میشد دلم ضعف میرفت.  کرده بود. همیشه وقتی با این قیافه بغض میکرد

 چهرهی
تخس و شیطونش تو مظلومیت دل هرکسی رو میبرد، کم مونده بود وا بدم. با 

 تعجب نگاهش
کردم؛ اون حتی پایان نامهاش رو هم تحویل نداده بود! تعریف از خود نباشه شادی 

 دو سال از من
 :بزرگتر ولی خنگتر بود! با کمی سانسور فکرم رو بیان کردم

شادی تو که هنوز پایان نامهات رو ندادی! کجا دنبال من بیای؟ تازه شارلوت هم  -

 .پیشت هست
 .نمیخوام، پایان نامه رو با ایمیل هم میشه تحویل داد، من هم میام -

 .لجباز! تنها صفت مناسب برای شادی همینه
 .دخترهی خل خودش میدونه هنوز هیچی آماده نکرده ها، باز هم میخواد بیاد

کالفه تو آینهی ماشین نگاهی به چشمهای براق و گربهای عسلیم کردم و کمی 

 ریملی که خورده بود
 :زیر ابروم رو پاک کردم و سرسری گفتم

حاال در موردش فکر میکنیم، االن بدو برون وست فیلد استراتفورد سیتی )  -

 راهنمایی واسه لندن
ایستگاه راه آهن استراتفورد  ندیدهها: این مرکز در کنار پارک المپیک لندن و

 قراردارد و با مساحت
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هزار متر مربع ، سومین مرکز خرید بزرگ بریتانیای کبیر است.( که کلی کار ۵۵۱۱

 .داریم
من عاشق این مرکز خرید بودم یه جای بزرگ و فوق العاده واسه کسایی که دنبال 

 مفید خرج کردن
 .پوالشونن

 باشه. حاال چی میخوای بخری؟ -
 .کم لباس برای خودم و برای فامیلهامون هم نفری یه سوغاتی -

بسه دیگه نه؟ درست نمیتونستم بفهمم وقتی یه دختر تنها شیش سال میره 

 مسافرت که البته اون
 !هم برای درسشه، باید برای فامیلی که ازشون فرار کرده با چه سوغاتی برگرده؟
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 چند نفرن فامیلتون؟ -

ه شمردن. دایی مهدی، زنش و پسرش. خاله مبینا، شوهر و تو ذهنم شروع کردم ب

 دوتا دختر
خالههام. عمو شهریار، زنش و دختر و پسرش. عمو شهاب و دوتا پسرش؛ عمه شهره 

 با دو تا
دخترش و شوهرش و در آخر خاله مونا، شوهرش و دو تا پسرش! خانوادهی خودم 

 هم که با من پنج
 (نفره بود

ادهام اون پرهام عوضی رو خط بزنم؛ ولی صد حیف و کاش میشد از لیست خانو

 افسوس که
نمیشد و زمان هیچ وقت برنمیگشت تا من بتونم جلوی ترک خوردن احساسات 

 !خامم رو بگیرم
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 :آهم رو خفه کردم و سعی کردم عادی بگم
 .رند بگم حدودا سی نفر -

ید با صدای تازه پیاده شده بودیم که شادی بدون توجه به جمیعت جلوی مرکز خر

 بلند و فارسی داد
 :زد
 چی؟ شوخی میکنی؟ خبر مرگت از کجا این همه بخریم؟ -

یا خدا آبروم رو برد! پریدم دستم رو گرفتم جلوی دهنش تا بیشتر از این موفق 

 نشده آبرومون رو
 :نابود بکنه و با یه چشم غره گفتم

ا صدای پایین و احمق قراره برای همهشون جفت بخرم؛ در ضمن ممنون میشم ب -

 انگلیسی صحبت
 !کنی

 .آهان! حله بریم -
وای خدا مردم. اونقدر از این مغازه رفتم تو اون یکی سر گیجه گرفتم؛ ولی خب 

 ارزشش رو داره،
بعد از برگشتنم دلم واسه اینجا تنگ میشد. ساعت شده بود پنج عصر و ما بعد از 

 هفت ساعت
تو یکی از هفتاد تا رستوران این مرکز  خرید گشنه و تشنه خودمون رو پرت کردیم

 !خرید
 .شادی: آخیش، جونم در اومد ها، از صبح شدم حمال شخصی تو

بدون توجه به غرغرهاش منو رو نگاه کردم، من یه شاورما سفارش دادم و شادی 

 همبرگر. قبل از
ا تاینکه غذاهامون رو بیارن با دفتر هواپیمایی تماس گرفتم تا ببینم برای فردا دو
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 بلیط ایران تو یه
 !پرواز گیر میارم یا نه؟

 7 

 
خودم بلیط داشتم؛ ولی تو پرواز من دیگه جایی برای شادی نبود. اینجا هم که پرواز 

 مستقیم به
ایران تازه برقرار شده بود و فاصلهی پروازها طوالنی بود و در نتیجه وکیلم تو این 

 شهر باید کلی
داشت استفاده میکرد؛ بین خودمون بمونه اینجا سختی میکشید و از پارتیهایی که 

 همه چیز با
پارتیبازی و کمی آشنا داشتن و یا معروف بودن درست میشه! البته به خاطر دوری 

 طوالنی مدتم
از ایران، خبر ندارم وضع اونجا چطوره؛ ولی طبق تعریفهای پریا باید خیلی بهتر از 

 اینجا و
انه یکی بلیطش رو لغو کرده بود و تو همون پارتیبازیهای محسوسش باشه! خوشبخت

 من جا
 ِ ز

 پروا
 .پیدا شد

 یهو شادی گفت: پارمیدا؟
 هان؟ -
میگما... این همه خریدی که کردیم و کال پشت ماشین پر شده رو چطور قراره  -

 !ببری؟
از داخل رسما با این حرفش منهدم شدم؛ ولی خیلی خیلی خونسرد با کمی چاشنی 
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 حرص، گاز
 :به نون شاورمام زدم و گفتم گندهای

 .هنوز ایدهی خاصی ندارم، تند تند بخور بریم چند تا چمدون هم بخریم -
الهی ذلیل بشی که تا مغازهها رو میبینی همه چی یادت میره و تا کارتت رو خالی  -

 نکنی بیخیال
 .نمیشی

 دوباره ریلکس لبخندی زدم و چیزی نگفتم. حق با شادی بود، از بچگی شخصیت

 خیلی ولخرج و
عشق خریدی داشتم که بعد از اومدنم به لندن و افسردگی مخربم بیشتر خودش رو 

 .نشون داد
 :متفکر گفتم

 شادی؟ -
 :با دهن پر یه چیزی مثل هان بلغور کرد که گفتم

مگه نمیگفتی مامان و بابات واسه کار رفتن دبی؟لقمه پرید تو گلوش و به سرفه  -

 افتاد. بعد از
 :شابهی من نفسی گرفت و گفتخوردن نو

باید زنگ بزنم و بگم میخوام برم. همینطور متفکر نگاهش میکردم که فکری مثل  -

 برق از ذهنم
گذشت؛ چه خوب میشد اگه شادی رو با خودم میبردم تا موقع روبرو شدن با پرهام 

 .پیشم باشه

 8 

 
 .ولش کن نگو -
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ی ترور رئیس جمهور رو فاش همچین با تعجب نگاهم کرد که شک کردم نکنه نقشه

 کردم! با لحن
 :خاصی گفت

 یعنی چی آخه؟ -
 .بیا خونهی ما. ما اتاق اضافی هم داریم -

قیافهاش رو خندهدار کرد و لبش رو گاز گرفت که فهمیدم خانم هـ*ـوس مسخره 

 !بازی به سرش زده
 چرا من بیام زشته بابا، مگه بیخانمانم؟ تازه مامانم بفهمه ازم ناراحت میشه، اصال -

 اتاق خالی؟
 خونهی شما؟

سئوالهای آخرش رو بیجواب گذاشتم؛ چون ارزش نداشت و در مورد حرفهای اولش، 

 راست
میگفت. مامانش زن اصیل و حساسی بود که اگه میفهمید شادی تلپ شده سر ما 

 سکته رو
شاخش بود؛ ولی من هم قصد نداشتم بیخیالش بشم، پس طوری که ترغیب بشه 

 :گفتم
خب بعدا بهشون بگو اومدی و دیدی نیستن، تو هم نخواستی مسافرتشون رو  -

 خراب کنی و چیزی
 .نگفتی

 چه دروغگویی شدم من؛ حال کردید چی ساختم؟
 :برای تاکید بیشتر، دوباره با لحن مظلومی که دلش بسوزه اضافه کردم

 .آجی بیا دیگه، من واسه روبرو شدن با اون، به حضورت نیاز دارم -
 .باشه بابا -
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 .مطمئنم حسابی با پریا جور میشی -
 خواهرت؟ -

آخ آخ، گفت خواهر، یادم افتاد سه روزه صدای جیغ جیغوش رو نشنیدم. الهی 

 آجیش فداش شه
که قد یه نخود مغز داره و صداش دقیقا مثال طبل تو خالیه. وای باز هم زیاد فکر 

 کردم نه؟
 .آره قل پیمان -

 9 

 
 .دونستم خواهر و برادرت دوقلوانچه جالب، نمی -
 .تو خانوادهی ما چهارتا دوقلو هست -
 .جدی؟ خیلی باحاله که -

باحاله؟ من از شما میپرسم، اگه بعد از بیست و دو سال نتونید خالههاتون رو از هم 

 تشخیص
بدید، باحاله؟ اگه عشقتون یه قل ناهمسان و مهربون داشته باشه که هر بار آرزو 

 اشقکنید کاش ع
اون شده بودید، باحاله؟ اینکه خواهر و برادر دوقلوت با هم زیادی صمیمی باشن و 

 علیه تو دست به
 :یکی کنن، باحاله؟ مسلما نه! ولی به جای همهی اینها فقط گفتم

آره تازه خود خالههام هم دوقلوهای همسانن؛ ولی به جز اونا دوقلوی همسان  -

 .نداریم
 .چه بد -

صور کنید نصف فامیلتون دوتا دوتا کپی هم باشن، اون موقع از کجاش بده؟ شما ت
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 ترس ضایع شدن
هیچ وقت نمیتونی هیچ کدوم رو صدا کنی. البته در این مورد چیزی به شادی 

 نگفتم. حوصله ندارم
سه ساعت از مزایای قل همسان داشتن بهم بگه! شادی به خاطر تک فرزند بودن 

 عالقهی خیلی
ا و خانوادههای شلوغ داره که هیچ وقت درکش نکردم؛ چون خیلی زیادی به بچهه

 من یه خونهی
ساکت و خانوادهی خلوتی که پسرخالهام ازش حذف شده باشه رو به هر چیزی 

 !ترجیح میدادم
 .پسر عموهام و پسر خالههام دو قلوان با خود خالههام و پریا و پیمان -
 اون هم قل داره؟ -

نفرت داشتم. نفس عمیقی کشیدم و با صدای  باز بحث کشید به جایی که ازش

 :آرومی گفتم
 .آره پرهام هم یه داداش داره به اسم پوریا -

غذامون که تموم شد رفتیم تا من یه لباس بخرم واسه جشنی که مامان قراره به 

 مناسبت برگشتم
 .بگیره

لباسی که چشمم رو گرفت یه دکلتهی یاسی رنگ بود، باالش سنگهای رنگی و 

 داشت که درشت
جلوهی خاصی به لباس داده بود، کمرش تنگ بود و یه کمربند چرم بنفش کلفت 

 میخورد، دامن
 .طبقه طبقهاش پفدار بود و جلوش از زانو تا پایین باز بود

 10 
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لباس رو که پوشیدم عاشقش شدم، اندام کار شدهام رو خیلی رو فرم نشون میداد و 

 رنگ موها و
 .ردچشمهام زیباتر جلوه میک

سه دست لباس دیگه هم برداشتم و بعد از خریدهای شادی، برگشتیم خونهی من و 

 شروع کردیم به
جمع کردن وسایل. سوغاتها دوتا ساک شد. برای پسرها ساعت و ست ورزشی 

 آدیداس خریده
بودم و برای دخترها ادکلن و یه پیراهن کوتاه عروسکی، برای خانمها کت و شلوار 

 سنگ دوزی شده
ای مردها ریشتراش و ست کراوات و پاپیون زربافت. پولش زیاد شد؛ ولی تو و بر

 خانوادهی من اگه
 !کمتر از این خرج میکردم افت داشت و حرف درست میکردن

دو تا چمدون هم وسایل خودم شد یه دونه هم برای شادی و در آخر، ساعت یک 

 شب هر کدوم یه
 .طرف ولو شدیم و خوابیدیم

 :وابم بودم که با صدای وحشتناکی از جا پریدمصبح، جای قشنگ خ
 پارمیدا؟ -

با سر از رو تخت رفتم پایین، چند لحظه فقط به انگشت شست پام زل زدم تا مغزم 

 کار کرد و با
 :حرص داد زدم

 زهرمار. ای الل بمیری. چه مرگته باالی سرم آژیر میکشی؟ -
قتی دید نتیجه نمیده و چهرهی خبیثش رو، از نظر خودش مظلوم کرد که البته و

 داره خندهاش
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 :میگیره نیشش رو باز کرد و گفت
گفتم هیجان ایجاد کنم، تازه قراره شارلوت هم بیاد واسه خداحافظی. تو روح تو و  -

 هیجانت،
 !دخترهی روانی سکتهام داده میگـه خواستم هیجان ایجاد کنم

 !من یه هیجانی به تو نشون بدم -
م دنبال شادی. یه چشمم هنوزم بسته بود و گیج خواب با حرص پا شدم و افتاد

 بودم؛ ولی با همون
 .وضع شادی رو گیر انداختم، چندتایی کوبوندم تو سرش و رفتم سرویس

 :وقتی بیرون اومدم، صدای شارلوت هم میاومد، با خنده گفتم
 فقط حرف زدید یا صبحونه هم آمادهست؟ -

 11 

 
 .شارلوت: شیکمو

 :خاکستری روشن و خمارش و با لجبازی گفتم زل زدم تو چشمهای
 .دوست دارم -

 :پشت بندش ایشی گفتم و پشت چشمی نازک کردم که شادی با غرغر گفت
 .خیلی لوسی پارمیدا، باورکن پرهام حق داشته بگه بچهای -

با حرفش اخمام رفت تو هم و تمام ذوقم خوابید. یعنی حق داشت؟ نه نداشت! حق 

 نداشت در
راز عشق من با پوزخند بگه بچهای! هرچی هم که بودم اون حق نداشت. مقابل اب

 شادی که خودش
خیلی زود فهمید چی از دهنش پریده زود از آشپزخونه اومد بیرون و بغلم کرد، تند 

 تند عذرخواهی
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 :کرد و گفت
 .ببخشید پارمی، به خدا یه لحظه نفهمیدم چی گفتم -

. میدونستم شادی از حرفش قصدی نداشته؛ شارلوت هم با ناراحتی نگاهمون میکرد

 ولی ناراحتیم
 :دست خودم نبود

دیگه مهم نیست...حق داری، من زیادی بچه بودم و حاال وقتشه روی دیگهام رو  -

 .ببینه
 .پارمیدا سعی نکن تلخ بشی -
 .اون باید ببینه از من چی ساخته -

ش سرخ شده بود، نگاهم چرخید رو شارلوتی که داشت حرص میخورد؛ صورت سفید

 لبهای
کوچیک و گوشتیش رو جمع کرده بود و داشت با موهای خرماییش بازی میکرد. 

 وضع شادی هم
دست کمی از اون نداشت و قیافهی هردو آویزون بود. کم مونده بود خندهام بگیره؛ 

 ولی جلوی
 :خودم رو گرفتم. شارلوت با لحنی مثال عصبانی صداش رو کلفت کرد و گفت

 .ه گلم و ما هم پشتت! حاال یکم از این پسرخالهی سنگدلت بگو ببینممیبین -
بدون اینکه سعی کنم غلطی که تو به کار بردن فعل داشت رو بهش گوشزد بکنم، 

 خودم رو انداختم
رو مبل تک نفره که شارلوت و شادی هم نشستن رو مبل روبروی و من شروع 

 :کردم

 12 
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دهی مامان تنها نوههای پسرن؛ البته جز داداش خب پرهام و پوریا از طرف خانوا -

 من و حسابی
 .لوس بار اومدن

 همین اول کاری شادی خانم نذاشت یه من
 ِ م

 :کال منعقد بشه بعد بپره وسط! بیطاقت پرسید
 برادرن؟ -
 .آره، دوقلوهای خاله مونا -

 :این بار شادی اظهار وجود کرد و مجال نداد خودم به سئوالهاشون جواب بدم
 .پس دوقلو به دنیا آوردن از طرف خانوادهی مامانته -
آره. پرهام به خالهام کشیده و چشمهای خاکستری و پوست برنزه داره و مثل  -

 مدلهای ایتالیاییه؛
البته شغل شریفش هم مدلینگهها! ولی پوریا برعکس اون، سفیده و چشم و ابرو 

 مشکی و تقریبا
 .الغر

 .شارلوت: چه جالب
چشم غرهای رفتم که به حالت نمایشی دستشون رو کشیدن رو به جفتشون 

 دهنشون و مثال
زیپهای دهنهاشون رو بستن! و من هم وقتی مطمئن شدم قرار نیست حرفم قطع 

 بشه ادامه
 :دادم

 .آره، پرهام مغرور و سرده؛ ولی پوریا خیلی مهربون و گرمه -
م! البته فنجون قهوه چی گفتم! انگار دارم در مورد دو فنجون قهوه حرف میزن



 Ketabsaz.info              یران  کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ا

  

Www.Ketabsaz.info 17 صفحه  

 

 !سودمندتر از پرهامه
 !واهلل

 :شادی به نوع توضیحم در مورد اونها خندید و گفت
 چقدر فرق دارن! تو چرا از پرهام گَنده دماغ خوشت اومد حاال؟ -

سوالش دقیقا چیزی بود که بارها از خودم پرسیده بودم و حاال باز ذهنم رو درگیر 

 کرد و نشد به
حرفم خرده بگیرم و به جاش ترجیح دادم جوابش رو بدم تا پریدن شادی وسط 

 شاید خودم هم چیز
 :تازهای بفهمم

 13 

 
پرهام از بچگی محبوب تمام دخترها بود. بزرگتر هم که شد با قیافه و هیکلش و  -

 حتی اخالقش
دخترها رو جذب میکرد. همهی دخترهای فامیل دنبال اون و کوروش بودن؛ ولی من 

 حتی نفهمیدم
کی عاشق شدم! فقط یه روز به خودم اومدم و دیدم در حدی عاشقشم که اگه 

 هرچند وقت یه بار
نبینمش و دوروبرش نپلکم روزم شب نمیشه و حاضرم واسه یه توجهش هر کاری 

 .بکنم
به اینجا که رسیدم ساکت شدم، از یادآوری خاطراتم دپرس شدم و رفتم تو فکر که 

 شادی با دیدن
 :واسه عوض کردن حالم با شیطنت گفتاین حالت من و 

تا جایی که فهمیدم فامیلتون پر  پسره، من میام شوهر پیدا کنم و از همین  -
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 داداشت پیمان شروع
 .میکنم

از دست این دختر! همیشه بلده چطوری با لودگی و ادا درآوردن همه رو مجبور به 

 خنده کنه. اصال
 :باشم. خندیدم و گفتمیادم نمیاد تا حاال شادی رو ناراحت دیده 

 .پیمان هفت ساله عاشق رویا شده -
 :شادی با بهت و ناراحتی ساختگی که خیلی خندهدارش کرده بود گفت

 رویا کیه؟ -
- girl friendپیمان که بعد از برگشت من قراره بریم خواستگاریش. 

 جز جیـ*ـگر بگیره، چطور هفت سال داداشت رو رام کرده؟ -
ز روابط خصوصی بین داداشم و دوستدخترش به اونها بگم؛ ولی درست نبود که من ا

 اونها هم تو
این شیش سال سنگ صبور من بودن و میتونستم یه توضیح کوچیک در این مورد 

 بدم، پس با کمی
 :فکر کردن گفتم

وقتی رویا پونزده سالش بود و پیمان هفده، با هم دوست شدن. دوستی پاک و  -

 صادقشون هر روز
د و کم کم بهم قول ازدواج دادن تا امسال که خانوادهی رویا رضایت دادن قویتر ش

 بریم دخترشون
 .رو بگیریم

 :شادی پشت چشمی نازک کرد و گفت
 .خب بریم سراغ این کوروشی که گفتی. از اون بگو -

 14 
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 :هرسه بلند خندیدیم و من گفتم

ی باالخره . نترس خودت رو کنترل کن دختر، تا دوروز دیگه همهشون رو میبین -

 نمیترشی، ما
هفت تا پسر جیـ*ـگر و خوشگل و مجرد داریم؛ البته تا جایی که من میدونم باید 

 .مجرد باشن
 :شادی با آه عمیقی گفت

با شانس من، االن میریم میبینی همهشون ده تا بچه تو بغلشونه. شارلوت با خنده  -

 :گفت
یافهی شادی با دیدن فامیلهای تو و من هم میام ایران. اگه این طوری باشه، ق -

 زنهاشون دیدن
 .داره

 .کلی خندیدیم و البته شارلوت یه مشت هم از شادی خورد
 .باید قول بدی حتما یه روز بیای، دلمون برات تنگ میشه -

 .شارلوت: معلومه من شما رو ول نکرد
به لهجهی فارسیش خندیدیم و شادی بهش یاد داد فعل جمله رو درست بگه 

 . بعد با هم"نمیکنم"
رفتیم سر صبحونه و من تازه دیدم ساعت چهار صبحه و چنان اخمی تحویل شادی 

 .دادم که گرخید
بعد از صبحانه شارلوت میز رو جمع کرد و ما حاضر شدیم و با هم رفتیم فرودگاه. 

 ساعت شیش
 .پروازمون بود و االن ساعت پنج و ربع بود
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ا و خودمون هم یه قهوه خریدیم. منتظرروی چمدونها رو دادیم رفت قسمت باره

 صندلیها نشسته
 :بودیم که شادی گفت

 پارمیدا تو هنوز عاشق پرهامی یا دنبال انتقامی؟ -
 :صادقانه گفتم

 .نمیدونم -
 :شارلوت

 مگه میشه؟ -

 15 

 
اوایل میگفتم اگه نباشه میمیرم، وقتی اومدم اینجا واقعا داغون بودم؛ ولی کم کم  -

 همه چیز
کمرنگ شد و به فکر انتقام افتادم. حس میکردم فراموشش کردم؛ ولی تا قرار شد 

 برگردم ایران،
 .دوباره ذهنم رفت پیش اون و دلم باز بیتاب شد
 .شارلوت: به خودت تلقین نکرد.کم نفوذ بد بزنید

 :دوباره خندهام گرفت و گفتم
 .عشقم درستش نفوسه و باید بگی تلقین نکن -

یم که با اعالم شماره و اسم پرواز ما، هر دو رفتیم تو بغـ*ـل سه تایی خندید

 شارلوت و بعد از کلی
اشک و گریه و خداحافظی طوالنی رفتیم طرف راهروی بازرسی بدنی و تحویل 

 .پاسپورتها
حدود دوازده و نیم ظهر باید میرسیدیم و من هم همون ساعت رو به پریا اس ام اس 
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 و بعد گوشیم
 .رو خاموش کردم

تا نشستیم شروع کردم به آنالیز اطراف، همهی مسافرها لباسهای پوشیده و مناسب 

 رفتن به ایران
پوشیده بودن، مهماندارها هم محجبه بودن. با غرغری کوتاه از تاریکی محیط 

 شکایت کردم، کرکرهی
 : پنجره رو باز کردم و زل زدم به بیرون که شادی گفت

 خبر دادی؟ -
 .آره -
 کیا میان؟ -
قراره فقط خود بابا اینا بیان. فردا عصر هم یه مهمونی بزرگ تو ویالمون گرفته  -

 میشه و فامیل رو
 .اونجا میبینی

 .چه باحال -
 .آره بابا، یه ماهه مامان و پریا دارن واسه جشن برگشتن من برنامهریزی میکنن -
 .اوهو. فک کنم واسه عروسیت مامانت یه سال رو تاالر وقت بذاره -
 :ا یادآوری غرغرها و وسواسهای مامان بلند خندیدم و گفتمب

 16 

 
اصال بعید نیست! همین ویالمون رو تا حاال دست دوتا دیزاینر داده، پریا پای تلفن  -

 میگفت باز
 .هم ناراضیه

فکرنکنید خیلی عجیبه ها؛ نه! واقعا مامان  من یا بهتر بگم، سیستم خانوادهی من 
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 این مدلیه؛ یعنی
لسفهی ما اینه. ما زندگی نمیکنیم که پول در بیاریم ما پول درمیاریم که کال ف

 زندگی کنیم و هیچ
ابایی هم از خرج پولهامون نداریم و همین هم باعث شده تو خرید و این جور مسائل 

 وسواس
 .بیشتری نشون بدیم

 .پس خانوادگی ولخرجید -
 .آره بابا ارثیه -
 چند نفر رو دعوت کردن؟ -
 .شصت تایی میشنحدود  -
 .با توصیفات تو انتظار داشتم بیشتر باشه -
 .قراره فقط فامیل باشن -

 :شادی زیر لب غرغر کرد
فامیل نیستن که! قدر یه ارتش آدم دارن، تازه خونسرد میگـه قراره فقط فامیل  -

 .باشه
فامیل رو با لحن کشداری مثل لحن من گفت که از حالت گفتنش بلند خندیدم و 

 :گفتم
آخه دوست داریم تو مهمونیها همه همدیگه رو بشناسن؛ واسه همین تعداد غریبه  -

 تو
 .جشنهامون کمه

 :شادی با بهت گفت
 یعنی تمام فک و فامیل هم رو میشناسن؟ -
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آره، میدونی... خانوادهمون زیاد دورهمی میگیره و همیشه همهمون هستیم. هرماه  -

 یه خانواده یه
زه و همهی اینها رو به عالوهی دوستها و فامیلهای خودشون مراسم بزرگ راه میاندا

 هم دعوت
میکنه، این طوری همه با هم آشنا هستن. من پایهی ثابت جمعها رو گفتم که حدودا 

 شصت نفر
 .میشن

 17 

 
 چند وقته این رسم رو دارید؟ -
رگ از وقتی یادمه همین بوده، هر پنجشنبه هم همهی بچهها و نوهها خونهی بابابز -

 .جمع میشن
 .واو دختر، مثل تو فیلمهایید -

 :غمگین خندیدم و گفتم
 .اگه این دور هم جمع شدنهای زود به زود نبود اونقدر وابستهی پرهام نمیشدم -

شادی با زیرکی و البته کمی هم ضایع بحث رو عوض کرد، من هم به روی خودم 

 نیاوردم که فهمیدم
چطور شد؟ چهجوریه که فامیل  -کردم. و خسته از بحث قبلی، به حرفش توجه 

 طرف مامانت و
 بابات با همن؟

دلم نمیخواست زیاد در این مورد حرف بزنم؛ ولی خب شادی بهترین رازدارم بود و 

 حقش بود که
 .بدونه
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 .پیچیده است -
 .بگو -
خب بابا. بابابزرگم فقط یه برادر داشته. اون هم سه تا دختر و یه پسر کوچیک  -

 تصادفداشته که 
میکنه و میمیره. بعد از مرگش زنش هم میذاره و میره خارج و این بچهها اضافه 

 میشن به جمع
خانوادهی عموشون یعنی بابابزرگ من و میشن بچههای اون؛ ولی خب همه میدونن 

 که اونها
بچههای برادر بابابزرگم هستن. یکی از اون دخترها مامان من بوده که دل بابام رو 

 لمیبره. اوای
بابابزرگم مخالف بود، میگفته با هم خواهر و برادرید؛ ولی وقتی دید این دوتا 

 گوششون بدهکار
نیست موافقت کرد ازدواج کنن و این طوریه که خانوادهی پدری و مادری من تقریبا 

 !یکیه
 :شادی با دهن باز زل زده بود به من و کمی بعد جیغ زد

 خیلی باحاله. پس مامانی کیه تو بود؟ -
 .مامانی خاله ی مامانمه. اون و شوهرش برای مامانمینا مثل پدر و مادر بودن -

 :بلند و با هیجان گفت
 !واو -
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چند نفری چپ چپ نگاهمون کردن و یکی از مهماندارها اومد و ازمون خواست 

 سکوت رو رعایت
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دم یکنیم. شادی از خجالت سرخ شد که البته خیلی خوردنی و بانمک شد. آروم خند

 :و گفتم
 .حاال نمیخواد سرخ شی -

 :چپ چپ نگاهم کرد و گفت
 .من یه ذره میخوابم، رسیدیم بیدارم کن -
 .باشه -

با تکونهای هواپیما چشمهام رو باز و بیرون رو نگاه کردم، تو فرودگاه ایران بودیم. 

 خمیازهای
 :کشیدم و شادی رو بیدار کردم

 .خواهری پاشو رسیدیم -
 .بیدارم -
 .س چشمهات رو باز کنپ -
 .نمیخوام -
 !ا َه شادی پاشو دیگه -

با نشستن هواپیما تکون شدیدی خوردیم که شادی پرید هوا و صاف نشست 

 :سرجاش
 .چشونه اینا؟ با مالیمت فرود بیان دیگه، َزهرهام آب شد -

لپم رو باد و چشمهام رو لوچ کردم؛ این دختر زیادی تنبل و خواب آلو بود. نمیدونم 

 چطور این همه
 !سال واحدهای صبح رو برمیداشت؟

 :با دهن کجی و لحن لوسی که از اعصاب خرابم سرچشمه میگرفت گفتم
دفعهی دیگه میگم مالحظهی خوابت رو بکنن. پاشو دیگه خرس گنده. همه پیاده  -
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 !شدن جز ما
 .چرا خالی میبندی؟ تازه پلهها رو آوردن -
 . کم حرف بزن و پاشو -
 .یش ماههی لوسپاشدم ش -
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 .شادی تو الل بشی من خیلی بیشتر دوستت دارم -
 .غلط کردی، اون موقع همه دوستم دارن، هنر میکنی االن تحملم کن -

 :خندهام رو خوردم و دستشو کشیدم طرف خروجی که باز جیغش در اومد
 هووی من رو مثل کش تنبون کجا میکشی؟ -

 :با حرص داد زدم
 .ل شوشادی دو دقیقه ال -

مردمی که اطرافمون بودن انگار که با دوتا دیوونه طرفن چپ چپ و با تاسف 

 نگاهمون کردن. شادی
 :بیخیالی طی کرد و گفت

 .من رو نخورا صاحب دارم -
خدا! آخه کم خلق کن؛ ولی با کیفیت خلق کن دیگه. چیه این جنس بنجول که 

 انداختی بغـ*ـل من؟
 :د گفته بودم که شادی غریدظاهرا تیکهی آخر افکارم رو بلن

 حاال دیگه من جنس بَدَم؟ -
 .بَد نه گلم، بنجولی -
 .پارمیدا میکشمت -
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 غلط میکنی! دور و برت رو نگاه کن ببین خانوادهام رو میبینی؟ -
 عقل کل من از کجا بشناسمشون؟ -
 .راست میگی. پس ساکت شو خودم نگاه کنم -
 !ز میشه؟حاال دیگه من ساکت شم تو چشمهات با -

با چشم غرهام باالخره خفه شد که خیلی زود با دیدن پیمان دلم غنج رفت و زود 

 :گفتم
 .اوناهاشن -
 کدوم هاشن؟ -
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 اوناها دیگه، که مانتو -

 ِ ختر
 اون د ی قرمز پوشیده با اون پسر بلوز آبیه پیمان و پریا هستن. مامان و

 .بابام هم پشتن
 !چه خوشتیپن. مامانت خیلی جوونههاهان دیدم. خواهر و برادرت  -
 .آره مامان پیمان اینها رو تو سیزده سالگی به دنیا آورده و من رو دوسال بعدش -
 !شوخی کردی دیگه االن مگه نه؟ -
نه بابا اصال یکی از دلیلهای مخالفت بابابزرگم همین بود؛ سن کم بابا و مامانم! ولی  -

 خب اون
 .زمان که این طوری نبود

 !بعج -
 بیخی -
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 ِ ل
 .ا اون. پیمان من رو دید، بیا بریم پیششون

کمی که نزدیکتر شدیم، پریا انگار که کش دررفته است، با آخرین سرعت خودش رو 

 پرت کرد روم
 :و شروع کرد به آبیاری کردن من. صدای جیغ جیغوش به گوشم رسید

ر عوض شدی پارمیدا؟ وای آبجی دلم برات یه ذره شده بود قربونت برم. چقد -

 بالشی! ) قبل از رفتن
 (من یه کوچولو تپل بودم و پریا واسه حرص دادن من به من بالش میگفت

 یهو فاصله گرفت و با تعجب گفت: پارمیدا الل شدی؟
 مگه میذاری حرف بزنم؟ -

 : پیمان که حاال کنارمون بود من رو کشید تو بغلش
ریا رو هم حسابش نکن، چطوری نفس داداش؟ چه عجب برگشتی دختر؟ این پ -

 بچه از ذوقش
 .صبح مانتوی نارنجی رو با شلوار سبز ست کرده بود

 .همه خندیدیم و جیغ پریا بلند شد
بعد از بغـ*ـل کردن مامان و بابا، بابا با اشاره به شادی که معذب وایستاده بود 

 :گفت
 دخترم دوستت رو معرفی نمیکنی؟ -
 .دیهوای کال یادم رفت. این دوستم شا -
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 .شادی با ادب و آرامشی که متضاد شخصیتش بود با همه آشنا شد

پیمان برای تحویل گرفتن چمدونها با من اومد و وقتی اون پنج تا چمدون بزرگ رو 
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 دید چپ چپی
 :نثار من کرد و گفت

وا داداش حرفها میزنیها!  -باز تو دوتا دونه مغازه دیدی جیبت رو خالی کردی؟ -

 وجنس اونجا ر
 ول میکردم تا از ایران خرید کنم؟

چشه مگه اینجا؟ هم ارزونتره و هم مطمئنا پوشیدهتر از دوتا تیکه پارچهای که تو  -

 .خریدی
خندهام گرفت و دیگه چیزی نگفتم. با کمک چرخ دستی چمدونها رو بردیم کنار 

 ماشین. بابا با
 :آرامش همیشگیش گفت

رجور میخوای بیار خونه، من فقط دوتاش رو تو خب پارمیدا بابایی االن اینها رو ه -

 ماشینم جا
 .میدم

غرغری کردم و در آخر پیمان دلش سوخت و یه تاکسی فقط واسه این دم و دستگاه 

 من گرفت و
 .رفتیم که سوار ماشین بشیم

بابا بنز خودش رو آورده بود و تقریبا راحت همه جا شدیم. من وسط پیمان و پریا و 

 لتقریبا تو بغـ*ـ
 !پیمان بودم

شادی و پریا خیلی زودتر از چیزی که فکر میکردم جیک تو جیک شدن و تا خونه 

 یه ریز حرف زدن
 .و پچ پچ کردن

تا رسیدیم، با شوق به عمارت سفیدی که مثل برف وسط خونههای لوکس 
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 میدرخشید نگاه کردم. یه
یی جلوی خونه ساختمون چهار طبقه با یه حیاط نسبتا معمولی که از نردههای طال

 حیاط کامل دیده
میشد. یه جورایی خونهمون شبیه ویال بود. توی حیاطش یه باغچه تزئینی و یه تاب 

 و پشت
 !ساختمون یه استخر بود که به خاطر دیوار بلند پشتی از بیرون دید نداشت

ما طبقهی اول زندگی میکردیم و قرار بود سه طبقهی دیگه بعد از ازدواج ما، به 

 زده بشهاسممون 
حتی اگه جای دیگهای زندگی کنیم. نقشهی این خونه رو یکی از بهترین دوستهای 

 بابا واسهاش
کشیده بود و روش کار کرده بودن. داخل هر چهارتا خونه داخل شبیه هم بود. خونه 

 چهارصد متری
بود، پنج خوابه و تقریبا دوبلکس؛ یعنی اتاقها با چهارتا پلهی سنگی از سالن جدا 

 .دنمیش
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 :تا رفتیم تو، شادی دم گوشم با لحن کشیده و التی گفت

 .بابا پولدار -
 :خندیدم و گفتم

 مگه خونهی شما چند متره؟ -
 .دویست و ده متر، سه خوابهست -
اینجا با بالکن مفید سیصد و نود و پنج متره و پنج خوابهست. طبقهی زیرزمین هم  -

 که با یه سطح
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 !پارکینگهشیبدار به حیاط وصله، 
 .چه باحال -
 .از دست تو. پاشو بریم اتاقت رو نشون بدم -

من گاهی فکر میکردم که حاضر بودم تمام این امکانات زندگیم رو بدم تا پرهام مال 

 من بشه و یا
حداقل برگردم به روزهای شاد گذشته که دغدغهای جز نمرهی بیست نداشتم؛ ولی 

 متاسفانه این هم
 !هر باشکوه و رویایی با درونی پر از دردشد زندگی من. یه ظا

 اتاق من؟ -
 :حرف شادی از دنیای افسردگی پرتم کرد بیرون و سرسری گفتم

 .آره دیگه اتاق مهمان که میشه اتاق تو -
 .پس بدو -

شادی رو بردم اتاق پونزده متری که دکور سبز کمرنگ داشت. تقریبا ساده چیده 

 شده بود، یه تخت
 .لی با کمد و آینهدونفره و میز عس

 .شادی شروع به بازکردن ساکش کرد و من هم بعد از شیش سال رفتم اتاق خودم
 .اتاق آخر مال من بود. یه اتاق سی و چهار متری بالکندار با دکور سیاه و لیمویی

وسط اتاق، چسبیده به دیوار یه تخت سلطنتی سیاه بود که از باالش پرده میخورد و 

 مثل فیلمهای
وقتی پردهاش رو میکشیدم توش مشخص نبود و شکل یه مکعب مستطیل خارجی 

 سیاه رنگ دیده
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میشد. یه طرف اتاقم شبیه اتاق کار بود. میز تحریر سیاه براق با کتابخونهی نسبتا 

 بزرگم رو دیدم و
کمی اون طرفتر میز کامپیوتر و سیستم صوتی بود. یه کامپیوتر صفحه تخت سیاه 

 رنگ که اون
 .جدیدترین مدل بود موقع

یه طرف اتاقم کال کمد کشویی لباس و کفش بود و گوشهاش در بالکن قرار داشت. 

 تنها چیزهایی که
به اتاق ماتم گرفتهام رنگ میدادن فرش لیمویی رنگ حجم دار کف اتاق بود و 

 رگههای لیمویی رنگ
مویی ای لیتو در کمدم و کتابخونه و بالشهای لیمویی قلبی شکل  روی تخت و رگهه

 رو تختیم! یه
میز عسلی کوچیک و ست کمد کنار تخت بود که روش یه عکس خانوادگی به چشم 

 میزد، قاب
عکسم پُر و زرد رنگ بود. عکس توش مربوط به تولد پریا بود و همهی جوونهای 

 فامیل دور هم
الدن  بودیم) من و پیمان و پریا و پرهام و پوریا و کوروش و داریوش و رضا و آنیتا و

 و الله و آرتام و
حمید و حمیده( همه دور کیک جمع شده بودیم و عمهام عکس انداخته بود. لبخند 

 خستهای به
چهرهی بدون لبخند و سرد پرهام زدم و عکس رو دوباره گذاشتم سر جاش. وقتی 

 پیمان چمدونهام
در رو آورد، مشغول باز کردن و چیدن وسایل شدیم. سوغاتها رو هم از چمدونها 

 آوردم. همه تو
نایلونها و جعبههای برند بودن، هدیه هرکس رو تو یه نایلون کردم و چند دقیقهای 

 به سوغات
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پرهام زل زدم. توی جعبهی ساعتی که برای پرهام خریده بودم گل رز پرپر شده بود، 

 رنگ ست
ورزشیش هم رنگ مورد عالقهاش یعنی خاکستری بود که بهش عطر زده بودم، از 

 عطر تلخ وهمون 
گرون خودش که وقتی خودش رو نداشتم با مصیبت گشتم و عطرش رو پیدا کردم 

 .تا همدمم بشه
 :کار کادوها که تموم شد صدای پیمان از دم در اومد

 .پارمیدا مامان میگـه بیایید شام -
 .باشه. برو اومدم -

ده بود. کش و قوسی به بدنم دادم و رفتم بیرون. تو آشپزخونه مامان میز رو چی

 برعکس اکثر فامیل،
ما خدمتکار یا آشپز نداشتیم و مامان دوست داشت خودش به همهی کارها برسه، 

 هر چند که به
خاطر کارهاش خیلی وقتها وقت کم میآورد؛ ولی عاشق آشپزی بود و خونه هم 

 همیشه از تمیزی
 .برق میزد

 به به؛ مامان خانم چه بویی راه انداختی. غذا چیه؟ -
 .: کبابه شیکمومامان
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 .ایول، خیلی وقته نخوردم -

 پیمان: مگه اونجا کباب نداره؟
چرا داره؛ ولی حوصله نداشتم برم، معموال از فست فود بغـ*ـل خونه خرید  -
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 میکردم یا شادی
 .آشپزی میکرد
 .بابا: تنبلی دیگه

 .پریا: بس که لوسش کردید
 هنوز آتیش نسوزونده؟ پیمان: ولی انصافا دقت کردید از وقتی برگشته

 .پریا: یخش آب بشه باز میشه همون جیغ جیغوی قدیم
پوزخندی زدم و چیزی نگفتم، شاید بعضی اخالقهام هنوز همون بود؛ ولی دیگه 

 سرخوشی سابق رو
 .نداشتم

شادی که دولپی داشت میخورد گفت: خیلی خوش مزهاست خانم حسینی، دستتون 

 .دردنکنه
 . راحت باش بگو مینا، مگه چقدر ازت بزرگترم؟مامان: نوش جونت دخترم

 .شادی وسط خنده گفت: چشم میناجون
شام تو فضای دوستانهای خورده شد و رفتیم بخوابیم که فردا کلی کار بود و جشن 

 !هم داشتیم
نایلونها و بسته بندیهای کادو رو قرار بود پیمان ببره بذاره تو یکی از اتاقهای ویال و 

 خودمون هم
 .بح بریم اونجااز ص
*** 

ساعت چهار بود و دونه دونه میرفتیم زیر دست آرایشگر مخصوص مامان و از لولو به 

 هلو تبدیل
 !میشدیم. البته من که هلو بودم

 قرار بود عصر دی
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 ِ ج
 :ی بیاد. پیراهنم رو که پوشیدم پریا جیغش دراومد

 .وای دختر مثل پرنسسها شدی -
 :با ناز گفتم
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 .ونم. البته تو هم بد نشدیخودم مید -

که یه پس گردنی از پریا خوردم و خندیدم. واقعا خوشگل شده بود! پریا و پیمان 

 مثل مامان
چشمهای سبز و خاکستری داشتن که البته بیشتر خاکستری بود تا سبز، تقریبا 

 رنگ چشمهای
 !پرهام

فید و تم کامال سولی من بیشتر شبیه بابا بودم و شباهت کمی به مامانم داشتم. پوس

 صاف بود و
موهام دقیقا رنگ موهای گارفیلد کارتون بچگیهام بود؛ نارنجی! همه میگن خیلی 

 خوشگلم و همین
بهم حس اعتماد به نفس میده. البته بگم که تو دورانی که مثل خنگها به پرهام ابراز 

 عالقه کردم
 !دورهی زشت بودنم بود

بودم رو پوشیدم. موهام رو که تا گودی  پیراهن بنفش بلندی که از لندن خریده

 کمرم میرسید
 آرایشگر کمی

 ِ ل
 مرتب و کوتاهش کرده بود، مدل باز درست کرده بودم و فقط پشتش مدل شل و و
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یه بافت عجیب و غریبی بود. پریا یه لباس شب بلند آبی تیره که از بغـ*ـل چاک 

 داشت و کار دست
 .اه آبی رنگبود پوشیده بود و شادی یه پیراهن کوت

مامان هم یه کت و دامن اندامی سیاه شیک پوشیده بود و موهاشو شینیون کرده 

 بود، البته مدلش
 .طوری بود که انگار داره باز میشه

همه راس ساعت هفت آماده بودیم که در رو زدن و اولین گروه مهمونها رسیدن. 

 دایی مهدی بود
و سفید بود. از مامان بلژیکیش  با زنش و پسرشون رضا. رضا مثل باباش قدبلند

 زندایی سوزان،
چشمهای گربهای آبی تیره به ارث بـرده بود که با دیدن من برق زد! دایی من رو 

 کشید تو بغلش و
 .گفت: چقدر بزرگ شدی وروجک! خانم شدی

 .مرسی دایی جون -
 .رضا: خوش اومدی دختر عمه. آب و هوای اونجا بهت ساخته ها

 :دم که زندایی بغلم کرد و با لهجهی دوست داشتنیاش گفتخندیدم و تشکر کر
 .خوش اومدی گلم، دلمون برات تنگ شده بود -
 .شرمندهام دیگه زندایی مشغول درس بودم -

 26 

 
بعد از اونها خاله مبینا و شوهرش با دو تا دختر خالههام، الله و الدن اومدن که هردو 

 با جیغ لهم
وچکتر بود و هر دو شکل هم بودن، صورتای گرد و کردن. الله یه سال از الدن ک

 چشمهای
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 .کشیدهی سیاه با لبهای قلوهای، هر دو هم خیلی مهربون بودن
 .دخترها خفه شدما -

 .الله: وای پارمیدا خیلی ملوس شدی
 .الدن: دختر چه خوش اندام شدی تو

 !الدن فقط پنج سال از من بزرگتر بود و کمی تپل
 زد و محکم بغلم کرد: چطوری عزیز خاله؟ خالهام اونها رو کنار

 ممنون خاله جون، شما خوبید؟ -
 .خاله: شکر گلم، این دو تا بذارن من هم خوبم

 .صدای اعتراض همزمان الله و الدن همرو به خنده انداخت
بعد از اونها عموهام با هم اومدن. عمو شهریار یه زن افادهای و حسود ولی قابل 

 تحمل داشت، با
چه که دخترش آنیتا هم بگی نگی تو غرور و افاده به مامانش رفته بود؛ ولی دوتا ب

 دختر خوبی بود
در کل و... پسرشون آرتام مثل عموم مهربون و مثل داداشم عزیز بود. عمو شهاب هم 

 زنش به
 !خاطر سرطان فوت شده بود و دو تا پسر فوق العاده داشت؛ کوروش و داریوش

 .ا خانم. عمو رفتی پشت سرت رو هم نگاه نکردیهاعمو شهریار: سالم پارمید
 .شرمندهام عمو جون -

 !عمو شهاب: دشمنت شرمنده عزیزدلم. بیا بغـ*ـل عمو ببینم
 .عمو رو بغـ*ـل کردم واون هم سرم رو بوسید. لبخندی زدم و عقب رفتم

کوروش و داریوش و آرتام هم مثل رضا اول سرتا پام رو برانداز کردن که خب 

 تها حق داشتن؛بدبخ
چون من خیلی تغییر کرده بودم، باهام دست دادن، خوشآمد گفتن و در آخر به 
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 خاطرگرفتن
 .مدرک بهم تبریک گفتن

 27 

 
داریوش با دیدن شادی طوری نیشش باز شد که من هم خندهام گرفت. داریوش 

 چشم و ابرو
لزلهی ما مشکی ولی جذاب بود و حسابی شوخ و شر و شیطون و زوج خوبی واسه ز

 میشد؛ برعکس
 .اون کوروش، خیلی آقاوار و آرتام خیلی ساکت و مهربون بودن

 .همه نشسته بودیم که عمه شهره اومد
پوف! عجب خانوادهای! به قول شادی ارتشن؛ ولی معرفیشون الزمه. عمهام کمی 

 خشک ولی
 مهربون بود و دوتا هم بچه داشت. حمید و حمیده که بیست و بیست و یک ساله

 بودن، چشم ابرو
 !مشکی ولی سفید و بور بودن ترکیب جالبی بود و البته جذاب
 !بعد از اونها باالخره اصل کاریها اومدن، خانوادهی خاله مونا

 .شادی: وای پارمیدا این خالهات که کپی اون خالهاته
 .عقل کل مثال دوقلوان ها -

 .رو به مامانم دادبا داخل شدن پرهام هردو ساکت شدیم. دسته گل توی دستش 
چشمهام روی اون زوم بود. قدی بلند و هیکل ورزشکاری داشت با یه چهرهی 

 بینقص و زیباتر از
قبل روبروم بود! نفسم بند اومد؛ ولی سعی کردم به روم نیارم. موهای خامهای 

 بلندش رو به طرف
م راست زده و کت و شلوار کتان اسپورت پوشیده بود. با سقلمهی شادی به خود
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 اومدم و نگاهم رو
 *** .دوختم به خالهام

 :دانای کل
از صبح که با صدای غرغرهای مادرش از خواب بیدار شده بود با اعصابی خراب 

 روزش را شروع کرده
و برای تشریففرمایی دخترخالهی از نظر خودش خودخواه و لوسش دسته گل خریده 

 .بود
زان و لوسی بود که به طرز تنها چیزی که از پارمیدا به یاد داشت دختر آوی

 مسخرهای به او ابراز
عالقه کرده و درست زمانی که فراموش کرده بود که از ابتدا چنین شخصی در 

 طالعاش بوده، پارمیدا
 !برگشته بود

تا عصر تمام خانواده آماده بودند. برادرش پوریا با هیجان برای دیدن دخترخالهی 

 بانمک و پرتب و
ه بودش ماشین را از کارواش تحویل گرفت و همه با هم به تابش که شش سالی ندید

 سمت ویالی
 .لواسون به راه افتادند

 28 

 
به محض وارد شدن، پرهام دسته گل را به دست خالهی مهربانش داد و بعد با دیدن 

 دختر
روبرویش شک زده شد، سعی کرد بین او و دختر خالهی پرجوش وکک و مکی که با 

 دندان
و موهای کوتاه خرگوشی جلوی در میایستاد و با هیجان سالم میداد ارتودنسی شده 
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 شباهتی پیدا
 !کند؛ ولی موفق نشد. دختر روبرویش زیادی زیبا بود
 :سعی کرد به خودش مسلط شود، مغرور و سرد گفت

 .سالم دخترخاله، تبریک میگم -
 :با حرف زدن پارمیدا تعجب کرد. صدایش نرم ولی سرد و بیاحساس بود

 .سالم پرهام، ممنون -
بعد هم سریع، با هیجان و التهاب درونی و برای پنهان کردن ضعفش از پرهام 

 چرخیده بود و با
لبخند مصنوعی با خالهاش احوال پرسی کرده بود و به پوریا دست داده بود. شادی 

 هم با دقت هر
 دا را زیرچه تمامتر در حاشیهی این احوال پرسیها، تک تک واکنشهای پرهام و پارمی

 نظر گرفته
 .بود

پرهام با جمع و جور کردن خودش، اخمی به ابروهایش نشاند و به طرف بقیهی 

 پسرهای فامیل
چرخید که لحظهای چشم در چشم نگاه عصبی و کالفهی آنیتایی شد که خیره به او 

 بود؛ لبخند
 .نامحسوسی به آنیتا زد و رفت تا سرجایش بنشیند

ید، پارمیدا بلند شد، هیجان دیدن پرهام بعد از شش کمکم سر و صداها که خواب

 سال را فروخورد و
 :با صدای رسایی گفت

لطفا همه بشینید تا من سوغاتهاتون رو بیارم بدم و یه سورپرایز هم دارم، تو  -

 کادوی پسرها
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 .یکیش کمی متفاوته، حاال شانس هر کی که افتاد
د که شادی بسته به بغـ*ـل دوباره سروصدا و مسخره بازی جوانترها شروع ش

 بازگشت. کامال
حواسش بود که طبیعی رفتار کند و بیتوجه و بدون حتی نگاه کوچکی به پرهام 

 طوری بستههای
کادو را به دست پسرها داد که کادوی متفاوتی که فقط از روی نقطهی سیاه و 

 کوچک روی
به کادوها کرد. جعبهاش قابل شناسایی بود تحویل پرهام داده شد! پرهام نگاهی 

 ظاهرا همه شبیه
 هم بود پس کادوی متفاوت کدام بود؟

 29 

 
با کنجکاوی کادوی خودش را باز کرد و با دیدن ساعت نقرهای رنگ متعجب شد؛ 

 یعنی برای همه
این همه خرج کرده بود؟! ساعت نقره؟! آن هم سه موتوره؟! به این گرانی؟! سئوال 

 بعدی این بود
عت همه گل سرخ پرپر شده هست؟ کادوی بعدی ست ورزشی که آیا در جعبهی سا

 آدیداسی بود
که درست رنگ مورد عالقهاش و همرنگ چشمان خاکستریاش بود، برای دیدن بافت 

 لباس کمی از
آن را از بستهاش درآورد که با بوی تند عطری که در بینیاش پیچید حیران ماند؛ 

 لباس بوی خودش
ال اوست و از کمد خودش خارج شده. کامال مطابق را میداد! انگار که سالهاست م

 سلیقهی
خودش بود، عطرزده شده و آمادهی پوشیدن بود. همینطور شوکه لباس در دستش 
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 مانده بود که
 :داریوش چنگی به جعبهی ساعت انداخت و با صدای بلندی گفت

 .ا  بچهها متفاوته مال پرهام شده. المصب ببین چه ساعت جیگری گیرش اومده -
 .کوروش: شانس نداریم که

همه بلند به خنده افتادند؛ ولی پرهام با نگاه خاصی به طرف پارمیدا چرخید تا حتی 

 شده از
چشمانش دلیل این کارش را بداند؛ ولی پارمیدا عوض شده بود! دیگر چیز قابل 

 خواندنی در نگاه
ا ظاهری آرام سردش نبود و خیلی عادی نگاهی به پرهام کرد و با درونی متالطم؛ ام

 به طرف عمویش
 .چرخید و در پاسخ تشکرش وظیفه بودی تحویل داد

همه از هدایا راضی بودند و مشغول تعریف و تمجید بودند که با خاموش شدن 

 چراغها و روشن
شدن رقـ*ـص نور و شروع آهنگ، دخترها جیغی از سر شور کشیدند و کم کم 

 .وسط سالن پر شد
عکس گذشته که پارمیدا از ترس طرز فکر پرهام و به در کمال تعجب پرهام و بر

 امید رقصیدن با او
گوشهای مینشست و اصال نمیرقصید و در کل اصال رقصی بلد نبود که بخواهد 

 برقصد، حاال این
 .دختر جدید با طنازی مشغول چرخ خوردن در آغـ*ـوش آرتام بود

را خیره میکرد و  پاهای سفید و خوش تراشش در زیر رقـ*ـص نورها هر نگاهی

 پیمان از گوشهی
سالن شش دانگ حواسش به خواهر دلبرش بود و ظاهرا فراموش کرده بود که 

 رویاجانش نتوانسته
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به جشن بیاید و با بهانهی مسخرهای مثل نداشتن لباس جدید پیمان را دست به 

 .سر کرده
ه با گاه میکرد کنگاه پرهام به نگاه آنیتای خشمگینی گره خورد، با اخم به برادرش ن

 لخند با پارمیدا
 .میرقصید

 30 

 
فکر خبیثی در یک ثانیه به سرش زد و با لبخند مغروری به سمت آنها قدم برداشت 

 و با لحن
 :مالیمی به پارمیدا گفت

 دختر خاله، داداشم رو میدی یه دور برقصیم؟-
رفتن آرتام، آرتام لبخندی زد و به پارمیدا نگاه کرد که با سرش موافقت کرد. با 

 پرهام به پارمیدا
نزدیک شد که آهنگ جدیدی هم شروع شد و موزیک مالیم تانگویی پخش شد. 

 پرهام دستانش را
دور کمر پارمیدا حلقه کرد و او را به طرف خودش کشید، پارمیدا هم شوک زده در 

 آغوشش پرتاب
 شد و با هول و کمی سرخ شدن دستهایش را روی سـ*ـینههای ستبر پرهام

 گذاشت و مشغول
رقصیدن شد، سعی میکرد عادی رفتار کند و کمی بعد هردو هماهنگ با هم مشغول 

 تاب خوردن
بودند. در این میان آنیتا با خشم سالن را به قصد حیاط ترک کرد که از دید پرهام 

 !هم دور نماند
 :پارمیدا سعی کرد بحثی بین خودش و پرهام باز کند و مثال بیخیال گفت
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 برها؟چه خ -
 .خبرها که دست توئه. عوض شدی -
 .الزم بود بزرگ بشم -

 !لحنش شیطان بود؛ ولی چشمانش خشمگین
 .فکر نمیکردم انقدر حرفم موثر باشه -
 .ولی بود -
 یعنی االن نیست؟ -
 .خیلی وقته بیخیال شدم. بزرگ شدن عالیقم رو هم عوض کرد -
 !جالبه -

ر شده بود. به هیچ وجه حوصلهی تعجب کرده بود؛ ولی برای خودش هم بهت

 پارمیدای سابق و
 !آویزان را نداشت؛ پارمیدای االن به مراتب قابل تحملتر و حتی جذابتر بود

 .برای من نبود. ولی گذشت و ارزشش رو هم داشت -
 :پرهام با شیطنت گفت

 31 

 
اگه میدونستم بزرگ بشی مثل جوجه اردک زشت قو میشی بیشتر رو ابراز  -

 رمانتیکت فکر عالقهی
 .میکردم

 :پارمیدا با حس تحقیرشدن بالفاصله اخم کرد و جدی گفت
 پسرخاله بهتره اون حماقتها و روزهای بچگی رو فراموش کنیم، نه؟ -

لحنش کامال دستوری و خشن بود، پس پرهام هم عقب کشید و با لبخند لحن صلح 
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 جویانهای
 :گفت

 پشیمونی االن؟ -
 .شد من نمیرفتم لندن و هیچ وقت هم انقدر موفق نمیشدمنه! اگه اون طوری نمی -
 .خوبه! پس یکی بهم بدهکاری -
 .چرا که نه، هر وقت کمکی الزم داشتی روم حساب کن -
 .البته -

با فعال کوتاهی، پارمیدا عقب کشید و پرهام هم سرجایش برگشت و خوشحال از 

 اینکه فهمید آنیتا
ه که به دخترعمویش حسادت بکند به فکر فرو آنقدری نسبت به او احساس پیدا کرد

 *** .رفت
 :پارمیدا

 هنوز نگاه میکنه؟ -
 .شادی: آره

 چهجوریه نگاهش؟ -
 .خیلی خیلی معمولی و مغرور؛ البته یه طرف دیگه رو هم نگاه میکنه گاهی -
وای شادی دیدی؟ خودش اول نزدیکم شد. احمق فقط به ظاهرم جذب شده، آی  -

 !من تالفی کنم
 پارمیدا؟ -
 هان؟ -
 اون کیه؟ -

 32 



 Ketabsaz.info              یران  کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ا

  

Www.Ketabsaz.info 46 صفحه  

 

 
 کی؟ -
 .کنار داداشت -

با آرامش و خیلی معمولی چرخیدم طرفی که میدونستم پیمان نشسته. تو یه لحظه 

 نگاهم قفل
چشمهای خودم شد؛ اما نه! اینها چشمهای من نبود، یه نسخهی پسرونه از اونها بود! 

 دوتا گوی
من رو نگاه میکرد. یه پسر با پوست سفید عسلی گربهای با رگههای سبز که اون هم 

 و دماغ عقابی
و لبهای گوشتی که حالتش مثل لبهای خودم بود و موهای بور خوش حالتی داشت 

 که به یه
 .طرف داده بود

تو زندگیم پسری به این سفیدی و بیبی فیسی و خوشگلی ندیده بودم! یه چیز تو 

 مایههای جاستین
 !بیبر بود. البته خوشگلتر

دیدن لبخند و چشمهای شیطونش و اخمای پیمان یهو هل شدم و بدون فکر  با

 یهویی بهش پشت
 .کردم که صدای خندهی بلند شادی دراومد

 زهر مار به چی میخندی؟ -
 وای پارمیدا ندیدی که تا برگشتی قیافهی چه با نمک شد، اول جفت ابروهاش پر -

 ِ پسر
 ید باال و بعد
 .هم خندید
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 ت، بدجور بهش زل زده بودم. چرا انقدر خوشگله؟شادی آبروم رف -
 اون رو ول کن، اصال چرا انقدر کپی توئه؟ -
 .وای آره دیدی؟ مخصوصا چشمهاش دقیقا چشمهای منه -
 .اول که دیدمش به چشمهام شک کردم. شکل این الهههای یونانیه -
 .بلومآره خیلی نازه؛ ولی صددرصد پیمان من رو خواهد کشت با اون نگاه تا -
 پارمیدا؟ بریم باهاش آشنا شیم؟ -
 .به جون خودش اگه نزدیکش بشم. دارم از خجالت آب میشم -
 !حاال تو باید قیافهی پرهام و و پیمان رو میدیدی -

 33 

 
 :با تعجب و تقریبا بلند و کشیده گفتم

 پرهام؟ -
 :تابی به چشمهاش داد و با لحن مسخرهای گفت

 ن اول به طرز غآره بابا، اون هم با دید -
 ِ پسر

 یر عادی، زیادی تعجب کرد و بعد یهو اخمهاش رفت
 .تو هم

 .چشمش دربیاد -
 :کشیده و با لحن التا گفت

 نگو. دلت میاد چشمهای خاکستری نازش دربیان؟ -
 !شادی؟ -
 ها؟ -
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 هیچی ولش. به نظرت کدوم نازتره؟ -
کلش به پرهام نمیرسه یه چیز واهلل، پرهام خیلی نازه؛ ولی این غریبه با این که هی -

 دیگهست جون
 .تو
 .موافقم -
خب حاال. انگار جفتشون دم در منتظر جواب بلهی خانومن که داره انتخاب  -

 .میکنه
 .به اون هم میرسیم دلبندم، صبر داشته باش -
 .اه آجی ول کن این پرهام رو دیگه، بچسب به همین غریبه خوشگله -

 :و زل زدم تو چشم های قهوهایش و گفتمجدی بازوهای شادی رو گرفتم 
 شادی پیشمی؟ -
 .تا تهش -

 :با خیال آسوده لبخندی زدم و با تمام احساسم گفتم
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 .مرسی خواهری -
 .خفه شو پسر جیگره داره میاد -
 کی؟ -
 .اومدن -

 :تا برگشتم نگاهم دوباره قفل همون چشمها شد، پیمان با غیض گفت
ش شادی خانم. دخترها این هم دوست و همکالسی پارمیدا خواهرم و دوست -

 .قدیمی  من راشا
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 .شادی: خوشبختم آقا راشا
 .راشا: من هم همین طور

بعد هر سه منتظر زل زدن به من که انگار تازه از خلسهی صدا و چهرهی فرشته 

 مانندش دراومدم و
 :زبونم باز شد

 .من هم خوشحال شدم از آشناییتون -
 .راشا: همچنین

 :ره با لبخند شیطونش به من زل زد که پیمان زود گفتدوبا
 .خب دیگه راشا جان بریم که هنوز خیلیها تو صف عکس و امضاان -

 :با رفتن اونها شادی گفت
 منظور داداشت چی بود؟ -
 .من چه میدونم. وای شادی من جلوی این زبونم میگیره -
 ی؟شاد -حق داری خب، نگاه کن نصف جمع زل زدن به اون.  -
 بله؟ -
 ته -

 َِِ کف
 .پسر عموم تو ها

 کدوم؟ چی؟ -

 35 

 
 :همچین ضایع شروع کرد سر چرخوندن که یکی زدم پس کلهاش و گفتم

 !دخترهی ترشیده، پسر عمو شهابم رو میگم، داریوش -
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شادی با شیطنت برگشت و زل زد به داریوش و نگاهش رو غافل گیر کرد که باعث 

 شد شربت بپره
 .ش و به سرفه بیفته و کل جمع پسرها بره هوا از خندهتو گلوی داریو

 .شادی با نگرانی گفت: وای پارمیدا پسر عموت رو کشتم
 .نترس اون چیزیش نمیشه؛ ولی خوب مچ گرفتیها شیطون -
 .خوشگله -
 .پس چی؟ پسر عموی منهها -
 .بمیری. میخواستم بگم ازش خوشم اومده -
 .پسر خوبیه، شوخ و باحال هم هست -
 .میدونم -
 میدونی؟ -
آره وقتی داشتی اون وسط خودت رو میکشتی اومد و مودبانه درخواست رقـ*ـص  -

 کرد و من هم
 !بیادبانه ردش کردم

 وا چرا؟ -
 .یهویی دلم خواست، من هم گفتم پام درد میکنه -
 .از دست تو -
 راستی توجه پرهام به تو عجیب نیست؟ -

 :ادقانه گفتمکمی اخمهام رو جمع کردم توهم و ص
 .چرا اتفاقا. نمیدونم چی تو سرشه -
 فکر کردی؟ -

 36 
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 به چی؟ -
 هنوز دوستش داری؟ -
 .راستش فکر کنم هنوزم میخوامش -
 میخوای یا عاشقشی؟ -

 !عاشقشم؟ خب حتما هستم دیگه؟
چه فرقی داره؟! ولش کن، اصال بیا بریم لباسهامون رو عوض کنیم دارن میز رو  -

 .میچینن
 .شهبا -

با شادی رفتیم باال و من یه تاپ دکلتهی سفید با کت و شلوار صورتی روشن 

 پوشیدم، شادی هم
ست لیمویی رنگ همون رو. موهامون رو هم باز کردیم و دم اسبی بستیم که باحال 

 شد، شبیه
 .کارمندهای لندن شدیم

دش خوبا هم که برگشتیم پایین، میز سلف سرویس آماده بود و هر کی داشت واسه 

 بشقاب پر
میکرد. پایین پلهها که رسیدیم نگاه چرخوندم طرف پرهام که متفکر و با لبخند 

 نگاهم میکرد،
لبخند خیلی معمولی بهش زدم و خواستم برگردم که دوباره چشم تو چشم یه نگاه 

 شیطون و
مشکوک عسلی شدم که با یه ابروی باال داده و پرستیژ خاص و بانمکی لبخند زد؛ به 

 هم اون
 :همونطوری جواب دادم و برگشتم طرف شادی که با حرص گفت
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چته مثل مدلهایی که روی فرش قرمزن یه لبخند اون طرف میزنی یکی این  -

 طرف؟
 !دیوونه -

با کلی شوخی و خنده یه تیکه الزانیا برداشتم و بدون خبردادن به کسی رفتم حیاط 

 تا توی هوای آزاد
قدم میزدم که با شنیدن صدای پرهام راهم رو به شامم رو بخورم. اطراف استخر 

 سمت صداش کج
کردم و خودم رو کشیدم پشت یه بوته تا خوب نگاه کنم، در کمال تعجبم داشت با 

 آنیتا حرف
 .میزد

آنیتا: واسه چی اومدی دنبالم؟ خوب دختر خالهی تازه از فرنگ برگشتات رو دیدی و 

 .ولم کردی ها
 پرهام : جوجوم حسودی کرد؟
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 .آنیتا با ناز لبهاش رو غنچه کرد و گفت: نخیرم

 .پرهام: اعتراف کن بچه جون
 آنیتا: بده دوست دارم؟

 .... پرهام لبخندی زد و آنیتا رو کشید طرف خودش و
شوک زده و با چشمهایی که داشتم جوشش اشک رو توش حس میکردم و بدون 

 پلک زدن خیره به
برای بار دوم شکستن غرور و احساسم رو به چشم بـ*ـوسـهی عاشقانهی اونا بودم. 

 دیدم و صدای
ترک خوردن قلبم رو شنیدم! من برگشته بودم تا پرهام رو داشته باشم و به جاش 
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 چی دیدم؟
زانوهام خم شد و افتادم رو زانوهام، بدون توجه به درد اونها دستم رو جلوی دهنم 

 مشت کردم و
م لرزید و قطرههای اشک پیدرپی صورتم رو سعی کردم آروم و بیصدا باشم. چونها

 خیس کرد. دلم
میخواست بمیرم! انگار قرار نبود هیچ وقت به چیزی که میخوام برسم! پرهام عاشق 

 شده بود! از
بادی که یه لحظه وزید تنم لرزید، داشتم کنترلم رو از دست میدادم که یکی 

 دستش رو گذاشت رو
 :اشا بود. با یه نگاه مهربون گفتشونهام و باعث شد با ترس برگردم. ر

 .لیاقت نداره که بخوای به خاطرش خودت رو ناراحت کنی -
 ...تو...تو از کجا؟ -

 :حتی نمیتونستم درست حرف بزنم که خودش دوباره گفت
 .دیدمت، گفتم بیام کمک -
 از کی اینجایی؟ -
و شد فیلم پنج دقیقهای میشه، داشتم فیلم دراما نگاه میکردم یهو تو اومدی  -

 !هندی
مسخرهی نمکدون! حرفش باعث شد حس کنم که ناراحتیم داره جاش رو به 

 عصبانیت و استرس
میده. اون دوست داداشم بود و فهمیدنش یعنی فهمیدن پیمان و بعد یه طوفان 

 واقعی! سعی کردم
 :آروم بشم و بدون لرزش صدا حرف بزنم

 که چی؟ -
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 حالت خوبه؟ -
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 .م بذارخوب میشم تنها -
 .این جور وقتها بهتره با یکی حرف بزنی -

 :عصبی نگاهش کردم و با لحن تندی گفتم
 .البد با دوست داداشم که تازه چند ساعته دیدمش -
 .امتحان کن -

نگاه براقش بهم این اطمینان رو میداد که قصدش فقط کمکه. نفهمیدم چی شد که 

 گفتم: طرف
 .دیگهی حیاط یه آالچیقه بریم اونجا

 .دوباره لبخند آرومی زد و کمکم کرد که بلند بشم و آروم از اونجا بریم
تا روی صندلی آالچیق نشستیم با دیدن نگاه منتظرش نفسی گرفتم و قبل از اینکه 

 پشیمون بشم
 :شروع کردم

از وقتی چهارده ساله بودم فهمیدم دوستش دارم. تو فامیلمون پسر خوشگل کم  -

 نداریم؛ ولی
خاطر غرورش با بقیه فرق داشت! کم کم به خودم اومدم و دیدم شونزده پرهام به 

 سالمه و تا بین
همکالسیهام حرف از عاشقی میشه میگم یکی رو دارم.عاشقش بودم و چون دو سال 

 جهشی
خونده بودم آخر اون سال کنکور داشتم. با خودم فکر کردم اگه از احساسم به پرهام 

 بگم راحت



 Ketabsaz.info              یران  کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ا

  

Www.Ketabsaz.info 55 صفحه  

 

میگه نه و خیالم راحت میشه؛ ولی فکر نمیکردم که قراره چه میشم، میگفتم فوقش 

 ضربهای
 .بخورم

اون روز رو خوب یادمه که رفتم جلوی دانشگاهش. با دوستهاش که اومد بیرون تا 

 من رو دید با
تعجب اومد طرفم، بهش گفتم باید خصوصی حرف بزنیم و اون هم با اکراه قبول کرد 

 و همین طور
نمن و ترس از احساس پاکم گفتم؛ گفتم که برام شده نفس، اون که قدم میزدیم با م

 اول شوکه
نگاهم کرد و بعد بلند خندید و و با تحقیر گفت: خیلی بچهای پارمیدا تو کجا و من 

 !کجا؟
بعد از این حرف پشت کرد که بره و ندید که من شکستم و نابود شدم. با اون سن 

 کم، این ضربه به
 .نوپام خیلی برام سنگین بود و دنیا جلو چشمهام سیاه شد غرور و احساس دوساله و

وقتی بیدار شدم تو بیمارستان بودم، مامانم میگفت وقتی داشتم دور و بر دانشگاه 

 پرهام قدم
میزدم حالم بد شده و بیهوش شدم، پرهام هم شانسی من رو پیدا کرده و رسونده 

 !بیمارستان

 39 

 
شدم و سکتهی مغزی رو رد کردم. میگفتن تو دکترها میگفتن از یه چیزی شوکه 

 این سن، سالم
 .در اومدنم از یه سکته معجزهست

جلوی گریهها و حملههای عصبی مامان و اشکهای پریا و داغون شدن بابا، بعد از سه 
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 روز باالخره
حرف زدم و تنها حرفم یه چیز بود، برم پیش مامانی! مامان بابام تو لندن زندگی 

 میکرد و من
خواستم از پرهام فرار کنم تا مثال غرورم بیشتر خورد نشه، میخواستم از همه و می

 ترحمهاشون فرار
 .کنم

وقتی دیدن حالم خوب نمیشه راضی شدن و من به اصرار خودم بیسروصدا رفتم! 

 بعد از رفتنم
کارم فقط زاری و غصه بود که با همسایهی مامانی، شادی آشنا شدم. تو اون مدت 

 الغر نوزده کیلو
 .شدم

شادی دوسال بزرگتر از من بود؛ ولی خیلی شیطون ومهربون بود و کلی پاپیچم شد 

 تا موفق شد
من رو کمی درست کنه. با هم باشگاه و کالسهای مختلف میرفتیم و تو آزمون 

 دانشگاه شرکت
کردیم. کارم شده بود غرق کرن خودم تو کالسها و درس خوندن تا فرصتی واسه 

 فکر کردن به
پرهام نمونه. شب و روز درس خوندم و واحد برداشتم تا امسال که عمومیم و مدرکم 

 تو چند زبان
 .خارجی رو گرفتم و وقتش بود که برگردم

من برگشتم به امید اینکه با تغییراتی که کردم به دستش بیارم؛ ولی اون عاشق 

 شده! بلند گریه
م نامحرم و غریبه بودنش مهم کردم که راشا بغلم کرد و سعی کرد آرومم کنه. برا

 نبود فقط یه
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آغـ*ـوش میخواستم که آروم بشم. بعد از سالها باالخره دوباره همه چیز رو گفته 

 .بودم
 :وقتی آروم شدم با خجالت از راشا جدا شدم وگفتم

نمیدونم چرا اینها رو بهت گفتم؛ ولی ممنون که گوش دادی، آرومم کرد. لطفا  -

 ...فقط
 :طور بگم که خودش گفتمونده بودم چ

نترس من به هیچ کس چیزی نمیگم. اوه اوه میدونی از کی بیرونیم؟ تا االن حتما  -

 پیمان فهمیده
 !خواهر و دوستش با هم غیب شدن و کلهی من رو میکنه

 وای راست میگی! جواب شادی رو چی بدم؟ -
 .تیم تو خونهبهم نگاه کردیم و با هم زدیم زیرخنده، بلند شدیم و جدا جدا برگش

 40 

 
پرهامینا کنار هم وایستاده بودن و حرف میزدن. دندون قروچهای کردم و رفتم طرف 

 .شادی
اون شب باالخره تموم شد و همه دونه دونه رفتن. راشا که برای خداحافظی اومد با 

 همون لحن
 :شیطون و چشمهای درخشان گفت

 .وارم باز هم رو ببینیمخداحافظ پارمیدا خانم. مجددا تبریک میگم و امید -
 :از ته دلم لبخند گرمی زدم و جواب دادم

 .خوش اومدید. من هم همین طور -
دوباره لبخندش رو تکرار کرد و رفت پیش پیمان. حس خاصی به این پسر داشتم، با 

 اینکه تنها چند
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ساعت بود آشنا شده بودیم حس میکردم یه آشنای قدیمیه و حس آرامش عجیبی 

 م وکنارش داشت
 !البته به طرز مسخرهای هم کل زندگیم رو گذاشته بودم کف دستش

به احساسم نسبت به پرهام فکر کردم، کنارش بیقرار و ناآروم بودم و همهاش تو 

 تکاپو واسه جلب
 :توجهش. با اخمای درهم داشتم فکر میکردم که پریا و شادی همزمان گفتن

 پارمی کجایی؟ -
 .گفتم بدم میاد مخفف میکنید اسمم روزهرمار و پارمی، صد دفعه  -

 .شادی: دیدیم تو فکری گفتیم فازت رو عوض کنیم
 .من خوبم -

با همین جواب کوتاه، دوباره رفتم کنار استخر و پام رو بردم تو آب که پیمان نشست 

 :کنارم
 .عوض شدی -
 .تو تنها کسی نیستی که این رو فهمیده -
 دیگه کی بهت گفته؟ -

 :ب نگاه کردم که دوباره خودش گفتساکت فقط به آ
 دیگه من رو محرم خودت نمیدونی خواهر کوچولو؟ -
 .بیخی بابا، حرفی ندارم که گفتنی باشه -
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شیش سال پیش که با اون وضع رفتی و االن هم که برگشتی کال یکی دیگه  -

 شدی. به جای خواهر
 ای بگی چته؟شیطون و شلوغم یه دختر سرد و آروم تحویل گرفتم! نمیخو
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 پیمان؟ -
قطرههای اشکی که نمیدونم کی شروع کردن به اومدن رو با دستم پاک کردم که 

 اونم مثل خودم
 :آروم گفت

 بله یکی یه دونهی داداش؟ -
 .خیلی احساس تنهایی میکنم -
 تقصیر یه نفره مگه نه؟ -

 :ده بیا! این هم فهمید! مظلوم پرسیدم
 خیلی تابلوام؟ -

 :انهای به خودش گرفت و گفتقیافهی فیلسوف
 .آدمها وقتی عاشق میشن عوض میشن -

 :آهم رو خفه کردم و جدی گفتم
 .ولی من وقتی رسیدم ته راه عشقم، عوض شدم -
 امشب هم یاد اون افتادی؟ -

حرف زدن در مورد عاشقی با برادر بزرگترم زیاد راحت نبود و نمیدونستم چطور این 

 بحث رو تموم
 :گفتمکنم، پس کالفه 

 .رفتارش گیجم کرده -
 دیدیش دوباره؟ -

 :نگاهی به اخمهای درهم پیمان کردم و بیحوصله گفتم
 .اگه قراره غیرتی بشی برو -

 42 
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با حرص گفت: انتظار داری وقتی خواهرم داره میگه عامل کل بدبختی خانوادهمون 

 یه پسر بیلیاقت
 شم که تشویقتم بکنم؟بوده که خواهرم هنوز هم دنبالشه، نه تنها غیرتی ن

 .پیمان من امشب به حد کافی حالم بده -
 :چند دقیقهای هردو ساکت بودیم که پیمان گفت

 پارمیدا از فام -
 ِ پسر
 یله؟

 !خنگ نبود که میفهمید دیگه! من دیروز برگشتم کی قرار بوده طرف رو ببینم؟
ضعیفی که  آره. پاشو بریم تو، من خودم این موضوع رو حل میکنم. پارمیدای -

 .میشناختی مرده
باالخره میفهمم طرف کیه و اون موقع است که باید دنبال یه قطعه قبر واسه  -

 .خودش باشه
 .لبخندی زدم و پیمان رو بغـ*ـل کردم و با هم دیگه رفتیم تو خونه

شادی و پریا تا نزدیک صبح با هم بودن و نخوابیدن، من هم فقط مثل دیوونهها تو 

 جام قل
م و به راشا و پرهام فکر میکردم. غیر ارادی چهرهی آنیتا اومد جلوی چشمم. میخورد

 پوست برنزه و
گونههای برجسته و دماغ عمل شده با چشمهای سبز خاکستری؛ موهای مش 

 شدهی لخت و تقریبا
بلند و لبهای هم اندازه و خوش فرم! اون رو با خودم مقایسه کردم و رای به زیباتر 

 بودن اون
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تما تو مدتی که من لندن بودم این دوتا با هم بودن. من رو باش چه واسه دادم. ح

 خودم میبرم و
 !میدوزم! هنوز که چیزی نمیدونم

خودشه!با عجله پریدم رفتم اتاق پریا و بدون در زدن شیرجه رفتم تو که هردوشون 

 با تعجب
 .چرخیدن طرف من

 شادی: پارمیدا تو بیداری؟
 .پریا: چته؟ زهرم پوکید

 .خوابم نبرد گفتم بیام یه چیزی ازت بپرسم -
 .پریا: بپرس

 آنیتا نامزد کرده؟ -
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 پریا: چطور؟

 .حتما کار دارم دیگه! بگو -
 .پریا: آنیتا با کوروش نامزده

لحنش عصبی و ناراحت بود و اون لحظه اونقدر متعجب و خوشحال بودم که اصال 

 توجه نکردم و با
مشکوک شادی رد شدم و برگشتم اتاقم. ایول! حاال  گفتن شب بخیر از جلوی نگاه

 فقط کافی بود به
 .کوروش بفهمونم نامزدش داره خــ ـیانـت میکنه و بقیهاش رو بسپارم به اون

 .با انرژی تو ذهنم کلی نقشه کشیدم و خوابیدم
صبح با صدای حرف زدن پیمان با تلفن از خواب بیدار شدم و پاشدم که تا یاد 
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 م باکوروش افتاد
لبخند پهنی رفتم صورتم رو شستم و برگشتم سر کمدم و یه نگاه کلی کردم؛ دلم 

 میخواست یه چیز
 .قشنگ بپوشم پس ستی رو پوشیدم که اونجا تو باشگاه تنم میکردم

یه شلوارک تا باالی زانوی نقرهای با یه تاپ دکلته و تنگ صورتی جیغ که روش یه 

 تیشرت توری
ای تیشرت طوری بود که از زیرش تاپم دیده میشد و سفید میخورد. مدل توره

 خودشم شل و پل
بود مدلش و یه آستینش میافتاد پایین شونم و شونهی عـریـ*ـان سفیدم به چشم 

 .میاومد
صندلهای صورتی رنگم رو هم پوشیدم و با لبخند نشستم جلوی آینهام و موهای یال 

 شیری و
ی بستم، بعدش بافتم و از سمت راستم آوردم حناییام رو شونه کردم. اونها رو دم اسب

 رو شونهام
که تا سـ*ـینهام اومد و فقط یه رژ صورتی کمرنگ زدم و از اتاق رفتم بیرون. طبق 

 معمول خونه سوت
و کور بود؛ مامان طراح لباس عروس بود و اصل کارش تو پاریس بود، بابام یه مدت 

 وقتی هنوز من
ده و با یکی شریکی شرکت داشته و بعد که می خوان نبودم فرانسه برای کار رفته بو

 برگردن مامانم
انقدر زبون میریزه که اون برند معروفی که مامانم واسهاش کار میکرد راضی میشن 

 یه فروشگاه
هم تو ایران بزنن، مدییریتش رو هم میدن دست مامان بنده! بابا هم االن سهام 

 شریکش رو هم
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، سهامدار اصلی یه کارخونهی ماشینسازی تو ایران خریده بود و به جز اون شرکتش

 بود و تو یه
کارخونهی لوازم آرایشی و یه شرکت تجارت خارجی هم سرمایه داشت و فقط 

 !سودشون رو میخورد
 .االن هم که جفتشون سر کار بودن

از اونجایی که اتاق شادی رو خالی دیدم، فهمیدم با پریا رفته بیرون. پریا دانشجوی 

 و داره وکالته
 !درسش رو تموم میکنه
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پیمان مهندسی کشاورزی خوند؛ ولی بعد با دوتا از دوستهاش کافی شاپ زد و تو 

 کارهای شرکت
 .هم به بابا کمک میکنه

االن تنها عالف خونه من بودم که طبق نقشهام به زودی دوره عالفیم تموم میشد. 

 خودتون نقشهام
ید! کوروش سهامدار اصلی و رئیس یه واسه نزدیکی به کوروش رو حدس بزن

 بیمارستان خصوصی
 ...خیلی باحال و معروفه که البته عموم نصف بیشتر سهام رو واسهاش خریده. حاال

من هم چی؟ االن یه دکتر تخصص قلب قبول شده ولی عمومیدار جوون و بیکارم!؟ 

 گرفتید؟
پس رفتم طرف  با شنیدن صدای صحبت از اتاق پیمان فهمیدم که هنوز خونهست،

 اتاقش و بدون
در زدن وارد شدم که همونطور موندم! سه تا پسر غریبه که البته یکیش راشا بود و 

 میشناختم با
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 !بهت به من نگاه میکردن
یکیشون که معلوم بود حسابی مثبته؛ چون خیلی زود سرخ شد و سرش رو انداخت 

 پایین و اون
 :ر با تعجب گفتیکی هم نگاهش رو دزدید، فقط راشا همین طو

 پارمیدا خانم؟ -
 .سالم. ببخشید من نمیدونستم شما اینجایید، با پیمان کار داشتم -

اون دوتای دیگه سالم آرومی دادن و راشا ادامه داد: پیمان رفت از ماشینش یه 

 .چیزی بیاره
 همون موقع از پشتم صدای عصبی پیمان اومد: پارمیدا؟

 .سالم داداش کارت داشتم -
اول بازوم رو چسبید و کشیدم بیرون، در رو بست و بعد با حرص گفت: این  پیمان

 چه وضعشه؟
 .واسه چی این طوری رفتی جلوی اونها؟ بدبخت سعید آب شد

 :پرو پرو گفتم
چه دوست خجالتی داری پیمان! بهت نمیاد، کم مونده بود از خجالت رنگ الکهام  -

 .بشه
 :من انداخت، خندهاش رو خورد و گفتپیمان اول نگاهی به الکهای جیغ قرمز 

 پررو! حاال چی کار داشتی؟ -
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 .شمارهی کوروش رو میخوام -

 یهو دوباره قاطی کرد و گفت: پارمیدا اون پسر کوروشه؟
 گیج گفتم: کدوم پسر؟
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 .همونی که لطف کردی عاشقش شدی -
اره اون نامزد د تا دو هزاریم افتاد بلند خندیدم و گفتم: اگه تو نمیدونی من بگم که

 !آقا
پیمان کالفه دستی به صورتش کشید و گفت: آخه من از دست تو چیکار کنم؟ بیا 

 برو شماره رو
 .هم میفرستم

 .باشه، بای -
اومدم برم طبقهی پایین که تو آینه چشمم به تیپ خودم افتاد و با یادآوری بهت 

 اون دوتا پسر
ین همه آزاد گشتن تو لندن، مسخره بود دوباره خندیدم. دختر راحتی بودم و بعد از ا

 که حاال بخوام
از اینکه نامحرم من رو با شلوارک و تیشرت دیده ناراحت شم! در مورد راشا هم که 

 دیروز با پیراهنی
که وضعش بدتر بود تو بغلش بودم، پس دلیلی نداشت دیگه ازش حجاب کنم! 

 .بیچاره اون سعید
و یه لیوان آب پرتغال ریختم که پیام پیمان هم  همونطور با خنده رفتم تو آشپزخونه

 اومد و گوشی
 .تو جیبم لرزید

با یه نفس عمیق شماره رو گرفتم و در همون حال آب پرتغال رو سر کشیدم، لیوان 

 رو گذاشتم تو
 :سینک تا بشورمش

 الو؟ -
 .سالم کوروش -
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 سالم ببخشید به جا نیاوردم؟ -
 .پارمیدام پسر عمو -
 دختر عمو به این زودی دلت برام تنگ شد؟ا ؟! سالم  -
 مسخره! کوروش؟ -
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 جانم؟ -

اوه اوه چه صمیمی! معلومه امروز کیفش کوکه ها. پس من هم از فرصت استفاده 

 :کنم
 میخواستم ببینم تو بیمارستانت جا واسه یه دکتر دیگه داری؟ -
 .من که از خدامه خانم دکتر، پاشو بیا اینجا حرف بزنیم -
 .مرسی داداش، پس آدرس رو بفرست من هم تا یه ساعت دیگه میام -
 .باشه خداحافظ -
 .فعال -

 .تا گوشی رو پایین آوردم با لبخند زمزمه کردم: مرحلهی اول تموم شد
 گیمر خوبی هستیها! هیع! این دیگه از کجا اومد؟ -
 ترسوندیم راشا. از کی اینجایی و منظور؟ -
 م. خب نقشهات چیه؟همون مرحلهی اول رو میگ -
 !ببخشیدها، ولی به تو چه؟ -
 .واسه کمک میگم -
 .مرسی نیازی نیست -
 کوروش نامزد دخترهست مگه نه؟ -
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 !وا این از کجا میدونه؟ نگاه تو رو خدا معلومه از اون مارمولکهاست ها؟
 اگه باشه مثال چی میشه؟ -
 !یاونش رو باید از تو پرسید شاهزاده. راستی...خوشگل شد -

چشمکی زد و رفت باال. با حیرت مسیر رفتنش رو نگاه کردم. پسرهی خوشگل  

 دیونه، هم باهوشه و
 !هم یه تختهاش کمه
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فحش دادن من رو باش تو رو خدا؟! خود به خود لبخندی زدم و رفتم باال تا 

 حاضرشم برم
هم به من  بیمارستان. نقشههای زیادی داشتم، پرهام باید اول از آنیتا دور و بعد

 .نزدیک میشد
 !نگاهی به کمد لباسهام انداختم که هیچ مانتویی توش نبود

یه شلوار جین سفید پوشیدم با یه بلوز یقه بستهی سیاه و نوشتهدار، روی اون هم 

 بارونی چرم
سفیدم رو پوشیدم و دکمههاش رو باز گذاشتم، شال سفید سیاه طرحداری هم که 

 دیروز پریا بهم
داختم رو سرم. نگاهی به الکای قرمزم کردم، وقت نبود که پاکش کنم، داده بود ان

 !پس بیخیال
 .ناخنهای کوتاه؛ ولی مرتب و مانیکور شدهای داشتم و عاشق الک زدن بودم

چی میگفتم؟ آها! و کفشهای پاشنه هفت سانت سیاهی هم پام کردم و یه کیف 

 بندی کوچیک
هم آدامس موزی انداختم توش و از اتاق برداشتم. گوشی، سوییچ، رژلب و یه دونه 

 اومدم بیرون که
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 .همزمان راشا، پیمان، سعید و فرد ایکس از اتاق اومدن بیرون
 پیمان: کجا به سالمتی؟

 .بیمارستان -
 :متعجب گفت

 کجا؟ -
 .ا َه پیمان میرم پیش کوروش حرف بزنیم اونجا کار کنم تا بیکار هم نباشم -
 .که اومدی پارمیدا تو تازه دوروزه -
 خب که چی؟ -
 اصال مگه راه رو بلدی و خیابونها رو میشناسی که شال و کاله کردی؟ -

با یادآوری تغییرات چشمگیر تهران قیافهی من آویزون و قیافهی پیمان پیروز شد 

 :که راشا گفت
 .پارمیدا خانم، من هم دارم میرم، میتونم برسونمتون-

 !آخ قربونت بشم
 .آخه زحمت میشه-
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 .نه بابا چه زحمتی بیکارم دیگه -
 .مرسی واقعا خیلی خوب شد. برگشتنی هم میگم کوروش آژانس میگیره -

 .پیمان با اخم: باشه پس مراقب خودت باش
خداحافظ بلندی رو به کل جمعشون گفتم و رفتم بیرون که کمی بعد راشا اومد، 

 ریموت رو زد و یه
 .مگان سفید صدا داد
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 :و گفتمعادی سوار شدم 
 .مرسی که قبول کردی من رو برسونی -
 خواهش بابا؛ حاال کجا هست؟ -

 :پیام حاوی آدرس رو گرفتم جلوی چشمش که گفت
 .آها میشناسم. بیمارستان معروفیه -

 .با غرور گفتم: سهامدار اصلی و رئیسش پسرعمومه
 چه خوب. دکتری تو؟ -
م قبول شدم و اگه قبل از آره، فعال دکترای عمومی دارم؛ ولی تخصص قلب ه -

 شروع بهار برگردم
 .میتونم درسم رو ادامه بدم

 .بابا ایول! ولی اصال به سنت نمیخوره ها -
من تو شونزده سالگی وارد دانشگاه شدم. تازه اونجا امتحان دادم و به خاطر  -

 اطالعات باالم اجازه
دم تا اینکه دادن واحدهای ویژه بردارم، شبانه روزی کالس رفتم و درس خون

 . عمومیم رو گرفتم
 چندسالته؟ -
 .بیست و دو -
 !آفرین -
 .ما اینیم دیگه -
 کوروش هم دکتره؟ -
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 .امسال واسه فوق تخصص مغز امتحان داده -
واسه دکترهای اونجا حتما خیلی گرون تموم میشه که هم دختر عموی رئیسی و  -

 هم با این سنت
 .تموم کردی

 .مهم نیست -
 اونجا که بهت شک نکنن درسته؟ میری -
 از کجا فهمیدی؟ -

 :در مقابل چشمهای گرد شدهام لبخندی زد و و خونسرد گفت
 اصوال باهوشم! حاال نقشهات چیه؟-
 .راستش کل این ماجرا واسه ماست مالی کردن شمارهست -
 !دروغ؟ -
رو به  باور کن! میخوام به صورت ناشناس با یه خط دیگه ماجرای پرهام و آنیتا -

 کوروش بگم تا بیاد
نامزدش رو جمع بکنه. برای اینکه اون موقع شک نکنن که آخرین نفر من شماره رو 

 گیر آوردم
مجبور بودم اینکار رو کنم و از طرفی هم به کوروش نزدیک بشم که یه وقت برعکس 

 نقشهام آنیتا
 !رو طالق نده و راه رو واسهشون باز نکنه

 ارزشش رو داره؟ -
 .ونم؛ ولی هرطور شده باید آنیتا رو از پرهام دور کنمنمید -
 اگه جواب نداد چی؟ -
 .از یه راه دیگه میرم -



 Ketabsaz.info              یران  کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ا

  

Www.Ketabsaz.info 71 صفحه  

 

 یعنی قصد نداری بیخیال بشی؟ -
 .تا پرهام مال من بشه وضع همینه -
 .اگه الزم بود رو کمک من هم حساب کن گارفیلد -
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ردم طوری رفتار کنم آی من رو این کلمه حساس بودم! حرصم رو خوردم و سعی ک

 که مثال
 :نفهمیدم

 چه ربطی داشت؟ -
 :ناخواسته داشتم پر حرص نگاهش میکردم که خندهاش رو خورد وگفت

 رنگ موهات اولین چیزی که یادم انداخت اون بود. چرا این رنگیشون کردی؟ -
 !رنگ طبیعی موهامه آقا -

 این بار با تعجب برگشت طرفم: جدی میگی؟
 .یلی هم دوستش دارمآره. من که خ -
 .بهت میاد قشنگه -
 .مرسی -
 .رسیدیم -
 .لطف کردی، من برم پس -
 .اکی خداحافظ -
 .بای -

پیاده شدم و رفتم تو ساختمون شیک بیمارستان. در حالی که صدای تقتق کفشم 

 توی راهرو
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 .پیچیده بود، به طرف پذیرش رفتم
 .ببخشید خانم من با آقای محسنی کار دارم -

 پذیرش نگاهی به سرتاپام کرد و گفت: قبال وقت گرفتید؟ مسئول
وا! مگه میخوام برم مطب دکتر؟ دارم میرم رئیس بیمارستان رو ببینم دیگه! با 

 :حرص گفتم
 .خیر؛ ولی واجبه، خودشون اطالع دارن -
خانم اگه نمیدونی من بگم. ایشون رئیس بیمارستانه و سرش شلوغه، االن هم یه  -

 جلسهی مهم
 .رهدا
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 میشه بگید اتاقش کجاست؟ -
 .خیر -

این رو گفت و لبخند پیروزمندانهای زد. خون خونم رو میخورد. با حرص گوشیم رو 

 در آوردم و
 :شمارهی کوروش رو گرفتم

 بله؟ -
 کوروش من رسیدم؛ ولی نمیگن اتاقت کجاست جلسهای؟ -

زخندی تحویلش مسئول پذیرش با چشمهای گشاد شده من رو نگاه میکرد که پو

 .دادم
آره االن تو جلسهام؛ ولی تموم شد، فقط امضاها مونده. گوشی رو بده به مسئول  -

 .پذیرش ببینم
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 .با بدجنسی گوشی رو گ : با شما کارداره
 ِ ختر

 رفتم طرف د
 با ترس گرفت: بله؟

... - 
 .چشم رئیس. معذرت میخوام من نمیدونستم خبردارید -

... - 
 .فظهمین االن، خداحا -

 .گوشی رو گرفت طرفم، چشم غرهی توپی رفت و گفت: با من بیا راه رو نشونت بدم
با لبخند و غرور پشت سرش رفتم طبقهی باال. ته راهرو یه در نسبتا بزرگ رو نشون 

 داد و گفت
 .همینجا صبر کن تا از جلسه در بیان

ریا یکی از سرم رو تکون دادم. تکیه زدم به دیوار و شمارهی شادی رو گرفتم. پ

 سیمکارتهای خودش
 :ررو موقتا داده بود به شادی

 بله؟ -
 .شادی منم پارمیدا -
 شناختم! چی کارم داری؟ -
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 شادی خوبی؟ چته تو؟ -
من یا تو؟ من رو آوردی خونهتون؛ ولی خودت همهاش پی کار خودتی، شکر خدا  -

 یه خبر هم به
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 .من نمیدی
 :ناراحت گفتم

 .من االن اومدم کوروش رو ببینم آجی ببخشید! ببین -
 کوروش کیه؟ -
 .همون پسرعموی چشم آبیم -

با اینکه کوروش و رضا تنها پسرهای چشم آبی فامیل بودن؛ ولی شک داشتم شادی 

 االن درست
 :فهمیده باشه کدوم رو میگم که گفت

 آهان داداش داریوش. پیش اون چه غلطی میکنی؟ -
 .ش کار کنمرئیس بیمارستانه، میخوام پیش -
 .من هم باور میکنم -

 !الحق که فقط شادی من رو میشناسه و میدونه چه جونوریام
 . آفرین باور نکن، وقتی اومدم خونه همه چیز رو کامل تعریف میکنم -
 قول؟ -
 .قول -
 .پس فعال -
 .خداحافظ -

با باز شدن در اتاق نگاهم چرخید رو کوروش کت شلوارپوش که همراه چندتا دکتر 

 پیر و جوون اومد
 :بیرون. با دیدن من از بقیه عذرخواهی کرد و اومد طرفم

 .سالم -
 .سالم دختر انتظار نداشتم انقدر زود بیای، شرمنده معطل شدی -



 Ketabsaz.info              یران  کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ا

  

Www.Ketabsaz.info 75 صفحه  

 

 53 

 
 .نه بابا بیکارم دیگه -
 .بیا تو اتاقم حرف بزنیم -

د تو ردر مقابل نگاه کنجکاو بقیه دستش رو گذاشت پشت کمرم و من رو راهنمایی ک

 اتاق، اون
 !دکترها هم با چشمهای گرد نگاه کردن

کوروش قهوه سفارش داد و تا حرفهای متفرقه و حال و احوال و آب و هوا تموم شد 

 قهوهها هم
 :اومد. کوروش خیلی جدی گفت

 خب دختر عمو مدرکت چیه؟ -
 الحواسم به کوروشی بود که قهوه رو برداشت و داغ داغ شروع کرد به خوردن، بیخی

 :گفتم
عمومی رو تموم کردم و آزمون تخصص قلب قبول شدم؛ ولی نرفتم پسرعمو. قهوه  -

 پرید تو گلوی
 :کوروش و وقتی به خودش اومد با بهت گفت

 مگه چندسالته؟ -
 .ناخودآگاه لحنم کمی مغرور شد: بیست و دو

 .مگه میشه آخه؟ تو چهارساله مدرک گرفتی؟ من هفت سال برای عمومی خوندم -
 .اشتباه نکن من تو شیش سال مدرکم رو گرفتم -
 کی رفتی دانشگاه مگه؟ -
کوروش یادت نیست؟! به خاطر دوسال جهش خوندن شونزده سالگی رفتم کالج،  -

 اونجا هم به
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 .سالهای درس خوندن مدرک نمیدن به اطالعاتت مدرک میدن
 .بابا ایول! پس برای خودت مخی هستی -
 ار میدی؟دیگه دیگه؛ حاال بهم ک -
معلومه دختر، درسته تخصص نداری؛ ولی من دکترهایی مثل تو رو از دست  -

 نمیدم. بیا این فرم
 .رو پر کن تا در مورد حقوقت به نتیجه برسیم

 :کمی اخم کردم و جدی گفتم
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 .من واسه کسب تجربه اومدم، به پولش احتیاجی ندارم -
 .این طوری که نمیشه -
 !خوبم میشه -
 .ه! حداقل یه مبلغ کم بذاریمنمیش -
 !برو باو. گفتم نه یعنی نه -
 .باشه من که از خدامه یه دکتر جوون و خوشگل و کم خرج گیرم بیاد -
 .دیوونه -

 :با زیرکی و عادی در حالی که چشمم به فرم بود ادامه دادم
 .راستی شنیدم نامزد کردی -

 :که گفت آروم سرمو بلند کردم و به قیافهی پکرش نگاه کردم
 .آره با آنیتا -
 مبارکه پس چرا پنچر شدی؟ -

 :دودل نگاهم کرد و کالفه گفت
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 .خب نامزدی ما کمی متفاوته -
 :با کنجکاوی کامل چرخیدم طرفش

 یعنی چی؟ -
 .ولش کن نباید چیزی میگفتم -

 boyشده بود شبیه دخترهای نوجوونی که میخوان جلوی مامانشون راز 
friendداشتن دوستشون 

 :رو فاش کنن! با حرص گفتم
 !اه کوروش بنال ببینم چته خو؟ -

 :لبخند زورکی زد و گفت
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نه من آنی رو دوست دارم و نه اون من رو! اون پسرخالهت پرهام رو میخواد و من  -

 .یکی دیگه رو
 :با حیرت و به زور گفتم

 کی رو؟ -
 :کوروش سرش رو انداخت پایین و آروم گفت

 .پریا -
 بر داره؟چی؟ خ -
 .اون هم دوستم داره -

 !سرم داشت سوت میکشید رسما. چی میخواستم و چی شد؟
خدایا بدبختتر از من هم وجود داره؟ همهی برنامههام بهم ریخت، االن باید بیخودی 

 اینجا کار
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 :بکنم! کالفه گفتم
 .اینجا چه خبره؟ درست از اولش بگو ببینم -
 .اتاق بره بیروناپارمیدا این حرفها نباید از این  -
 .مگه راه دیگهای هم دارم؟ بگو ببینم جریان چیه -
خب تو که رفتی پریا خیلی داغون بود. مدام خودش رو سرزنش میکرد که کاش  -

 این اواخر بیشتر
برات وقت میذاشت؛ من هم واسهی اینکه حال و هواش عوض بشه بردمش شهربازی 

 و اون شب
راحت قرار بعدی هم گذاشته شد و پشت سر  اونقدر به هردوی ما خوش گذشت که

 اون قرارهای
 .مخفی بعدش. تا اینکه باالخره هر دو از عشق نوپامون گفتیم

 خدای من! خب؟ -
درست روزی که خواستم به مامان بگم بیاییم خواستگاری پریا، مامان اومد تو  -

 اتاقم و گفت وقتشه
 .ازدواج کنم و برام یکی رو پیدا کرده

ودم گفتم قرار نیست که به زور زنم بدن؛ پس به مامان گفتم که خودم اولش با خ

 یکی رو دوست
دارم ؛ولی چنان قیامتی به پا شد که حتی نشد بگم اون دختر پریاست! ظاهرا بابا و 

 عموشهریار تو

 56 

 
کارخونه به مشکل خیلی بزرگی خورده بودن و از بابابزرگ کمک خواستن، اون هم 

 شرط کمک
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به هم رسیدن نوههای ارشدش گذاشته! میگفت از بچگی ما رو واسه هم  کردنش رو

 در نظر داشته
 .و از این حرفها

 .مگه میشه؟ این که خیلی مسخرهست! ظاهرا خیلی فیلم آبکی نگاه کرده -
چه میدونم؟! یه چک پنج میلیاردی دست بابابزرگه به امضای باباها که وقتی  -

 بچهی ما به دنیا بیاد
 .و کادوش میده به ما و دیگه هیچی بدهی وجود نخواهد داشتاون چک ر

 :از ته دل گفتم
 این مسخرهترین داستانی بود که به عمرم شنیدم. چطور قبول کردید؟ -
چارهی دیگهای نداشتیم. پریا هم وقتی خبر نامزدی رو شنید زد به سرش و گفت  -

 میاد به بابام همه
بهش بگم و قول دادم که هیچ وقت با آنیتا چیز رو بگه که مجبور شدم واقعیت رو 

 .ازدواج نکنم
 قبول کرد؟ -
اولش مدام با آنیتا چه جلوی جمع و چه پنهان دعوا میکرد و با خود من هم مدام  -

 قهر بود؛ ولی
 .کم کم وقتی عشق آنیتا و پرهام رو دید آروم گرفت

 !عجب! چه عشق و عاشقی راه انداختید وقتی من نبودم -
 .کجاش رو دیدی؟ االن فقط رضا و داریوش و تو ول میچرخیدتازه  -
 جدی؟ چطور؟ -
الدن عاشق یکی از استادهای دانشگاه شده و طرف قراره بیاد خواستگاریش، الله و  -

 حمید همدیگه
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رو دوست دارن؛ ولی فعال دور از چشم بزرگترها با همن، حمیده و پوریا هم مثل اونا، 

 پیمان رو هم
نی، باالخره جریان رویا رو رسمی کرد! آنیتا و پرهام هم رو میخوان و که حتما میدو

 آرتام هم عاشق
 .پروانه همکالسیش شد، البته اونها االن نامزدن

 .واو! دیشب فقط آرتام بهم گفته بود -
 .بیخیال اونها -
 .مخم هنوز قفله، باید برم خونه هضم کنم -
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 .جا باش با محیط آشنات کنمبرو دختر. از فردا هم ساعت هشت این -
اوالال، قراره شخص رئیس من رو بگردونه، چه شود؟! داری لوسم میکنیها  -

 .شوهرخواهر
 :نیش کوروش باز شد و گفت

 .یه خواهر زن بیشتر نداریم که -
با خنده از هم خداحافظی کردیم و از بیمارستان اومدم بیرون. تا پام رو گذاشتم تو 

 محوطه تازه یادم
 !م که دَدَم وای من اصال ماشین ندارمافتا

مثل مرغ پرکنده داشتم دور و برم رو نگاه میکردم که با دیدن آئودی سیاه رنگی که 

 پارک کرد و
پرهام ازش پیاده شد با شیطنت خودم رو عقب کشیدم، اون هم با ظاهری عصبی و 

 کالفه رفت تو
دم و در همون حال از روی بیمارستان. رفتم تکیه دادم به در ماشینش و منتظر مون
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 بیکاری پالک
 !ماشین رو حفظ شدم

حدودا یه ربع بعد پرهام عصبانی و گرفته اومد طرف ماشینش، با دیدن من ابروهاش 

 باال پرید و
 :سئوالی نگاهم کرد که گفتم

 سالمت رو خوردی پسرخاله؟ -
ختر به خودش اومد و مثل همیشه مغرور و حاضرجواب گفت: سالم از کوچکتره د

 .خاله
 .پس سالم -
 علیک سالم. خیره؟ تو کجا و این جا کجا؟ -
 اینجا که از فردا محل کارمه و اومده بودم کوروش رو بیینم، تو چی؟ -
 .من هم اومده بودم کوروش رو ببینم -

 :با کنایه و کمی عصبانیت گفتم
 !جالبه! کنجکاو شدم بدونم اومده بودی به نامزد عشقت چی بگی؟ -

موضوع رو میدونم و از دستش هم عصبانیام که دیروز باعث شد فکر کنم فهمید 

 هنوز امیدی
 :هست؛ پس خودش با لحن صلح جویانهای گفت
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 .اون طور که فکر میکنی نیست -
 .من ماشین ندارم. من رو برسون و تو راه توضیح بده -
 .فکر کنم حقته که بدونی. سوارشو بریم -
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 :اش کشید و بعد شروع کرد به حرف زدنتو راه اول دستی به موه
شیش سال پیش حتی قبل از اینکه تو اعتراف کنی از رفتارهات میدونستم دوستم  -

 داری؛ ولی برام
مهم نبود، صادقانه بگم در حد خودم نمیدیدمت! وقتی حالت بد شد عذاب وجدان 

 گرفتم و وقتی
لی تالش کردم تا توجه خبر رفتنت تو فامیل پیچید فهمیدم باالخره راحت شدم. ک

 دختر مغروری
مثل آنیتا رو جلب کنم که زد و با شرط احمقانهی بابابزرگ هر چی ریسیده بودم 

 پنبه شد. کسی که
دوسال واسه داشتنش تالش کرده بودم یه شبه شده بود نامزد کوروش! کم کم وقتی 

 بیتوجهی
ب شدم، تو نه در حد اونها به هم رو دیدم راحت شدم. با دیدن دوبارهت خیلی متعج

 آنیتا؛ ولی
زیبا شده بودی و تغییرات زیادی کرده بودی، اون روزها آنیتا با من قهر بود پس من 

 هم ناخودآگاه
اومدم طرفت که بفهمم هنوز دوستم داری یا نه و هم حسادت آنیتا رو تحـریـ*ک 

 کنم که خدا رو
 .شکر فهمیدم فراموشم کردی و باعث آشتی ما هم شدی

 :حن پشیمونی ادامه دادبا ل
من واقعا متاسفم! میدونم نباید برای تحـریـ*ک آنیتا بهت نزدیک میشدم.  -

 نمیدونی چقدر
 .خوشحال شدم وقتی فهمیدم دیگه دوستم نداری

 بغضم رو خوردم و جدی گفتم: چرا؟
 .اول تعجب کرد ولی بعد گفت: عذاب وجدانم رفع شد
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 !جالبه -
م که جلوی پرهام اشکهام نریزه و صدام نلرزه، فشار داشتم تمام تالشم رو میکرد

 عصبی زیادی
 .روم بود؛ ولی بعد از شیش سال قرار نبود باز هم بشکنم

 .پارمیدا فراموش میکنی؟ میتونی مثل برادر روم حساب کنی -
 :پوزخندی زدم و عصبی غریدم
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 .من برادر دارم! بهم فرصت بده تا با خودم کنار بیام -
 ...و هنوزمگه ت -

 :با تندی و پرخاش جفت پا پریدم وسط نطقش
پرهام احساسی که داشتم راحت فراموش نمیشه، مخصوصا وقتی شیش سال  -

 پروبال گرفته؛ ولی
 .باالخره باهاش کنارمیام

 !من نمیدونم چی بگم؛ ولی خب تقصیر منم نیست -
 .عوضی! نه پس تقصیر منه که آوارهی غربت و داغون شدم

 .پیاده میشم همینجا -
 ...نرسیدیم که -
 .بقیهاش رو پیاده میرم مرسی -

 :تا ماشین رو نگه داشت آروم گفتم
خداحافظ پسرخاله! در رو بستم و در حالی که باالخره سد اشکهام مقاومتش رو از  -

 دست داد راه
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افتادم طرف خونه. دوباره داشت حالم بد میشد درست مثل شیش سال پیش، 

 سردرد شدید
م؛ سعی کردم حواسم رو پرت کنم و اولین چیزی که به ذهنم رسید دوتا گوی داشت

 عسلی شیطون
 !بود

به شدت سرم رو تکون دادم و سعی کردم بفهمم چرا باید به اون فکر کنم؟! ولی تا 

 خود خونه
 !حواسم پرت اون بود و هیچ نتیجهای نگرفتم

و سرم میچرخید، رفتم وقتی رسیدم خونه هنوز حالم بد بود و حرف آخر پرهام ت

 پیش شادی و همه
 .چیز رو البته با سانسور بغـ*ـل کردن راشا واسهاش تعریف کردم

 !شادی: االن چی کار میکنی پارمیدا؟ تو هیچ شانسی نداری. اونها عاشق همن
من چی شادی؟ من عاشق نیستم؟ انصافه؟ انصافه که من نه سال تو عشق پرهام  -

 بسوزم و اون
 ل داداشم روش حساب کنم؟بیاد بگه مث
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 میدونم گلم؛ ولی اون نگفت که بیا عاشق من شو؟! تقصیر اون چیه؟ -
 مگه من به دلم گفتم عاشق اون بشه؟ -

خودم میدونستم که حرفهام بیمعنیه و منطقی نیست؛ ولی دست خودم نبود، دلم 

 برای حال
 !تادم دلم میسوختخودم میسوخت. وقتی یاد نه سال سوختنم به پای پرهام میاف

 شادی؟ -
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 جانم قربونت بشم؟ -
 !من نمیذارم پرهام به آنیتا برسه -

 شادی با حیرت گفت: یعنی چی پارمیدا؟ چی کار میخوای بکنی؟
 .هنوز نمیدونم؛ ولی اون باید تقاص شکستن دل من رو بده -
 !پارمیدا بچه نشو، اون کاری نکرده، تو یه طرفه بریدی و دوختی -

 .زدم: اصال من بچهام؛ ولی این بچه االن اون رو میخواد بلند داد
 :با داد من شادی غرغر کرد

خب بابا کولی بازی درنیار، خوبه حاال کسی خونه نیست؛ ولی من مطمئنم تو اصال  -

 دوستش نداری
 .فقط رو دندهی لج افتادی

 میخوامش! شادی پیشمی؟ -
 :شادی آهی کشید و من رو کشید تو بغلش

 .پیشتم دیوونههمیشه  -
 .باید یه کاری کنم که پرهام به آنیتا خــ ـیانـت کنه -

چشمهاش گرد شد و با ناباوری به من نگاه کرد. انگار که اصال انتظار نداشته همچین 

 حرفی از من
بشنوه؛ ولی من دیگه عقلم کار نمیکرد و فقط دلم فرمان میداد! شادی با لحن 

 :مسخرهای گفت
 اون وقت چطور؟ -

 61 

 
چطور؟ سئوال خوبیه! خودم هم نمیدونستم چطور؛ ولی اولین چیزی که به ذهنم 

 رسید جواب من
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 :به شادی بود
 .باالخره یه راهی پیدا میکنم تا این عشق رو تموم کنم -
 پارمیدا خیلی تلخ شدی، چرا نمیذاری اگه حقی هم هست خدا بگیره؟ -
 !باید یه جوری این دل من آروم شه شادی -

میکردم و تو بغـ*ـل شادی نقشه میکشیدم. اگه پرهام مال من نبود، مال هیچ  گریه

 کس دیگهای
هم نمیشد! اونقدر گفتم و زار زدم که خوابم برد، وقتی بیدار شدم هوا تاریک شده 

 بود. از جام
پریدم و لباسهای بیرونم رو که چروک هم شده بود همون طور درآوردم و مچاله 

 انداختم گوشهی
یه دست لباس خواب بچگونه که شامل یه شلوار گشاد سفید و یه سویشرت  اتاق،

 .میشد پوشیدم
جلوی سویشرت عکس صورت خرگوش بود و کالهش گوشهای دراز داشت و یه دم 

 تپلم پشت
شلوار بود. موهام رو هم خوگوشی کردم و برای اینکه گریه کردن و پف چشمم 

 مشخص نشه کمی
 .آرایش کردم و رفتم پایین

همه دور هم نشسته بودن و با سروصدا فیلم نگاه میکردن، موندم واقعا خسته 

 نمیشن؟ از صبح
 !سرکارن، شبها هم پای تلویزیون

 !علیک سالم با وفاها -
 .بابا: سالم گلم. دست پیش رو میگیری که پس نیفتی؟ خوبه باالخره من تو رو دیدم

 .موا بابا خوبه شما نیستیدها، من همهاش خونه بود -
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 .مامان: کجا تو همهاش خونهای؟ در ضمن فقط دو روزه اومدی
 .بودم! از فردا میرم سرکار -

 :نگاهی به پریا کردم و ادامه دادم
 .امروز رفتم دیدن کوروش و قرار شد از فردا برم تو بیمارستان کار کنم -

 .پریا: واقعا؟ چه خوب! من هم تند تند میام بهت سر میزنم
 .و گفتم: نیازی نیست آبجی مهد کودک نیست کهخندهام رو خوردم 
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 :لب و لوچهی پریا آویزون شد، من هم با نیش باز گفتم

 بابا؟ -
 بابا: بله؟

 .به کوروش گفتم حقوق الزم ندارم، میخوام فقط سابقهی کار جور کنم -
 .بابا: کار خوبی کردی باباجان تو که نیاز نداری

 .دقیقا -
 یگه برنمیگردی؟مامان: پارمیدا یعنی د

 برم؟ -
 مامان هول کرد: نه منظورم این بود که تمومی؟

با لبخند بوسش کردم و گفتم: آره عزیزم تمومه. تخصص رو دیگه حال ندارم بخونم؛ 

 شاید بعدا تو
 .همین ایران خواستم ادامه بدم، شاید هم رفتم

 .پریا: خوش به حالت بیشعور، رسما نزدیک به سه سال رو خوردی
ن: کم غر بزن، اون تابستونهایی که پارمیدا درس میخوند هم تو میخوردی! تازه پیما

 تو هم ماه
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بعد تمومی دیگه. پریا ایشی گفت و روش رو برگردوند طرف تلویزیون، یهو با ذوق 

 گفت: ایول
 !جیـ*ـگر سینما بازی کرده

پخش  پیمان: ا َه این پسر هم شورش رو درآوردهها، همزمان دوتا دوتا فیلمهاش

 میشه. خسته شدم
 .از قیافهش

 مامان: وا دلت میاد؟ خ
 ِ پسر

 .یلی آقا و خوشگلیه، هر چقدر هم میبینی سیر نمیشی
 .بابا: چشمم روشن خانم

 .مامان: البته در حد باباتون خوب نیستا
همه بلند خندیدن و من با کنجکاوی خم شدم ببینم کدوم بازیگر رو میگن که در 

 کمال تعجب دیدم
 !راشا
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 :تو فیلم اسمش بنیامین بود و خیلی هم خوب بازی میکرد، با تعجب گفتم

 وا چرا هیچ کس به من نگفته بود اون بازیگره؟ -
 .پیمان: خب همه میشناسنش

 !نه منی که شیش ساله نیستم -
 شادی: من هم نمیدونستم. معروفه؟

ا معروفن! سه ساله پریا با غرور: جک میگی شادی؟ این و دوستش رهام در حد اللیگ

 سینمای ایران
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رو گرفتن تو دستشون و دارن میترکونن. روز جشن ندیدی همه باهاش عکس 

 میانداختن؟
 .نه وهلل! حواسمون نبود که -

 .پریا: بس که خنگید
 !شادی: هوی پری پرپرت میکنما

بدون توجه به کلکل اونا زل زدم به راشا. وقتی اخم میکرد انگار تو چشمهاش 

 ای آتیششعلهه
 .روشن بود و میدرخشید

 پیمان: پارمیدا کجا ماتت بـرده؟
 .فیلم رو نگاه میکنم، حرف نزن -

با موهام بازی کردم ودوباره زل زدم به فیلم. نمیدونم چرا فکرم درگیر راشا بود. 

 درسته زیبا و
 !معروف بود؛ ولی اینها نمیتونستن واسه کسی مثل من دلیل خوبی باشه

تو آشپزخونه، یه تیکه پیتزای باقی مونده از شام رو گذاشتم تو با گیجی رفتم 

 مایکروویو و تا گرم بشه
نشستم پشت صندلی میز نهارخوری و سرم رو گذاشتم رو میز و تنها به یه چیز فکر 

 میکردم. بعد
از حرفی که شادی پرونده بود، مدام یه سئوال داشتم! آیا من واقعا عاشق پرهام 

 !بودم؟
شدم بشقابم رو برداشتم و رفتم تو اتاقم، لپ تاپم رو روشن کردم و عشق رو کالفه پا 

 .جستجو کردم
مطالب متفاوت و جالبی خوندم، خیلی از احساساتی که نوشته بودن برعکس 

 !احساسات من بود
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یکی نوشته بود عشق یعنی کنارش حس آرامش داری؛ ولی من کنار پرهام همیشه 

 پر از استرس

 64 

 
ته یکی هم نوشته بود عشق یعنی هیجان و تندتر زدن قلبت که این یه بودم، الب

 موردش در مورد من
 !درست بود خب

شق ع"همینطور میگشتم که تیتر یکی از وبالگهای خصوصی توجهم رو جلب کرد 

 یک طرفهی
وبالگ خاطرات دختری بود که عاشق پسرهمسایه شده بود و از دور سالها تو  "من

 این عشق
 !اینکه کارت عروسی اون پسر رو میبینه میسوخت تا

کارش تا خودکشی هم پیش میره؛ ولی مشاور معروفی راههای جالبی بهش پیشنهاد 

 میده که باعث
 .میشه کم کم اون پسر رو فراموش بکنه

برداشتم و تو یکی خوبیها وتو یکی دیگه A4تا آخرش خوندم و ناخودآگاه دو تا 

 بدیهای پرهام رو
مثبتش فقط اینها بودن: قیافهی زیبا، مدروز بودن و معروفیتش که  نوشتم، نکتههای

 اصال
مالکهای جالبی نبود، سعی کردم چیزی که من رو جذب کرده رو پیدا کنم ولی به 

 هیچ نتیجهای
 !نرسیدم

تو اون یکی اخالقها و عادتهای بدش رو نوشتم! غرور بیجاش مورد اول جدول بود و 

 بقیهی موارد
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یف میشد. اکثر این بدیها برای من مهم بودن. با کالفگی متوجه هم پشت سرش رد

 شدم این راه،
بدتر گیجم کرده؛ چون متوجه شدم عاشق چه آدم غلطی بودم و اصال دلیلی هم 

 االن برای عالقه
 !بهش نداشتم

 .سراغ راهکار بعدی رفتم
م ه آلبومهام رو تک تک بیرون کشیدم و هر عکسی که پرهام توش بود که تعدادش

 خیلی کم بود
رو در آوردم و ریختم توی یه جعبه، این بار رفتم سراغ دفتر خاطراتم و روزی که 

 بهش ابراز عالقه
کردم و تک تک روزهای بعد و قبل از اون که توش نشانی از پرهام بود رو پاره کردم 

 و دفتری که
ارهها رو پدیگه صفحاتش شاید به سی برگ رسیده بود رو پرت کردم تو کشو و کاغذ 

 هم گذاشتم تو
 !همون جعبه که نگاهم خورد به عسلی و اون عکس دسته جمعی

قاب رو برداشتم و زل زدم بهش. دلم نمیاومد؛ ولی باید تا تهش میرفتم، عکس رو 

 کشیدم بیرون
 .و قاب خالی رو گذاشتم سرجاش

 .دیدن قاب عکس خالی تو ذوق میزد و دلم گرفت؛ ولی سعی کردم بیتوجه باشم

 65 

 
با کلی زیر و رو کردن کشو و کمد، دستبندی که کادوی تولد دوازده سالگیم و از 

 طرف اون بود رو
 .پیدا کردم، دستبندی که اولین و آخرین هدیهاش بود. اون هم رفت تو همون جعبه
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جعبه رو موقتا گذاشتم زیر تختم تا بعدا مرحلهی بعد رو اجرا کنم. به پیتزای سرد 

 و شده نگاه کردم
بیخیال نسشتم کارتون پاندای کنگفوکار رو نگاه کردم، همزمان پیتزام رو هم خوردم 

 و بعد از اون
 .همه سال، تقریبا به یه خواب آروم رفتم

صبح که از خواب پاشدم بدون نگاه کردن به آینه چشمهام رو مالیدم و همونطوری 

 گیج خواب و یه
ی برگشتم طرف سالن. راشا با چشمیرفتم پایین که با شنیدن سرفهی شدید یک

 چشمهای گرد شده
سرفه میکرد و به من نگاه میکرد، پیمان سعی داشت آب به خوردش بده که اون هم 

 با دیدن من
 :چشمهاش گشاد شد و با بهت گفت

 !پارمیدا؟ -
 هان چتونه؟ مگه جن دیدید؟ -

 پیمان: وهلل کم از جن نداری، خودت رو تو آینه دیدی؟
 .نفسی گرفت و گفت: شدی یه جن ناز و بانمک خرگوشیراشا با خنده 

خودش و پیمان زدن زیر خنده، با عصبانیت رفتم کمی اون طرفتر و تو آینه 

 کاریهای ستون به
 ...خودم نگاه کردم که

 !یا خدا
 این کیه؟ این منم؟ پس چرا این ریختی شدم؟ -

و ارزیابی کردم. صدای خندهی اون دوتا بیشعور بلندتر شد و من با بهت خودم ر

 موهام که
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خرگوشی کرده بودم یکیش کامل باز شده بود و اون یکی کشش تا پایین اومده بود 

 و موهای
وسطش پف کرده بود. آرایش دیروزم پخش شده و دور لبم قرمز بود، دور چشمهام 

 هم سیاه که
البته آثار کف دستمم نشون میداد خودم صبح این بال رو سر خودم آوردم! زیپ 

 سویشرتم باز بود و
تاپ سفید زیرش تا باالی نافم باال رفته بود که زود درستش کردم. یکی از پاچههای 

 شلوارم هم تا
 !باالی زانو تا شده بود، در کل به قول راشا شده بودم یه جن مامانی

خودم هم خندیدم که راشا و پیمان اول با تعجب به من نگاه کردن و بعد همراهیم 

 .کردن
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وای خدا من چقدر زشت شدم. اصال راشا تو چرا هر روز خونهی مائی که من رو  -

 این شکلی ببینی؟
 !اوه اوه سوتی شدید جلوی پیمان

پیمان با اخمای درهم: بیتربیت راشا مهمون منه و حتما یه کاری داریم دیگه که به 

 تو مربوط
 .نمیشه

و بعدا حالم رو میگیره؛  اخماش میگفت اصال از راحتی من با راشا خوشش نیومده

 بیخیالی طی
 :کردم ترجیحا

 .ایش -
راشا با لحن مهربون و صلح جویی که البته سعی داشت تاثیر راحت حرف زدن من 
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 رو خنثی کنه
گفت: مهم نیست، شما هم غصه نخورید، باالخره من همیشه شما رو مرتب دیدم یه 

 بار هم این
 .طوری

 .کفاره الزم شدمپیمان: خب دیگه برو به خودت برس.
 .مسخره -

برگشتم باال و اول رفتم صورتم رو شستم، بعد برگشتم سر کمدم و یه شلوار لی 

 یخی تنگ پوشیدم با
ا موهام رو ب "من مغرورم"یه تیشرت اندامی سفید که روش به فرانسوی نوشته بود 

 زحمت شونه
 !کردم و گوجهای بستم، باید یادم باشه امروز برم حموم

کالباسی زدم و ریمل، با پوشیدن کفشهای اسپورت سفیدم دوباره برگشتم  یه رژمات

 پایین. برای
اون دوتا کله پوک پشت چشمی نازک کردم و رفتم از تو یخچال یه لیوان شیر 

 ریختم و در همون
 :حال بلند پرسیدم

 داداش ساعت چنده؟ -
 .پیمان: ساعت نه و بیست دقیقه و شیش ثانیهی صبح به وقت تهران

 .گلوله نمک -
 :نمیدونم چرا حس میکردم یه چیزی کمه یا یادم رفته که پیمان گفت

 راستی تو مگه دیروز نمیگفتی فردا میرم سرکار؟ -
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 .بلند جیغ زدم: وای خدا، کوروش من رو میکشه
 راشا: چیشده؟

تو بگو چی نشده؟! وای پیمان االن چیکار کنم؟ من ساعت هشت باهاش قرار  -

 اه رو همداشتم، ر
 .که هنوز یاد نگرفتم پاشو من رو برسون

 .پیمان: ماشین من رو سعید برد صبح. کنسلش کن
 :داشت گریهام میگرفت که راشا گفت

برید حاضرشید، من میرسونمتون، واسه قلمی که الزم داریم باید برم همون  -

 .طرفها
 :اون قدر من هول کرده بودم که پیمان هم سریع گفت

 .بدو راست میگـه -
 .وقتی واسه تعارف نبود پس بدو بدو رفتم باال تا حاضر بشم

با قیافهی درهم به کمدم نگاه کردم. کالفه یه کت بلند شبیه مانتوی سورمهای رنگ 

 پوشیدم و همون
طور باز گذاشتم، کیف دیروزی رو از رو میز چنگ زدم و شالم رو انداختم رو سرم و 

 از اتاق بیرون
 !پریدم

 .ا رفت ماشین رو روشن کنه بروپیمان: راش
 :فوری رفتم بیرون و سوار ماشین شدم

 .وای مرسی. باز زحمتم افتاد گردن تو -
 .راشا: نه بابا این چه حرفیه

 نگاه کوتاهی بهم کرد و گفت: کی وقت کردی شال بخری؟
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دستی به شال آبی آسمونی و نازک رو سرم کشیدم و گفتم: از کمد پریا برداشتم. 

 اید برمامروز ب
 .خرید

 .اما ماشین نیاوردی که! تازه راهها رو هم کامل بلد نیستی -
 .باالخره یه کاری میکنم -
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 !راشا: شمارهات رو بده؟

 ها؟ واسه چی؟ -
اصال نمیخواد من شمارهام رو میدم. کارت که تموم شد یه زنگ بزن میام دنبالت  -

 .بریم خرید
 .شموای نه اصال، دیگه مزاحم تو نمی -
مزاحم چیه؟ خواهر پیمان مثل خواهر خودمه. تازه من هم خرید دارم اونجا، چه  -

 بهتر که یه همراه
 .زیبا هم پیشم باشه

 .با خجالت گفتم: مرسی
نمیدونم چرا اصال ناراحت نشدم که بهم گفت مثل خواهرشم؟! تازه خوشم هم اومد! 

 زیر چشمی
 .نگاهم کرد و گفت: بهت نمیاد خجالتی باشی

 .هیچ هم خجالت نکشیدم -
 .از لپهات مشخصه پینوکیو -
 تو چه عالقهای داری انواع شخصیتهای کارتونی رو به من نسبت بدی؟ -
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 .خب بهت میان! بفرما رسیدیم -
 .چه زود! البته این رو تو دلم گفتم

تو یه کاغذ شمارهاش رو نوشت و بهم داد، بعد گازش رو گرفت و رفت. کاغذ رو تو 

 شتم وکیفم گذا
بدون توجه به نگاههایی که روم بود خودم رو به اتاق کوروش رسوندم و در زدم که 

 صدای جدیاش
 :اومد

 .بفرمایید -
سعی کردم لبخند بزنم و اصال به چهارده تا تماس بیپاسخش از صبح فکر نکنم و 

 :رفتم تو
 !سالم پسرعمو جون -
 !چه سالمی دختر؟ میذاشتی شب میاومدی دیگه -
 .کوروش به خدا من هنوز به ساعت ایران عادت ندارم خواب میمونموای  -
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 .عجب بهونهای گفتمها؟! ساعت کیلو چنده؟ من همیشه خواب میمونم

 .حقته االن اخراجت کنم -
 .با شیطنت گفتم: من هم خواهرم رو بهت نمیدم

 .غلط کردم بابا شما تاج سری -
 .ه ببینمای زن ذلیل! پاشو محل کارم رو نشون بد -
 .به دیدهی منت بانو -
 .بدو پسرک -
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 .هردو به هم نگاه کردیم و خندیدیم و از اتاق رفتیم بیرون
کوروش شخصا همه جا رو نشونم داد و با پرسنل آشنام کرد، برخالف خواستهی من، 

 من رو دختر
عموش معرفی کرد! نمیخواستم فکر کنن با پارتی بازی اومدم و جاسوس رئیسم؛ 

 میگفت ولی اون
 !این طوری رفتار صمیمی ما باعث سوتفاهم میشه

و این طوری بود که به عنوان یه دکتر تو این سن و دختر عموی رئیس، همه با من 

 !چپ افتادن
دخترها همه با حسادت نگاهم میکردن جز دوسه تاشون که مهربون بودن و پسرها 

 بعضیها با
 .رضایت و بعضیها با حسادت

همکارهام تنها شدم یکی از دخترها که از اول هم بد نگاهم  تا کوروش رفت و با

 :میکرد گفت
خانومی بهتره بدونی درسته فامیل رئیسی؛ ولی بیمارستان جای این مدل لباس  -

 پوشیدن نیست تو
 .مثال دکتر مملکتی. جلب توجههات رو ببر تو خیابون

 با تعجب گفتم: مگه لباسم چشه؟
 قبل
 ِ ختر

 :صدای مردونه از پشت سرم خیلی جدی گفتاز جواب دادن د یه 
خانم قاسمی، دکتر محسنی تازه چند روزه به ایران برگشتن و با محیط آشنا  -

 نیستن، بهتره مراقب
حرفهاتون باشید. دختر که حاال فهمیدم فامیلیش قاسمیه با ترس عذرخواهی کرد و 
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 رفت. بقیه هم
ردم. برگشتم ببینم این حامی از به ما نگاه میکردن، پچ پچ کردنهاشون رو حس میک

 غیب رسیده
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کیه که من رو میشناسه که با یه دکتر حدودا بیست و نه ساله با موهای فر سیاه و 

 چشمهای
قهوهای و پلکهای بلند روبرو شدم. زیبا نبود؛ ولی بانمک و خوشگل بود! با دیدن 

 تعجب من لبخند
 :دوستانهای زد و گفت

 ؟میشه یه لحظه بیایید -
 :آروم سرم رو تکون دادم و همراهش از بقیه فاصله گرفتم که گفت

سالم من امیرم. دوست صمیمی کوروش و متخصص کودکان. کوروش زیاد ازتون  -

 تعریف کرده بود
 .و سپرده بود حواسم بهتون باشه

 .خوشبختم؛ ولی فکر کنم دفاع شما همه چیز رو بدتر کرد -
 چطور؟ -
همه ازم متنفرن. مدرکم تو این سن، آشناییم با کوروش، از خب روز اولمه و االن  -

 خارج اومدنم که
 .شما اون رو لو دادید و دفاع کردنتون از من، به نظر من این شروع خوبی نیست

ولشون کن دارن از حسودی میمیرن. خیلی زود یادشون میره و کنار میان. به  -

 چشم خواهری
بزرگ شدی و مدرکت هم که نسبت به  میگم، خوشگلی و جوون! تو خارج هم که
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 .سنت خیلی خوبه
کمی باید بهشون حق داد. با من بیا با خواهرم آشنات کنم، تو بخش اورژانس 

 پرستاره؛ مطمئنم
 .دوستهای خوبی میشید

 .ممنونم واقعا آقا امیر -
 .راحت باش و بگو امیر. هر وقتم کمکی خواستی مثل یه برادر روم حساب کن -

ه و چشمهای شفافش که داد میزد قصدی نداره و نیتش خیره، خیالم رو لحن صادقان

 راحت کرد و
 .باعث شد واقعا باهاش احساس راحتی بکنم

 .مرسی امیر -
 .خواهش -
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با خواهر امیر هم آشنا شدم. اسمش ریحان بود و واقعا دختر مهربون، خونگرم و البته 

 شیطونی بود
داد! من رو با دوستش رکسانا هم آشنا کرد که از و تند تند در مورد همه آمار می

 زیبایی رکسانا چند
 !لحظه هنگ بودم

ریحان کپی امیر بود، سبزه و بانمک؛ ولی رکسانا اصال شبیه ایرانیها نبود! درست 

 مثل فرشتهها
بود. صورت مثل برف و چشمهای براق آبی خالص با مژههای بلند و فر خورده؛ دماغ 

 عروسکی و
 !گونههای برجسته و لبای کوچیک و قلوهای سرخسرباال و 
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و در آخر موهای مثل ابریشم طالیی رنگش که از مقنعه اش بیرون زده بود. دختر 

 خیلی مهربون و
خیلی خیلی شیطونی بود. اون هم مثل من بود و داشت برای تخصص قلب میخوند. 

 ازدواج کرده
 .ا بودبود و ظاهرا شوهرش سهامدار چهل درصد از سهام اینج

با ریحان و رکسانا مشغول حرف زدن بودیم که با اومدن شوهر رکسانا شوک دوم به 

 !من وارد شد
فکر نکنم تو کل دنیا پسری به اون زیبایی بوده باشه و یا من دیده باشم! چشمهاش 

 خاصترین جز
صورتش بود؛ یه رنگی بین سبز، آبی و خاکستری که البته لبالب از عشق رکسانا بود! 

 ن هم بور واو
سفید بود و البته باید بگم مغرور؛ چون خیلی خشک و جدی سالمی به من و ریحان 

 داد و اصال
 .نگاهمون نکرد و مشغول حرف زدن با رکسانا شد

 :ریحان که دید من رفتم تو اغما با خنده گفت
 .خوردیشون -
 بیه تومیدونم، من هم اولین باری که دیدمشون ش -ریحان! آخه خیلی خوشگلن!  -

 بودم. همه با
دیدن این زوج خیره میمونن! هنوز هم با اینکه خیلی از دخترها دنبال دکتر ریاحیان 

 و خیلی از
مردها هر کاری واسه رکسانا میکنن؛ ولی عشق این دو نفر مثل لیلی و مجنون زبانزد 

 .همهست
نجا اومدن. رکسانا قول داده یه روز داستانش رو تعریف کنه، با امروز دوهفته که ای

 اصل
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 .زندگیشون تو پاریسه، یه بچه هم دارن
 رکسانا اومد: شما دوتا چی پچ پچ میکنید؟

 شوهرت رفت؟ -
 رکسانا: آره بابا، اومده بود سر بزنه. چی میگفتید؟
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 .حرفم رو بد برداشت نکن؛ ولی شوهرت خیلی خوشگله -

نشیها مدلشه! با غریبهها  رکسانا بلند خندید: مرسی گلم. از رفتار سامیار ناراحت

 .کمی خشکه
 سامیار کیه؟ -

 .ریحان محکم کوبید پشت سرم: خنگه اسم شوهرشه
اون روز فقط به شوخی و خنده گذشت و هیچ کاری نکردیم. به اصرار من و ریحان 

 قرار گذاشتیم
فردا بیان خونهی ما تا هم رکسانا داستان عشقشون رو تعریف کنه و هم من از کسی 

 تکه دوس
 .دارم بگم

بعد از اینکه از هم خداحافظی کردیم، رفتم اتاق رست روپوشم رو عوض کردم و بعد 

 هم با دودلی یه
 .پیام به راشا فرستادم: سالم، ببخشید من کارم تمومه

 .خیلی زود جواب اومد: همون اطرافم تا پنج دقیقه میرسم
هردوشون لبخند بود. تا رفتم بیرون چشمم خورد به سامیار و رکسانا. رو لبهای 

 سامیار در یه
فراری سیاه رو برای رکسانا باز کرد، رکسانا به شوخی موهای سامیار رو بهم ریخت و 
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 زود نشست تو
ماشین و درو بست، سامیار هم واسهاش خط و نشونی کشید و رفت سوار شد. یه 

 لحظه حسادت
دم و واسه کل وجودم رو گرفت؛ ولی با دیدن ماشین راشا زود به خودم اوم

 خوشبختیشون دعا
 :کردم و رفتم سوار شدم

 .سالم. باز هم ببخشید -
 .نه بابا دیگه نگیها. خوبه خودم خواستم -

 کمی بعد گفت: واقعا هستی؟
 :با تعجب برگشتم طرفش که دیدم نگاهش رو لباسمه

 !متوجه نمیشم؟ -
 مغرور! هستی؟ -

 :به جای جواب پرسیدم
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 فرانسوی بلدی؟ -
 .ی نگیبگ -

 :با شیطنت به روسی گفتم
 .جالبه -

 :مثل خودم جواب داد
 کجاش؟ -

 :این بار دیگه چشمام گرد شد
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 روسی هم بلدی؟ -
 :لبخند نمکی زد و گفت

 .پنج تا زبون بلدم -
 :با نیشخند پرغروری گفتم

 :یکی کمتر از من! این بار اون بود که چشمهاش گرد شد و گفت -
 .لدمفکر میکردم خودم زیاد ب -
 .اونجا برای اینکه بیکار نمونم وقتم رو گذاشتم برای این چیزها -
 چه زبونهایی رو بلدی؟ -
فارسی که هیچ! عربی هم که تو مدرسه یاد میدن اون هم هیچ! به جز اونها  -

 انگلیسی، روسی،
 .فرانسوی، ایتالیایی و ژاپنی بلدم

 .بابا ایول دختر کارت دسته -
 تو؟ -
 .،آلمانی، انگلیسی و ترکی استانبولفرانسوی، روسی -
 .عالیه! باید بهم آلمانی یاد بدی -

 74 

 
 .در مقابل آموزش ایتالیایی میخوام -
 .قبوله -
 .قبوله -

 .برگشت لبخندی زد و دوباره به جاده نگاه کرد
 .میشه پنجرهها رو باز کنی؟ دودیه، دلم گرفت -
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بودن شیشههاست! اگه مردم من  راستش نه؛ آرامش االنمون به خاطر همون دودی -

 رو ببینن
 .اوضاعی میشه که بیا و ببین؛ مخصوصا اگه تو رو با من ببینن

 آها باشه. فقط چیزه پس چطور قراره بریم خرید؟ -
 .راستش هنوز دارم بهش فکر میکنم -
 !شوخی میکنی؟ -
 نه وهلل. تو فکری داری؟ -

 :نگاهی به چهرهی جذابش کردم و گفتم
 زیگر نظرت راجع به یه گریم چیه؟جناب با -

 .قیافهی بانمکی به خودش گرفت و گفت: موافقم
 .این پاساژ رو میشناسم، نگه دار خودت هم بشین تو ماشین االن میام -
باش. خیلی زود تو مغازهها گشتم و هر چیزی که الزم بود رو تند تند خریدم و  -

 دوباره برگشتم تو
 :ماشین

 .برو یه جای خلوت -
 .باشه -

 :از هیجان قلبم تند تند میزد و لبخند بزرگی رو لبم بود که راشا هم گفت
 .جالبه! تا حاال زیاد زیر دست گریمور بودم؛ ولی واسه این یکی هیجان دارم -
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 !با شیطونی گفتم: چون گریمورش منم

 .با لحن کشداری گفت: بر منکرش لعنت بانو
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کوچهی خالی و پیاده شد، تکیه داد به کاپوت و  به روم نیاوردم و اون هم پیچید توی

 منم جلوش
وایستادم. اول با کرم برنزه پوستش رو تیره کردم، حتی به دستها و گردنش هم زدم، 

 چندتا جای
جوش هم روی گونهاش درست کردم. سال اول بعد از مردن مامانی واسه تنها نبودن 

 رفته بودم
ینما و گریم بود هم اتاقی بودم، اون هم خوابگاه، اونجا با دختری که رشتهاش س

 هرچی یاد میگرفت
رو من امتحان میکرد و من هم یادم میگرفتم! یه خال رو دماغش گذاشتم. با اسپری 

 موقت
موهاش رو سیاه کردم و با ژل به سمت باال حالت دادم، خم شدم و با قیچی چند 

 جای شلوارش رو
 :پاره کردم

 .شرمنده بابت شلوارت -
 !ی راحت باش. مدهبیخ -

پارهها رو ریش ریش کردم، تو تمام این مدتم راشا فقط با چشمای براقش نگاهم 

 .میکرد
 زیر کت چی تنته؟ -
 .تیشرت -
 .خوبه کتت رو در بیار. بیا این لنزهای سیاه رو هم بذار -
 .باشه -

عینک آفتابی زدم به موهاش و در آخر یه پسر جلف زشت که هیچ شباهتی به راشا 

 نداشت جلوم
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 !بود
 .راشا تا خودش رو دید بلند زد زیر خنده

 ناراحت نشدی زشتت کردم؟ -
نه بابا خیلی باحاله! تازه االن امکان نداره کسی من رو بشناسه. واسه خودم هم  -

 .غریبه شدم
 به خودم امیدوار شدم؛ چطوره بزنم تو کار گریم؟ -
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 .دمبدم نیست. تو رو میکنم گریمور شخصی خو -

با هم خندیدیم و دوباره نشستیم تو ماشین و راه افتادیم. کمی بعد جلوی یه پاساژ 

 بزرگ و شیک
 .نگه داشت و با هم رفتیم تو

به سلیقهی هردومون راشا چند دست مانتو و شلوار و شال برام خرید و نذاشت 

 پولشو بدم و هیچی
 !هم جز یه شلوار جدید برای خودش نخرید

 .ود که شاممون تموم شد و من رو رسوند خونهساعت یازده شب ب
 .تا رفتم تو خونه با قیافهی عصبی همه که تو سالن بودن روبرو شدم

پیمان: معلومه کجایی؟ زنگ زدیم کوروش میگه ساعت شیش و نیم دراومدی. 

 ماشین هم که
 .نداشتی و جایی رو هم بلد نیستی

 .پریا: گوشیت هم خاموش بود
م: حتما شارژ گوشیم تموم شده! چتونه شما؟ مگه بچهام؟ رفته کالفه و با تعجب گفت

 .بودم خرید
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 .خوبه شیش ساله جدا از شما زندگی میکنم
مامان: همون هم اشتباه بود! در ضمن تو اینجا با راهها آشنا نیستی، میدونی تو این 

 شیش سال
 تهران چقدر عوض شده؟

 .خوبه تا شونزده سالگی تو همین خراب شده بودما -
 !بابا: نپیچون. با کی بودی؟ تو ماشین نداشتی! این همه خرید رو چطور آوردی؟

اول خواستم بگم تاکسی، بعد دیدم دیگه بدتر که شب ساعت یازده تنهایی سوار 

 تاکسی شدم، پس
 :به ناچار آروم گفتم

 با آقا راشا بودم. پیمان و پریا همزمان: با کی؟ -
 :خیلی معمولی جواب دادم

 .اشاآقا ر -
 پیمان: راشا دوست من؟
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 .دقیقا -

 بابا: تو با اون چیکار داشتی تا این وقت شب یه زنگ هم به ما نزدی؟
این اداها چیه در میارید؟صبح که من رو رسوند فهمید میخوام برم خرید؛ چون  -

 خودش هم خرید
 .داشت پیشنهاد داد من رو بعد از کار ببره

 !پیمان: تو هم قبول کردی؟
 .آره قبول کردم! خرید کردیم، گـ ـناه نکردیم که این طوری میگی -

پیمان: خودت خجالت نکشیدی با مرد غریبهای که جمعا سه روز اون هم تو 
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 دیدارهای پنج دقیقهای
 دیدیش تا نصفه شب رفتی مثال خرید؟

دیگه داشت خیلی پررو میشد؛ اجازه نداشت برای من غیرتی بشه وقتی شیش سالی 

 ندنکه تو ل
 !بودم حاضر نشد یه بار بیاد به دیدنم

تمومش کن ببینم. اون موقع که من لندن بودم کجا بودی؟ اگه به این اداهات  -

 ادامه بدی بر
 .میگردم

دست پیمان باال رفت که بزنه تو گوشم؛ ولی مامان جلوش رو گرفت و با حرص به 

 :من گفت
 .پارمیدا برو اتاقت بعدا صحبت میکنیم -

تو اتاقم که پریا و شادی هم دنبال من اومدن؛ پریا رو بیرون کردم و به برگشتم 

 :شادی گفتم
 !فردا میرم دنبال خونه -

 شادی: بله؟
میخوام مستقل بشم! من شیش ساله آزاد بودم، حاال طاقت این رفتارهای پیمان  -

 رو ندارم؛ مگه
 من بچهام؟ اصال بگیم به راشا شک داره، به من هم شک داره؟

 دی: نگرانت بود خ . از اون موقع دلشا
 ِ خر

 .ب مون هزار راه رفته تا تو برگردی
 .به درک! نمرده بودم که، هر جا بودم برمیگشتم -

 .شادی با تاسف: پارمیدا عوض شدی



 Ketabsaz.info              یران  کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ا

  

Www.Ketabsaz.info 111 صفحه  

 

 78 

 
 .دیگه این حرف رو تکرار نکن -

 شادی: پارمیدا؟
 چیه؟ -
 ؟چیزی بین تو و راشائه؟ چیزی بوده که بهم نگفته باشی -
 چطور همچین فکری میکنی؟ -
خب آخه به نظرت خیلی زود بهش اعتماد نکردی؟! صمیمیتتون زیادی زود  -

 نیست؟ تو کال فقط
 .چند روزه که میشناسیش

نمیدونم شادی! راستش کنارش یه حسی دارم که انگار مطمئنم در امانم و میشه  -

 بهش اعتماد
 !وست قدیمیهکنم. اصال حس نمیکنم تازه دیدمش، انگار یه د

برو بابا، من یه بار عاشق شدم واسه هفت پشتم  -پارمیدا تو عاشق راشا شدی!  -

 .بسه
 .آخه خب چیزهایی که گفتی معنیش اینه که یه احساسی بهش داری -
اون وقت خانم روانشناس، چرا با دیدن پرهام قلبم تو حلقم میزنه؟ چرا حاضرم  -

 هرکاری بکنم تا
 هاش بیام؟ چرا شیش سال عذاب کشیدم؟به اون چشمهای کورشد

 .نمیدونم وهلل -
 :با خنده اضافه کرد

 .عاشق جفتشونی -
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 .مگه میشه؟ گمشو بابا! راشا برای من فقط یه دوسته، یه حامی یا یه برادر -
 برادر؟ راشا؟-
 .آره دقیقا شادی. اون مثل برادرمه -
 !چی بگم واال؟ -
 .م از دل پریا در بیارمهیچی نگو االن هم برو بخواب. من بر -
 .باشه شب بخیر -
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 .شب تو هم بخیر عزیزم -

لباس راحتی پوشیدم و موهام رو باز کردم. آرایشم رو پاک کردم و رفتم اتاق پریا، در 

 زدم که صدای
 :بغضدارش اومد

 کیه؟ -
جیگرم ریش شد از صداش، در رو باز کردم و رفتم تو. عکس دونفرهی بچگیمون 

 ودستش بود 
 :گریه میکرد، بدون حرفی رفتم محکم بغلش کردم که گفت

پارمیدا چرا این طوری شد؟ چی عوضت کرده؟ یادته دوتایی تو شیطنت تو فامیل  -

 مثال زده
میشدیم؟ همیشه انگار نه انگار که ازت بزرگتر بودم، من رو بهترین دوستت 

 میدونستی و پیمان
 .کارش جمع کردن خرابکاریهای ما بود

یادم بود! بعد از جریان پرهام بود که از پریا دور افتادم، هیچ وقت نتونستم چیزی آره 

 از پرهام



 Ketabsaz.info              یران  کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ا

  

Www.Ketabsaz.info 112 صفحه  

 

 .بهش بگم و این راز کم کم بزرگ شد و شد دیوار بین من و خواهرم
آبجی دردهای من گفتن ندارن. خودم تنهایی حلش میکنم، میدونی چرا پیمان  -

 االن از همه
م دنبال پسر مردم! اون هم با همهی ادعاهاش از عصبانیتر بود؟ فکر میکرد افتاد

 وقتی یه گوشه از
 .این راز رو فهمیده حساس شده

 مظلوم گفت: من اندازهی شادی یا پیمان نیستم برات؟
حق با اون بود. خواهرم برام خیلی عزیزتر از شادی بود! به زور نفسی گرفتم و از 

 چهارده سالگیم و
 . ش، حتی بغـ*ـل کردن راشا رو هم بهش گفتماحساساتم به پرهام گفتم تا آخر

با احساس سبک شدن نگاهش کردم. وسطهای قصه پابهپام گریه کرده بود و 

 دماغش سرخ بود،
 :صورتش رو پاک کرد و گفت

 .پارمیدا تا تهش باهاتم آجی! هر چی شد رو من حساب کن -
هم از حسش به  مثل قدیم تا صبح رو تخت پریا دراز کشیدیم و دردودل کردیم، اون

 کوروش گفت
و نزدیک سه صبح بود که خوابیدیم. ساعت هفت صبح شادی اومد تو اتاق و 

 جفتمون رو بیدار کرد
تا پریا بره دانشگاه و من هم بیمارستان. خود شادی هم قرار بود به عنوان مهمان با 

 !پریا بره
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 .یم خونه نگاه کنیمقرارگذاشتیم کار من که تموم شد اونها هم بیان و با هم بر

وقتی رسیدم بیمارستان و البته این بار با ماشین هلوی خودم؛ یعنی پورشهی نازم 
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 که کادوی برگشتم
بود و بابا همون شب سوئیچش رو داده بود، مستقیم و بدون توجه به بقیه رفتم 

 طرف رکسانا که
 .مشغول خوندن پرونده یکی از مریضها بود

 .سالم -
 .سالم عزیزم -
 چه خبرها؟ ریحان نیومده؟ -
سالمتی. ریحان امروز شیفت شبه، یکی از همکارها ازش خواهش کرده بود این  -

 دفعه رو
 شیفتهاشون رو عوض کنن، تو خوبی؟

 مرسی. تا کی ایرانی؟ -
شاید تا یکی دوهفته. ویکتوریا خیلی بیتابی میکنه من هم دلم براش تنگ شده،  -

 خود سامیار هم
 .ن تا پاریس پیاده میرهکه ولش کنی اال

 ویکتوریا کیه؟ -
 .دخترم. یه سالشه -
 وای عزیزم! پس چرا اومدید؟ -
مجبور بودیم. سامیار به خاطر یه سری کارها مجبور بود بیاد و چون نمیتونستیم  -

 جدا بمونیم
برادرم و دوستهام پیشنهاد دادن نوبتی ویکتوریا رو نگه دارن تا ما برگردیم. بابام و 

 ن سامیارماما
 .هم اونجان و خیالم راحته
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 !پس همهی خونوادهت اونجا هستن -
 .آره دقیقا -
 میشه عکس دخترت رو ببینم؟ -
 .آره یه لحظه -
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گوشیش رو در آورد و گرفت طرف من؛ بکگراند گوشی چهرهی یه فرشته کوچولو 

 بود که درست مثل
د و موهای طالییش از یه تندیس بینقص بود. چشمهاش، چشمهای دکتر ریاحی بو

 روشنی حتی
کمی به سفید میزد و بقیهی اجزای صورتش مثل رکسانا بود؛ البته تو عکس خندیده 

 بود و چال رو
 .گونهی سمت راستش هم خودنمایی میکرد

 چطور دلت اومد ولش کنی؟ -
اصال دلم نمیاومد، مخصوصا که هر بار با نگاه کردن به چشمهاش عشقم رو  -

 وریامیبینم. ویکت
ثمرهی عشقمونه و عزیزه، االن هم هر شب داداشم تماس میگیره و تصویری 

 ویکتوریا رو میبینیم و
 .باهاش حرف میزنیم؛ سامیارم بدتر از من عاشقشه

 .چه اسم نازی داره -
اسم مامان مرحوم منه. انتخاب سامیار بود، میگفت نقطهی شروع همه چیز اون  -

 بوده پس
 .هی شروع ماویکتوریا هم میشه نقط
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 !عزیزم، چه رمانتیک -
آره. وای بدو بریم سر کارمون تا کوروش سروکلهاش پیدا نشده، با تو که کاری  -

 نداره ، من رو
 .میکشه

 .خوشم میاد اینجا مثل چی همه از کوروش و سامیار و امیر حساب میبرن
 .بریم -

تم تو اتاق رست و عصر که کارم زودتر از همیشه تموم شد با خستگی خودم رو انداخ

 به جای
روپوش مانتوم رو پوشیدم که دیروز با راشا خریده بودم، همون موقع گوشیم زنگ 

 :خورد
 بله؟ -

 پریا: آجی ما دم بیمارستانیم. میدونم یه ساعتی زود رسیدیم، بیاییم تو؟
 .آماده بودم؛ ولی با این حال گفتم من تو اتاق کوروشم بیا با هم بریم

 .فت: وای باشه االنپریا با ذوق گ
 :خندیدم و رفتم اتاق کوروش
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 .سالم شوهرخواهر -
 سالم دختر، کارت تموم شده؟ -
 .آره، االن مشغول کار خیرم -
 منظورت چیه؟ -
 ...میگم حاال -
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همون موقع در زدن که کوروش با تعجب بفرماییدی گفت و پریا و شادی اومدن تو . 

 کوروش با
 :رد که یهو گفتمتعجب به پریا نگاه میک

وای پریا یه لحظه بمون تو اتاق کوروش، من شادی رو ببرم دکتر دماوند معاینهش  -

 کنه، االن
 .میاییم

و بدون اینکه فرصت صحبت کردن بهشون بدم، شادی رو کشیدم، قبل از بیرون 

 رفتن چشمکی
 :تحویل چهرهی متعجب کوروش دادم. شادی بدبخت با بهت گفت

 ه؟معاینه چیه دیگ -
ا َه چقدر خنگی. اون دوتا نیاز داشتن با هم تنها باشن، بیا بریم بوفه یه چیز بخرم  -

 .برگردیم
 دکتر دماوند کیه حاال؟ -
 دکتر بخش فیزیوتراپیه، یه -

 ِ مسن
 خانم مهربون. بعدا به پریا بگو دستت درد میکرده بردمت پیش

 .اون
 .خیلی مسخره است که -
 .مهم نیست -

وفه، چهار تا آبپرتقال خریدیم، کمی هم گشتیم و بعد برگشتیم تو اتاق با هم رفتیم ب

 کوروش. پریا
با لپهای گل انداخته با دستهی کیفش بازی میکرد و کوروش نیشش باز بود! با 

 زحمت خندهام رو
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خوردم و یکی از آبپرتقالها رو دادم به کوروش. بعد از خداحافظی با هم سوار ماشین 

 من شدیم؛
من پریا و شادی با تاکسی اومده بودن تا مجبور نشیم با دوتا ماشین  به خواست

 .بریم
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کلی این در و اون در زدیم تا اینکه یه خونهی خوب و مناسب پیدا کردیم، خونهی 

 مورد نظر یه
 خونهی هفتاد متری و نقل

 ِ ی
 دو خوابهی تازه ساخت تو طبقهی سوم یه ساختمون نزدیک بیمارستان

 .بود
شد اگه بهمون اجازه بدن اینجا باشیم، پریا هم بیاد و با من زندگی بکنه، مثل قرار 

 یه خونهی
 !دانشجویی

میدونستم بابا و پیمان سخت راضی میشن، مخصوصا با حاضر جوابیهای اون شب 

 من. پس فعال
 .چیزی بهشون نمیگیم تا کم کم رو مخشون کار کنم

ونهی یک از دوستهای بیمارستانم که پریا اینها رو رسوندم خونه و گفتم میرم خ

 دانشجوئه تا توی
 .تحقیقش کمکش کنم

به خاطر کار داشتن ریحان قرار خودمون افتاده بود به بعد و االن با خیال راحت تو 

 خیابون
 :میچرخیدم و باالخره تصمیمم رو گرفتم و شمارهی راشا رو گرفتم
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 بله؟ -
 .راشا، پارمیدام -
 ده؟شناختم. جانم، چیزی ش -
 .راستش میخوام ببینمت -
پارمیدا من االن سر صحنهام و حدودا نیم ساعتی کار دارم، تموم که شد خودم  -

 .بهت زنگ میزنم
 .باشه مرسی -
 .خواهش، فعال -
 *** .بای -

 :دانای کل
ساعت حدودا هفت و نیم بود که با کات دادن کارگردان، راشا سریع خودش را به 

 کانتر تعویض
م انداخت و بعد از حاضر شدن بدون توجه به جمیعتی که برای دیدن لباس و گری

 عوامل فیلم جمع
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شده بودند با عجله سوار ماشین شد و چندین بار الکی و با سرعت باال در خیابانها 

 چرخید تا از شر
تمام خبرنگاران و هواداران مزاحم خالص شود، در همان حال شمارهی پارمیدا را 

 :گرفت
 .سالم -
 سالم. من االن کارم تموم شد، موافقی بریم کافی شاپ و حرفت رو بگی؟ -
 ...باشه؛ ولی آخه تو -
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 .اون حله، آدرس رو برات میفرستم پس -
 .باشه. پس فعال -
 .خداحافظ -

تماس را قطع کرد و شمارهی کیوان را گرفت، یکی از دوستان به درد بخورش در 

 مرکز شهر که
مدرن با فضای خصوصی بود، کافهی کیوان در و حیاط صاحب کافی شاپی شیک و 

 پشتی با میز و
صندلیهای ویژه برای مهمانان ویژهای مانند راشا داشت تا بدون مزاحم و ترس از 

 دیده شدن
 .ساعاتی را در آرامش باشند

با رسیدنش در جلوی کافی شاپ، ماشین را نگه داشت و منتظر پارمیدا ماند. امروز با 

 آزرای کارش
آمده بود و شک داشت که پارمیدا بشناسدش که همان موقع پورشهی سرخ رنگ و 

 براقی جلوی
ماشینش متوقف شد. راشا در فکر این بود که این مدل پورشهی قرمز رنگ وجود 

 دارد؟ و مشغول
وارسی ماشین بود که با پیاده شدن پارمیدا از سمت رانندهی ماشین شک زده او هم 

 پیاده شد و قبل
ر شدن پارمیدا صدایش زد، پارمیدا هم متعجب از اینکه راشا را ندیده بود به از دو

 :عقب چرخید
 .اوا سالم. نشناختم ماشینت رو -
 .پس بیحساب شدیم -

پارمیدا خیلی زود منظور راشا را تحویل گرفت و مانند همیشه نیمچه لبخندی زد و 
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 :گفت
 .ببخشیدا دوباره مزاحمت شدم -
 .ید بریم تو حرف بزنیمنه بابا. بفرمای -

 :به مسیری که راشا به طرف پشت کافی شاپ نشان میداد نگاه کرد و گفت
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 مگه از در نمیریم تو؟ -
 .چرا؛ ولی نه این در -

دودل نگاهش کرد و پشت سر راشا به راه افتاد. کیوان جلوی در منتظر بود و با 

 دیدن اینکه راشا
سالمی داد و هر دو را به طرف سالن وی آی  همراه یک دختر به کافه آمده متعجب

 پی و مخصوص
 .حیاط پشتی هدایت کرد

هر دو کاپوچینو سفارش داده و در سکوت نشستند. این دختر برای راشا جالب بود، 

 نمیدانست چرا
جلویش از اول شیطنت کرده بود! کاری که چند سال شاید جز چند ماه یه بار 

 جلوی بهترین
و شخصیت خوبش را تا به حاال فقط پیمان و رهام دیده بودند؛ دوستانش نکرده بود 

 ولی این دختر
از لحظهای که با راشا آشنا شده بود با همه فرق داشت! راشایی که بعد از آن قضیه 

 به هیچ دختری
نگاه هم نکرده بود این دختر را بغـ*ـل کرده و دلداری داده بود. از یک چیز مطمئن 

 بود و آن اینکه
ق نیست. بعد از جریان هلیا دوباره آن احساسات را تجربه نکرده بود؛ ولی حسش عش
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 حسش به
 !پارمیدا هم چیزی نبود که قبال تجربه کرده باشد

پارمیدا همین طور ساکت با دستهی کیفش بازی میکرد و در فکر این بود که چطور 

 بدون اینکه
یوان سفارشها را شخص سواستفادهگر و سمجی دیده شود از راشا کمک بگیرد. ک

 آورد و بدون
حرفی روی میز چید و رفت. همراه سفارشها کیک شکالتی هم آورده بود که توانست 

 لحظاتی افکار
 :پارمیدا را به خود اختصاص دهد! باالخره گفت

راستش میدونم خیلی عجیبه که اینقدر زود باهات راحت رفتار کردم، در کل  -

 چندروزه که
 .که کمکم کنی آشناشدیم؛ ولی میخوام

 ...برای -
 :با خجالت نفسی گرفت و گفت

 .سر در آوردن از کارهای پرهام و حتی شاید عاشق کردنش -
ابروهای راشا باال پرید و همین طور بدون حرف به پارمیدا خیره شد. پارمیدا هول 

 :زده اضافه کرد
خب  و من فکر کردم کسی که همجنس خود پرهام باشه بیشتر میتونه کمکم کنه -

 مسلما نمیشد
 .از پیمان کمک بگیرم و کس دیگهای هم نبود که ماجرا رو بدونه
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اصوال راشایی که همه میشناختند آدم کمک کردن آن هم به دخترانی که تازه 
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 !شناخته بود، نبود
با این حال کنجکاو بود تا بداند آخرش چه میشود. بیشتر برایش مثل یک هیجان 

 تازه در زندگ
 ِ ی
 :تینش بود، پس از لبخندهای نادر و به قول رهام دخترکشش زد و گفترو
خوشحال میشم کمک کنم. پارمیدا هم عادی لبخندی زد و کمی از کاپوچینویش  -

 :را خورد و گفت
 پس میشه ازت بخوام اگه الزم شد به آنیتا نزدیک بشی؟ -

افتاد و بدون توجه  راشا تازه کاپوچینویش را مزه کرده بود که با این حرف به سرفه

 به بلندی صدایش
 :با بهت گفت

 چیکار کنم؟ -
خب آنیتا دختریه که همیشه بهترینها رو میخواد و تو بهتر از پرهامی، معروف هم  -

 هستی؛ پس
 .اگه اون واقعا عاشق پرهام نباشه جذبت میشه

 .ولی ممکنه واسه کارم دردسر بشه -
 .قرار نیست تا اونجا پیش بره -

ی راشا ناخواسته در هم رفته بود و پارمیدا پر از حس تشویش منتظر سگرمهها

 پاسخی از راشا. راشا
با حرص اندیشید بعد از هلیا پارمیدا تنها دختری بود که بیش از یک سالم و 

 خداحافظ نصیبش
 !شده بود و حاال؟

 .به زور گفت: قبوله
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مغرور یشتر خوشش میاد،  خوبه. البته باید مغرور رفتار کنیها، معلومه از پسرهای -

 میتونی؟
ناخودآگاه پوزخندی مهمان لبهای راشا شد. مغرور بودنش یک امر خیلی عادی بود! 

 چیز عجیب
این بود که راشا، راشا کاظمی! حاال با یک دختر که فقط سه روز بود میشناخت، با 

 صمیمیت
ه شت نقشنشسته بود پشت یک میز و برای کاری که به هیچ وجه ربطی به او ندا

 !میکشید
 :با این حال گفت

 .سخت نیست، میتونم -
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 .و دوباره لبخند زد

 .اوکی. یه قراری جور میکنم که هم رو ببنید -
 شرمنده که راحت حرف میزنم؛ ولی اومدیم و اصطالحا آنی پا نداد، اونوقت چی؟ -

وضیح ی بهتر تپارمیدا کمی سرخ شد که البته به نظر راشا بیجا بود، حرف او فقط برا

 دادن منظورش
بود؛ ولی معلوم نبود پارمیدا چه برداشتی کرده. پارمیدا هم حس خجالتش از شنیدن 

 این حرف از
 :زبان راشا را به عقبترین جای ذهش هل داد و گفت

 .خب، بعد نوبت پرهام میشه که بفهمم چقدر عاشق آنیتاست -
 چطور؟ -
 .با یکی که اگه بشه خیلی خوب میشه -
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 کی؟ -
 .دوستم تو بیمارستان. خیلی خیلی خوشگله و امکان نداره پسری بتونه ردش بکنه -
 واسه چی قبول نکنه؟ -
 .چون شوهر و بچه داره و خیلی هم عاشق شوهرشه -
 پس بیخی. گزینهی دیگهای نداری؟ -

 :با کمی فکر کردن با لبخند مرموزی که از او بعید بود گفت
 .چرا یه خوبش رو هم دارم -
 کی؟ -
 چطوره؟ فارسی بلده؟ اصال حاضره بیاد ایران؟ -یه دوست خوب از لندن.  -
اسمش شارلوته. فارسی رو خودم و شادی یادش دادیم، خیلی دوست داره ایران رو  -

 .ببینه
 پس حل شد. فارسیش خوبه؟ میتونه پرهام رو خر کنه؟ -
 .آره بابا فوله! اون هم به من اسپانیایی یاد میداد -
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 خوبه، اگه اون بره طرف شارلوت تکلیف چیه؟ نره چی؟ -
اگه نره؛ یعنی جدا عاشق شده و هنوز نمیدونم باید چهکار کنیم؛ ولی اگه بره  -

 طرفش باید فهمید
 .چرا نقش بازی میکنه و بعد از آنی دورش کرد

 چطور؟ -
 .بقیهاش دست شارلوت رو میبـ*ـوسـه -
 نقشهها کی شروع میشن؟-
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 .به، تولد پیمانسه شن -
راشا با خود اندیشید که چه خوب شد با حرف پارمیدا تولد پیمان را به یاد آورد تا 

 برای تولد دوستش
 :خرید کند؛ بنابراین سرسری گفت

 پس تا سه شنبه کاری نیست؟ -
 .نه مرسی که وقت گذاشتی، از طریق پیام باز هم هماهنگ میکنیم -
 .راحت باش همیشه برات وقت دارم -

 .پارمیدا از خجالت سرخ شد و آروم خداحافظی کرد و از هم جدا شدند
*** 

 :پارمیدا
 :با دیدن راشا انگار آروم شده بودم، پس بدون نگرانی شمارهی شارلوت رو گرفتم

Hello? - 
 .سالم شارلی -
 .اوه سالم پارمی. دلم تنگتون بود -
 چه خبر؟ -
 .بیکارم -
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 شارلوت؟ -
 جونم؟ -
 ایران؟ میای -
 اوه مای گاد! ایران؟ چرا؟-
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 !الزمت دارم. باید حضوری بگم، میای؟ اگه آره بگو برات زود بلیط بفرستم -
 فک کنم بتونم بیام. حاال چهکاری داشت با من؟ -
 چهکاری داشت نه چهکاری داری. پرهام رو یادته؟ -

yes - 
 .باید تورش کنی -
 .ایول! خوش میگذره. میام -
 .اینترنتی میفرستم، خودم هم میام فرودگاه دنبالت پس بلیط رو -
 .اوکی هانی من باید رفت، بای -

لبخندی زدم و به سمت خونهی خودم روندم. وقتی رسیدم ازش عکسش گرفتم و 

 فرستادم برای
 .دیزاینر خانوادگیمون. ساعت ده شب بود که رسیدم خونه
 .این بار فقط پیمان چشم غره رفت و کسی چیزی نگفت

 ریا: کجابودی؟پ
 .بیرون -

 .شادی: خوب شد گفتی ها
 .بیایید اتاقم بگم -

 .از جلوی پیمان  آمادهی حمله با نیش باز رد شدیم و رفتیم اتاق من
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دخترها نشستن رو تختم و من هم همونطور که لباسهام رو عوض میکردم همه چیز 

 رو تعریف
 .کردم
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آره میاد و تو اتاق  -یاد؟ کجا میمونه؟شادی: یعنی االن جدی تا سهشنبه شارلوت م

 خودم قراره
 .بمونه

 پریا: به بابا اینها گفتی؟
مهم نیست، دوروز تحملش کنن، بعد از این مهمونی من میرم خونهی خودم و تو  -

 .هم باهام میای
 پریا: مگه آمادهست؟

 .نه؛ ولی خیلی زود حل میشه -
*** 

غرغر و فحش دادن به خودم و نقشههام صبح با صدای آالرم گوشیم بیدار شدم، با 

 حاضر شدم که
برم بیمارستان؛ امروز قرار بود بعد از کار، رکسانا و ریحان بیان خونهمون و رکسانا 

 داستان خودش
 .رو واسهمون تعریف بکنه

امروز یه اتوبوس چپ کرده بود و کلی مریض بدحال داشتیم و تا آخر ساعت کاری 

 دور از جونمون
کردیم و خیلی کم همدیگه رو دیدیم. یه بار هم کوروش رو دیدم که مثل خر کار 

 خیلی رسمی
 .دستوراتی داد و رفت

کارها که تموم شد سه تایی سوار ماشین من شدیم. بماند که دکتر ریاحی تا ماشین 

 رکسانا رو
همراهی کرد و کلی بهش سفارش کرد، حتی طوری به من نگاه میکرد که حس 

 کردم عصبانیه که
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 !رم زنش رو میبرم؛ عجبادا
وقتی رسیدیم ریحان و رکسانا کلی شیطنت کردن و ادا درآوردن که اله و بله و چرا 

 کسی نیست و تو
 .ما رو آوردی خونه خالی و از این حرفها

تو اتاق من نشستیم، ازشون با قهوه و کیکی که دیروز مامان پخته بود پذیرایی کردم 

 و بعد رکسانا
 :شروع کرد
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خیلی خالصه میگم ها. من و سامیار همکالسی بودیم و تو دانشگاه آشنا شدیم. یه  -

 پسر غد و
 !لجباز و مغرور که از من متنفر بود

 .ریحان: اوه اوه پس از اول مغرور بود
رکسانا خندید و گفت: آره؛ ولی با همهی اینها همهی دخترها دنبالش بودن و من 

 هم سر یه
یا رو عاشق خودم بکنم، هر چی نباشه من هم به خودم جریانی شرط بستم که سام

 .مطمئن بودم
هیچی کم نداشتم و پسری نبود که نتونم توجهش رو جلب کنم. مثل االنم نبودم 

 که! یه دختر لوس
و نازپرورده و مثل خودش مغرور بودم و حسابی هم شیطون! گذشت و گذشت و سر 

 یه پروژه ما با
س من و کم کم دیگه با هم مثل یه دوست معمولی هم افتادیم و شد بهترین شان

 رفتار میکردیم و
 ... کارها که طول میکشید با هم شام رو میرفتیم بیرون و
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اوف! دقیقا یک ساعت و نیم طول کشید تا رکسانا همه چیز رو گفت. باورم نمیشد! 

 بیچارهها هر دو
سیشون، چقدر سختی کشیده بودن تا بهم برسن؛ ولی در عوض وقتی از عرو

 رفتارهای سامیار و ماه
عسلشون تعریف میکرد جدا حس کردم دارم عقدهای میشم )سامیار و رکسانا 

 شخصیتهای رمان
 (.نگاهش دنیام بود هستن

ریحان هم لو داد که یکی از دکترهای کادر جراحی رو دوست داره، من هم از پرهام 

 .بهشون گفتم
رآوردیم، کلی خوش گذشت. کمی هم آهنگ گوش دادیم و رقصیدیم و ادا د

 حدودای ساعت هشت
و نیم بود که پیمان اومد و اونا هم بعد از احوال پرسی با پیمان قصد رفتن کردن. با 

 رفتن اونها
بدرقهشون کردم و داشتم برمیگشتم تو اتاقم که صدای حرف زدن پیمان من رو 

 کنار در اتاقش
 :متوقف کرد

چشه؛ اگه بفهمم طرف کیه بد حالش رو  گیج شدم رویا. به من هم نمیگـه که -

 .میگیرم
... - 

نه بابا چی چی رو ولش کن؟ پارمیدا هنوز بچهست، خودش نمیفهمه داره چیکار  -

 میکنه! اگه
 چ

 ِ پسر
 دوباره بره سراغ ی؟
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... - 
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پس در مورد من با رویا حرف میزد. هیچ خوشم نیومد که راز و مشکالت من رو 

 بـرده به دوست
که قراره عروسمون بشه گفته! پس اخمهام جمع شد تو هم و با حرص در  دخترش

 اتاق رو باز
 :کردم که پیمان با تعجب نگاهم کرد و هول هولی گفت

 .عزیزم من بعدا بهت زنگ میزنم -
 :رو به من کرد و سعی کرد خونسرد باشه

 جانم کاری داشتی؟ -
 رو به رویا جونت گفتی؟تو آلو تو دهنت خیس نمیخوره؟ به چه حقی راز من  -

ناخواسته اونقدر عصبانی شدم که لحنم خیلی تند شده بود، اخمهای پیمان هم تو 

 :هم رفت
پارمیدا درست حرف بزن من بزرگترتم. رویا هم غریبه نیست قراره زنم باشه،  -

 عضوی از
 .خانوادهمونه

رو حرصم گرفت و خیلی بیمنطق حسادت کردم به رویایی که نیومده داداشم 

 صاحب شده بود و
 !حرفی زدم که نباید میزدم اون هم تو اون موقعیت و با اون لحن

نیستی پیمان خان! تا بابا زندست برای من بزرگی نکن. هرچند خیلی زود  -

 مجبوری یه سوژهی دیگه
 .واسه غیبت با جی افت پیدا کنی؛ چون دیگه من رو نمیبینی
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 یعنی چی این حرف؟ -
 :صورتشگستاخ براق شدم تو 

 !یعنی من خونه خریدم -
با سیلی که از پیمان خوردم و اولین سیلی تمام عمرم بود، صورتم برگشت به یه 

 طرف و سمت چپ
گونم سوخت؛ ولی بدون توجه به سوزشش نه گریه کردم و نه حرفی زدم؛ بلکه 

 پوزخندی زدم و با
 .حرص رفتم اتاقم

ون لحظه حق رو به خودم میدادم، پیمان رو نمیفهمیدم، هر جور فکر میکردم تو ا

 شاید گستاخی
 .کرده بودم یا لحنم بد بود؛ ولی حرفهام همه حق بودن
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تو آینه نگاهی به صورتم کردم، یه طرف صورتم سرخ شده بود و رد دست پیمان 

 .کامال مشخص بود
 !این هم از بدیهای پوست سفید! پشه فوتت میکنه جاش میمونه. پوف

ج و کوله کردم که درد گرفت، با غرغر پریدم رو تخت و به راشا کمی صورتم رو ک

 :پیام دادم
 .یادم رفت بهت بگم از برنامهی سه شنبه به پیمان نگو قراره سورپرایز باشه -

 :کمی طول کشید و وقتی که داشت خوابم میگرفت جواب اومد
 .سالم بانوی انتقام جو -

 :لبخندی زدم و مثل خودش راحت جواب دادم
 سالم جوجه بازیگر. به پیمان که نگفتی؟ -



 Ketabsaz.info              یران  کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ا

  

Www.Ketabsaz.info 132 صفحه  

 

نه گارفیلد جون خیالت تخت، راستی به نظرت چی بپوشم که آنیخانومتون  -

 بپسنده؟
 .اسپورت مثل همیشه -
 .اوکی -
 .شب خیر -
 .شبت شیک گارفیلد -

کنار پیامش یه ایموجی زبون در آوردن بود که خندیدم و بدون توجه به 

 سروصداهایی که نشون
د پریا و شادی اومدن خوابیدم. صبح که بیدار شدم از پایین صدای کلکل پریا و میدا

 شادی میاومد
 .که امروز برن سینما یا برن ارم تا حوصلهشون سرنره

خوبه مثال شادی دوست من بود، چنان با پریا صمیمی شده بودن که انگار اصال من 

 .وجود نداشتم
با هم جور بودن و من هم که درگیر البته حق هم داشتن، از لحاظ سنی بیشتر 

 .خودم بودم
بیحوصله بلیطهای شارلوت رو هماهنگ کردم و فرستادم ایمیلش و پا شدم رفتم 

 جلوی آینه. وضعم
 !افتضاح بود، موهای روغنی و صورت کبود

اول رفتم حموم و وقتی اومدم بیرون آرایش کردم تا شاهکار آق داداش مشخص 

 نشه. یه دست
سورمهای گشاد و یه تاپ تنگ صورتی آدیداس پوشیدم، موهام رو دم  شلوار گرمکن

 اسبی کردم و

 94 
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رفتم پایین. امروز شب کار بودم و روز رو کال خونه بودم، مطمئن بودم قراره 

 حوصلهام حسابی سر
بره. رسیدم پایین که همون موقع پریا و شادی صبحونهشون تموم شد و پیشنهاد 

 دادن که من هم
برم ارم؛ ولی اصال حالش رو نداشتم پس رد کردم و اونها رفتن تا حاضر  باهاشون

 .بشن
نمیدونستم پیمان خونه است یا نه که از باال صدای در اومد و بعدش راشا اومد 

 پایین. ظاهرا داشت
میرفت که من رو دید، من اگه میفهمیدم این چرا هر روز اینجا پالسه خیلی خوب 

 !میشد
 .سالم -
 رفتی بیمارستان؟سالم. ن -
 .نه شب کارم و بیکار -

 :کمی دودل نگاه کرد و گفت
 یه فکری دارم، دوست داری از نزدیک صحنهی فیلمبرداری رو ببینی؟ -

 :با ذوق گفتم
 وای آره میشه؟ -
 .آره. من ساعت دو فیلم برداری دارم، تو هم بیا -
 برات حرف در نیارن؟ -
 .خواهرمی از اونجایی که خیلی شبیه منی میگم -
 .وا -
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 .واهلل -
 !حله پس. ایول -
خب پس من برم تا سر و کلهی پیمان پیدا نشده، ساعت یک و نیم جلوی در باش  -

 .میام دنبالت
 .باشه مرسی -
 .خواهش. فعال -
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از جلوی آینه که رد میشدم به شباهتم با راشا فکر کردم، راست میگفت ما کپی هم 

 بودیم. چرا تا
ده بودم؟ هر دو چشمهای گربهای عسلی رنگ داشتیم، فقط مال من حاال نفهمی

 حالت کشیده و
دخترونه داشت؛ پوست هر دومون سفید بود و لب و دماغمون هم یه فرم بود، تنها 

 تفاوت
 .موهامون بود، اگه من پسر میشدم دقیقا خود راشا بودم

 !چه جالب! مگه میشه این همه شباهت؟
و برگشتم تو اتاقم تا لباس انتخاب کنم. ساعت یازده بود زودی صبحانهام رو خوردم 

 و هنوز کلی
وقت داشتم، پس نشستم اول از روی بیکاری یه کتاب پزشکی خوندم که مثل 

 همیشه غرق علم
 !آموزی شدم و تا به خودم اومدم ساعت یک بود

با عجله پا شدم و پریدم سر کمدم . عقل حکم میکرد یه چیز سرسنگین بپوشم، 

 موهام رو با پس
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کلیپس جمع کردم و تنها مانتوی به قول خودم سنگینم رو که به اصرار راشا که 

 میگفت قشنگه
 .خریده بودم رو در آوردم و تنم کردم

مانتو قهوهای سوخته بود و آستین سه ربع، جلوش یه زیپ طالیی میخورد و روش 

 مدل سنتی بود
گی شیک و خوشگل بود، قد و طالیی کار دستهای قشنگی داشت و در عین ساد

 مانتو کمی باالی
زانوم بود پس یه شلوار لوله تفنگی سیاه هم پام کردم و نشستم رو تخت و با زحمت 

 جوراب
پوشیدم، معموال بدون جوراب بودم؛ ولی حاال نمیشد، حس عجیبی داشتم و با این 

 حال خوشم
مقدار خیلی کمی اومد. یه شال قهوهای و خوشگل رو هم طوری سرم کردم که فقط 

 از جلوی موهام
 .دیده میشد

آرایش خیلی مالیم آجری رنگی کردم؛ ولی جای دست آقا پیمان رو با کرم گریم کار 

 !کردم
جای مامانی خالی که من رو با این تیپ ببینه و بگه دخترم خانوم شده! از یادآوری 

 صورت
دهای برداشتم و مهربونش که تو روزهای سخت پیشم بود ناراحت و کالفه کیف سا

 رفتم بیرون. جای
 .خانوادهام هم االن خالیه البته که دختر جلفشون رو با این سر و شکل ببینن

 :همون موقع پیام راشا اومد
 .به پیمان نگو با منی، نمیخوام فکر بدی بکنه -
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زیاد تعجب نکردم؛ چون از اداها و غیرت بیجای داداشم خبر داشتم و نمیخواستم که 

 هیچیسر 
به راشا هم بیاعتماد بشه. دم در خم شدم تا کفشهای پاشنه سه سانت و جلو بستهی 

 قهوهای
 :رنگ مجلسیم رو بپوشم که صدای دودل و مشکوک پیمان اومد

 پارمیدا تویی؟ -
از اینکه مطمئن نبود منم یا نه خندهام گرفت، به زور خندهام رو خوردم و برگشتم 

 طرفش، با اخم
 :جواب دادم

 کی میخواد باشه دیگه؟ -
 چه عجب تو یه چیز درست و حسابی تنته! کجا به سالمتی با این قیافه؟ -
 به تو چه؟ -
 پارمیدا دوباره شروع نکن ها اعصاب ندارم، کجا میری؟ -

میخواستم از حرصش بگم میرم دوست پسرم رو ببینم؛ ولی بعد با فکر اینکه نمیذاره 

 برم با غیظ
 :گفتم

 .میرم رستورانبا دوستهام  -
- 

 ِ ک
 تو ی دوست پیدا کردی که حاال میخوای باهاشون بری بیرون؟
 :حاال این هم شده عقل کل واسه من، آهان فهمیدم چی بگم

 .یادت نیست دیروز اومدی خونه همکارهام اینجا بودن؟ با همونها میرم -
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 .آهان! خوش بگذره -
 .نمیگفتی هم میگذشت. بای -
 .خوش اومدی -

اداش رو در آوردم و رفتم بیرون که راشا با آزراش رسید دم در. زود سوار زیر لب 

 .شدم
 .سالم -
 سالم. چرا کت و شلوار پوشیدی؟ -

 97 

 
 واسه امروز الزم بود، چطوره؟ -

 :شبیه دومادها شده بود و خیلی بهش میاومد
 .خیلی خوشتیپ شدی -

 :لبخندی زد و گفت
چیز رسمیتر بپوشی؛ ولی گفتم یه وقت ناراحت  اتفاقا میخواستم به تو هم بگم یه -

 .میشی
 االن خوبم؟ -

اول با دقت به کوچه نگاه کرد و بعد برگشت طرف من و سرتاپام رو نگاه کرد و 

 :لبخند زد
 .عوض شدی. خیلی ناز شدی و بهت میاد -
 .وای راشا جدی خیلی شبیه همیم ما -
 .آره، من هم دیروز بهش فکر کردم، جالبه -
 ستی کسی اونجا خانوادهی واقعیت رو نمیشناسه؟را -
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 :کمی مکث کرد و با لحن غمگینی که تا حاال ازش نشنیده بودم گفت
نه بابا، من خانوادهای ندارم. خالهم و شوهرش که بچهدار نمیشدن من رو مثل  -

 بچهی خودشون
 .بزرگ کردن؛ ولی االن هردو مردن

 :ناراحت گفتم
 .خدا رحمتشون کنه -
رفتگان تو رو هم بیامرزه. نگفتم که ناراحت بشی، اصال نمیدونم چرا گفتم، خدا  -

 هیچکی این رو
 .نمیدونه. بیخی

 .خندهام گرفت: این عوض تمام چیزهایی که من گفتم و نفهمیدم چرا گفتم
 .میدونی پارمیدا؟ یه حس عجیبی بهت دارم، انگار بهت اعتماد دارم -
 .ی رو پیدا کردممثل من، انگار که یه دوست قدیم -
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 :با تعجب برگشت طرفم

 دقیقا! تو هم این حس رو داری؟ -
 .آره، واقعا هم عجیبه -
 !چی بگم وهلل؟ -
 .فعال جلوت رو نگاه کن -
 .رسیدیم -
 چه زود، اینجاست؟ اون شلوغی چیه؟ -

 .غرغر کرد: همیشه وقتی صحنههای فیلبرداری لو میره مردم جمع میشن
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 .چه باحال -
 .یچ هم باحال نیسته -

 :با تعجب نگاهش کردم که بامزه سرش رو خاروند و گفت
 .زیاد مردمی نیستم -

 :با تعجب و لحن کشیدهای گفتم
 .برو -
 ...باور کن. رفتارم با خودت رو نبین که -

 بیخی
 ِ ل

 :ا این بحث که به نظرم اصال معنی نمیداد که راشای مهربون مردمی نباشه گفتم
 از بچگی عاشق بازیگری بودم، چطوره؟وای راشا من  -

 :لبخند مهربونی زد، یهو با هیجان گفت
 مگه میشه؟ -دوست داری بازیگر بشی؟ -
یه کارگردان میشناسم که دنبال یه چهرهی جدید میگرده تا معروفش کنه.  -

 چطوره؟ میتونم تو رو
 .بهش معرفی کنم
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 وای واقعا این کار رو میکنی؟ -
ول درست فکر کن، چون این کار اصال با شغلت جور درنمیاد، ممکن البته؛ ولی ا -

 هم هست برای
آینده و زندگیت مشکل ایجاد بکنه؛ وضع من رو که میبینی، حتی نمیتونم راحت تو 
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 خیابون قدم
 .بزنم و هر حرکتم زیر ذره بین مردمه

 .باشه -
اشا با دیدن ر همون موقع دیگه رسیدیم جلوی جمیعت و نشد که بیشتر حرف بزنیم.

 همه ریختن
دورمون و با دیدن من کنارش سئوال و جوابها شروع شد که راشا تنها گفت من 

 خواهرشم و از بین
جمیعت راهش رو باز کرد و دوتا کله گنده هم از اون طرف اومدن کمکش و مردم 

 رو کنار زدن. من
رش معرفی و راشا رسیدیم جلوی گروه فیلمبرداری و اون من رو به عنوان خواه

 .کرد
حس میکردم شخصیت شیش سال پیشم داره خودش رو نشون میده، با ذوق به 

 همه لبخند
میزدم و بعد هم مثل یه بچهی خوب نشستم رو صندلی که واسهم آوردن و زل زدم 

 .به بازی راشا
موقع بازی بیوگرافیش رو تو گوگل زدم و خوندم؛ از من سه سال بزرگتر بود؛ ولی 

 سخیلی بیبی فی
بود و کمتر نشون میداد. جالبترین چیزی که باعث شد حرف راشا یادم بیفته لقبی 

 بود که براش
 !نوشته بودن: )مرد مغرور سینما(

کمی بین سایتها گشتم، چندتایی از عکسهاش با یه پسر خوشتیپ بود به اسم رهام 

 راد که ظاهرا
اعث شد یاد بازیگر مرد اون هم حسابی معروف بود. رهام راد مدل و بازیگر بود و ب

 مورد عالقهام
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 .رضا گلزار بیفتم
*** 

 :دانای کل
زیر نگاه کنجکاو پارمیدا معذب بود؛ ولی بهترین بازیاش را انجام داد و بعد از فیلم 

 رفت طرف سینا
شمسایی، تهیه کنندهی این فیلم و همان کارگردانی که راجع به آن به پارمیدا گفته 

 بود. مرد چهل و
ی مهربان؛ ولی خیلی جدی که هر چند وقت یک بار پدیدهی جدیدی به یک ساله

 سینمای ایران
اضافه میکرد. کارش این بود که استعدادهای ناب را پیدا کرده و کمکشان کند و با 

 یک فیلم قوی و
همبازی کردنشان با بازیگران مشهور و پیشکسوت، آن استعداد جوان را به ستاره 

 .تبدیل کند
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دا را به او معرفی کرد و گفت که جدا از اینکه خواهرش است واقعا با استعداد پارمی

 است و کلی مخ
شمسایی را خورد تا اینکه حاضر شد یک بار خصوصی در منزل خودش از پامیدا 

 تست بازیگری
 !بگیرد. از چهرهی پارمیدا راضی بود و فقط میماند بازیاش

عا چیزی از بازیگری سرش بشود و آبرویش راشا از ته دل امیدوار بود پارمیدا واق

 پیش این کارگردان
 .محبوب نرود

برای خودش هم عجیب بود که چرا دارد این کار را برای پارمیدا انجام میدهد؛ ولی 
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 میدانست که از
اینکه خوشحالش کند احساس رضایت دارد، حسش به پارمیدا قوی بود و کشش 

 عجیبی نسبت به
ا گیجی سعی کرد دیگر به این احساس گنگ فکر نکند و با او داشت که عشق نبود. ب

 لبخند رفت
طرف پارمیدایی که درگیر ذخیره کردن عکسهای راشا در گوشیاش بود. پس از آن با 

 هم به یک
رستوران ایتالیایی رفتند و نهار خوردند که با شیطنتهای پارمیدا بعد از مدتها به راشا 

 هم خیلی
 !چسبید

واهر کوچیکتر نداشتهاش که همیشه آرزویش را داشته بیرون احساس میکرد با خ

 .رفته
*** 

 :پارمیدا
راشا من رو رسوند و دم در منتظر شد تا من برم تو. با لبخند در رو باز کردم که 

 دیدم بازم کنگره
تشکیل دادن و همه جمعن! خیلی عجیب بود که این وقت روز هم مامان و هم بابا 

 خونهان پس
 :مکمی نگران شد

 سالم. چیزی شده؟ -
 .مامان: نه گلم برو لباست رو عوض کن بیا پایین

پیمان قیافهی موزی و پیروزی داشت که بیشتر به نگرانیم دامن میزد. نیم نگاهی به 

 پریا و شادی
کردم تا شاید چیزی بگن؛ ولی فقط با قیافهی پکرشون مواجه شدم. بدون حرف با 
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 عجله خودم رو
سهام رو تند تند درآوردم و هر کدوم رو یه طرف پرت کردم و رسوندم اتاقم و لبا

 دوباره برگشتم
 !پایین تا زودتر بدونم چه خبره؟

 چی شده؟ -
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 .پریا: موضوع در مورد خونهایه که خریدی
 . اخمهام تو هم جمع شد و چیزی نگفتم

 بابا: تو اینقدر خودسر شدی که خونه میخری و به ما هم خبر نمیدی؟
 :ردم با خونسردی موضوع رو کوچیک جلوه بدمسعی ک

اوف بابا، فکر کردم چیشده! خب اتفاقا میخواستم امشب بهتون بگم. تازه تنها  -

 نیستم که! پریا
 .هم باهام میاد

 ...مامان: اوال پریا تا درسش تموم نشده تو این خونه میمونه
 !پریا: مامان

 پای خودشه تو چی؟مامان: مامان و زهرمار. پارمیدا از بچگیش رو 
میذارید تنها برم؟ به خدا تو این سالها عادت کردم که تنها باشم.اینجا یه جورایی  -

 .راحت نیستم
پیمان: معلومه راحت نیستی! پیش مایی شب ساعت یازده میای. تنها باشی که 

 هرکار خواستی
 بکنی؟

تم تو بهت گف از اینکه پیمان داشت گند میزد تو کارم عصبی غریدم: پیمان صبح هم
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 برای من
 .بزرگتری نکن

 .مامان: پارمیدا با داداشت درست صحبت کن
 .بیا باال کارت دارم :پریشون و با حالت زار به بابا نگاه کردم که گفت

 .سربه زیر، چشمی گفتم و دنبال بابا رفتم
خوب میدونستم االن اصال وقت چموشی نیست و باید هر طوری که شده بابا رو 

 تا راضی کنم.
 :رفتیم تو اتاق من قبل از بابا شروع کردم

بابا تو هم حرفهای پیمان رو قبول داری؟ دخترت رو این طور شناختی؟ مگه من  -

 وقتی این سالها
تنها بودم دست از پا خطا کردم؟ بابا من االن دکترم و از شونزده سالگی دور از شما 

 و روی پای
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خودم رو بهتون ثابت نکردم که تحت نظارت خودم ایستادم؛ یعنی هنوز اونقدر 

 خودتون تنها
 زندگی کنم؟ به من اعتماد ندارید؟

عمدا بحث رو کشیدم به اعتماد کردن؛ اگه بابای من بود و میشناختمش همین االن 

 هم راضی شده
 .بود و فقط مونده بود مراحل نصیحت

 .ارم اعتمادم رو حفظ کنیبابا: من بهت اعتماد دارم پارمیدا و میذارم بری؛ ولی امیدو
 .خیالت راحت بابا -

با هم از پلهها رفتیم پایین و من اول از همه لبخند مغرور و بدجنسی به پیمان 
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 تحویل دادم که پنچر
 .شد
 مامان؟ بابا اجازه داد تو هم میذاری؟ بهم اعتماد میکنی؟ -

گه و البته مظلوم پرسیدم، فقط دخترها و پیمان فهمیده بودن یه جای کارم میلن

 مطمئن بودم خود
بابااینها هم میدونن حرفهای با سیاستم واسه راضی کردنشونه؛ ولی حقیقت حرفم 

 باعث میشد
 .چیزی نگن

 :تا پیمان خواست دهن باز کنه و اعتراض کنه مامان گفت
 .برو دخترم، من مثل چشمهام بهت اعتماد دارم -

 :پیمان باالخره نالید
اینها همه فیلمشه که مظلوم بازی در بیاره و راضیتون کنه؛ مامان  من باور نکن.  -

 من این مارمولک
 .رو میشناسم

 !دارم برات آقاپیمان
داداش مگه تا حاال تو چیزی از من دیدی که این طوری من رو قضاوت میکنی؟  -

 اینقدر بدم؟
 :صدام رو کمیلرزوندم که بابا با تشر به پیمان گفت

 .هی کنپیمان از خواهرت عذرخوا -
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قیافهی پیمان طوری بود که انگار همین االن با ماهیتابه زدن تو صورتش. سخت 

 خندهام رو خوردم
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 :و گفتم
 .نمیخواد بابا، پیمان برادر بزرگتر منه و نظرش برام مهمه -

 .مامان: الهی فدای دختر خوبم بشم، یاد بگیر آقا پیمان
ت بهت و درموندگی شبیه سکتهایها و چشم غرهای به پیمانی رفت که حاال از شد

 .شده بود
شادی و پریا که حاال فهمیده بودن دارم چی کار میکنم ریز ریز میخندیدن، واسه 

 اینکه گند نزنن
 :گفتم

 .من میرم کمی از وسایلم رو جمع کنم ، دخترها بیایید کمک -
 :هردو مثل فشنگ از جاشون پریدن که بابا با لبخند مهربونی گفت

دا خانم فکر نکن مبالغه و کولی بازیهات رو نفهمیدیم؛ ولی چون جدا ًتا حاال پارمی -

 تونستی
 .اعتمادمون رو جلب کنی گذاشتیم بری

با نگاه شرمندهای تشکر کردم. بابا همیشه همین بود. منطقی و خیلی مهربون، 

 خودش اجازه میداد
ن رو میگرفت که ما فکر کنیم داریم بهش غالب میشیم و همون موقع یهو میدو

 دستش. با همهی
 .اینها اون بهترین بابای دنیا بود و من عاشقش بودم

شادی در حالی که پشت سرم میاومد گفت: من هم وسایلم رو جمع کنم. فردا مامان 

 اینها
 .برمیگردن و من هم دیگه باید رفع زحمت کنم

ترهام مامان: چه زحمتی دخترم؟ خوشحال میشدم باز هم بمونی، تو هم مثل دخ

 .برامون عزیزی
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شادی با خجالت گفت: مرسی میناجون. لطف دارید؛ ولی در دیزی بازه حیای گربه 

 کجا رفته؟ بهتره
 .دیگه شرم رو کم کنم

 .پریا: چی میگی تو؟ بری هم باید باز هم بیای پیشم
 .کالفه گفتم: مگه خودت چالقی؟ تو برو پیشش، شادی بریم

و گستاخ شده بود خندیدن، حتی پیمان هم  همه به لحن من که دوباره بیصبر

 خندید و سری با
 .تاسف تکون داد که چشمکی حوالهاش کردم. دوست نداشتم زیاد قهر بمونیم
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با شادی و پریا رفتیم تو اتاقم و اول کمی از وسایل ضروری من رو بسته بندی 

 کردیم و بعد هم
ود شام رو خوردم که بخوابم. کمک شادی رفتیم. برای فردا کلی کار داشتم، پس ز

 فردا باید با دیزاینر
که با پارتی بازی کلی جلوجلو کارم رو راه انداخته بود، برای یه سری خرید نهایی و 

 انتخاب بعضی
چیزها بیرون میرفتم و از طرفی هم شارلوت میاومد ایران، تازه باید وسایل و لباسهام 

 رو هم
 !ت تا تموم بشهمیبردم خونهی خودم که هنوز کار داش

صبح که بیدار شدم یهو یادم افتاد ددم وای! من دیشب شیفت بودم و نرفتم! 

 بالفاصله شمارهی
 : کوروش رو گرفتم

 بله؟ -
 .سالم بر داماد آیندهی ما -
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 .سالم وروجک، یه وقت نیایها زحمتت میشه -
 .وای کوری، جون پری تیکه ننداز، عادت به کار ندارم همش یادم میره -
چه اسمهایی هم واسهمون گذاشته! الزم نکرده بیای، پریا دیشب پیام داد که  -

 سرت گرم کارهای
خونهاته و بعدم تولد پیمانه. هر وقت خواستی بیا؛ فقط فردا ساعت دو حتما اینجا 

 باش، یه عمل
 .قلب باز داریم که میخوام باشی

 :با قدردانی گفتم
 .باشه حتما. پس فعال -
 .خداحافظ -

از صبحونه با شادی از همه خداحافظی کردیم، شادی رفت خونهی خودشون بعد 

 چون خانوادهش از
دیشب برگشته بودن، من هم خورده و نخورده شروع کردم به بردن چمدون چمدون 

 لباس و وسایلم
 .به خونه ام

بعد از دوساعت و نیم که همه چیز رو گذاشتم تو خونه، دستمالی بستم به سرم و 

 بهشروع کردم 
چیدن کمدم و مرتب کردن خونه، خونه رو طبق خواست خودم کال دکور سفید و 

 صورتی کرده بودن
و به جز این دوتا رنگ و البته تلویزیون سیاه رنگم هیچ رنگ دیگهای تو خونه دیده 

 نمیشد. مدل
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چیدمانشون شیک و ساده و خیلی مدرن بود که خونه رو بزرگتر نشون میداد. 
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 و با لبخندی زدم
 .تموم شدن کارم رفتم حموم، همین اول کار دلم واسه جکوزی خونمون تنگ شد
داشتم با شوق به خونه نگاه میکردم که شکمم اظهار وجود کرد و با قیافهی پنچر 

 شده یادم افتاد که
 !یخچال این خونه االن حتی یه لیوان آب هم نداره

 .ضر بشم تا برم خریدیخچال رو زدم به برق تا خنک بشه و خودم رفتم حا
یه شلوار لی دم پا پوشیدم با مانتوی سبز لجنی مدل گشاد جلو بسته که قدش تا 

 زانو بود، اول یه
کاله سیاه تنگ که یه جور هد بود انداختم و کال موهام رو پوشوندم و بعد شال 

 طرحدار سیاه و
ه ت و برداشتن یسبزم رو باز انداختم رو سرم، یه آرایش مالیم کردم و با بستن ساع

 کیف بندی
 .کوچیک و کارت بانکیم و زدن عینک آفتابی غول پیکرم از خونه زدم بیرون

ساعت دوازده بود و بعضی جاها بسته؛ اول رفتم واسه فریزر خونه گوشت و مرغ و 

 سبزی و هویج و
لوبیا و از این چرت و پرتهای آماده خریدم با نون یوفکا و ماهی و ناگت و بعضی 

 ی دیگه کهچیزها
تو فریزر میشد نگهداری کرد. بعد هم رفتم هایپر مارکت و از شیر مرغ تا جون 

 آدمیزاد همه چیز
خریدم و با کمک چرخ دستی بردمشون تو ماشین و روندم خونه. با چهار بار با دست 

 پر، پایین و
باال رفتن باالخره ماشین خالی شد. با خستگی خودم رو پرت کردم تو خونه و در 

 الی که مثلح
همیشه از گشنگی حالت تهوع گرفته بودم همه چیز رو الکی چیدم تو یخچال و 
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 فریزر و یه تخممرغ
نیمرو کردم و خوردم. بعد از خوردن با همون لباسها و به قول شادی تیپ توریستیم 

 رفتم تا ریملی
که تموم کرده بودم رو بخرم که یه مانتوی خیلی خوشگل چشمم رو گرفت. مانتو 

 کامال تنگ و
اندامی بود و خیلی قشنگ روی تن مینشست، از جلو مثل یه تونیک زیپ میخورد 

 ساده و تا کمی
پایین رون بود، از بغـ*ـل مدل خفاشی باز میشد و پشتش تا زانو بلند بود و حالت 

 شنل داشت؛
خیلی خیلی شیک و ناز بود. با ذوق رفتم سیصد تومن پیاده شدم، مبلغ خیلی کمی 

 ه بود توموند
حسابم. با لب و لوچهی آویزون از خرجهایی که کرده بودم برگشتم خونه که تلفنم 

 :زنگ خورد
 بله؟ -

 .راشا: سالم پارمیدا
 سالم چیزی شده؟ -
 .نه بابا چه هولی! خواستم بگم بیا تست بده -
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 واسه چی؟ -
 !بیماری ایدز -
 هان؟ -

 :حرص غرغر کرد همچین بلند و با ترس جیغ زدم که راشا با
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 .چته دخترهی بوق؟ بیا تست بازیگری بده -
 .آهان! بیتربیت! آدرس رو بفرست -
 .اوکی. زود بیای ها، بای -

تلفن رو قطع کرد و وقت نشد که بگم نمیتونم زود برسم. خوشبختانه آدرسی که 

 فرستاد زیاد دور
 .نبود

بشم، همون مانتویی که  با خودم بلند بلند شعر میخوندم. رفتم تو اتاق تا آماده

 خریده بودم رو
پوشیدم با شلوار لی تیرهی تنگ و یه شال یاسمنی خیلی شیک، آرایش سیاه و 

 بنفشی هم کردم و
ساعت قاب بنفشم رو انداختم و کیف بندی سیاهم رو از زیر دستم رد کردم و 

 انداختم، کفشهای
فتم و راضی از تیپم رپنج سانتی و مجلسی ولی جلوبستهی یاسمنیم رو هم پوشیدم 

 بیرون. بنزینم
داشت تموم میشد و بیست دقیقهای هم معطل اون شدم تا سوپرشو پیدا کنم و 

 بزنم. دقیقا یه
 !ساعت و پنج دقیقه بعد از تماس راشا بود که رسیدم

با سرعت میروندم که دم در آدرس مورد نظر، راشا و یه مرد میانسال رو دیدم، 

 محکم زدم رو ترمز
اشین با صدای بدی ایستاد و توجه اون دوتا رو هم جلب کرد، راضی از این که م

 وضیعت، با لبخند
 :ملیحی پیاده شدم که راشا با غیظ چشم غرهای رفت و گفت

 چرا دیر کردی؟ -
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 .سالم ببخشید ترافیک بود -
 .سالم دخترم اشکال نداره :مرد میانسال

 .استادهای ماستراشا: پارمیدا این آقا، آقای شمسایی یکی از 
 شمسایی: لطف داری پسرم این چه حرفیه؟
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 .خوشبختم -

شمسایی: من هم همین طور. راشا خیلی ازتون تعریف کرد و من رو هم ترغیب کرد 

 که همین جا تو
 .خونهی خودم ازتون تست بگیرم، بفرمایید تو

سایی و راشا با تعارف تیکه پاره کردن و این چرت و پرتها رفتیم تو خونه اش. شم

 تاکید کردن که
 !پارتی بازی نمیکنن و اگه واقعا استعداد داشته باشم قبول میشم؛ ایش

طرف خونهی جمع و جور و بزرگی داشت که با تزئین اروپایی و مدرن و سادهش 

 فضای خالی زیادی
 .داشت و خونه بزرگتر و روشنتر دیده میشد

 :و داد دست منکمی بین کاغذهای روی میزش گشت بعد یه کاغذ ر
این یکی از صحنههای فیلمه. نقش مقابلتون هم االن راشا میشه، ببینیم چه  -

 میکنید. اصال
احساس خوبی نداشتم، داستان این صحنه برای من زیادی قابل لمس و واقعی بود. 

 من قبال هم
عشقم رو با یکی دیگه دیده بودم؛ پس نباید زیاد سخت باشه، خیلی زود گفتم 

 راشا با آمادهام.
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 :تعجب نگاهم کرد و رفت گوشهی خونه رو به دیوار ایستاد. مصمم پرسیدم
 واقعی بزنم؟ -

 .شمسایی: االن نه؛ ولی تو فیلمها باید واقعا زد
 .حله. شروع کنیم -

تو ذهنم بـ*ـوسـهی پرهام و آنی، جون گرفت و اشکهام دونه دونه افتاد رو صورتم. 

 جلوتر رفتم و با
 :پر بغضی گفتمصدای لرزون و 

 !محمد؟ -
 :راشا با ترس نمایشی برگشت پشتش و با دیدن من مثال هول کرده گفت

 ... لیلی؟ من -
یه قدم دیگه جلو رفتم و تو چشمهای راشا زل زدم و تو یه حرکت دستم رو بلند 

 کردم و آروم فرود
آوردم رو صورت راشا و در حالی که از گریه و هق هق نمیتونستم درست صحبت 

 :بکنم گفتم
 ...خیلی پستی محمد... من... من -
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پرهام جلوی چشمهام بود و همه چیز طبیعیتر شده بود، پس همون طور ادامه 

 :دادم
عاشقت بودم! چطور تونستی بهم خــ ـیانـت کنی؟ دیگه...دیگه هیچوقت...نزدیکم  -

 .نشو
دنبالم که شمسایی  با صدای بلند زدم زیر گریه و دویدم طرف دیگهی خونه و راشا

 :گفت
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کات! دختر معرکه بودی. این همه اشک رو از کجا آوردی؟ از داداشت هم با  -

 استعدادتری، من تو
 .رو ستاره میکنم، نقش مال خودته

همین طور با ذوق حرف میزد، من هم سعی کردم طبیعی رفتار کنم و حالم رو 

 تغییر بدم. به نگاه
ای کار میلنگه لبخندی زدم و با خجالت رو به نگران راشا که فهمیده بود یه ج

 :شمسایی گفتم
 .ممنون لطف دارید -

 :با هم و همراه راشا رفتیم بیرون. کالفه بود، یهو برگشت و بازوهام رو چسبید
 داشتی به پرهام فکر میکردی که اونطور گریه میکردی؟ -

 :وقتی جوابی ندادم با حرص دستی به موهاش کشید
نمیخوام به خاطر یه عوضی که اصال لیاقت نداره و یه احساس فراموشش کن،  -

 بچگانه خودخوری
 کنی. قول میدی فراموشش کنی؟

 .سعیام رو میکنم -
دروغ نگفتم، من واقعا داشتم با خودم کنار میاومدم که اون شب رو فراموش بکنم و 

 حتی داشتم
م م نمیتونستم بگکم کم نتیجه میگرفتم که حسم واقعا بچگانه بوده؛ ولی هنوز ه

 پرهام رو
 .نمیخوام و از اون صحنهای که دیدم ناراحت نشدم

از هم خداحافظی کردیم و خسته و کوفته برگشتم خونه که یادم افتاد تا نیم ساعت 

 دیگه پرواز
 .شارلوت میشینه
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 !وای -
بدو بدو شالم رو که در آورده بودم دوباره انداختم رو سرم و رفتم که برم فرودگاه. 

 رم درد میکنهس
و از خستگی حوصلهی حرف زدن ندارم، همین قدر بگم که ساعت شیش عصر بود 

 که من و شارلوت
 .هر دو رو مبلهای سالن خواب رفتیم
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*** 

از تشنگی بیدار شدم و نگاهی با ساعت گوشیم که رو میز بود کردم؛ ساعت ده شب 

 بود. کالفه
 :دادم دستی به صورتم کشیدم و شارلوت رو تکون

 .شارلی؟ پاشو گلم؛ پاشو برو رو تخت بخواب. شارلوت؟ هوی؟ پاشو دیگه -
 .نمیخوام -
 .پاشو دیگه -

با حرص لگدی به پایهی مبل زدم که اون هم با ترس پرید و غرغر کنان به اتاقی که 

 گفتم رفت و
خوابید. با عصبانیت پشت سرش چمدونش رو بردم تو و شالش رو از سرش کشیدم 

 حتتا را
 .بخوابه، خودم هم رفتم مسواک زدم و رفتم خوابیدم

صبح ساعت پنج پا شدم که فکر کنم به خاطر زود خوابیدنم بود. زنگ زدم شادی رو 

 با کلی فحشی
که بهم داد بیدار کردم تا بیاد دنبال شارلوت که وقتی من میرم بیمارستان تنها 

 نباشه. یه املت
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میز رو چیدم و چون زود بود رفتم حموم و دبش درست کردم، رفتم نون گرفتم و 

 بعد هم موهام رو
خشک کردم و حاضر شدم. یه مانتوی خاکستری نخی و راحت پوشیدم با شلوار لی 

 تنگ و شال
سفید. نگاهی به الکهای یک در میون پاک شدهی قرمزم انداختم و همهش رو پاک 

 کردم و الک
بیرون که همون موقع در رو زدن و  بیرنگ زدم. فقط یه ریمل و کمی رژ زدم و رفتم

 .شادی اومد تو
 .سالم. تو برو شارلوت رو بیدار کن، من برم صبحونه رو گرم کنم دوباره -

 .شادی: سالم، باشه
برگشتم تو آشپزخونه و ماهیتابه رو دوباره گذاشتم رو گاز و زیرش رو روشن کردم، 

 آبپرتقال رو از
و هم گذاشتم تو ماکروویو. کارم تازه تموم تو یخچال در آوردم و نون روغنی ها ر

 شده بود که
 .شارلوت و شادی هم اومدن
good morning. .شارلوت: سالم 

 .با غیظ گفتم: هنوز یاد نگرفتی؟ صبح بخیر
شادی: ولش کن بابا، بدبخت خیلی هم خوب بلده تا همین جاش، بشین بخوریم که 

 .گشنمه
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 .شدشما بخورید من باید برم دیرم  -

 .شادی: صبر کن
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 .یه لقمهی بزرگ برام گرفت و داد دستم، یه لیوان آبپرتقال هم ریخت
 اینها رو بخور بعد برو. میدونی چقدر الغر شدی؟ چند کیلویی؟ -

 :آبپرتقال رو سر کشیدم و هول هولی گفتم
 .پنجاه و هفت. خداحافظ -

استار سفیدم رو از کیفم رو از رو مبل چنگ زدم، با یه دستم هم کتونیهای سوپر

 روی جاکفشی
 .برداشت و در رو بستم

خودم هم میدونستم زیادی کمبود وزن دارم؛ برای قدم که یک و هفتاد و پنج بود 

 این وزن یعنی
کمبود شدید؛ ولی خب بیخی. تو آسانسور لقمهام رو خوردم و زودی خودمو رسوندم 

 به ماشینم و
 .روندم بیمارستان

ود میشد و بر خالف میل باطنیم باید به بابا میگفتم واسهم ماشین عزیزم داشت ناب

 یه ماشین
دیگه بخره که کمترتو چشم باشه تا بتونم باهاش جاهایی مثل بیمارستان یا حتی در 

 آینده سر
 .فیلمبرداری برم

جلوی دوربینهای بیمارستان پارک کردم و بدو بدو رفتم تو و خودم رو رسوندم به 

 .ریحان
 ردم؟سالم دیر ک -

 .ریحان: سالم. نه تازه یه ساعت هم زود اومدی
 چی؟ -

نگاهی به ساعتم کردم که نه صبح رو نشون میداد و کمی به مغزم فشار آوردم. من 
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 که صبح ساعت
پنج پاشدم و اگه نیم ساعتم حموم کرده باشم و نیم ساعت هم صبحونه آماده کردن 

 زمان ببره،
م بیرون و دیدم ساعت هفت صبحه! گیج چطور االن ساعت نه ؟ گوشیم رو کشید

 مونده بودم که
 :ریحان با لبخند گفت

 !فکر کنم یکی، دو ساعت ساعتت رو کشیده جلو -
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یادم افتاد ساعتم تو کیفم بوده و اون رو توی ماشین به دستم بستم! و کیفم رو مبل 

 جلوی اتاق
صدای خندونش  شارلوت بود. با حرص بدون حرفی شمارهی شادی رو گرفتم که

 :پیچید تو گوشی
 جانم؟ -
 !میکشمت -
 ا وا چرا عشقم؟ -
گفتم برو شارلوت و بیدار کن یا من رو بدبخت کن؟ ساعت خونه رو کی کشیدی  -

 جلو؟
 .مشغول گرم کردن نون بودی -
 .عوضی -
 .حقته تا من رو از ساعت پنج صبح بیدار نکنی -

با لحنی که سعی داشتم حرصم رو  گوشی رو قطع کردم و سعی کردم آروم باشم و

 :مخفی کنم گفتم
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 تو چرا این ساعت اومدی بیمارستان؟ -
من شیفت شب بودم تا یه ساعت دیگه میرم. خوب شد زود اومدی، شیفتم رو  -

 تحویل میدم به
 .تو، برم بخوابم دارم میمیرم

 .برو. الاقل زود اومدنم یه خیری واسه یکی داشت -
 !رو پوشیدم و رفتم یه سر به مریضها بزنم غرغرکنان رفتم روپوشم

 :ساعت حدودا چهار بود که یکی از پرستارها اومد و با کنایه گفت
 .دکتر محسنی کارتون دارن -

 .اون کدوم خریه؟ آها کوروش رو میگـه
 .باشه االن میرم -

سرم مریض رو چک کردم و راه افتادم طرف اتاق کوروش. خیر سرم تو خارج درس 

 ومدمخوندم؛ ا
شدم آمپولزن. یه نفر اینجا درست کار بکنه اون هم امیر و ریحانن. همین االن 

 مجبور شدم به جای
 .یکی از پرستارها سرم بزنم
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 .در همین احواالت خوددرگیری در زدم و بعد از اجازهی کوروش رفتم تو

 .سالم -
 سالم کاری داشتی؟ -

 :چیزی نگفت که دوباره گفتم
 !اراحت به نظر میایچیزی شده؟ ن -
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 .پارمیدا دارم کم میارم -
 چی شده؟ -
 .قراره مراسم عروسی رو گذاشتن ماه بعد -
 عروس -
 ِ ی

 کی؟
 :با کالفگی دور اتاق چرخید و دست کشید تو موهاش

 خاک بر سر! پارم -
 ِ من

 .یدا تو رو خدا یه راهی پیدا کن، این عروسی عزای عشق چهارنفره
 ؟چرا راستش رو نمیگید -
 .آنیتا حاضر نیست بگه عاشق پرهامه -
 .خب تو بگو پریا رو میخوای -
 .دعوا میشه -

 عصبانی شدم و تقریبا داد زدم: پس انتظار داری من معجزه کنم؟
 :با لحن مظلومی که من رو از صدای بلندم پشیمون کرد، گفت

 .به خدا دیگه مغزم کار نمیکنه، نمیخوام پریا رو از دست بدم -
 :گفتممالیمتر

من میرم خونه. بذار یکم فکر کنم شاید یه راهی پیدا کردم. آدرس خونهی  -

 بابابزرگ رو هم برام
 .بفرست

 113 
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 اون رو چرا؟ -
 .نمیدونم فعال خداحافظ -
 .باشه. خدا به همراهت -

با سردرگمی برگشتم خونه و خودم رو پرت کردم رو مبل. تو دوراهی عجیبی بودم 

 اگه میذاشتم
با آنیتا ازدواج بکنه پرهام مال من بود و در عوض کوروش و خواهرم نابود  کوروش

 میشدن و حتی
 .شاید پرهام و آنیتا

کال آدم خودخواهی بودم؛ ولی دیگه نه اونقدر که زندگیم رو روی خرابهی عشق 

 چهارنفر درست
 مکنم. پس کالفه پا شدم نگاهی به گوشیم کردم و همونطور گشنه و تشنه راه افتاد

 و روندم
خونهی بابابزرگ اینها! دوباره تمام برنامههام بهم خورده بود. ناراحت، با خدا یه قراری 

 گذاشتم،
اگه میفهمیدم واقعا آنیتا و پرهام عاشق همن بهم میرسوندمشون چون گـ ـناه اونا 

 هم مثل من فقط
ردم و عاشقی بود؛ ولی وای به حال پرهام اگه به شارلوت رو میداد! نابودش میک

 تالفی تمام این
سالهام رو در میآوردم. با حرفهای که پرهام داشت برای من راحت بود تا آبروش رو 

 تو کشور ببرم؛
ولی قبلش باید به پریا و کوروش کمک میکردم. تا رسیدم نفسی گرفتم و حرفهایی 

 که میخواستم
 رشون در رو بازبگم رو کمی تو ذهنم باال پایین کردم. در رو زدم و کمی بعد خدمتکا
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 کرد و با دیدن
 :من گفت

 سالم، بفرمایید؟ -
 سالم، خونهان؟ -

 با تعجب گفت: شما؟
 :کالفه نگاهی به دختر جوون کردم و گفتم

 .من نوهشونم -
ولی تا حاال ندیدمتون، من چهارساله تو این خونهام و مطمئنم نوهی صاحب خونه  -

 .نیستی
 :عصبانی و کالفه با لحن تندی گفتم

 تازه از خارج برگشتم حاال میذاری بیام تو؟ -

 114 

 
 :با دودلی و اخم گفت

 .بفرمایید -
 :تا رفتم تو و اون خدمتکار در رو بست صدای مامانبزرگ اومد

 کی بود فهیمه؟ -
 ! خودم داد زدم: سالم عزیز

رفتیم تو سالن بزرگ خونه که دیدم عزیز و باباجون دارن با هم شطرنج بازی میکنن 

 ا دیدن منو ب
 :هر دو پا شدن و با محبت بغلم کردن

 !عزیز: سالم به روی ماهت دختر قشنگم. چه عجب ما تو رو دیدیم؟
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 باباجون: چطوری گلم؟ چیزی شده اومدی دیدن ما پیرها؟
نگاهی به بابابزرگ و مامانبزرگ جوونم که آخر هم نفهمیدم چند سالهان انداختم و 

 :گفتم
 میشید، این چه حرفیه؟شما که همسن من دیده  -

باباجون بلند خندید و کشدار گفت: برو بچه! حاال چیکار داشتی؟ شام باید بمونی ها، 

 االن میگم
 .فهیمه غذای مورد عالقهی بچگیهات رو درست بکنه

 .نه مرسی، فقط میخواستم اگه میشه صحبت کنیم -
ستورهای شام رو این بار نگاهم مستقیم به باباجون بود که عزیز گفت: من میرم د

 بدم، تو هم
 .میمونی ها

 .از سالن رفت و با زیرکی ما رو تنها گذاشت
باباجون: صبر کن این وسایل بازی رو جمع کنم، بیا بریم باال اتاق کارم حرفت رو بگو 

 .دخترم
 .مرسی -

 .تا باباجون اونها رو جمع کنه شمارهی کوروش رو گرفتم
 چی شد راهی پیدا کردی؟ -
 .معلیک سال -
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 .پارمیدا به خدا دارم میمیرم اذیت نکن -
 .باشه بابا آقای عاشق؛ من االن خونهی باباجونم، به پری هم فعال چیزی نگو -
 .میخوای چیکار بکنی؟ من که اصال نمیتونم به پریا بگم دارن زنم میدن -
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 .از لحنش خندهم گرفت و گفتم: نگران نباش حلش میکنم
 !اوضاع بدتر بشهطوفان راه نندازی  -
 .نه بابا فعال -
 .پارمیدا من تا صبح بیدارم ها، بهم زنگ بزن -
 .باشه، بای -

تلفن رو قطع کردم و رفتم باال. باباجون هم وسایل رو برد تو کتابخونه گذاشت و 

 اومد بیرون و با
 -لبخند در اتاق کارش رو باز کرد، وقتی هر دو نشستیم گفت: جانم؟ حاال بگو. 

 ون راستش یهباباج
 .چیزهایی هست که خودم هم تازه فهمیدم و میخواستم باهاتون مشورت کنم

 چیشده؟ -
 میشه اول قول بدید به هیچ وجه حرفهای من به ضرر کسی تموم نشه؟ -
 .باشه قبول -
 قول؟ -
 .قول. حاال بگو جریان چیه؟ نگرانم کردی -
یعنی خب چرا اونها؟ چرا مثال چرا شما گفتید کوروش و آنیتا با هم ازدواج کنن؟  -

 داریوش نه؟
اوال تو از کجا میدونی؟ ثانیا، خب اونها دختر عمو پسرعمو و هر دو خیلی برام  -

 عزیزن و از نظر
 .من برای همدیگه مناسبن. اونا از بچگی برای هم انتخاب شدن

 میدونید دارید زندگیشون رو با این اجبار نابود میکنید؟ -
 :مع شدن و جدی گفتاخمهای باباجون ج
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 !منظورت چیه؟ اونها که راضی بودن -
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 :باید یه جوری دلش رو نرم میکردم، ناچار پتهی همه رو ریختم رو آب و گفتم

آنیتا و پرهام همدیگه رو دوست دارن و متقابال کوروش و پریا؛ شما با این تصمیم  -

 دارین زندگی
 .عشقی پنج نفر رو تحت الشعاع قرار میدید

 چرا پنج؟ -
چون یه جورهایی...خب یه مثلث عشقی این وسطه، یکی دیگه از نوههاتون هم  -

 پرهام رو دوست
 .داره

 نوهی دختر که فقط پری و آنی و تویید. وای خدایا! پارمیدا تو هم عاشق پرهامی؟ -
بغض کردم. به خاطر اینکه خواهرم به عشقش برسه و دل بابابزرگ نرم بشه، به ناچار 

 چیز درهمه 
مورد خودمم رو براش تعریف کردم و از رابـ ـطهی عاشقی اون چهار تا هم گفتم . 

 باباجون متفکر
 :گفت

 .من اینها رو نمیدونستم -
 .میشه خواهش کنم الاقل شرط رو عوض کنید؟ لطفا بذارید به هم برسن -
رهام و پ پارمیدا دخترم تو دلت خیلی پاکه. تو میتونستی بذاری اونها ازدواج کنن -

 بمونه برای تو؛
 .ولی نذاشتی

 باباجون این کار رو میکنی؟ -
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 بیا بریم پایین سفره، نگران اون موضوع هم نباش، من حلش م -
 ِ سر

 .یکنم
 .مرسی واقعا -

 .با لبخند بغلم کرد و بعد هم دوتایی رفتیم پایین
خوابیدم.  بعد از شام از هردوشون خداحافظی کردم و برگشتم خونه و با خیال راحت

 صبح که پا
شدم گوشیم رو برداشتم و ساعت رو نگاه کنم که دیدم چهلوسه تماس بیپاسخ از 

 !کوروش دارم
 !تازه یادم افتاد که قرار بود بهش زنگ بزنم. فکر کنم دارم آلزایمر میگیرم، عجبا؟

 .شمارهاش رو گرفتم و نگاهی هم به ساعت کردم که نه صبح رو نشون میداد
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 ه؟بل -

 !از صدای بمش تعجب کردم
 !کوروش خواب بودی؟ -

 :تازه صدا هوشیار شد
 .پارمیدا تویی؟! زود بگو چیشد -
 اول بگو خواب بودی؟ -

 .تو این وضع کرمم گرفته، هه
تا ساعت پنج صبح خوابم نبرد، بعدش از خستگی نفهمیدم کی خوابم رفت. حاال  -

 ...بگو
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وان جایزهم، امروز رو مرخصی رد کن و جای حله بابابزرگ درستش میکنه، به عن -

 من هم یکی
 .دیگه رو بفرست اتاق عمل

 .تو که کال جز کادر حساب نمیشی، همهاش نیستی؛ ولی چشم این هم روش -
 .برو بینیم -
 .خداحافظ پارمیدا برم به پریا بگم، جبران میکنم -
 .نمیخواد، برو -

عت پنج، جشن پیمان شروع میشد و از خوشحالیشون من هم انرژی گرفتم. امروز سا

 شارلوت هم
 .اومد تا با هم بریم آرایشگاه

جشن رو تو باغ دایی مهدی میگرفتیم، قرار بود آرتام و رضا طوری پیمان رو بیارن 

 که نفهمه و از
صبح همه حتی رویا باید طوری رفتار میکردن که انگار یادشون نیست امروز تولد 

 !پیمانه
میداد این بود که برای اولین بار بعد از از خارج برگشتنم قرار تنها چیزی که حرصم 

 بود امروز رویا
رو ببینم. پریا که تمام مدت میگفت رویا خیلی سعی میکنه کالس بذاره تا مثال بگه 

 مثل خودمونه
 !و هویت واقعی خودش و خانوادهی خودش رو فراموش کرده. احمق
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ت سیاه کردن که فوق العاده به پوستم اومد و بعد تو آرایشگاه موهام رو با رنگ موق

 هم یه مدل
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بافت دخترونه کار کردن که خودش دوساعت طول کشید. یه نفر رو ناخنهام کار 

 میکرد و یکی
 .دیگه هم آرایشم میکرد. شارلوت هم زیر دست یکی دیگه مشغول بود

ای شارلوت رو باالخره تموم شد و من و شارلوت با خنده به هم نگاه کردیم. موه

 حلقه حلقه پیچیده
 و جمع کرده بودن یه طرف سرش و یه نگ

 ِ سر
 گل یندار هم روش کار کرده بودن. آرایش نسبتا

غلیظش چشمهای خمـار خاکستری روشن و و لبهای خوشگلش رو به رخ میکشید، 

 خود من دلم
 !براش ضعف رفت چه برسه به پرهام

ساده و نارنجی و سیاه بود ولی لباسی  من به خواست خودم آرایشم خیلی مالیم و

 که انتخاب کرده
بودم زیادی یعنی خیلی زیادی تو چشم و باز بود. این لباس رو یه بار واسه تولد 

 دوستم تو لندن که
استخر پارتی بود خریده بودم و حاال نمیدونم چرا برش داشتم. خیلی پشیمون بودم؛ 

 ولی وقت نبود
ا اون موقع موهام هم میریخت بهم؛ دوباره تو آینه برم خونه و لباس عوض کنم. ت

 نگاهی به لباس
کردم، یه پیراهن نارنجی جیغ شبرنگ که قدش تا پایین رونم و دکلته بود و عالوه بر 

 دکلته بودن
پشتش تا پایین گودی کمر باز بود و جلوی پیرهن همون یه ذره پارچهای که بود 

 کار دست سنگینی
یکم نور میدرخشید چه برسه به امشب که رقـ*ـص نور داشت که تو تاریکی با 
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 !داشتیم
شارلوت سادهتراز من بود و یه دکلتهی قرمز کوتاه خیلی ساده ولی مخمل پوشید 

 که پشتش بندی
 !بود و باریکی کمرش رو خیلی خوب نمایان کرده بود

 لکفشهای پاشنه ده سانت رنگ لباسمون رو پوشیدیم، روش مانتو پوشیدیم و یه شا

 هم شل و
 .ول انداختیم سرمون و وقتی من حساب کردم رفتیم نشستیم تو ماشین

 شارلی؟ -
 بله؟ -
 پیمان من رو میکشه اگه لباسم رو ببینه، چیکار کنم؟ -
 .ولش کن بگو حواست نبوده -
اون به درک خودم هم خجالت میکشم این طوری بیام تو فامیل. میدونی ما چقدر  -

 پسر داریم؟
 .کار کنم؟ بیخیالی طی کن یه امشبمیگی چی -

 119 

 
تنها دلگرمیم این بود که حتی اگه جلف شده بودم، با این حال، تعریف از خود نباشه 

 فوق العاده
هم خوشگل شده بودم. با کلی دلداری دادن به خودم رسیدیم اونجا. خیلی دیر کرده 

 بودیم، دیر
ده بودیم و االن ساعت شیش و صبحانه خوردیم و بعد هم تو آرایشگاه کلی معطل ش

 *** .نیم بود
 :دانای کل
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یک ساعتی از شروع مهمانی میگذشت ولی خبری از پارمیدا و آن دوستی که گفته 

 بود، نبود. حتی
پیمان هم آمده بود و حسابی سورپرایز شد و تمام ابراز احساساتش در جمع نصیب 

 .رویا شد
ع پسرهای فامیل همگی زل زدهاند به راشا کالفه اطراف را نگاه میکرد که دید جم

 یک نقطه و ساکت
 !شدهاند؛ رد نگاهشان را دنبال کرد که رسید به پارمیدا

پوشش باز پارمیدا و زیبا شدن زیادش، باعث شد اخمهایش درهم برود. پیمان هم 

 حرفش را با رویا
 .قطع کرده و با اخم خیره به خواهر سبکسرش بود

با زیباییاش بیشتر جلب توجه میکرد. پوست شکالتی و  کنار پارمیدا دوستش بود که

 پاهای بلند و
خوش فرمش در نور میدرخشید و خرامان خرامان با ناز راه میرفت. چشمانش رنگی 

 بود و پیراهن
ساده ولی باز قرمزی پوشیده بود. کنارشان هم شادی و پریا بودند که هر دو خیلی 

 ساده پیراهنهای
اشتند که شیک و زیبا؛ ولی پوشیده بود! ترکیب اکیپ تا روی زانویی به تن د

 چهارنفریشان نگاه
همهی پسرها را جلب کرده بود. با خنده جلوتر آمدند، شارلوت یک دور با عشـ*ـوه 

 نگاهی به کل
 :پسرهای جمع کرد و برگشت طرف پارمیدا و گفت

 .خدایی همهشون خیلی جیگرن -
 .د پرهام را شناخته در میان آن جمعو چشمکی به پارمیدا تحویل داد که بگوی

چهارتایی بلند خندیدند. راشا همین طور با اخم نگاهشان میکرد که پارمیدا با 
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 گرفتن دست شارلوت
از بقیه جدا شد و به طرفشان آمد. اول رفت به پیمان تبریک بگوید که پیمان با 

 :حرص گفت
 پارمیدا این چه وضعشه؟ -

 .، به خدا تو آرایشگاه بعد از پوشیدن دیدم چطورهپارمیدا: ببخشید دیگه داداشی
 :بعد هم برای تمام کردن موضوع، به طرف راشا برگشت و گفت

 120 

 
 .سالم -
 سالم. معرفی نمیکنی؟ -

 :اشارهی راشا به شارلوت بود که خودش خندید و گفت
 .سالم. من شارلوتم دوست پارمی -

 :خیلی معمولی با هم دست دادند و راشا گفت
 .خوشبختم -

 .پارمیدا چپ چپی نثار شارلوت کرد و گفت: بیا بریم پیش پرهام
به همراه شارلوت با همهی فامیل احوالپرسی کرد و شارلوت، دوست تازه از خارج 

 آمدهاش را معرفی
 :میکرد تا اینکه رسید به جمع پسرها و پرهام که راشا بلند صدایش کرد

 پارمیدا خانم؟ -
شارلوت را فراموش کرده باشد به طرف راشا رفت و آنها را تنها  پارمیدا هم انگار که

 .گذاشت
 : تا رسید با هیجان به راشا گفت
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 .بدو برو سراغ آنیتا -
 .اوف! باشه -

نگاهی به سالن انداخت و پیدایش کرد. آنیتا یک گوشه به دیوار تکیه داده و با 

 حرص خیره به پرهام
که صدای خندهی بلند پرهام و جملهاش به  بود. راشا راه افتاد و به طرفش رفت

 شارلوت توجهاش را
 .جلب کرد

 .دختر خیلی شیطونی تو -
با تاسف سری تکان داد و رفت پیش آنیتایی که از نظر او با آن پوست برنزهی ضایع 

 و پیراهن زرد
رنگی که به تن داشت شبیه استفراغ گربه شده بود؛ ولی انصافا نمیشد منکر زیبایی 

 هم چهرهاش
 !شد

 :کنارش به دیوار تکیه داد، خونسرد و مغرور گفت
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 .پرهام ارزشش رو نداره -

آنیتا که تازه متوجه راشا شده بود، با بهت برگشت طرفش. راشا آن لحظه تازه فهمید 

 که آنیتا داشت
 : گریه میکرد

 تو نمیفهمی؛ اصال تا حاال عاشق شدی؟ -
از راشا دور کرد و سریع به طرف سرویس بعد از همین جملهی کوتاه خودش را 

 .بهداشتی رفت
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راشا هم شانهای باال انداخت و خونسرد پیش پارمیدا بازگشت که پارمیدا بیقرار 

 :گفت
 چیشد؟ -

کل مکالمهی دوجملهای بین خودش و آنیتا را تعریف کرد که پارمیدا هم با قیافهی 

 درهمی اضافه
 :کرد
 !زیر نیم کاسهی پرهامهپس حدسم درست بود، یه کاسهای  -
 این دوستت شارلوت به نظر دختر خوبی نمیاد، چطور باهاش دوست شدی؟ -
زود قضاوت نکن؛ شارلوت شیطنتش زیاده؛ ولی تا حاال کسی رو به سادگی و پاکی  -

 اون ندیدم،
پوشش و دست دادنش با مردها هم تو لندن خب خیلی عادیه؛ ولی اون با وجود جو 

 اونجا تا حاال
 .تی یه نفر رو هم نبوسیدهح
 .پس فقط ظاهرش غلط اندازه -
 .آره -
 (بخشی که شنیدنش خالی از لطف نیست)

پارمیدا با عجله آنها را تنها گذاشت و زمانی برای شارلوت فراهم شد تا خودی نشان 

 :دهد
 !انگار نه انگار من هم اینجام! رفت -

ب که شیطنت از نگاهش پرهام لبخندی زد تا سر صحبت را با این دختر جذا

 :میبارید باز کند
 خیلی خوب فارسی حرف میزنید، قبال ایران بودید؟ -
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 :شارلوت با زیرکی گفت
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من یه نفرم بگو حرف میزنی. فارسی رو پارمی و شادی به من یاد دادن، تو مدل  -

 هستی؟ احساس
 .میکنم قبال تو یکی از سایتهای ایرانی چهرهات رو دیدم

 :اعتماد به نفس لبخندی زد و تائید کرد که شارلوت دوباره ادامه داد پرهام با
 .خیلی جذاب هستی، برای خودت اسفند دود کن -

 :پرهام این بار با خوشی به لحن شارلوت خندید و گفت
 .درستش اسپنده دختر و ممنون -

ی یبایشارلوت: حاال هر چی. اوه مای گاد! پارمی گفته بود درست نیست تو ایران از ز

 یه پسر تعریف
 کنی، معذرت! تو زن داری؟

 .نه بابا، مجردم -
خود پرهام هم متعجب شده بود که پس شخصیت مغرورش کجا رفته؟! صحبت 

 کردن با این دختر
زیادی ساده و جذاب بود و همین باعث شگفتیاش شده بود، این آرامش و غرور 

 نداشتن را تا به
نکرده بود و همیشه مشغول نمایش و تظاهر حال حتی در مقابل آنیتا هم تجربه 

 .بود
 :شارلوت با آسایش خاطر گفت

پس سینگلی، خوبه. گفتم یک وقت زنت ناراحت میشه و بیا و درست کن، میای  -

 قدم بزنیم؟
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 .حوصلهم رفت
 !پرهام: درستش سر رفته، آره بریم شیطون

*** 
 :پارمیدا

وت با سادگی تمام شمارهاش رو باالخره امشب با تمام ماجراهاش تموم شد و شارل

 به پرهام داد تا
 .پرهام اون رو ببره ارم رو ببینه

حاال میدونستم که پرهام فقط یه آشغال دختربازه که به محض اینکه میفهمیدم چرا 

 افتاده دنبال
 !آنیتا حالش رو میگرفتم
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ی که پرهام بیچاره آنیتا، دلم براش میسوخت، وضع اون از من هم بدتر بود، در حال

 رو داشت اون
 !رو نداشت. چی گفتم؟

صبح که پا شدم ساعت نه بود و یعنی باز هم نرسیدم برم بیمارستان؟! بیخی به هر 

 حال مثال
بیمارستان پسرعمومه ها، تازه چون حقوقی نمیگیرم یه جورهایی فقط نقش کمکی 

 دارم و تعهدی
 .ندارم

اونقدر این جاها رو خوب یاد نگرفته شارلوت حوصلهاش سر رفته بود و من هم هنوز 

 بودم که
 :ببرمش گردش. پس زنگ زدم به فرشتهی نجاتم
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 بله؟-
 .اوه اوه، صدات میگـه خواب بودی ببخشید -
 آه پارمیدا تویی؟ اشکال نداره، یه ربع دیگه ساعتم زنگ میزد، نرفتی سر کار؟ -
 نچ، یادم رفت. مهم نیست؛ راشا؟ -
 جانم کاری داری؟ -
 ای بریم تور تهرانگردی؟می -
 ها؟ -
 بریم شارلوت رو بگردونیم. میای؟ -
 .پس بگو چرا یاد ما افتادی! دنبال رانندهای -
 .نخیرم، من همیشه به یادتم -

 :اوهو این چی بود گفتم؟ فکر بد نکنه؟ زود گفتم
 .برام مثل پیمان شدی -
 میشه اون هم بیاد؟ آها. خب اشکال نداره، فقط من امروز با دوستم قرار داشتم -
 .البته، راحت باش -
 .من که راحتم؛ ولی اون موقع شما راحت نمیشید -
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 چطور؟ -
 آخه دوستم هم مثل خودم بازیگره. تا حاال اسم رهام راد به گوشت خورده؟ -
 .آره آره اتفاقا با تو دیدمش -
وصا واسه خودشه. اگه کسی ما رو ببینه بازار عکس و امضا درست میشه، مخص -

 .رهام
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 .اشکال نداره، من و شارلوت هم دوست داریم -
 .پس حله، ما ده جلوی خونهتونیم -
 .اوکی بای -
 .خداحافظ -

تا قطع کردم یادم افتاد راشا خبر نداره خونه خریدم و آدرس جدیدم رو براش 

 فرستادم و نوشتم
 .اینجا بیاد دنبالمون

م با جیغ جیغهام شارلوت رو هم بیدار همون طورم که میدویدم اتاقم تا حاضر بش

 کردم تا آماده
بشه و بریم بیرون. یه شلوار سفید تنگ پوشیدم که زانوهاش باز بود با یه مانتوی آبی 

 آسمونی
اندامی و خوشگل تا کمی باالی زانوی جلو بسته. موهام رو اتو مو کشیدم و بستم و 

 یه شال صورتی
ت سفید بستم و عینک آفتابی قاب صورتیم خیلی خیلی کمرنگم انداختم سرم. ساع

 رو زدم رو موهام
و با پوشیدن جوراب شیشهایم و انجام یه آرایش نسبتا غلیظ؛ ولی حرفهای رفتم 

 بیرون. برای خودم و
شارلوت لقمهی شکالت صبحانه با نون تست آماده کردم که همون موقع شارلوت هم 

 اومد بیرون. از
شی و کوتاه پوشیده بود با یه شلوار لی و شال سیاهی وسایل من یه مانتوی قرمز خفا

 هم که طرحای
ریز قرمز رنگ داشت شل و ول رو سرش بود. یه کیف گندهی سیاه دستش گرفته 

 بود و آرایش سیاه
 .و قرمزی که داشت خیلی بهش میاومد
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دوتایی تند تند خوردیم. شارلوت یه صندل راحت سیاه پوشید بدون جوراب و من 

 اشنهکفشهای پ
 .بلند رنگ مانتوم که جلوش بسته بود

درست راس ساعت ده ما رفتیم پایین که راشا رو جلوی در دیدم، کمی اون طرفتر 

 هم یه پسر به
 .دیوار تکیه داده بود
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راشا هم یه تیشرت قرمز تنش بود با شلوار لی و خوشتیپ شده بود، اون پسری که با 

 پرستیژ به
لوار لی پاش بود و یه لباس جذب سفید پوشیده بود که کامال دیوار تکیه داده بود ش

 مشخص میکرد
سیکس پکه و از روش هم یه کت لی تنش بود و موهای خامهای خوش فرمش رو 

 داده بود یه طرف
 .و عینک آفتابی به چشمش بود

 .از حالت مغرورش زیاد خوشم نیومد و باعث شد من هم جبهه بگیرم
 :د و رهام رو معرفی کردراشا با دیدنمون جلو اوم

رهام این پارمیدائه که گفته بودم و ایشون هم دوست محترمشون شارلوت خانم  -

 هستن که چند
 .روزی مهمون ما شدن

رهام از دیوار جدا شد، دستهاش رو گذاشت تو جیبش و به ما نزدیک شد و در 

 همون حال با لحن
 :سردی گفت
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 !خوشبختم -
ناخودآگاه اخمهام باز شد، لحنم رو با شیطنت  صداش خیلی گیرا بود و محشر،

 مالیمتر و نازدارتر
 :کردم

 .همچنین آقا رهام -
یه تای ابروش رو با ژست خاصی داد باال، سرتاپام رو نگاه کرد و نیمچه نیشخندی زد 

 و رو به راشا
 :گفت

 کجا میریم االن؟ -
 راشا: نمیدونم وهلل؛ پارمیدا تو جایی مد نظرت هست؟

 ارلوت رو ببریم بام تهران، چطوره؟اول ش -
 .راشا: زوده ولی خوبه، بریم

 .رهام دزدگیر ماشین رو زد که چراغهای یه پرشیای سفید روشن شد
زکی! آقا رو باش، با این همه غرور و پرستیژ فقط یه پرشیا داره! با بدجنسی لحنم رو 

 مظلوم کردم و
 :به راشا گفتم
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م اگه اشکال نداره خودم برونم که با راهها هم آشناتر با ماشین من بریم؟ میخوا -

 .بشم
 :راشا نگاهی به رهام کرد که بیخیال شونهاش رو انداخت باال و گفت

 .اوکی برو ماشینت رو بیار -
در حالی که کم مونده بود از خوشی تحقیر کردن این مرد مغرور قهقهه بزنم پریدم 
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 تو پارکینگ و
ول دستی به بدنهاش کشیدم و بعدم سوارش شدم و رفتم سمت پورشهی جیگرم. ا

 اومدم بیرون که
... 

بدتر خودم ضایع شدم؛ چون تا رفتیم بیرون به رهام نگاه کردم و متاسفانه 

 معمولیترین نگاه مال
 !اون بود

 راشا جلو پیش پکر شده نشست؛ چون م
 ِ من

 یگفت زشته دوتا پسر اون هم از نوع معروفش پشت
 .هم شارلوت و رهام پشت نشستن بشینن، واسه همین

تو اولین چراغ قرمز بود که تازه مصیبت رو دیدم. رانندهی ماشین کناری با دیدن 

 راشا جیغش بلند و
از ماشین پیاده شد و کم کم توجه همه رو جلب کرد. با دیده شدن رهام همه چیز 

 بدتر شد و مردم
 !که رفتیم. آخیش فرت و فرت عکس میانداختن که با سبز شدن چراغ ده برو

 راشا چی میکشید با این مردم سیریش؟ -
 .راشا: عادت کن خواهرم که خودت هم قراره این بال سرت بیاد

 !اوه حاال کو تا من معروف بشم؟ -
 !باالخره صدای نحس رهام هم در اومد. ولی خدایی صداش محشره پسرهی بوق

 راشا مگه پارمیدا هم بازیگره؟ -
اکبر. پسرهی الدنگ! کشمش هم دم داره چه برسه به من. یه پارمیدا و.... الله

 خانومی، کوفتی
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 مار
 ِ زهر

 .ی بچسبون تنگش الاقل
 راشا: یادته آقا سینا دیشب با ذوق از استعداد تازه کشف کردهاش میگفت؟

 رهام با تعجب: خب؟
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 !راشا: هیچی دیگه، اون استعداد پارمیدائه

 :د رو لبم که بالفاصله با جواب رهام پر کشیدناخودآگاه لبخند پر غروری اوم
 .پس تو فیلم نقش مقابل من پارمیدائه -

 :قبل از من شارلوت و راشا عکس العمل نشون دادن و همزمان گفتن
 چی؟ -

رهام با خندهی بدجنسی: برای نقش محمد با من قرارداد بستن، نگو لیلی افسانهای 

 .هم اینجاست
رت و حرص شدم و عصبی. بزرگ کوچیکی و غریبه از لحن پر تمسخرش پر از نف

 بودنش رو بیخیال
 :شدم و با پوزخند گفتم

 !ماشااهلل چه نقشهتون برازندتونه. بهتون هم میاد محمد باشیدا، یه مرد خائن -
ولی طبق معمول چی؟ خودم ضایع شدم. مخصوصا که لحن من باعث شد اون هم 

 یه ذره مرزی که
 :نار بذاره. با تمسخر گفتتو صحبتش با من بود رو ک

انگار کل فیلمنامه رو نخوندی خانم؛ محمد عاشق لیلیه و همه چیز به خاطر  -

 قضاوت عجوالنهی
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 !لیلی بهم میخوره، در عوض مشخصه نقش لیلی کامال مناسب شماس
روی عجوالنه تاکید کرد و کشیده گفت که باعث خندهی ریز شارلوت شد و من بدتر 

 ناراحت و
 .ت شدم و فرمون رو فشار دادمعصبی ساک

راشا هم انگار فهمید ناراحت شدم که مدام سعی داشت کمی جو رو عوض بکنه. 

 کمی بعد شارلوت
هم بهش اضافه شد؛ ولی تا خود مقصد من ساکت بودم و رهام هم گاهی یه نظر 

 .کوتاهی میداد
 .ماشین رو یه جا نزدیک نگهبانی پارک کردم و پیاده شدیم

م خط خطی بود و مطمئن بودم تا تالفی نکنم آروم نمیشم؛ پس کال هنوز اعصاب

 حالتم مثل یه پلنگ
آمادهی شکار بود تا یه سوتی از رهام بگیرم. با جلوتر رفتنمون و دیده شدن رهام و 

 راشا، ملت باز
هم مثل قوم مغول ریختن سرمون. جالب اینجا بود که دوسه نفری حتی میخواستن 

 با خواهر راشا
 !ن باشم عکس بندازنکه م

 .شارلوت بدبخت کپ کرده بود؛ ولی خوشش هم میاومد و همهاش میخندید
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خالصه خیلی زود بیرون اومدیم و چون نمیشد شب بیاییم بیرون، یه سری هم به 

 جردن و ونک و
 فرشته زدیم و بعد از کمی چرخیدن و دور دور و بساط عکاس

 ِ ی
 رهام و راشا که دیگه داشت میرفت
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 !رو اعصابم ساعت یک و نیم بود که رسیدیم برج میالد
تا ساعت سه شارلوت طبقههای اونجا رو گشت و تاریخ شاه ایران رو پرسید و راشا 

 شروع کرد به
 !توضیح دادن که کم کم بحث کشید به چند زنه بودن شاهها و زنهای نادر شاه

کلکل پر هیجان اونها در  من و رهام هم مثل برج زهرمار کنارشون راه میرفتیم و به

 مورد حقوق
زنان و چندتا زن گرفتن مردها گوش میدادیم. گاهی رهام هم یه جاهایی به کمک 

 راشا میرفت و تو
بحث شرکت میکرد تا اینکه به پیشنهاد رهام از اونجا بیرون اومدیم تا بریم رستورانی 

 که اون
 .میگفت خیلی خوبه و میشناسه

خدمت جوون که انگار رهام رو میشناخت جلو اومد، سالم اونجا که رسیدیم یه پیش

 داد و مردم رو
نشوند سرجاشون و ما هم نشستیم رو یه تخت. بله تخت! اینجایی که آقا ما رو آورده 

 یه رستوران
سنتیه و االن دارم تو ذهنم رهام با پرستیژ رو تصور میکنم که با مشت داره میکوبه 

 !تو سر پیاز
و نشستم کنار شارلوت که همهمون البته جز خود رهام با دیدن خندهام رو خوردم 

 منو شوکه شدیم؛
چون بر خالف محیط اینجا، منو کال فست فود بود. سه تایی با تعجب به رهام نگاه 

 کردیم که
 :خندهش گرفت و گفت

 .جالبه نه؟ فست فود تو فضای سنتی و رو تخت -
 .راشا: باحاله
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دونم ولی شادی یه عکس از خودش تو این شارلوت: من که چیز زیادی نمی

 رستورانها انداخته بود
 .با ذیزی و تعریف کرده بود چطوره

 :به تعجب راشا و رهام بلند خندیدم و همون طور گفتم
 !شارلی جان ذیزی نه و دیزی -

این بار چهارتایی خندیدیم و باالخره سفارشهامون رو دادیم، من و رهام پیتزا و 

 شارلوت و راشا
اندویچ. با اومدن غذاها دوباره همهمون متعجب شدیم. پیتزاها رو بشقاب حصیری س

 بود و
 !ساندویچها رو دورش به جای کاغذ، برگ بامبو پیچیده بودن
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خوردن جلوی اون همه چشمی که رو ما بود و هر از گاهی عکسی هم انداخته میشد 

 آدم رو معذب
د نفر تو شهر هر روز میتونن با دوتا چهرهی میکرد؛ ولی تجربهی جالبی بود. مگه چن

 معروف سر
یه میز باشن؟ و طولی نکشید که چند تا عکاس و آدمهای دیگه هم پیدا شدن و دور 

 رستوران شلوغ
شد. از انبوه جمیعتی که تنها واسه دیدن این دوتا اومده بودن کم کم داشت اعصابم 

 متشنج میشد
 به پ شارلوت. با حرص سس رو برداشتم بزنم

 ِ برعکس
 .درست یتزام که هرکاری کردن بیرون نیومد

این هم میبینه اعصاب ندارم حاال هی بدترش میکنه؛ غرغرکنان مشغول کلنجار با 
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 سس بودم و باال
و پایینش میکردم که تا سرشو گرفتم طرف جلو دیدم به به اصال سرش رو 

 نچرخوندم که زبون بسته
 !بخواد بیرون بیاد
دادم و سر سس رو باز کردم و ناخودآگاه برای امتحان کردنش تو فحشی به خودم 

 هون حالت
 :محکم فشارش دادم که چشمتون روز بد نبینه سه تا چیز فهمیدم

 .یک، سس درست شده بود و باز بود
 .دو، پر بود

 !سه، لباس رهام زیادی سفید بود
ار دادم؛ با رهام هی گفت و چپ چپ نگاهم کرد که هول کردم و دوباره سس رو فش

 ترس و شوکه
داشتم نگاهش میکردم و هنوز گیج بودم؛ ولی خندهام هم گرفته بود و راضی بودم 

 که کل کارهاش
تالفی شده. رهام رو کارد میزدی خونش در نمیاومد، چرا؟ چون سس میاومد، هه، 

 چه قدر من
 ا از شوکبانمکم! همه با اشتیاق عکس بود که میانداختن. اول شارلوت و بعد هم راش

 در اومدن و
بلند زدن زیر خنده و من هی سرخ میشدم و لبم رو میگزیدم تا یه وقت بلند نخندم 

 و رهام جدی
 .پا نشه بزنه لهم بکنه

 با حرص غرید: عمدا کردی مگه نه؟
 .حقت بود -

آی امان از دهانی که بیموقع باز شود که زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. حاال 
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 میپرسید چرا
 :یاتم گل کرده؟ چون رهام مثل گاو شاخدار زل زده بهمادب
 .گور خودت رو کندی -
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 :نگاهش ترسناک بود و حسابی گرخیدم؛ ولی باز هم از رو نرفتم و پرو پرو گفتم

 .هیچ غلطی نمیتونی بکنی -
 :راشا که وضع رو این طوری دید دخالت کرد

هی سوژهی خبرها میشه، بد بچهها بیخیال. رهام حرص نخور، فوقش دو سه ما -

 نیست که،
 .معروفتر میشی

رهام زیر لب گمشویی نثار راشا کرد و پا شد رفت طرف سرویس. اونقدر عصبانی بود 

 که کسی
 .جرئت نکنه نزدیکش بشه

 :روم رو کردم طرف دیگه که چشمم به پاساژ خورد و لبخند اومد رو لبم
 .من برم از ماشین گوشیم رو بردارم بیام -
 .شا: باشهرا

پریدم بیرون و بدون توجه به جمیعتی که ریختن سرم و در مورد ماجرا میپرسیدن 

 رفتم تو پاساژ. از
اولین مغازه چشمم یه تیشرت جذب سفید رو گرفت که روش عکس کالکت ) 

 ابزاری مکانیکی یا
الکترونیکی برای هماهنگسازی صدا و تصویر در ساخت فیلم که در روی آن اطالعات 

 وط بهمرب
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فیلم شامل نام فیلم، نام کارگردان، شماره صحنه، شماره برداشت و غیره ذکر 

 میشود. در زمان
فیلمبرداری اطالعات هر پالن مانند نام فیلم، کارگردان، فیلمبرداری، شماره 

 سکانس، پالن، برداشت
و ... روی یک تخته دو تکه که بهم لوال شده نوشته میشود، تا به راحتی بتوان 

 اهای اشاره شدهنم
در برگههای منشی صحنه را جستجو نمود.( و دوربین بود و جون میداد واسه بازیگر 

 .جماعت
همون رو خریدم با یه دستمال گردن و هول هولی چپوندم تو کیفم. سریع برگشتم 

 تو رستوران که
دیدم هنوز رهام برنگشته که البته با گند من جای تعجب نداشت. بدون اهمیت به 

 ی که بقیهفکر
میکنن یا چیزهای دیگه رفتم تو سرویس مردونه که رهام اونجا بود، برگشت و با 

 .خشم نگاهم کرد
تا خواست چیزی بگه با مظلومترین لحنم چشمهای گربهایم رو دوختم بهش و 

 :گفتم
من عمدی اون کار رو نکردم و معذرت میخوام. این هم برای تالفی ضرری که  -

 .زدم
یفم، تیشرت رو در آوردم و گرفتم سمتش. با تعجب همین طور دست کردم تو ک

 نگاهم میکرد که
 :گفتم
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چندشت نشه ها، استفاده نشدهست، همین االن خریدم، فقط نمیدونم سایزت  -



 Ketabsaz.info              یران  کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ا

  

Www.Ketabsaz.info 188 صفحه  

 

 بشه یا نه! من
 .اندازهی مانکن خریدم

چشمهاش قدردان شد؛ ولی غدتراز این بود که تشکر بکنه، بعد یهو با یه حرکت 

 رت کثیفش روتیش
در آورد! خشکم زد و بیحواس زل زدم به عضلههای پیچ در پیچ سـ*ـینه و بدن 

 شیش تیکهاش. با
 :دیدن نگاه خیرهی من پوزخندی زد که البته اندازهی قبل آزار دهنده نبود و گفت

 !تموم شد؟ تو که خارج بزرگ شدی فکر نمیکردم ندیده باشی -
شرت رو پوشید. درست فیت تنش شد. رفتم اخمی کردم؛ ولی جواب ندادم که تی

 جلو که با تعجب
نگاهم کرد. من هم با کمی خجالت که فکر کنم صد درصد با این پوست سفید 

 مزخرفم سرخ هم
شدم، دست لرزونم رو بردم باال و دستمال گردن رو براش بستم و با گفتن یه لحظه 

 صبر کن
ن، رفتم سر میز کتش رو برداشتم. لرزونی، سریع خودم رو از دستشویی انداختم بیرو

 تو کل این
مدت تو خلسه بودم انگار و اصال نمیشنیدم که راشا و شارلوت دارن چی به من 

 میگن، برگشتم تو
دستشویی و بدون تماس دستم با بدنش کت لی رو دور کمرش بستم و رفتم عقب و 

 با لبخندی که
 :سعی کردم عادی باشه گفتم

 .یی که من تو خارج دیدمحاال شدی شبیه همونها -
برای اولین بار لبخند مهربونی زد که دوتا چال گونهش دیده شد و دوباره دلم بندری 

 .زد
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 .مرسی. تو زحمت افتادی -
 .خواهش بابا، تقصیر خودم بود دیگه باالخره -

دوتایی رفتیم بیرون که دوباره عکسی بود که انداخته و پچ پچی بود که شنیده 

 دممیشد. شرط میبن
قشنگ تا یه سال رهام رو سوژهی خبرهای شبکههای مجازی کردم، مخصوصا که 

 االن همه میگن
 .جلوی من لباس عوض کرده که خب البته راسته؛ ولی اونها که نباید بگن؟! وهلل

 :تا نشستیم راشا ترکید
 بابا ما اینجا بوق نبودیم ها؟ -

 :من و رهام هر دو خندیدیم و رهام گفت
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 !ن بیشباهت هم نیستی ها، بگو بوق ببینم فقط تشابه قیافهس یا فامیلید؟همچی -

این بار هرسه تا به قیافهی درهم راشا خندیدیم و خیلی زود من و رهام پیتزاهای یخ 

 کرده رو خوردیم
و رفتیم بیرون. ساعت پنج شده بود که از پیشنهاد راشا استقبال کردیم و رفتیم 

 سینما فیلم کمدی
 .ببینیم

راشا رفت بلیط بگیره که البته مجبور شد چندتایی هم سلفی بگیره وما باالخره 

 .رفتیم تو
پسرها از دو طرف ما رو اسکورت کردن. من وسط شارلوت و رهام بودم، هنوز فیلم 

 شروع نشده که
 :یهو یادم افتاد هیچ خوردنی نداریم
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 .وای بچهها کاش یه چیزی میخریدیم بخوریم وسط فیلم -
 .ت: االن نهار خوردیماشارلو

 .رهام: ولی کیف میده، بیا بریم بخریم
با ذوق سرم رو تکون دادم و با هم رفتیم بوفه، هر چی دستم اومد برداشتم که رهام 

 پولش رو
حساب کرد و برگشتیم تو سالن. اول نفری یه چیپس تند و آبپرتقال دادم دست 

 همه و بعد زل
ج دقیقهای بود شروع شده بود. موضوع فیلم در زدم به پردهی سینما که فکر کنم پن

 مورد پسر دست
و پاچلفتی بود که عاشق دختر یکی از وزیرها شده بود. فیلم خیلی خندهدار و 

 باحالی بود؛ همین
طور که چشمم رو فیلم بود دستم رو کردم تو نایلون تا لواشک بردارم که همزمان 

 دست رهام هم
تم دستم رو از نایلون در بیارم که دوباره خورد اومد و دستامون بهم خورد، خواس

 بهش، ناخودآگاه
برگشتم طرفش که دیدم اون هم داره من رو نگاه میکنه، با نور کم پردهی سینما 

 چشمهای سبزش
میدرخشید و خیلی افسون کننده دیده میشد. یهو به خودم اومدم و برگشتم طرف 

 فیلم و
 .دستهام رو گذاشتم رو زانوم

نگاهش کردم. هردو اخم کرده بودیم و مثال به فیلم فکر میکردیم، من  زیر چشمی

 که اصال
 !نمیدونم داشتم به چی فکر میکردم و اون هم...نمیدونم

کمی بعد خودش یه لواشک گذاشت تو بغلم و نایلون رو گرفت طرف راشا و شارلوت 
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 تا هرچی
ال. لواشکم رو میخوان بردارن. تعجب کردم که فهمیده چی میخوام؛ ولی بیخی

 خوردم و سعی
 .کردم برای فکر نکردن به چیزهای دیگه تمام تمرکزم رو بذارم سر فیلم
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ساعت شیش و نیم از سینما هم دراومدیم و من و شارلوت مثل بچه یتیما ایستادیم 

 یه گوشه و رهام
و راشا برای اثبات مردمی بودنشون مشغول سلفی انداختن با طرفداراشون شدن. 

 هام هم هی زرتیر
از اون لبخندهای مخصوصش برای دخترها میزد و دیگه داشت خونم به جوش 

 میاومد که هر دو
 :دستی تکون دادن و اومدن طرف ما. تا سوار شدیم شارلوت گفت

 وای امروز خیلی خوش گذشت. االن میریم خونه؟ -
 .راشا: نمیدونم من که بیکارم

ی کم کم خیابونا داره شلوغتر میشه و جایی رهام: من هم تا پس فردا بیکارم؛ ول

 رفتنمون االن
 .دردسر داره، بریم خونه

راه افتادم طرف خونه که راشا گفت: تو که کار جدید نداری رهام، پس جریان پس 

 فردا چیه؟
 :رهام متفکر جواب داد

 .اگه واقعا لیلی همون پارمیدائه پس اون هم باید پس فردا باشه -
دم و ته دلم خالی شد از اینکه جلوش ضایع میشم. راست میگـه با تعجب نگاهش کر

 اگه واقعا
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 .انتخاب شده بودم باید تا حاال بهم میگفتن
به روم نیاوردم تا اینکه رسیدیم جلوی در و از هم خداحافظی کردیم. اونها رفتن و 

 من هم ماشین
 .رو بردم پارکینگ و رفتیم خونه

شب من یه سر رفتم بیمارستان و یه عمل  اون روز کاری خاصی نکردیم، البته

 اورژانسی بود که کمک
 .کردم و بعد هم برگشتم و خوابیدم

ساعت هشت صبح بود که خواب آلود پاشدم، شارلوت رو هم بیدار کردم و با هم 

 دوتایی یه املت
 .توپ درست کردیم و نشستیم خوردیم

 .انی بخرمشارلوت: امروز بریم خرید؟ میخوام واسه مامی سوغات ایر
 .باشه بریم. بذار یه زنگ بزنم شادی هم بیاد خونهاشون نزدیکه -
 .باشه -
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صبحونهی ما که تموم شد شادی هم رسید، اون و شارلوت با مسخره بازی ظرف 

 شستن و من رفتم
حاضر بشم، یه شلوار سفید تنگ با مانتوی لی و شال سفید پوشیدم و فقط ریمل و 

 ماتیک زدم که
موقع گوشیم زنگ خورد. اول کمی به شماره نگاه کردم بلکه بشناسم که آخر همون 

 هم کالفه از
 :نتیجه ندادنش جواب دادم

 بله؟ -
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 پارمیدا خانم؟ -
 خودمم، شما؟ -
شمساییام پارمیداخانم. کمی به سلولهای پوسیدهی مغزم فشار آوردم که جواب  -

 .داد
 آهان بله، خوب هستید؟ -
زاحمت میخواستم بگم که اگه میشه امروز بیایید هم قرارداد رو ممنون. غرض از م -

 تنظیم کنیم و
 .فیلمنامه رو تحویل بگیرید و هم با بچههای کادر آشنا بشید

 جناب شمسایی مگه فیلمبرداری فردا نیست؟ -
 نه صحنههای محمد رو فردا شروع میکنیم؛ ولی شما از کجا میدونید؟ -

 :مثل خنگها بیحواس گفتم
 !هام گفتر -
 رهام؟-

با صدای بهت زدهی شمسایی تازه فهمیدم چه گندی زدم و تند تند سعی کردم 

 :درستش کنم
 چیز دیگه...آخه اونی که نقش محمد رو بهش دادید دوست صمیم -
 ِ ی

 برادرمه و خب واسه من هم
 .مثل داداشه و صمیمی هستیم، اون گفت

م کرد که جوابش رو ندادم و به با این دروغ ضایعام وجدانم یه دهن کجی توپ به

 جاش حواسم رو
 :دادم به شمسایی تا باز سوتی ندم
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 .پس خوبه با هم آشنایید -
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 :لحنش مشکوک بود و کالفهم کرد

 من کی و کجا بیام؟ -
امروز به خاطر شرایط هوا میخواییم یه صحنهی کوتاه بگیریم، ساعت چهار بیایید  -

 به آدرسی که
 .میفرستم

 .چشم، فعال باشه -
 .خداحافظ -

 :با غرغر دستی به موهام کشیدم و رفتم بیرون
دخترها حاضر شید زود بریم بیرون، ساعت سه هر جا خواستید میرسونمتون و  -

 خودم میرم کار
 .دارم

 شادی: کجا به سالمتی؟
 .تو راه میگم برید حاضر شید فعال -

 .از کمد این ورپریده بیا شادی: من که حاضرم، شارلی بدو برو یه چیزی تنت کن
 .شارلوت: اوکی زود میام

با هم رفتیم مرکز خریدی که شادی آدرسش رو از دختر خالهش گرفته بود. تو راه 

 هم همه چیز رو
 .واسهشون تعریف کردم

شادی: یعنی االن جدی جدی تو داری بازیگر میشی؟ پارمیدا اصال به عواقبش فکر 

 کردی؟ احمق
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ینها گفتی؟ این تصمیمی نبود که تنها بگیری! کل زندگی جون اصال به بابات ا

 خودت و خانوادهات
 .رو تحتالشعاع قرار میده

 .خودم فکرش رو کردم، امشب هم میرم بهشون میگم -
 شارلوت: اگه نذارن؟

 .دیگه نمیتونن نذارن؛ چون من اون موقع قرارداد بستم -
 .شادی: خب لغوش میکنن
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ضوع، رسیدیم...بریزید پایین. کلی گشتیم و من هم که دیگه فعال بیخیال اون مو -

 هیچی الزم
نداشتم فقط یه دونه الک خریدم. شارلوت چندتایی مانتو خرید تا همهاش با 

 مانتوهای من نره پیش
پرهام، شادی هم بیشتر بدلیجات خرید. بعدم با هم رفتیم نهار رو بیرون خوردیم و 

 رسوندمشون
خونه. ساعت دو شده بود پس رفتم یه دوش گرفتم و  خونهی شادی و برگشتم

 نشستم موهام رو
خشک کردم، یه سر هم به اینستاگرامم زدم و پاشدم حاضر بشم. یه مانتوی کرمی 

 کوتاه ولی شیک
و سادهی اندامی پوشیدم با شلوار و شال سفید، یه ساعت و دستبند چرم سفید هم 

 انداختم با
کوچیکی هم انداختم رو شونهام و عینک آفتابی بزرگم چهارتا انگشتر نیم بند، کیف 

 رو زدم به
چشمم. با برداشتن سوییچ و موبایلم و یه جفت کفش از کمدم رفتم دم در، اول 
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 گوشی رو گذاشتم
تو کیفم که چشمم خورد به آینه و صورت بیآرایشم. دودل از تو کیفم یه رژ درآوردم 

 زدم به لبم و
 کفشهای سه سانتی مهمون طور ساده با پوشیدن 

 ِ ر
 ِ ک

 .ی رفتم بیرون
درست پنج دقیقه مونده به چهار رسیده بودم به آدرس، با تعجب داشتم به کوچهی 

 خالی و خلوت
 رنگ و رو رفته

 ِ ر
 !و د ی خونه باغی نگاه میکردم که آدرسش تو دستم بود

 :با تردید شمارهی شمسایی رو گرفتم
 رسیدید؟ -
 .گه اشتباه نکنمآره من االن جلوی درم ا -
 .خب بیا تو دیگه، در بازه -

 :نگاهی به دری کردم که کمی الش باز بود و با شک گفتم
 .اینجا یه ذره متروکه میزنهها -

 :شمسایی با صدای بلند خندید و گفت
 .بیا تو دختر، اینجا صحنهی فیلمبرداری گذشتهی محمده -

 .ه کردمآهانی گفتم و با قطع کردن گوشی دوباره به در نگا
آخه دختر خوب بازیگر شدنت چی بود؟ االن برم تو؟ نرم؟ بابا پارمیدا خجالت بکش 

 برو تو دیگه
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طرف پسر هجده ساله که نیست این طوری میکنی! خیر سرش یه شخص معروفه و 

 معرفشم که
 .راشائه
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به خودم دلگرمی دادم و پیاده شدم، در قدیمی رو هول دادم جلو، با دیدن داخل 

 خونه دیگه افکار
چنددقیقه پیشم خیلی مسخره به نظر میرسید. حدود سی چهل نفر زن و مرد 

 همین طور این طرف
و اون طرف میرفتن و همه جا پر از کانتر و میز و صندلی و دوربین و وسایل ضبط 

 فیلم بود. کمی با
 :تردید جلو رفتم شمسایی رو دیدم که اومد طرفم؛ پیش دستی کردم و گفتم

 .سالم -
 .سالم دخترم به موقع اومدی -
 !اینجا چه قدر شلوغه؟ -
مهم نیست، اینها رو ول کن، یکم بعد بارون میگیره و باید وسایل رو مرتب کنن و  -

 اونهایی که
 .ضدآب نیست رو بپوشونن

 مثل خنگا گفتم: از کجا میدونید بارون میگیره؟
 :نگاه عجیبی بهم کرد و گفت

 .م کرد، االن هم که از وضع هوا مشخصهدیروز هواشناسی اعال -
 :نگاهی به ابرای تیرهی باالی سرم کردم و شرمنده لبخندی زدم

 پس چرا کال کار رو تموم نمیکنید؟ -
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چون تنها دلیل اینجا بودنمون همون بارونه. این صحنه نیاز به بارون طبیعی داره،  -

 .بریم
 .آه آره، ببخشید -

 .رفتیم برای تنظیم قرار دادلبخند پدرانهای زد و با هم 
بعد از بسته شدن قرارداد من موندم تا بازی رهام رو ببینم، شمسایی میگفت االن 

 زیر دست
گریمور تیمه و من با کنجکاوی زل زده بودم به خونهی قدیمی و رو به ویرانی که 

 وسط یه باغ سرسبز
جالبی واسه  و پر علف که اطرافش با پیچکها پوشونده شده بود و واقعا مکان

 فیلمبرداری بود،
منتظر بودم رهام بیاد بیرون و عکسالعملش رو موقع دیدن خودم ببینم. کمی بعد 

 رهام اومد
بیرون. یه شلوار کتان سیاه خاکی پاش بود با یه تیشرت سفید تنگ که زیر 

 سـ*ـینهاش پاره شده
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ه کبودی دیده بود، موهای خوشگلش بهم ریخته و خاکی بود و زیر چشم چپش ی

 میشد. با تعجب
 .اون به من و من به اون نگاه میکردیم که اومد جلو

 .سالم -
 .معمولی گفت: سالم

 :شمسایی با شیطنتی که ازش بعید بود گفت
رهام جان پارمیداخانم رو که میشناسی؟ و حتما بهت گفته قراره نقش لیلی رو  -
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 .بازی بکنه
به جاش خیلی زود حالت خونسردش رو پیدا گفتم االن میزنه ضایعام میکنه؛ ولی 

 کرد و با لبخند
 :کمرنگی گفت

 آره درسته، شروع کنیم؟ -
شمسایی بلند شد و با چند تا داد و بیداد همه رو جمع کرد. رهام رفت بیرون از 

 خونه، فقط من مثل
اسکلها داشتم نگاه میکردم. دوربینها همه تنظیم شدن رو در و چند تا کار دیگه هم 

 جام شد کهان
 :من چیزی نفهمیدم و بعد یهو شمسایی کنارم بلند داد زد

 ...برداشت اول، نور -
آخ ننه قلبم افتاد تو پاچهم. آخه این چه وضعشه؟ یهو دم گوش آدم جیغ میزنن تا 

 دیدم ساکت
 !شد وایستادم سر جام که یکی از اون یکی طرف داد زد: تنظیم

 !وا
 ...شمسایی: صدا
با حرص از بغـ*ـل دستش کشیدم کنار و چشم غرهی محسوسی هم آییی. این بار 

 بهش رفتم که
 :البته ندید. دوباره یکی اعالم آمادگی کرد و این بار داد زد

 !حرکت -
داشتم غرغر میکردم که در باز شد و رهام با قیافهای خسته و داغون خودش رو 

 انداخت تو باغ و
ست رو زمین و سرش رو گرفت تو در رو پشت سرش بست و سر خورد پشت در، نش
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 دستش که
 :شمسایی دوباره گفت
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 !کات -

 :همه برگشتن طرفش که گفت
رهام نباید زود سر میخوردی، اول نگاهی به کل خونه بکن و یه قدم بردار بعد  -

 بشین رو زمین و
 .سرت رو بذار الی زانوهات و یه حالت غمبرک بگیر

م با حواس پرتی خواستم از شمسایی بپرسم رهام جدی سرش رو تکون داد، من ه

 االن که بارون
 :نیست چرا دارن فیلم میگیرن که دوباره عربده زد

 !برداشت دوم -
ترجیح دادم خفه شم و سرجام نگاه کنم. دوباره همه چیز تکرار شد و با نشستن 

 رهام یهو یه خانم
د و برق ایجاد دوتا ورقهی عجیب غریب رو محکم کوبید رو هم که صدایی مثل رع

 کرد، یکی هم از
باالی در چند قطره آب ریخت رو رهام که رهام سرش رو بلند کرد طرف آسمون، 

 یکی از قطرههای
آب افتاد رو صورتش و صورت زیباش رو طی کرد و چکید پایین که شمسایی کات 

 :داد
 .خوب بود کافیه. حاال صبر کنید تا واقعا بارون بگیره -

، با همه آشنا شدم و داشتیم میگفتیم و میخندیدم که کم کم تو اون مدت انتطار
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 بارون شروع شد
 :و شمسایی هول زده گفت

 .فرهاد زود رهام رو درست کن -
فرهاد دستیار کارگردان بود و هول هولی جای نشستم رهام روی زمین رو با 

 صحنهی قبل مقایسه
نشوند، رهام سرش رو کرد و خالصه آخرش رهام رو درست تو همونجا و حالت قبلی 

 گرفت باال و
 ...دوباره عربدههای شمسایی و بعد شروع

بارون همین طور داشت تندتر میشد، ما همه یا چتر داشتیم و یا زیر سایهبون خونه 

 بودیم؛ ولی
رهام بدبخت همون طور نشسته و زل زده بود به آسمون و هر لحظه بیشتر خیس 

 میشد که یهو
زد و از جاش بلند شد و لنگلنگان رفت طرف ورودی چشمهاش رو بست، لبخندی 

 خونه و با وارد
 :شدنش به خونه شمسایی کات داد

 .کافیه. خسته نباشید، بقیهاش یه روز دیگه -
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لیال منشی صحنه هول هولی واسه رهام حوله برد، من هم که دیگه حوصلهی 

 بقیهاش رو نداشتم و
ی از همه برگشتم برم که البته تا برم سوار از طرفی هم کار داشتم بعد از خداحافظ

 ماشینم بشم
 !قشنگ موش آب کشیده شدم

تا رسیدم خونه ساعت شده بود شیش و نیم. امروز دستیار دکتر بودم و یه عمل قلب 
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 باز داشتم و
حسابی هم خسته بودم، کالفه لباسام رو عوض کردم و روندم بیمارستان، البته این 

 بار چتر
 .برداشتم

فتم تو صدای ریحان که داشت سر یکی از پرستارها جیغ میزد باعث شد با ترس تا ر

 یه قدم برم
 :عقب

 ریحان: دکتر محمدزاده کجاست پس؟
 :آروم رفتم پیشش

 سال ریحان. چه خبرته؟ چی شده؟ -
وای خوب شد اومدی، یک از مریضهای بخش قلب ایست قلبی کرد و به زور برش  -

 گردوندیم،
مادهاش میکنن واسه اهدا؛ ولی خبری از دکتر معالجش نیست، بیا االن هم دارن آ

 برو دست
 .خودت رو میبـ*ـوسـه

 .نمیشه که مگه کشکه؟ دکترش من نبودم که -
خانوادهاش راضیان، میگن فقط یکی زودتر عملش بکنه تا نمرده، تو رو خدا بیا  -

 برو. تو آزمون رو
 .دیقبول شدی، چندتا عمل هم که کمکی بودی و دی

 کالفه گفتم: خود دکتر محمدزاده کجاس؟
میگـه مونده تو ترافیک و اگر هم راه باز بشه بیست دقیقهی دیگه میرسه؛ ولی  -

 حال این مریض
 .خیلی وخیمه
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باشه بگو اتاق عمل رو آماده کنن، خود من هم نیم ساعت دیگه یه عمل دارم. با  -

 دکتر هادیفر
وزها رو بفرست هم کمکش بکنن و هم یه صحبت کن و به جای من یکی از کارآم

 .چیزی یاد بگیرن
 .باشه حله -
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 . من رفتم -

ریحان بدو بدو رفت و من هم زود خودم رو رسوندم اتاق رست و روپوشم رو پوشیدم 

 و رفتم واسه
عمل. اونجا هم زود به کمک پرستارها گان، دستکش و ماسک و این کوفت و 

 زهرمارها رو انداختم و
 .م تورفت

عمل سختی بود مخصوصا برای من که برای اولین بار خودم داشتم تنهایی عمل 

 میکردم. آخه خیر
سرم من که جراح نبودم! وسط عمل دو سه بار قلب مریض ایستاد و کارمون خیلی 

 سخت شد. سه
ساعت و نیم حدودا عمل طول کشید، وقتی رفتم بیرون، همراههای مریض با گریه 

 ریختن سرم و یه
 :دختر جوون با هق هق گفت

 خانم دکتر عملش چطور بود؟ بابام زنده میمونه؟ -
بعد بلند زد زیر گریه، معلوم بود فشار زیادی روش بوده، خسته لبخندی زدم و 

 :گفتم
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بابات از من هم بهتره عزیزم. عملش موفقیت آمیز بود و فقط باید صبر کنیم که  -

 ببینیم بدنش
گران نباش، انشاهلل خیلی زود خوب میشه. تو هم برو یکم قلب رو میپذیره یا نه، ن

 .استراحت کن
 .پسر کنارش: خیلی ممنون خانم دکتر ، خسته نباشید

دوباره لبخندی به همهشون زدم و رفتم اتاق رست، با خستگی نشستم که کوروش و 

 ریحان
 .خودشون رو رسوندن تو

 کوروش: پارمیدا خوبی؟ عمل چطور تموم شد؟
 چتونه شما؟ چرا اینقدر نگرانید؟سالم،  -

ریحان با اخم: وسطهای عمل تو محمدزاده رسید و پسر بزرگهی طرفم که خبر 

 نداشت خواهرش
رضایت داده کس دیگهای عمل رو انجام بده با دیدن محمدزاده قاطی کرد که اگه 

 یه تار مو از سر
ز نمیشده و ا باباش کم بشه شکایت میکنه چون اگه دکتر به موقع میاومده چیزی

 .این حرفها
 ِ ختر

 .د هم که فقط گریه میکرد، یه بار هم شوهرش مجبور شد ببرتش یه سرم بزنه
 .وا! عمل که موفق بود، پسر بزرگش هم فکر کنم دیدم. فقط تشکر کرد -

 .کوروش: آخیش. دستت طال دختر
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 .خواهش بابا -
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 :با رفتن کوروش ریحان دودل گفت
 بپرسم ناراحت نمیشی؟پارمیدا یه چیز  -
 نه چی؟ -
 چیزی بین تو و دکتر محسنیه؟ -
 . نه بابا! تو چرا دیگه؟! کوروش قراره شوهر خواهرم بشه -

 .صورتش از شادی درخشید: واقعا؟ چه خوب
 .مرسی -

یهو دوباره هول کرد: عملی که تو باید میرفتی بودا، دکتر هادی فر قبول نکرد کس 

 دیگهای بره و
ودت باشی و کار کارآموزهای اینجا نیست و به جاش عمل رو انداخت گفت باید خ

 عقب، ده دقیقه
 دیگه باید دوباره بری اتاق عمل چیکار میکنی؟

بگو اتاق عمل و و مریض رو آماده کنن، به محمدزاده هم بگو بیاد اینجا کارش  -

 .دارم
ام بدی، االن پارمیدا با این حالت ممکن نیست بتونی عمل به اون سختی رو انج -

 .خستهای
 .کاریت نباشه برو -

وقتی محمدزاده اومد قدردان گفت: خیلی ممنون خانم دکتر. نمیدونم اگه شما به 

 موقع نمیاومدید
 .و عمل رو تموم نمیکردید چی میشد. واقعا نمیدونم چطور جبران کنم

نگاهی به چهرهی جذاب دکتر فوق تخصص سی و شیش ساله؛ ولی مجرد بخش 

 تم و معمولیانداخ
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 :گفتم
خواهش میکنم کاری نکردم. فقط من االن یه عمل قلب باز دارم که خیلی  -

 خستهام، اگه ممکنه
واسه جبران بیایید تو اتاق عمل و به من و دکتر هادیفر کمک کنید، عمل خیلی 

 سختیه و من هم با
 .این وضعم نمیتونم

 .با شادی گفت: البته. قبوله
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عت یک بود که من خسته رسیدم خونه و با همون لباسها افتادم خالصه اون شب سا

 رو تخت و
رسما بیهوش شدم! از خواب که پریدم هول زده گوشیم رو از رو عسلی کنار تخت 

 برداشتم و
ساعت رو نگاه کردم. ساعت چهار بود و من بعد از سه ساعت خواب با یه خواب 

 عجیب بدخواب
 !شده بودم. چه شانسی

مانی خدابیامرز رو دیدم که دوتا نوزاد بغلش بود، احساس میکردم که تو خواب ما

 یکی از اون
نوزادها خودم هستم، بعد یهو یکی از اون نوزادها با گریهی شدیدی ناپدید شد و 

 مامانی هم با گریه
 !من رو داد دست رهام

یادم  این هم از اثرات دوتا عمل تو یه روز! کالفه فاتحهای برای روحش خوندم. باید

 باشه بعد از
کارهای بازیگری و جریان پرهام یه سرم برم لندن، هم به خونهاش سر بزنم و هم 
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 .برم سر خاک
 .دوباره کالفه اینقدر تو جام قل خوردم تا خوابم گرفت

*** 
 :دانای کل

شارلوت با استرس به خودش مدام یادآوری میکرد که امروز همه چیز را باید بفهمد 

 تا قرارهایش با
پرهام تمام شوند. نمیتوانست احساسات نوپایش که با دیدن پرهام به وجود آمده بود 

 را نادیده
بگیرد، باید سریع راه گریزی پیدا میکرد. لباسهای مناسب صورتی و سفید زیبایی با 

 کمک شادی
 .پوشید و راهی کافیشاپی شد که هر بار قرارشان را آنجا میگذاشتند

 وقتی جذاب، ز
 ِ م

 پرها
 رد شد، یادی در دید بود. به طرفش قدم برداشت و در راه اخمی کرد بهوا

دستهای از دخترهای دبیرستانی که خیره به پرهام عشـ*ـوه میآمدند. با نشستنش 

 پرهام پیش
 .دستی کرد: سالم خانومی

 .شارلوت با لحن گرفتهای پاسخ داد: سالم
 پرهام: چیزی شده؟

 آنیتا کیه؟ -
که زیادی طبیعی هم شده بود باعث شگفتی پرهام شد در صدای بغضدار شارلوت 

 حدی که حتی
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 :انکار هم نکرد
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 چطور؟ کی بهت گفته؟ -
پارمیدا از رابـ ـطهی ما خبر نداشت و وقتی بهش گفتم از پسرخالهش خوشم میاد  -

 گفت که شما
 .خیلی وقته عاشق همید

 با مظلومیت ادامه داد: پرهام عاشقشی؟
هایی درهم، در دل شاخ و شانهای برای پارمیدایی کشید که عروسک پرهام با اخم

 غربیاش را آزرده
بود و با جدیت گفت: نه! جریان آنیتا کال فرق داره و هیچ جای نگرانی برای تو 

 .نیست
 واقعا؟ -

پرهام گیج بود. احساسش به شارلوت را درک نمیکرد. به طرز عجیبی هر روزی که 

 از آشناییاش با
ر گذشته بود احساساتش قویتر شده بود؛ حسی که پرهام نمیخواست باور این دخت

 کند که عشق
است؛ ولی تا به حال هم چنین چیزی را تجربه نکرده بود. هر خندهی شارلوت 

 لـ*ـذت بخشتر از
 حتی بوسیدن آنیتا شارلوت، دلش نم

 ِ برعکس
 بود! یخواست آنقدر زود این حس نوپا را از دست

 :ار توضیح دادبدهد، پس به ناچ
شارلی راستش من فقط با آنیتا موندم چون اون برای من یه پل ارتباطی با  -
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 .بزرگترین طراح اروپا بود
اون باعث میشد من به عنوان مدل دائمی اون فرد بتونم استخدام بشم و این میدونی 

 چقدر
 !مهمه؟ ...فکر بکن... من و تو با هم
ی من و تو دلش را زیر و رو کرده بود؛ به خودش این بار نگاه شارلوت گنگ بود. واژه

 توپید که حق
 بهتر
 ِ عشق
 ِ شق
 عا

 ندارد ین دوستش، که از او کمک خواسته شود. فقط باید این حقیقت را به پارمیدا
 میگفت و برای همیشه میرفت؛ ولی چرا حس میکرد نمیتواند از ایران جدا شود؟

ف تصمیم عقلش را ثابت کند که قلبش با ضربان گرفتن میخواست چیزی بر خال

 :جدی گفت
 این یعنی تو عاشق آنیتا یا کس دیگهای نیستی؟ -
 .چرا من عاشق یکی هستم -

 شارلوت با نفسی که گرفت زمزمه کرد: کی؟
 !پرهام: تو
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 :دوباره ادامه داد

نمیدونم کی و چطور شد؛ ولی میدونم که برام با همه فرق داری و نمیخوام از  -

 .بدمدستت 
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خیلی برام با ارزشی شارلوت، حتی حاضرم به خاطرت به آنیتا و همه چیز پشت پا 

 بزنم تا باهات
 .بمونم؛ من میخوام در آینده تو شریک زندگیم باشی

شارلوت خشک شده حس میکرد قادر به تکان دادن زبانش نیست. مگر میشد با پنج 

 بار بیرون
ب ساده بود؛ او هم احساساتی به پرهام رفتن و اسام اس بازی کردن عاشق شد؟! جوا

 داشت شاید
نه آنقدر قوی؛ ولی پرهام متفاوت بود! بعد از سالها آزادانه گشتن میان پسرهای 

 خاطرخواه
 مختلف، قسمتش ظاهرا این بود که در ایران دل

 ِ شق
 عا

 دل به بهتر
 ِ شکن

 ین دوستش ببندد. با
 :یادآوری پارمیدا غمگین گفت

 .ممن باید فکر کن -
 .هر چقدر دوست داری فکر کن عزیزم، فقط خواهش میکنم خوب فکر کن -

شارلوت در حین خارج شدن از کافیشاپ و قدم زدن به طرف ماشین شادی که در 

 انتظارش نشسته
 بود با خود گفت: جریان چیه؟ این عاشق شدنهای یهویی از کجا میآد؟

گار مصمم منتظر پاسخ نگاه طلبکارش آسمان را طوری نشانه رفته بود که ان

 خداست؛ ولی بیجواب و
 .کالفهتر از قبل سوار ماشین شد
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*** 
 :رهام

 !دخترهی تخس
 .جدی جدی پارمیدا شد همبازی من و امروز شروع صحنههای مشترک ما بود

با صدای غرغر سینا از اتاق گریم اومد بیرون. مانتوی یاسی رنگ کوتاه و خوش 

 دوختی تنش بود با
د و شال سفید و هد یاسی رنگ، آرایش مالیمی داشت و با حجاب یه شلوار سفی

 کاملی که به خاطر
 .فیلم بود خیلی خواستنی به نظر میرسید، اینها چیه من میگم؟ پوف! زده به سرم

 :نزدیک اومد و با طنازی پشت چشمی نازک کرد و گفت
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 شروع کنیم؟ -
 .آره -

ردیم که انگار از طریق راشا از قبل آشنا طبق یه قرارداد نانوشته طوری رفتار میک

 هستیم و من دیگه
مثل بقیهی دخترهای اینجا باهاش رسمی صحبت نمیکردم و بعد از تمام دعوا و 

 ماجراهای رستوران
خیلی هم مسخره بود که بخوام رسمی رفتار کنم، البته جلوی بقیه هردو کمی هم 

 .مراعات میکردیم
جکع کردم که کارم رو خراب و یا پارمیدا رو  ضبط که شروع شد تمام حواسم رو

 خفه نکنم. از قصد
مدام کرم میریخت و یا وسط کار میزد پام رو له میکرد و یا تو صحنههای عاشقانه 
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 عمدا زیادی
لحنش رو پر عشـ*ـوه میکرد و طوری نگاهم میکرد که اسم خودم رو هم یادم 

 میرفت چه برسه به
 !فیلمنامه

*** 
 :پارمیدا
 ن آروم و ترسیدهای گفتم: محمد؟با لح

 رهام: بله خانومم؟
 .دیروز که رفتم دانشگاه رضا اونجا بود -

رهام یهو با صدای بلند داد زد: غلط کرد. لیلی اون از کجا میدونه کدوم دانشگاه 

 میری؟
 .به لطف قطرههای مخصوص چشمهام خیلی زود پر از اشک شد: به خدا نمیدونم

ید رو صندلی و کالفه گفت: ده لعنتی صد دفعه گفتم گریه رهام با مشت، محکم کوب

 .نکن
 !که شمسی جون) شمسایی( دوباره عربده زد: کات

عصبی برگشتم خفهش کنم که گفت: رهام زیادی مصنوعی بود، پارمیدا تو هم 

 شالت رو درست کن
 !گردنت دیده نشه. رهام محکمتر بزن؛ صندلی ناز نمیکنی که

 .خره دستم درد میگیره رهام زیر لب غرید: خب
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ریزریز خندیدم که با نگاه رعد و برقی رهام ترجیه دادم خفه بشم و شالم رو درست 

 کردم. اون
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 .صحنه دو بار دیگه هم تکرار شد تا اینکه شمسی خیر ندیده رضایت داد
من عاشق موضوع این فیلم بودم، فیلم در مورد دخترعمو پسرعمویی بود که از 

 همن؛بچگی عاشق 
ولی به خاطر دعواهای خانوادگی، خانوادههاشون مخالفن و این وسط پسرخالهی 

 دختر که
 .خواستگارشه و مورد تائید خانوادهش، شده قوز باال قوز

نقش رضا، همون پسرخالهی مورد تایید رو هم یکی از بازیگرهای برجسته بازی 

 میکرد که به
یشناخت و میگفت مجرد هم خاطرش کلی از شادی فحش خوردم؛ چون طرف رو م

 هست، خب
 .به من چه؟! وهلل

 :اون روز هم حسابی خسته رسیدم خونه که پریا زنگ زد
 بله؟ -
 !آجی کجا بودی؟ از صبح زنگ زدم خونهتون، بیمارستان هم نبودی -
 تو بیکاری آمار منو میگیری؟ -
 کجا بودی گفتم؟ -

م صد داشتم دیگه امروز یا فردا برهنوز به کسی نگفته بودم که دارم بازیگر میشم و ق

 بگم و تا
 ...گندش در نیومده راضیشون کنم؛ ولی االن

 مگه فوضولی؟ -
 !نگو به درک -
 .خرید بودم قهر نکن -
 .میدونی ساعت چنده؟ اگه خرید جهاز هم رفته بودی تا حاال تموم شده بود -
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 .پریا زرت رو بزن، کار دارم -
 .پریا خانم امر کن بیتربیت؛ یعنی چی؟ درست بگو -
 .الل شو و بگو چیکار داری، خستهام -
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 .نمیگم -

 .کالفه گفتم: خداحافظ
 :تند تند از ترس اینکه قطع کنم زبون باز کرد

تولد دوست صمیمیمه، میخواستم فردا تو رو با خودم ببرم که کادو بخریم، تو  -

 .سلیقهت خوبه
- 

 ِ ک
 تولد یه؟

 .فردا شب -
تا حاال هیچ چی نخریدی؟! من نمیام حال ندارم، میخوام استراحت اون وقت تو  -

 کنم. فردا شیفتم
 .هستم

کوروش قبال مرخصیت رو رد کرده، نه که همیشه و دائم سرکار حاضری، این هم  -

 به خاطر من
 .بیخیال شد. هیچ عذری نمیپذیرم؛ فردا ساعت دو ظهر جلوی در خونهاتم. بای

 ...پر -
 !بیشعور قطع کرد
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غرغری کردم و رفتم خیر سرم شام بخورم. فردا خوشبختانه بیکار بودم؛ ولی پس 

 فردا هم باید یه
 .سری به بیمارستان میزدم و هم ضبط داشتم

صبح که از خواب پاشدم هنوز خستگی دیروز تو تنم بود و میخواستم باز هم بخوابم 

 که گوشیم
م و چشم بسته جواب پشت سر هم زنگ خورد. فحشی نثار روح زنگ زننده کرد

 :دادم
 بله؟ -
 .سالم آبجی جونم -
سالم و کوفت، سالم و درد، سالم و زهر عقرب، الهی بری زیر تریلی بیام با کاردک  -

 جمعت کنم،
 الهی بچهت بیفته، الهی کوروش کچل بشه، تو کی آدم میشی؟

 .صبح بخیر -
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اوج عصبانیتم؛ آخه من از االن تو این لحظه تصورم کنید! رسما رسیدم به نقطهی 

 دست این سرم رو
 !به کدوم دیوار بکوبم؟

 گند زدی به صبحم، چطور به خیر باشه؟ -
 !زنگ زدم یادت بندازم تا دوساعت دیگه جلوی درم، بای عشقم -

دخترهی خر باز هم قطع کرد، نگاه تو رو خدا، به خاطر این من تو این دو روزه چقد 

 !فحش دادم
ساعت و کالفه پا شدم و رفتم حموم. بعد هم که در اومدم موهام نگاهم چرخید رو 
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 رو خشک کردم
 .و یه لیوان شیر و خرما خوردم و رفتم حاضر بشم

یه شلوار تنگ سیاه با یه تیشرت نوشتهدار انگلیسی سفید پوشیدم با مانتو جلوباز 

 سیاه و یه شال
شیدم و ریمل و برق سفید هم انداختم رو سرم، از وسایل آرایشی فقط خط چشم ک

 لب زدم. داشتم
ساعتم رو میبستم که در رو زدن. با غرغر در رو باز کردم که پریا مثل میمونی که 

 درخت موز دیده
 .پرید روم و شروع کرد به آبیاری من

 مرض و سالم؛ تو چته؟ -سالم خوشگلم.  -
دیدمت مگه باید چیزی باشه تا دلم برای خواهرم تنگ بشه؟ نزدیک یه ماهه ن -

 !بیوفا
 گوشهای من مخملیه به نظر شما؟

من شیش سال لندن بودم و من رو اصال ندیدی تو فرودگاه از این اداها درنیاوردی،  -

 االن یهو تو این
 مدت کم به جنون رسیدی از دوری؟! راستش رو بگو، چته؟

 هیچی به خدا. حاضری؟ -
روسیمه و یا حاملهام که این من که شدید به این بشر مشکوکم؛ یا دارم میمیرم یا ع

 ذوق کرده و
 !االن فقط احتمال اولی هست

 با ماشین پریا رفتیم یه پاساژ خیلی شیک بزرگ و شروع کرد
 ِ لوکس

 .و یم به گشتن



 Ketabsaz.info              یران  کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ا

  

Www.Ketabsaz.info 217 صفحه  

 

 حاال چی میخوای بخری؟ -
 واسه چی؟ -
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 .برای من -
 از کجا فهمیدی؟ -
 !پریا خوبی؟ کجایی تو؟ میگم برای دوستت چی بخریم؟ -
 .آهان، احتماال ادکلنی چیزی -
 .پس مرض داشتی من رو آوردی؟ من که اصال ادکلن نمیزنم -
 .آوردمت تو هم شاید پسندیدی -
 خب حاال پس چرا داری به پیراهنها نگاه میکنی؟ -
 پارمیدا؟ -
 چی میخوای؟ -
 .اول قول بده -
 .پریا بچه شدی؟ خیر سرت از من هم بزرگتریها -
 جون من؟ -
 .بابا قول، بنال باشه -
 .با من بیا تولد دوستم -
 !چی؟ امکان نداره، اصال محاله -

 و دو دقیقه بعد
 .مرسی که قبول کردی بیای، تو خیلی خوبی -

 غریدم: از اجبار کردنات بیزارم. ببین این خوبه؟
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 .ماه شدی -
میپرسید چی شد؟ چیز خاصی نشد. پریا به روش همیشگیاش من رو وادار کرد به 

 تولد برم و این
من هم که کال عاشق خرید و حاال هم که یه مجلس زوری منتظرم بود، داشتم لباس 

 .پرو میکردم
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پریا میگفت تم تولد پرنسسیه، پس من هم یه پیراهن شیک گرون خریدم که تو 

 نامزدی پیمان هم
ره همون رو بپوشم، چون قرار بود آخر این هفته بریم بله برون رویایی که باالخ

 خودش رو انداخت
به فامیل ما! حاال چرا انداخت؟ چون رویا از یه خانوادهی سطح پایینه و باباش 

 کارمنده و با زرنگی از
 .دوران کودکی و جاهلی  ت داداش ما خودش رو آویزون کرد تا حاال

 .بیخیال اون، لباسم رو بگم
امنش رگههای یه لباس عسلی رنگ بلند که پف کمی داشت و یقه رومی بود، تو د

 قهوهای و طالیی
مثل شاخههای درخت کار شده بود، پشتش هم بند میخورد و جلوش کال تا کمر 

 سنگ دوزیهای
طالیی و نقرهای داشت، از کمرش هم تور میخورد تا پایین و مدل دنباله داشت، 

 خود پریا هم
 هپیراهن کوتاه یاسی رنگ که قشنگ پف پرنسسی داشت خرید با یه نیم تاج واس

 .موهاش
کفش هم خریدیم و نهار رو بیرون خوردیم. بعد مستقیم رفتیم آرایشگاه، پریا 
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 نذاشت خودم رو تو
آینه ببینم و هم برای موهام و هم آرایشم نظر داد. خودش آرایش دخترانهی قشنگی 

 داشت و
موهاش رو عـریـ*ـان شالقی کرد و فقط یه تل زد، نیم تاج رو هم به زور انداخت به 

 !من
 .وقتی حاضر و آماده سوار ماشین پریا شدیم ساعت هشت و ربع شده بود

پریا اصال من صاحب تولد رو نمیشناسم که مجبورم کردی مثل ندید بدیدها یه  -

 لباس تو چشم
 !بخرم! حتی نذاشتی ساده آرایش کنم

 .مهم نیست آشنا میشی -
 حاال این وقت شب مهمونی کجا هست؟ -
 .باغ طرفهای فرشته تو یه -
 مگه اونجا باغم هست؟ -
 .تو کاریت نباشه، خصوصیه، خانوادهاش سورپرایزش کردن -

 :دیگه حرفی نزدیم تا اینکه پریا گفت
 .رسیدیم -
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جلومون یه راه سنگفرش بود که انتهاش یه در بزرگ چوبی بود. صدای آهنگ 

 کرکنندهای به گوش
 .ن اطراف، کسی نمیشنیدمیرسید؛ ولی به خاطر خلوت و تقریبا خالی بود

 :مشکوک گفتم
 مطمئنی این یه تولد سادهست؟ نکنه من رو خر کردی آوردی از این پارتی بدها؟ -
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پریا بلند خندید و گفت: یعنی فقط اسمش اینه که خارج بزرگ شدیها. نخیرم، 

 نترس بیا خودت
 .ببین، تازه بعدش کلی تشکر هم بکن که آوردمت

 !چی بگم وهلل؟ -
داشت با گوشیش ور میرفت با لبخند مرموزی دست من رو کشید و در رو  پریا که

 باز کرد که یهو
 :یه ایل با هم داد زدن

 !تولدت مبارک پارمیدا -
شوکه به منظرهی روبروم نگاه میکردم. کل فامیل و حتی راشا و رهام هم بودن! بهت 

 :زده گفتم
 این جا چه خبره؟ -

 :که باعث خندهی جمع شدشادی اومد جلو و یکی زد تو سرم 
 چقدر خری تو، تولدته دیگه. جدی یادت نبود یا فیلممون کردی؟ -

 :به زور گفتم
 .نه به خدا -

اول مامان اومد جلو و بغلم کرد، بعد هم بابا و پیمان و شارلوت و کم کم همین طور 

 دست به دست
چرخید رو رویا، شدم، از همه رسمیتر با آنیتا، پرهام و رویا برخورد کردم! نگاهم 

 چشمهای درشت
سیاهش تو حصار سایهی نقرهای خوشگل شده بود. جمع کردن به باال و فر کردن 

 موهای بلند و
خرمایی لختش باعث شده بود چهرهاش خیلی عوض بشه و صورت گرد و سفیدش 

 .تو چشم بزنه
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هنوز هم چسب عمل دماغش رو برنداشته بود و لبهای خوش فرمش با لبخند 

 کش اومده گندهای
بود تا دندونهای سفید و نگینش رو به رخ بکشه. سالم سردی بهش دادم، اون هم 

 جلوی پیمان
خیلی گرم احوال پرسی کرد. با بچهها رفتیم ته باغ تا لباسم رو عوض بکنم. داشتم 

 به لباس خوشگل
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ازش  ورویا فکر میکردم، یه پیراهن مخمل و بلند سیاه که معلوم بود حسابی گرونه 

 بعید بود
 :همچین چیزی بخره که پریا گفت

 لباس رویا رو دیدی؟ -
 آره چطور؟ -
 !کادوی تولدشه. پیمان خریده، سفارشیه از هلند -

 .اخمم رفته رفته غلیظتر شد
*** 
 :رهام

مشغول حرف زدن با راشا بودم که پارمیدا با شارلوت و شادی و پریا برگشت. درست 

 مثل یه
یدرخشید ، با اینکه مثل پریا و یا حتی شارلوت چهرهی خاصی شاهزاده بینشون م

 نداشت؛ ولی االن
خیلی زیبا شده بود و هیچ کدوم به پاش نمیرسیدن، شارلوت و شادی با خنده سر 

 به سرش
 :میذاشتن و اون هم نفری یه پس گردنی بهشون زد که راشا با خنده کوبید تو بازوم
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 !داداش کجایی؟ از دست رفتی ها -
 .گمشو بابا -

با اومدن دختری که اومد تا با ما سلفی بندازه بحث بینمون هم تموم شد. از وقتی 

 اومدیم وضع
همینه، از طرفی اعصابم خط خطی شده بود، اگه این عکسها لو میرفت حتی ممکن 

 بود من و راشا
به جرم شرکت تو پارتی شبانهی مختلط ممنوع التصویر بشیم، کیه که باور کنه 

 ا فقط یه جشناینج
 !خانوادگی ساده بوده؟

فقط به خاطر اون گربهی غد پامیدا، االن اینجا بودم و خودم هم دلیلش رو 

 نمیدونستم؛ ولی خیلی
 !دلم میخواست با لباس مهمونی و بدون حجاب ببینمش

 .پارمیدا اومد طرفمون و راشا با لبخند بغلش کرد
 .تولدت مبارک کوچولو -

 .یکی میبینهپارمیدا: راشا االن 
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 .راشا با خجالت خندید: بیخیال یه لحظه جو گرفت

 .پریا با شیطنت خندید: نترسید کسی ندید
 .تولدت مبارک -

پارمیدا: مرسی. اصال انتظار نداشتم اینجا ببینمت؛ البته کال انتظار دیدن هیچ کس 

 .رو نداشتم ها
 :همه خندیدیم و شادی با نیش باز گفت
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 .شا خواهش کردم دعوتشون بکنه، هرچی نباشه همکارید هامن از آقا را -
 !پارمیدا با ترس به پریا نگاه کرد که با غیظ گفت: هم من میدونم و هم پیمان

 ناخودآگاه گفت: وای بدبخت شدم، چی گفت؟
 .راشا: از من هم ناراحت بود؛ ولی به کمک پریا خانم همه چیز درست شد

 !پارمیدا: آخیش
 .ه داد: از خودتون پذیرایی کنید باز هم میام پیشتوندوباره شاد ادام

 .و رفت تا به بقیهی فامیلهاش سر بزنه
دوباره نگاهم چرخید رو دختر غد و تخسی که با لبخند با فامیلش بگو و بخند 

 میکرد. قبال ثابت
کرده بود که بر خالف لجبازیهاش دل مهربونی داره. دوستها و خواهرش حتی یه 

 شثانیه هم تنها
نمیذاشتن و مدام کنارش بودن.کمی اطراف چشم چرخوندم و به فامیلهاشون نگاه 

 .کردم
پسر جوون و خوشگل زیاد داشتن، نگاهم زوم دو تا پسری شد که آشکارا به جمع 

 پارمیدا اینها نگاه
میکردن،یکیش ظاهر و ژست ایستادنی مثل مدلها داشت، قد بلند و جذاب بود و 

 چشمهاشم از
 !فکر کنم آبی یا خاکستری بود این فاصله

بعدی پسر چشم و ابرو مشکی ولی خوشگلی بود که با خندیدن بلند شادی، 

 ناخودآگاه لبخند زد و
دلش رو لو داد. پسر اولی هم با کمی دقت راحت میشد فهمید توجهش به شارلوته. 

 ناخودآگاه
دا م که پارمیلبخندی زدم که هیچ کدوم به پارمیدا خیره نیستن. بهشون خیره بود
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 یکی رو صدا زد و
یه پسر جذاب چشم رنگی رفت پیششون، با خنده پارمیدا رو بغـ*ـل کرد و چیزی 

 گفت که پریا زد
 :تو سرش. اخمهام جمع شده بود توهم که راشا دم گوشم گفت
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 .اخم نکن. پسر عموشه، نامزد پریا خانم -

م و تا برگشتم از خودم دفاع چند لحظه از خودم حرصم گرفت که انقدر ضایع بود

 کنم که اخمم
ربطی به پارمیدا نداشته با دیدن نگاه غمگین راشا و اخمهای درهمش که زوم یه 

 نقطه بود ساکت
 !شدم، رد نگاهش رو دنبال کردم که رسیدم به یه دختر و یه مرد حدودا پنجاه ساله

ه و تو اون جمع از همین فاصله هم مشخص بود که اون دختر زیباترین دختر مجلس

 .میدرخشید
موهای شرابی نیمه بلندی داشت و با لباس نقرهای که پوشیده بود و چشمای رنگ 

 روشنش جلب
توجه میکرد. دختر با طنازی خندید و موهاش رو تکون داد که راشا اخم کرد. 

 :پرسیدم
 میشناسیش؟ -

چون  ی حرف بزنه؛البته سئوالم مسخره بود؛ ولی راشا انگار فقط منتظر بود تا با یک

 خیلی زود اعتراف
 :کرد
آره. وقتی تازه هفده سالم بود و اومدم تو کار بازیگری باهاش آشنا شدم. اون موقع  -

 تازه پونزده
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سالش رو تموم کرده بود، خواهر تهیه کنندمون بود و اکثر اوقات سر صحنه حاضر 

 بود. دختری
دش هم شیطون بود و این نبود که یه پسر به راحتی ازش چشم پوشی بکنه. خو

 توجهها رو از طرف
پسرها دوست داشت و عشـ*ـوه میاومد؛ مشخص بود که پسری به سن من هم 

 خیلی راحت تاحت
تاثیر اون چشمهای سبز درشت و موهای بلند و حالتدار سیاهش که از مقنعهاش 

 میزد بیرون
د گونه خیلی زوقرار میگرفت. پوست سفید و چال گونهش در کنار اون حالتهای بچه 

 کار دست
من داد، من خوشگل بودم و از چراغ سبزهای نامحسوسش خیلی زود فهمیدم که 

 اون هم بهم
بیمیل نیست. تنها چیز آزاردهنده در مورد هلیا غرورش بود که همیشه من رو به 

 زانو در میآورد. با
هم دوست شدیم و این دوستی عمیق دوسال طول کشید. اوایل مشخص بود که 

 لیا تنها واسهه
خوشگل my friendسرگرمی و خوشگلیم باهامه تا پیش دوستاش هم بتونه پز 

 بازیگرش رو بده؛
ولی کم کم مطمئن شدم که اون هم داره عاشقم میشه، من روز به روز بیشتر 

 وابستهاش میشدم
و همه چیز عالی بود. بهترین خاطرات زندگیم کنار هلیا رقم میخورد تا اینکه اون 

 نکور داد، منهم ک
سینما میخوندم؛ ولی هلیا با هوش فوقالعادش خیلی راحت پزشکی قبول شد و 

 خیلی عجیب به
خاطر یکی از مقالههاش درست هفت ماه بعد بورسیه از فرانسه گرفت. اون بلند پرواز 
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 و دنبال
بهترینها بود و میخواست که بره. کلی گریه کرد و خواهش کرد که باهاش برم؛ ولی 

 ن موقعمن او
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تو اوج شهرت بودم و جدا از اون مگه میشد یهو پاشم برم جایی که نه کسی رو 

 داشتم و نه خونه و
 !نه پولی؟

من هم التماسش کردم. هرکاری کردم تا بمونه حتی ازش خواستگاری کردم؛ ولی 

 اون بدون
 .خداحافظی رفت

قدر تغییراتم واضح کمکم من هم شدم سرد. با هلیا نیمهی خوش من هم رفت و اون

 بود که لقب
مرد مغرور سینما رو گرفتم تا وقتی که پارمیدارو دیدم و به طرز عجیبی دوباره 

 تونستم کمی از اون
 .حالت دربیام، اون برام عزیزتر از خواهریه که ندارم

من بابتش متاسفم. هیچوقت نگفته بودی؛ ولی اگه رفته فرانسه پس اینجا چیکار  -

 میکنه؟ به این
 زودی دکترا گرفته؟

 .نمیدونم؛ دیگه واقعا هیچی نمیدونم -
 راشا؟ -
 بله؟ -
 تو هنوز دوستش داری؟ -
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 :گیج گفت
اون برای  .این رو هم نمیدونم. جایگاه هلیا برای من خاصه و همیشه قابل احترام -

 من تو خیلی
ت گترین شکسچیزها اولینم بود و بهترین روزهام با اون بود؛ اما از طرفی هم هلیا بزر

 !زندگیمه
هر دو خیره به اون دختر داشتیم حرف میزدیم، ظاهرا سنگینی نگاهمون رو حس 

 کرد که برگشت و
با دیدن راشا اول چشمهاش رو ریز کرد و بعد یهو با چشمهای درشت شده مثل 

 مجسمه خشک
 .شد و بدون توجه به مرد روبروش زل زد به راشا

لیا هم ناراحت اول نگاه کوتاهی به من کرد و راشا اخم کرد و برگشت طرف من. ه

 بعد تند تند یه
 .چیزهای به مرد روبروش گفت و راه افتاد طرف ما

 !راشا داره میاد اینجا -
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با نزدیکتر شدن هلیا واقعا به راشا حق دادم. دختر خیلی خوشگلی بود؛ ولی مهمتر 

 از اون لونـ*ـد و
ه رو جلب کرده بود. رنگ خاص چشمهاش که طناز بود و حتی راه رفتنش توجه هم

 طبق گفتههای
راشا االن میدونستم سبزه داشت میدرخشید، مثل سبز چشمهای من خالص نبود و 

 فکر کنم
رگههایی از عسلی داشت. پلکهاش خیلی فر و بلند بود و با آرایشی که کرده بود 

 بیشتر جذاب شده
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 !راشا؟ بود. تا به ما رسید با صدای نرم و مخملی گفت:
*** 
 :راشا

دستهام لرزید و مشتشون کردم. هلیا برگشته بود! با همون صدای خاص و فوق 

 العاده برگشته
بود تا دلم رو نابود بکنه. خیلی زیباتر از قبل برگشته بود که هر چی ساختمو ویران 

 کنه، آره برگشته
د فتنی بوبود؛ ولی واسه چی؟ نباید دوباره جلوش میباختم، نباید به کسی که ر

 دوباره دل میدادم،
 :پس با تمام توانم با لحن سردی گفتم

 .سالم هلیا -
با سرخوشی لبخند شیرینی زد که مخصوص خودش بود، گوشهی چشمهاش جمع 

 شد و لپهاش
چال افتاد و دندونهای یکدست سفیدش رو به رخ کشید، من عاشق خندهاش بودم و 

 اون
 !بیانصاف خودش میدونست

داشت عوض میشد و تمام سلولهای بدنم خواستن هلیا رو فریاد میزد تا حالم دوباره 

 نذارم دوباره
بره، می خواستم محکم یکی بزنم تو گوشش و مجبورش کنم بمونه. با همون لبخند 

 :گفت
میدونی چقدر دنبالت گشتم؟ خونهتون هم که عوض کردید، خیلی خوش شانسم  -

 که اینجا پیدات
 .کردم
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تحمل نداشتم جلوی صدای پریگونهاش و چشمهای خواستنیش  داشتم وا میدادم.

 بایستم و سرد
 :باشم، این بار سعی کردم مغرور باشم، صدای سردم خشن هم بود

 که چی بشه؟ -
لبخندش رو خورد و با تعجب نگاهم کرد و بعد درست مثل یه بچه چشمهاش رو 

 درشت کرد و
 :تخس گفت
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 .شمتواسه این که دوباره داشته با -

یه لحظه به گوشهام شک کردم که این واقعا هلیاست که داره جلوی یه غریبه حرف 

 از خواستن
دوبارهی من میزنه؟ ولی لحن مغرور صداش و چشمهای براقش ثابت میکرد اون 

 هنوز همون
 :دختر بیرحمه، پس من هم مثل خودش شدم

 و کی گفته که من تو رو میخوام؟ -
کردم االن ناراحت میشه با شادی بلند خندید و من به برخالف انتظارم که فکر می

 طنین خندهاش
گوش دادم. در آخر با شیطنت چشمکی زد و با ناخنش آروم زد رو دماغم که با 

 تعجب عقب
 :کشیدم؛ ولی اون بیخیال گفت

 .بس کن پسر. از چشمهات میخونم هنوز عاشقمی، لج نکن -
تباه میکنی. باز هم به خاطر غرورت خیلی چیزها رو نمیخوای قبول به زور گفتم: اش
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 .کنی
 .متفکر گفت: شاید

 .ولی بعد دوباره لبخند زد و با انرژی گفت: بیا شرط ببندیم
 بله؟

 سر چی؟ -
داشتن تو! طبق ادعات عاشقم نیستی، پس اگه دوباره تو رو عاشق خودم کردم و  -

 ابراز عالقه
 .تو تا ابد مال منی و باهام میای فرانسه کردی؛ یعنی من بردم و

این دختر چی فکر کرده؟ چه بهتر، حاال که این شرط رو گذاشت من هم ازش 

 .استفاده میکنم
 :کالفه و خشن گفتم

فقط دوماه وقت داری و اگه باختی تو میمونی ایران و میشی خدمتکارم...به قول  -

 خودت تا ابد و
 .دواج کنممن هم با هرکی بخوام میتونم از

لبهاش رو غنچه کرد و اخم ظریفی کرد که معنیش این بود که داره فکر میکنه. در 

 آخر با دودلی
 :گفت

 !قبوله. البته تو شرط من هم من میتونم با هرکی بخوام ازدواج کنم، ولی تو نه -
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این بار اخمهای من شدید رفت تو هم؛ دخترهی خیرهسر جلوی من از ازدواجش با 

 دیگه حرفیکی 
 :میزنه؟ با حرص گفتم
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 .قبوله -
دوباره خندید و با لبخند مرموزی دستش رو آورد جلو. با شک بهش دست دادم که 

 تا دستهای
کوچولوی نرم و ظریفش رو گرفتم تمام لحظههای لمس کردن و کنارش بودنها برام 

 زنده شد و
 :حس میکردم دمای بدنم رفته باال و سرخ شدم. با عشـ*ـوه گفت

 .فعال تا بعد مرد جذاب من -
 :و خرامان خرامان از ما دور شد که رهام اعتراف کرد

 .خیلی رو مردها نفوذ داره و خیلی هم جذابه -
 !سرد ادامه دادم: و خیلی دلربا؛ ولی بیرحم

میدونی؟ اگه جای دیگه میدیدمش حتما میتونست تحت تاثیرم قرار بده؛ ولی االن  -

 فقط نگران
 .ن چه شرطی بود؟ معلومه میبازیتوام پسر ای

 :سرسری گفتم
 .مرسی از دلداریت -

ذهنم مشغول هضم رفتارهاش بود. برای چی برگشته؟ چرا دنبال من بوده؟ اصال چرا 

 شرط من رو
قبول کرد؟ از اونها مهمتر از کجا دیگه میخواد من رو پیدا بکنه یا ببینه که حتی 

 بدون گرفتن
 !شمارهای رفت؟

*** 
 :پارمیدا

پریا و کوروش رو تنها گذاشتیم، بعد هم که داریوش شادی رو صدا زد و من و 
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 شارلوت تنها شدیم
 :که از فرصت استفاده کردم و گفتم

 شارلی؟ -
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 بله؟ -
هنوز هم نمیخوای بگی پرهام چی گفته که بهم ریختی؟ شادی میگفت از وقتی از  -

 پیشش
 .برگشتی غذای درستی هم نمیخوری

 .هموناییه که به تو گفتم هیچی، -
تو دلیل نزدیک شدنش به آنیتا رو گفتی؛ ولی نگفتی چرا اینها رو بهت گفته و  -

 .اعتماد کرده
 پارمیدا؟ -

 .با تعجب نگاهش کردم، صداش بغض داشت و چشمهاش اشکی شده بود
شارلوت عزیزم، تو رو خدا بگو چی شده؟ من ازت خواستم بیای و االن دارم از  -

 وجدانعذاب 
 میمیرم. پرهام حرفی زده؟

 دودل ادامه دادم: کاری کرده؟
 !شارلوت زود گفت: نه

 نفس راحتی کشیدم و گفتم: پس چی؟
 !گفت عاشقمه -

 .پقی زدم زیر خنده : تو هم باور کردی؟ یه چیزی پرونده خرت کنه
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 :با دیدن اشکهاش خندهام بند اومد و شوکه گفتم
 میاد؟شارلوت نکنه تو هم ازش خوشت  -

 :لحنم ناخودآگاه عصبانی بود که باعث شدت گرفتن گریهاش شد و با هق هق گفت
پارمی به خدا من نمیخواستم. اصال نمیدونم چطور شد؛ اون بهم گفت من رو برای  -

 همیشه
 .میخواد تا ازدواج کنیم؛ ولی من که قبول نمیکنم

ت حرفی بزنم که اخمهام تو هم بود و مونده بودم چی بگم! اصال دلم نمیخواس

 شارلوت رو برنجونم؛
 ولی عوض

 ِ ل
 مطمئن هم بودم که محاله اون پرهام سنگد ی عاشق کسی بشه. نمیذاشتم با
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احساسهای دوستم بازی بکنه! به حد کافی آنیتای بیچاره بازیچهاش شده بود. البته 

 یه صدایی
رلوت رو انتخاب کرده درونم داد میزد بیشتر عصبانیتم از حسادته که چرا پرهام شا

 !نه من رو
*** 

 :دانای کل
نگاهش بر روی رد اشکهای شارلوت بود و داشت رسما دیوانه میشد. برای بار هزارم 

 کالفهتر از
قبل دستی کشید در موهای پرپشتش. مطمئن بود پارمیدا چیزی گفته که 

 شارلوتش را اینطور به
ز دست بدهد و جلو برود و این گریه انداخته. هر لحظه امکان داشت کنترلش را ا
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 جلوی کل فامیل و
آنیتایی که فقط میدانست یک جایی همان اطراف است اصال خوب نبود. با خود 

 تکرار کرد: وای
 خدایا من چم شده؟

با حرص به سمت تنها سرویس بهداشتی آخر باغ رفت تا آبی به صورتش بزند بلکه 

 از این التهاب
نه نگاه کرد به جای چشمهای خاکستری تیرهی درونی راحت بشود که تا در آی

 خودش یک جفت
چشم طوسی روشن دخترانه ظاهر شد و یاد اولین بیرون رفتنشان ذهنش را به تکاپو 

 .انداخت
به اصرار شارلوت به شهربازی رفته بودند و بعد از چند سال از ته دل خندیده بود. 

 دقیقا مثل یک
 !دختر بچهی پر انرژی بود، شاد و پاک

هروقت میترسید سرش را در بازوی پرهام پنهان میکرد و با هیجان میخندید. در 

 استخر قو کلی
روی هم آب پاشیده بودند و کم مانده بود پرهام را پرت کند در دریاچهی مصنوعی و 

 برای همین
کلی نگرانش شده بود. شارلوت حتی برای یک بستنی ذوق میکرد و این طرف و آن 

 طرف میپرید. او
 !ا همهی دخترهای اطراف پرهام فرق داشتب

حاال که فکر میکرد میدید از همان دیدار اول شارلوت در دلش جا باز کرده بود و 

 .عاشقش شده
شارلوت برای پرهام یک شروع شیرین و بدون غرور بود. شارلوت کمک میکرد تا 

 خودش باشد،
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ه نه جاذبهی زمین بلکه پسری آرام و شاد به دور از نقشه و کینه و استرس؛ انگار ک

 این شارلوت بود
 !که پرهام را روی زمین نگه داشته بود
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دختر پرشیطنتی که یکدفعه آمده بود، همان طوری هم شده بود دنیای پرهام و در 

 یک آن همه
چیز را عوض کرده بود؛ پرهام را عوض کرده بود و به خاطر اینکه الیق عشق شارلوت 

 باشد
 .همه چیز شودمیخواست بیخیال 

همان موقع در باز شد و شارلوت داخل شد که با دیدن پرهام هول کرد و دستش را 

 روی قلبش
 .گذاشت: هیی، من رو ترسوندی پرهام

چشمهای خوشگلش سرخ بود. پرهام فقط بر و بر نگاهش میکرد و کم کم نگاه 

 شارلوت رنگ تعجب
 :گرفت که پرهام ناخواسته گفت

خودمو باور ندارم؛ ولی میشه تو عشقم رو باور کنی؟ به خدا  شارلوت من خودم هم -

 خیلی برام
 .مهمی

 :و شارلوت با صدای پایینی نالید
پرهام نمیشه بیخیال من شو. من خیلی زود برمیگردم کشور خودم، عشقی که  -

 اینقدر زود
 .اومده، زود هم میره حتما
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به این راحتی بیخیال بعد بیرون دوید و پرهام فقط چند لحظه سرجایش ماند. 

 دختری نمیشد که
بعد از سالها در دلش جایی برای عشق باز کرده بود! از چشمان شارلوت احساس را 

 دیده بود پس
 .به دنبالش دوید

تا ته باغ دنبالش دوید و مدام صدایش میزد؛ ولی او فقط میدوید و توجهی نمیکرد، 

 کالفه از این
شت دست شارلوت را کشید که چون هم انتظار گرگمبههوا پا تند کرد و محکم از پ

 نداشت و هم ابتدا
میخواست مقاومت کند کوبیده شد به درخت کنارش و از درد اخمهایش جمع شد. 

 پرهام بالفاصله
کشید جلوی شارلوت و دستهایش را دو طرف سر شارلوت حائل کرد تا هرگونه راه 

 فراری را قبل از
 .تمام شدن حرفهایش بر او ببندد

ر دو خیره بهم بودند و فقط صدای نفس نفسهایشان شنیده میشد. هرم نفسهای ه

 گرم شارلوت
بر روی پوست پرهام به او آرامش میداد. صورت شارلوت سرخ شده بود و موهای 

 کنار شقیقهاش
خیس عرق چسبیده بود به گردن و پیشانیش. چشمانش هنوز هم اشکی بود و پر از 

 حرفهای
 .نگفته
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 !یش را غلیظتر کرد و گفت: ولم کن پرهاماخمها
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 .تا نگی چرا این طوری شدی ولت نمیکنم -
 .نمیشه -
 چرا؟ -

 .کمی تقال کرد و گفت: ولم کن وگرنه جیغ میزنم
 پرهام با خود در دل گفت: بچه میترسونه سنجاب کوچولوم؟

ر د ته باغ بودند و تا جمع فاصلهی زیادی بود که برای پرهام تضمین میکرد حتی

 صورت جیغ زدن
 :شارلوت کسی مزاحم صحبتشان نمیشود

 .فقط خودت خسته میشی -
شارلوت با حرص شروع کرد به جیغ جیغ کردن و پرهام تنها با خنده و لـ*ـذت 

 .نگاهش میکرد
درست مانند یک گربهای ملوس شده بود در نظر پرهام. نیشخندی زد و در یک 

 حرکت غافلگیر
 .احساساتش داد و شارلوت را ساکت کرد کننده افسارش را به دست

تا عقب کشید اشکهای شارلوت بارید و باعث شد خیلی زود پشیمان شود و عذاب 

 .وجدان بگیرد
حق نداشت تا اون نخواسته بود اینقدر به او نزدیک شود، میترسید با این کار 

 نسنجیدهاش شارلوت
داده باشد که شارلوت با گریه  را از خود رنجانده و اعتماد او را برای همیشه از دست

 :گفت
 .من مثل بقیهی دخترها بازیچهی تو نمیشم پرهام -

با تعجب نگاهش کرد و کم کم اخمهایش درهم رفت. هرچه که بود دختر باز نبود و 

 شارلوت دومین
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 :دختری بود که به حریمش راه داده بود، پس غرید
از تو فقط با یه دختر بودم یعنی چی؟ کی این مزخرفات رو بهت گفته؟ من قبل  -

 که اون هم
 .دلیلش رو بهت گفتم

نگاه شارلوت با ناباوری نرم شد؛ ولی تا پرهام خواست امیدوار این نگاه مالیم شود که 

 قبول کرده
 :ناگهان گفت

 !تا وقتی آنیتا تو زندگیته و عاشقته ازم دور بمون -
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و رفت. پرهام همانجا سرخورد و  دستان پرهام شل شد و شارلوت هم او را کنار زد

 نشسته تکیه داد
به درخت و سرش را با دستانش قاب کرد. حاال که داشت جدی فکر میکرد تازه 

 میدید در حق آنیتا
چه ظلمی کرده بود. پرهام او را وابستهی خودش کرده بود در حالی که عالقهای به 

 او نداشت و حاال
لش اصال خوب نبود، انگار که با یک تلنگر میخواست کنار بگذاردش، خیلی راحت! حا

 وجدانش
بیدار شده بود و حاال داشت آتش به روحش میزد و مدام تکرار میکرد: من هم عشق 

 و غرور
پارمیدا رو به بدترین شکل شکستم و هم آنیتا رو بازیچه کردم، من زندگی جفتشون 

 رو با تاثیر
 !من الیقش نیستمعمیقی خراب کردم. شارلوت حق داشت قبولم نکنه؛ 

از خودش متنفر بود و گیج، مانده بود چطور گندش را جمع کند که با صدای پای 
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 یکی به خیال
اینکه شارلوت برگشته سرش را بلند کرد که چشم در چشم آنیتا شد. امشب اصال 

 .آنیتا را ندیده بود
 تمام نگاه آنیتا سنگ

 ِ عشق
 کم با هم مالقات داشتندمعطوف دلش بود، بعد از تولد پیمان کال خیلی 

و االن هم که یک هفته بود با پرهام قهر بود. آنیتا لباس شب بلند رنگ چشمانش 

 پوشیده بود و
چشمهای سبز و همیشه براقش، حاال کدر و تیرهتر از همیشه دیده میشد و خسته 

 بود. از بهت
 :پرهام استفاده کرد و بیحرف در کنارش نشست و با مکث و خوردن بغضش گفت

 !مبارکه عشقم -
 چی؟ -

 :نفس آه مانندی کشید و تند گفت
وقتی عاشقت شدم فکر میکردم تو هم عاشقمی، تمام کنارکشیدنهای یهویی و  -

 سردیت رو
میذاشتم پای غرور و خجالتت. میدونی پرهام؟ تو واقعا بازیگر خوبی بودی، طوری 

 عشق رو بازی
باختم؛ ولی با اومدن شارلوت همه کردی که من باورم شده بود عاشقمی و دلم رو 

 .چیز عوض شد
اولش نفهمیدم؛ چون بعد از تولد قانعام کردی که شارلوت برات مهم نیست و اون 

 شب به رسم
ادب همراهیش کردی؛ ولی کم کم سردتر شدی باهام. پرهام بارها میشد که صدات 

 میزدم ؛ولی
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ی ی میافتی و لبخند میزدنمیشنیدی و تو فکر بودی، حتی گاهی معلوم بود یاد چیز

 تا اینکه
باهات قهر کردم که مثال سر عقل بیای؛ ولی خبری از منت کشی که من انتظارش 

 رو داشتم نشد،
به جاش امشب من یه چیز متفاوت تو نگاهت دیدم پرهام، نگاهی که هیچوقت به 

 هیچ دختری
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با ناراحتیش بهم نکرده بودی. تو با لبخند و لـ*ـذت خیره به شارلوت بودی و 

 ریختی. من عشق رو تو
 !چشمهات دیدم

 :با مکث کوتاهی گفت
 االن چرا ناراحتی؟ -

به معنای واقعی کلمه زبان پرهام بند آمده بود و نمیچرخید تا حرفی بزند. عذاب 

 وجدان مثل خوره
افتاده بود به جانش. آنیتا تمام مدت متوجه رفتارهایش بوده و به رویش نیاورده؟ 

 ا هم وقتیآنیت
 :دید هیچ حرفی از پرهام درنمیآید کالفه و با بغض گفت

 شارلوت ردت کرده؟ -
نیمی از قلب آنیتا طالب این موضوع بود؛ ولی نیمهی دیگرش تاب ناراحتی پرهام را 

 نداشت و
 !میخواست او را شاد ببیند حتی شده با شارلوت

لبخند بر لب بنشاند و  پرهام تنها سر تکان داد که آنیتا آهی کشید و سعی کرد

 غمش را به عقب
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هل بدهد تا بعدها در خلوت به حال خودش افسوس بخورد و اشک بریزد. طرح 

 لبخند که بر لبش
 :آمد گفت

 میخوای من باهاش حرف بزنم؟ -
پرهام به شدت با تعجب به سمتش برگشت؛ چشمهای سرخ آنیتا و لبخند روی 

 لبهایش کامال
بود که تحمل میکرد، برای پرهام که آنیتا را شناخته بود گویای حال خراب و فشاری 

 واضح بود که
 .دارد میجنگد تا اشکهای جمع شده در چشمهایش نریزد

بیشتر از قبل احساس شرمندگی و نفرت از خودش کرد و اندیشید: من حتی الیق 

 .آنیتا هم نبودم
یدم که یه اون زیادی خوب بود و پشت چهرهی همیشه محکم و مغرورش تازه مید

 دل پاک پنهان
 .شده بود؛ دل شکنندهای که من شکسته بودمش ولی باز هم میخواست کمکم بکنه

 :فقط توانست بگوید
 .آنیتا حاللم کن -

 :آنیتا هم دوباره لبخند تلخی زد و گفت
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عوضت کرده ها! پرهامی که من عاشقش شدم معذرت خواهی بلد نبود و به افکار  -

 کسی اهمیت
 .ادنمید

 :ناخودآگاه این بار پرهام هم لبخند زد ولی حقیقی و گفت
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 .اون نیمهی خوب من رو بیدار کرد -
 پس چرا االن ناراحتی؟ -
 .به تو خیلی بد کردم -

 :باالخره یک قطره اشک سر خورد رو گونهاش و گفت
 پرهام ارزشش رو داشت؟ -

آنیتا شرمندهتر شد و پرهام با به یاد آوردن دلیل مسخرهاش برای نزدیک شدن به 

 :مصمم گفت
 ...نه! االن بیخیالش شدم، من باید بهت بگم -
 چی رو؟ -
 .دلیل اینکه نزدیکت شدم -

 :همان لبخند زوری آنیتا هم پر کشید و صدایش لرزید
فکر کردی نمیفهمیدم حرف که میرسید به مد و مدلینگ در سطح خارج پر انرژی  -

 میشدی و
رصد اهمیتش رو نمیدونستم و فکر نمیکردم که تنها چشمهات میدرخشید؟ فقط د

 دلیل اینکه
 .دارمت همونه! راستی من هنوزم حاضرم کمکت کنم تا انتخاب بشی

 ...من -
بیخیال پرهام. پاشو برو از دل شارلوت دربیار، از من که گذشت. داشت گریه  -

 میکرد، من هم
 .سعی میکنم فراموشت بکنم
 !ی بود که این حرف را میشنیدو پرهام اندیشید : بار دوم

 167 
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از امروز مثل دو تا دوست رفتار میکنیم. تو هم طوری رفتار کن که انگار هیچ وقت  -

 هیچ رابـ ـطهی
احساسی بینمون نبوده و مثل یه دوست روم حساب کن. شاید یه روز تونستم به 

 چشم برادر
 .ببینمت

 :پاشد تا برود که از دهان پرهام پرید
 بخشیدی؟ به همین راحتی؟من رو  -
 .به خاطر دل و راحتی خودم هم که شده، آره! خداحافظ دوستم -

 .آنیتا رفت و پرهام ماند و کلی احساسات مختلف و فکر و خیال در مورد زندگیاش
*** 

 :پارمیدا
باالخره آنیتا برگشت؛ ولی وسایلش رو هم جمع کرد. دیده بودم که رفت پیش پرهام 

 .و نگران بودم
 :همه خداحافظی کرد و اومد طرف من و شارلوت با
 .تولدت دوباره مبارک پارمیداجان -

صدای خشدار و گرفتهاش چنگ به دلم زد، معلوم بود پرهام باهاش حرف زده و 

 .گریه کرده
 سعی کردم به روش نیارم: مرسی عزیزم. به این زودی میری؟

 .آنیتا: آره دیگه، مزاحم شدم
 .که اومدینه بابا خوشحال شدم  -

آنیتا با تردید خواست بره؛ ولی به شارلوت نگاه کرد و با همون چشمهای سرخ و 
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 غمگینش لبخندی
 :زد و مهربون گفت

 .برو پیشش بهت نیاز داره. من هم بخشیدمش، خوشبخت بشید -
 :قبل از اینکه شارلوتی که از تعجب خشک شده بود چیزی بگه غریدم

 .اون لیاقت شارلوت رو نداره -
 :آنیتا خیلی ناراحت از توهین شدن به پرهام گفت
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پارمیدا، پرهام هیچ وقت آدم بدی نبود، تنها اشتباه اون من بودم که به خاطر  -

 طمع ثروت و شهرت
 .نزدیکم شد؛ ولی حاال از چشمهاش عشق معلومه، اون عوض شده

 نالیدم: چطور میتونی؟
 آنیتا: چی رو؟

 عاشقش نیستی؟ ببخشیش و بگذری ازش. مگه -
 :آنیتا تلخ خندید و گفت

تو از عشق چی میدونی؟ عشق یعنی از خوشحالی عشقت شاد بشی و پرهام با  -

 شارلوت
 .خوشحاله؛ پس من هم راضیام و کنار میام. تو عاشق نشدی و نمیدونی

 :بعد از این حرف رفت؛ ولی من ناخودآگاه با بغض گفتم
 من عاشق نشدم؟ -
 .زم اون منظوری نداشتپارمیدا جان عزی -

خودم رو پرت کردم تو بغـ*ـل شارلوت و مثل ابر بهار داشتم گریه میکردم. عجب 

 شبی شد واقعا،
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 :مثال تولده؛ ولی اشک همه دراومد. حالم اصال خوب نبود، با گریه گفتم
من عاشق نشدم؟ منی که بهترین سالهای عمرم رو پای عالقهم به پرهام باختم؟  -

 منی که به
اطرش از همه چیم گذشتم؟ به من میگـه عاشق نشدی؟ اون ترسو چی میفهمه؟ خ

 اون که گذاشت
 .و رفت، الاقل من برای پرهام جنگیدم

جایی که ما بودیم تقریبا خلوت و به دور از جلب توجه بود، یهو راشا نمیدونم از کجا 

 سروکلهش
 :پیدا شد و با اخم گفت

 چرا این طوری شده؟ -
 :گفتشارلوت کالفه 

 .نمیدونم -
راشا بغلم کرد و از شارلوت دورم کرد. با حس آغـ*ـوش آشنای راشا آرومتر شده 

 .بودم
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تو بغلش با گریه مو به مو همه چیز رو تعریف کردم و اون آرومم کرد و در آخر 

 :گفت
 پارمیدا عزیزم تو که نمیخوای جلوی خوشبختی دوستت رو بگیری؟! مگه نه؟ -

یت و ناراحتیم به خاطر این بود که من کورکورانه و از روی عادت به بیشتر عصبان

 پرهام عشق ورزیده
بودم و هیچ نتیجهای هم نگرفته بودم. دیگه حتی مطمئن نبودم که از عاشق شدن 

 اون ناراحت
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 !باشم؟
 :سرم رو باال انداختم که گفت

وستته و پرهام به خاطر شارلوت عوض شده. اون هرچی هم باشه االن عشق د -

 عشق حرمت داره،
به عشق بینشون مثل آنیتا احترام بذار و بکش کنار. بسپار به خدا که انشاهلل خیلی 

 زود تو هم
 .فراموش میکنی

حق با راشا بود؛ ولی دلم آروم نمیشد. االن و این لحظه، فقط حس نفرت به پرهام 

 داشتم؛ در کمال
م از چشمم افتاده بود. خودم تعجب فهمیدم که بعد از گریههام انگار پرهام ه

 متعجب از خودم با
 :چشمای گرد شده بریده گفتم

 ...راشا من -
 .تو چی دختر؟ حرف بزن جون به سر شدم -
 !عاشق پرهام نیستم. یعنی دیگه نیستم -

 .با تموم شدن حرفم نفسم رو به شدت دادم بیرون
 :حاال راشا بود که با چشمهای گرد شده نگاهم میکرد

ین االن داشتی از عشق اون مینالیدی و االن میگی عاشق نیستی؟ معجزه تو هم -

 شد یهو؟
 :با بهت گفتم

 !نمیدونم، فقط حس میکنم دیگه هیچ کششی به پرهام ندارم -
 .خب اینکه خیلی خوبه پس -
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 آخه چطور میشه؟ -
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 ...وهلل چندتا چیز تو ذهنم هست -
 .بگو -
م ثمری نداره و داره انکارش میکنه و یا به خاطر یا دلت قبول کرده که عشق پرها -

 حرفهای
 .آنیتاس، حتی ممکنه هنوز عاشق باشی و نفهمی

 :گیج سرم رو تکون دادم که راشا گفت
 .همینجا بمون و اشکهات رو پاک کن تا بیام -

تا خواستم چیزی بگم رفت طرف مهمونها. همینطور با خودم درگیر بودم که چشمم 

 خورد به راشا
 !ه برمیگشت؛ ولی تنها نه، بلکه همراه شادی، شارلوت، پریا و رهامک

 :متعجب نگاه میکردم که پریا نرسیده به من جیغ جیغهاش شروع شد
وای پارمیدا میبینی تو رو خدا؟ من رو از شوهرم جدا کردن تا بیام حال تو رو  -

 بگیرم، خره مثال
 .تولدته ها. بزن بریم بترکونیم

 .واسه امشب دارما، بیایید بریم برقصیم اولشادی: کلی نقشه 
 :رهام اول نگاهی حرصی به راشا کرد و بعد هم با لحن مظلومی گفت

 االن من رو چرا آوردی؟ -
 .راشا با نمک سرش رو خاروند: نمیدونم. حس کردم باید باشی

همه بلند خندیدیم و همون موقع یه آهنگ مالیم پخش شد و همه زوج زوج رفتن 
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 روش ووسط، کو
داریوش اومدن شادی و پریا رو بردن وسط، چشمم خورد به کسی که میاومد 

 طرفمون. با شوق
 :دویدم طرف هلیا و بغلش کردم

دختر تو کی اومدی؟هلیا شیطون خندید و گفت: وقتی پریا گفت تولدته قید همه  -

 چیز رو زدم و یه
ی باعث شد تصمیم مرخصی یه هفتهای گرفتم و اومدم ایران. البته االن یه چیز

 بگیرم زنگ بزنم و یه
 .ترم مرخصی بگیرم

 مگه میذارن؟ -
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 .سختیهایی داره؛ ولی من بهترین شاگرد کالجمونم -

به لبخند پر غرورش نگاه کردم و دوباره محکم بغلش کردم، دلم حتی واسه غرورش 

 یه ذره شده
 .بود

.پریا...پیمان...هیربد و کاوه همسایهی هلیا از وقتی پنج سالم بود با من بود، من...هلیا..

 سابقمون
اون موقعها جدانشدنی بودیم. مخصوصا من و هلیا و کاوه که از خواهر و برادر واقعی 

 نزدیکتر
بودیم. هم همسایه بودیم و هم خانوادههامون دوستهای صمیمی؛ تا زمانی که من 

 اول راهنمایی
حله رفتیم؛ ولی باز هم چیزی بودم و کار ساخت خونهمون تموم شد و از اون م

 بینمون فاصله
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ننداخت. من هم که مثل احمقها اون موقع تازه درس رو ول کردم و افتادم دنبال 

 پرهام و پس رفت
درسی چشمگیری داشتم. ما سه تا همسن بودیم و از بچگی بزرگترین رقابتمون تو 

 درسهامون
میشدیم، کاوه کمی از ما بود، هر سه با هم واسه جهشی میخوندیم و با هم قبول 

 جدا بود؛ ولی
من و هلیا همکالسی هم بودیم و تو مسابقات کشوری هم با هم رقابت میکردیم و 

 حسابی خوش به
حال مدیرمون بود با مقامهای ما! بعد از جریان پرهام من رابـ ـطهام رو با کاوه و هلیا 

 هم تقریبا قطع
ه کاوه با مقالهی جالبی که ارائه داده و کردم و رفتم انگلیس. بعدا از پریا شنیدم ک

 ثبت دوتا اختراع
مهم بورسیهی آمریکا رو گرفته. اون وقتها هر سه نوزده ساله بودیم و هلیا هم افتاد 

 رو لج که چرا
باید کاوه بورس بشه و اون بمونه و اونقدر خوند که خبر رسید به هدفش رسیده و 

 بورسیهی فرانسه
ده. من تو لندن میخوندم و کمی ازشون جلو افتاده بودم؛ رو تو کارنامهاش ثبت کر

 ولی خب خیلی
زود بهم رسیدن نامردها. چند ماه بعد دوباره سه تامون از طریق فیسبوک دور هم 

 جمع شدیم و هر
شب چت میکردیم، من هم برگشتم به رقابت سابقمون و هرسه افتادیم رو درسها. 

 من عمومیم رو
لیا داره تخصص میخونه و خودش که میگفت دارن روی یه گرفتم و ول کردم؛ ولی ه

 دارو واسه
سرطان هم کار میکنن، کاوه هم چند تای دیگه ثبت اختراع کرده و چندتا مقاله 
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 زبان اصلی ثبت
کرده تو کارنامهاش و همونجا هم مشغول کار شده و مثل هلیا داره ادامه میده. تو 

 این سالها
ریسمس و مناسبتهای دیگه یا تو فرانسه یا لندن و یا شیش بار تو تایم تعطیلیهای ک

 آمریکا دور
هم جمع شدیم و هر چند کوتاه؛ ولی موثر هم رو دیدیم. االن حسابی خوشحال بودم 

 که هلیا
پیشمه و به خاطر من از درسهاش زده، فقط جای کاوه خالی بود تا دوباره جمعمون 

 جمع بشه و
 .همهی عزیزهام پیشم باشن

 رمیدا؟هلیا: پا

 172 

 
 جونم آبجی؟ -
 یادته اون پسری که در موردش تعریف میکردم؟ -

کمی به مغزم فشار آوردم و با یادآوری روزی که تو فرانسه بودیم و با زحمت 

 اشکهای هلیا رو بند
آوردیم و کاوه مجبور شد دوروز هم اضافه بمونه تا از خوب بودن حال هلیا مطمئن 

 بشه، اخمهام
 :گفتمرفت تو هم و 

 همون همکار هیربد که ازش متنفرم؟ -
 .خودشه -
 .خب؟ چیشد از اون گفتی باز؟ تو که به ما قول دادی همه چیز رو فراموش کنی -
 .امشب اینجا دیدمش -
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یه لحظه خشک شدم؛ تنها بازیگرهای این جمع راشا و رهام بودن و زحمت زیادی 

 نداشت اسمی که
 .رو به یاد بیارماون وقتها از دهن هلیا نمیافتاد 

 چی؟ همین راشای خودمون؟ -
چرا تا حاال به شباهتش با توصیفهای هلیا فکر نکرده بودم؟ وای خدا! برگشتم و 

 زیرچشمی نگاهی به
 .راشا کردم که با اخم غلیظی به ما نگاه میکرد

 هلی جدی؟ -
ری، خبآره. داره نگاه میکنه، فعال بریم پیششون و من رو معرفی کن انگار که بی -

 بعدا حرف
 .میزنیم

 .باشه -
وقتی من درگیر عشق پرهام شدم هلیا از همکار برادرش میگفت و کاوه کلی سربه 

 سرش میذاشت
و وقتی رفت پاریس ما فکر کردیم فقط یه دوستی ساده بوده تا وقتی که شب 

 کریسمس گریه کرد و
ادی رو داشتم و همه چیز رو واسهمون تعریف کرد. ما هر سه تو غربت بودیم، من ش

 مامانی که
البته خیلی کوتاه پیشم بود؛ ولی اون دوتا تنها بودن و همین ما رو بهم نزدیکتر 

 میکرد و باعث شد
 ...رازی بینمون نمونه و حاال

 173 

 



 Ketabsaz.info              یران  کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ا

  

Www.Ketabsaz.info 252 صفحه  

 

 :دوتایی رفتیم پیش رهام و راشا و من با لبخند زورکی گفتم
پیمان و من و آقا رهام  پسرها؟ بهترین دوستم هلیا؛ هلیا اینها هم راشا دوست -

 .همکار من هستن
هلیا از کلمهی همکار زیاد تعجب نکرد؛ چون اون و کاوه از اول در جریان بازیگری 

 من بودن؛ ولی با
این حال خودش رو متعجب نشون داد و با شیطونی ذاتیش رو به من در حالی که 

 نگاهش به راشا
 :بود گفت

 .با آقا راشا که آشنا هستیم -
 .رهام گفت: خوشبختم بعد به

 :رهام همچنینی زیرلب گفت، من هم خودم رو متعجب نشون دادم
 شما همد -
 ِ ا

 یگه رو میشناختید؟
 :راشا خیلی خشک و سرد گفت

 !یه آشنایی قدیمیه -
از لحنش که تا حاال ازش نشنیده بودم بهت زده نگاهش کردم و از طرف دیگه نگاه 

 نگران رهام به
. با آهنگ آروم بعدی که درخواستی زوجهایی بود که وسط راشا بدتر گیجم کرد

 بودن هلیا آروم دم
 :گوشم گفت

 .میشه تنهامون بذارید؟ من بلدم چیکار کنم -
 :چپ چپی بهش نگاه کردم و موندم چیکار کنم که بیهدف پروندم
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 رهام بریم برقصیم؟ -
پیدا  بالفاصله با دیدن چشمهای گرد شدهی هرسه شون پشیمون شدم و حرفی

 نمیکردم که خیلی
 :ضایع گفتم

 شارلوت چی شد؟ -
 .راشا خندهاش رو خورد و گفت: با پرهام رفت

 174 

 
آهانی گفتم و ساکت و سربه زیر داشتم با خودم دعوا میکردم که رهام دستم رو 

 کشید و برد وسط
 :جمیعت. با تعجب و شوکه نگاهش کردم که گفت

 مگه خودت درخواست رقـ*ـص ندادی؟ -
 :به خاطر لحن شیطونش سرخ شدم و به زور گفتم

 !من... یعنی چیزه... من نه هلیا...ا َه -
 .ولش کن خودم فهمیدم. خواستم یکم اذیتت کنم، اونها به این تنهایی نیاز دارن -

 :بعد دوباره چشمهاش شیطون شد و گفت
 !حاال اصال رقـ*ـص بلدی؟چشم غرهای رفتم و گفتم: پس چی؟ -
 نکنه مثل بازیگریت بد باشه؟ نه بابا؟ -
 !میکشمت ها -
 .پس ثابت کن بلدی -

تا خواستم بگم چطور دستم رو کشید طرف خودش و پرت شدم تو بغلش و اون 

 بیخیال دستهاش
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 :رو حلقه کرد دورم و و شیطون خم شد دم گوشم گفت
 .چرا خشک شدی؟ بلد نیستی بگو ها -

کرد تو گردنم که باعث شد ناخواسته نمیدونم عمدی بود یا نه، نفسش رو فوت می

 حالم عوض بشه
 :و صدام بلرزه

 .میتونم -
نگاه خاصی بهم کرد که نشون میداد فهمیده چقدر بیجنبهام، من هم به زور خودم 

 رو جمع کردم
و دستهامو آوردم باال و گذاشتم رو سـ*ـینهاش که البته اصال کمکی به حال خرابم 

 نکرد، کمی
هام رو حلقه کردم دور گردنش که دوباره فاصلهمون رو برداشت فاصله گرفتم و دست

 و من درحالی
که خدا رو شکر میکردم که تو تاریکی و رقـ*ـص نور صورتم که حتما سرخ شده 

 دیده نمیشه، سعی
کردم نه به عطرش توجه بکنم و نه به نبضی که زیر دستم بود و نه به دستهای اون. 

 برای پرت
هام هم که شده اطراف رو نگاه کردم. همه با هم وسط کردن حواس خود بیجنب

 بودن، پیمان و رویا،
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پریا و کوروش، شادی و داریوش و حتی شارلوت و پرهام که آروم با هم حرف میزدن 

 و زوج بعدی
که دیدم باعث شد باالخره حواسم پرت بشه و چشمهام گرد بشه که رهام نگاهم رو 

 دنبال کرد و
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 :خندید و گفت
 .بیچاره راشا، چه زود وا داد -
 .خیلی هم دلش بخواد. هلیا فوق العادهس -

 .بیخیال گفت: شاید. البته من اعتقاد دارم فوقالعادهتر از اون هم هست
نفهمیدم منظوری داشت یا نه پس سکوت کردم و اون هم دستهام رو گرفت و من 

 رو یه دور با
این بار برای راحتی خودم هم که شده ریتم آهنگ چرخوند و دوباره رفتم تو بغلش و 

 دستهام رو
تنها گذاشتم رو شونهاش و اون هم مخالفتی نکرد. خیره تو چشمهای سبز خالصش 

 که میدرخشید
 :پرسیدم

 چند سالته؟ -
 :سئوال بیموردم باعث شد تعجب کنه ولی گفت

 .بیست و هفت -
 :این بار نگاهم چرخید رو موهای خوش فرمش و گفتم

 .ات قشنگهمدل موه -
 :با گیجی خندید و گفت

 مرسی، ولی تو خوبی؟ چرا هی از این شاخه میپری به اون شاخه؟ -
خودمم نمیدونم چه مرگم بود. خیلی بهش نزدیک بودم و این نشون میداد که ظاهرا 

 حسابی
 :بیجنبهام! برای حفظ ظاهر خندیدم و گفتم

 .بیخیال. گاهی میزنه به سرم؛ جدی نگیر -
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شد و همون موقع رقـ*ـص نورها هم خاموش شد و کمی بعد در مقابل  آهنگ تموم

 نگاه بهت زدهی
من یه آهنگ تولد انگلیسی پخش شد و کیک سه طبقهی بزرگی رو چرخ دستی 

 توسط خدمه آورده
شد. شمعهاش دورتادورش روشن بود و من حسابی ذوق کردم، بدون توجه به بقیه 

 رفتم جلو و
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ن و دورم جمع شدن. پیمان و پریا و مامان و بابا اومدن کنارم بقیه هم همه اومد

 ایستادن و عکاسی
که نمیدونم یهو از کجا پیداش شده بود تند تند عکس انداخت و با دیدن اینکه 

 شمعها آب
نمیشن با ذوق چندتایی هم با همه و دوستهام و حتی رهام و یکی هم دستهجمعی 

 با همهی افراد
انداختم و بعدش همه شروع کردن از بیست و دو تا صفر  تو تولد سلفی و عکس

 شمردن و من آرزو
کردم عشق واقعی رو پیدا کنم و تا شمارش معکوسشون رسید به صفر با شدت 

 شمعها رو فوت
 .کردم و وارد بیست و سه سال شدم

همه دست زدن و بعد چراغهای باغ کامل روشن شد و همه به درخواست دیجی 

 رفتن پشت میزهای
خودشون نشستن، کیک هم بـرده شد تا برش بزنن و با اون از مهمونها پذیرایی 

 .بشه
من و شارلوت و شادی و هلیا و پریا و راشا و رهام و پیمان همه با هم سر یه میز 

 هشت نفره
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نشستیم و من عمدا کاری کردم که هلیا بیفته جلوی راشا و این باعث شد خودم هم 

 وسط هلیا و
 !رهام بیفتمشادی و جلوی 

کم کم کیکها رو آوردن و همه با شوخی و خنده مشغول خوردن شدیم، من هم 

 مدام حواسم به
رفتارها و حرکات راشا و هلیا بود که هلیا زل زد به راشا، نیشخند پلیدی زد و تا راشا 

 نگاهش کرد
لبهاش رو غنچه کرد. چشمهام اندازهی توپ بسکتبال باز شد و راشا هم کیک پرید 

 و گلوش و بهت
سرفه افتاد، داشت خفه میشد که رهام به دادش رسید و زد پشتش، پیمان هم 

 واسهش آب
ریخت. حاال من و رهام و راشا با گیجی و تعجب به هلیا نگاه میکردیم؛ ولی اون 

 بیخیال فقط تو
چشمهای راشا نگاه میکرد و از چشمهاش شیطنت میبارید. راشا با صورت سرخ و 

 چشمهای
و متعجب و سرشار از یه حسی که نفهمیدم چیه به هلیا نگاه کرد و با سرش عصبی 

 !پرسید چیه؟
 !که هلیا با انگشتش کشید رو لبهاش و به لبهای راشا اشاره کرد و لب زد: لبهات

رهام هم چشماش گشاد شد و کم کم پیمان که کنار رهام بود و شادی هم متوجه 

 شدن و فقط
د. هلیا به نگاه شک زدهی راشا خندید و لب پایینش پریای شوت مشغول خوردن بو

 رو کشید تو
 !دهنش و دوباره لب زد: لبت

حتی شادی هم از نگاه خیرهی ما به هلیا نگاه میکرد و همه شوکه به اون دو تا نگاه 
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 میکردیم و
جالب اینجا بود که هیچ کس حرفی نمیزد و سکوت بدی سر میز بود که راشا که 

 دید دیگه آبرو
 :اش نمونده بلند گفتبر

 177 

 
 این حرکات یعنی چی؟ -

 :هلیا ریلکس پوزخندی زد و بدون توجه به صورت سرخ راشا شیطون گفت
چقدر آی کیوت پایینه تو؛ سعی داشتم بگم مثل بچهها خامه مالیدی به لب  -

 .پایینت. تمیزش کن
اعث ر خنده که ببا این حرف هلیا دیگه نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و بلند زدم زی

 شد همه از
شوک دربیان و کم کم میز رفت هوا. البته به جز هلیا که با لبخند ملیح و چشمهای 

 پر شیطنت
دست به سـ*ـینه شده بود و راشایی که وضعش جدا گفتنی نبود، با حرص پا شد و 

 رفت طرف
 .سرویس

که خدمه  کم کم جمع دوباره آروم گرفت و کیکها تموم شد، داشتیم حرف میزدیم

 مشغول چیدن
میزها واسه شام شدن و همون موقع راشا هم برگشت. ظاهرش آروم بود؛ ولی یه 

 چیز رو مطمئن
بودم؛ اون پوزخند موزی کنار لبش و چشمهای براق یعنی دردسر واسه هلیا! ظاهرا 

 خود هلیا هم
فهمید که خیره به راشا اخمهاش رفت تو هم؛ ولی راشا فقط لبخندی تحویلش 
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 شجا
 ِ سر

 داد و
 *** .نشست

 :دانای کل
ذهن راشا پر بود از نقشههای پر از شیطنت واسه بازی با احساس هلیا و تالفی 

 کارش؛ هلیا با یک
تیر چندین نشان زده بود. هم غرایض مردانهی راشا را به بازی گرفته بود و هم 

 احساسش را. بازی
سراغ داشت؛ باید به این بدی را شروع کرده بود؛ ولی راشا هم خوب راه تالفی 

 عروسک خواستنی
نشان میداد که باید برای ترک کردنش بهایی بدهد و به همین آسانیها نمیتواند تمام 

 چیزهایی را
که خودش نابود کرده بود بسازد، هرچند حرف دلش فرق داشت؛ ولی او قصد باخت 

 !نداشت
ه حاال خیلی عوض ذهن هلیا هم مشغول بود. مشغول تجزیه و تحلیل ذهن دیگری ک

 شده بود؛ از
زمان رفتنش پنج سال گذشته بود و دیگر نمیتوانست راشا را درک کند. چهار سال 

 از شناختش از
راشا گذشته بود و کم کم داشت اعتراف میکرد کارش خیلی سخت شده. درست بعد 

 از رفتنش از
بود چقدر ایران دلتنگیهایش برای دیدن هرروزهی راشا شروع شده بود و فهمیده 

 دلباختهی آن پسر
شاد بوده؛ ولی دیگر دیر بود، نمیتوانست راحت از جایگاه و موفقیت آیندهاش بگذرد 
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 و برگردد، پس
سوخت و ساخت را ادامه داد تا به امروز که دوباره با او مالقات کرد و با ضربان 

 گرفتن قلبش به
دیدن نگاه آشنای عشق  یادآورد که هرگز نتوانسه این عشق را به خاک بسپارد و با

 در آن گویهای
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عسلی که هر چند کوتاه بود، دوباره باخته بود. نگاه شیرینی که روزی پر از عشق و 

 التماس برای
نگه داشتنش بود و حاال پر از کینه و دلخوری و شاید هم نفرت از رفتنش! ولی باز 

 هم البالی
جلو بگذارد و با حفظ غرور احساساتش میشد عشق را دید. همین باعث شد قدم 

 طالب این مرد
 .رویایی شود

تنها زوج آرام و بیحاشیهی شب داریوش و شادی بودند. داریوش با رعایت تمام اصول 

 از شادی
نظرش را پرسیده بود و خواستگاری کرده بود و قرار بود آخر همین هفته خانوادهها 

 با هم آشنا شوند
 .نا شوندتا با اجازهی آنها بیشتر با هم آش

شارلوت هم در فکر بود. پرهام به زور او را برای رقـ*ـص همراه خودش کرده و گفته 

 بود که هرگز از
او دست نمیکشد و از طرفی هم حرفهای آنیتا که او را مطمئن کرده بود، حاال با 

 آرامش بیشتری
دا یمیتوانست به قلبش میدان دهد و تنها مانع بر سر رضایت دادنش، احساسات پارم
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 .بود
*** 

 :پارمیدا
باالخره مهمونی با تمام خاطراتش تموم شد و البته هلیا از من شمارهی راشا رو 

 گرفت و از پیمان هم
آدرسش رو؛ تنها سود مهمونی واسه من سرد شدن یهویی احساسم به پرهام بود، 

 احساسی که فکر
 !میکردم عشقه و هیچ وقت ولم نمیکنه
بود و ساعت شیش صبح بود که تازه رسیدم تو ساعت سهی شب جشن تموم شده 

 تختم. ساعت نه
بود که با زنگ گوشیم بیدار شدم و یه چشمی نگاهی به صفحهی موبایلم کردم و با 

 دیدن اسم رهام
یاد حس گنگ دیشبم افتادم و شدید سرم رو تکون دادم، صدام رو صاف کردم و 

 گوشی رو جواب
 :دادم

 بله؟ -
دیگه میام دنبالت با هم بریم سر صحنه، با این وضع خواب  پارمیدا تا نیم ساعت -

 آلود برای
 .هردومون خطرناکه که تنها رانندگی بکنیم

 179 

 
با باشه و خداحافظ کوتاهی تلفن رو قطع کردم. حق با اون بود؛ امروز آخرین 

 صحنهها رو میگرفتیم
ین من صددرصد و محل لوکشین تو یکی از روستاهای سرسبز اطراف کرج بود و با ا
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 جسدم
 ِ ضع
 و

 !میرسید سر صحنه
با خمیازهی کشداری از جام پا شدم و رفتم دستشویی، سرم رو گرفتم زیر شیر آب 

 یخ تا بلکه خوابم
 .بپره که نتیجه هم داد

اومدم بیرون و خواستم دست بکشم تو موهام که خشکم زد؛ موهام هنوز با کلی 

 تافت حالت
ی بهم ریخته بود. امکان نداشت بشه این طوری برم شینیونش رو داشت و فقط حساب

 بیرون، پس
 :کالفه نگاهی به ساعت کردم و ناچار شمارهی رهام رو گرفتم

 پارمیدا نزدیکم. کاری داشتی؟ -
 .نه، راستش آره. ببین من کلید خونه رو میذارم زیر پادری و تو خودت بیا تو -
 مگه خودت نیستی؟ -
حتما باید برم حموم. واسه اینکه معطل نشی همین موهام وضعش خیلی خرابه  -

 االن میرم و زود
 .در میام

 .باشه -
خیلی زود دوش گرفتم و با حس سبک شدن سرم لبخندی زدم. حولهام رو پیچیدم 

 دورم، آب موهام
رو گرفتم و یه طرف شونهام انداختم و رفتم بیرون که یهو با دیدن رهام جلوی در 

 غافلگیر شدم و



 Ketabsaz.info              یران  کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ا

  

Www.Ketabsaz.info 263 صفحه  

 

اهی زدم که باعث شد نگاهش رو از تابلوی روبروش بگیره و برگرده طرفم. جیغ کوت

 با تعجب
سرتاپای من رو نگاه کرد و رنگ نگاهش عوض شد، یهو به من پشت کرد و رفت 

 طرف مبلها. من
هم با هول خودم رو پرت کردم تو اتاقم، در رو بستم و تکیه دادم بهش. نگاهم خورد 

 به آینه،
بود. از خانوادهی مذهبی نبودم و برعکس، دختر آزادی بودم؛ ولی گونههام سرخ شده 

 حد و مرزهای
خودم رو داشتم و نمیدونم چرا برای اولین بار این همه خجالت کشیدم. االن حتما 

 فکر میکرد عمدا
گفتم بیاد تو خونه تا خودم رو نشون بدم. از ناراحتی یه قطره اشک چکید رو گونهام. 

 حتی
اینقدر برام مهمه! برای اینکه وضع بیشتر از این ضایع نشه، زود نمیدونستم چرا 

 خودم رو جمع
کردم و حاضر شدم، تند تند یه تیپ سادهی قهوهای سوخته زدم و آرایش خیلی 

 مختصری کردم تا
کمی چهرهام بعد از حموم رنگ بگیره. عینک آفتابیم رو زدم به موهام و کیفی رنگ 

 لباسهام
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کردم و با یه نفس عمیق در رو باز کردم. قلبم از هیجان تند تند  برداشتم و پرش

 میزد و
نمیدونستم چی بگم! رو مبل نشسته بود و سرش رو تو دستهاش گرفته بود. با 

 صدای در سرش
رو بلند کرد و خیلی کوتاه نگاهم کرد. چشمهاش سرخ بود و من ربطش دادم به 
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 خستگی تا فکرم نره
 :رفتهای گفتجای دیگهای؛ با صدای گ

 آمادهای؟ -
 .مثل خودش آروم جواب دادم: آره بریم

 .کالفه گفت: کلیدهات رو گذاشتم رو اپن
زیرلب تشکر کردم. هردو رفتیم بیرون و جلوی آسانسور ایستادیم. بعد از کلی 

 کلنجار رفتن با خودم
 :گفتم

ر رو یه نفببخشید. من یادم رفته بودم که گفتم بیای تو و وقتی بیرون اومدم و  -

 درست جلوی در
 .دیدم یه لحظه ترسیدم

 .اول با تعجب نگاهم کرد؛ ولی بعد گفت: مهم نیست، بریم
در آسانسور رو باز کرد و منتظر شد اول من برم تو. دلم نمیخواست جو سنگین 

 بینمون همین
 :طوری بمونه پس یهویی گفتم

 امروز دیگه فیلمبرداری تموم میشه؟ -
خره؛ ولی کار ما امروز تمومه؛ حدودا یه ماهی طول میکشه تا آره. فردا روز آ -

 کارهای دیگهاش هم
 .تموم بشه و بعد جشن اکران داریم تو خونه باغ خود شمسایی که همه میریم

 میشه نرفت؟ -
 چطور؟ -

 :با بدجنسی واسه دیدن عکس العملش گفتم
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 .خسته شدم، میخوام برگردم لندن -
 رفم: برای همیشه؟خیلی زود ایستاد و برگشت ط

 181 

 
 .خب آره احتماال -

دیگه رسیده بودیم جلوی ماشینش و انگار یکی دیگه شده باشه خونسرد گفت: موفق 

 .باشی
و سوار شد! حاال من با تعجب نگاه میکردم. یعنی اصال براش مهم نبود؟! اصال من 

 چرا میخواستم
 .براش مهم باشه؟! عصبی سرم رو تکون دادم و سوار شدم

تو ماشین، من که نصف راه رو خوابیدم و نصفش رم من نشستم پشت فرمون و رهام 

 خوابید و
 .تقریبا حرفی بینمون رد و بدل نشد

وقتی رسیدیم من محو طبیعت زیبا و بکر اطرافم بودم که شمسی جون خودش رو 

 به ما رسوند. اول
اه مشکوکی به به رهامی نگاه کرد که تازه پاشده و گیج خواب بود و بعد با نگ

 .هردومون اومد جلو
چقدر احمق بودیم که بدون توجه به شایعهها با هم اومده بودیم؛ ولی دیگه واسه 

 فکر کردن به این
 !چیزها خیلی دیر بود

 :بعد از سالم و احوال پرسی گفت
 .امروز نهار همه مهمون وحیدیم -

 رهام : به چه مناسبت؟
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 .تی شیطون. به خاطر همون جریان نامزدیشاون رو که باید تو اول به ما میگف -
قیافهی متعجب رهام بهم ثابت کرد که اون هم درست اندازهی من از این خبر 

 متعجب شده؛ پس
 چرا شمسایی فکر میکرد رهام باید بدونه؟

 رهام: من باید میگفتم؟
 .شمسایی: آره خب، باالخره هر چی نباشه با تو فامیل شده ها

 :؛ ولی فقط گفترهام اخماش رفت تو هم
 .بریم ببینم -

 سه تایی رفتیم طرف بقیه و من آروم گفتم: خواهرت رو شوهر دادی؟
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با حرص گفت: نه. در ضمن نفهمیدم منظورش چیه، بریم ببینم چطور من با اون 

 روانی فامیل
 .شدم

 وحید صداپرداز جوون و باحال گروه بود که البته رهام باهاش لج بود و چراش رو هم

 فقط خدا
 !میدونه

تا رسیدیم زل زدم به تنها چهرهی غریبهی جمع که از بازوی وحید آویزون بود. یه 

 دختر که خیلی با
وحید فرق داشت؛ حجاب خیلی کاملی داشت با چشمهای زیتونی و لب و دماغ 

 .متناسب چهرهش
وقتی متوجه ما شد نگاهی به رهام کرد و اخم غلیظی کرد، متقابال رهام هم 

 تهاش مشت شد ودس
اخمهاش رفت تو هم. دیگه مطمئن شدم اینها هم رو میشناسن؛ تو ذهنم داشتم تک 
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 تک
احتماالت رو برای اخم االنشون در نظر میگرفتم که دختر روبرومون با صدایی پر از 

 کینه؛ ولی با یه
 :لبخند ظاهری جلو اومد و گفت

 !به به پسرعمو، نمیدونستم تو هم هستی -
 :قی به سرتا پای من کرد و گفتو نگاه عمی

 !پسرعموmy friendو سالم به  -
همه با تعجب داشتن به اون نگاه میکردن و حتی وحید هم شوکه بود، شمسایی که 

 وضع رو دید
 :زود گفت

 .لیلی خانم، خانم کاظمی دوستدختر رهام نیست. همکارمونه؛ خواهر راشا کاظمی -
ببخشید. نه که با رهام اومدید فکر کردم لیلی اخمهاش رفت تو هم و گفت: آهان 

 دوستدختر یا
 .نامزدش باشید

 :به زور سعی کردم در مقابل لحن تلخش لبخند بزنم و گفتم
 .آقا رهام دوست برادرم هستن و لطف کردن من رو هم رسوندن -

 .لیلی: جالبه
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و رهام اخم کرد و چشم غرهی محسوسی به لیلی رفت، حتی اخمهای وحید هم ت

 هم بود. با تذکر
شمسایی کم کم همه متفرق شدن و هر کسی رفت سر کار خودش و وحید هم رفت 

 دنبال بوم



 Ketabsaz.info              یران  کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ا

  

Www.Ketabsaz.info 268 صفحه  

 

 صداش که رهام عصبی به لیلی گفت: عمو میدونه اینجایی؟
لیلی: من و وحید نامزدیم و اجازهام دست اونه نه بابا. واسه راحتی خیالت هم میگم 

 که بله
 !میدونه

من و گفت: خوب حال میکنی ها. من هم یه زمانی دوست دوباره برگشت رو به 

 داشتم بازیگر
بشم؛ ولی خب نشد؛ اما تو داداش بازیگر، بیاف بازیگر قشنگ خودت رو کردی تو 

 .کار
دیگه جوش آورده بودم، چه اصراری داشت من رو ببنده به ریش رهام؟ خواستم 

 چیزی بگم که رهام
 :عصبانی تقریبا داد زد

 .و؛ تا جلوی وحید پتهات رو نریختم رو آب گمشو برولیلی خفه ش -
لیلی با نفرت گفت: پتهای که میگی اگه بریزه رو آب مال تو هم باهاش میاد. به پای 

 !من نپیچ
 .ساحل رو که نابود کردی الاقل با زندگی من بازی نکن

ت فمن همینطور گیج مثل اسکلها داشتم به اون دوتا نگاه میکردم که لیلی دوباره ر

 طرف وحید و
 :سعی کرد تند تند یه چیزهایی رو بهش توضیح بده، رهام هم کالفه گفت

 .معذرت میخوام. اون یه بچهی لوس و زبون نفهمه -
 با دودلی گفتم: قبال چیزی بین شما بوده؟

 اول با تعجب نگاهم کرد و بعد جدی گفت: نه. چرا همچین فکری کردی؟
کرد و خب حرفهاتون حس کردم شاید قبال  آخه اون جور که اون به من حمله -

 چیزی بینتون بوده
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 ...یا مثال ولش کردی
 .رهام باالخره خندید و گفت: نه بابا. دلیل حرفهاش کینهی شخصیش از منه

 میشه بدونم چرا؟ -
 .بیخیال؛ بیا بریم همه منتظر ما دو نفرن -
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کاوی نسبت به آخرین صحنههای فیلم هم گرفته شد و من مدام با حس کنج

 اتفاقات بین این
دخترعمو پسرعمو و حس بدی که از شنیدن اسم ساحل پیدا کرده بودم میجنگیدم 

 و سعی میکردم
 .زیر نگاه سنگین لیلی خوب بازی بکنم

ضبط که تموم شد رهام آروم ازم خواست اگه اشکالی نداره نهار نمونیم و من هم 

 قبول کردم، همین
 !مزدی این عجوزه رو بخورممونده بود بشینم شام نا

چون قرار شد نهار نمونیم، الکی گفتیم که یه کاری برای من پیش اومده که باید 

 برگردم تهران. رهام
رفت برای تو راهمون خوراکی بخره و سوییچ رو داد تا من برم تو ماشین بشینم. از 

 بقیه جدا شدم،
 :توقفم کردهنوز دستم به دستگیرهی در نرسیده بود که صدای لیلی م

 .میخوام یه چیزی رو بدونی -
 بیحوصله نفسی گرفتم و چرخیدم طرفش: چی رو؟

 !بهت نمیاد دختر بدی باشی. از رهام دور بمون. به خاطر خودت -
اصال از حرص تو هم که شده میخوام بچسبم بهش، حرفیه؟ گیری کردما! به جاش 
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 :عصبی گفتم
 یعنی چی؟ واسه چی باید دور بمونم؟ -
هام به احساسات هیچ کس اهمیت نمیده. یه پسر مغرور و ازخودراضیه که از رو ر -

 احساسات
 .بقیه رد میشه و عین خیالش هم نیست

 :خب غرورش که چیز بدی نیست! به جای این هم گفتم
 ... من احساسی به اون ندارم و -
دارم بذار حرفم تموم بشه. رهام باعث مرگ خواهرم شد، عزیزترین کسم! دوست ن -

 سرنوشت تو هم
 !مثل ساحل بشه، عاقل باش

من که رسما خشک شدم و لیلی هم رفت. یعنی چی؟ رهام یکی رو کشته؟ نه! گفت 

 باعث شده
نگفت کشته؛ ولی خب چه فرقی داره؟ وای خدا دارم دیوونه میشم، ساحل چه رابـ 

 ـطهای با رهام
 داشته؟
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نه؛ ولی عقلم روز اول آشناییم با رهام ته دلم نمیخواست حرفهای لیلی رو قبول بک

 رو خیلی راحت
به یاد داشت؛ یه پسر مغرور و خودخواه و سرد! اصال چی شد که ما خودمونی شدیم؟ 

 فقط چون
براش تیشرت خریدم؟ چرا هنوز با همه سرد و خشکه جز من؟ چرا من دلم نمیخواد 

 حرفهای لیلی
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 .ره! من نمیذارمرو باور کنم؟ جواب واضح بود؛ ولی امکان ندا
حماقتی که چندسال پیش کردم رو دوباره تکرار نمیکنم. اصال مگه یه قلب چندبار 

 عاشق میشه؟
 !اصال من عاشق بودم؟ االن هستم؟ وای خدایا

 :بدون فکر بیشتر یه پیام به وکیلم فرستادم که همون موقع رهام اومد
 ا  چرا سوار نشدی؟ -
 ها؟ -
 پارمیدا خوبی؟ -
 .آره -
ون حرف نشستم تو ماشین. تو راه اولش سعی داشت سر حرف رو باز کنه؛ ولی با بد

 جوابهای
کوتاه و گیج من بیخیال شد. بقیه راه رو فقط خوراکی خوردیم و بعد بدون حرف من 

 رو رسوند و
 .رفت

تا رسیدم خونه سوییچ خودم رو برداشتم و روندم هتلی که هلیا رفته بود. دلش 

 نمیخواست
بفهمن قراره یه ترم مرخصی بگیره و بمونه ایران، میخواست که بتونه  خانوادهش

 آزادانه راشا رو
ببینه و واسه همین تو هتل اتاق گرفته بود. تا رسیدم رفتم باال و در اتاق هلیا رو زدم 

 که کمی بعد
 :صداش اومد

 کیه؟ -
 .منم -
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ی تنش بود، در رو باز کرد و من حسابی تعجب کردم؛ لباس خواب سیاه و سادها

 هیچ آرایشی
نداشت و چشمهاش حسابی سرخ بودن و موهاش پراکنده و افشون دور صورتش بود. 

 هولش دادم
 :و رفتم تو و در همون حال پرسیدم

 186 

 
 میدونی ساعت چنده؟ تو خواب بودی؟ -

کالفه و خسته نگاهی به ساعت روی دیوار که سه و نیم رو نشون میداد انداخت و 

 :گفت
 نیست. چی میخوری؟مهم  -
 .هیچی. بیا بشین، اومدم حرف بزنیم -
 .بگو -
 .برو اول یکم به خودت برس بعد؛ برو ببینم -

چشمهای خستهاش رو مالید و بیحرف رفت تو یکی از اتاقهای سوئیت و کمی بعد 

 که اومد بیرون
یه شلوار گرمکن سیاه با تاپ سیاه باالی ناف تنش بود، پوست سفیدش تو اون 

 سها باعث شد بالبا
شیطنت فکر کنم، اگه راشا این طوری میدیدش عمرا ولش میکرد. موهاش رو شونه 

 کشیده بود و
 :صاف رو شونههاش انداخته بود و آرایش مالیمی داشت. با لبخند گفتم

 .حاال شد؛ اول تو همه چیز رو تعریف کن -
دن از روز اول کالفه خودش رو پرت کرد رو مبل کنارم و شروع کرد به تعریف کر
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 آشناییش با راشا تا
رسید به دیشب و اینکه صبح به راشا پیام داده؛ ولی راشا با یه جواب خیلی تند ازش 

 استقبال کرده
 !و گفته که هیچ وقت نمیتونه دوباره جایی تو دلش باز کنه

پارمیدا من عاشقشم. باورت نمیشه وقتی دیشب نگاه پر نفرتش رو دیدم چطور  -

 ابودشکستم و ن
شدم. تمام این سالها به خودم میگفتم حتما هنوز هم تو فکرمه و خبر مجرد بودنش 

 بهم امید
ادامه میداد که یه روز برمیگردم و پیداش میکنم. حتی یه مدت از طریق دوستهام 

 پیگیرش هم
شدم؛ ولی آدرس و شمارهش عوض شده بود و گمش کردم تا اینکه خدا خواست تو 

 تولد تو ببینمش
 .بفهمم که از دست دادمشو 

 .بلند زد زیر گریه و من متعجب از اشکهای هلیای مغرور بغلش کردم
بعد از چهارده سالگی ما فقط اشکهای هلیا رو سر ماجراهای راشا دیدیم و این عمق 

 عشقش رو
 :نشون میداد که حتی دیگه غرورش هم براش مهم نیست؛ کالفه گفتم

 پس چرا ولش کردی و رفتی؟ -
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من نمیدونستم چقدر دوستش دارم، فکر میکردم حتما بهش وابسته شدم و نباید  -

 سر یه عشق
بچگونه که از سرم میافته به بخت و آیندهام پشت پا بزنم. از طرفی هم بابا شرط 

 گذاشته بود که
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اگه راشا بپذیره به خاطر من از کارش بگذره و باهام بیاد با ازدواج ما موافقت میکنه؛ 

 راشا باولی 
اینکه هرکاری کرد تا من بمونم و حتی برام حلقه خرید در برابر تمام التماسهام 

 گفت نمیتونه
بیاد؛ من هم رفتم؛ ولی تازه اون موقع بود که فهمیدم تو اینرمانهای عاشقانه چی 

 میگن؛ من نابود
 شدم، با دوری از راشا، ذره ذره بدون نفسم سوختم و ساختم، نمیتونستم برگردم؛

 ولی تمام
فیلمهاش رو دانلود میکردم و هر شب بعد از درسها، کارم کنترل کردن پیج اینستای 

 .اون بود
هلیا میدونی شرطی که گذاشتید خیلی مسخرهست؟ حتی به قول خودت تو  -

 رمانها هم همچین
 .شرط مزخرفی نمیذارن

 :لبخند بیجونی زد و گفت
ا این شرط من همیشه میتونم راشا رو من عاشقشم، شاید تو و اون نفهمید؛ ولی ب -

 .داشته باشم
اون به خاطر غرورش تا تهش پای شرطش میمونه و حتی اگه ببازم باز پیششم و 

 اون رو عاشق
 !خودم میکنم واگه ببرم هم مال من میشه

 !با چشمهای گرد شده گفتم: دیوونهای
 :لبخندی زد دوباره و گفت

 م؟ولش کن. تو چیکارها میکنی با پرها -
فعال اول باید تکلیفم رو با خودم روشن کنم؛ یه مدت میرم لندن تا تو تنهایی فکر  -
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 کنم و هم درسم
رو ردیف بکنم و بیام تهران. یه سر هم باید برم سر خاک مامانی چند وقت پیش 

 .خوابش رو دیدم
 پس میخوای خلوت بکنی. به چی میخوای فکر کنی؟ -
 .که نمیدونم جاش االن کجای زندگیمه خودم...پرهام...حتی یه حس گنگ -
 کی میری؟ -
وکیلم برام بلیط ترکیه جور کرده؛ االن میرم وسایل ضروریم رو جمع کنم و برم  -

 خونه و به بهانهی
درسهام بابا و مامانم رو راضی کنم و برم ترکیه، سه روز بعدش هم از اونجا میرم 

 .لندن

 188 

 
 .رسیدی بهم زنگ بزن -
 .حتما گلم -

همدیگه رو بغـ*ـل کردیم و خداحافظی کردیم و من با یه ذهن مشغول روندم 

 .خونه
*** 

 دو ماه بعد
االن دوماهه لندنم، اوایل خیلی دلتنگ بودم و تنهایی حوصلهم سر میرفت؛ ولی 

 کمکم درست شد
و یه صفحهی جدید تو زندگیم باز کردم تا کمی دل و مغزم آروم بشه و بعدش برای 

 .دمهمیشه برگر
هلیا هر روز خدا سر راه راشا سبز میشد و فقط به هیربد گفت که برگشته و االن هم 
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 درگیر نرم
کردن راشا بود و از طرفی اگه تا سه هفته دیگه بر نمیگشت کال از لیست بورسیه 

 .خط میخورد
راستی گفتم که داریوشم رفت خواستگاری شادی؟ اونها هم تو مرحلهی آشنایی 

 هستن، هنوز همه
چیز فقط بین خانوادههاست و با هم میرن بیرون؛ شادی میگفت پرهام هم برای 

 خواستگاری از
 .شارلوت قراره با خانوادهش بیاد لندن

دیگه االن زیاد برام مهم نبود؛ چون بعد از دو هفته فکر کردن راحت به این نتیجه 

 رسیدم که
شناس هم رفتم و اون احساسم به پرهام هیچ وقت عشق نبوده. اینجا پیش یه روان

 گفت تو اون سن
همهی دخترها فکر میکنن عاشق یکی از نزدیکانشون هستن و اون رو برای 

 خودشون بزرگ میکنن
 و خیلیهاشون خیلی زود میفهمن اصال احساسی ندارن و بعضیها احمق با بزرگ

 ِ من
 هم مثل

 .کردن این موضوع برای خودشون مشکل درست میکنن
و همه فهمیدن من بازیگر شدم و این خبرها همزمان با  راستی فیلمم پخش شد

 فامیل دروغینم تو
فیلم مثل بمب صدا کرد که البته شمسایی فهمید ولی قبول کرد من با اون فامیلی 

 به همه معرفی
بشم. راشا و پیمان هم مجبور شدن یه بار تو تولد الدن به همهی فامیل توضیح 

 !بدن
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بیاجازه بازیگر شدنم باهام سرسنگینه؛ ولی اون هم البته بابا هنوز هم به خاطر 

 درست میشه. البته
یه چیز دیگه هم فهمیدم، تو این چند ماهی که ایران بودم و همبازی رهام، یه 

 حسهایی بهش پیدا
کردم و این بار با عقلم، در مورد اخالق، وضعش و حرفهای دختر عموش فکر کردم و 

 به این نتیجه

 189 

 
د جلوی احساسم رو بگیرم؛ چون قصد داشتم بازیگری رو ادامه بدم و رسیدم که بای

 ممکن بود یه
 .روزی دوباره ببینمش

البته در کنار بازیگری میخوام بیمارستان هم برم و فقط تو جراحیها کمک کنم، 

 کوروش هم با
نظرم موافقه؛ چون باالخره من با علم جدید تو لندن درس خوندم و حیفه که ازش 

 .نکنم استفاده
کارهای ادامه تحصیلم رو هم پیمان داره درست میکنه تا تو دانشگاه شهید بهشتی 

 خودمون ادامه
بدم و با توجه با مدرک و تحصیالتم و دانشگاهی که ازش میخواستم درخواست بدم 

 کارم راحت
 .بود

مثل تمام این دوماه تو حیاط خونهی مامانی لم داده بودم و نقاشی میکشیدم و واسه 

 خودم زیر
لب آهنگ میخوندم. این چند وقت خاطراتم رو مینوشتم و واسه یه مدت کوتاهم 

 کالس طراحی
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 .ثبت نام کردم و یه چندبار هم با دوستهای سابقم رفتم بیرون
حوصلهام حسابی سررفته بود، تو یه لحظه تصمیم گرفتم برم سر خرت و پرتهای 

 مامانی که از
 .لبومهای قدیمی رو نگاه کنمزمان مرگش دست نخورده بود و آ

وای خدا بچگی بابا چه باحال بود، از همون بچگی تو همهی عکسها چسبیده بود به 

 .مامان
از وسط یکی از آلبومها یه پاکت افتاد بیرون که دست خط مامانی روش جلب توجه 

 میکرد
 "دوقلوهای عزیزم"

پاکت رو برعکس کردم تو ذهنم تک تک دوقلوهای فامیل رفتن و اومدن تا اینکه در 

 و عکسهای
 .توش ریخت بیرون

اولین عکسی که گرفتم دستم و نگاه کردم یه عکس سونوگرافی بود و برای دکتری 

 مثل من سخت
نبود که بگم بچهها یکیشون دختر بود و یکیش پسر. عزیزم! تنها دختر و پسر دوقلو 

 تو فامیل پریا و
 .پیمان بودن پس حتما سونوی اوناست

م عکس بعدی تمام معادالتم بهم خورد و حتی گیج شدم. دوتا نوزاد به تا رفت

 سفیدی برف با
چشمهای بسته و کپی هم تو دستگاه بودن. مطمئنم اینها پیمان و پریا نبودن؛ چون 

 عکس نوزادی
اونها رو دیده بودم و اینقدر هم سفید نبودن! عکس بعدی باز هم از دوقلوها بود که 

 حدودا دو یا
ه بودن، رو تخت دونفره خوابیده بودن و داشتن میخندیدن و چشمهای سه سال
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 گربهای عسلیشون

 190 

 
میدرخشید! عکس از دستم افتاد و ذهنم سفر کرد به هفتهی اول برگشتنم به ایران 

 و خرید رفتنم با
 !راشا

تو مغازه اول کلی با هم کلکل کردیم که کی پول مانتوی من رو حساب بکنه و آخر 

 ا با اخمهم راش
کارتش رو برداشت و کیف پولش رو داد دست من و غرید: این رو نگه دار و کم 

 حرف بزن، وقتی یه
 .مرد همراهته نباید دست تو جیبت بکنی

با سرتقی شونهای باال انداختم و به کیف نگاه کردم که چشمم خورد به عکس 

 بچگیش. راشا
دودا سه سالش بود تو عکس، میگفت اون قدیمیترین عکسیه که از خودش داره و ح

 یه پسر سفید
 !مثل برف و تپل با موهای پریشون و چشمهای براق گربهای

حاال این عکس؟! من مطمئن بودم اشتباه نمیکنم، عکس بچگی راشا کنار بچگی من 

 !روی تخت بود
حتی نمیتونستم تو ذهنم معنی این عکس رو درک بکنم و چند لحظه فقط هنگ 

 داشتم به عکس
وم نگاه میکردم که یهو انگار مغزم از شوک در اومد و یه جمله تو ذهنم زنگ روبر

 !داداشم "زد
 "!داداش دوقلوم

 !ناخودآگاه زبون باز کردم و اول آروم؛ ولی بعد با داد گفتم: راشا داداش واقعی منه؟
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خیلی زود موبایلم رو درآوردم و از رو عکسها عکس انداختم و تو اینستام یه گروه باز 

 کردم و شادی
و هلیا و کاوه رو اد کردم و عکسها رو فرستادم تو گروه و زیاد طول نکشید که گوشی 

 داشت از
پیامهای هرسه شون که در مورد عکسها میپرسیدن میترکید. همه چیز رو براشون 

 نوشتم که هر
 :کدوم یه چیز گفتن

 .شادی: از اول هم من متعجب بودم که چرا اینقدر شبیه همید شما
هلیا: کار سرنوشت رو نگاه کن تو رو خدا، شوخی شوخی جدی شد و داداشدار شدی 

 .ها
 !کاوه: تصادف رو نگاه تو رو خدا

خودم هم هنوز هنگم. اگه راسته چرا تا حاال هیچ کس به من نگفته داداش  -

 داشتم؟
شادی: نمیدونم وهلل، حتما یه چیزی هست وگرنه چرا باید راشا دور از شما بزرگ 

 ه؟بش
هلیا: وای خدا، من رو مجبور کنید جلوی زبونم رو بگیرم، وگرنه همه چیز رو به راشا 

 .لو میدم
 .خیلی هیجان زده شدم

 191 

 
 !کاوه و شادی و من همزمان نوشتیم: نگی ها بهش

 :هلیا چندتایی ایموجی خنده فرستاد و نوشت
سخته همچین نترس بابا، مگه به رازداری من شک دارید؟ ولی خدایی خیلی  -
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 .چیزی رو بهش نگم
 !وای پارمیدا فکر کن... تو شدی خواهرشوهرمن

 :نمیدونستم از دست این دختر بخندم یا حرص بخورم
 .خب حاال تو هم -

 کاوه: هلیا االن جدی جدی تو ذوق کردی که یهو خواهرشوهردار شدی؟
 .وق مرگ شدشادی: واقعا ها، مردم دلشون میخواد خواهر شوهر نداشته باشن این ذ

نگاه تو رو خدا چطور از بحث اصلی دراومدن اینها، ایموجی عصبانی فرستادم و 

 :نوشتم
 حاال باید چیکار کنم؟ -

 :هرسه ساکت بودن که کاوه که همیشه بین من و هلیا منطقیترینمون بود نوشت
جور کن و کمی هم از DNAباید با مدرک بری جلو. اگه تونستی اول یه تست  -

 ات تحقیقخانواده
کن جوری که شک نکنن، خواستی هم فقط به خواهرت بگو. بعد که کامل مدرک 

 داشتی و خودت
 .هم مطمئن شدی با راشا حرف بزن

 .راست میگی، مرسی داداش -
کاوه ایموجی خجالتی گذاشت و هلیا شروع کرد به مسخره بازی و کلکل با کاوه، نتم 

 رو خاموش
، حاال من یه داداش داشتم. کسی که هم قیافهش کردم و دوباره زل زدم به عکسها

 شبیه منه و هم
قلبا نزدیکترین کس منه! کسی که همیشه درکم کرده بود. خدای بزرگ اینها دقیقا 

 خصوصیات
راشا بود. به جز موهامون، اگه حالت دخترونه پسرونهی چهرهمون رو نادیده 
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 میگرفتی و کمی راشا
نداشت! از طرفی هم من از همون دیدار اول رو آرایش میکردی هیچ فرقی با من 

 .حسش کرده بود
هم من و هم اون این پیوند رو احساس میکردیم. اون همیشه احساسم رو میفهمید 

 و تو شرایط
سخت کنارم بود، تو همین مدت کوتاه طوری از نزدیکترینام شد که اگه کس 

 دیگهای بود امکان
همراهم بود و ماهها تنها دوست من تو نداشت! کسی که از لحظهی به وجود اومدنم 

 شکم مادرم
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بود، اون تو تمام اولین لحظات و سالهای عمرم باهام بود، معلومه که بایدم باهاش 

 حس آشنایی
 !میکردم

االن دلیل تمام احساس عجیبم مشخص میشد، پارهی تنم، قل من، راشا همیشه 

 حتی با دوریش
دم؟داشتم فکر میکردم به چه بهانهای برگردم نزدیکترینم بود. چرا زودتر نفهمی

 ایران؛ چون به
همه گفته بودم که تا عروسی پیمان قرار نیست برگردم و کار دارم؛ ولی االن باید 

 برمیگشتم تا سر
 .از همه چیز دربیارم

کلی کار داشتم و کوچیکترین دغدغهام خرید لباس برای عروسیهای پشت سرهمی 

 بود که تو ایران
 !بودمنتظرم 
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اول یه زنگ به وکیلم زدم تا تو اولین پرواز به ایران واسهام جا پیدا بکنه، بدبخت 

 انگار بیکاره، کارش
 .شده خرید بلیط واسه من؛ ولی به درک، پولش رو میگیره خو

بعد هم پا شدم برم بیرون واسه خرید لباس. یه شلوارک گشاد صورتی و یه تاپ 

 تنگ سفید تنم
و با یه شلوار لی عوض کردم و کیفم رو با یه کت برداشتم و رفتم بود. فقط شلوارم ر

 .بیرون
بیحوصله و با یه فکر مشغول، دو دست پیراهن مجلسی و بلند و یه پیراهن کوتاه و 

 خوشگل
خریدم، داشتم از پاساژ میرفتم بیرون که چشمم خیره موند رو یکی از مغازه، یه 

 پیراهن پرنسسی
رین میدرخشید؛ لباس مورد نظر یه دکلتهی زرشکی بود مثل ستاره درست وسط ویت

 که ساده ولی
شیک و اصیل بود. رفتم تو مغازه و پروش کردم و موقع حساب کردن لباس با 

 شنیدن قیمتش
گوشهام سوت کشید، چه خبره؟ با غرغر و حتی کمی هم از درون بغض واسه پولهای 

 قشنگم اون
بعد هم نشستم و مشغول فکرکردن شدم  رو هم خریدم و با دست پر برگشتم خونهو

 که چه غلطی
بکنم و یه زنگ مجدد هم به وکیل زدم که گفت بلیط رو واسه هفتهی بعد دوشنبه 

 *** .جور کرده
 دوشنبه شب

فقط خدا میدونه چه حالی بودم تا اینکه باالخره روز موعود رسید و پروازم نشست تو 

 .زمین ایران
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داد که حدود دو ماه دیگه عروسی خودش و کوروش و پریا بهم زنگ زده بود و خبر 

 همزمان پیمان و
رویاست. به خاطر استرسم خیلی نتونستم در مقابل ابراز هیجانش همراهیش کنم و 

 فکر کنم
ناراحت شده از دستم. میخواستم در مورد راشا از پریا و پیمان بپرسم؛ چون وقتی ما 

 به دنیا اومدیم
ه راشا وقتی سه ساله بوده گم شده باشه اونها هم هفت اونها چهارساله بودن و اگ

 ساله بودن و
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احتماال یه چیزهایی یادشون مونده؛ ولی مطمئن نبودم که بازجوییشون اون هم 

 نزدیک عروسیشون
فکر خوبی باشه، در واقع درست نبود اون زمان بهشون استرس بدم، پس مجبور بودم 

 جلوی خودم
 .رو بگیرم

فتم خونهی خودم و وسایلم رو گذاشتم اونجا. هول هولی ماشینم رو تا رسیدم ر

 برداشتم و رفتم
خونهی مامانینا. حاال میفهمیدم چرا من تنها یکی دوتا عکس سالهای قبل از سه 

 سالگیم داشتم؛
چون اکثرا دونفره بودن! تا رسیدم خونه ماشین رو دادم پارکینگ و در حالی که 

 اطمینان داشتم از
داها فهمیدن اومدم، رفتم تو که دیدم راشا هم خونهی ماست و همه دور هم سر و ص

 دارن با
شوخی و خنده فیلم نگاه میکنن که البته با باز شدن در همه برگشتن و اولین نفر 

 پریا واکنش
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 :نشون داد و جیغ زد
 پارمیدا! تو کی اومدی؟ -

م تعجب کنه. گیج سعی نگاه با محبتم خیره به راشا بود که باعث شد از طرز نگاه

 کردم حواسم رو
 :بدم به پریا و گفتم

 .یکی دوساعته رسیدم -
با دیدن نگاه مشکوک پیمان دیگه سعی کردم کال به راشا نگاه نکنم، رفتم جلو و اول 

 بابا و مامان و
بعد پیمان و پریا رو بغـ*ـل کردم و سرسری فقط سری واسه راشا تکون دادم. فقط 

 خدا میدونست
لم داشت پر میکشید برای دوباره بغـ*ـل کردن برادرم. کسی که دیر اومده بود؛ که د

 ولی به طرز
عجیبی احساسی که بهش پیدا کرد بودم قویتر از احساسم به پیمان بود! شاید چون 

 اون قل من
بود. خیلی شنیده بودم که قلها از لحاظ احساسی هم رو میفهمن و بهم وابستهان، 

 حتی خیلی
که دیده بودم صمیمیت و وابستگی که بین پیمان و پریا هست چقدر قویه شده بود 

 و حاال داشتم
 .تجربهش میکردم

 بابا: دخترم چرا نگفتی میخوای بیای؟ مگه کارهای مدرک و درسهات تموم شدن؟
نگاه مشکوک و سرزنشگر بابا باعث خجالتم شد، اونها همیشه بهم اعتماد داشتن و 

 گذاشتن که
صمیم بگیرم و من با کارهای عجیب این چند وقت، داشتم گند میزدم برای خودم ت

 .تو این اعتماد
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 :ناچار باز هم دروغ گفتم
آره بابا، همه چیز حله دیگه، درخواست انتقالم رو هم از همونجا فرستادم واسه  -

 .دانشگاه تهران
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 .البته این یکی راست بود

لباسی که اینجامونده بود، لباسم رو عوض  خیلی زود رفتم تو اتاقم و از بین چندتا

 کردم و رفتم
 :پایین پیش بقیه

 چی نگاه میکنید حاال؟ -
 !مامان:فیلم جدید راشا جانه.کمدیه و خیلی باحاله

 .پریا: فیلم هنوز نرفته رو پردهی سینما؛ ولی با پارتی بازی آقا راشا ما داریم میبینیم
 .قبل از پخششوا چطور؟ فیلم خودم رو به من ندادن  -

راشا لبخندی زد و گفت: کارگردانش از دوستانمه، تازه خود فیلم هم از فردا تو 

 سینماها پخش
 .میشه. من فقط یه روز زودتر گیرش آوردم

آهان آرومی گفتم و سرم رو انداختم پایین. مثل اسپند رو آتیش بودم و سعی 

 میکردم به راشا نگاه
 .سات االنم رو درک یا توصیفش بکنمنکنم، واقعا اصال نمیتونستم احسا

تا گوشیم تو جیبم لرزید بیرون آوردمش تا خاموشش کنم؛ ولی چشمم خورد به 

 اسم فرستندهی پیام
و نگاهش کردم، داشت با اخم به تلویزیون نگاه میکرد؛ ولی گوشی تو دستش بود؛ 

 پیامش رو باز
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 .کردم
زود برگشتی؟ نکنه باز در مورد  چت شده پارمیدا؟ خوبی؟ اونجا اتفاقی افتاده که -

 پرهامه؟ رهام
میگفت حتی وقتی بهت زنگ زده تا در مورد جشن اکرانتون بگه هم جواب نداده 

 بودی، به زنگهای
 !خود من هم که یه هفته بود جواب نمیدادی؟

از وقتی فهمیده بودم داداشمه مثل بچهها از حرف زدن باهاش فراری شده بودم تا 

 مبادا چیزی لو
دم و ظاهرا حواسش بوده؛ ناخودآگاه لبخندی اومد رو لبم که با لحن مشکوک ب

 :مامان پر کشید
 .پارمیدا جوک میخونی؟ بگو ما هم بخندیم -

 :همه داشتن به من نگاه میکردن. به زور سعی کردم عادی باشم
وا مامان خوبه گریه کنم؟ شادی پیام داده طبق معمول، شما فیلمتون رو نگاه  -

 .کنید
 :تا همه بیخیال من شدن، واسهاش فرستادم
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خوبم بابا چیزیم نیست. اومدنم یهویی شد و واسه همین به کسی نگفتم. دلیل  -

 جواب ندادنهام
 .رو هم بعدا میگم

 .خیلی زود خوند و اخم کرد
 مشکلی که نیست؟ -

 :با زحمت خوشحالیم از نگرانیش رو پنهان کردم و نوشتم
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 !ریم از خوشحالیهنه بابا. بیقرا -
وقتی خوند سرش رو بلند کرد، با تعجب و ابروهای باال رفته نگاهم کرد که من هم با 

 شیطنت
چشمکی بهش زدم که تا برگشتم با نگاه عجیب پریا مواجه شدم، هول کرده پا شدم 

 و با شب
 .بخیری رو به جمع گفتم خستهام و رفتم تو اتاقم

ی رشا با خوشی خندیدم. نمیدونم چه مرگم شده تو اتاق با خوندن دوبارهی پیامها

 بود؛ ولی انگار
مثل عقدهایها تازه خانوادهدار شده بودم، منی که ته تغاری خونه بودم و عزیز همه و 

 هیچ چیزی
 .کم نداشتم حاال محبتهای راشا برام شیرینتر از اونها بود

 !رو میدادمDNAباید ترتیب یه آزمایش 
ردا صبحش تا بیدار شدم رفتم بیمارستان. فردا جمعه بود اون شب زود خوابیدم و ف

 و قرار بود کل
روز رو با خانوادهام بگذرونم، پس باید کارها رو همین امروز تموم میکردم، تا رسیدم 

 بدون هیچ
اجازهای رفتم تو اتاق کوروش که دیدم آنیتا هم اونجاست و با دیدن من هردو 

 لبخندی زدن و
 :پاشدن

 .آنیتا: سالم
 .کوروش: سالم بر خواهر زن عزیز ما. خوب در رفتی ها

 سالم، خوبید؟ چه خبرها؟ خیره؟ -
 .کوروش: خبرها که دست توئه خانم بازیگر
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 .آنیتا: اومده بودم از کوروش یه چیزی بپرسم
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کوروش با نیش باز گفت: امیر از آنیتا خوشش اومده و تا ما از هم جدا شدیم رفته 

 .خواستگاریش
 .یتا اومده در مورد اون بپرسهآن

با ذوق دستهام رو کوبیدم بهم و گفتم: وای آنیتا امیر ماهه. از دستش نده، خیلی 

 پسر خوبیه و
این مدت هم مثل برادر تو بیمارستان هوام رو داشته و برام عزیزه، تازه یه خواهر 

 شوهر گل هم
 .گیرت میفته

 .واب بدمآنیتا لبخند شیرینی زد و گفت: امشب قراره ج
 خب؟ -

 .با خجالت گفت: جوابم مثبته. قراره یه مدت نامزد بشیم تا بیشتر با هم آشنا بشیم
کمی مردد نگاهش کردم و آخر دل رو زدم به دریا و گفتم: آنیتا یه چیز بگم ناراحت 

 نشی؟
 .آنیتا: بگو

 خب راستش چون امیر هم برام مثل یه برادر عزیزه میگم ها، اگه هنوز دلت با -

 پرهامه بهش بگو؛
 .حقشه که بدونه

 :آنیتا قیافهش گرفته شد ولی بازم لبخند زد
قبل از اینکه بیاد خواستگاریم کوروش همه چیز رو بهش گفته؛ ولی بازم اومد. من  -

 هم شب
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خواستگاری باهاش صحبت کردم. من دیگه با پرهام کاری ندارم و امیر گفت قراره 

 کمکم بکنه تا
شق خودش رو تو دلم بذاره؛ من هم بهش ایمان دارم، به نظر فراموشش بکنم و ع

 اون قدر خوب
 .میاد که بتونه من رو عاشق کنه

 !از ته دل گفتم: پس مبارکه
 :کمی بعد آنیتا رفت و من هم به کوروش گفتم

 امیر از کجا آنیتا رو دیده؟ -
دی شن نامزوا! یادت نیست امیر بهترین دوست منه؟! تو اکثر جشنهای فامیلی و ج -

 ما هم بود و
چند باری هم که آنیتا اومده بیمارستان واسه حرف زدن دیده بودش و من خنگم هر 

 بار از آنیتا
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براش تعریف میکردم و حواسم نبوده که آقا داره از آنیتا خوشش میاد. تا بهش گفتم 

 ما طالق
تا شمارهی آنیتا رو  گرفتیم و از پرهام هم جدا شده مثل احمقها اونقدر بهم گیر داد

 .بهش دادم
 !عجب -
 آره. حاال اونها رو بیخی، کاری داشتی تو؟ -

 :یکی محکم کوبیدم تو پیشونیم و گفتم
 .وای خوب شد یادم انداختی. یه چیزی ازت میخواستم -
 چی؟ -
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یه نمونهی مو میخوام امروز بدم آزمایشگاه برای تست دی ان ای، هماهنگ بکن با  -

 پارتیبازی
 .ین امروز جوابش رو تحویلم بدنهم
 سخته. حاال واسه چی میخوای؟ -
 مهمه. بعدا میفهمی. میشه هماهنگ کنی؟ -
 آره حله. کی میبری؟ -
 .نمیدونم، احتماال دوسه ساعت دیگه -
 .باشه تو برو من میسپارم بهشون -
 .مرسی واقعا. من برم دیگه، بای -
 .خداحافظ وروجک -

میق که از کدوم قبرستونی نمونهی موی راشا رو گیر بیارم با انرژی و البته فکر ع

 نشستم تو ماشین و
 .شمارهاش رو گرفتم

 بله؟ -
 سالم پارمیدا. چه خبر؟ -سالم راشا.  -
 هیچی...چیزه...راشا؟ -
 بله؟ -
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 االن کجایی؟ -
 .خونه -

فکر خودشه! خونهاش تنها جایی بود که جز سرش میشد موهاش رو پیدا کرد! بدون 
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 تند تند برای
 :اینکه نتونه مخالفت بکنه گفتم

 .وای من هم کارت دارم و اتفاقا بیرونم، آدرس خونهات رو بفرست بیام، فعال -
تلفن رو قطع کردم و منتظر شدم تا از شوک پررویی من دربیاد. حدودا پنج دقیقه 

 بعد پیام حاوی
فاصله داشتم و هیچ  آدرس برام اومد و بدبختانه من فقط ده دقیقه با خونهش

 ایدهای نداشتم که
 !چی بهش بگم و چطور یه تار از موی اون رو پیدا کنم

در حالی که تمام ذهنم درگیر بود تا یه بهانهی خوب برای رفتنم به خونهاش جور 

 کنم روندم طرف
 !آدرس و وقتی رسیدم هنوز هم بهونهای نداشتم
و آسانسور و طبقهی چهار رو زدم در حالی که کم مونده بود گریهم بگیره رفتم ت

 ....که
 !ایول فهمیدم

با ذوق پیاده شدم و درش رو زدم، تا در رو باز کرد و با قیافهی گیجش روبرو شدم 

 :گفتم
 نمیذاری بیام تو؟ -
 .چرا چرا بیا. خوش اومدی -

کنار کشید و من هم پرو پرو رفتم تو و نگاهی به کل خونهی حدودا نود متریش 

 نیش بازکردم و با 
 :گفتم

تا من تو خونهات فوضولی میکنم برو برام آب بیار بیزحمت؛ بدجور تشنمه. بیرون  -

 هم المصب
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 !گرمه
 !البته تو ماه آبان گرما کجا بود نمیدونم؟

 :تا رفت تو آشپز خونه بلند گفتم
راشا اتاقت کجاست؟ اشکال نداره برم؟ باید موهام رو درست کنم، ک ش  سرم باز  -

 .شده
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 :در حالی که هنوزم داشت با تعجب نگاهم میکرد گفت

 .در سیاهه. راحت باش -
زود خودم رو انداختم تو در سیاهه و بدون توجه به چیدمان خاکستری اتاق چشمم 

 به یه سیستم
صوتی قوی کنار دیوار هم خورد، خودم رو رسوندم به آینهش و شونهی روی میزش 

 رو برداشتم و با
ردم و تنها تار مویی که روی شونه مونده بود و از بلوندیش داد میزد دقت بررسیش ک

 که موی
راشاست برداشتم و گذاشتم الی یه دستمال تو جیبم و دستی به شالم کشیدم که 

 همون موقع راشا
 :اومد تو

 خب حاال چیکار داشتی؟ -
 :آب رو ازش گرفتم و گفتم

 :با گیجی و تعجب گفتاومده بودم درمورد رهام ازت یه چیزی بپرسم!  -
 رهام؟ -

 :کمی من و من کردم و در آخر تصمیم گرفتم موضوع رو بزرگ جلوه بدم و پرسیدم
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 رهام کسی رو کشته؟ -
راشا همین طور با چشمهای گرد شده زل زد به من و اصال حرفی نمیزد. چند بار 

 دهنش رو باز کرد
 :چیزی بگه؛ ولی باز پشیمون شد و بست که گفتم

 تو از کی باهاشی؟ چقدر میشناسیش؟اصال  -
مصمم گفت: کی این چرت و پرتها رو بهت گفته؟ رهام رو من نه ساله میشناسم، 

 درسته تازه با
هم صمیمی شدیم ولی خیلی وقته از دوستهامه. کسی رو هم نکشته! اصال برای تو 

 چرا مهم شده؟
موش رو دیدم. مثال دودل گفتم: روزی که آخرین پالن رو ضبط میکردیم دختر ع

 اون بهم گفت به
خاطر خودم هم که شده از رهام دور بمونم؛ چون اون خواهرش رو کشته! خب من 

 هم خیلی
ترسیدم و یه مدتم هم واسه فرار از مهمونی اکران و ندیدن رهام و هم کارهای 

 .درسم رفتم لندن
ت کاری امروز یهویی یادم افتاد و تصمیم گرفتم ازت بپرسم؛ چون من یه درخواس

 دارم و میخوام
بازیگری رو ادامه بدم و ممکنه باز هم رهام رو ببینم؛ میخواستم بدونم چطور رفتار 

 .کنم
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 !اوف دهنم کف کرد

 :با تعجب گفت
 تو از کجا لیلی رو دیدی؟ -
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 :با بهت گفتم
 تو میشناسیش؟ -
 .آره. اول جواب سئوالم رو بده -
 .. اونجا دیدمش؛ حاال تو بگو جریان چیهبا وحید صدابردارمون نامزد کرده -
لیلی دروغ گفته. دختر بدی نیست؛ ولی کینهی بزرگی از رهام داره که همهش یه  -

 .سوء تفاهمه
من نمیتونم سرّ رهام رو بهت بگم؛ ولی میتونم با اطمینان بهت بگم که اون قاتل 

 نیست و بهتره
 .ازش نترسی

میرم. شرمنده اومدم مزاحم تو هم شدم؛  وای خدا خیالم راحت شد، پس من دیگه -

 ولی مسئلهای
 .نبود که بشه تلفنی بگم

 اشکال نداره حاال پیشنهاد جدیدت چی هست؟ -
یه سریال عاشقانه کمدیه. نمیدونم از پس موضوع طنز برمیام یا نه؛ ولی از  -

 موضوعش خوشم
 .رفهای هستیاومده. فیلمنامهاش رو برات میفرستم نظرت رو بگو، به هرحال تو ح

حتما بفرست. نباید همین اول کارت مثل ندیدهها هرکاری رو قبول بکنی وگرنه  -

 زود کنار گذاشته
 !میشی، بذار مردم با فیلمهای خاص و قوی بشناسنت

 .حتما. باز هم مرسی، خداحافظ -
 .به سالمت -

ه داز خونهاش بیرون رفتم و زودی نشستم تو ماشین و روندم بیمارستان. ساعت ش
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 بود دو که من
نمونه رو تحویل آزمایشگاه دادم و از خودم هم خون گرفتن، من هم رفتم یه سر به 

 ریحان بزنم؛ تنها
 .و تو بخش اطفال پیداش کردم و رفتم پیشش
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 .سالم جیـ*ـگر -
وای سالم پارمیدا. خیلی نامردی به خدا، رکسانا که برگشت سر خونه زندگیش  -

 پاریس و تو هم که
 .رفتی و دیگه نیومدی

 .شرمنده عزیزم، قول میدم کمی بیشتر به بیمارستان سر بزنم -
 .امیر میگفت از کوروش شنیده که برگشتی لندن -
آره رفته بودم کارهای انتقالم به تهران رو جور کنم. میخوام درسم رو ادامه بدم و  -

 گفته بودن اگه
 .ودتر درست میشهاز طریق خود دانشگاهم انتقالی بخوام کارها ز

 حاال درست شد؟ موندگار شدی یا هنوز هم یه پات اون طرفه؟ -
نه دیگه خدا بخواد موندگار شدم. البته قصد دارم سالی یه بار سالروز فوت مامان  -

 بزرگم برم
 .اونجا سر قبرش

 .الهی. اونجاست؟ خدابیامرزتش -
وقتی من بچه بودم لندن مرسی گلم خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. آره اون از  -

 بود، چراش رو هیچ
وقت نفهمیدم، من هم پیش اون میموندم تا وقتی که مرد و من هم ترجیح دادم برم 
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 خوابگاه تا تنها
 .نباشم و اونجا با شارلوت و شادی هم اتاقی شدیم

 پس االن میخوای تخصص بخونی؟ -
 .آره. احتماال از ماه بعد درسهام شروع میشه -
 .شیموفق با -
 !مرسی. راستی شنیدم رفتید خواستگاری دختر عمهی من؟ -
وای آره، چقدر خوشگل و خانومه دخترعمهات. حسابی دل داداش خر من رو  -

 .بـرده
 :دوباره جیغ زد

 .وای پارمیدا فکرش رو بکن! من و تو فامیل شدیم -
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ور به این وهلل چی بگم؟ همهی دوستهام باهام فامیل شدن! نمیدونم دیگه چط -

 !قضیه نگاه کنم
 .کم کم داره عادی میشه

 وا چطور؟ -
شارلوت با پرهام و شادی با پسرعموم، همین داداش کوروش نامزد کردن و هلیا یه  -

 دوست
 .صمیمی دیگهم که تو نمیشناسی با برادرم دارن نامزد میشن

 مگه داداش تو خودش نامزد نداشت؟ -
م نامزد نداشت دوست دخترش بود؛ ولی االن نامزد پیمان رو که نمیگم. تازه اون ه -

 .شدن
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 تو که فقط یه داداش داری گرفتی ما رو؟ -
 .نه جون تو، یه برادر دوقلو هم دارم، اسمش راشائه -
پارمیدا شوخی میکنی؟ پس چرا تا حاال ازش حرفی نزده بودی؟ تو گفته بودی  -

 فقط یه خواهر و
 .برادر داری

 .خودم مطمئن بشم بعدا همه چیز رو بهت میگم جریانش مفصله، بذار -
 .وای من که االن میمیرم از فوضولی، بگو دیگه -
باید صبر کنی. باالخره بعد از دو ساعت کوروش زنگ زد که برم و جواب آزمایش  -

 .رو تحویل بگیرم
با تعجب از سرعت پارتیبازی، خودم رو رسوندم بخش و جواب رو تحویل گرفتم، 

 عجلهپاکت رو با 
 :باز کردم و جواب واضح بود، ناخوداگاه بلند گفتم

 .راشا واقعا داداشمه -
با دیدن نگاه چپچپ پرستار اون بخش لبخند بزرگی تحویلش دادم و راهی خونهی 

 .خودم شدم
حاال مونده بودم که باید چطور بگم و در آخر تصمیم گرفتم که اول با خودش حرف 

 بزنم. هیجان زده
دی هم میترسیدم و اصال نمیتونستم عکس العمل راشا رو پیش بینی بودم و تا حدو

 کنم، تصمیم
گرفتم فردا برم سراغش. خودم هم رفتم آشپزخونه تا از گشنگی نمردم یه چیزی 

 بخورم. مشغول
درست کردن قیمه بودم که در رو زدن؛ با تعجب از چشمی نگاه کردم که دیدم 

 هلیائه. در رو باز
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 :کردم و بغلش کردم
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 سالم آجی. چرا سرزده اومدی؟ -
 رفتی آزمایش؟ -

 :لحن نگرانش از اینکه جواب چیه و سالم ندادنش باعث شد لبخند بزنم و گفتم
 .آره، اتفاقا االن میخواستم غذام که اماده شد به تو و کاوه هم پیام بدم -
 غذات چه ربطی داره با آزمایش؟ -
 .ورمش راحتتر میتونم توضیح بدمگشنمه خو، غذا که آماده بشه و بخ -
 !شیکمو -
 تو چی؟ نهار خوردی؟ -
 .آره. مگه االن وقت نهاره دختر؟ ساعت داره پنج میشه -
 .قیمهست ها! مدل مامانی درست کردم -
 .وای جدی؟ من هم خیلی گشنمه -
 حاال کی شیکموئه؟ -
 !تو -
 .پررو -
 .همینه که هست، برو غذا رو آماده کن -

هلیا و کاوه اومده بودن لندن، آخرین سالی که مامانی زنده بود برامون یه بار که 

 .قیمه درست کرد
خدابیامرز غذاهاش عالی بود، مخصوصا بین اونا قیمههاش یه چیز دیگه بود و به من 

 هم یاد داده
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بود؛ درسته نمیتونستم مثل اون عالی درست کنم؛ ولی باز هم خیلی خوشمزه 

 .میشد
 :آشپزخونه و بلند گفتمراه افتادم طرف 

لپتاپ تو اتاقم رو میزه، برش دار و برو اسکایپو روشن کن؛ یه پیام هم بده به کاوه  -

 آن بشه حرف
 .بزنیم

 .باشه. اتفاقا خیلی وقته چهرهی داداشم رو ندیدم -
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ناخودآگاه لبخندی اومد رو لبم، اونقدر که ما کاوه رو داداش خودمون میدونستیم با 

 و هیربد
پیمان راحت نبودیم. البته طبیعی هم بود؛ چون رسما تا سیزده چهارده سالگیمون 

 ما سه تا جدا
 .نشدنی بودیم و بعد از اون هم صمیمیتمون هیچ وقت کم نشد

 :لیموها رو ریختم و در قابلمه رو بستم که با صدای کاوه از پشتم لبخند اومد رو لبم
 رو مدیون چی هستیم؟دست به قیمه شدن آبجی پارمیدامون  -

 :با شیطنت چرخیدم طرف لپتاپی که هلیا گذاشته بود رو اپن و گفتم
 .کم مزه بریز. داشتم از گشنگی میمردم و هـ*ـوس قیمه کرده بودم -

 !هلیا: کاوه این مشکوک نیست؟ هـ*ـوس کرده بوده
 :کاوه بلند خندید و گفت

 .کمی به راه راست بفرستمتنمیری هلیا، من از دست تو دق میکنم و نمیتونم  -
 :هلیا ایش بلند و کشداری تحویل داد و گفت
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 .بیخی داداش. تو منحرفتری که تو هوا منظور من رو میگیری -
 اه جفتتون ببندید بینم! خجالت هم خوب چیزیهها، شما دو تا شرم و حیا ندارید؟ -

ه تو کار خدا هردو با شیطنت ابرویی باال انداختن که من هم خندهام گرفت. همیش

 مونده بودم، این
دوتا بشر واقعا کپی هم بودن، شیطون و مغرور البته با غریبهها و تخس و لجباز با 

 .دوست و آشنا
 کاوه: پارمیدا آزمایش چی شد؟

 .خوبه حاال یادت افتاد -
 هلیا : بگو تموم کن، زیرلفظی بدیم؟
 :پشت چشمی نازک کردم و گفتم

 !مثبته -
 .دارم خاله میشم هلیا جیغ زد: وای

 :من و کاوه با بهت نگاهش کردیم که گفتم
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 چی میشی؟ -

 :هلیا گلوش رو صاف کرد و با دهن کجی گفت
مثبته! دخترهی سه نقطه مثل تو فیلمها که طرف به عشقش خبر بابا شدن میده  -

 با ناز به ما
 !میگـه مثبته

 .دیم از خندهمثبت رو با لحن من و صدای نازک شده گفت که ما پوکی
 .بیشعور -
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 .هلیا: وهلل؛ خو مثل آدم بگو خونمون بهم خورد و داداشمه دیگه
 .کاوه مگه من چی گفتم؟ خو گفتم جواب آزمایش مثبت بوده -

 کاوه با خنده گفت: بیخیال بشید حاال. االن میخوای چیکار کنی؟
 .ف بزنمدودل گفتم: احتماال فردا اگه به خودم جرئت بدم، میخوام باهاش حر

کاوه: موفق باشی. خواستی به هلیا هم بگو باهات بیاد، راستی کارها و درسهات چی 

 شد؟
بازیگری رو که میخوام ادامه بدم، بیمارستان هم هروقت واسه عملهای مهم نیرو  -

 الزمه میرم و
درسهام هم پیمان دنبالشه؛ هشتاد درصد حل شده تا از ماه بعد شروع کنم؛ شاید 

 نیهم یه آزمو
 .چیزی ازم بگیرن

تا کاوه دهنش رو باز کرد حرف بزنه هلیا تند تند گفت: وای بوی قیمه بلند شد، 

 آمادهست. کاوه
 !مزاحم نشو، بهت افتخار دادم، ازت خسته شدم، بـ*ـوس بـ*ـوس، بای

لپتاپ رو بست و فقط لحظهی آخر چهرهی خندون کاوه رو دیدم که با تاسف سرش 

 رو تکون
 .میداد
هم لبخندی زدم و بعد از یه پس گردنی به هلیا رفتم غذا رو بکشم. روزمون  خودم

 به خوبی و خوشی
سپری شد و با هلیا رفتیم بیرون تا هلیا مانتو بخره. از همونجا رفتیم شهربازی و بعد 

 رفتیم شام
بیرون که در کمال تعجب و در حالکه انتظارش رو نداشتم چند نفری من رو 

 میشناختن و اومدن
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 !باهام عکس انداختن و ازم درمورد اینکه باز هم قرار هست بازی بکنم یا نه پرسیدن
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فردا صبح با خستگی بلند شدم و تا چشمم به جواب آزمایشهای روی میز افتاد یادم 

 اومد که باید
برم پیش راشا و دوباره ضربان قلبم رفت باال. با هیجان پا شدم رفتم دست و صورتم 

 رو شستم و
رفتم حموم و بعد درحالی که داشتم جلوی آینه موهام رو خشک میکردم حرفایی 

 که میخواستم
بگم رو پیش خودم مرور کردم. موهام رو با کش بستم و گوجهای کردم، نشستم پای 

 آینه و بعد از
مدتها قشنگ و مفصل؛ ولی مات و حرفهای که به چشم نزنه آرایش خوشگلی کردم 

 و به ناخنهام
اه زدم، شلوار و تونیک جذب سیاهم رو پوشیدم و روی اون مانتوی جلوباز الک سی

 صورتیم رو تنم
کردم که قسمت پایین مانتو و پایین آستینهاش خالی بود و فقط شکل ضربدر 

 نوارهای رنگ مانتو
کارشده بود، یه شال صورتی هم سرم کردم و کیف و کفش سیاه برداشتم ورفتم 

 .بیرون
ه و تا ساعت نه قشنگ برای خودم لقمهی نون تست و خامه اول رفتم آشپزخون

 شکالتی گرفتم و بعد
یه لیوان آبپرتقال خوردم و با برداشتن سوییچ و پوشیدن جوراب شیشهای و کفشهام 

 از خونه زدم
 .بیرون
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 .اول کمی بیهدف تو خیابونها دور زدم و بعد شمارهی راشا رو گرفتم
 .سالم پارمیداجان -
 ا راشا، چه خبرها برادر؟ کجایی؟سالم بر آق -

 با مکث گفت: خونهام؛ ولی میخوام برم بیرون چطور؟
 .الهی! بچه فکر کرده باز میخوام تلپ شم خونهش، هه

 میخواستم فیلمنامه رو نشونت بدم تا نظرت رو بگی؛ کجا هم رو ببینیم؟ -
بیا همونجا، وهلل یه ساعت دیگه با رهام میخوایم بریم نمایشگاه ماشین، تو هم  -

 چطوره؟
 :با تعجب گفتم

 من بیام نمایشگاه ماشین؟ -
 دوست نداری؟ -
 .چرا چرا، پس آدرس و ساعت دقیق رو بفرست، همونجا هم رو میبینیم -
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بعد از قطع کردن با فکری که به سرم زد روندم شرکت بابا و فقط دعا دعا میکردم 

 آدرس رو اشتباه
جی پی اس ماشین، من سالم و سالمت جلوی شرکت نرم و با لطف خدا و البته 

 !بودم
پیاده شدم و نگاهی به سردر شرکت کردم و با لبخند مغروری رفتم تو و مستقیم 

 رفتم طرف میز
 :منشی و با لبخند گفتم

 سالم. ببخشید اتاق رئیس شرکت کجاست؟ -
رد و کمنشی برعکس منشی بیمارستان لبخند مهربونی زد و نگاه سرسری به ظاهرم 
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 :با محبت گفت
 عزیزم وقت قبلی داری؟ -

دختر ریزه میزه، بانمک و بدون آرایش و با حجابی بود که فکر کنم با من همسن 

 بود. من هم لبخند
 :مهربونی زدم و سعی کردم بدون هیچ غروری بگم

 !بابامه -
 :دختره چشمهاش گرد شد و با عجله از جاش پرید

قبال دختر بزرگشون رو دیده بودم؛ ولی اولین  ای وای ببخشید من نمیدونستم. -

 باره که شما رو
 .میبینم، بفرمایید خودم راهنماییتون کنم

 .الزم نیست گلم. تو آدرس بده خودم میرم -
 :سرخ شد و با خجالت گفت

 .طبقهی باال سالن سمت راست، اتاق آخر در سفید داره، اون اتاق رئیسه -
ی پیدا میشن ها؟! دوباره لبخندی بهش زدم و وا این چرا سرخ شد؟ چه دخترهای

 رفتم طرف
 .آسانسور . دکمهاش رو زدم و منتظر شدم

 !کمی بعد آسانسورم رسید و من باالخره رسیدم اتاق ددی
در زدم و وقتی بابا اجازهی داخل شدن داد در رو باز کردم و رفتم تو. تنها بود و 

 سرش تو
 :کاغذهاش، با صدای بلند و شادی گفتم

 .سالم بر بهترین بابای دنیا -
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 :لبش به خنده باز شد و از پای میز بلند شد و اومد بغلم کرد
سالم دختر نازم. چه عجب تو یادت افتاد بابا داری؟! خوبی گلم؟ اینجا رو چطور  -

 پیدا کردی؟
وا من که همیشه به یادتونم، فقط سرم شلوغه. مرسی من خوبم، سئوال بعدی چی  -

 هان. ازبود؟ آ
 .قبل یادم بود زیاد هم تغییر نکرده این اطراف

 !چه باهوش -
 .دیگه دیگه -

الزم بود که بگم تنها اسم خیابون یادم بوده و به لطف جی پی اس و گوگل مپ 

 گوشی خودم رو
 !رسوندم؟

 حاال چی میخواستی که تا اینجا اومدی؟ -
 اوا اینقدر تابلو یه چیز میخوام؟ -

 :گاه کردم که بلند خندید و گفتمظلوم به بابا ن
 .رفتارهات رو میشناسم وروجک حاال بگو چی میخوای -
 .بابا راستش میخواستم ماشین بخرم -

 :بابا کمی جدی شد و گفت
 برای چی؟ -

همیشه همه چیز برامون فراهم میکرد؛ ولی به اندازهش و روزی هم که این ماشینها 

 رو واسهمون
زم نباشه خبری از ماشین تازه نیست، پس مراقبشون خرید گفت که تا وقتی که ال

 .باشیم
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خب راستش این ماشین برای یه دختر خیلی تو چشمه و من نه تو بیمارستان و  -

 نه وقتی میرم سر
صحنه با این نمیتونم راحت باشم. دائم هم باید حواسم بهش باشه تا خطی چیزی 

 .روش نیفته
 ون موقع؟درست. ماشین خودت رو چیکار میکنی ا -
اون رو برای وقتهای خاص نگه میدارم خب، االن فقط میخوام یه چیز ساده بخرم  -

 شاید مثال یه
 !مگانی چیزی
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 باشه به دوستم میسپارم یکی خوبش رو برات بیاره، چه رنگی میخوای؟ -
 بابا راستش میخوام خودم بخرم. میشه پولش رو بدید به خودم؟ -

 :آخر گفت کمی مشکوک نگاهم کرد و
 .برو ماشینی که میخوای رو قیمت کن بعد یه زنگ بزن پولش رو بریزم به حسابت -

 :با ذوق پریدم و از گردن بابا آویزون شدم و محکم بوسش کردم
 .مرسی بابا -

 :با خنده من رو دور کرد و گفت
ی بار برو بچه، من رو با مامانت درننداز. جای رژت میمونه اون وقت خر بیار و باقال -

 .کن
 .بلند خندیدم و بعد از خداحافظی از اتاق بابا رفتم بیرون

 !این هم حل شد
به محض بیرون رفتن نگاهی به گوشیم کردم که راشا آدرس و ساعت قرارشون رو 
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 .برام فرستاده بود
حدود چهل دقیقهی دیگه باید اونجا حاضر میشدم و اگه همین االن راه میافتادم با 

 توجه به اینکه
ین مسیر رو بلد نبودم و ترافیک سنگین حاکم بر تهران تا اون موقع خودم رو ا

 !میرسوندم
چهل و پنج دقیقه دور خودم چرخیدم و آدرس پرسیدم تا باالخره رسیدم جلوی 

 نمایشگاه بزرگ و
لوکسی که همه جور ماشینی از ماشین مدل پایین بگیر تا شاسی بلندهای اعیان 

 .توش پیدا میشد
زدم و با اعتماد به نفس پیاده شدم و رفتم طرف نمایشگاه که جلوی در  نیشخندی

 ورودی چشمم به
 .رهام و راشا خورد که باهم حرف میزدن و رهام کالفه به نظر میرسید

 .سالم -
 :هردو برگشتن طرفم و راشا با خوشرویی گفت

 سالم. چرا دیر کردی پس؟ -
 .رهام: سالم
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هم بهم کرد و سرش رو کرد تو گوشیش، من هم پکر از رهام بعد از سالمش اخمی 

 رفتار اون به راشا
 :گفتم

 .شرمنده هم ترافیک بود و هم هنوز این اطراف رو یاد نگرفتم -
 .راشا: فدای سرت. بریم تو
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 چی میخوایید بخرید؟ -
رهام طبق معمول ساکت موند و راشا هم که دید آقا قصد نداره زبون باز بکنه دوباره 

 :گفت خودش
رهام ماشین خودش رو فروخته و یه پولی هم گذاشته روش و میخواد یه چیز بهتر  -

 .بخره
با لبخند مظلومی گفتم: اتفاقا من هم خیلی وقت بود ماشین میخواستم. حاال که تا 

 اینجا اومدم من
 .هم یکی میخرم

یه  میگم رهام باالخره سرش رو بلند کرد و یه طور عجیبی که من با این مغز معیوبم

 چیزی بین
 :تعجب، حسادت و عصبانیت بود نگاهم کرد و راشا گفت

 مگه ماشین خودت چشه بچه پولدار؟ -
خندهی آرومی کردم و گفتم: این ماشین خوبه؛ ولی برای یه دختر تنها زیاد مناسب 

 نیست،
 .مخصوصا که باید با این سر صحنه و بیمارستان هم برم

 راشا: میفروشیش؟
 .یاد. قراره فقط یه چیز سادهتر بخرمنه دلم نم -

همون موقع با جلوتر رفتنمون صاحب نمایشگاه و شاگردش با لبخندهای عریضی 

 اومدن پیشمون و
دیگه همهی حرفها حول و حوش ماشینها چرخید. من که چشمم موند روی یه بنز 

 اس پونصد
 بده؛ چون بادمجونی؛ ولی میدونستم که محاله بابا همچین پولی الکی الکی بهم

 همیشه بدش
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میاومد که ما به پولش تکیه کنیم و بخوایم مثل بچه باالشهریهای بیغم با اسراف 

 .زندگی بکنیم
خودم هم که بعد از خرید خونه و خرید مداوم بلیط به لندن و ایران و خرجهای 

 اونجا و لباسهای
ونده بود چه گرونی که هربار خریده بودم االن در حد یه پراید هم پول واسهام نم

 برسه به بنز، پس
 :فقط با حسرت نگاهش میکردم که رهام سرد گفت
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 .مثل اینکه انتخابت رو کردی -

 :بدون توجه به لحنش لب برچیدم و با لحن بچگونهای گفتم
 !پولم نمیرسه -

 :رهام با تعجب نگاهم کرد که نمیدونم چرا با خشم غریدم
شم و االن هم فقط باهاتون اومدم که پز بدم؟ نه چیه؟ فکر کردی از اون مایهدارها -

 جونم. من رو
 !پای خودمم و بدون پولهای بابام زندگی میکنم و پول خودم به این ماشین نمیرسه

وجدانم بهم دهن کجی کرد که االن مثال ماشینی که میخری پولش رو خودت 

 !میدی؟
 :سعی کرد چهرهی متعجبش رو بپوشونه و صلح طلبانه گفت

ن که چیزی نگفتم؛ اتفاقا خیلی هم خوبه که به پول بابات وابسته نیستی. انشاهلل م -

 خودت یه روز
با پول خودت یکی مثل این رو میخری، هر چند فکر کنم ماشین خودت رو بفروشی 

 .بتونی بخریش
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ولش کن. من ماشینم رو خیلی دوس دارم، اولین ماشینمه و البته جایزهی  -

 کنکورم و اصال دلم
 !میخواد بفروشمش به این بادمجون گرونن

 به لحن پر حرص من خندید و گفت: حاال چی میخری؟
 :بیمیل با انگشتم به کیا اپتیمای سیاه رنگ گوشهی سالن اشاره کردم و گفتم

 .اون هم قشنگه؛ ولی باز هم برای ماشینی که میخوام بندازم دم دست گرونه -
 میخوای؟حدودای دویست میلیونه، مگه تو چند  -
یه چیز خوش دست واسه سر کارم میخوام خب. بیشتر از صد حیفه بدم برای یه  -

 ماشین دم
 .دستی

 :یکم نگاه کرد و گفت
 اون چطوره؟ -

به هیوندای شاسی بلند سفیدی که اشاره میکرد نگاه کردم، چشمهام برق زد و رفتم 

 طرفش که
 :صاحب نمایشگاه هم تا توجه من رو دید گفت
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خیلی ماشین خوبیه، هم ارزون و هم باکالسه و رانندگی باهاش به درد خانما هم  -

 .میخوره
 رهام با دقت گفت: امکاناتش چیه؟

 :صاحب نمایشگاه هم انگار که از رو کاغذ حفظ کرده شروع کرد به گفتن
 ...این مدل هیوندا آی بیسته -

ور ماشین چرخیدم و زحمت گوش دادن به ورورهاش رو به خودم ندادم و یه دور د
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 قشنگ براندازش
کردم. انگار که یه جور مینی شاسی بلند بود، من که خیلی خوشم اومده بود، رهام 

 اومد پیشم و
 :گفت

 ماشین خوبیه، نظرت چیه؟ -
 خودت چی میخری؟ -
 !هنوز موندم -
 چرا خودت هم رنگ تیرهی همین رو برنمیداری؟ -
 .ن خوش دستی میاد. موتورش هم قویهاتفاقا تو فکرش بودم، به نظر ماشی -

من که سر در نمیآوردم، فکر کنم فقط پسرها به این چیزا اهمیت میدن و برای ما 

 دخترها قیافهی
 :ماشین کافی بود، پس بیحوصله گفتم

 حاال چند هست؟ -
 .صد و پنج میلیون؛ چون طرف آشناش روش سود کمی کشید -
 .اشکال نداره ارزش داره من که میخوام -
 پس حرف بزنم با طرف برای خرید؟ -
 .آره میخوامش. پولش هم آماده است -
 .اوکی -

رهام رفت طرف اون اون آقا و من حواسم جمع راشا شد که بیرون نمایشگاه داشت 

 با موبایلش حرف
 !میزد و هر چند وقت یه بار یا اخم میکرد یا میخندید، شرط میبندم با هلیا بود
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 :گرفتم شمارهی بابا رو
 جانم دخترم؟ -
بابا من از یه هیوندا خوشم اومد. قیمتش صدو و پنجه، شما اگه لطف کنی و  -

 هشتاد بریزی به
 .حسابم ممنون میشم. بقیهاش رو هم بعدا خودم بهتون میدم

 .حرفش رو هم نزن دیگه -
 .ا  بابا نمیشه که -
پیمان هم میگم یه میشه خوبم میشه، پریا هم قراره ماشینش رو عوض کنه به  -

 چیز دیگه بره
 .برداره و این طوری دیگه برابر میشید

 وا بابا یعنی چی آخه؟ -
 .من بین بچههام فرق نمیذارم جوجو -
اونو نمیگم که. پیمان ماشینش زیادی گرونه، من قبول ندارم که آقا یکی دیگه هم  -

 .بخره
ان واسه اینکه برای کارهای خانم از همه جا بیخبر و دور افتاده از خانواده، پیم -

 عروسیش یه پول
قلمبه تو جیبش باشه تا بتونه هر چی رویا گفت بخره المبورگینیش رو فروخت و یه 

 لکسوز ارزون
خرید، من هم میخوام بهش پول بدم تا عوضش کنه، جلوی فامیلمون زشته بگن 

 خرجهای
 .عروسیش رو از فروش ماشینش داده

 .ونه و زندگی و کارش هم که با شماستخب در عوض همهی خرجهای خ -
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فرق داره دختر؛ اون پسره. با من بحث نکن، خودم حواسم به همه چیز هست.  -

 قطع کن پولت رو
 .بریزم

 .مرسی -
 .خواهش گلم، خداحافظ -
 .بای -
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نمیدونم چرا پیمان و رویا خار شده بودن و رفته بودن تو چشم من، اصال از رویا 

 وخوشم نمیاومد 
از اینکه پیمان اونقدر بهش میرسید بدم میاومد و حس میکردم داره پولهای 

 خانوادهام رو خرج
میکنه و فقط به خاطر پولهای بابا زن پیمان شده. سرم رو تکون دادم تا این افکار 

 مسموم از ذهنم
 بره، راه افتادم طرف راشا و رهام که با اون آقا حرف میزدن. راشا: پارمیدا بیا خودت

 صحبت کن
 .درمورد بقیهاش

سعی کردم جدی باشم و تا حد زیادی هم رفتارهای رهام رو تقلید کردم، وسط 

 حرفم اس ام اس
بانک اومد که بابا پول رو ریخته. باالخره سند ماشین به ناممون خورد، من همون 

 ماشین رو و رهام
 !دقیقا سیاهش رو خرید

 .رهام : مبارکه
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 .همچنین -
ون هم که کردید، حاال بیاید بریم، این نزدیکی یه کبابی عالی راشا: خب خریدت

 هست، نظرتون چیه
 شیرینی ماشینتون من رو مهمون کنید؟

 .هر سه خندیدیم و من و رهام همزمان گفتیم: قبوله
 .رهام : من میدم

 .نه، این دفعه با من -
 .راشا: حاال نمیخواد دعوا کنید، این بار رو رهام بده

بگم که با موافقت رهام و چشم غرهی راشا ساکت شدم و لبخند خواستم چیزی 

 زدم: یه سئوال. االن
 ماشینها رو چطور میبریم؟

رهام: من و راشا هردو با آژانس اومده بودیم تا با ماشین جدید من بریم بیرون. االن 

 هرکدوممون
 .یکیش رو میاریم

 .حله پس -
سوار ماشین من شد و رهام هم خالصه با کلی مسخره بازی از طرف راشا، خودش 

 سوار ماشین
 .خودش و با راهنمایی راشا رفتیم که بریم اون کبابی معروف
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 حاال من چطور باید با راشا خصوصی حرف میزدم؟ یعنی باید جلوی این قلب ی

 ِ خ
 عجیب غریب حرف

 میزدم؟
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 و کلی سرشاز لقبی که گفتم لبخند محوی زدم. این لقب رو هلیا به رهام داده بود 

 .خندیده بودیم
 .گوشیم رو برداشتم و از الینم شمارهی کاوه رو گرفتم

 :درست وقتی که داشتم از برداشتنش ناامید میشدم جواب داد
 .سالم پارمیدا شرمنده دیر جواب دادم، تو کالس بودم -
 .سالم. کاوه یه سئوالی داشتم -

م و متاسفانه خیلی زودتر از کمی طول میکشید تا صدامون به هم برسه و کالفه بود

 انتظارم راشا
 .نگه داشت و مجبوری من هم پشتش پارک کردم

 .بپرس پارمیداجان -
 .یه لحظه -

 :ماشین رو نگه داشتم و پیاده شدم و در همون حال گفتم
 یادته قرار بود امروز بهش بگم؟ -
 .آره -

دوی اونها که منتظر جلوی راشا و رهام دور میز نشستم و در مقابل نگاه کنجکاو هر

 پایان تماسم
 :بودن معذب گفتم

 قلب یخ هم هست حاال چیکار کنم؟ -
 بهش اعتماد داری؟ -

 .دودل نگاهم رو چرخوندم رو صورت زیبای رهام و گفتم: بگی نگی
 راشا چی؟ داره؟ -
 .آره خیلی -
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 .پس اگه راحتی پیش همون بگو. شاید وجود یه دوست کنارش براش خوب باشه -
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 .باشه پس بعدا حرف میزنیم -
 .راستی تا یادم نرفته بگم، فکر کنم من هم آخرش نیمهی گمشدهام رو پیدا کردم -

یهو کال مکان و زمان و موقعیت اون دو تا که من رو نگاه میکردن رو فراموش کردم 

 و با هیجان
 :گفتم

 کیه؟ -
 .استادیار جدید یکی از درسهامون -
 .گیروای کاوه ازش عکس ب -

راشا از جاش پا شد که باعث شد تازه حواسم جمع بشه و نگاه کنجکاو و سئوالی و 

 همچنان مغرور و
 :کمی عصبی رهام رو ببینم و این بار به حرف کاوه توجه نکردم و زود گفتم

 .وای چیزه، شب وقت همیشگی میگی من باید برم -
 .باشه آبجی؛ بای -
 .بای -

راشا برای تو هم مثل خودمون کوبیده سفارش داد،  رهام سرد گفت: سرت شلوغ بود

 دوست نداری
 .برم بگم عوض کنه

 .نه نه خوبه، مرسی -
هردو ساکت شدیم و من با دستهی کیفم بازی میکردم، نگاه سنگین کامال احساس 

 میشد تا اینکه
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 :راشا اومد و مشکوک گفت
 کی بود پارمیدا؟ میشناسیم ما این آقا کاوه رو؟ -

 .لحنش رو شیطون و بیخیال بکنه؛ ولی فوضولی و شکاکی ازش میباریدسعی کرد 
 :مونده بودم چطور توضیح بدم که تو یه تصمیم آنی به خاطر حضور رهام گفتم

 .یه دوست قدیمی -
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لبخند ملیحی زدم و دیگه حرفی نزدم که اونها هم اول کمی با ابروهای باال داده و 

 مشکوک نگاهم
یال شدن و بحث حول و حوش فیلم و سینما گشت و رسید به کردن و آخرش بیخ

 من و من هم
فیلمنامهی جدید رو دادم دستشون و در حینی که اون دوتا افتاده بودن روی 

 فیلمنامه، رفتم
 .سفارشها رو تحویل بگیرم

فضای رستوران خیلی مدرن و زیبا بود و به جز ما فقط یه خانواده و یه گروه دختر 

 الاونجا بودن.ک
دکور آبی و سیاه بود و ده تا میز چهارنفرهی شیک و مدرن جالب داشت. مدل 

 صندلیها پایه دراز و
 .خودشون گرد بود

حواسم رو دادم به جلوم، از مسئول متشخصشون که خیلی کوتاه نگاهم کرد و رفت 

 سر کارش
سینی حاوی غذامون رو گرفتم، هرچند کمی سنگین بود؛ ولی برداشتم و برگشتم 

 ر میز. تا نشستمس
مشغول خوردن شدیم و وسط غذا خوردن راشا و رهام هم نظرشون رو در مورد 
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 فیلمنامه میگفتن،
هردو معتقد بودن که موضوعی قوی داره، جدیده و میتونه بترکونه، سریال بودنش 

 هم میتونه
باعث معروفیت بیشترم بشه و در آخر قرار شد من این فیلم رو بپذیرم، هر چند 

 اصلی نبودم؛نقش 
ولی از همونهایی بودم که از اول تا آخر هستن و گاهی خیلی خوب میرن تو دل 

 !بیننده
 :با تموم شدم نهار قبل از اینکه پاشن دودل گفتم

 .راشا یه چیزی میخواستم بهت بگم -
 .راشا: بگو

نگاهی به رهام کردم و قبل از پشیمون شدنم گفتم: لطفا حرفهامون بین خودمون 

 .فعال بمونه
رهام اخم کرد ولی جدی باشهای گفت که خیالم رو راحت کرد و باالخره زبون باز 

 :کردم
میخواستم یه موضوعی رو باهاتون در میون بذارم، چند وقت پیش که رفتم لندن  -

 اونجا تو وسایل
مامانبزرگم یه سری مدارک پیدا کردم که ثابت میکرد من وقتی به دنیا اومدم یه قل 

 !هم داشتم
 :هر دو با کنجکاوی و دقت من رو نگاه میکردن و با مکثم راشا گفت

 خب؟ -
قل من پسر بود و ما تا حدودا سه سالگی با هم عکسهای دونفرهای داشتیم و  -

 مشخص بود که
دوقلوهای ناهمسان ولی شبیه همیم. عکس قلم رو قبال یه جا دیده بودم و با دیدن 
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 عکسهای دو

 218 

 
؛ ولی چون شک داشتم و نمیدونستم که چطور این موضوع رو نفرهمون شناختمش

 مطرح کنم و از
طرفی هم تا حاال خانوادهم در این مورد بهم نگفته بودن موندم که چیکار کنم! پس 

 برگشتم ایران و
ترتیب آزمایش دی ان ای رو دادم! جواب آزمایش مثبت بود و االن دستمه. حاال به 

 نظرتون چیکار
 کنم؟

 :تعجب فقط نگاه میکردن و رهام گفت هر دو با
 کاوهای که میگفتی همون داداشته؟ -
نه اون بحثش جداست، داداش واقعیم اصال نمیدونه من خواهرشم! جای حساسش  -

 .هم همینه
 !نمیدونم اگه بهش بگم چطور عکس العمل نشون بده

 راشا: پس چطور آزمایش دی ان ای گرفتی ازش؟
 حاال اون رو ولش؛ به نظرتون چیکار کنم؟ اون هم خودش جریان داره -

راشا: اول با خانوادهت حرف بزن و ببین جریان چیه، شاید خودشون برادرت رو 

 نخواستن! باالخره
 !قبل از تو هم یه دوقلو داشتن

امکان نداره؛ چون معلوم بوده براشون خیلی عزیز بودیم، مادربزرگم با اسم  -

 دوقلوهای عزیزم
شته بوده و تو تمام عکسهای دونفرهمون هردومون رو ست کرده عکسها رو نگه دا

 بودن و تو
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یکیش که بغـ*ـل مامان بودیم شادی از چشمهاش مشخصه و با لبخند به بچهها 

 خیرهست،
خانوادهی من عاشق بچههان و وضعشون هم که خوبه، پس دلیلی نداره قل من رو 

 .نخواسته باشن
هت در موردش نگفته بوده؟ اصال این ق ُل ت رهام: صحیح، پس چرا تا حاال کسی ب

 کی هست حاال؟
 !این همون بخشیه که به شما ربط داره، قل من -

 راشا: مگه ما میشناسیمش؟
همچین پیچونده بودم که بدتر خودم هم استرس گرفته بودم، با هیجان دستهای یخ 

 زدهام رو
 :پیچیدم تو هم و گفتم

 !آره -
 رهام: کیه؟
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 ...اقعی منداداش و -

 :زل زدم به چشمهای منتظر راشا و با صدایی که ناخواسته لرزید گفتم
تویی راشا! راشا با بهت از جاش پرید، همراهش صندلی با صدای بدی افتاد زمین و  -

 باعث شد که
همه برگردن طرف میز ما، رهام هم شوکه بود؛ ولی زود از همه عذرخواهی کرد و 

 صندلی رو صاف
 .وی راشا رو کشید تا بشینهگذاشت و باز

 !راشا: امکان نداره
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 :ناراحت لب برچیدم و گفتم
 .من که نمیخوام دروغ بگم، مدرک دارم -

برگههای آزمایش رو که آماده بود از کیف کشیدم بیرون و هل دادم به طرف اونها 

 که راشا
 بالفاصله از رو میز چنگ زد و مشغول بررسی شد، رهام هم از کنارش شروع به

 خوندن کرد،
همزمان سرشون رو بلند کردن و من رو نگاه کردن. فکر کنم حدودا سه دقیقهای 

 حرفی زده نشد تا
 :اینکه راشا شوکه گفت

 من برادرتم؟ قلت؟ -
 :از حس شادی پنهان تو لحن راشا با هیجان و تند تند شروع کردم به حرف زدن

دعوت کردم خونهات؟ اون روز  اولش من هم باورم نشد؛ ولی یادته به زور خودم رو -

 موی تو رو
برداشتم که بدم آزمایشگاه! عکسی که تو فروشگاه نشونم داده بودی هم یادته؟ 

 همون عکس
 !بچگیات؟

 .گیج بود؛ ولی اون هم با هیجان گفت: آره
 .حاال این رو ببین -

گوشیم رو روشن کردم و رفتم تو عکسها، عکس دونفرهی خودمون که رو تخت 

 رو باز کردم وبودیم 
 .گذاشتم جلوش

 :قبل از راشا رهام با بهت و شکسته گفت
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واو... کار خدا رو ببین. شانسی همدیگه رو پیدا کردید و خودتون رو به همه خواهر  -

 و برادر معرفی
 .کردید، حاال واقعا قل هم از آب دراومدید

محبت نگاهم کرد و راشا هم حاال مطمئن به نظر میرسید و هیجان زده بود و با 

 :گفت
 .این دلیل تمام احساسم به تو رو توجیه میکنه -

 :با دلتنگی گفتم
تو واقعا داداشمی! تو همیشه از وقتی با هم آشنا شدیم من رو درک میکردی،  -

 کنارم بودی و خیلی
 .زود معتمدم شدی. از اول هم حس میکردم که آشنامی

دم که مثل احمقها گریهم گرفته، راشا با خیسی که روی دستم چکید تازه متوجه ش

 هم درحالی که
 :چشمهاش سرخ شده بود گفت

 !حاال من خانواده دارم، یه قل -
 :رهام با لبخند و در حالی که سعی میکرد فضا رو درست بکنه گفت

نظرتون چیه تا بیشتر دست این چند نفری که خوشبختانه هنوز نشناختنمون  -

 بهونه ندادیم بریم
 بیرون؟

ردو از جا پا شدیم و رهام رفت حساب کرد و از رستوران رفتیم بیرون. به محض ه

 بیرون رفتن دل رو
زدم به دریا و راشا رو بغـ*ـل کردم، اول از تعجب خشکش زد؛ ولی بعد اون هم 

 دستهاش رو حلقه
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 :کرد دور کمرم و با شادی گفت
 .خیلی خوشحالم که خواهردار شدم -

یم و انگار نه انگار که دو تا آدم بالغ و بزرگ بیست و دو هردو مثل بچهها شده بود

 ساله بودیم، با
یادآوری سن، یادم افتاد که راشا میگفت ازم بزرگتره و با تعجب عقب کشیدم و 

 :گفتم
تورو کی بزرگ کرد پس؟ حاال میدونیم که طرف خالهت نبوده، تازه شناسنامهی  -

 دروغین هم برات
 جریان چی بوده؟درست کرده با سن بیشتر، 

رهام از پشتمون ظاهر شد: این رو باید مامان و باباتون بگن! هرسه متفکر بهم نگاه 

 کردیم و راشا
 :گفت
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خیلی حس عجیبیه که یهو خواهر و برادر و مادر پدردار بشی، اصال قابل توصیف  -

 .نیست
 :لبخند مهربونی اومد رو لبم و گفتم

سیم؟ نمیشه که برم جلو و بگم چرا به من نگفته کی ازشون بپرسیم؟ چطور بپر -

 بودید داداش
 !دارم؟

 .رهام بشکنی تو هوا زد و گفت: خودشه! دقیقا باید همین کار رو بکنی
 :با دیدن نگاه گنگ من و راشا گفت

باید بری و بگی که تو خونهی مامانبزرگت عکس بچگیتون رو پیدا کردی، فقط  -
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 نباید حرفی از راشا
 .ل داستان رو کامل بفهم و اگه شرایط مناسب بود میتونی بگی راشا برادرتهبزنی، او

راست میگی باید برم باهاشون حرف بزنم، تا ابد که نمیشه کاسهی چه کنم چه  -

 کنم دستمون
 .بگیریم

 راشا: اگه من رو نخوان چی؟
لحن نگرانش دلم رو آتیش زد و رهام پس گردنی بهش زد و گفت: چرا مثل بچهها 

 رف میزنی؟ح
پسر گنده شدی خیر سرت. مسلمه شاید نتونن باهات خوب ارتباط برقرار بکنن و 

 معذب بشن، خب
باالخره تو اون پسر بچهای نیستی که ناپدید شده، تو االن برای خودت مردی شدی 

 و باهات صمیمی
 .نمیشن که

 رده،نگاهی به من کرد و گفت: البته این قل خل و چلت که معلومه حسابی ذوق ک

 همین رو
 !بچسب

 :چپ چپی به رهام نگاه کردم و راشا با یه دستش بغلم کرد و گفت
پارمیدا واقعا برام خیلی عزیزه. از لحظهای که دیدمش برام خاص بوده و االن هم  -

 کامال حس
میکنم خانوادهای که هیچ وقت نداشتم و محبت خواهری که ازش محروم بودم رو 

 میتونم با
 .کنمپارمیدا تجربه 

 :من هم با لبخند زل زدم بهش که رهام به مسخره ادای عق زدن درآورد و گفت
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حالم رو بهم زدید، جمع کنید بینم. اینجا بالیوود نیستا، شما هم بازیگر فیلم  -

 هندی نیستید، االن
درست وسط پیادهروی خلوت تهرانیم و هر لحظه ممکنه گشت نامحسوس بیاد و 

 سه تامون رم
 .نهخفت ک

با این حرفش من و راشا زود جدا شدیم و هر سه با هم خندیدیم و رهام دوباره 

 :گفت
 .نظرتون چیه بریم شهربازی؟ یه جشن واسه این خبر خوب -

راشا: سه تا بازیگر همین طوری راه بیفتیم تو خیابون و مردم هم که کاری ندارن، 

 سوژهی سایتها و
 .شبکههای اجتماعی هم که نمیشیم

با بیخیالش. چی میشه مگه؟ من که موافقم، خبرها چی میخوان بگن مگه؟ اصال با -

 مگه بازیگرها
 !دل ندارن؟ ما هم جوونیم خب

 !رهام: موافقم. بریم، هرچی شد، شد
راشا: الاقل به هلیا هم بگم بیاد. زشته این طوری، بدجوری خبرساز میشه، درسته 

 همه پارمیدا رو
ل کمی جمعمون رو خانوادگی کنیم که شر نشه خواهر من میدونن؛ ولی الاق

 .واسهمون
 .ایول -

رهام: پارمیدا به خواهر و برادرت هم بگو ببین میان؟ این فرصت خوبیه تا با راشا 

 .صمیمی بشن
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راشا کجکی نگاهش کرد و گفت: رهام واقعا الزمه بگم پیمان دوست صمیمی منه؟! 

 من دوساله تو
 !خونهشون رفت و آمد دارم

 :با هیجان گفتیهو 
وای خدایا، من دوساله تو خونهی خانوادهام، وسط خانوادهام میرم و میام و  -

 نفهمیدم! همیشه
باهاشون راحت بودم و خیلی راحت و زود من هم عضوی از زندگیشون شده بودم؛ 

 ولی اصال امکان
رو  ندهمنداشت یه روز بتونم فکر کنم که اونها پدر و مادر منن و یا پیمان برادرمه! خ

 خوردم و
 :گفتم

 یعنی اصال تعجب نکردی که من خواهرتم و تنها مشکل اونهان؟ -
 :زود گفت

 223 

 
حسم به تو از اول هم برادرانه بود و االن فقط با رسمی شدنش چند برابر شد؛ ولی  -

 برام خیلی
 .عجیبه که یهو دوست این چندسالم رو برادرم بدونم

نگ میزنید تا بقیه بیان؟ من دلم شهربازی رهام با شادی گفت: خب پس کی ز

 !میخواد ها
 :لبخندی زدم و گوشیم رو درآوردم و شمارهی پریا رو گرفتم و با شیطنت گفتم

 ظرفیت مهمونمون چقدره؟ -
 :رهام و راشا همزمان گفتن
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 .هر چی بیشتر بهتر -
 :پریا هم از اون ور خط جواب داد

 .چه عجب یاد من افتادی -
 مرسی من خوبم تو خوبی؟ علیک سالم، -
حاال کی حالت رو پرسید؟ من که اصال هم خوب نیستم، حوصلهم پوکیده شدید،  -

 قراره کوری بیاد
 .دنبالم بریم بیرون دور دور

دوردور رو ولش، جفتتون پاشید بیایید میخوایم بریم شهر بازی، به پیمان هم بگو  -

 .بیاد
 .االن جورش میکنمپریا جیغی از خوشحالی کشید و گفت: ایول 

 .پریا من وقت ندارم تو یه زنگ به شادی بزن بگو اون و داریوش هم بیان -
 .حله آجی اون هم با من -
 .فعال -
 .گمشو کلی کار دارم -

 :با قطع شدن تلفن سری از روی تاسف تکون دادم و به راشا گفتم
 .خیلی زود پشیمون میشی که گیر خانوادهای مثل ما افتادی -

 :*ـذت خندید و گفتبا لـ
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 .همیشه دلم یه خانوادهی پرجمیعت و پایه میخواسته -

 :دهن کجی کردم و گفتم
فقط صبر کن دو روزی با پریا بیفتی حرفت رو پس میگیری، وای خدا اگه بفهمه  -
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 تو برادرشی از
 .ذوق حسابی آویزونت میشه

 .فراریت بدمرهام با تاسف گفت: داداش هروقت پشیمون شدی خبر بده تا 
 :هرسه خندیدیم و من این بار شمارهی هلیا رو گرفتم

 بله؟ -
 هلی؟ -
 چرا جیغ میزنی؟ چته؟ گفتی؟ چیکار کرد؟ -
میگم حاال، خودت و اون داداش گندهات رو که خیلی وقته ندیدمش جمع کن و  -

 بیایید شهربازی
 .که آدرسش رو میفرستم، قراره حسابی حال کنیم

 .یم، اتفاقا هیربد هم امروز بیکاره و اومده پیش مننیم سوت اونجای -
 .پس حله. ن ُه اونجا باشید -

 :قطع کردیم و کمی متفکر به گوشی نگاه کردم و گفتم
 کسی نموند؟ -

 .راشا گفت: نه تا جایی که میدونم
پس حله، بیایید اول بریم خونهی من تا ماشین رو بذارم پارکینگ و لباسهام رو  -

 عوض کنم،
 .یشم هم خراب شدهآرا

 :هردو چپکی نگاهم کردن و رهام گفت
 .امان از دست شما دخترها -

پشت چشمی نازک کردم و رفتم سوار ماشین شدم، اون دوتا هم پشت سر من 

 اومدن، ساعت
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هشت بود و یه ساعت وقت داشتم تا آماده بشم. همون طور پشت فرمون آدرس و 

 ساعت قرار رو

 225 

 
و حواسم رو دادم به رانندگیم! به محض رسیدنمون پارکینگو باز  فرستادم واسه پریا

 کردم و به پسرها
اشاره کردم ماشینها رو بندازن تو. خودم هم پشت سرشون پارک کردم و هرسه با 

 هم سوار
 .آسانسور شدیم

 راشا: حاال ما چرا داریم باهات میایم؟
 .محض دلگرمی، خواستم تا حاضر میشم بیکار نمونید -
م: بد هم نشد خب، ما هم یخچالت رو خالی میکنیم تا حاضر میشی. وهلل با اون رها

 هندی
 .بازیهاتون نهار رو کوفتم کردید

من و راشا با بهت نگاهش کردیم و راشا با حرص یه پس گردنی محکم بهش زد و 

 :گفت
 !چشمت درنیاد پسر، خوبه دیدی ما مشغولیم و مال من رو هم تو خوردی ها -

 :ظاهری مثال شرمنده سرش رو خاروند و گفت رهام با
خب داداش چرا میزنی؟ نترس قرار نیست به حقوق خواهرت دست بزنم، گفتم  -

 ببینم وضع
مالیشون چطوره، فردا پس فردا که ها رفتی خونهشون بهت غذا ندادن حالت رو 

 .میپرسم
ه اده بودم بنمیدونستم بخندم یا حرص بخورم؛ از وقتی که خیر سرم به خودم قول د

 رهام توجه
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 .نکنم بدتر نزدیکش شده بودم
 !وجدانم به تمسخر گفت: تازه ماشینهاتون رو هم ست کردید

 !وای خدا راست میگـه، مثال میخواستم محلش نذارما؟
 :جلوتر از اونها در خونه رو باز کردم و رفتم تو و بلند گفتم

 .راحت باشید و به خودتون برسید تا من حاضر بشم -
ردو صدایی شبیه به باشه در آوردن و منم با لبخند رفتم تو اتاقم و درو بستم. یه ه

 مانتوی سیاه
پوشیدم که پایینش طرح چرم بود و باالی سـ*ـینهاش هم دوتا خط چرم داشت، 

 جلوباز بود و از
زیرش لباس سیاهم دیده میشد. یه شلوار تنگ و چسبون سیاه هم پوشیدم و رفتم 

 جلوی آینه،
ام رو باز کردم و دوباره مرتب بستم، خط چشم کلفتی کشیدم و یه آرایش نسبتا موه

 غلیظتر کردم،
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تو آینه بوسی واسه خودم فرستادم و با برداشتن نیمبوت مشکی رنگم در رو باز 

 کردم. راشا و رهام
 :داشتن کالباس میخوردن، رهام دیدن من گفت

 .هم تعجب کردم که پیداکردیمچرا تو یخچالت هیچی نیست؟ همینها رو  -
 :خونسرد گفتم

من خیلی کم تو خونهام، اکثرا یا یه چیز سرپایی درست میکنم و یا بیرون  -

 میخورم، گاهی هم که
کال نمیخورم. این کالباسها رو هم دیروز سر راهم خریده بودم تا امروز ساالد 
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 ماکارونی درست کنم
 .که فرصت نشد

 راشا: آمادهای االن؟
 .، بریمآره -

 :سه تایی رفتیم بیرون و من گفتم
بهتره با ماشین رهام بریم که از اونجا شما من رو برسونید و برید سر زندگی  -

 .خودتون
 .رهام: من هم موافقم

 .راشا: پس بریم
رهام ماشین رو از پارکینگ درآورد و سوارش شدیم، اول از همه راشا دست برد و 

 صدای آهنگ رو
ه من هم از رو هیجان جیغی کشیدم؛ رهام خندید و سرعتش رو حسابی بلند کرد ک

 بیشتر کرد و
روندیم طرف شهربازی! با رسیدنمون به پارکینگ، یه جای خالی توپ گیرمون اومد 

 و پارک کردیم و
بعدش تازه وقت پیدا کردن بقیهی اکیپ بود! شمارهی پریا رو گرفتم که جیغش 

 :پیچید تو گوشی
من و کوروش و داریوش و پیمان و شادی جلوی در  پارمیدا؟کجایی پس؟ -

 .وایستادیم
 .اوکی. صبر کن هیربد و هلیا رو هم پیدا کنم بیاییم -
 !هیربد هم هست؟ ایول -

 :گوشی رو قطع کردم و شمارهی هلیا رو گرفتم
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 آجی کجایی؟ -
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 :با غرغر گفت

یم داد که االن رسید هیربد رو نمیشناسی؟ مثل خودته. تا حاضر بشه اینقدر لفتش -

 جلوی در
 .پارکینگ

 .فدای سرت؛ آهان آهان دیدمتون -
 کوشی؟ -
 .سمت چپت رو نگاه کن -

براش دست تکون دادم که دید و یکی کوبید تو بازوی هیربد و پیچیدن طرف ما. با 

 دیدن هیربد بعد
از این همه سال حسابی ذوق کردم و تا پشت ما پارک کردن و پیاده شدن، هلیا 

 پرید پایین و من رو
محکم بغـ*ـل کرد و بعد از اون نگاهم چرخید رو هیربد و همین طور بر و بر 

 همدیگه رو نگاه
میکردیم که یهو هردو زدیم زیر خنده و هیربد دستهاش رو باز کرد و من خودم رو 

 تو آغوشش جا
با هم دست کردم. قبل از فرارم از ایران هیربد و من خیلی جور بودیم و کاوه و هلیا 

 به یکی میکردن
 .و همهاش سر به سر ما میذاشتن

 مهربون گفت: چطوری تپلی؟
 .اعتراض کردم: هیربد؟ من که دیگه تپل نیستم
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 .بلند خندید و گفت: تا آخرش تپلی تو ذهن من
با حرص از بغلش دراومدم و هلش دادم عقب که بلندتر خندید و موشکافانه به راشا 

 نگاه کرد و با
ل پرسی کردن، بعد هم به رهام سالم داد که حس کردم رهام خیلی سرد هم احوا

 باهاش برخورد
 .کرد و همین اخمهام رو کمی برد تو هم

با هم به طرف ورودی رفتیم و به پریا اینها ملحق شدیم. پریا و پیمان هم حسابی با 

 دیدن هیربد
 .بعد از مدتها ذوق زده شدن

 :به محض ورودمون پریا جیغ زد
 !ای کوروش برای من بلیط اون رو بخرو -
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به جایی که اشاره میکرد نگاه کردم که دنیا دور سرم چرخید. وسیلهی مورد نظرش 

 رسما تو
آسمونها بود و یه مشت صندلی رو با طنابهای بلند و سرعت خیلی زیاد تو هوا 

 میچرخوند. در
تو مایههای نسخهی  حدی که طنابها باز شده و صندلیها کامال کج بود، یه چیز

 وحشتناک تاب
 !بچه بود

 پریا خل شدی؟ -
 شادی: ترسیدی پارمیدا؟

 .عمهات ترسیده. من مشکلی ندارم؛ ولی پریا خودش میترسه -
خالصه آخر این کل کل همهگیر ختم شد به این که همه با هم سوار اون فرشتهی 
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 مرگ بشیم و راشا
 .رفت بلیط بخره

 :هیربد زیرگوشم گفت
 .ر نیستی بیای ها، رنگت پریدهمجبو -
 .نه خوبم. به خاطر سرما رنگم پریده -

 :کج نگاهم کرد؛ ولی چیزی نگفت که رهام گفت
 پارمیدا خوبی؟ -
 خوبم بابا. چرا گیر دادید به من؟ -

جلو جلو رفتم تو صف اون وسیله و کمی بعد که راشا با بلیطها برگشت، با ترس به 

 دستگاهی نگاه
پایین تا سری جدید سوار بشن و چون صندلیها دونفره بود مجبوری کردم که اومد 

 افتادم با رهام،
چشمهام رو بستم و طناب تاب رو محکم تو دستم فشار دادم که کم کم احساس 

 کردم داریم
 :میریم باال. رهام آروم گفت

 میترسی؟ -
 :عصبی و شدید ترسیده غریدم

 آره. که چی؟ -
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دستم با تعجب چشمهام رو باز کردم و نگاهش کردم که  با حس گرمی دستهاش رو

 :گفت
 .باهام حرف بزن تا حواست پرت بشه -
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 :کم کم داشت سرعت میگرفت و من ترسیده گفتم
 .میترسم -

 :خودش مالیم گفت
 .میخوای بدونی اون روز دختر عموم از چی حرف میزد؟ راشا گفت برات مهم بوده -

ل زدن تو چشمهای مهربون سبزش یادم رفت کجام سرم رو برگردوندم طرفش و با ز

 و تمام
 :ترسهام پر کشید، پرسیدم

 ساحل کیه؟ -
 .لبخندی زد و گفت: دوست صمیمی لیلی بود

 ربطش به تو چی بود؟ -
هر دو تقریبا داشتیم داد میزدیم تا صدامون به هم برسه و همین باعث خندهام شده 

 بود؛ کمی
 :مکث کرد و گفت

ی دیدمش. ظاهرا اون از من خوشش اومده بود و لیلی هم اصرار داشت تو تولد لیل -

 ما رو به هم
 .نزدیک بکنه

خب؟نفسی گرفت و گفت: لیلی مدام برنامههای خانوادگی میریخت و ساحل رو  -

 هم با خودش
همراه میکرد و همهش سعی داشت من رو به اون عالقه مند بکنه. ساحل دختر 

 تقریبا خوشگلی
اون موقعها اندازهی االن با دخترها سرد نبودم و وقتی ساحل به  بود و من هم

 بهانهی اینکه برای
پروژهی دانشگاهش میخواد ازم سئوال بپرسه و شمارهام رو خواست، شماره رو بهش 
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 .دادم
 پروژه؟ -

کالفه گفت: ساحل دانشجوی رشتهی سینما بود و آرزوش این بود که بازیگر بشه، 

 لیلی هم مثل
 .ولی بعد از ساحل تئاتر کار کرداون بود 

 230 

 
 خب بعدش چی شد؟ -

دستی تو موهاش کشید و من با دیدن پایین یه لحظه ترسیده جیغ زدم که زود 

 :گفت
فقط من رو نگاه کن! ساحل زنگ زد و توی یه کافی شاپ قرار گذاشتیم. سئوالهای  -

 اون تمومی
د و این طوری شد که کارمون نداشت و هر چیز بیموردی در مورد کارم هم میپرسی

 کشید به
دیروقت و ساحل گفت گشنشه و خب من هم از روی ادب دعوتش کردم رستوران و 

 شام. چندوقت
بعد دوباره زنگ زد که پروژهش نمرهی کامل رو گرفته و برای تشکر من رو برای 

 .شام دعوت کرد
برعکس لیلی  ساحل به نظر دختر خوبی بود، آروم و خجالتی و خوشگل، اخالقهاش

 بود؛ ولی از
 .خواهر به هم نزدیکتر بودن و سالها از دوستیشون میگذشت

 خب؟ چرا لیلی گفت تو ساحل رو کشتی؟ -
 !عصبی گفت: شایدم واقعا تقصیر من بود! شاید هم ساحل خیلی ضعیف بود
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 چی شد؟ -
و  کردهیجان زده شده بودم و حاال واقعا یادم نبود تو آسمونم که دستگاه سرعت کم 

 شروع کرد به
 :پایین رفتن و رهام با لبخند شتابزدهای گفت

 .همین قدر کافیه واسه االن -
خواستم اعتراض کنم ولی چشمهای سرخش پشیمونم کرد. هردو پیاده شدیم و 

 همون موقع هیربد و
پیمان و راشا با نگرانی اومدن طرف من تا مطمئن بشن که حالم خوبه و اون باال 

 بعد سکته نکردم و
همه با هم رفتیم یه مشت خوراکی خریدیم و ولو شدیم رو چمنها و در حالی که 

 داشتم شیرکاکائوم
 :رو میخوردم خودم رو به رهام نزدیک کردم و آروم گفتم

 .بقیهی داستان رو بگو -
 :با خباثت گفت

 !اگه سوار اون بشی میگم -
قبلی مقایسه کردم که به جایی که با دست نشون میداد نگاه کردم و با وسیلهی 

 دیدم پیش قبلی
هیچه ولی برای من ترسو باز هم بد بود. حرکت کشتی صبا رو یادتونه؟ یه دایرهی 

 گنده جای اون
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اژدها بود و دورتادورش صندلی و صندلیها همه رو به بیرون! هم دور خودش 

 میچرخید و هم
 !حرکت دورانی داشت و تازه خیلی هم باال میرفت
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گاهی به وسیله کردم و لعنتی به حس فوضولیم فرستادم. اگه کس دیگهای دودل ن

 جای رهام بود
قبول نمیکردم ولی نمیدونم چرا برام مهم بود گذشتهی اون رو بفهمم پس تقریبا با 

 عصبانیت روبه
 :جمع گفتم

 .بریم سوار اون بشیم -
 :این بار همه با تعجب من رو نگاه کردن و پیمان با شوخی گفت

 چیشد ترست ریخت؟ -
 :بعد رو به جمع و با آب و تاب ادامه داد

ترسناکترین وسیلهای که پارمیدا راضی شد تو عمرش سوار بشه کشتی صبا و یه  -

 بارم یه ترن
 !ساده بود وامروز با سوار اون تاب شدن فک کنم خل شده

جام همه خندیدن و راشا و هیربد نگران نگاهم کردن که لبخند زورکی زدم و از 

 پاشدم و پاکت خالی
 :شیرکاکائومو پرت کردم تو سر پیمان و با تکوندن مانتوم گفتم

 پس نمیاین؟ -
همه موافقت کردن و این بار پیمان رفت بلیط گرفت و همه تو صف ایستادیم که 

 رهام خم شد و دم
 :گوشم گفت

 !نمیدونستم اینقدر ترسویی؛ ولی وای بر فوضولی -
مش و خودم رو کشیدم جلو و کنار هلیا ایستادم تو صف که با آرنجم کوبیدم تو شک

 :گفت
 راستش رو بگو، چه خبره؟ -
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 :کالفه گفتم
 .بعدا میگم -
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سرش رو تکون داد و دیگه حرفی نزد تا وقتی که نوبتمون شد و من ناچار رفتم زود 

 نشستم کنار
دیگهم نشست و رهام که همه با تعجب نگاه کردن ولی چیزی نگفتن. راشا هم طرف 

 هلیا پیشش و
کنار اون به ترتیب هیربد و پریا و کوروش و داریوش و شادی و پیمان! الهی، داداشم 

 تنها مونده و
 .رویا جونش نیست

داشتم از نبود رویا لـ*ـذت میبردم که با صدای بلندی شروع به حرکت کردیم و من 

 با حرص برگشتم
 :کامل طرف رهام و گفتم

 .بگو! زود باش -
رنگم پریده بود و با چرخیدن وسیله با سرعت کم، ترسیده نگاهش کردم که دوباره 

 دلش سوخت و
 :دستم رو گرفت و گفت

من و ساحل دوست شدیم و دوماه با هم بیرون میرفتیم. ساحل هر روز بیشتر از  -

 قبل عاشق
میشد و خجالتیتر هم میشد و من کالفهتر! شخصیتش با من جور نبود و کنارش 

 ط حوصلهامفق
سر میرفت، نه اون حرفی داشت بزنه و نه من. کم کم دیگه دیدم این طوری پیش 

 بره هم خودم
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روانی میشم و هم اون الکی امیدوار، پس دوماه کامل نشده بهش گفتم که ما مناسب 

 هم نیستیم
و همینجا تموم بشه؛ ولی ساحل اصرار کرد که عوض میشه و اون قدر خواهش کرد 

 که داشت
قعا دلم میسوخت یه فرصتم بدم؛ ولی چون تو این مدت مهری ازش به دلم نیفتاده وا

 بود و فقط
خوشگل بود، پس سرسختانه نه گفتم و براش آرزوی خوشبختی کردم و اون هم 

 دیگه تا رسوندمش
 .خونهشون حرفی نزد و با یه خداحافظی رفت

 متعجب گفتم: خب؟ همین؟
هاش و کالفه بود، این بار من اون یکی دستش دوباره دست دیگهاش رو کشید تو مو

 رو هم گرفتم تو
 :دستم و زل زدم تو جنگل چشمهاش و مالیم گفتم

 .بقیهاش رو هم بگو؛ ولی خودت رو اذیت نکن. هرچی بود تموم شده -
 :فشار مالیمی به دستهام داد و گفت

بخت شدم و فرداش یه پیام از ساحل اومد که رهام تو رو خدا بیا خونهمون و بد -

 این حرفها. من
هم با تعجب رفتم اونجا و درشون رو زدم که مامانش باز کرد و با تعجب سالم و 

 احوال پرسی کرد
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که گفتم ساحل کارم داشته و اونم رفت تو اتاق ساحل که یهو بلند جیغ زد و ساکت 

 شد. با تعجب و
که غرق در خون بود ترس و دلشوره رفتم تو که با جسم بیهوش مامانش و ساحل 
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 !روبرو شدم
 !هیع -

 :با بهت دستمو جلوی دهنم بردم و زمزمه کردم
 کشته بودنش؟ -

 .با پوزخند گفت: رگ دستش رو از چهار جا عمیق بریده بود
 .ناراحت گفتم: خب اینکه ربطی به تو نداره

حل ابعد از اون لیلی تا فهمید دیوونه شد. به پلیسها و همهی فامیل میگفت من س -

 !رو کشتم
ساحل شب قبلش با اون حرف زده بوده و گفته بوده که من ردش کردم و حاال 

 لیلی، من رو مقصر
مرگ ساحل معرفی کرده بود و اوایل همه حرفش رو باور کردن؛ ولی وقتی پلیس 

 تحقیق کرد و من
هم تو فامیل توضیح دادم، عموم یه دونه خوابوند تو گوش لیلی و مجبورش کرد 

 دردسری کهواسه 
درست کرده و تهمتی که زده معذرت خواهی کنه. از اون روز لیلی یه جورایی از 

 فامیل طرد شد و از
همه دوری کرد و از من هم متنفر شد! یه مدت سعی کردم خودم رو براش تبرئه 

 کنم؛ ولی مرگ
 .ساحل براش شوک بزرگی بود و نمیتونست باور بکنه، پس من هم بیخیال شدم

شدن رهام و کشیده شدن دستش از تو دستم تازه فهمیدم تموم شده و گیج با بلند 

 از جام بلند
 .شدم

دلم برای ساحل و لیلی میسوخت و یاد روزهایی افتادم که هلیا به خاطر راشا افسرده 
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 .شده بود
خوب به یاد داشتم که من و کاوه رسما به خون راشا تشنه و ازش متنفر بودیم. شاید 

 اگه اتفاقی هم
برای هلیا میافتاد کاوه واقعا راشا رو میکشت؛ پس من لیلی رو درک میکردم. اون 

 شب مدام
کالفه بودم، یه بارم سوار چرخ و فلک شدیم و با هم سینما چهاربعدی رفتیم و من 

 دیگه سوار چیزی
 :نشدم تا اینکه راشا بلند گفت

 !خب جمیعت، همه شام مهمون من -
 :دی زدم که رهام اومد کنارم و گفتهمه هورا کشیدن و منم لبخن

 از من ناراحتی؟ چی ناراحتت کرده؟ -
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با لیلی بد رفتار کردم. اون االن تحت تاثیر مرگ ساحله و فقط یه روانشناس  -

 میتونه خوبش بکنه،
وقتی تصور میکنم اگه این بال سر شادی یا پریا و یا هلیا میاومد من چه حالی 

 میشدم کامال
م، نمیگم کار تو غلط بوده، بلکه خیلی هم درست بوده و راستش رو درکش میکن

 بهش گفتی؛ ولی
 .به نظر من باید به لیلی کمک کنیم

 متعجب گفت: االن تو نگران لیلی شدی؟
 با حرص گفتم: مگه من دل ندارم؟

هول کرد و گفت: نه...نه، منظورم این نبود. اتفاقا بهم ثابت شده که دل مهربونی 

 انتظار داری؛ ولی
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 .طرفداریت از لیلی رو نداشتم
اون هم یه آدمه باالخره. به نظر من اونی که مغرورتر و بداخالقتره یعنی بیشتر از  -

 بقیه سختی
 .کشیده و سعی داره از خودش محافظت بکنه. من درکش میکنم

 همین طور با تعجب نگاهم میکرد که غرزدم: چته؟
 .ز این حرفها بزنیخندید و گفت: انتظار نداشتم تو هم ا

 !غریدم: میکشتمت رهام
بدون توجه به بقیه اون دوید و من دنبال اون. اون با خنده عذرخواهی میکرد و من 

 تهدید میکردم
و دنبالش بودم و هردو از ته دل میخندیدم و هرکسی هم ما رو میدید یا حسادت 

 میکرد و یا
 .ا بزرگترهاچشم غره میرفت و یا با لبخند نگاهمون میکرد مخصوص

بعد از کلی دویدن رهام پاش گیر کرد و داشت میافتاد که مجبور شد وایسته و من 

 نگران رفتم
 :پیشش و گفتم

 خوبی؟ -
 .لبخندی زد و گفت: آره بابا فقط پام رفت رو سنگ

من هم لبخندی زدم و یهو با یادآوری موضوع یکی کوبوندم پس گردنش که با 

 تعجب نگاهم کرد،
 :اش رو گرد کرده بود زدم زیر خنده و گفتمهمچین چشمه

 !هم واسه حرفت و هم واسه االن که ترسوندیم -
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 !مظلوم گفت: خوبه سنگه هم بالیی سرم نیاورد که تو زدی منو ناقص کردی
 .نترس از من هم سالمتری. پاشو بریم پیش بقیه، االن بدون ما شام رو میخورن -

 :صدام رو کلفت کردم و گفتم خندید و زیرلب شیکمویی گفت که
 !هوی یارو! شنیدم ها -

لبخندی زد و چیزی نگفت و در کنار همدیگه برگشتیم سرجای اول که دیدیم 

 بچهها همه با اخمهای
 .درهم و عصبانی زل زدن به ما

 :یه نگاه به رهام کردم، هردو مظلوم سرمون رو انداختیم پایین و من گفتم
 .رو بخورنهیربد تو نذار اینها من  -

 .پیمان غرید: خوبه هیربد برگشت تا طرف تو رو بگیره
 زبون درآوردم و گفتم: فوضولی؟

با دیدن اخمهای رهام یه حدسهایی زدم و در حالی که چشمم بیشتر رو اون بود به 

 :هیربد گفتم
 !داداش هیربد؟ ببین من رو اذیت میکنن -

 :فتهیربدم خندید و رو به پیمان با لحن لوتی منشی گ
 !هوی پیمان! با خواهر من کاریت نباشه ها -

 :هلیا غرغر کرد و شادی آویزون شد از بازوی داریوش و گفت
 .داری من گشنمه. بیا بریم -

 .داریوش: الهی فدای خانومم بشم. چشم
همه خندیدیم و بیخیال بحث بیشتر راه افتادیم طرف رستورانی که همونجا بود و 

 دور بزرگترین
 تیم، ولی باز هم یه صندلی اضافه کردیم. راشا: خب کی چی میخوره؟میزشون نشس
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 .پریا: حاال که زحمتش با جیب شماست من شیشلیک میخوام
و پشت بند حرفش لبخند بزرگی زد که همه خندیدن و راشا مهربون به خواهر 

 بزرگترش نگاه کرد و
 :با سقلمهی رهام سرش رو چرخوند طرف بقیه و گفت
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 یید واسه همه همون رو سفارش بدم؟میخوا -

من که واقعا میل نداشتم، ذهنم هم به حد کافی حسابی مشغول بود و با خوردن 

 غذای سنگین
دیگه کل شب رو باید بیدار میموندم. لبخند به روش پاشیدم و گفتم: من واقعا سیر 

 شدم؛ فقط
 .سوپ میخوام

 !هیربد: تو که چیزی نخوردی؟
 .اکی چی بود؟ تو فکر خودت باشچرا پس اون همه خور -

 .هیربد:اوکی. من جوجه
 داریوش برگشت طرف شادی و پرسید: چی میخوری عزیزم؟

 !کوروش کوبوند پس کلهاش و گفت: جمع کن بابا...اینجا خانواده نشسته ها
شادی هم به طرفداری از نامزدش صداش رو کلفت کرد و ادای کوروش رو موقع 

 خوراکی خوردن
 :درآورد

ریاجون، خانومم چی برات بخرم؟ لواشک دوست داری نه؟ همه بلند زدیم پ -

 زیرخنده که از میزهای
اطراف چندتا لبخند و چشم غره تحویل گرفتیم که این بار پریا سرخ شد و با حرص 
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 :به شادی غرید
 حال تو رو بعدا میگیرم. چی کار به شوهر من داری؟ -
 .خوبه هنوز شوهرت نشده ها -

 .الخره که میشهکوروش: با
 هلیا: میخوایید سفارش بدید یا راشا همین طور سرپا بمونه؟

 شیطون گفتم: تو چرا ناراحتی حاال؟
 :هلیا سرخ شد که راشا گفت

 بده یکی بین شما حس انسان دوستی داره؟ -
دستهام رو بردم باال و گفتم: آقا من تسلیم. همهتون یکی رو دارید که به جاتون 

 جواب بده؛ ولی
 ...ن مظلوم، من تنها، من سینگلم
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 :میخواستم ادامه بدم که پیمان بیحوصله قطعش کرد و گفت

 !یکی تو مظلومی یکی شمر -
 :دوباره خندهی جمع رفت هوا و من داشتم حرص میخوردم که رهام گفت

 ...پارمیدا رو تک گیر آوردید؟ سفارشتون رو بدید بابا -
 :نده گفتراشا چشم و ابرویی اومد و با خ

 .بیا. یکی هم از تو طرفداری کرد -
این بار من سرخ شدم و پیمان یه جزئی اخم کرد و رهام سرشو انداخت پایین، بقیه 

 بلند خندیدن و
 :پریا شیطون گفت
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 پیمان اخم نکن! میخوای زنگ بزنم رویا بیاد طرفداریت رو بکنه؟ -
 .ت: منم کبابپیمان خندهاش رو خورد و چشم غرهای به پریا رفت و گف

 :کم کم همه سفارشهامون رو گفتیم که یهو راشا نشست و گفت
 .آخیش -

 همه با هم با تعجب گفتیم: نمیری سفارش بدی؟
 .لبخند بزرگی تحویل داد و گفت: االن گارسون میاد

 هلیا: پس تو کرم داشتی سفارش میگرفتی؟
رو  رسون بدبختراشا: بده خواستم تکلیفتون مشخص بشه؟ فکر کن به جای من گا

 اون همه سرپا
 .نگه میداشتید

پیمان کوبید تو بازوی راشا و همه با لبخند به گارسونی که اومد سفارشامون رو 

 گفتیم، هرکی داشت
با بغـ*ـل دستی خودش پچ پچ میکرد تا غذاها بیاد و فقط من و رهام کنار هم و 

 ساکت نشسته
 :بودیم که رهام گفت

 فردا بیکاری؟ -
 یکم فکر کردم و بلند به کوروش گفتم: کوری فردا بیمارستان کار هست؟با تعجب 
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 .اون هم کمی چشمهاش رو ریز کرد و گفت: اگه موقعیت اورژانسی پیش نیاد نه

 :برگشتم طرف رهام
 .آره. ولی میخوام برم پیش اون کارگردان و پیشنهادش رو قبول کنم -

 :چشمهاش برق زد و گفت
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 ام؟من هم باهات بی -
 :دودل گفتم

به حد کافی سوژه نشدیم؟ میدونی امروز چند تا ازمون عکس انداختن؟ شانس  -

 آوردیم وقتی
 .دنبالت کرده بودم کسی تو تاریکی نشناخت
 :بیخیال شونههاش ذو باال انداخت و گفت

 .میتونن هرچی دوست دارن بگن. بعد از یه مدت عادی میشه -
 :گیج شده بودم از اصرارش و گفتم

 اینقدر بیکار موندی که میخوای با من بگردی؟ -
 :خندید و گفت

آره بیکارم. تازه حرفهات در مورد لیلی ذهنم رو درگیر کرده، گفتم شاید در اون  -

 مورد هم حرف
 .زدیم

 .بالفاصله گفتم: فکر خوبیه
این بار لبخندش عمق گرفت و چالهای گونهش دلبری کردن، سرم رو انداختم پایین 

 اخنهامو با ن
بازی کردم. نمیدونم چم شده بود؛ ولی انگار با لبخندش تا مرز غش کردن رفتم و 

 .دلم ریخت
 :با تعجب گفت

 .خوبی؟ سرخ شدی -
 :هول کردم و از جام پریدم و به همه سرسری گفتم

 .تا سفارشها بیاد من میرم دستهام رو بشورم -
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صورت سرخم انداختم، کالفه  خودم رو رسوندم به سرویس و تو آینه نگاهی به

 شیرآب رو باز کردم و
دوبار با مشت آب سرد پاشیدم به صورتم تا اینکه کم کم حس کردم داره التهاب 

 .درونم کم میشه
به آینه خیره بودم که یه دختر از دستشویی اومد بیرون و با دیدن من با شوق اومد 

 و باهام عکس
 فی تو توالت؟انداخت. آخه من نمیدونم تو دستشویی؟سل

بیخیال لبخند زورکی زدم و با رفتنش بغض اومد سراغم؛ اصال نمیدونم چم بود ولی 

 انگار حسهام
 .بهم ریخته بودن و دلم گریه میخواست

عصبی سرم رو تکون دادم و رژم رو تجدید کردم و رفتم بیرون، با نزدیک شدن به 

 میزمون لبخندی
م. تا نشستم سرجام غذاها رسید و رهام زدم و سعی کردم اصال به رهام نگاه نکن

 معمولی خم شد و
 :دم گوشم گفت

 خوبی؟ چی شد یهو؟ -
تنم لرزید و سریع عقب کشیدم و در حالی که شال عقب رفتهام رو میکشیدم جلو تا 

 گوشم رو
بپوشونم و مطمئن بودم سرخ شدم، نگاهی به ابروهای باالرفته و نگاه خاصش کردم 

 و با لبخند
 :سعی کردم خودم رو توجیه کنممسخرهای 

چیزه... من رو گوشم حساسم... تو ..یعنی تو که... چیز دیگه.. نفست که خورد به  -
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 گوشم قلقلکم
 .گرفت

 :نگاه عجیبی بهم کرد و عادی گفت
 .غذات رو بخور، سرد میشه -

برای فرار از وضع به وجود اومده هم که شده خودم رو با غذام سرگرم کردم، مدام 

 ق رو تو سوپقاش
تکون میدادم و داشتم به حس عجیب و غریبم فکر میکردم و ناخودآگاه دستم رفت 

 زیرشالم و
 :جایی که نفسش به گردنم خورده بود رو لمس کردم که هلیا گفت

 پارمیدا نمک رو میدی؟ -
 :از دنیای خودم پرت شدم بیرون و گفتم

 چی؟ -

 240 

 
با سرش اشارهای به رهام کرد و با لب خونی تک توک به من نگاه میکردن؛ ولی هلیا 

 :گفت
 .دستت -

 :و بلندتر ادامه داد
 .میگم نمک رو بده -

و سعی کرد یه چیزی بهم بفهمونه، گیج نمک رو دادم بهش و سرم رو برگردوندم که 

 دیدم رهام با
چشمهای براق نگاهم میکنه و وقتی دید نگاهش کردم نگاهش کشیده شد به دستم 

 نمکه رو گرد
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 :بود که هل کردم و گفتم
 .چیزه... گردنم گرفت یهو -

 :ابروش رو باال داد و گفت
 .من که چیزی نگفتم -

از دست خودم حرصم گرفت و نفسم رو فوت کردم بیرون و چیزی نگفتم. سرم رو 

 انداختم پایین و
یه قاشق از سوپم خوردم؛ ولی هنوز هم نگاه خیرهی رهام رو حس میکردم که این 

 راشا با لحنبار 
 :خندونی گفت

 .رهام داداش، غذا تو بشقاب جلوته ها -
صدای خندهی جمع بلند شد؛ ولی من سرخ شدم و در حالی که بیشتر سرم رو 

 پایین بردم قاشق
دیگهای بردم طرف دهنم. اعصابم از دست خودم خورد شده بود. این ضعف یهویی 

 دیگه از کجا
ی سرخ نمیشدم!؟ چرا باید منی که هیچی پیداش شد؟ من که هیچوقت اینقدر الک

 برام اهمیت
نداشت هربار جلوی رهام هی سرخ و سفید بشم و سوتی بدم؟ نباید بیشتر دستش 

 آتو میدادم،
پس نفس عمیق و ساکتی کشیدم و سعی کردم الاقل تا برگشتنم به خونه جلوی 

 این گرم شدن و
 .ف مسخره رو کنترل بکنمگیج زدنهای یهویی خودم رو بگیرم و این احساس و ضع

*** 
 :رهام

 241 
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کالفه برای بار هزارم با وسوسهی نگاه کردن بهش از توی آینه جنگیدم و نتیجهاش 

 شد یه آه
 :ناخواسته که راشا با خنده آروم زد تو بازوم و گفت

 چته مرد؟ همهاش فرت و فرت یا آه میکشی و یا پوف میکنی. چیه خب؟ -
 :وم گفتمشمرده شمرده برای بار س

 .بعدا حرف میزنیم -
سرش رو تکون داد و حرفی نزد تا اینکه جلوی خونهی پارمیدا نگه داشتم و اون هم 

 :آروم گفت
 .خداحافظ -

 .زبونم نچرخید حرفی بزنم ولی صدای خداحافظی راشا رو شنیدم
 :به محض رفتنش راشا چرخید طرف من

 حاال بگو ببینم چته؛ چرا جوابش رو ندادی؟ -
 :ی گفتمعصب

 .نمیدونم -
من همهی رازهام رو به تو گفتم و اون وقت تو حتی اونقدر بهم اعتماد نداری که  -

 بهم بگی چرا به
 خواهرم جواب نمیدی؟

قیافهش شوکه و دلخور بود و درکش میکردم، انتظار داشت بهش بگم چه مرگمه؛ 

 ولی من واقعا
 :خودم هم نمیدونستم. آروم گفتم

راشا؛ دلیلی نداره که ازت چیزی قایم کنم؛ ولی به خدا نمیدونم  تو تنها دوستمی -
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 .چم شده
 :با تردید گفت

 مربوط به پارمیدائه؟ -
 :دستم رو به پیشونیم کشیدم و از دهنم پرید

وقتی پیششم احساسهای عجیبی دارم؛ من این رو نمیخوام. بچه که  -

 نیستم...میفهمم داره چه
به خوبی من میدونی که امکان نداره؛ نباید بذارم...  بالیی سر دلم میاد؛ ولی تو هم

 !من گیج شدم

 242 

 
 :راشا هم با درک موضوع چهرهاش تو هم رفت و گفت

تو که نمیخوای واقعا به خاطر اون عجوزه از احساست بگذری؟ باهاش نجنگ رهام؛  -

 بذار عشق
 .پارمیدا بیاد تو دلت

 :کوبیدم رو فرمون و غریدم
تو که میدونی نمیشه؟! به نظرت اگه پارمیدا حقیقت رو بفهمه دیگه  تو دیگه چرا؟ -

 اصال با من
 حرفم میزنه؟

راشا: تو نمیتونی جای اون تصمیم بگیری. بهش بگو! بذار خودش انتخاب بکنه. مثل 

 یه ترسو رفتار
 .نکن رهام

تمومش کن. من حسی به پارمیدا ندارم! این یه چیز مسخرهست که میخواد شروع  -

 ه و منبش
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 .نمیذارم
 :راشا آروم گفت

من به عنوان کسی که با عشق جنگیده بهت میگم پسر... این کار غیرممکنه! عشق  -

 راه خودش رو
پیدا میکنه و هیچی دست تو نیست! ترجیح دادم جواب ندم. رسوندمش خونهش و 

 خودم تو
و خونه خیابونها ول چرخیدم. واسه چی باید میرفتم خونه؟ به کدوم امید؟ کی ت

 منتظرم بود که
 .برام مهم باشه؟ کنار یه پارک خالی ولی سرسبز نگه داشتم و از ماشین پیاده شدم
آروم رو چمنها دراز کشیدم و سرم رو گذاشتم رو بازوم و زل زدم به آسمون. یه 

 زمانی تو نوجوونی
م شقعاشق نگاه کردن به ستارهها بودم و همیشه توهم این رو داشتم که یه روز با ع

 زیر ستارهها
قدم میزنم بعد میبرمش اتاقم و با تلسکوپم تک تک اون ستارههای مسخره رو 

 نشونش میدم؛ ولی
االن دیگه دیدن ستارهها به نظرم احمقانه بود و بیشتر از قبل فکرم رو درگیر 

 .میکرد
چی کار باید میکردم؟ چی درست بود؟ به احساساتم نسبت به پارمیدا بها میدادم؟ 

 وقت بهاون 
بابا چی میگفتم؟ میگفتم جا زدم؟ به هدیه چی میگفتم؟اون فقط هفت سالش بود! 

 کالفهتر از
قبل با دست آزادم یه تیکه از چمن رو با حرص کندم و تو جام نشستم و در حالی 

 که داشتم اون رو
تو دستم تیکه تیکه میکردم ذهنم رو آزاد گذاشتم تا فکر کنه و نتیجهاش شدن این 
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 د از بیستکه بع
 .دقیقه به خودم اومدم و دیدم دارم به پارمیدا فکر میکنم

 243 

 
با حرص سر افکارم غریدم، من نباید خودخواهانه پیش میرفتم. باید به هدیه فکر 

 میکردم که
دوستش داشتم؛ ولی هیچ وقت اون طور که باید قبولش نکردم. حتی باید به پارمیدا 

 هم فکر
لوش میداد، این حس بین ما هر دومون رو دچار کرده بود  میکردم، امروز رفتارهاش

 و من باید
عقب میکشیدم تا اون عاشقم نشه، وگرنه با فهمیدن حقیقت نه تنها قبولم نمیکنه 

 بلکه خودش
هم دوباره شکست میخوره. راشا خیلی احمق بود که میخواست من به احساسم بها 

 بدم! نتیجهش
بابا و هدیه برنمیاومدم، حتی از پس مامان هم  چیزی جز ویرانی نبود، من از پس

 برنمیاومدم و
 .اگه الکی تو روشون میایستادم روزی که پارمیدا ولم میکنه همهش به باد میرفت

دوباره چنگی تو موهام زدم و از جام پاشدم، با تکوندن خاک شلوارم برگشتم و سوار 

 ماشین شدم تا
 !برم خونه، خونهی خودم

*** 
 :پارمیدا

ای بار هزارم تو جام غلت خوردم و در آخر پتو رو از روم پرت کردم کنار و نشستم بر

 .تو جام
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کالفه بودم و ذهنم همهش درگیر بود. نه که بگم عاشق شدم رفت ها؛ ولی من رهام 

 رو دوست
داشتم و به طرز مسخرهای انگار از همون موقع که برای بار دوم به لندن فرار کرده 

 بودم نه تنها
 !ق نشده بودم جلوش رو بگیرم بلکه تو قلبم پرورشش هم داده بودمموف

نگاهی به ساعت دیجیتال رو عسلی کنار تخت کردم که دو شب رو نشون میداد، 

 پاشدم رفتم سر
یخچال که یاد اداهای راشا و رهام موقع کالباس خوردن افتادم و محکم در یخچال 

 رو کوبیدم. همین
دم برام خاطره بذاره! با حال زار به خودم تلقین کردم کم بود فقط که تو خونهی خو

 که میتونم و
دوباره باز کردم و با برداشتن دوتا تخم مرغ درش رو بستم، چراغ هود رو روشن 

 کردم تا فضا کمی
نور داشته باشه و یه ماهی تابه درآوردم. تو رستوران فقط سوپ خورده بودم که به 

 لطف رهام
واقعا زیاد به خودم گشنگی میدادم و کم غذا شده بودم و  نصفش هم موند. تازگیها

 االن با خودم
 .فکر کردم شاید اگه شیکمم سیر باشه راحتتر خوابم ببره و به چیزی فکر نکنم

تخم مرغها رو نیمرو کردم و گذاشتم رو میز و درحالی که خم شدم دوباره تو یخچال 

 تا نون بردارم
ر رهام با دخترها رو دیده بودم، فقط با من صمیمی یه چیزی یهو اومد تو ذهنم. رفتا

 بود و امشب
بهم رازش رو گفت و اعتماد کرد، نگاهش امشب خاص بود و مدام جنگل چشمهاش 

 میدرخشید و

 244 
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نفسم رو میگرفت. اینها همهش یه معنا داشت، من دختر شونزده ساله نبودم که 

 رویابافی کنم؛
 !ون هم من رو دوست دارهولی واضح بود و حس میکردم که ا

در حالی که اصال تو این دنیا نبودم لقمه میگرفتم و میخوردم؛ ولی تمام ذهنم پیش 

 .اون بود
من یه بار تو جریان پرهام باخته بودم؛ ولی حاال میتونستم برنده بشم. مطمئن بودم 

 اگه رهام رو از
بکنم و همیشه دست بدم دیگه تا آخر عمرم نمیتونم به هیچ پسری احساس پیدا 

 هم خودم رو
سرزنش میکردم که برای اون احساس پوچ و توخالی و بیارزشم نسبت به پرهام 

 جنگیدم ولی برای
 .عشق واقعیم نه

تصمیمم قطعی بود، من رهام رو دوست داشتم و یه جوری میدونستم که اون هم 

 دوستم داره پس
یدم و امکان نداشت عقب باید به دستش میاوردم. این دفعه برای عشق واقعی میجنگ

 بکشم! با
لبخندی که اومد رو لبم با انرژی ظرفم رو شستم و برگشتم تو تختم و با کلی 

 خیالبافی و نقشههای
 .جورواجور به خواب رفتم

*** 
صبح که پاشدم بیحوصله رو تخت نشسته بودم که یادم افتاد به پییشنهاد خودش 

 که امروز
قرار نبود؛ ولی من تبدیلش میکردم به یه قرار دو  باهاش میرم بیرون. درسته این یه
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 نفره! لبخند
 .پت و پهنی زدم و پاشدم رفتم تو دستشویی و تا اومدم بیرون گوشیم زنگ خورد

اسم رهام رو که رو گوشی دیدم هیجان زده سعی کردم مثل یه دختر نوجوون که 

 اولین باره بایه
 :پسر صحبت میکنه رفتار نکنم و جواب دادم

 بله؟ -
سالم پارمیدا. میخواستم بگم من امروز یه کاری پیش اومده نمیتونم  -

 .بیام...شرمنده، خداحافظ
پنچر شده دوباره نشستم رو تختم. حتی اجازه نداد خداحافظی بکنم. حاال که من 

 میخواستم انگار
 .کائنات همه دست به دست هم داده بودن که اون رو ازم دور بکنن

 :نفهم و لجباز پام رو کوبیدم زمین و رو به المپ گفتممثل یه بچهی زبون 
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هیچ کس نمیتونه این بار مانع من بشه. مال خودمه! با حرص از رو تخت پاشدم و  -

 بدون توجه به
تیپم ساده حاضر شدم و رفتم کافهی سر خیابون یه سرویس صبحانه سفارش دادم و 

 گذاشتم ذهنم
دم به فکر کردن به اینکه چه طور خودم رو به هرجا دلش میخواد بره و شروع کر

 .رهام نزدیک بکنم
صبحانهام رو که آوردن با دیدن عسل یاد یکی از خاطراتم با شادی افتادم و یهو دلم 

 .براش تنگ شد
اول صبحانهام رو خوردم و رفتم کمی برای خونه خرید کردم، بعد هم یه حموم یه 
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 ربعه رفتم و
 :شمارهی شادی رو گرفتم

 هان؟ -
 !این دختر آدم نمیشه؟

 علیک سالم شادی جان. خوبی؟ -
برات مهمه؟ دیروز نخواستم چیزی به روت بیارم؛ ولی خجالت نمیکشی؟ چند  -

 وقته خبری ازم
 .نمیگیری؟ شهربازی رو هم که پریا دعوتم کرد

 :شرمنده گفتم
 .ببخشید آجی -
 .خیلی نامردی -

لی سعی کردم برعکس اون با یه لحن شاد صداش بغض داشت و بدتر ناراحتم کرد؛ و

 :حرف بزنم
 .جمع کن اون هیکل گندهات رو حاضر شو دارم میام دنبالت -
 کجا؟ -
 .همه جا -

گوشی رو قطع کردم و رفتم سر کمدم و با حوصله اول یه شلوار لی تیرهی تنگ 

 پوشیدم با یه تیشرت
 مانتوی نخی خاکستریخاکستری روشن که روش یه قلب براق صورتی بود و بعد یه 

 ساده ولی
شیک و اندامی پوشیدم و رفتم جلوی آینه، موهای خیسم رو با اتو مو هم خشک 

 کردم و هم صاف،
با سلیقه دم اسبی بستمشون و گوشوارههای نگینم رو انداختم و یه آرایش مختصر 
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 .کردم
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هام زدم و با میدونستم شادی دیر میکنه پس با حوصله الکهای نقرهای هم به ناخن

 انداختن
ساعت مچی سیاهم و گذاشتن عینک آفتابی بزرگم رو موهام، شال سفید و 

 خاکستری طرحداری
سرم کردم و کوله پشتی کوچیک و فانتزی سفیدم که فقط یه بند یه طرفه داشت 

 انداختم رو شونهم
و تو آینه بوسی برای خودم فرستادم و رفتم بیرون و کفشهای پاشنه هفت سانت 

 سادهی ساده و
جلو بستهی خاکستری خوش رنگمم که تو ایران تا حاال رنگش رو ندیده بودم پام 

 کردم و سوییچو از
 .رو جاکلیدی چنگ زدم و پریدم بیرون

حدود نیم ساعت بعد جلوی در شادی اینا رسیدم که دیدم حاضر و آماده جلوی دره 

 و با دیدن من
 :با تعجب اومد سوار شد و گفت

 شین کیه؟این ما -
 .سالم -

 :بیحوصله گفت
 .گیر دادی ها -

 :چشم غرهای رفتم و گفتم
 .تازه خریدم، مال منه -
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 پس پورشهات؟ -
 .سرجاشه -

 :نفس راحتی کشید که به خنده افتادم
 برای تو چه فرقی میکرد؟ -
 دخترعموی جلف بیشعورم رو یادته تعریف کرده بودم؟ -
 .نه -
 .همون لب شتریهبابا مونا رو میگم دیگه... -

 :خندیدم و گفتم
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 خب؟ ربط اون به ماشین من چیه؟ -
 .شوهر پیداکرده. طرف اهل ترکیهست -
 .باز هم ربطش رو نفهمیدم -

 :با حرص گفت
 .دو دقیقه الل بشی میفهمی -
 .بنال -

 :اخمی کرد و گفت
ها میخوان برای همیشه برن آنکارا و تو ویالی خودش واسه دوستهاش و جوون -

 گودبای پارتی
 .گرفته

 :االن این ربط داره به ماشین من؟ ولی این بار چیزی نگفتم که خودش ادامه داد
من رو هم دعوت کرده. کل مجع فقط دوستهاشن ولی مثال میخواد ضایعم کنه.  -
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 گفته میتونم
یکی رو هم با خودم ببرم. میدونی که مامان نمیذاره تنها برم پارتی مارتی... 

 ای مونا هممهمونیه
 .همیشه قاطیه. میخواستم تو رو با خودم ببرم
 :با درک موضوع لبخند مهربونی زدم و گفتم

اوکی فهمیدم. من و پورشهم در خدمت شماییم بانو. واسه این مهمونی که میگی  -

 بریم خرید؟
قصد داشتم برات کادوی معذرت خواهی بخرم... حاال تو این خرید یه چیزی هم 

 انتخاب کن من
 .بخرم

 .بریم خرید؛ ولی کادو رو بعدا خودت سورپرایزم کن -
همیشه عاشق سورپرایز شدن بود. خندیدم و روندم پاساژ تازه تاسیسی که ریحان 

 .تعریف کرده بود
در همون حین پاساژ گردی من از احساسم نسبت به رهام گفتم و اون هم 

 پیشنهادهایی واسه جلب
 :و داشت میرفت رو اعصابم که یهو با هیجان گفتتوجه میداد که مختصرمانها بود 

 پارمیدا؟ -
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 :بیحوصله گفتم

هان؟ از االن بگمها خودم رو نمیاندازم زمین تا من رو بگیره، غش هم نمیکنم و  -

 قصدم ندارم مثل
 ...تو فیلمها واسه حسادتش برم با یکی دیگه
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 ...اونها رو ول کن باو. اونجا رو -
 کجا رو؟ -

 !و دنبال کردم که رسیدم به رهامدستش ر
 :ضربان قلبم تند شد و دست و پام رو گم کردم که شادی زد زیرخنده و گفت

 .هیچ وقت فکر نمیکردم این طوری هول کردنت واسه یه پسر رو ببینم -
 وای الل شو. االن چیکار کنم؟ -

ه داشت تو یه مغازهی ساعت فروشی ساعت نگاه میکرد و به توضیحهای فروشند

 .گوش میداد
 .شادی: بسی راحت است دخترم. برو ساعت بخر

 !وای نه -
 چته؟ -

 :کالفه گفتم
 .نمیدونم. انگار خجالت میکشم -

 :شادی چشمهاش شد اندازهی دوتا توپ بسکتبال و گفت
 :تو و خجالت؟عصبی غریدم -
 .آره من و خجالت! االن بگو چه غلطی بکنم -
 .خب صبر کن تا اون تو رو ببینه -
 اگه ندید چی؟ -

 :شادی چپکی نگاهم کرد و گفت
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 .یه کار میکنیم ببینه -
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 :کالفه موهام رو بردم تو شال و گفتم
 به نظرت فقط چون میخواست ساعت بخره قرارمون رو لغو کرد؟ -

 :متفکر گفت
 .نمیدونم وهلل؛ ولی یه فکری دارم -
 .چه فکری؟ فقط تو رو خدا مثل قبلیها نباشه -
س این خیلی توپه! دیروز یهرمانمیخوندم تو تل، دختر تویرمانهمین کار رو کرد، نتر -

 .جواب داد
سرم رو کجا بکوبم؟ هم عصبی بودم و هم خندهام گرفته بود که شادی با لبخند 

 خبیثی شروع کرد به
تعریف کردن و من هر لحظه داشت چشمهام گردتر میشد، کم کم دهنم هم داشت 

 باز میشد که
 :و تموم کرد و گفتحرفش ر

 چه طوره؟ -
 شادی زیاد فیلم میبینی؟ -
 .نه بابا،گفتم که... تورمان بود -

 الهی من خرمای تو و اونرمان رو یه جا بخورم. این هم شد نقشه آخه؟
 .ولی من انجامش میدم -
 !نه ها -

قبل از اینکه بشه جلوش رو گرفت جلوتر از من راه افتاد و رفت طرف مغازهی ساعت 

 روشی و منف
پشت سرش پرپر میزدم؛ ولی اون ریلکس رفت مشغول حرف زدن با پسری شد که 

 داشت به
ویترین مغازه نگاه میکرد و کمی بعد با دستش من رو نشون داد و اون پسر هم 
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 نگاهی به من کرد و
چشمکی زد، بع هم رو به شادی به نشونهی موافقت سرش رو تکون داد و شادی با 

 لبخند برگشت
 :ار من. با شگفتی گفتمکن
 گفتی؟ -
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 :با نیش باز گفت

آره. شانس آوردیم طرف از اون پایههای شیطون بود. تا شنید قبول کرد که این  -

 .کار رو بکنه
 :با بهت گفتم

 قبول کرد؟ -
 .آره خب -
 .وای شادی از دست تو -
 .بهم اعتماد کن. با متخصص عشق طرفی گلم -

 کنم تا ببینم چی میشه و با استرس گفتم االن چی میشه؟ترجیح دادم دیگه بحث ن
هیچی تو فقط زل بزن به ویترین این مغازه و از جات هم جم نخور، یکم هم شل  -

 کن اون دستت
 .رو
 .احمقانهست -
 .هوشمندانهست، من میرم. سوتی ندی ها! همون طور که گفتم رفتار کنی ها -
 !شادی؟ -
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 .کاری که گفتم رو بکن، بای -
با عجله از من دور شد و من با استرس بند کیف رو شل کردم و سعی کردم بدون 

 توجه و نگاه کردن
 .به رهام و اون پسرجلوی مغازه به ویترین جلوم نگاه کنم که مغازهی طالفروشی بود
یک دقیقه نشده بود که یکی محکم کوبید بهم، درحالی که افتاده بودم روی زمین 

 کیفم رو برداشت
 :د و من شک زده به خودم اومدم و داد زدمو دوی

 .دزد!دزد! یکی کمک کنه، بگیریدش -
مردم چند نفری افتادن دنبالش تا جلوش رو بگیرن و رهام که طبق نقشه حتما تازه 

 اومده بوده
 :بیرون با هول اومد کنارم و گفت

 پارمیدا؟ خوبی؟ -
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 :با دیدنش نمیدونم چی شد که زدم زیر گریه و گفتم

 !رهام؟ -
*** 
 :رهام

با دیدن چشمهای پر شدهاش همه چیز یادم رفت و ناخودآگاه وقتی با بغض  صداش 

 اسمم رو گفت
 :از دهنم پرید

 جان رهام؟ -
 :یه لحظه تعجب کرد؛ ولی بعد گفت
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 تو اینجا چی کار میکنی؟ -
 :بدون جواب دستم رو گرفتم طرفش و گفتم

 .بلند شو اول -
ع شده بود؛ ولی سر من پایین بود و هنوز کسی ما رو نشناخته دور و برمون آدم جم

 .بود
دستم رو که گرفت با حس دستهای ظریفش تو دستم برای اولین بار حال عجیبی 

 بهم دست داد؛
ولی جلوی خودم رو گرفتم و بلندش کردم، همون طور که سرم پایین بود از بین 

 جمیعت ردش
 :کردم که یه صدای مردونه گفت

 .فرار کرد دزد  -
 .پارمیدا بیخیال گفت: مهم نیست

 :با تعجب گفتم
 مهم نیست؟ پس گریهات واسه چی بود؟ -

 :یه لحظه هول کرد ولی زود گفت
وقتی اون طوری خورد بهم و کیف رو برد ترسیدم یه لحظه. محتویات کیف مهم  -

 نیست، پول بود
 .فقط
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مده بود که پول براش اهمیتی یه لحظه اخمهام رفت تو هم. از دختری خوشم او

 نداشت و جدا از
بقیهی مسائل من، از لحاظ مالی خانوادهام پایینتر از پارمیدا بود.اه! اصال چرا دارم به 
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 اینها فکر
میکنم وقتی امکان نداره بهم برسیم؟ یه امروز هم که من خواستم ازش دوری کنم 

 خدا آوردش
 :گذاشت جلوم. این یعنی چی آخه؟ کالفه گفتم

 .برو خونهات استراحت کن خوب میشی -
 :با تعجب نگاهم کرد و کمی بعد ناراحت گفت

 .باشه. پس میشه لطفا برام آژانس بگیری؟ موبایلم تو کیفم بود -
 کالفهتر از قبل گفتم: مگه ماشین نیاوردی؟

 !آروم گفت: نه
 :دستی تو موهام کشیدم و گفتم

 .میرسونمت -
 :زیر لب گفت

میشه. میدونم امروز کارهای مهمی داری که قرارمون رو هم  نه مرسی زحمت -

 .کنسل کردی
 :عصبی دستم رو کشیدم تو موهام و گفتم

 .نه، خواهش میکنم. میرسونمت -
 :با لبخند محوی گفت

 .پس من میرم دستشویی  اینجا تا مانتو و سرووضعم رو درست بکنم، زود میام -
همراهیش کردم، با رفتن اون کالفه روم  باشهای گفتم و تا دم در سرویس بهداشتی

 رو کردم به
ویترین مغازه تا کسی من رو نشناسه، داشتم فکر میکردم چه طور ازش دور بمونم 

 که باالخره
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 .برگشت و با هم رفتیم سوار ماشین من شدیم
*** 

 :پارمیدا
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شادی  ااز دستشویی اومدم بیرون و با لبخند پشت سرش راه افتادم. تو دستشویی ب

 حرف زدم و
کلی سفارش جدید کرد که باعث شد دلم برای داریوش بسوزه که گیر این ابلیس 

 افتاده؛ ولی از
طرفی هم راضی بودم چون هرچی نباشه داشتم با رهامی که االن اخمو و تو فکر بود 

 وقت
 .میگذروندم

 :به ماشینش که رسیدیم یهو گفتم
 .چیزه...تو برو. من خودم میرم -

 :جب برگشت و گفتبا تع
 !چرا؟ چیشد؟ گفتم که، میرسونمت -
 .نه آخه موضوع اون نیست -

 :کالفه گفت
 چیه پس؟ -

 :مثال با خجالت سرم رو انداختم پایین و گفتم
من صبحانه هم نخوردم و گشنمه. میخواستم برم رستوران اول چون تو خونه هم  -

 .چیزی نیست
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 :متفکر گفت
 .ولی تو که پول نداری االن -

 :هول کردم و اولین حرفی که به ذهنم رسید گفتم
 .یکی از آشناها رستوران داره. میرفتم پیش اون. پول آژانس هم حساب میکرد -

کمی خیره خیره نگاهم کرد و اصال نمیدونستم داره به چی فکر میکنه تا اینکه 

 نفسش رو با شدت
 :داد بیرون و گفت

 .و لغو میکنمبا هم میریم یه چیز میخوریم. کارم ر -
 :نیشم باز شد و با ذوق گفتم

 !وای رهام، مرسی -
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 :با دیدن ذوق کردن من لبخندی زد و مهربون گفت

 .خواهش خانومی. بشین بریم -
از لفظ خانومی که نمیدونم چیشد گفت، قند تو دلم آب شد و با لپهای صددرصد 

 سرخ و نیش
 :تادیم که یهو گفتباز نشستم تو ماشین. خودش هم نشست و راه اف

 .آدرس جایی که میخواستی بری بده بریم اونجا -
 :هول کرده گفتم

 کجا؟ -
 :چپکی و مشکوک نگاهم کرد و گفت

 .رستوران آشنات -
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آهان، فعال مستقیم برو و لطفا یه لحظه گوشیت رو بده لطفا، من باید به یکی زنگ  -

 .بزنم
گرفت طرف من. با عجله شمارهی  اشکال ندارهای گفت و رمز گوشیش رو باز کرد و

 :شادی رو گرفتم
 بله؟ -
شادی منم. کیفم رو دزد زد و آقا رهام شانسی اونجا بودن کمکم کردن. خواستم  -

 بگم اون امانتی تو
 .رو هم دزد برد، حواست رو جمع کن

 چی میگی تو؟ کدوم امانتی؟ -
ان میخواستم برم رستور آره گلم. نه نگران نباش اتفاقا داشتم از گشنگی میمردم و -

 همون
 .آشنامون ولی آقا رهام گفت باهم بریم. االنم دارم آدرس میدم بریم اونجا

 کدوم رستوران؟ -
 !موضوع دقیقا همینه -

 :بلند زد زیر خنده و گفت
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 یعنی خاک تو سرت پارمیدا. بیا برو آدرسی که من میگم رئ -

 ِ پسر
 2۵یسش اسمش بردیا مجده،  ...

و موهای قهوهای روشن و چشمهای سبز داره و تو دانشگاه ما درس میخونه.  سالشه

 بگو تو تولد
دوست مشترکمون پریا باهاش آشنا شدی. من االن زنگ میزنم با بردیا هماهنگ 
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 .میکنم
 .محشری به خدا -
 ....خودم میدونم. آدرس اینه -

 :با شادی خداحافظی کردم و با لبخند گوشی رو گرفتم طرفش
 .رسیم -

 :نیمچه لبخندی زد و گفت
 االن کدوم طرفی برم؟ -

آدرس رو گفتم و اون هم فقط سرش رو تکون داد. مسلط و با یه دست رانندگی 

 میکرد و دستش
دیگهاش رو از پنجره بـرده بود بیرون. با بادی که از پنجره میاومد موهاش تکون 

 میخورد و
 :ناخواسته محوش شده بودم که سرد گفت

 جیبی تو صورتمه؟چیز ع -
 :دست و پام رو گم کردم و تند گفتم

 نه چطور؟ -
 :بیخیال گفت

 نیم ساعته زل زدی به من گفتم شاید شاخ درآوردم. حاال مقبول واقع شدم؟ -
 :نفسم رو با حرص دادم بیرون. باالخره باید یه غلطی میکردم پس با شیطنت گفتم

 .آره -
 :با تعجب گفت

 چی آره؟ -
 :خودش عادی بگم سعی کردم مثل
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 .مقبول واقع شدی، خوشگلی -

اونقدر معمولی گفتم که جای حرفی نداشت. اول با تعجب نیم نگاهی به من کرد و 

 دوباره برگشت
 :طرف خیابون و بعد همون طور متعجب گفت

 .مرسی، لطف داری -
 .میدونم -
- 

 ِ ک
 .امروز یفت کوکه ها. مثال کیفت رو دزدیدن و گشنه هم هستی

 :شونهای باال انداختم و گفتم
 خوبه مثل تو اخمهام رو بکنم تو هم و زل بزنم به جلو؟ -

 :کالفه گفت
 .من اخم نکردم -

 :لجباز گفتم
 .چرا کردی! چون مانع کارت شدم ازم ناراحتی حتما -

 :کالفهتر از قبل دست آزادشو کشید تو موهاش و گفت
 .بودگفتم که... قرار کنسل شد. تقصیرتو هم ن -

 :تخس گفتم
 نکنه با یه دختر قرار داشتی و چون نشده اخمالو شدی؟ -

 :با جدیت گفت



 Ketabsaz.info              یران  کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ا

  

Www.Ketabsaz.info 375 صفحه  

 

 .من با دختری قرار نداشتم؛ اخمالو هم نیستم -
 :سرسری گفتم

 .اگه تو اخمالو نیستی من هم پارمیدا نیستم، اینجا هم ایران نیست -
 چه ربطی داشت؟ -
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ی. یکم دیگه ابروهات رو به هم نزدیک بکنی چیزی به واضحی رو داری انکار میکن -

 میره تو
 .دهنت

اخمش باز شد و برای یه لحظه لبخندی زد؛ ولی بعد زود خندهاش رو خورد و 

 :گفت
 چیکار کنم راضی بشی؟ -

 :صادقانه و با لحن خواهشی گفتم
 .همون رهام دیروز بشو -

 :ساکت شد و کمی بعد با جدیت گفت
ر تو فامیلمون هست که عاشق یکی از دوستهای من بود؛ یه سئوال بپرسم؟ یه دخت -

 ولی بعد یه
حقیقت بزرگ از زندگی دوستم پیشش فاش شد و اون با تمام عشقی که به هم 

 داشتن دوستم رو
 ول کرد. از اون موقع ذهنم مشغوله. نظر تو در مورد عشق چیه؟

 :گیج گفتم
 در مورد عشق نظرم رو بگم یا دختر فامیلتون؟ -
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 :ه گفتکالف
 .هر دو -

نمیفهمیدم منظورش چیه؛ ولی خوشحال بودم که حرف کشیده به عشق، پس با 

 :کمی فکر گفتم
 اون حقیقت بزرگ  دوستت رو زندگی مشترکشون اثر میذاشت؟ -

 :عصبی گفت
 .آره -
خب پس فکر کنم اون دختر حق داشته پسرفامیلتون رو به خاطر پنهان کردن  -

 همچین چیزی
 .نبخشه

 .ه از اول راستش رو میگفت هم اون دختر ردش میکرداگ -
 !شاید آره و شاید نه! به نظر من مهمترین چیز صداقته. من از دروغ متنفرم -
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 :کالفهتر از قبل دستش رو کشید تو موهاش و چیزی نگفت که ادامه دادم

ه در مورد عشق هم به نظرم بزرگترین هدیهی خداست و یه چیز مقدسه. چیزی ک -

 به زندگی
بیروح آدمها رنگ و هیجان میده. اصال به نظرم عشق رو نمیشه توصیف کرد. نظر تو 

 چیه؟
 ناراحتیت به خاطر دوستته؟

 :ناراحت گفت
بیخیال بابا. جدی به خاطر مشکل یکی دیگه این همه  -شرایط سختی داره.  -

 ناراحت شدی؟



 Ketabsaz.info              یران  کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ا

  

Www.Ketabsaz.info 377 صفحه  

 

 یه چیز بپرسم؟ -
 .بپرس -
و بعد بفهمی یه چیزی رو ازت مخفی کرده بود... مثل  اگه یه روز عاشق یکی بشی -

 همون راز
 دوست من. تو چیکار میکنی؟

 .خب الاقل بگو اون راز چیه -
دیگه کم کم داشتم کالفه میشدم و اصال از رفتاراش سردر نمیآوردم تا اینکه با یه 

 لحن ناراحتی
 :گفت

 .اصال ولش کن، رسیدیم -
 :بود نگاه کردم و مثل خنگها گفتم به رستورانی که جلوش نگه داشته

 اینجاست؟ -
 :چشمهاش گرد شد و گفت

 !وهلل تو باید بگی اینجاست یا نه؟ -
 :تا متوجه سوتیم شدم با عجله گفتم

میخواستم بپرسم اینجا نگه میداری؟ تو ذهنم اون سئوال بود و وقتی خواستم بگم  -

 اینجاست
 .هام خبری بوداشتباهی سئوالی بیان کردم؛ ولی در اصل جمل

 :یه ذره گنگ نگاهم کرد و در آخر گفت
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 .ولش کن اصال. پیاده شو -
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لبخند دندون نمایی زدم که خندهاش گرفت و سری از روی تاسف تکون داد و پیاده 

 .شد
کنار هم وارد رستوران شدیم. تو نگاه اول دکور سبز کمرنگ و بنفشش تو دید میزد 

 که هارمونی
بود.فضای بزرگ و شیکی داشت و مورد بعدی که جلب توجه  جالبی درست کرده

 میکرد این بود که
 .به جای صندلی مبلهایی به صورت دایره داشت که وسطش میز بود

 .جای قشنگیه -
 :سعی کرم طوری رفتار کنم انگار بار هزارمه که میام و با غرور گفتم

 .آره من هم عاشق فضاشم -
 .تابلوی رزرو داره ولی تقریبا همه جا پر شده یا -

مونده بودم چی بگم که یه پسر جذاب مثل حوری بهشتی سر و کلهاش پیدا شد، 

 خودش رو به ما
 :رسوند و با لبخند دخترکشی گفت

 .سالم پارمیدا -
قدش شاید یکی دو سانت از من بلندتر بود، سفید بود و موهای خوش حالت و کوتاه 

 قهوهای روشن
راق خاکستری یا سبز؟! با یادآوری حرفهای شادی داشت با چشمهای خمـار و ب

 حالت متعجبم رو
 :تغییر دادم و با لبخند گفتم

 سالم بردیا، خوبی؟ -
 :بردیا دوباره لبخند زد و رو به رهام با هیجان گفت

 .وای من از طرفدارهاتونم -
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رهام هم لبخندی زد و در حالی که بردیا ما رو راهنمایی کرد طرف یکی از میزها 

 شغول خوش وم
بش باهم شدن، من هم مثل اردک گردن میکشیدم و اطراف رو نگاه میکردم، 

 خوشبختانه ملت
 .هیچ کدوم ما رو نگاه نکردن که بخوان بشناسن و بدبختی بکشیم

 :جای دنجی نشستیم و بردیا با چشمکی به من گفت
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 همون همیشگی رو میخوری؟ -

گنگ من داشت گند میزد تو همه چیز و خیلی خوب نقش بازی میکرد و قیافهی 

 رهام داشت با
 :دقت نگاهم میکرد که لبخند اجباری زدم و با شیطنت گفتم

 از رئیس رستورانی تغییر شغل دادی به گارسونی؟ -
 :بلند خندید و گفت

بده گفتم شخصا بیام هم ببینمت و هم سفارشت رو بگیرم که یکم پیش همکارت  -

 کالس بذاری؟
و چند بار پلک زد که رهام هم همراه من خندید، من هم بدون هیچ ژستی گرفت 

 فکری از چی بودن
 :همیشگی گفتم

 اوکی؛ پس من همون همیشگی. رهام تو چی میخوری؟ -
 رهام: کدوم غذای اینجا خوبه؟

 :دوباره داشتم هل میکردم که بردیا به دادم رسید و گفت
ـه. نظرت چیه خودم سورپرایز بیارم از این نپرس که از لج من از همهشون بد میگ -
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 برات؟
 .رهام: موافقم

 :لبخندهای مسخرهای تکرار شد و بردیا رفت و رهام پرسید
 از کجا با این آقا آشنا شدی؟ -

 :عادی گفتم
 .تو تولد -

داشتم همین طور فک میکردم که خدایا شادی گفت تولد کی؟ هنگ کرده بودم که 

 گوشی رهام
 :کرد و گرفت طرف منزنگ خورد و کمی نگاه 

 .دوستته -
 :با تعجب جواب دادم

 بله؟ -
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وای یادم رفت بگم. برای اینکه یه وقت فک نکنه دختر سبکی هستی و با همهی  -

 پسرها راحتی، بگو
با پروانه نامزد بردیا دوست صمیمی بودید و بردیا خیلی عاشق پروانه است و از این 

 .شر و ورا
 شادی؟ -
 ها؟ -
 .رفت یادم -
 چی؟ -
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همین طور مونده بودم و نمیدونستم چه طور بگم؛ چون رهام داشت مستقیم نگاهم 

 میکرد. کالفه
 :گفتم

 بهت که زنگ زدم چی گفتم بهت؟ -
 !رستوران؟ راه رو یادت رفت؟ بردیا پیام داد رسیدید آخه؟ -
 .بعدش -
 .چی؟ خب درست بنال دیگه، زشته گوشی پسر مردم رو اشغال کردیم -

 :با عجز گفتم
 .راستی االن اینجاییم -

 :دوباره با مکث گفتم
 .باشه سالمت رو به بردیا میرسونم -
 چی میگی؟ -
 جدی از روز تولد ندیدیش؟ -

 :تولد رو با تاکید گفتم که شادی با مکث گفت
 تولد؟ -
 .آره خودشه. یادم رفته بود -
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 چیش؟ -
 .صاحب خونه -
 .با بگو تو تولد پریا دیدیش! خواهر پروانهروانیم کردی پارمیدا. با -
 .اوکی، بای -
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 !برو بمیر. تا مخش رو نزدی ولش نکنی ها -
 :خندهای کردم و گوشی رو قطع کردم و گرفتم طرف رهام

 .ببخشید تو رو خدا -
 .نه بابا. پیش میاد دیگه -

با بردیا در کنار گارسونی که چرخ دستی غذاها دستش بود نزدیک شد و دوباره 

 انرژی لبخندی زد و
 :گفت

 .این هم سفارشهای زوج جوان -
 :با هول گفتم

 .ما که زوج نیستیم بردیاجان -
 :نیشخند شیطونی زد و گفت

 .ولی بهم میایید -
 :رهام هم دستی به یقهاش کشید و گفت

 .نظر لطفته؛ ولی ما فقط همکاریم -
 :بردیا بیخیال شونهای باال انداخت و گفت

کارها آخرش عاشق هم میشن. مطمئن بودم همهی آتیشها از گور خیلی از هم -

 شادی بلند
 :میشه، پس با حرص گفتم

 .راستی بردیا شادی سالم رسوند -
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فهمید میخوام بحث رو عوض کنم پس لبخندی زد که باعث شد من به این فکر 
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 کنم که سبز
 .چشمهاش خالص نیست و به پای مال رهام نمیرسه

 .گه میرم. چیزی الزم داشتید صدام کنیدبردیا: من دی
 .باشه، مرسی -

 :رهام هم ازش تشکر کرد و با رفتن اون رهام دوباره گفت
 گفتی از کجا با این آشنا شدی؟ -
 .تولد خواهر نامزدش -
 نامزد داره؟ -

 چرا حس کردم خیالش راحت شد؟ چرا حس کردم لبخند زد؟
 .ی من و شادی انآره نامزدش و خواهره نامزدش دوست صمیم -

ساکت شد و مشغول ور رفتن با غذاش شد و من تازه فرصت کردم که چشم ازش 

 بردارم و بفهمم
 .که همون همیشگی یه نوع غذای ایتالیایی تنده

بیحوصله قاشق رو چرخوندم تو بشقاب و کم کم میخوردم. شادی گفته بود مخش 

 رو بزنم ولی
 .آخه چطور؟ کاش پیشم بود

 :ن سر صحبت گفتمبرای باز کرد
 رهام؟ -

 :با دهن پر گفت
 هوم؟ -

 :عادی و بدون نگاه کردن بهش در حالی که مثال قاشقم رو پر میکردم گفتم
 .تو نظر من رو در مورد عشق پرسیدی؛ ولی خودت نگفتی -
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بعد از چند ثانیه سکوتش نگاهش کردم؛ زل زده بود به من و انگار ذهنش مشغول 

 بود. جلوی
 :زدم و گفتمچشمش بشکنی 
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 کجا رفتی؟ -

 :تکونی خورد و گفت
 شرمنده یه لحظه حواسم رفت به یه چیز دیگه. چی پرسیدی؟ -
 !نظرت رو در مورد عشق بگو -

 :بیاحساس گفت
 مهمه مگه؟ -
 .بهتر از سکوته خب...در ضمن تو پرسیدی، من گفتم -

 :کالفه گفت
 .من نظری در مورد عشق ندارم -

 :عوضش کرده بود. جدی و با اخم و بدون مقدمه گفتمیه چیزی امروز 
 چته؟ -

 :سرش رو بلند کرد و با تعجب تکرار کرد
 چمه؟ -
 دقیقا! امروز عوض شدی. برای چی؟ از دست من ناراحتی؟ -

 :لحنم آخرش گرفته بود و ظاهرها خودشم فهمید که تند گفت
 .نه! من هیچ وقت از تو ناراحت نمیشم. درگیر کارهامم -
 :رف اولش لبخند رو آورد رو لبم و با شیطنت گفتمح
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 .چه شخص مهمی بودم و خبر نداشتم -
 چه طور؟ -
 .همینکه هیچ وقت ازم ناراحت نمیشی -

یه لحظه حس کردم رنگش پرید و هول کرد؛ ولی خیلی زود به خودش مسلط شد و 

 :گفت
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 کی از دوستش ناراحت میشه؟ -

 :زمه کردمبا غمی که نشد قایمش کنم زم
 دوست؟ -

 :لبخند بیجونی زد و گفت
 !آره؛ دوست -

 :بیحوصله گفتم
 .غذات سرد شد؛ بخور -

تو سکوت داشتیم غذامون رو تموم میکردیم. اعصابم حسابی خورد بود. یعنی چی 

 آخه؟ اون من رو
به چشم دوستش میبینه؟ غلط کرده! پس اون رفتارهاش دلیلش چیه؟ حتی اگه من 

 رو فقط به
ان دوست ببینه، من نمیذارم! باید نظرش رو عوض کنم. باید امروز کاری که عنو

 شادی خواست رو
 .تموم کنم

 :با هیجان گفتم
 االن تو کار امروزت رو لغو کردی و بیکاری دیگه؟ -
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 :با دودلی گفت
 آره، چطور مگه؟ -
 خب پس با هم بریم یه جایی دوستم؟ -

 :با شک گفت
 کجا؟ -
 !سورپرایزه -

 :ر بود که دوباره با هیجان گفتمتو فک
 !خواهش؟ -

 :لبخند کوچیکی زد و گفت
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 .باشه بریم -

 :لبخند بزرگی تحویلش دادم و با کیف کوک گفتم
 .پس پاشو بریم -
 .صب کن من پول غذا رو حساب کنم بعد -

 :سرپا وایستاده بودیم که بردیا اومد و گفت
 میرید؟ -

 .دستت، غذاها عالی بودرهام: آره دیگه داداش. قربون 
 :بردیا لبخندی زد و گفت

 .دست آشپزمون درد نکنه -
 رهام: صورت حسابو میگی بیارن؟

 .بردیا: وا! پارمیدا بهش نگفتی امکان نداره ازتون پول بگیرم؟ بیایید برید ببینم
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 دودل گفتم: بردیا آخرش ورشکست میشی ها!؟
 .دهلبخند مهربونی زد و گفت: برید تا دعوامون نش

هردو بعد از کلی تشکر از بردیا سوار ماشین رهام شدیم و من آدرس دادم، اون هم با 

 تردید از هر
 *** .راهی که میگفتم رفت

 :رهام
تک تک رفتارهاش برام جذاب بود و فقط خدا میدونه از درون چه هیجانی داشتم 

 برای همراهی
مت نیست و درست از باهاش. من تالشم رو کردم ازش دور بمونم؛ ولی انگار قس

 روزی که خواستم
 .ازش دوری بکنم از آسمون افتاد جلوم

آدرسش کم کم داشت میرفت اطراف شهر. نمیدونستم من رو کجا میبره؛ ولی 

 مسخره بود که
بخوام نگران باشم، پس بیخیالی طی کردم و از راههایی که میگفت میرفتم و اون 

 مدام سرش تو
 .گوشی بود
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 :د جلوی خودم رو بگیرم و گفتمآخرش هم نش

 چقدر مونده برسیم؟ -
 :لبخند شیطونی با یه چشمک تحویلم داد و گفت

 باالخره فوضولیت گل کرد؟ -
مگه میشد این موجود دوست داشتنی رو نخواست؟ جسته و گریخته یه چیزهایی از 
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 ماجرای پرهام
که این دختر و  از طریق راشا فهمیده بودم و به نظرم پرهام واقعا احمق بوده

 دلبرانههاش رو ندیده
 .بود
 .از دست تو آدم کنجکاو میشه خب -

 :سرخ شد و گفت
 .کم مونده -

 من که چیزی نگفتم چرا سرخ شد؟
 کجا میریم حاال؟ -
 .اونجا میفهمی -

 :ابروهام رو باال دادم و گفتم
 !زدی تو فاز مرموزی پس -

کرد تو شال و دلم ضعف رفت. خندید و قلبم ضربان گرفت. دست برد موهاش رو 

 من چم شده؟
مثل پسر هفده سالهای شده بودم که اولین دوست دخترش رو بـرده بیرون. از وضع 

 خودم خندیدم
 :و گفتم

 .بگو دیگه -
 :با تردید پرسید

 نقاشیت خوبه؟ -
 :با تعجب گفتم
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 نقاشی؟ -
 :ن گفتامکان نداشت این همه راه اومده باشیم برای نقاشی! با هیجا

 .رسیدیم، بپیچ راست -
با پیچیدن تو کوچهای که گفته بود یه محوطهی تفریحی جلوم سبز شد که مشخص 

 بود مال قشر
 .مرفه جامعه است

 :پارمیدا با ذوق گفت
اینجا عالیه! زمین گلف، بازی چوگان و میدون اسب سواری و حتی اون طرفتر یه  -

 دریاچه
 .پریا زیاد میان؛ ولی من دومین بارمه که اومدممصنوعی و قایق هم داره. پیمان و 

یه بار دیگه تفاوت طبقاتی بینمون داشت خودش رو نشون میداد. من زحمت 

 میکشیدم برای
داشتههام؛ ولی اون و امثال اون با پول پدرهاشون میاومدن اینجور جاها تفریح 

 .میکردن
 :سعی کردم معمولی بپرسم

 من رو آوردی واسه گلف؟ -
 :زده گفتهیجان 

نه. اینجا یه سالن سورپرایز هم داره که پولش زیاده؛ ولی ارزشش رو داره و همهی  -

 .زوجها میرن
مگه ما زوج بودیم؟ چیزی نگفتم و تو پارکینگ محوطه وسط یه بی ام و و لکسوز 

 :نگه داشتم و گفتم
 .آدرس اینجا رو خوب بلد بودی ها -
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 :گوشیش رو تو هوا تکون داد و گفت
لین بارمه از وقتی برگشتم ایران اومدم اینجا...پریا بهم گفته بود تعمیر کردن و او -

 گسترشش دادن
 .و االن از روی جی پی اس پیداش کردم

 .حاال دلیل تو گوشی رفتنهاش هم مشخص میشد
 :کنار هم رفتیم طرف نگهبانی و پارمیدا رو به نگهبان گفت

 .رو میخواستم۵40کارت اشتراک  -
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 :بان سری با احترام خم کرد و مشغول گشتن رو میزش شد و من متعجب گفتمنگه
 کارت اشتراک؟ -
اوهوم. هرکی میاد اینجا کارت میگیره و پولش رو میریزه تو اون و از روی اون  -

 خرج میکنه. ما
 .االن قراره کارت پیمان رو خالی کنیم
 :لبخند دندون نمایی زد و ادامه داد

 .اکش رو بهم گفته. خودش هنوز خبر ندارهپریا شماره اشتر -
 ناراحت نشه؟ -

 :بیخیال کارت رو از دست نگهبان گرفت و گفت
 .نه بابا. تو پیمان رو نمیشناسی. بریم -

جلوتر راه افتاد و من پشت سرش میرفتم. از یه راه سنگفرش جلو رفتیم تا رسیدیم 

 به یه ساختمون
 :گفت بزرگ شبیه باشگاه. و پارمیدا با هیجان
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 .اینجاست -
مثل بچهها شوق داشت و کم کم من هم داشتم به هیجان میاومدم. رفتیم تو، یه 

 راهرو بود و اولش
 :دونفر کله گنده ایستاده بودن و با احترام گفتن

 .کارتتون لطفا -
 :پارمیدا با جدیت کارت رو داد و گفت

 .یه ساعته بزنید، بازم الزم شد تمدید میکنیم -
تکون داد و کارت رو روی دستگاه کنارش کشید و کنار رفتن. من و  نگهبان سری

 پارمیدا از راهرو رد
شدیم، یه طرف یه در بود که پرده زده بودن و از توش کلی صدای خنده و جیغ و 

 داد و حرف
 :میاومد و یه طرف دیگه رختکن بود که پارمیدا گفت

 .اول باید بریم رختکن -
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تا بفهمم جریان چیه و سری تکون دادم و دوتایی رفتیم تو. ترجیح دادم صبر کنم 

 دورتادور کمد بود
 .و دو تا اتاقک کوچیک واسه تعویض لباس و یه طرف دیوار یه رگال بود پر از لباس

 .من هنوزم نفهمیدم اینجا چه خبره ها -
 :لبخند شیطونی زد و گفت

ا تخاب کن و برو تو اتاقکهیکم دیگه صبر کنی میفهمی. برو یکی از لباسها رو ان -

 .بپوش
خودش هم به طرف رگال رفت. با تعجب رفتم و از وسط لباسهای اکثرا شکل یه 
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 شلوار لی که کامال
مشخص بود نوئه با یه تیشرت سفید برداشتم که پارمیدا با دیدن انتخابهام 

 نیشخندی زد و چیزی
یرون، دو دقیقه بعد نگفت. گیج رفتم تو اتاقک و لباسم رو عوض کردم و اومدم ب

 پارمیدا از اتاقک
 .بعدی اومد بیرون

یه تیشرت گشاد لیمویی تنش بود با یه دامن شلواری سفید و دستمال سر سفیدی 

 هم به صورت
 :مدلدار به موهاش بسته بود به جای شال. لبخندی زد و گفت

 چه شکلی شدم؟ -
 :صادقانه گفتم

 .شبیه کسی که میخواد کار کنه -
 :به دستمال سرش هم کردم که خندید و گفت و اشارهای

 .خودت دلیلش رو میفهمی -
 .خیلی خوب میشه بفهمم -

 :لبخند زد و گفت
توی اون سالن که میریم، میتونی جیغ بزنی و بخندی و هرچیزی؛ ولی نمیتونی  -

 .حرف بزنی
 :با تعجب گفتم

 نمیشه حرف زد؟ چرا؟ -
 :شیطون گفت
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نوعه و هر چی بخوای بگی رو باید بکشی. اینجا جاییه که قانون بازیه! حرف مم -

 عاشقها میان تا
 .بهم ابراز عالقه کنن یا دوستها میان تا سربهسر هم بذارن

 ...نقاشی بکشم؟ لباسها پس چرا -
صب کن کامل بگم. پس فهمیدی دیگه؟ حرف ممنوعه و فقط نقاشی! دوم اینکه  -

 اون تو کسی با
سی با یار خودشه و اجازهی استفاده از تمام وسایل داخل کسی کاری نداره و هر ک

 .رو هم داری
 :گنگ گفتم

 .هیچی نمیفهمم -
بریم تو میفهمی. راستی اصال الزم نیست نگران باشی تمام رنگها، رنگ مخصوصن  -

 و با آب پاک
 ...میشن. و دیگه اینکه
 :کمی فک کرد و گفت

 .دوست داشتی رنگ بزنی آها! تو میتونی رو هر دیوار و هر جایی که -
 .گیجم کردی -
 .دو تا قانون ساده رو یادت نره! حرف نزن و دوم اینکه خوش بگذرون -
 ...آخه -
 .بیا دیگه -

خالصه کنارش رفتم تو اون سالنی که ازش صدای خنده میاومد و خشکم زد از 

 چیزهایی که
رش بود که میدیدم. دختری با عجله از جلومون بدو بدو رد شد و پسری پشت س
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 گیرش انداخت و
یه سطل رنگ قرمز رو روی دختر خالی کرد؛ دختر بلند جیغ زد و این دفعه اون 

 افتاد دنبال اون،
هردو بلند میخندیدن. یه طرف دیوار چند تا زوج تو سکوت برای هم روی دیوارها 

 نقاشی میکشیدن
 دنبال دوستش و میخندیدن. طرف دیگه دختر جوونی با یه قلموی رنگی افتاده بود

 .و میخندیدن
مشغول دید زدن اطراف بودم که با حس پاشیده شدن چیزی روم به جلو نگاه کردم 

 که دیدم
 !پارمیدا با نیش باز و یه سطل خالی ایستاده و از گردن تا کفشهای من حاال زرد بود
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دستمال دور و برمون هر چند قدم کنار هم سطلهای پر از رنگ بود و قلمو و فرچه و 

 کاغذیهای
 .لولهای که البته معموال تو دستشوییها استفاده میشه

با درک موضوع لبخند خبیثی زدم و پشتم رو کردم به پارمیدا و خونسرد قدم زدم 

 طرف دیگهی
دیوار، یه سطل پر از رنگ نارنجی برداشتم با یه قلمو و رفتم جلوی دیوار. پارمیدا که 

 دید قصد ندارم
 :نجکاوی اومد جلو که رو دیوار نوشتمرنگیش کنم با ک

 !گور خودت رو کندی -
تا بیاد موضوع رو هضم بکنه از باالی سرش سطل رو خالی کردم که بلند جیغ زد و 

 عقبکی از من
دور شد، با دستش سعی کرد چشمهاش رو تمیز کنه و با حرص یه سطل رنگ سبز 
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 از کنارش
 .بدنم سبز شد برداشت و تا بخوام برگردم پاشید روم و نصف

حاال هردو میخندیدم و کمی بعد رنگی بود که ما روی هم خالی میکردیم و برای هر 

 دفعه رنگی
کردن هم چند دور دنبال هم میکردیم. پارمیدا با خنده دراز کشید رو زمین و یه 

 وری شد نگاهم کرد
که من هم نشستم کنارش. دستش رو کشید به بدن رنگی خودش و کف زمین 

 :نوشت
 .حرف دلت رو برای من نقاشی کن -

 :به روش خودش نوشتم
 .اول تو -

بعد از این همه شوخی و خنده کنارش انگار تو یه بعد دیگه بودم و دیگه مشکالتم 

 .معنی نداشتن
 .فقط میخواستم تا ابد اینجا کنارش بمونم و برام بخنده

ارش یه خندهی کمی فکر کرد و دو تا چشم کشید و ابروهای بهم گره خورده و کن

 گنده و بعد یهو
ناغافل دستش رو کشید رو بازوم که شوکه عقب رفتم، خندید و کنار لبخند تیک زد 

 و روی اخمها
 .ضربدر، تازه فهمیدم میخواسته از بازوم رنگ قرمز برداره

 .ابرویی باال انداخت و به نقاشیش اشاره کرد
 :وشتمخندهی از ته دلی کردم و با همون رنگ زیر نقاشیش ن

 .چشم -
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خندید و چشمکی زد که دلم رو بیتاب کرد. نمیدونم چقدر وقت گذشت؛ ولی از بس 

 برای هم
نقاشیهای خندهدار کشیدیم و سعی کردیم تفسیرش کنیم و از بس همو رنگی 

 کردیم دیگه حسابی
خسته شده بودیم. پارمیدا رفت گوشیش رو در حالی که دستکش دستش بود آورد و 

 فی وکلی سل
عکس بانمک انداختیم و رفتیم پشت رختکن، دوش گرفتیم و لباسهای خودمون رو 

 پوشیدیم و با
 .همون کفشهای رنگی برگشتیم و نشستیم تو ماشین من

 .خیلی خوش گذشت رهام -
 :لبخندی به روش زدم و گفتم

 .آره عالی بود -
 :مظلوم گفت

 بریم بستنی؟ -
 :با تعجب گفتم

 ن رو ول کنی؟قصد نداری امروز م -
 :با شیطونی ابروهاش رو چند بار باال انداخت و گفت

 !نچ -
 :سری از روی تاسف تکون دادم؛ ولی همراه باهاش لبخندی هم زدم

 .از دست تو. باشه بریم -
 :با ذوق تو جاش پرید و گفت



 Ketabsaz.info              یران  کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ا

  

Www.Ketabsaz.info 397 صفحه  

 

 !ایول! خیلی خوبی -
ت و شاد بودن اون من رو هم خوشحال میکرد، کنارش مشکالتم رو یادم میرف

 تصمیم گرفتم امروز
رو باهاش وقت بگذرونم و یه دل سیر کنارش باشم و از فردا دوباره تا جایی که 

 میتونم حتی
تصادفی هم نزدیکش نشم تا هوامون از سر هم بیفته و اگه باز هم خدا اون رو جلوم 

 میذاشت اون
 !موقع همه چیز فرق میکرد و من هم بدون فکر نزدیکش میشدم
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 :ا استرس گفتیهو ب

 .وای خدا! امروز میخوام برم در مورد برادرم با خانوادهام حرف بزنم -
امیدوارم خانوادهات برای ول کردن راشا دلیل قانع کنندهای داشته باشن وگرنه  -

 راشا بدجور ضربه
 .میخوره

 :ناراحت سرش رو تکون داد و گفت
 *** .خدا کنه -

 :پارمیدا
 :ک از فکر و خیال بیرون اومدم و گیج پرسیدمبا نگه داشتنش جلوی یه پار

 چرا اینجا نگه داشتی؟ -
 :لبخندی زد و گفت

 !خانوم حواس پرت، اومدیم بستنی دیگه. پیاده شو -
 اینجا؟ -
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 .آره. توی پارک یه جای خوب هست که بستنیهاش حرف نداره -
ن ن به مدیگه چیزی نگفتم و کنارش راه افتادم. دیگه مثل قبل اخم نداشت و همی

 .هم انرژی میداد
 :جلوتر رفتیم و کم کم بستنی فروشی نمایان شد

 رهام؟ -
 جانم؟ -

 :معلوم بود از دهنش پریده که بالفاصله گفت
 منظورم اینه، بله؟ -

 :به زور گفتم
 .دوتا قیفی بگیر -
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از جانمش قلبم گرم شده بود و مطمئن بودم اون هم حسهایی به من داره و به 

 یتونمزودی م
 .مجبورش کنم بگه

 چرا دوتا؟ -
 .توام باید بخوری -
 .دختر زشته من با این هیکل بستنی قیفی بخورم -
 .به من ربطی نداره -

خندید و رفت تو مغازه و کمی بعد با دو تا بستنی قیفی گنده اومد بیرون و یکی رو 

 .گرفت طرف من
 رهام؟ -
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 :با مکث گفت
 بله وروجک؟ -
 بود؟امروز کارت چی  -

 :کالفه گفت
 ول نمیکنی اون رو؟ -

 :با لجبازی گفتم
 .بگو دیگه -

 :گازی به بستنیش زد و گفت
 .خوشمزهست ها -

فهمیدم میخواد بپیچونه، بیشتر از اون گیر ندادم و به جاش یهو با حس گل کردن 

 شیطنتم تو یه
 :حرکت کمی پاشدم رو پنجههام و گفتم

 رهام؟ -
 .رو صورتش و در رفتم تا برگشت بستنی رو مالیدم
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 !پارمیدا میکشمت -

 :بلند خندیدم و گفتم
 .اول باید بتونی من رو بگیری -

بستنی تو دست میدویدم و اون هم با کری خوندن و تهدید پشت سرم میاومد. یه 

 لحظه دستش
خورد به شالم که با خنده جیغ کشیدم و مسیرم رو عوض کردم. همه تو پارک با 
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 خیرهخنده به ما 
 :بودن و رهام هنوز دنبالم بود که یهو گفت

 !آخ پام -
با ترس برگشتم عقب و با دیدن رهامی که خم شده بود و دستش رو زانوش بود با 

 عجله خودم رو
 :بهش رسوندم

 چی شدی؟ -
 .نمیدونم فکر کنم پام گرفت -
 خوبی؟ میخوای بشینی؟ -

با بهت داشتم به جای خالی  داشت اشکم در میاومد دیگه که یهو حس سرما کردم.

 رهام نگاه
میکردم. دستی رو صورتم کشیدم و به کف دستم که پر از بستنی بود نگاه کردم. کم 

 کم با درک
موضوع و فهمیدن اینکه اتفاقی براش نیوفتاده بوده لبخندی زدم؛ ولی زود خودم رو 

 جمع کردم و
 :جیغ زدم

 ...رهام من تورو باالخره میگیرم دیگه -
اره بدو بدوی ما شروع شد و در آخر کنار یه حوض ایستادیم و با خنده دوب

 صورتهامون رو شستیم
 :و رهام هم با غرغر گفت

 اصال چیزی از اون بستنی خوردی؟ -
 :با نیش باز گفتم

 !آره -
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خندید و دیگه حرفی نزد. وقتی برگشتیم تو ماشین ساعت شده بود هفت و نیم و 

 کم کم هوا داشت
 :یک میشد. نمیخواستم ازش جدا بشم؛ ولی رهام گفتتار
 برسونمت خونهی خودت یا میری پیش خانوادهت؟ -

 :آروم گفتم
 .خونهی خانوادهام -

آدرس رو دادم و اون هم روند اونجا، آهنگی پلی کرد و دیگه هیچ کدوم حرف نزدیم. 

 من رو رسوند
 :جلوی در خونهمون تا برم با خانوادهم حرف بزنم و گفت

 .من رو هم بیخبر نذار -
 .بذار ببینم جریان چیه، یه گروه میزنم تو تلگرام به جفتتون میگم -
 .خوبه -
 .وای من استرس دارم -

 :لبخند قشنگ و دلگرم کنندهای زد و گفت
 .من مطمئنم میتونی از پسش بربیای -

 .ناخودآگاه استرسم رفت و من هم لبخندی بهش زدم
هیچ کدوم خداحافظی نمیکردیم تا اینکه خودم رو جمع  هردو بهم نگاه میکردیم و

 کردم و هول
 :هولکی گفتم

 .روز عالی بود. ممنون، خداحافظ -
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 :پیاده شدم و نگاهش کردم که گفت
به من هم خیلی خوش گذشت، باید از دزد کیف تو تشکر کرد. خداحافظ و شبت  -

 .خوش
سرم رو تکون دادم و بهش لبخند و چشمهاش داشت دوباره اسیرم میکرد که سریع 

 پشت کردم،
 :آیفون رو زدم و رهام هنوز نرفته بود که صدای جیغ پریا از پای آیفون بلند شد

 !وای پارمیدا -

 278 

 
 :کالفه گفتم

 میذاری بیام تو؟ -
 .زاویهی چشمی آیفون طوری بود که ماشین رهام رو نمیدید و خیالم راحت بود

 .بیا تو خب -
تی برای رهام تکون دادم، در رو هل دادم و رفتم تو. وقتش بود با باز شدن در دس

 باالخره تکلیف
راشا رو مشخص کنم. تا رفتم تو خونه متوجه صدای خنده و حرفهاشون از 

 آشپزخونه شدم، راهمو
رو کج کردم به همون طرف. خدا رو شکر خانوادهی گرم و صمیمی داشتم و فکر 

 اینکه راشا از همهی
وده در حالی که تمام این سالها میتونسته کنارم باشه باعث شد در اینها محروم ب

 کنار ناراحتیم
احساس خشم هم بکنم. با ورودم به آشپزخونه سالمی دادم که به گرمی جوابش رو 

 گرفتم و مامان
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 :دلخور گفت
 .چه عجب تو اومدی یه سری به خانوادهت بزنی -
 .من که تازه اینجا بودم -

دختر این خانواده ای. باید خیلی بیشتر از سرزدنهای چند دقیقهای بابا: پارمیدا تو 

 .کنارمون باشی
 میدونی مادرت چقدر دلتنگت بود؟

 :شرمنده گفتم
 .معذرت میخوام -

 :پیمان با دودلی گفت
 چیزی میخوای بگی؟ -

همیشه خیلی خوب احساساتم رو میفهمید و حالتهام رو درک میکرد. نفسی گرفتم 

 :و گفتم
 .تون رو بخورید بعدش میگمشام -
 :پریا
 .االن بگو دیگه. من از فوضولی اشتهام کور شد -
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 :خندیدم و گفتم

مجبوری صبر کنی. من میرم میشینم تلویزیون نگاه کنم. هروقت شامتون تموم  -

 شد همهتون
 .بیایید اونجا

و فقط  شبابا متفکر سری تکون داد و پیمان ناراضی نگاهش رو برگردوند به بشقاب
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 پریای مشکوک و
مامان نگران نگاهم کردن که رفتم طرف سالن نشیمن و خودم رو روی یکی از 

 مبلهای راحتی پرت
 .کردم

 .کمی بعد اول پریا و پیمان و بعد بابا و مامان اومدن و نشستن تو سالن
 .بابا: خب پارمیدا خانوم بگو ببینم چی شده
انی رو تعریف کردم و عکس العملشون رو داستان پیدا کردن عکسهای تو خونهی مام

 .نگاه کردم
مامان که داشت بیصدا گریه میکرد و بابا با اخم به فرش نگاه میکرد. پریا ناراحت بود 

 و پیمان
 .متفکر به من زل زده بود

 چرا تا حاال نگفته بودید من داداش داشتم؟ -
 :فتبابا مامان رو که داشت گریه میکرد برد تو اتاق و اومد و گ

از وقتی داداشت رو از دست دادیم مامانت خیلی داغون شد. خدابیامرز آقاجونت  -

 وقتی وضع
مامانت رو دید حرف زدن از اون بچه رو کال ممنوع کرد و بعد از یه مدتم کم کم 

 همه به جز مامانت
 .و مامانم فراموش کردن که تو قلی داشتی

 :چه رو میخواسته مالییمتر گفتمحاال که کمی خیالم راحت شده بود مامان اون ب
 چه بالیی سرش اومد قل من؟ -

 :پیمان کالفه گفت
 .االن دیگه مهم نیست -
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 :ناخواسته داد زدم
 !خیلی مهمه -
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 :بابا کمی مشکوک نگاهم کرد و گفت

 .دزدینش -
 :با بهت گفتم

 چی؟ -
 :پیمان

 .دزدینش و چند وقت بعدش یه نامه رسید دستمون که کشتنش -
 :یستیریک خندیدم و گفتمه
 !امکان نداره! اون زندهست -

 بابا: منظورت چیه؟
 :گند زده بودم! کالفه گفتم

 چرا دزدینش؟ به پلیس گفتید؟ -
 :پریا با طعنه به بابا گفت

 .حق داره بدونه چه بالیی سر قلش اومد -
نگاه متعجبم تو نگاه کالفهی بابا گره خورد. خسته دستی به چشمهاش کشید و 

 :گفت
 تا حاال فهمیده بودی من قبل از مادرت با یه دختر دیگه نامزد بودم؟ -

 :حیرون گفتم
 :نه! بابا کالفه ادامه داد -
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دختر دوست بابام بود. اسمش رویا بود و از بچگی زیاد آویزون من میشد؛ اما من  -

 ازش بدم
ماه طول کشید، با میاومد، ولی با زور و تهدید بابا نامزد کردیم. نامزدی ما فقط سه 

 زحمت بابا رو
راضی کردم که رویا مناسب من نیست و جدا شدیم. وقتی برگشتیم ایران نمیدونم 

 چه طور به
 .گوش رویا رسید و تهدید کرد که یه روزی انتقامش رو میگیره؛ ولی من باور نکردم

 :کالفه دستی به گردنش کشید و ادامه داد
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پارک. مادرتون خیلی به شما دوتا قل وابسته بود و وقتی چهارسالت بود رفتیم  -

 همیشه باعث
حسادت پریا و پیمان بود. پیام و تو سوگلیهای مامان من هم بودید و هرروز میاومد 

 تا شما رو
ببینه. اون روز تو پارک، شما تو کالسکه دست من بودید و من به تاب بازی پریا و 

 پیمان نگاه
یمان رو کشید، داشت به زور میبردش که با عصبانیت میکردم که یهو یه نفر دست پ

 و ترس پا
شدم رفتم پیمان رو نجات بدم که طرف تا دید دارم میرسم بهشون ول کرد و فرار 

 کرد. من هم
 !دست پریا و پیمان رو گرفتم و با حرص اومدم باالی سر شما که دیدم پیام نیست

 :دیگه نشد جلوی خودم رو بگیرم و گفتم
 فهمیدی کار رویاست؟ چرا شکایت نکردید ازش؟ از کجا -

 :پیمان چشم غرهای رفت و گفت
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 .ساکت بشی میگـه -
 :اخمی بهش کردم و منتظر به بابا نگاه کردم که گفت

مامانبزرگت سکته کرد و مامان خودت رو هم تو بیمارستان با آرام بخش  -

 خوابوندنش. من مونده
نامه از رویا رسید دستم که باالخره انتقام رو بودم با پیمان و پریا و تو! وقتی یه 

 گرفتم بالفاصله رفتم
سراغ پلیس و اونها در به در افتادن دنبال قلت؛ ولی انگار زمین دهن باز کرده بود و 

 رویا و پیام
رفته بودن توش. حدود دو ماه بعد هم یه نامه رسید که توش نوشته بود دیگه کسی 

 به نشونی پیام
ست، اون موقع تا یه سال مادرت با من قهر بود و وضع خونه بهم تو این دنیا نی

 ریخت اینکه تا
آقاجون هر حرفی از پیام رو ممنوع کرد. عکسهاش رو از خونه جمع کردیم و مامانم 

 اون عکسها
 .رو برداشت و بعد از فوت آقاجون رفت لندن پیش بچههای برادرش

 :دودل گفتم
 .رممیشه بگید مامان بیاد؟ کارش دا -

بابا کمی با اخم و جدیت نگاهم کرد و رفت مامان رو بیاره. حاال که فهمیده بود راشا 

 یا همون پیام
 .چقدر برای خانواده عزیز بوده وقتش بود بگم زنده است

 .پیمان: چیزی نگو که باز حالش بد بشه
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ا نگرانی تو چشمهاش بیداد میکرد، من هم فقط سرم رو تکون دادم که مامان ب
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 چشمهای سرخ
 :اومد و کنار بابا نشست، همه منتظر به من نگاه کردن. نفسی گرفتم و گفتم

 اگه پیام زنده باشه و من پیداش بکنم قبولش میکنید؟ -
 :مامان نالید

 !پارمیدا، پیام مرده -
 :با هیجان گفتم

 !نمرده! من پیداش کردم -
 !پریا: هیع

 !پیمان: امکان نداره
عمل همزمان اونها رو بدم که مامان تو بغـ*ـل بابا از هوش خواستم جواب عکس ال

 رفت و همه با
 .هول و وال خودمون رو رسوندیم به مامان

 .بابا: زود یکیتون زنگ بزنه اورژانس
 .پیمان: من میزنم

پیمان با گوشیش کمی از ما فاصله گرفت و پریا رفت آب قند درست کنه و من فقط 

 پشیمون از
دنم و از طرفی نگران مامان کنار بابا زانو زده بودم و به زور بدون مقدمه حرف ز

 :گفتم
 .ببخشید! باید اول آمادهتون میکردم -

 :بابا کالفه دستی رو پیشونیش کشید و گفت
 .اشکال نداره، تقصیر تو نبود -

 :کمی مامان رو جابهجا کرد و با تردید زل زد تو چشمهام و گفت
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 ؟تو واقعا پیام رو پیدا کردی -
 .آره به خدا. اون هم خیلی خوشحال شد وقتی فهمید من خواهرشم _
 مطمئنی خودشه؟ -

 283 

 
 :با لبخند گفتم

 !آزمایش هم دادیم -
آرامشی که تو چشمهای بابا نشست رو هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم. لبخند 

 :گرمی زد و گفت
ین مورد مفصل حرف برو یه شال برای مادرت بیار تا اورژانس نرسیده. بعدا در ا -

 .میزنیم
سرم رو تکون دادم و با عجله رفتم روسری مامان رو آوردم سرش کردم که پریا و 

 پیمان هم اومدن
کنارمون، پیمان هم همون سئوالهای بابا رو کرد و همون جوابها رو گرفت. حدود ده 

 دقیقه بعد
قش، واسهاش یه زنگ رو زدن و اورژانس اومد و کمک کردیم مامان رو بردیم تو اتا

 سرم زدن و وقتی
 .اطمینان دادن چیزی نیست رفتن

گوشیم رو در آوردم که دیدم چندتایی زنگ و پیام از رهام و راشا دارم. بیخیال 

 گوشی رو برگردوندم
تو جیبم تا یه جا موضوع که حل شد بهشون خبر بدم، باالی سر مامان نشستیم و 

 وقتی چشمهاش
ب قند رو ریخت تو حلقش. مامان فقط با چشمهای اشکی به رو باز کرد پریا به زور آ
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 من نگاه کرد و
 :گفت

 :پارمیدا بچهم زنده است؟بغض صداش باعث شد من هم بغض کنم و گفتم -
 .آره مامان. پیام زندهست و لحظه شماری میکنه بیاد اینجا -

 :لبخند رو لبهای همهمون بود و پریا با هیجان گفت
است؟ وای خدا! پارمیدا چه شکلیه؟ اخالقش چه طوره؟ بچه  یعنی جدی پیام زنده -

 بود خیلی ناناز
 .بود

 :پیمان هم خندید و گفت
 .از اول کپی پارمیدا بود -

 :برام شیرین بود که هنوز راشا رو فراموش نکرده بودن پس من هم با هیجان گفتم
 .خیلی خوشگله. خیلی خیلی هم خوش اخالقه -

 یا بوده؟بابا: تو این مدت با رو
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نمیدونم ولی یکی بهش گفته بوده خالهاشه و بزرگش کرده. همیشه تو این سالها  -

 آرزوی خانواده
داشته و وقتی فهمید من خواهرشم داشت بال در میآورد و فقط نگران بود شما 

 قبولش نکنید و یا
 .خودتون ولش کرده باشید

 :اشکهای مامان بارید و گفت
 .م. بیچاره بچهام چی کشیده دست اون عجوزهالهی فدای پسرم بش -

 بابا: از کجا پیداش کردی؟
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 .داستانش طوالنیه -
 :پیمان خواست چیزی بگه که مامان بیتاب گفت

زنگ بزن بهش و بگو بیاد اینجا...یا نه اصال ما بریم پیشش ببینم بچهام تو این  -

 مدت کجا زندگی
 .کرده

 :تا خواستم جواب بدم دوباره نگران گفت
 پارمیدا پول داره؟ اذیت نشده؟ -

 :خندیدم و گفتم
 .مامان مجال میدی من حرف بزنم؟ نگران نباش وضعش خوبه و اذیت نشده -

مامان و بابا هردو همزمان نفس آسودهای کشیدن و مامان برگشت طرف بابا و با 

 :عجز گفت
 .رضا من رو ببر بچهام رو ببینم -

وم سرش رو برای مامان خم کرد و سوالی برگشت نگاه بابا رنگ ناراحتی گرفت و آر

 طرف من که
 :گفتم

 .االن میگم خودش بیاد -
 پریا: مگه راه رو بلده؟

 :سرسری گفتم
 .آدرس میدم خو -
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کمی ازشون فاصله گرفتم و شمارهی راشارو گرفتم که هنوز به بوق دوم نرسیده 

 صدای نگرانش
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 :پیچید تو گوشی
 پارمیدا چی شد؟ -

 :گفتم الکی
 .راشا نخواستنت -

صدایی از اون ور به گوشم نخورد جز نفسهای کشدار و لرزونش، تا سکته نکرده زود 

 با هیجان
 :گفتم

 !خره مامانت داره واسه دیدنت بال بال میزنه -
 :با مکث گفت

 مامانم؟ میخواد من رو ببینه؟ -
اغ تو رو میگیره. آره. تا شنید غش کرد؛ ولی االن حالش خوبه و همهاش داره سر -

 وای راشا اینجا
 !همه دوستت دارن و دلیل اینکه با ما بزرگ نشدی این بوده که تو رو دزدیدن

بیچاره فکر کنم زیادی یه جا همه چیز رو بهش گفته بودم که ساکت بود. کمی 

 بهش وقت دادم تا
 :حرفهام رو تحلیل بکنه و ادامه دادم

 !پاشو بیا اینجا -
 همون قلتم؟بهشون گفتی من  -
 .نه هنوز؛ ولی تو بیا اینجا میفهمن -

صدای شادش که گفت زود خودش رو میرسونه لبخند آورد رو لبم. تلفن رو قطع 

 کردم و برگشتم
 :تو اتاق که نگاه نگران ولی خوشحال مامان چرخید روم
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 چی شد؟ -
 :لبخندی زدم و گفتم

 .گفت زود خودش رو میرسونه -
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 .هیجان دارم دستشوییم گرفتپریا: وای از بس 

همه زدیم زیر خنده و پریا با غرغر رفت دستشویی. تو مدتی که منتظر بودیم راشا 

 برسه مدام سئوال
پیچم کردن؛ بعضی چیزها رو گفتم و خیلی چیزها رو گفتم صبر کنید خود پیام بیاد 

 .تا با هم بگیم
زدن به در که زدم زیر  حدود بیست دقیقه بعد زنگ در رو زدن و همه با هیجان زل

 :خنده و گفتم
 .خب الاقل یکیتون پا میشد در رو باز کنه -

خود هم رفتم در رو باز کردم و مامان اینها منتظر، اومدن جلوی در. با داخل اومدن 

 راشا، با
هیجان خودم رو انداختم تو بغلش که با یه دستش بغلم کرد و با استرش رو به جمع 

 :گفت
 .سالم -

اومدم بیرون و به طرف بقیه برگشتم که دیدم همهشون ماتشون بـرده. یهو  از بغلش

 اولین نفر خود
 :مامان بلند زد زیر گریه و زمزمه کرد

 !پیامم -
راشا با استرس به مامان نگاه میکرد و کم کم برق اشک تو چشمهاش دیده شد، زیر 
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 :لب گفت
 !مامان؟ -

یه بعد هردو تو بغـ*ـل هم گریه میکردن، داشت میافتاد که راشا دوید جلو و چند ثان

 بابا هم با
چشمهای سرخ و لبخند نگاهشون میکرد، پریا هم زد زیر گریه و رفت بغـ*ـل پیمان 

 که برای عوض
 :کردن جو گفتم

 .ده بیا! نو که اومد به بازار کهنه میشه دل آزار! بابا من رو هم تحویل بگیرید -
 :جلوی راشا و زمزمه کردپریا چشم غرهای به من رفت و رفت 

 .خوش اومدی داداش -
همدیگه رو بغـ*ـل کردن و بعد نوبت پیمان بود که با لبخند زد تو کمر راشا و 

 :گفت
 !از بس اومدی و رفتی که آخر عضوی از ما شدی ها -
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کمی هم رو نگاه کردن و با لبخند همدیگه رو بغـ*ـل کردن که بابا زد سرشونهی 

 شو ازراشا و دستها
 .هم باز کرد. راشا یه قطره دیگه اشکش چکید و خودش رو انداخت تو بغـ*ـل بابا

 :پریا با حرص برگشت طرف من
 عوضی از صبح ما رو اسکل کردی؟ چرا نگفتی راشا همون پیامه؟ -

 :نذاشت چیزی بگم و خودش ادامه داد
 !دیدی تو رو خدا؟ خود ما چرا نفهمیدیم؟ این بیشعورها کپی همن -

 :مامان با حرص گفت
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 .پریا درست حرف بزن با داداشت -
 :راشا و بابا و من و پیمان خندیدم و پریا ادای گریه درآورد و گفت

اصال از همون اول هم شما این رو از همه بیشتر دوست داشتی. اون شب حتی یه  -

 ثانیه لبخند از
سرشون میذاشتیم. آخر رو لب مامان و بابا و راشا محو نشد و من و پریا مدام سربه 

 هم پیمان
 :کالفه رو به ما گفت

خسته نشدید اینقدر حرف زدید؟ حتما همین اول کاری باید به راشای بیچاره  -

 میفهموندید چه
 کالهی سرش رفته از نظر خواهر؟

 :پریا مظلوم سرش رو انداخت پایین که بلند خندیدم و گفتم
 .القی مثل تو گیرش اومدنترس بابا! بیچاره راشا که داداش گند اخ -

 :بعدم با ناز چرخیدم طرف راشا و ادامه دادم
 داداش تو خواهرهات رو دوست نداری؟ -

 :راشا با لبخند جواب داد؛ ولی صداش کمی لرزید
مگه میشه یه عمر حسرت خواهر و برادر داشته باشی و وقتی بهشون رسیدی  -

 دوستشون نداشته
 باشی؟

 :مامان اشکهاش بباره و راشا رو بکشه تو بغلش و بگههمین کافی بود تا دوباره 
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 .الهی فدات شم مامان -
 !تو رو خدا دوباره شروع نکنیدها -
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پیمان: به جای این فیلم هندی بازیها بهتره درست حسابی حرف بزنید و بعضی چیزا 

 .روشن بشه
 مثال چی؟ -

 پیمان: مثال االن رویا راشا رو بزرگ کرده؟
 :همهمون زل زدیم به راشا که گیج گفت با این حرف

 رویا کیه؟ -
 :بابا عصبانی گفت

 .اونی که تو رو ازمون جدا کرد -
 :راشا با تعجب گفت

 رویا؟ شما کسی که من رو دزدیده رو میشناختید؟ -
 :برای نجات بابا از توضیح دوباره گفتم

 .من بعدا بهت میگم -
 :فی نزد که مامان گفتکمی نگاهم کرد و آروم سرشو تکون داد و حر

 .از اونی که بزرگت کرد بگو -
 :راشا کمی من و من کرد و گفت

 .از چیش بگم؟ اسمش لعیا بود -
 :بابا با بهت گفت

 لعیا عباسی؟ -
 :قبل از اینکه راشا حرفی بزنه مامان با حرص رو به بابا غرید
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م کمرنگ شد میشناسیش؟یه لحظه از حسادت و حرص مامان، جدیت موضوع برا -
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 و ناخودآگاه
زدم زیر خنده که پریا و پیمانم با من همکاری کردن و راشا تنها لبخندی زد، خود 

 مامان هم
 :خندهاش گرفت ولی دست به کمر شد و با حرص اول به ما غرید

 !شما ساکت -
 :و بعد رو به بابا ادامه داد

 !گفتم لعیا کیه؟ -
 :بابا کالفه دستی به صورتش کشید و گفت

لعیا بهترین دوست رویا بود. از خواهر هم بهم نزدیکتر بودن و تو همون دوران  -

 کوتاه نامزدی دو
سه باری که رویا اصرار کرد برم دنبالش یا بریم بیرون، لعیا هم بود و مدام سعی 

 داشت ما رو بهم
 .نزدیک کنه

 :بابا که ساکت شد پریا بیطاقت گفت
 خب؟ -

یس درمورد لعیا میگفتم. اون موقع اصال به ذهنم نرسید بابا: کاش همون موقع به پل

 که رویا بدون
 .هماهنگی با لعیا آبم نمیخورد

 :راشا گیج گفت
 میشه یکی به من هم توضیح بده رویا کیه؟ -

 :چشم غرهای رفتم و گفتم
 !گفتم که بعدا توضیح میدم -
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 :ولی پیمان بیخیال در ادامهی حرفم گفت
 .. انتقام شکست عشقیش هم یقهی تو رو گرفتقبال نامزد بابا بوده -

 :نگاه سرگردون راشا ناراحتم کرد و رو به پیمان توپیدم
 این چه طرز توضیح دادنه؟ -
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 :از عصبانیت من حتی خودمم تعجب کردم چه برسه به پیمان که متعجب گفت

 مگه چی گفتم؟ -
 :کالفه ولی آرومتر و مالیمتر از قبل گفتم

 !از هیچی خبر نداره. درست توضیح بده خباالن راشا  -
 :پریا ایشی گفت و رو به راشا گفت

داداش بذار من بگم... ددی ما یه نامزد داشته که به اصرار ددی خودش رفته بوده  -

 خواستگاری؛
ولی دخمله عاشقش بوده. میگذره و ددی که میبینه با این دخمل آبش تو یه جوب 

 نمیره پرش
 امی ما میشه و بادابادا مبارک بادا! تا اینجا اوکیه؟میده و میره عاشق م

همه با تعجب نگاهش میکردیم؛ ولی اون ریلکس و بدون اینکه منتظر جواب باشه 

 :ادامه داد
ننه ددی ما در کمال خوشبختی دوبار دوقلو میارن و شوما و این قل وحشیت  -

 وقتی چهارسالتون
. فرمالیته پیمان رو کشیدن بدزدن و شد هـ*ـوس ددر کردید و رفتیم پارک با ددی

 حواس ددی درگیر
اون شد و وقتی برگشت دید جا تره و بچه نیست! این وحشی رو جا گذاشتن و تو رو 
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 که مظلوم و
 .آروم بودی بردن

همه در سکوت و تعجب به پریا نگاه میکردیم، من نمیدونستم بزنم بکشمش یا 

 بخندم که اول از
 :دهمه مامان واکنش نشون دا

 .این پرت و پالها چی بود بافتی به هم گیس بریده؟ بیچاره بچهام رو گیج کردی -
 پریا: وا مامان تو باز من رو فروختی به این؟ بده همه چیز رو بهش گفتم؟

 پیمان: با این گفتن تو اصال ببین چیزی فهمید؟
ه پریا شا رو بیهو با صدای خندهی بابا و راشا این بار با بهت برگشتیم طرف اونا که را

 :گفت
وای دختر، یعنی اصال فک نمیکردم تو این موقعیت چیزی من رو بخندونه. خیلی  -

 خوبه که
 .خواهرمی

این حرفش مصادف شد با ستاره بارون شدن چشمهای مامان و پریایی که دوید و 

 راشا رو بغـ*ـل
 :کرد و با محبت گفت
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یشه باهاتون بازی میکردم تا میدونی از بچگیت عاشق خندههات بودم؟ هم -

 بخندید. وقتی رفتی
دلم برات تنگ شده بود؛ ولی حق نداشتیم حرفی از تو بزنیم؛ خیلی خوش حالم 

 برگشتی داداش
 .کوچولو
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لبخند روی لبمون و شادی این لحظه و کامل شدن خانوادهمون رو حاضر نبودم با 

 هیچ چیزی عوض
شت اگه االن رهام هم بود چه قدر خوب بکنم؛ ولی فقط برای یه لحظه از ذهنم گذ

 بود و شادیم
کاملتر بود و همین کمی باعث شد ته دلم ناراحت بشم؛ ولی با این حال همچنان 

 لبخند میزدم که
 :بابا از راشا پرسید

 :از لعیا بگو! تو مدتی که پیشش بودی رویا رو ندیدی؟راشا با تردید گفت -
ون یادم نمیاد ولی لعیا یه دوست صمیمی من کال کسی به اسم رویا تو زندگیم -

 داشت که اسمش
 .زینب بود فکر کنم

بابا بیحال روی مبل نشست و دستش رو روی سرش فشار داد. با نگرانی دورش جمع 

 شدیم و
 :مامان گفت

 چی شد؟ -
 :پیمان با شیطنت گفت

 بابا نکنه با زینب خانوم هم آشنایی داری؟ -
 :ان کرد و گفتبابا بیحوصله چپ چپی نثار پیم

زینب همون رویا بوده. باورم نمیشه تمام مدت داشته بازیم میداده... پلیس خیلی  -

 دنبالش
گشت؛ ولی انگار دیگه همچین شخصی وجود نداشت تو دنیا...اگه همون اول بهشون 

 میگفتم لعیا
 .رو زیر نظر بگیرن حاال راشا پیش خودمون بزرگ شده بود



 Ketabsaz.info              یران  کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ا

  

Www.Ketabsaz.info 421 صفحه  

 

 کجا میدونید؟پریا: رویا زینب بود؟ از 
بابا: رویا خیلی خیال پرداز بود و من همیشه اعتقاد داشتم اسمش کامال مناسب 

 .شخصیتشه
همیشه میگفت دوست داره یه دختر داشته باشه و اون وقت اسمش رو بذاره زینب 

 چون دوست
داشته اسم خودش زینب باشه ولی نشده و اگه بتونه اسمش رو تغییر بده این اسم 

 .رو میذاره
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 :پیمان با قیافهی درهم گفت

 .اولین باره میبینم دخترها دوست دارن اسم مذهبی داشته باشن -
 :بابا فقط شونهای باال انداخت و راشا گیج گفت

 یعنی زینب همونی بود که من رو دزدید؟ -
 !حاال نه مستقیم، ولی درکل... آره همون بود -

 :راشا ناراحت سرشو انداخت پایین و گفت
از محبت زیادش به خودم همیشه خوشم میاومد، هروقت میاومد خونهمون کلی  -

 اسباب بازی
 .برام میآورد و من اون رو حتی از اون به اصطالح مامانم هم بیشتر دوست داشتم

 زینب رو خیلی دوست داشتی؟ -
راشا: بعد از مرگ لعیا دیگه هیچ وقت ندیدمش و همیشه ازش دلخور بودم؛ ولی االن 

 مم خالهمیفه
زینبی که همیشه قربون صدقهم میرفت دزدی بوده که من رو از خانوادهام جدا 

 .کرده



 Ketabsaz.info              یران  کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ا

  

Www.Ketabsaz.info 422 صفحه  

 

 .مامان: الهی فدات بشم. فراموشش کن
پریا: مهم اینه که این همه سال تو پیش خودمون بودی با اینکه نمیدونستی 

 .خانوادهتیم
 .پیمان با شادی گفت: وای که رویا اگه میفهمید چه حرصی میخورد

جو دوباره شاد شد و آخر شب با کلی اصرار مامان و کولی بازیهاش که ما فقط بهش 

 خندیدیم
راشا تو اتاق پیمان و روی تخت اون موندگار شد و پیمان تو اتاق مهمان خوابید، قرار 

 شد فردا اتاق
مهمان آماده بشه برای راشا و من هم دوباره اسباب کشی کنم برگردم تا کل خانواده 

 .باشیم دور هم
*** 

از صبح روز سنگین و پرکاری داشتم. اول رفته بودم پیش اون کارگردان تا پیشنهاد 

 کارش رو قبول
کنم و همونجا قرارداد بستیم و بعد اومده بودم بیمارستان و تا همین االن که ساعت 

 سهی ظهر بود
 .با شکم گشنه و مغز خسته داشتم کار میکردم

 .اب بدهریحان: پارمیدا گوشیت رو جو
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 دستم بنده نمیبینی؟ -
 !خب کشت خودش رو -

با دقت روی زخم رو تمیز کردم که بچهی بیچاره آخی گفت؛ با ناراحتی دستم رو 

 بالفاصله عقب
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 :کشیدم
 دردت گرفت خاله؟ -

 .پسربچه: میسوزه
 .الهی فدات شم. بذار تمیز کنم تا دیگه نسوزه -

 :بردم که ریحان عصبی گفتدوباره با دقت پنس رو نزدیک شیکمش 
 .اون بیصاحاب رو یا نذار تو جیبت یا زنگ میزنه جواب بده -

 :کالفه چشم چرخوندم و گفتم
دست من بتادینی شده، بیا دست کن تو جیبم ببین کیه داره پشت سرهم زنگ  -

 .میزنه
غرغری کرد و ماسک اکسیژن پیرزن تخت بغلی رو رو صورتش تنظیم کرد و اومد 

 تو دست کرد
 :جیب من و با چشمهای ریز شده گفت

 نوشته رهام. رهام کیه؟ -
با عجله هر چی تو دستم بود انداختم رو چرخ دستی کنارم، دستهام رو مالیدم به 

 روپوش سفیدم
و گوشی رو از دستش کشیدم که همون موقع قطع شد. کالفه نفسم رو دادم بیرون 

 که ریحان
 :مشکوک گفت

 ش یهو این طوری رم کردی؟رهام کیه که به خاطر -
 :بدون توجه به سوالش گفتم

 این اصال به من زنگ نمیزد. یعنی چی شده؟ -
 :چشمهاش رو تو حدقه چرخوند و گفت
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 .اگه بگی کیه شاید بتونم جواب بدم -
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 .ولش کن فعال -

از بخش رفتم بیرون و درحالی که موهام رو میکردم تو مقنعه، هول دستی به گونهام 

 دم وکشی
روی اسم رهام رو لمس کردم که یکی از پرستارها با عجله خودش رو رسوند به من 

 :و گفت
 .خانوم دکتر حال مریضتون بد شده -

 :همون موقع هم صدای رهام پیچید تو گوشی
 الو پارمیدا؟ -

 :گیج موندم چیکار کنم و ناچار به رهام گفتم
 ...یه لحظه گوشی -

 :رو به پرستاره گفتم
 مریض؟ چش شده؟ کدوم -

 :با استرس گفت
پیرزنه، عالئم حیاتیش یهو افتاد...دکتر موکل گفتن ببریم مراقبتهای ویژه؛ 3۵اتاق ، -

 ولی دکتر
 .رضایی گفت خودتون رو خبر کنیم

 :و در همون حال به رهام گفتم3۵با عجله دویدم طرف اتاق 
 هستی هنوز؟ -
 .شد زنگ بزن معلومه سرت شلوغه. قطع میکنم کارت که تموم -
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ناچار باشهای گفتم که با یه فعال تلفن رو قطع کرد. عصبی تلفن رو هل دادم تو 

 جیبم و در اتاق رو
یک ضرب باز کردم که ریحان پرید هوا و کوروش چشم غرهای بهم رفت؛ ولی دکتر 

 موکل بیخیال و
 :با عجله وضیعت بیمار رو گفت و در آخر با تمسخر اضافه کرد

 چیه خانوم دکتر؟ االن دستور -
موکل از دکترهایی بود که هنوز هم به من حسادت میکرد و باهام راه نیومده بود. 

 وضع بیمار زیادم
وخیم نبود که پرستار بزرگش کرده بود و االن با دستگاه اکسیژن داشت راحت نفس 

 میکشید؛ ولی
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ست شده. خرخر میکرد و میگفتن عالئمش االن و بعد از سرمیکه بهش زدن در

 کالفه رهام رو هل
 :دادم به ته مغزم و سعی کردم تمرکز کنم و گفتم

فعال وضعش عادیه. نیازی به بخش مراقبتهای ویژه نیست. اگه تا قبل از شب به  -

 هوش نیومد یا
 .وضعش تغییر کرد من رو در جریان بذارید

 .ریحان سری تکون داد و موکل تنها با اخم رفت بیرون
 .ا بیا اتاقم کارت دارمکوروش: پارمید

 :کالفه پشت سرش باهاش رفتم تو اتاقش که بیمقدمه گفت
 مشخصه ذهنت درگیره. چه خبره؟ -
 .پوف! خبری نیست خودم حل میکنم -
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 پریا میگفت یه خبرایی شده؛ ولی هرچی گفتم، نگفت. موضوع چیه؟ خبر بدیه؟ -
 .نیم تا همه سورپرایز بشنه بابا. یکم صبر کنی میفهمی. قراره فعال به کسی نگ -
 ...من که میمیرم از کنجکاوی خب -
 .نترس زنده میمونی. من برم کوری بدجور کاردارم -
 .برو. خودت رو کم خسته کن -

 :چشمکی زدم و گفتم
 .دارم میرم رفع خستگی -

تا خواست حرفی بزنه در اتاق رو بستم و با هیجان تا حیاط بیمارستان رسما دویدم. 

 وقتی رفتم
بیرون نفسی گرفتم و رفتم پشت محوطه که خلوت بود و روی جدولهای کنار باغچه 

 نشستم و
 .دوباره شمارهی رهام و گرفتم

 .سالم -
 سالم رهام. کارم االن تموم شد. چیزی شده؟ -
 .هول نکن بابا -
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 .چی شده خب؟ سابقه نداشت تو اون هم تو این ساعت بهم زنگ بزنی -

 :کالفه گفت
ت من بود که زنگ نمیزدم؛ ولی راشا گفت قراره وسایلت رو جمع کنی بری دس -

 خونهی خودتون
دوباره. گفت بیام کمکت. البته به نظر من که کمک الزم نداره دو تا دونه لباس؛ ولی 

 دیگه با
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 .اصرارهای راشا مجبوری زنگ زدم
ه راشا لحن عصبیش من رو هم کالفه کرده بود، ولی مگه میشد از این فرصتی ک

 محیا کرده بود
 بگذرم؟

 .اتفاقا خیلی به کمک نیاز دارم، خوب شد زنگ زدی -
 جدی؟ -

 :خندهام رو خوردم و با اشتیاق گفتم
من که با تو تعارف ندارم رهام. کارهام زیاده و دست تنها چه طور وسایل رو جمع  -

 کنم؟ اگه
 .بیکاری خیلی خوب میشه بیای کمک

 :با تردید و معذب گفت
 باشه پس...کی بیام؟ -
االن میتونی بیای دنبالم اول بریم نهار و بعد بریم خونهام؟ دارم از گشنگی میمیرم  -

 به خدا تو این
 ...بیمارستان

 :با سکوتش دودل گفتم
 .البته اگه نهار نخوردی! وگرنه عصر مستقیم بیا خونهم -

 :نفسش رو با شدت داد بیرون و گفت
 .ترافیک حدودا چهل دقیقه دیگه میرسم االن راه میافتم. با این -

لبخندم کش اومد و با یه فعال گوشی رو برگردوندم تو جیبم. چی بهتر از این؟ با 

 انرژی برگشتم تو
بیمارستان و روپوشم رو با مانتوی سرمهای جذب خودم عوض کردم و به جای 
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 دمپاییهای ضای
 ِ ع
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و پام کردم و در حالی که تق تق بیمارستان کفشهای پاشنه بلند سرمهای خودم ر

 کفشها رو
موزائیکها بهم حس غرور و زیبایی میداد، خودم رو رسوندم به محوطهی پشتی 

 بیمارستان و
دستی به ماشینی که با ماشین رهام ست بود کشیدم. اگه با ماشینهای جدا میرفتیم 

 که نمیشد
قدم زنان برگشتم حرفهام رو بگم. پس وقتی از قفل بودنش مطمئن شدم، دوباره 

 جلوی حیاط و
 :راه افتادم طرف در ورودی که دکتر نیکروش جلوم دراومد و با لبخند گفت

 سالم خانوم دکتر؛ زودتر تشریف میبرید؟ -
نگاه سرسری به چشمهای قهوهای تیرهی این دکتر جوون و جذاب با اعتماد به 

 نفس کردم و خشک
 :گفتم

 .رام پیش اومده زودتر میرمسالم. بله دکتر، امروز یه کاری ب -
 مشکلی که نیست خدای نکرده؟ -

 مثال اگه باشه هم به تو چه؟
 .خیر همه چی خوبه، ممنون از نگرانیتون -

هدف من خاتمه دادن به بحث بود؛ ولی اون لبخند دخترکشش رو بیشتر ک ش داد و 

 :گفت
 .دهساعت مون وظیفه بود. جایی میرید برسونمتون، من هنوز به شروع شیفتم نیم -
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دو تا فکر همزمان درگیرم کرد، هم دوست داشتم رهام من رو با این یارو ببینه و 

 عکس العملش رو
ببینم و هم نمیخواستم من رو در حال حرف زدن با یه مرد دیگه ببینه و یا این آق 

 دکتر با خودش
 :فکر دیگهای بکنه، با تردیدی حاصل از دوگانگی افکارم گفتم

 .، شما بفرمایید که دیرتون نشهنه، ممنون -
 تعارف میکنی خانوم دکتر؟ -

 :مفرد شدن فعلش باعث شد یه ابروم رو بدم باال و کمی جدیتر جواب بدم
 .نخیر من اهل تعارف نیستم؛ دیرتون میشه شما، بفرمایید -
ولی ظاهرا ماشین نیاوردید، من هم میخواستم در مورد یکی از مریضها باهاتون  -

 .ممشورت کن
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 :این بار آشکارا شوکه شدم و جفت ابروهام رو دادم باال و گفتم

 مشورت؟ -
دکتر خودخواه و با اعتماد به نفس بیمارستان که هیچ کس رو به ویژه دخترها رو 

 پسند نمیکرد حاال
میخواست از من مشورت بگیره برای مریضش؟ خودش هم از عکس العمل من 

 خندهاش گرفت و
 :گفت کوتاه خندید و

 بله مشورت، کجاش اینقدر عجیب بود؟ -
 :رک گفتم

شما نبودید که ماه پیش با دکتر کاظمی سر روش بخیه دعوا کردید و تاکید  -
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 کردید نیازی به
 مشاوره و پیشنهاد یه پزشک دیگه به ویژه خانومها ندارید؟
 :این بار بلندتر خندید و دستی تو موهاش کشید و گفت

هم داره، شما باالخره تو خارج تحصیل کردید و مطلبی  خب بستگی به دکترش -

 که میخواستم
ازتون بپرسم هم در مورد روش درمانیهای نوین اون طرف بود، شاید به نظرتون من 

 فرد مغروری
باشم؛ ولی وقتی واقعا به مسئلهای واقف نباشم ابایی از پرسیدنش ندارم و اطالعات 

 من در زمینهی
 .وشهای جدیدشون با اینکه دنبال و تحقیق میکنم ناقصهدانش خارجیها و بعضی ر

انتظار این حرفها رو ازش نداشتم، پس چند لحظه کال موندم چی بگم که با صدای 

 بوقی درست
 .کنارم پریدم هوا و سرم چرخید طرف شاسی بلند سیاه رهام و اخمای درهمش

 ردم و بدون فکر فقطبا اینکه این موقعیت رو خواسته بودم؛ ولی نمیدونم چرا هول ک

 :گفتم
 .سالم -

رهام سری تکون داد و نگاهش چرخید رو نیکروشی که با دقت داشت اون رو 

 میکاویید و دوباره
 :برگشت طرف من و گفت

 نمیای؟ -
 :با تعجب مونده بودم وسط که نیکروش گفت
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 ردخب دیگه خانوم محسنی ظاهرا کسی که منتظرش بودید هم رسید؛ بعدا در مو -

 اون مسئله
 .باهاتون حرف میزنم

 :تیکهی دوم حرفش نذاشت جواب کنایهی اول حرفش رو بدم و ناچار گفتم
 .مشکلی نیست دکتر، فردا صحبت میکنیم -

رهام کمی به نیکروش نگاه کرد و درست وقتی که خواستم برم سوار شم تقریبا بلند 

 :گفت
؟ گفتم دیگه معطل نشیم و پارمیدا میشه از صندوق عقب غذاها رو هم بیاری -

 مستقیم بریم
 .خونه، برای همین تو راه غذا رو گرفتم

ها؟ اون قدر خنگ نبودم که متوجه حرف دوپهلوش که میتونست از طرف نیکروش 

 خیلی بد
تعبیر بشه نشم، مشخص بود از قصد گفته چون بعدش نگاه کنجکاوی به نیکروشی 

 انداخت که
بدون اینکه برگردم قیافهی اون رو ببینم نشستم و هنوز ایستاده بود تا من برم، 

 :گفتم
 .رسیدیم خونه بیرون میارم -

بیخیال شونهای باال انداخت و ماشین رو روشن کرد که من برگشتم طرف نیکروش 

 تا خداحافظی
 :کنم ولی دیدم داره میره. ناخودآگاه پوفی گفتم که رهام گفت

 .دنترس مطمئن باش فردا میاد تا حرف بزنی -
از قضاوت کردنهاش بیزار بودم؛ ولی من این قرار رو قبول نکرده بودم که دعوا کنیم، 

 پس به
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زحمت خودم رو آروم کردم و جوابی ندادم. یکم از راه رو که رفتیم و دیگه مطمئن 

 بودم هردو تقریبا
 :آروم شدیم گفتم

 از تو چه خبر؟ کار جدید چی داری؟ -
 :با تاخیر جواب داد

ی نیست، یکی دوتا پیشنهاد دارم؛ ولی مناسب نیستن، شاید هم قبول خبر خاص -

 کنم، حاال باید
 .دید چی میشه

 رهام تو خواهر برادر داری؟ -
 چه طور؟ -
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 باالخره وقتش نبود از خانوادهاش بدونم؟

 .دلیل خاصی نداره که، سواله -
 :چیزی نگفت و وقتی مطمئن شدم قصد نداره بگه گفت

 .دارم، اسمش فرشته است یه خواهر -
 خدا حفظش کنه، چند سالشه؟ -
۵6 - 
 حتما خیلی بهم دیگه وابستهاید نه؟ -

 :پوزخندی زد و گفت
 .سه ساله ندیدمش -

 .هعی! یعنی مرده؟ نه! آخه نگفت که مرده؟! شاید خارجه
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 چرا؟ چه طور؟ -
 :با مکث فرمون رو فشار داد و پرسید

 درست میرم راه رو؟ -
 :ی به خیابون کردم و گفتمکالفه نگاه

 آره از میدون جلو پبیچ راست، خواهرت رو چرا ندیدی؟ -
 :وقتی فهمید از دست من خالصی نداره پوفی کشید و گفت

 .به خاطر یه سری مشکلها سه ساله از خانوادم جدا شدم و مستقل زندگی میکنم -
م؛ ولی من لحن جدیش کامال واضح میفهموند حق ادامه دادن این بحث رو ندار

 حسابی کنجکاو
 :شده بودم. ناچار و بی میل موضوع بحث رو عوض کردم

 :حاال غذا چی خریدی؟راضی از عوض شدن بحث، لبخند کوچیکی زد و گفت -
 بختیاری. دوست داری؟ -
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 چه طور میشد بگم کنارش هر غذایی میشه جز موردعالقههام؟

 .آره، میخورم -
 :ش بدونم پس ادامه دادمدوست داشتم بیشتر از عالیق

 غذای مورد عالقهی تو چیه؟ -
 :نیم نگاهی کرد و گفت

 چه طور؟ میخوای برام درس کنی؟ -
 :با شیطنت گغتم

 .حاال شاید دلم سوخت و افتخار دادم طعم غذاهای من رو بچشی -
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 غذای موردعالقهی من الزانیاست؛ ولی خدایی تو اصال آشپزی بلدی؟ -
 :پس گفتم الزانیا رو بلد بودم

 .یه روز برات الزانیا درست میکنم ببین -
 .این طوری دروغم نگفته بودم
 :دوباره ساکت بود که گفتم

محض اطالعت با اینکه نپرسیدی میگم، من هم عاشق پیتزا و املت و کباب و  -

 جوجه کباب و قرمه
 ... سبزیام و آبگوشت و

 :پرید وسط حرفم و گفت
 !هت نمیاومد شیکمو باشیآبگوشت؟ چه خبرته؟ اصال ب -

 :لبخند گندهای زدم و گفتم
اتفاقا برعکس! من شدید شیکموام؛ ولی خیلی کم پیش میاد غذای خونگی بخورم  -

 و حتی یادم
 .نمیاد آخرین بار کی بود که یکی از اینها رو خوردم
 :با تعجب ماشین رو پارک کرد جلوی خونه و گفت
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 یادت نمیاد؟ چرا؟ -

ظر مسخره بیاد؛ ولی دوست داشتم که بخواد از زندگیم بدونه و بهش شاید به ن

 اطالعات بدم، حس
 .میکردم این که از رازها و زندگی هم بدونیم ما رو بهم نزدیکتر میکنه

وقتی رفتم لندن خونهی مامانبزرگم رفته بودم، تا سه سال اول جدا از حالت  -
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 روحیم همه چیز
از خونهی مامانی میاومد، وقتی مامانبزرگم مرد،  خوب بود و همیشه بوی غذای گرم

 فامیلهای
نزدیک تا یه هفته اونجا بودن و بعد رفتن و من تنها شدم تو اون خونهی درندشت و 

 ناچار برای فرار
از تنهایی رفتم خوابگاه ودیگه روی غذای ایرانی ندیدم تا وقتی که برگشتم، اوه االن 

 یادم افتاد، مدتی
ودمون بودم از لیست غذاهای موردعالقهم کباب رو خوردم! که توی خونهی خ

 خالصه این همه وقت
هم که خودم خونه گرفتم، همیشه غذاهای فوری میخورم یا تو بیمارستان یه چیزی 

 .میگیرم
 .صادقانه هم بگم؛ خودم اصال آشپزی بلد نیستم! وقت نداشتم یادبگیرم

 :کمی نگاهم کرد و گفت
نوادهام جداشدم...روزی یکی دو وعده غذام رو میرم بیرون من هم از وقتی از خا -

 .میخورم
 :تا خواستم چیز دیگهای بپرسم در رو باز کرد و گفت

 .رسیدیم الکی نشستیم تو ماشین، غذاها هم یخ کرد -
سری تکون دادم و پیاده شدم و بعد از اینکه اون غذاها رو از پشت ماشین برداشت با 

 هم رفتیم تو
 .من دکمهی آسانسور رو زدمساختمون و 

*** 
 :رهام

به طبقه شمار زل زده بود و من خیره به چهرهی مثل برفش فقط به یه چیز فکر 
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 میکردم، وقتی
تصمیمم رو به راشا گفتم اصرار کرد برای آخرین بار ببینمش و باالخره موفق شد 

 راضیم کنه. تصمیم
دور کنم تا هردو همدیگه رو داشتم بعد از امروز برای همیشه خودم رو از زندگیش 

 فراموش کنیم. تا
حاال سابقهی عاشقی نداشتم؛ ولی فکر میکردم باالخره باید بشه که یادم بره. مگه 

 از دل "نمیگن 
یه چیزهای گنگی میدونستم که پارمیدا قبال به  "برود هرآن که از دیده برفت؟

 پسرخالهاش
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و برق نگاهش به خودم رو میدیدم، پس عالقهمند بوده، ولی حاال یادش رفته بود 

 حتما میشد
 !فراموشش کنم

 سوار نمیشی پس؟ -
به خودم اومدم و در مقابل نگاه موشکافانهاش رفتم تو آسانسور و خودش دکمهی 

 .طبقه رو زد
 به چی فکر میکنی؟ -

 :کالفه نایلون غذاها رو دادم اون یکی دستم و گفتم
 !هیچی -

گفت. میدونستم سعی داره مدام سر حرف رو باز کنه و دلخور نگاهم کرد و چیزی ن

 من دارم
مانعش میشم ولی چارهای نبود! من حق نداشتم عاشقش بشم! درخونه رو که باز 

 کرد عقب کشید
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تا اول من برم تو و کالفه نگاهش رو روی پادری چرخوند. رفتم تو خونه و با یاد اون 

 روزی که با
ور بهم ریختم هم خندهام گرفت و هم کالفه حولهی حموم دیدمش و اینکه چه ط

 .شدم
 .با کشیده شدن غذاها از دستم به خودم اومدم و دنبالش رفتم تو آشپزخونه

 کمک میخوای؟ -
 :کمی نگاه کرد و در آخر لبخندی زد و گفت

 میتونی میز رو بچینی؟ -
 !عجب غلطی کردم پرسیدما؟

 .جای وسایل رو بگو بچینم -
 :اها رو میریخت تو بشقاب چینی تا بذاره مایکروویو گفتدر حالی که داشت غذ

کابینت کنار یخچال رو باز کن، از تو سبد قاشق و چنگال بیار، همونجا کنارش  -

 .لیوان هم هست
میز چیدنم مونده بود فقط. بیحوصله رفتم کابینت مورد نظر رو باز کردم و دو تا 

 قاشق و چنگال
 :گذاشتمشون رو میز که بدون نگاه کردن به من گفتبرداشتم با دو تا لیوان بلند و 

 .بیزحمت یخچالم باز کن، دیروز دوغ خریدم اون رو هم بیار بیرون با شیشهی آب -
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 :کاری که گفت رو کردم که صدای بوق مایکروویو دراومد و پارمیدا با خنده گفت

 .باالخره غذاها گرم شد -
من هم لیوان و قاشق و چنگال هرکدوم رو با لبخند بشقابها رو گذاشت رو میز، 

 گذاشتم پیشش و
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 .روبروی هم نشستیم
 :اولین قاشق رو که خورد گفت

 .آخیش! داشتم از گشنگی میمردم و خبر نداشتم، دستت درد نکنه -
 .خواهش میکنم -
به زودی قراره یه جشن بگیریم تا به کل فامیل خبر پیدا شدن راشا رو بدیم، گفتم  -

 ودماز االن خ
 .خبرت کنم

 .مرسی ولی فکر نکنم بتونم بیام -
 :با تعجب سرش رو بلند کرد و گفت

 .این جشن برای راشا خیلی مهمه، تو باید کنارش باشی -
 ...حاال شاید هم بودم -

 :پرید وسط حرفم و با هیجان تعریف کرد
 نهراشا میخواد تو همون جشن که همه هستن هلیا رو سورپرایز بکنه و حلقه بک -

 دستش تا رسما
 .نامزد بشن؛ با هیربد هم هماهنگ کرده

 :کمی آب خوردم و سعی کردم عادی بپرسم
 با هیربد خیلی صمیمی هستی؟ -

 :نیشخند خبیثی زد و گفت
 چطور؟ -
 .هیچ... همین طوری پرسیدم -
 .از بچگی با هم دوستیم -
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 .اوهوم -

مسخره داشتم به برادر هلیا ترجیح دادم دیگه حرفی نزنم و درحالی که خیلی 

 حسادت میکردم گاز
 :محکمی به گوشتم زدم که خود پارمیدا گفت

 .هیربد برام مثل برادره -
سرم رو بلند کردم و نگاهش کردم، لبخند زد و ناخودآگاه لبخند زدم. نمیدونم چقدر 

 زل زدیم بهم
رمیگردوندم به که چیزی تو گوشهی ذهنم اخطار داد و درحالی که به زور نگاهم رو ب

 :بشقابم گفتم
 .بخور سرد نشه -

 :کمی با تردید گفت
 .دوست دارم یه بار هم بیام خونهی تو رو ببینم، راشا خیلی تعریفش رو کرده -

غذا پرید تو گلوم و شدید به سرفه افتادم؛ ولی بدون اهمیت به سرفهم فقط ذهنم 

 تکرار می کرد
ده بود و پاشد اومد این طرف میز و آب ریخت پارمیدا نباید بیاد خونهام! اون هول کر

 برام؛ ولی من
فقط نگران بودم مبادا راشا آدرس خونهام رو داده باشه به پارمیدا و همه چیز لو بره. 

 یکم از آب
 :خوردم و به زور سعی کردم عادی بپرسم

 راشا بهت آدرس نداد؟ -
 :کمی چشمهاش رو ریز کرد و گفت

 .کدوم طرف میشینینه ولی به صورت کلی گفت  -
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 .آها -
 :رفت بشینه سرجاش که یهو سرشو بلند کرد و گفت

 تو مشکلی داری من آدرست رو بدونم؟ -
 :بالفاصله سرم رو بلند کردم و لبخند مسخرهای زدم و گفتم

نه بابا چه اشکالی؟ یه روز که با راشا خواستیم بیرون بریم میگم بیاد خونه دنبالم،  -

 اونجا خونهام رو
 .ینیبب
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سرش رو تکون داد و نشست سرجاش و ندید که من با استرس نفس حبس شدهام 

 .رو آزادکردم
حتی فکر اینکه پارمیدا بیاد خونهم و بفهمه تنم رو میلرزوند. اینکه خودم ازش دور 

 بشم یه سختی
داشت؛ ولی اینکه من رو یه دروغگو بدونه و هم بشکنه و هم ازم متنفر بشه یه چیز 

 .ه بوددیگ
نهارمون که تموم شد که البته برای من کوفت شد؛ پارمیدا پا شد ظرفها رو برداشت 

 :و گفت
 .تا اینها رو میشورم تو بی زحمت بپر از سر کوچه دوسه تا کارتن  موز بگیر بیا -
 .باشه -

*** 
 :پارمیدا

کاش میفهمیدم چی داره آزارش میده تا رفعش کنم. عوض شده بود و این تغییر 

 .امال واضح بودک
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اوایل کلکل میکرد، بعد مهربون شد، تو کل دوران همبازی بودنمون تو اون فیلم 

 اینقدر خوب و
شوخ بود که اصال نمیشد با االن مقایسهاش کرد، چی عوضش کرده بود؟ چی داشت 

 نسبت به من
 .سردش میکرد؟ باید یه غلطی میکردم باالخره

دیربرنامههای فیلم جدیدم رو که با جرقهای که تو ذهنم خورد شمارهی م

 دخترخونگرمی بود و تو
 :همون جلسهای که برای تنظیم قرارداد رفته بودم باهام دوست شده بود گرفت

 الو؟ -
 شیرین؟ -
 پارمیدا تویی؟ -
 .آره عزیزم -
 .خوبی؟ چه عجب به من زنگ زدی تو -
 .مرسی، زنگ زدم یه چیزی ازت بپرسم -
 چی؟ -
 ش مکمل من که قسمت شیشم وارد فیلم میشه دنبال بازیگرید؟هنوز هم برای نق -
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 .نمیدونم سپرده بودم به کوروش -

 :کوروش تهیه کننده و شوهر شیرین بود، با امیدواری پرسیدم
میشه بپرسی؟ من یکی رو سراغ دارم، قبال هم روبروی هم بازی کردیم و کارش  -

 .عالیه
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 قای راد رو میگی؟تو که فقط یه فیلم داری، نکنه آ -
 آره خودشه؛ تو همبازیهای من رو هم میشناسی؟ -
 خب عزیزم قبل از پیشنهاد نقش باید تحقیق میکردم یا نه؟ -
 اوه درست، حاال نظرت؟ -
خوبه به نظرم، البته یه جوریه که با این فاصلهی کم دوباره روبروی هم قرار  -

 بگیرید؛ ولی چون
خشش شروع میشه شاید بشه یه کاریش کرد، من با فیلم ما از دو ماه بعد تازه پ

 کوروش هماهنگ
 میکنم میگم، ولی شیطون خبریه؟

 پوف! انقدر تابلو بودم؟
 .نه گلم چه خبری؟ االن تو نت عکسش رو دیدم یهو یادم افتاد -
 اوکی، ای وای! من برم قهوهام سررفت، کاری نداری؟ -
 .نه عزیزم، فعال -
 .بای -

ای اگه بشه چی بشه؟! نکنه وقتی بفهمه نقش مقابلش منم قبول این هم از این، و

 نکنه؟
 .فیلمنامهی من رو خونده پس میفهمه، مجبورم اگه شد خودم راضیش کنم

اون قدر فکر کردم که رهام در زد و برگشت، کارتنها رو گرفتم و درحالی که میرفتم 

 :تو اتاقم گفتم
رو جمع کنم. پشت سر من اومد تو  دستت دردنکنه، بریم اول وسایل اتاق خودم -

 اتاق و دست به
 :سـ*ـینه به دیوار تکیه داد و پرسید
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 خب. من چیکار کنم؟ -
ده بیا! حاال چی بگم؟ آخه چه کاری هست که بکنه؟ دور اتاق چشم چرخوندم و 

 :باالخره گفتم
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ریز توش، یکی از کارتنها رو بردار و لطفا تمام وسایل و کشوهای میز آرایش رو ب -

 وسایل شکستنی
 رو هم صبر کن روزنامه بیارم بپیچی توی اون. میتونی؟

 .باشه -
راه افتادم برم روزنامه بیارم که اون هم بیخیال همون طور که میرفت طرف میز 

 آرایشم خم شد و
 .یکی از کارتنهارو برداشت

ینت کابکالفه از بیحسی و رفتارهای ضد و نقیضش، پوفی کشیدم و خم شدم از تو 

 روزنامه دربیارم
که با چیزی که از زیر کابینت دراومد و به پامم خورد از ته دلم جیغ کشیدم و عقب 

 پریدم؛ با جیغ
 :بلند من رهام هول کرده بیرون پرید و با ترس و نگرانی پرسید

 حالت خوبه؟ چی شد؟ -
 تجربه باالخره ذهنم کار کرد و کلمهی موش تو سرم زنگ زد، با حس ترسی که یهو

 کردم بودم و
چندش و حتی شاید فشاری که روم بود دیگه تحمل نکردم و گریهم گرفت که رهام 

 با تعجب نزدیک
 :شد و دستم رو گرفت و نشوند رو صندلی و پرسید
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 پارمیدا؟ چی شد؟ نگرانم کردی میشه حرف بزنی؟ -
 :با بغض گفتم

 .موش بود -
 :با تعجب گفت

 ن طوری شدی؟یعنی تو به خاطر یه موش ای -
فوبیا نداشتم و معموال چندشم میشد؛ ولی زیاد نمیترسیدم اما اینکه وقتی انتظار 

 نداشتم یهو اون
 :طوری از روی پام رد شده بود واقعا من رو ترسونده بود. با گریه گفتم

 .از رو پام رد شد -
 :رهام گیج گفت

 .باشه عزیزم؛ آروم باش تا من برم برات آب بیارم -
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تعجب سرم رو باال گرفتم و نگاهش کردم؛ ولی انگار اون اصال متوجه نشد که بهم م

 چی گفته و چه
طور من رو مات خودش کرده. دیگه هیچ موشی تو ذهنم نبود و تنها لحن قشنگ و 

 نگران عزیزمش
 :فکرم رو گرم کرده بود. خودم رو کمی جمع و جور کردم و گفتم

 .کنآب نمیخواد؛ اون موش رو پیدا  -
 :سرجاش وایستاد و با تعجب گفت

 آخه چه طور؟ دیدی کجا رفت؟ -
 .نه؛ ولی رفت طرف هال -
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 میتونی تو خونه تنها بمونی تا برم تله موش بخرم بیام؟ -
 :دودل سرم رو تکون دادم و گفتم

 .فقط زود بیا که کارهامون نمونه به شب -
 :من و گفتسرش رو تکون داد و رفت طرف در که دوباره برگشت طرف 

 مطمئنی االن حالت خوبه؟ -
 :لبخند خیلی راحت تو صورتم جا خوش کرد و با اطمینان گفتم

 .آره االن خیلی خوبم -
اون هم لبخندی زد و رفت بیرون. با رفتن رهام خودم رو جمع و جور کردم و عصبی 

 از حرکت و
تفاده کردم و واکنشم روزنامهها رو برداشتم و برگشتم تو اتاف، از نبود رهام اس

 لباسهای مورددار رو
چپوندم تو ساک و روش هم حوله گذاشتم. مشغول تا کردن بقیهی لباسها بودم که 

 در رو زد و
داخل اومد ، تلهها رو که شکل کتاب باز میشد و وسطش چسب داشت رو سه جای 

 آشپزخونه و
 .یکی تو هال گذاشت و برگشت تا وسایل میز رو جمع کنه

م وسایل رو جمع میکردیم که کار اون تموم شد و نشست رو تخت، درسکوت کنار ه

 رفتم سراغ
پیراهنهای مهمونی تا مرتب با کاورش بردارم که چروک و خراب نشه، اولین چیزی 

 که توجهام رو
 .جلب کرد لباس شب فوق العادهای بود که اونجا برای جشن دانشگاه پوشیده بودم

 !رهام: چه خوشگله
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 .نگاهش کردم و اوهومی گفتمبا لبخند 

یه پیراهن کامل بلند، باالتنهاش کال چین بود، تا زیرسینه تنگ بعد آزاد میشد و 

 حتی پف هم
داشت؛ زیبایی لباس به رنگش بود و سنگ دوزیهای گرون و خاصش که کار دست 

 بود. باالش
ودن قرمز بود و توی دامن تورهای قرمز و زرشکی و خاکستری که روی هم اومده ب

 رنگ جالبی رو
 .پارچهی سیاهش شده بودن

 .کاش زودتر یه مهمونی بشه من این رو بپوشم -
 :رهام خندید و گفت

 .عروسی داداشت نزدیکه -
 نه بابا برای عروسی این رو بپوشم؟ -
 ...چشه مگه؟ خیلی قشنگه که -
م. پوشواسه عروسی اون خرید کردم؛ ولی این رو میتونم تو عروسی پریا و کوروش ب -

 اصال حواسم
 .نبودها! کلی عروسی داریم

 :با لحن خاصی گفت
 .کل جوونهاتون عروس شدن به جز خودت -

 :با تعجب برگشتم طرفش و گفتم
 منظور؟ االن میخوای بگی من ترشیدم؟ -

 :بلند خندید و گفت
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 ...نه بابا حرفم اون نبود -
 :با مکث پرسید

 خواستگار داری؟ -
 :با شیطنت گفتم

 .تا دلت بخواد! آخری همون دکتری بود که دیدیاوف  -
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 :با حرص گفت

 .چرا به همون جواب مثبت نمیدی؟ مناسب بود که -
 .معیارهای من متفاوته برای انتخاب همسر -

از بحث پیش اومده کامال راضی بودم، یه پسر و دختر مجرد تنها داشتیم در مورد 

 ازدواج حرف
د تا بتونم ازش حرف بکشم و یا حتی مجبورش کنم میزدیم. این بهترین فرصت بو

 بهم ابراز عالقه
 بکنه. هر پسر دیگهای بود مخصوصا تو ایران اصال تو تنها

 ِ یی
 خونهام راه نمیدادمش؛ ولی رهام فرق

 .داشت برام. انگار آرامش و اطمینان بهم میداد
 اون وقت میتونم معیارهات رو بدونم؟ -

 :م و گفتمقیافهی متفکر به خودم گرفت
 .خوشتیپ باشه؛ مهربون باشه؛ صادق باشه، میتونه بازیگر هم باشه -

آخری رو گفتم و خندیدیم و برگشتم طرف کمد. من حرف الزم رو کامال واضح 

 گفته بودم، حاال همه
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چیز بستگی به اون داشت. چند دقیقهای ساکت بود و من هم بدون نگاه بهش و 

 بدون اینکه چیزی
 :لپتاپ و همه چیزم رو جمع کردم. کارم که تموم شد گفتبه روم بیارم 

 .معلومه صداقت برات خیلی مهمه، قبال هم درموردش گفتی -
 :حق به جانب گفتم

 .معلومه خب! همسرم نباید هیچ چیزی مخفی از من داشته باشه -
 اگه از یکی خوشت بیاد و بعد بفهمی اون داشته بهت دروغ میگفته چی؟ -

بار دومه که این بحث رو باز کرده و هردو بار منظور داره؟ نکنه  چرا حس میکردم

 رازی داره؟
 :مشکوک گفتم

اگه خودش بگه و توضیح بده بسته به اون دروغ، امکان داره ببخشمش یا نه؛ ولی  -

 خودم بفهمم
 .هیچ وقت نمیبخشمش

 :اوهومی گفت و یهو از جاش پرید
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 .و هم بیاوسایل رو بده من ببرم تو ماشین ت -

 :کمی مشکوک نگاهش کردم که کالفه گفت
 چیه؟ -
 .هیچی. بردار ببر -

تا من آماده بشم، اون وسایل رو کامل برد پایین. وسایل رو چیدیم تو ماشینش و راه 

 افتادیم طرف
خونهی ما. از یه چیز مطمئن بودم، رهام آشکارا از من فرار میکرد و این یه دلیل 



 Ketabsaz.info              یران  کتابساز بزرگترین رسانه رمان و کتاب در ا

  

Www.Ketabsaz.info 449 صفحه  

 

 داشت! دلیلی که
زم قایم میکردم و حس میکردم راشا هم خبر داره. باید میفهمیدم! مصمم داشت ا

 بودم تا وقتی
که با راشا تنها شدم زیرزبونش رو بکشم و اگر جواب نمیداد رک میرفتم با خود رهام 

 .حرف بزنم
دیگه تحمل نداشتم، نصف عمر من تو منتظر بودن گذشت. انتظار برای پرهام و حاال 

 هم رهام. چه
اسمهاشون هم شبیه هم بود؛ ولی احساس من اصال شبیه قبلی نبود. االن  جالب!

 بچه نبودم. حسم
 .واقعی بود و طاقت صبر کردن نداشتم، بی قرار شده بودم

 :تا به خودم اومدم رهام جلوی درمون بود و گفت
 .باشه -صبر کن زنگ بزنم راشا بیاد کمک وسایل رو ببریم تو.  -

 .نمون زده نشد و وقتی راشا اومد بیرون پیاده شدیمتا اومدن راشا حرفی بی
 راشا: سالم، خسته نباشید. تموم شد؟

 .رهام: سالم. مرسی، آره فک کنم
 .سالم داداشی. آره تمومه -

 .راشا: رهام بردار بریم تو. پارمیدا تو دست نزن
ن ابا کمال میل قبول کردم و جلوتر رفتم تو. میدونستم پریا رفته پیش کوروش، پیم

 تو آشپزخونه
داشت با تلفن حرف میزد و بابا هم جلوی تلویزیون بود طبق معمول و مامان 

 .نمیدونم
با یااهلل رهام و راحت باش کسی نیست راشا برگشتم پشتم. هرکدوم دستشون پر بود 

 و با راهنمایی
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راشا رفتن طرف اتاق من، تو همون وضع بابا و رهام به هم سالم دادن و پیمان اومد 

 بیرون سر تکون
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داد و با معذرت خواهی بیصدایی برگشت تو؛ شرط میبندم دوباره رویا مخ داداش 

 احمق من رو کار
 !گرفته

 .سری تکون دادم و بعد از بوسیدن روی بابا و سالم دادن رفتم طرف اتاقم
 رهام: این کارهات یعنی چی؟ چرا کشش میدی راشا؟

 ...بهش بگو -
 :رو قطع کردن و رهام با اخم گفتتا رفتم تو حرفشون 

 .فعال خداحافظ. من دیگه برم -
 :اه! کاش نمیاومدم تو تا بفهمم جریان چیه. عصبی گفتم

 .خوش اومدی -
 :با دیدن نگاه متعجب رهام و راشا خودم رو جمع کردم و با لبخند زورکی گفتم

 .منظورم اینه دستت دردنکنه، خیلی زحمت کشیدی. خدا به همراهت -
 اشا: چی میگی؟ر
 .اه ولش. خسته شدم نمیفهمم چی میگم -

 :خالصه راشا رهام رو بدرقه کرد و برگشت تو اتاق
 چیزی شده عزیزم؟ -
 !یه سوال میپرسم باید راستش رو بگی -

 :دودل و با تردید گفت
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 .بپرس -
 رهام واسه چی ازم فرار میکنه؟ -
 ها؟ -
 !جواب -
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 :انداخت به شوخی و گفت

سفید یه شرمی حیایی چیزی...آدم به داداشش میگـه افتاده دنبال یه پسر و  چش -

 اون ازش فرار
 میکنه؟

 :فهمیدم میخواد بحث رو عوض کنه و جدی گفتم
قبل از داداش بودن تو دوستمی. سنگ صبورم بودی. قل من بودی...بهم دروغ نگو!  -

 راستش رو
 .بگو راشا

که خودم هم دلم به حال خودم سوخت. راشا  آخر حرفهام اونقدر التماس گونه بود

 کالفه سرش
 :رو انداخت پایین و گفت

باید خودش بگه اگر بخواد. وقتی نمیخواد یعنی بکش عقب، مثل جریان پرهام  -

 نشه. رسما مخم
سوت کشید. این االن راشا بود؟ حق نداشت جریان پرهام رو با رهام یکی بکنه. 

 ناخواسته بغضم
 :گرفت

 این حرف رو میگی چه انتظاری از بقیه داشته باشم؟ وقتی تو -
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 :بالفاصله پشیمون اومد جلو و خواست بغلم کنه که عقب کشیدم. کالفه گفت
ببخشید تو رو خدا گلم. به خدا نفهمیدم چی گفتم. رهام و حرفهاش یه طرف و تو  -

 طرف دیگه،
 !واقعا موندم چی بگم؟

 حرف رهام چیه مگه؟ -
تباه فهمیده بودم؟ نکنه فرارش به خاطر این بود که اصال دوستم نکنه تمام مدت اش

 نداشت؟ با گریه
 :گفتم

 دوستم نداره؟ -
 :راشا مستاصل موند و با دادن نفسش به بیرون سریع گفت

 .چرا داره! از من علت نپرس که اون باید بگه -
 وقتی نمیگـه چیکار کنم؟ -

 315 

 
ولی جواب نداد. بهش حس اطمینان بده. وادارش کن بگه. من تالشم رو کردم؛  -

 نگرانه تو رو از
 .دست بده

 :با اطمینان گفتم
 .هرچی باشه من میمونم پیشش -
 .پس برو سراغش و این رو به اون بگو -
نمیشه که. باید اول اون بگه. هر چیزی یه اصولی داره. من هم یه دخترم، انتظار  -

 .دارم
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شرایط بدیه، دست و پاش بسته است. اگه  پارمیدا موقعیت فرق داره، اون تو -

 میخواییش باید بری
 .جلو. من از بابت رهام خیالم راحته. پسر خیلی خوبیه

 آدرسش رو میگی؟ -
 .بهتره نری اونجا -
 !راشا -
باشه بابا. من آدرس رو میدم ولی بعدش هر چی شد فقط خواهش میکنم فکر نکن  -

 این مسئله از
 .چی. هر تصمیمی بگیری کنارتمنظر من مهم نبوده یا هر 

دلشورهی بدی گرفته بودم و به بدترین چیزها فکر میکردم؛ ولی نتیجه نمیگرفتم. 

 دلیلش چی
 میتونست باشه؟

 !بده دیگه داداش -
 .بذار برای فردا -
 .نه دیگه. این موضوع باید هرچی زودتر حل بشه -
 .برات آدرس رو میفرستم -
 .باشه -

 :رو از رو تخت برداشتم و از اتاق رفتم بیرون و بلند داد زدم با عجله دوباره کیفم
 .بابا من باید برم بیمارستان. کارم تموم شد میام -
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 پیمان و بابا: چرا؟
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 .اورژانسیه -
متنفرم بودم از دروغگویی ولی چارهای نبود. با عجله خودم رو رسوندم به ماشین و 

 موقع سوار شدن
 .وهان کشید رو دل و آرامشمنگاه عجیب راشا بدتر س

از کوچه که در اومدم اسام اس راشا رسید؛ باالشهر بود، تقریبا نزدیک خونهام. روندم 

 .همون طرف
در مورد تمام احتماالت داشتم فکر میکردم تا عکس العمل درست نشون بدم. 

 باالخره رسیدم و
وی در قرمز رنگ پیچیدم تو کوچهای نسبتا عریض. پالکها رو خوندم و ماشین رو جل

 پالک چهار
پارک کردم؛ با استرس شالم رو درست کردم و از خیابون رد شدم، با دقت به در و 

 آیفون نگاه کردم،
 .تصویری نبود. با خیال کمی راحتتر باالخره جراتم رو جمع کردم و آیفون زدم

 یعنی کار درستی کردم اومدم؟
 نکنه دارم عجله میکنم؟

که در باز شد؛ با دیدن شخصی که رهام نبود متعجب یه  شدیدا پشیمون شده بودم

 قدم عقب
رفتم، اون که گفت خانوادهاش رو نمیبینه! پس این کیه؟ نگاهم با دقت رو دختر 

 روبروم
میچرخید، موهای رنگ شدهای که از چادر گلدارش بیرون زده بود و صورت آرایش 

 شده و
 :چشمهای قهوهای درشتی داشت. بیحوصله گفت

 م. شما؟سال -
 :به زور خودم رو جمع کردم و با تردید گفتم
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 سالم. ببخشید منزل آقای راد؟ -
 :کمی چشمهاش رو ریز کرد و گفت

 درسته. شما؟ -
خیلی سخت جلوی خودم رو گرفتمکه بهش نپرم بگم خودت کی هستی؛ ولی از 

 اونجایی که
 :صددرصد طرف فامیل رهام بود متانتم رو حفظ کردم و گفتم

 همکار و خواهر دوستشونم؛ یه کاری داشتم میشه صداشون کنید؟من  -
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 دستشویی بود، کارتون چیه؟ -

 :آخر هم طاقت نیاوردم و به زور با حفظ ادب و لبخند گفتم
 ببخشید شما خواهر آقای رادید؟ -

 :لبخندی زد و گفت
 چه طور؟ -
 .همین طوری -

 :کمی خودش رو صاف کرد و گفت
 !رهام شوهرمه -

 :اشتباه شنیدم نه؟ با گیجی گفتم
 چی؟ -

 :نیشخندی زد دوباره و گفت
 !شوهرمه خانومی. الکی نیفت دنبالش -

 :حتما دروغ میگفت! رهام زن نداشت! مطمئن بودم. عصبی گفتم
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 .خانوم محترم؛ اوال کسی دنبال کسی نیفتاده؛ ثانیا دروغ گفتن رو بس کنید -
رش؟ برو خودت رو فیلم کن! دروغی ندارم کدوم همکاری میاد خونهی همکار پس -

 بگم رهام
 .شوهرمه

هرچه قدر اون خونسرد بود من داشتم دیوونه میشدم. عصبانی خواستم کنارش بزنم 

 و برم تو که
 :صدای رهام اومد

 مهسا بیا بگیر این بچه رو دیگه؛ دو ساعته موندی دم در. کی بود؟ -
 :انه به من عقب کشید و رفت طرف رهامدختر ظاهرا مهسا نام، با لبخندی پیروزمند

 .بده من دختر گلم رو عزیزم. تو هم ببین دم در چهکارت دارن -
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 حیرون مونده بودم. صحنهی روبروم رو درک نمیکردم من گفت

 ِ م
 رها
 اون گفت دخترش؟ به .

عزیزم؟ اصال رهام کی مال من شد؟ مال من نشده از دست دادمش یعنی؟ حتی 

 ریهنمیتونستم گ
کنم! کامال گیج بودم. رهام رو با لباس راحتی و بچه ی پنج شیش ساله ی بغلش 

 میدیدم؛ ولی
درک نمیکردم. رهام سرش رو بلند کرد و با دیدن من چشمهاش گشاد شد و ناباور 

 :نالید
 !پارمیدا؟ -
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 :مهسا با حرص گفت
 !رهام -

ام پر شد؛ تمام مدت تشر مهسا به رهام بود؛ ولی انگار من به خودم اومدم. چشمه

 من عاشق یه
مرد زن و بچهدار بودم؟ راشا بهم نگفت؟ داداشم اجازه داد من دلم رو ببازم به مردی 

 که زن و بچه
داره؟ از کی من اینقدر کثیف شدم که شوهر یکی دیگه رو صاحب بشم؟ بابای یه 

 !بچه؟ بابا؟
داشتم قدم قدم عقب  کلمهی بابا و شوهر دور سرم میچرخید و وقتی به خودم اومدم

 .میرفتم
 :رهام با ناراحتی جلو اومد و تند تند گفت

 ...پارمیدا به خدا توضیح میدم.... اون طوری نیست که فکر میکنی... صبر کن -
 :با گریه و جیغ گفتم

 !آشغال! تو زن داری. میفهمی؟ زن -
 :آرومتر و با تردید ادامه دادم

 ...بچه داری -
 .که فکر میکنی نالید: اون طوری نیست

انکار نکرد! هنوز میخواستم انکار کنه؛ ولی نکرد. از درون فرو ریختم و رسما صدای 

 شکستن خودم
 .رو شنیدم

 :مهسا با غیض گفت
رهام برای یه بار هم شده آدم باش! پارمیدا یا هر چی که هستی...از شوهرم دور  -
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 باش. نمیتونی
 .رو خرابهی یه زندگی، زندگی درست بکنی

 319 

 
شوهر...زندگی... دوباره باختم؟ زن داشت؟ نمیشد باور کنم! راه نفسم بند اومده بود 

 انگار،
چشمهام سیاهی میرفت؛ ولی سرسختانه سرپا ایستاده بودم. غرور و عشقم همزمان 

 ریختن و
 .ناتوان موندم. از حس بدبختی که داشتم، از ترحم ناچیز تو نگاه مهسا داغون شدم

ف میزد؛ ولی هیچی نمیشنیدم. مگه مهم بود چی میگـه؟ انکار نکرد. رهام هنوز حر

 قبول داشت
 .زن و بچه داره

گریه امون رم رو برید و بدون طاقت برگشتم که از خیابون عبور کنم و سوار ماشین 

 بشم تا بیشتر از
این صداش رو نشنوم؛ چرخیدنم همانا و صدای بوقی که توی گوشم پیچید 

 ک تکهمانا...درد تو ت
سلولهای بدنم پیچید؛ ولی دهنم حتی برای یه جیغ هم باز نشد... بلند 

 شدم...افتادم... درد بود و
 !درد و... سیاهی

 .پایان
 اال یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها

 که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
 :حرف آخر

ش کار نشد تو اون رمان قراره جلد دوم داشته باشه و به هرچی که االن خوب رو
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 جلد پرداخته
میشه. جلد بعدی ابهاماتش خیلی بیشتره و در کنارش قراره خیلی رازها هم آشکار 

 بشن. توی جلد
دوم حکایت خیلی چیزاست، اتفاقاتی که میافته همش جدیده و بهتون پیشنهاد 

 میکنم تو جلد
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هش نپرداختم دوم هم همراهم باشید. اگر آخرش رو زود تموم کردم و خوب ب

 شرمنده. از تک تک
خوانندهها که همراهم بودن در حین تایپ و با تشکرا و پیاماشون بهم انرژی دادن 

 .خیلی ممنونم
 نویسنده: آنیتا

 ۱/  ۵/ 69تاریخ پایان رمان: 
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 گرافیست : کوثر بیات

 .جهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت در انجمن به آدرس مراجعه کنید
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