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 روزگار يباز

 

مادرم دست بردار نبود آخر سر  یآمد ول ی. خوابم مکردمی، آخر شبها در اتاقم را قفل م دیکوب یدر اتاقم را به شدت م مادرم

 رید شبی؟ د يخوایم ی: مامان ! چ دمیکه چشمانم را بسته بودم تا خوابم نپرد پرس یکوتاه آمدم و در را باز کردم و در حال

 .  ادیخوابم م دمیخواب

خبر  هیدختر ؟ پاشو ، پاشو که  آدیرو خوابم م یزد : چ ادیست که باال رفته فرا جانشیبه خاطر ه شیبود صدا دایکه پ مادرم

 خوب برات دارم ! 

 .  کنمیهمان حال گفتم : مامان تو رو خدا اول خبرت رو بگو اگر خوب بود چشمام رو باز م در

 لیتکم يبانک مراجعه کنه برا به عایسر يساالر سیاالن از بانک تماس گرفتند گفتند پارم نیبا تحکم : پاشو ! هم مادرم

 !  زهیجا افتیمدارك جهت در

 ؟  زهی: کدوم بانک ؟ کدوم جادمیو پرس دمیانگار بهم برق وصل کرده باشند از جام پر کدفعهی

گفتند  گرفتندیاز بانک ...... تماس م ینگذاشتند ول انیدر جر ادیآورد :ز یکه داشت مانتو و شالم را از کمد در م یدر حال مادرم

 زود باش حاضر شو !  شه؟ی! باورت م يشد یالیر ونیلی... م ي زهیجا يبرنده 

 يها زیچ شهیآوردم و هم یهم شانس نم یشانس دیتو خر یشانس ها نداشتم من حت نیکه هنگ کرده بودم آخر من از ا من

حساب سپرده قرض الحسنه باز کردم  کیو تولدم را جمع کردم  ينقد يها هیافتاد که پارسال هد ادمی. تازه  اومدیدر م یالک

 يکه برا یحاضر شدم . من قهیدق 5ضرف  عی؟ سر شهیواقعا م یعنیاالن ؟  یشانسا ندارم. ول نیکه از ا دونستمیخودمم م یول

کردن  ریبودم و داشتم به خاطر د ستادهیآماده دم در ا يا قهیدق 5حاال  دیکشیساعت آماده شدنم طول م میبازار رفتن ساده ن هی

آمد  کردیرو درست م شیکه روسر یدر حال درمسال گذشت ما یانتظار که به من س قهیدق 3. باالخره بعد از  زدمیمادرم غر م

 !  دادیساعت طولش م کی ریتا نون بگ 2برو  گفتمیواسه کار خودش چه زود آماده شد حاال اگر م نی: بب رونیب

از  دمیگفتم : مامان جان جون خودم زود باش قول م دمیپریم نییو باال پا خوردمیداشتم وول م یپامه ه ریز خیکه انگار م من

قول  خوامیگفت : من وعده سر خرمن نم کردیکرده به من نگاه م زیر ي. مادرم که با چشما رمیبه بعد نگفته برم نون بگ نیا

کرد و چقدر فحش و بد و  ریبماند که آژانس چقدر د میاعتبار نداره .باالخره راه افتاد ولتهم ق قهیدو دق دونمینده که خودم م

داخل و باالخره بعد از  میبانک رفت ئسیدور حرص خوردن کامل سر جلسه داشتن ر هیتو دلم بهش دارم .تو بانک بعد از  راهیب

 دادند و به ما توجه کردن . تیرضا ئسیجناب ر قهیدق 10

  دییبانک : بفرما ئسیر

کردن مدارك  لیتکم يبرا امیبا من از بانک تماس گرفتند گفتند ب شیساعت پ 1هستم  يرساال سی: سالم من پارم من

 !  زهیجا افتیجهت در
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 ي. االن با خانم صابر دیسپرده قرض الحسنه شد يطرح ..... حسابها یالیر ونیلیپانصد م ي زهی: ها بله شما برنده جا ئسیر

 کنن .  تونییراهنما کنمیهماهنگ م

فکر همه جا  شهیجمع است و هم شهیکه مادرم حواسش هم ییرو بهمون داد و از آنجا ازیمدارك مورد ن ستیل هی يصابر خانم

به  زهیجا گهید يهفته  هیو گفتند  میداد لیرو تحو ازیمدارك رو آورده بود و ما تا ظهر تمام مدارك مورد ن فیک کنهیرو م

 .  شهیم زیحساب وار

آرزو  هیدر کل فقط  یپولم کندن ول يمختلف با عمق ها و ابعاد مختلف برا يو چاه ها هفته تمام کارم شده بود نشتن کی

 بکشم . دیبا یسخت یلیآرزوم خ نیبه ا یابیدست يکه برا دونستمیم نمیا یبشه ول لیتبد تیبه واق تونستیداشتم که حاال م

********************************** 

 زهیجا يچاه برا يبودم از بس که مشغول حفار دهیکم خواب یلیبود خ نجوریهفته کامل ا کی نیا یعنیاصال خوابم نبرد  شبید

 یقال يو به راه رفتن مورچه رو چرخمیدر آوردن مدام دارم دور خودم م خیها و مبل ها هم م یام بودم ! از صبح که تمام صندل

راحت  المیکه از بانک زنگ بزنن و خ نیهمچ دونمیه مخودم ک یبهم نداره ول يچمه کار دونهی. مامانم هم که م دمیم ریهم گ

 3هفته و  کیرو عشقه . باالخره پس از  زهیجا الیخیب یول کنمیدادنام و غر هام نوش جان م ریکتک جانانه به خاطر گ هیبشه 

و  دمیپریم ئنیچه کار کنم باال پا دونستمینم یحال وششده . از خ زیساعت انتظار از بانک تماس گرفتن و گفتند که مبلغ وار

سرش از تنش جدا بشه را محکم بغل کردم و چند تا  خوامیم یکه در حالت معمول دایخواهرم پارم یحت کردمیهمه رو ماچ م

گفت  یول ومدیمامانم دلش ن یکتک رو نوش جان نکردم آخ یخود داشت . ول يازش کردم مامانم هم که جا یماچ آبدار حساب

که کردم شروع کردم دعا  يکار نیبهت بدم . با ذوق رفتم تو اتاقم و اول یحساب هیگوشمال هیهفته  هی نیخاطر ا : حقته به

تصور  اهامیتو رو شهیرو اونجور که هم میزندگ تونهیپول م نی. ا شدیباورم نم ییجورا هیکردن و تشکر کردن از خدا . هنوزم 

آرزو داشتم از کشور  شهیبود آرزوم من . هم نیخارج از کشور و اقامت در همانجا ا لی، تحص سازهکردم و آرزوشو داشتم ب یم

امکان رو نداشتم و پدرم هم اصال  نیکه متوسط بود ا یمال طیبه خاطر شرا یدر خارج از کشور آرزوم بود ول لیخارج بشم تحص

خودم  يرو پا تونستمیبرم ، م تونستمیل من مپو نیبا ا الحا یول کردمیفقط آرزو م يدوست نداشت بره خارج منم از ناچار

آرزو هام و  دیق تونستمیم ایآ یبدم ول رییکل خانوادم رو تغ ياقتصاد تیدرست وضع يگذار هیسرما هیهم با  تونستمی. م ستمیوا

وجود نداره اگر دختر  خترد هی شرفتیپ يبرا ییکه جا ي؟ اونم تو کشور کنهیچه کار م میبرا یزندگ نمیبزنم و منتظر بشم بب

.  تونمی: نه ! نم دونستمی؟ خودمم جوابم رو م تونستمیم ایکم مناسبه ؟ آ هیچند تا شغل محدوده که  هیدرس هم بخونه فقط 

 رفتن .  يبا بابام برا یجنگ حساب هی دمیشا ایبحث  هی يبرا کردمیخودمو آماده م دیبا

 

 

************************************************ 
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؟؟ مگه عقلت رو از دست  کایمثل آمر ي؟ اونم کشور بیکشور غر هیدختر تنها اونم  هی؟  شهیدختر ؟ مگه م یگیم ی: چ بابام

؟ اصال فکر  یکن یتنها تو غربت زندگ يخوایچطور م ي؟ اصال فکر کرد یترسیبدم خودت نم تی؟ حاال من رضا يداد

 ؟يدختر هست رو کرد هی يکه برا یخطرات

، منم  رمیگیخونه م کشونینزد مونمیتنها نم گهی. د کنهیم یکه خاله نسترن زندگ يشهر رمی: بابا جان ! تنها کدومه من م من

که برام  یدونیکنه . بابا جونم خودت م دمیکه خطر تهد ستمیرفتن ن یآب ریرفتن و ز رونیاهل ب میشناسیکه خودت بهتر م

بابا اجازه بده ! خرجمم که خودم  کنمیکه چقدر به نفعمه ، خواهش م یدونیدم ، میکه چقدر آرزشو کش یدونیچقدر مهمه .م

 . کنمیدارم ! خواهش م

 بگم واال ؟ عشق خارج کورت کرده . یچ دونمی: نم بابام

  کای: آمر من

 ؟  ی: چ بابام

 . ییبابا کای: عشق خارج نه عشق آمر من

 یفکرامم بکنم و حساب دیبا مامانت صحبت کنم در ضمن با دیبهم رفت رو گفت : پاشو برو اتاقت با یچشم غره حساب هی بابام

 کنم . قیتحق

چه  گهید نیاز لپ بابا کردم که دادشو در آورد : اه اه ا یبوس آبدار و محکم و رژ مال هیو  دمیذوق مرگ شدم پر یحساب ییوا

 لوس . يدختره  نمیبب! برو  يکرد يو رژ یمدلشه ؟ تمام صورتمو تف

بابام انگار منو خوب  نیا یبشنوم ول دیکنان رفتم اتاقم و در رو بستم و گوشمو چسبوندم به در تا شا زیخنده و جست و خ با

فقط جمله  دمیشنیم فیپچ پچه ضع هیو من فقط  زدیآروم حرف م یلیچون خ ستمیا یکه فال گوش م دونستیو م شناختیم

 تو به خواهرت زنگ بزن تا بعد . فعال لویدونم ن یکه گفت : نم دمیآخر رو شن ي

********************************** 

.  هیجواب بابام چ نمیروزه که منتظرم بب 10 قایصبر کنم االن دق يزیچ هیگرفتن جواب  يبرا تونستمیروزم نم کیکه  یمن

که سالها داشتم و امکاناتش نبود االن  ییتحمل کنم ؟ آرزو تونمیاگر نزاشت من م یعنی؟  دهیاجازه م یعنیواقعا کالفه ام ، 

پدرشونو  ياجازه  دیخارج شدن از کشور حتما با يبهش برسم .آخه چرا دختر ها برا تونمیچون دخترم نم یجوره ول طشیشرا

،  دمیبابام رو شن يفکرا بودم که صدا نیتو ا ده روز نی؟ مثل ا یذهن هیریآخه چقدر درگ دیداشته باشند ؟ اوففففففف مغزم ترک

که قانع نشدم . بدو از اتاق  یکیمن  یرفتنش ول يمشکوك هم آورد برا لیدال يسر هیروز بود رفته بود تهران ،  3 هیآخه 

 نشیگفت : تو رو خدا بب هیدردم چ دونستیماچ گنده از لپش کردم و مشتاق نگاش کردم ، بابام که م هیو  دمیو پر رونیرفتم ب

شام  يبرا خانمبود  گهیوقت د هیحاال اگر  کنهیم نیریخودشو از اتاق رسوند و خود ش یموشک نجوریحاال که معطل جواب منه ا

 ! کردنیاوردن سالم م فیکه تشر

 .  ییمثال دلخور شدم : اااااا بابا من
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 .  میکنیگرفتم بعد از شام راجع بهش صحبت م مموین تصم، م یثابت کن تویگریهنر باز خوادیخب حاال نم یلی: خ بابام

 بود گذاشت . میو گفت و رفت طرف حمام و منو تو حالت معلق در هوا که مخصوص زمان خمار نیا

شام بابا تموم شد ،  نی. باالخره ا میینما لیم 8. بماند که من از هولم باعث شدم شام رو ساعت  شدیشام تموم م نیمگه ا حاال

بعد شام  دونستمی. م دمیسیل یچند بارم قاشق خال هیدهنم  زاشتمیقاشقمو تندتند م ادمهیخورم فقط  یچ دمیمن که اصال نفهم

که موقع غذا خوردن  زیو گلدون وسط م زیتم زمیو ظرف ها شسته شد و م میشام رو خورد نکهیبعد از ا یعنی میکنیصحبت م

 دمیکه بابا قاشق آخر رو گذاشت دهنش پر نیتحملم تمام شده بود هم گهیکه من د ییو از اونجا زیده رو مرو اپن برگر رفتیم

 و تند تند بشقابا رو جمع کردم .

  ؟يبردیبشقامو م دیبعد غذام ماست بخورم ! تو با خواستمیم دی؟ شا ی: چته دختر هول بابام

 بود گفتم) .  يزیچ هی؟( حاال  خورهیماست م يبعد قرمه سبز یگفتم : آخه بابا جون ک نکیسمت س دمیدویکه م یحال در

مانع  یچیه خواستمی. من که نم ییرایسرشو چند بار به چپ و راست تکون داد و رفت تو پذ کیکوچ يخنده  هیبا  بابامم

 3 هییچا يقور هی پتونیو ل یبرق يبا کتر نزد یحرف یکرد ول یصحبتمون بشه بعد از گربه شور کردن ظرفها که مامانمو شاک

 ای یاوردن پولک يمثال برا خواستمی. آخه نم ینیو خرما گذاشتم تو س یو پولک تو قند و شکال وانیدم کردم و با ل يا قهیدق

هم لطف کردن و منت بر سرمان  دایپارم مینشست میهر کدومشون برم گردونن آشپز خونه . خالصه با مامان اومد ایقند 

. کم استرس داشتم  شمونیپ تدق اومد نشس ي نهییاما همچون آ زیرو انداختن و گلدونم گذاشتن وسط م يزیگذاشتن روم

 .  کرمیتحمل م دیبا نمیا ي افهیق

 .  میشرط هم دار يسر هی یول میرو گرفت ممونیچزوندن من گفت : من و مامانت تصم قهیدق 5 هیبعد از  بابام

 گهیگفتم شرط داره د نمیبب نیگفت : بش یاخم حساب هیبابام با  یباال ول دمیو پر دمیکش غیبودم ج دهیجوابو فهم گهیکه د من

 حرفم نپر .  نیهم ب

 . کردیمسخره رو لبش داشت نگام م شخندین هیهم  دایپارم نیکه ذوقمو کشته بودن آروم نشتم سر جام . حاال بماند که ا من

واقعا نگران  طیشرا نیمن و مادرت تو ا يبرا نیو ا یدونینم یاز زندگ يادیز زیسالته و هنوز چ 19تو  سیپارم نی: بب بابام

 دونمیو پر خطره گرچه م ستیراحت ن کایتو آمر یزندگ یبهتم کامال اعتماد دارم ول شناسمیمن تو رو خوب م یکنندست . ول

 تیو اگر اونجا رعا يریاول که نم ینکن تشونیهر حال چند مورد است که اگر رعا در یول يدردسر بر یکه پ یستین يدختر

 ؟  يدی. فهم يبرگرد دیبا عیسر ينکرد

 بودم فقط سرمو به نشانه بله تکون دادم .  دهیکم ترس هیکه االن  من

شرط . اول  يسر هیاما با  میفقو با رفتنت موا میمن و مادرت با خاله نسترنت و شوهرش صحبت کرد سیادامه داد : پارم بابام

از خونه . دوم رفتن به  نیاجاره نکنه ، ا يا گهیتا کس د کنهیفردا اجارش م نیو هم هیخال شیخالت گفته واحد رو به رو نکهیا

کامال به  دیروز ممنوع . سوم ، خالت اونجا مثل مادرته و با کیاز  شتریب يدوستانه  يشبانه و مسافرت ها يها یمهمان

و  یرو خوب نشناخت یخطر داره . پنج ، تا کس یلیچون شب خ يخونه بر دیبا یکی. چهار ، تا قبل از تار یش گوش کنحرفا
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 نیاز ا یکی ی. اگر حت شیبرینم خونتو مخصوصا  یشینم یمینکردن باهاش دوست صم دشییدختر خالت بهناز تا ایخالت 

که وضعمون چه  یدونیهم که هست خودت م يمورد هی.  گردونمیاونجا و برت م امیمن خودم شخصا م ینکن تیموارد رو رعا

برات پول بفرستم حاال  يهر سر تونمیمن نم یدونیخودت م گهیخرجت رو اونجا بدم د ستیکه من در توانم ن یدونیو م هیجور

از پسش  یتونیم نیخوب فکر کن بب ریبگ متویحاال خودت تصم ستیدر توانم ن یعنیمدام بفرستم نه .  نکهیا یآره ول ییوقتا هی

 هم کردم . قیکه من موافقم تحق یتونی؟ اگر م يایبر ب

هم  یو از طرف رسمیدارم به آرزوم م شدیباورم نم یچه کار کنم از طرف دانستمیکردم آخر نم ینم یحرکت چیلحظه ه چند

داشتم تمام جوانب  اشویهمه وقت رو نی، ا خوامیم یچ دونستمیمن که م یترس به وجودم انداخته بود . ول یپدرم کم يحرفها

 شهیتعجب کرده بودم آخه بابا هم یطرفم حساب هیبابام ترسوندم . از  يحرفاچرا  دونمینم یبودم ول دهیکار رو قبال سنج

چند روزه شرکت  يدر اردو ها مونیلیتحص يسالها یدر ط چگاهیه دایخانواده بود و من و پارم يمخالف دور بودن اعضا

مطرح دانشگاه  دیاز اسات یکی طتوس گانیاش آموزش را زهیبرنده شد و جا یتو مسابقه علم دای. پارسال هم که پارم میکردینم

 یبچشو تحمل کنه ول يدور تونهیدر تهران بود بابا مخالفت کرد نذاشت و گفت نم گانیماه و اقامت را کیهنر تهران به مدت 

اون  هیهم نتونست شاد ییترس از تنها یحت زیچ چیحال ه نی! با ا شهیهم يبرم اونم برا دادیبه من اجازه م یراحت نیحاال با ا

بعد  یحرکت پدرم رو محکم بغل کردم . بابام اول شکه شد ول کیام رو خراب کنه . آروم پا شدم و رفتم طرف پدرم در  حظهل

 .یبرس يخوایکه م يزیو به اون چ یموفق بش دوارمیخودشم بغلم کرد و تو گوشم گفت : ام

********************************** 

 

 

 

با خبر شد و  مونیقطع میدنبال درست کردن مدارك و فرستادنشون .خالم هم همان شب از تصم میاون روز افتاد يفردا از

کارم ممکنه طول  دونستمیم نکهیاونجا رو اجاره کنه . با ا يگریرو اجاره کرد تا مبادا کس د شیرو به رو يفرداش خونه 

 دایخالم خونه پ کیبهتر بود تا برم و نزد خودیب يدادن اجاره  یبدم ول خودیباون خونه رو  ياجاره  شمیبکشه و من مجبور م

 ستیهفته بعد خالم دعوت نامه فرستاد قرار شد اول به عنوان تور کی. دمیترسیخودمم از دور بودن از خالم م مینشه . خودمون

 زیو آماده کردن همه چ زایبشه . گرفتن و ستبود کار اقامتم هم در لیاز دوستان شوهر خالم که وک یکیم و اونجا با کمک بر

رفتن  يروز بعد از اون شب آماده  22سه ماه و  قایخدا رو شکر کارم زود جور شد و من بعد دق یول دیطول کش یماه 3 هی

 شدم .

********************************** 
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که کال  دایمن و بابا و مامان و اون خواهر مزاحمم پارم یعنیخانواده  يفرودگاه . همه  انیخانواده ب يپرواز قرار شد همه  شب

و  يته تغارخانم  دایپارم یبه عبارت دنیم هیرو بهم ترج دایاحساس کردم مامان ، بابام پارم شهینداشتم . آخه هم دنشویچشم د

 مامان بابا بود .  زیعز

ساعت  کیحداقل  دیشب بود و من با 2:20. پرواز من ساعت  کایو از اونجا آمر یدب رفتمیاول م دینبود و من با میمستق پرواز

 دیا بامامان و خودم و بابا و با در نظر گرفتن توقف در راه حدود قیدق ي، پس با حسابها بودمیم ینیقبلش تو فرودگان امام خم

 .  رونیب میرفتیظهر از خونه م 12ساعت 

ظرفها توسط خودم شسته شد ، آماده دم در  زیو بعد از جمع کردن م میسبک خورد زیچ هیصبح که  11از هولم از ساعت  من

 میباالخره همه آماده از خونه زد قهیدق 11,50غر زدم . ساعت  يخانواده چند بار ياز اعضا کیبودم و به جون هر  ستادهیا

 یبزارم و دلم حساب نجایپامو ا تونمیکه تا سالها نم دونستمیرو خوب نگاه کردم ، م قم.من قبل از خروج از خونه رفتم اتا رونیب

 کیتا سرنوشتم رو بسازم دور از خانوادم ، شهرم ، دوستام . بعد از  رفتمی، م رفتمی.من داشتم م شهیاتاقم تنگ م يبرا

 کوتاه از خانه خارج شدم .  یخداحافظ

 ارهیمنو در ب ي هیگر تونهیکلمه م کی میدونستیچون همه م میرفتنم نزد يدرباره  یکدوممون حرف چیطول راه فرودگاه ه تمام

 خواستیهم دلم نم یداشتم و از طرف يهم بخوابم ، استرس بد قهیدق کینتونستم  یتو راه حت یالالواجبم ول نی. من تو ماش

داشتم .  دایبه پارم یهم حت یحس دلتنگ هی یول شدیکه با خانوادم بودم رو بخوابم . خودمم باورم نم ییساعت ها نیآخر

 دیکرد.شا فشیتوص شهیداشتم که نم یحس هیبودم  کیکردن را داشتم و االن که بهش نزد یرفتن و تنها زندگ هیآرزو شهیهم

 نیهر حال اون روز رکورد زدم و تو ماش در دونمیذوق بود نم دمیخودم بود شا يخواسته  نیا یول دمیترسیم ییو تنها ياز دور

به فست فود فرودگاه تا  میپس رفت میبود دهیزود رس یساعت 2 بایفرودگاه و از انجا که تقر میدیشب رس 11. ساعت  دمینخواب

شب  ون. ا میشیدور هم جمع نم گهیتا سالها د ادیکه به احتمال ز میدونستی. چون هممون م میبخور مونویشام خانوادگ نیآخر

شلوغ بود . غذا خوردن که چه عرض کنم غذل مزه مزه  یرو فرودگاه حساب نیصبح بود و از ا 4تا  1ساعات  نیپرواز ب 7

.  میداده بود لیهم بدو ورود تحو لممیوسا میها نشست یصندل يرو یهمگ میبعد هم رفت دیطول کش یساعت 1کردنمون که 

مادرم  یحت یکردم ول هیگر یبود من حساب یسخت هیبرن . خداحافظ یدب پرواز نیاعالم کردن که مسافر قهیدق 12,50ساعت 

بغلش  ینفر بود وقت نیآخر دای. پارم دمشونیبوس ینکرد. همه رو بغل کردم و حساب هیبود گر ختنیاشک ر يآماده  شهیکه هم

کمکش کنم  ادیخواست ب مو ازم قول گرفت که اگه اون نطوریکردم و بوسش کردم اونم هم تیموفق يکردم براش آرزو

. من که تحمل نکردم و بعد از تکون دادن دستم و  ینیبیخانوادتو م شهیاز پشت ش تیکه تو اتاق ترانز هیلحظات ، زمان نی.بدتر

 رفتم . ییفرستادن بوس هوا

 1,30من با  بیترت نیبود و بد ینقص هیظاهرا دچار  مایچون هواپ دیطول کش یلیهم خ یبود و توقف در دب یطوالن پرواز

 .  دمیرس ریساعت تاخ
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 8 هیخاله نسترن  يدلم براشون تنگ شده بود . خانواده  یلیدختر بزرگ خالم و بهزاد برادرش اومده بودن استقبالم . خ بهناز

وقتا هر روز  یبعض ایروزش  5خوب بود و در هفته  یلیخانواده هامون خ يبودن ، قبل از اون رابطه  کایکه آمر شدیم یسال

 مونیبودن . پس تمام کودک یخوب يبا هم فاصله داشت . آقا فرهاد و پدرم هم دوستا یعفر هی. خونه هامون  میخونه هم بود

 22. بهناز فرزند ارشد بود و  دیجوشیمبا ما ن دایپارم یباهم گذشت ، من ، بهناز ، بهزاد و باران تمام کارامون با هم بود ول

. تو میخونه شد هیراه یابراز دلتنگ یمقدم و کل ریاز خ عدساله . خالصه ب 19سالش و بهزاد و باران هم دوقلو بودن و مثل من 

زبانم به  که من ییبرم سر کالس و از انجا تونمیکالجم رو انجام داده و از ترم بعد م يکارا يهمه  بایراه بهزاد گفت که تقر

 تونستمیزبان م يکامل بود پس بدون شرکت در کالس ها رفتمیم ییسال از سال اول راهنما نیلطف کالس زبان که چند

کرده بود . من قرار بود به عنوان  دایپ ایوقت برام تو شرکت پدر دوستش مار مهیکار ن هیبهناز  نیوارد کالج بشم.همچن عیسر

 نجوریو ا ونیکام يادیشرکت حمل و نقل با تعداد ز کیکار کنم . اونجا  تیریتو دفتر مد وتریاطالعات به کامپ يوارد کننده 

فرودگاه تا خونه  يباشد سخت نبود . فاصله  يوقفه در کل ساعت کار یکردن ب پیکار من تا نکهیبود و حدس زدن ا زایچ

 یدلتنگ خواستیانگار م کردیمدام منو بغل مخوشحال شده بود و  یلیخ دنمی، خالم از د میدیساعت رس 1نبود و تو ادیز

خاله بلند ،  یکرده بود ول یتونیفقط مادرم موهاشو ز بودنهمسان  ي. خاله نسترن و مادرم دوقلو ها رهیخواهرش و از من بگ

به بعد  نیازم کرد و آقا فرهادم بهم گفت که مثل دخترشم از ا یاستقبال خوب و عال هیخالم  میبود. بگذر نیتنها تفاوتشون ا

خواهرش فرستاده بود  يکه مادرم برا ییزایبود منم تمام چ یخوب یلیکه داشتم روش حساب کنم . شب خ يمثل بابام هر کار

 هوشیب گهید ي قهیدق 10معلوم بود که تا  افمیآپارتمانم و بده و چون از ق دیاز خالم خواهش کردم که کل 10,30دادم و ساعت 

بود . انقدر خسته بودم بودم که بالفاصله  شیرا آورد خونم که همان خونه رو به رو لمیباران وسا خاله با کمک بهزاد و شمیم

 شدم . هوشیکردم و بعد ب دایخالم و قفل کردن در پشت سرشون ، با صرف نظر از گشتن کل خونه اتاق خواب رو پ نبعد ازفت

********************************** 

 

شم آخر سر با اکراه بلند  داریاومد ب یدلم نم یمعده ام در حال مچاله شدن بود ول کردمیو احساس م رفتیداشت ضعف م دلم

پره پس  خچالمی دمید يگشتم و بعد از شستن دست و صورتم رفتم سمت آشپز خونه و در کمال ناباور ییشدم و دنبال دستشو

 دایشدم و چشمام هم سو پ ریس یدرست کردم و با آب پرتغال خوردم . وقت ودمواسه خ یحساب يمروین هیوقتو تلف نکردم و 

آپارتمان  نیا یخونمون ول گفتمیم شهی، هم "خونه ام" یبینکردم . چه حس غر یافتاد که هنوز خونه ام را بررس ادمیکرد تازه 

 نکهی. بعد از اامیاز پس خودم برب ییتنها دیاب وبه بعد تنهام  نیکه از ا کردیم يادآوریمن بود و بهم دوباره  ياالن فقط خونه 

 خونه ام برسم.  یبررس یعنی میگذاشتم رفتم تا به کار اصل نکیام را داخل س وهیآبم وانیو ل تابهیماه

 لیبه دل یاضافه بود ول ي نهیبرام بزرگ بود و اجاره اش هز نکهیدو خوابه بود و با ا يمتر 150آپارتمان  هیمن  آپارتمان

 یبا تمام بایاپن که تقر يبود و بعد از آن آشپزخانه  يکنار درب ورود ییانتخاب شد . دستشو نجایبا خاله نسترن هم یگیهمسا

انطرف تر  یبود و کم يریو تصو یصوت ستمیو س نچیا 48 ونیزیو تلو یکرم يمبل ها زخانهآشپ يمجهز بود ، رو به رو لیوسا
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شش نفره بود و طرف  زیم کیمام که درب آخر بود قرار داشت . داخل آشپز خانه راهرو بود که دو اتاق خواب کنار هم و ح کی

جمع  ي. خونه  خوردیبه چشم م يریش يها یصندلرنگ با  دیسف ينفره ناهار خور 12 زیم کیبه اتاق ها  دهینرس یعنی گرید

کرد مرغ  شهیچه م یبه دو اتاق خواب ندارم ، ول ازیبود که برام بزرگه و من ن نیبازم نظرم ا یبود به نظرم ول یو جور و قشنگ

و  يرفتم سراغ چمدونام و بازشون کردم ، تمام لباس هام رو دسته بند یحساب یبررس کینداره . بعد از  شتریپا ب کیبابام 

 يفسه حمامم رو تو ق لیکمد و کشو ها . داشتم وسا يمرتب جمع کرده بودم و فقط از چمدون خارجشون کردم و گذاشتم تو

به جون  افتهیعادت داشت ب یکی، بهزاد از کوچ هیک دونستمیقصد شکستن در خونه ام را کرد ، م یکیکه  کردمیحمام مرتب م

 هیبهزاد رو به رو شدم ،  ي دهیاتو کش ي افهیعادتشو ترك نکرده . در رو باز کردم و با ق نیا مدرصد هنوز 100در و به احتمال 

 کردمیکمرنگتر کتش . با تعجب داشتم نگاهش و م کمی یول یو کراوات گره درشت طوس دیسف رهنیبا پ یکت و شلوار طوس

 ا بهتره بگم داداشم بهزاده ! یآراسته پسر خالم  پهیجوان خوشت نیکه ا کردمیو داشتم خودمو قانع م

 مامان کارت داره . میبهزاد : اگر شاخ هات کامل در اومدن بر

 ؟یی: بهزاد ؟ تو من

 ! خورهیمامانش داره ناهار م شیاالن پ شیواق تیمرتبشم . شخص تیمن شخص زمی: نه عز بهزاد

 ؟ ینیکه منو مرتب بب هیعاد ریغ یلی؟ خ هیبا خنده ادامه داد : چ و

 ! يخوب شد یلیبودمت ! خ دهی: اره ! معلومه ، تا حاال با لباس مردونه ند من

 !  دمیمردونه پوش شهی. من همگشتمیمن تا حاال با دامن م کنهیندونه فکر م یکی؟  یچ یعنیمثال ناراحت شده گفت : وا  بهزاد

 . ياسپرت بود شهی، هم دمیکه تاحاال کت و شلوار تنت ند نهیگفتم : نه منظورم ا بستمیکه درو م یگرفته بود . در حال خندم

 . امیاالن دارم از مصاحبه م ی:اهان ( حاال خودشم منظورمو گرفته بودا ) نه بابا هنوزم طرفداره اسپرتم ول بهزاد

 ؟ ي: کار من

 ! یس یب یرپورتاژ شبکه ب ي: نه برا بهزاد

 : نمکدون  من

 من مجبورم بهشون نمک بزنم . یپرسینمک م یب ي: خب خودت سواال بهزاد

و  میصحبت کرد یبهناز گذشت . بعد از ناهار هم کم يبهزاد و حرص خوردن ها يها یه با شوخگرم و دوستان يدر فضا ناهار

داد برگردم خونم تا کارهام رو تمام کنم .موقع رفتن بهزاد طبق عادت  تیساعته رضا 2 حتیکالسه نص کیخاله هم بعد از 

ترسوندنا  نیبود از ا یسال 8 هیه منم که در که مثال مانع خروجم بشه که حرف بزن يجلو دیپر شیبرق گرفتگ هیشگیهم

 هوا. دمیمتر پر هینداشتم 

 چه طرزشه؟ نی؟ ا ي: چته تو؟ هنوز انسان نشد من

 . یکن ینداره دوباره عادت م ی؟ اشکال يدی: آخ ترس بهزاد

 : مرض ... من
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 : نظر لطفته  بهزاد

 ؟ يخوایم ی: خب حاال چ من

 ، تو هم آماده باش  رونیب میریچند تا از دوستامون م هیبا باران و بهناز و  7ساعت  ی: ها ، راست بهزاد

 . شهی: نه بهزاد .. بابا بفهمه شر ممن

 . شهینم يزی. ، چ گهید يری: ا ا ، نه بابا با منو بهناز م بهزاد

 خوب . یلی: خ من

 کردم و برگشتم .  یخدا حافظ بعد

********************************** 

تنگ  یمشک نیشلوار ج کیداشت با  یکه مدل قشنگ یکت طوس کیبا  دیآماده نشته بودم . تاپ سف قهیدق 6,40 ساعت

داشتم همراه  يدیو مامان بابام پوست سف دایبودم . مو هامم اتو کرده بودم و باز گذاشته بودم . من برعکس پارم دهیپوش

 يقهوه ا يبا چشما یبود و موها و ابرو مشک رهیکم ت هیپوستشون  اباو مامان و ب دایپارم یول یآب يو چشما یعسل يموها

نه به شدت من  یچرا بهزاد هم بور بود ول ینه ! ول هیخانوادمون من بورم و بق نیچرا ب دمیوقت نفهم چیداشتند . خودمم ه رهیت

که  گفتنیم شهیمن . مامان و خاله هم يدیباز نه به سف یول دیسف بایهم داشت با پوست تقر یخاص يقهوه ا يچشما

 .دهیژنه اونه که به من رس نیمثل من بوده و ا شونیمادربزرگ پدر

بهزاد رو به  طونیش ي افهیدر رو باز کردم و با ق عیزدن خودم بودم که دوباره در خونم شروع به شکستن کرد . سر دیحال د در

 رو شدم .

 . نیخانم . کوالك کرد ی: به به پارم بهزاد

 ! گمیبه عمو فرهاد م يسر به سرم بزار يبهزاد اگه بخوا ي: وا من

 .  يریجبهه بگ خوادیخب نم یلی: خ بهزاد

 ؟ می: بر من

 . امیجا گذاشتم بردارم و ب يزیتا چ ششونیبرو پ ننیتو ماش نیی: آره بهناز و باران پا بهزاد

 

********************************** 

 نگه داشت . یفروش یبستن هی يرو به روبزرگ  ابانیخ هی تو

 ؟  خورهیم یچ ی: ک بهزاد

  ییموی: ل بهناز

 یی: کاکائو من

 . ی: من و باران هم که توت فرنگ بهزاد
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 بود . کسانیتمام کاراشون  یول ساختنیبهزاد و باران در ظاهر با هم نم نکهیا با

 يداشتن ، ساالد مورد عالقه  تیدوست داشتن ، هر دو عاشق رنگ سبز بودن ، هر دو به بادمجان حساس یدو توت فرنگ هر

شمال کنار  میسالمون بود رفته بود 12 ادمهیکه هر دو در اون مشترك بودن . درست  گهید زیبود و هزار چ هیهر دو ساالد الو

منو  غیبهزاد افتاد و شروع کرد به سرفه کردن با ج کدفعهی يباز نیجمع کنه ب دفباران هم رفته بود ص میکردیم يباز ایدر

شد .  هوشیبهزاد ب نکهیتا ا میبود دهیترس یهمه حساب شدیهمچنان بهزاد داشت نفسش تنگ م یبهناز بزرگترا اومدن ول

.  کردیصدامون م دیدویبود به طرفمون م هکه بارانو بغل کرد یدر حال رایگیاز ماه یکیکه  نیطرف ماش میبردیبهزاد و م میداشت

. باران آب  مارستانیب میگرفته . بهزاد و باران و برد شدهیکه داشته غرق م یگفت که بارانو از آب در حال دیبهمون رس یوقت

که نی، تا ا گفتنیبهزاد نم ینفس تنگ يبرا يقانع کننده ا لیدل چیه یگذشت ول ریبه خ یوارد شش هاش شده بود ول يادیز

 نفس بهزاد ، باران بوده . یتنگ لیدل ادیهمسان هستند دکتر گفت که به احتمال ز يعمو گفت که بهزاد و باران دوقلو ها

تو سطل روبه  زمیشدم تا زباله ها رو ببرم بر جیهر کداممونو داد . بعد از خوردن من بس یبهزاد اومد و بستن قهیدق 10از  بعد

 دیکشی) به طرفم گرفت و گفت : ممنون زحمت مکایآمر يسنت (سکه  هیزباله ها رو گرفتم بهزاد  ي سهیک یمغازه . وقت يرو

 . 

 

لحظه  هی،  کردمیم یبهزاد دهن کج يکه سرم و به عقب گردونده بودم داشتم برا یخنده به طرف سطل رفتم و در حال با

به  ی. وقت شدمیپهن م نیو نگرفته بود حتما رو زمکرد به عقب پرت شدم و اگه طرف کمرم خیو تمام تنم  يزیخوردم به چ

لخت به طرف باال  یمشک يساله با مو ها 28 بایجوان تقر هیخوردم .  یک هب دمیو تازه د ستمیخودم اومدم کمکم کرد صاف با

ود رو ب ختهیر ياز افتادن من کرده بود چند تار يریجلوگ يکه برا يبدلکار عیبه لطف حرکت سر یشونشون کرده بود ول

 خوش فرم . يمتناسب و لب ها ینی، ب يخاکستر ي. چشما شیشونیپ

 یو من بعض زدیبا لحجه حرف م یاون حساب یکردن .من زبانم خوب بود ول یشروع کرد به عذرخواه یسیبه زبان انگل بهیغر

حواس خودم سر  ستی(حاال ن يچه کار کرد نیفقط به زبان خودش گفتم : آقا حواست کجا بود بب دمیکلمه هاش رو نفهم

 چه به روزم اورد !  نیبب یخودم گفتم : اه لعنت هواس یداده بودم).بعد به فارس ریجاش بود به اون گ

 خانم اصال حواسم نبود . دیتعجب کرد بعد به خنده گفت : ببخش کمیاول  بهیغر

 ! اه  یرانیا هیبخورم به  دیمن با یبزرگ نیکشور به ا نیاوردم . تو ا یداشتم شاخ در م گهید

 ! يکرد میکی یبا بستن نی: آقا حواست کجاست بب من

 : در عوض نذاشتم گردنتون بشکنه ! بهیغر

 پرروه ! همون موقع بهزاد با دو خودشو بهم رسوند . چه

 ؟ ی؟ خوب یپارم يشد ی: چ بهزاد

 گفت : آقا حواست کجا بود ؟ یسیبا زبان انگل بهیرو به غر بعد
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 نبودن  ریتقص یآقا حواسم پرت شد ، البته خانم هم ب دی): ببخش ی(به فارس بهیغر

 نداره ی: اشکال بهزاد

 ؟يدیکه ند بی؟ آس یرو به من گفت : خوب بعد

 بدتر ؟ نیاز ا بیآس گهید یفیق ینگاه به من بنداز ! شدم بستن هی: بهزاد  من

 . شهیکه پاك م ی، بستن نیفتادین دیبا خنده گفت : خانم خدا رو شکر کن بهیغر

 کلشو بکنم ، پسره پررو. خواستیحرص بهش نگاه کردم ، دلم م با

  ای. گشت و گذارمون هم خراب شد ، ب میبر اینداره ب ی: اشکال بهزاد

که دم در  میدیخاله رو د میاومد رونیکه از آسانسور ب نیخونه . هم میو برگشت نیطرف ماش میبا بهزاد رفت یاز خدا حافظ بعد

 . کنهینگاهمون م تیو تلفن دستشه و داره با عصبان ستادهیا

 شده ؟ ي: سالم خاله .. طور من

 ؟ ي: کجا بود خاله

 . گهی: مامان خب با ما بود د بهزاد

 ؟ نی: از باباش اجازه گرفته بود خاله

 ؟ هی. اجازه چ گهید رونیب می؟ خب رفته بود هیسوال ها چ نی؟ ا یچ یعنی: وا مامان  بهزاد

 . هیشاک یو حاال آقا منصور حساب نیکه نگرفت هی: اجازه اون خاله

 ؟ شدهی: خاله چ من

 ! هیعصبان ی: برو زنگ بزن به بابات . فقط خدا بهت رحم کنه . حساب خاله

********************************** 

 

 : الو.... سالم  من

 ..... نیفکر ا یب ي: سالمو درد دختره  مامان

 خانم ؟ هی: ک بابا

  سهی: پارم مامان

 س؟ی: الو .... پارم ادیرو گرفت و با فر یگوش بابا

 : سالم بابا  من

 ؟يبود يدرمون . کدوم گور ی: سالمو مرض و درد ب بابا

 ؟ نیی: بابا چرا عصبان من

 : جواب منو بده  ادیبا فر بابا
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 شده ؟ ی. مگه چ رونیب می: با بهزاد و بهناز و باران رفته بود من

 رفتن ممنوعه ؟ رونیبشه . مگه نگفته بودم شب ب یخواستیم یچ گهی: د اباب

 : بابا .. من

 نه ؟ ای: گفته بودم  بابا

 تنها که نبودم  ی: چرا ول من

گفتم  نی، به نسر يدی. حاال هم تاوانشو م يکرد یچیتو سر پ یمن گفته بودم ممنوع حاال هر جورش ول ستی: برام مهم ن بابا

 پرواز پس بفرستدت . نیبا اول

 : بابا ! من

  یفرصت رو نداشت اقتی. ل ینباشه تو خودت خواست یهم حرف گهی: کوفت ... د بابا

 رو قطع کرد . یهم گوش بعد

افتادم  هیبا گر دمشید یزنگ بزنه . وقت خواستیخاله در رو که باز کردم بهزاد پشت در بود و م شیطرف در تا برم پ برگشتم

 بغلش .

 ؟ یکنیم هیشده ؟ چرا گر یچ سی: پارم دیبا ترس پرس بهزاد

 برگردم . خوادیبا هق هق گفتم: بهزاد بدبخت شدم بابا م من

 شده؟ یچ نمیداخل درست بگو بب میبر اینکن ب هی: گر بهزاد

آب اورد و نشست رو به روم  وانیل هیطرف کاناپه . بهزاد منو نشوند و رفت برام  میاوردم داخل و در رو بست و با هم رفت بهزاد

 . زیم يرو

 شده؟ یچ نمی: حاال آروم بگو بب بهزاد

 برگردم . دیکردم با یچی: زنگ زدم به بابا ، گفت که چون از شرطش سرپ من

 ؟ ی: چه شرط بهزاد

 رفتن ممنوع  رونیخونه باشم و شب ب یکیبعد از تار نکهی: ا من

 ؟ ي؟ تو که با ما بود یچ یعنی:  بهزاد

 گفت ممنوعه حاال هر جورش . ی: منم گفتم ول من

 .... نجای؟ اونم ا ستیها ن تیممنوع نیاز ا گهیکه د 21؟ تو قرن  گهیم نطوری؟ مگه عهد بوقه که ا یچ یعنی: ا ا ا  بهزاد

 برگردم ! خوامیبهزاد بدبخت شدم ، من نم ي، وا دونمی: چه م من

 که . شهینم لیگفت . دل يزیچ هیبود  ی؟ حاال عصبان شهی؟ مگه م يرو برگرد ی: چ بهزاد

 کرد . شیکار شهیو نم هیقطع گهید گهیرو م يزیچ هیبابا  ی: نه وقت من

 ؟ يبرگرد يخوایم یعنی:  بهزاد
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 . رتمیبگ ادیب یکیتو خونه تا  نمیبش رانی. برگردم ا یهمه سخت نیمونده بعد ا نمی: عمرا !!! هم من

 کارتو درست کرده ! لهیاونم حاال که وک ستیبرگشتن هم قشنگ ن هی: نه اصال شوخ بهزاد

 ؟ ی؟ درست کرده ؟ ک ی: چ من

 ؟یدونستینم یعنی:  بهزاد

 ؟ هی: نه ! مگه خبر من

 . یسال از کشور خارج نش 2 دیبا یزنگ زد گفت کاره اقامتت درست شده ول لهی: بعد ناهار وک بهزاد

 ؟ رمیگیم کارت نیبعد دو سال گر یعنی ي: وا من

 .گهیسال د 5کارتت هم  نیفقط به مدت مشخص . گر یول ي: نه ! بعد دو سال اجازه خروج دار بهزاد

 و بهزاد و محکم بغل کردم . دمیپر یخوش حال از

 رفت ... بابات ! ادتیرو  یمشکل اصل ی: مبارك باشه ول بهزاد

اقامت به چه دردم  گهید کردمیاگه مشکل بابا رو حل نم گفتیشد . راست م یبادکنک که بهش سوزن زده باشند بادم خال نیع

 .خوردیم

********************************** 

 

 

ساعت  هیکنه و گفت من  هیرفت تا خاله رو توج شیساعت پ هیو آماده زنگ زدن شدم آخه بهزاد  ستادمیدر خانه خاله ا پشت

بود دعوتم کرد داخل و گفت برم اول اتاق بهزاد و سر و  دنیت رنگش پرکه به شد یبرم .باران در را باز کرد و در حال گهید

 یکاره مهم ایکه بهزاد حتما خبر مهم  دونستمیم یتعجب کرده بودم ول نکهیصدا هم نکنم تا خاله متوجه نشه اومدم منم با ا

 .در زدم و وارد شدم.  فتمیو دادن پس نر میکل یچارگیخبر ب یآمادم کنه که وقت خوادیم دمیشا ایداره که گفته آروم برم اتاقش 

 شد ؟ ی: سالم .... چ من

 .... نیبش ای؟ ب ي: اا اومد بهزاد

 به مو هاش زد و رفت در رو قفل کرد . یکالفه چنگ بعد

 مزاحم نشه .. ی: بهتره کس بهزاد

 گفت ؟ یشده ؟ خاله چ یچ میترسونیم ي: بهزاد دار من

 لشونی. دال کننیبزرگ م نقدریرفتن ساده اونم با ما رو ا رونیب هیچرا دارن  ارمیچشونه ، اصال سر در نم یپارم دونمی: نم بهزاد

 . ستین یاصال منطق

 من بر گردم ؟ خوانیم یراست یراست یعنی؟  یچ یعنی:  من

 : هم مامان، بابات و هم مامان من . بهزاد
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 ...... اونم االن ... تونمینه من نم ي: وا من

کردن . بهزاد اومد کنارم نشت و سرم رو گذاشت رو  هیو شروع کردم به حال خودم گر نییافتادم و سرم و انداختم پا هیرگ به

 . نشیس

 . يبرگرد میزارینم یول يچطور دونمینگن گلم منم نم هی: گر بهزاد

 خاله اومد  ي. صدا میدیترس یشد و من و بهزاد حساب دهیبه شدت کوب در

اونجاست ، باز کن زود باش .بهزاد با اکراه در و باز کرد و خاله اومد داخل رو به روم  سیپارم دونمی، م نمی: بهزاد باز کن بب خاله

 . ستادیا

 ینیکه حاال بش نینه ا يکردیم نجاشمیفکر ا دیبا يکردیم یچی. اونموقع که از شرط بابات سرپ هیچ يبرا تیزار هی: گر خاله

 .يریآبغوره بگ نجایا

دوستام که نرفتم با بهزاد و باران و بهناز  ای بهی. تازه با غر نیبزرگش کرد نقدرینشده که شما و بابا ا يزی: خاله آخه چ من

 . يهوا خور میفقط رفت يزیچ يتازه اونم نه بار میرفت

 . یکنعواقبشو قبول  دیحاال هم با يکس اما تو توجه نکرد چیجا و با ه چی: بابات گفته بود ه خاله

 حرف خاله آمپرش زد باال و منفجر شد . نیبا ا خوردیو حرص م کردیکه تا اونموقع ساکت داشت نگاه م بهزاد

؟ اصال  ی؟ عواقب کدومه ؟ اصال عواقب چ هیجا چ چیکس و ه چی؟ه نیکنیچه کار م نیدار نیفهمیاصال م یچ یعنی:  بهزاد

 ن؟یکنیم يباز یپارم یو زندگ ندهیعهد بوق با آ يمسخره  دیعقا يسر هیبا  نیحواستون هست دار

و رسوم اظهار نظر  دیچه طرز حرف زدن با بزرگتره ؟ به تو چه که درباره عقا نیتا نزدم تو دهنت . ا نییپا اری: صدات ب خاله

 عت کنه !دستوره باباشه موظفه اطا نینشنوم . ا یهم حرف گهیو د رانیا گردهیبرم سیکه گفتم فردا پارم نی؟ هم یکن

 يگفتم : اما من عمله  رفتمیم یکه به سمت در خروج یبلند شدم تا برم خونم و در حال هیتحمل نداشتم با گر گهیکه د من

 که به دستورات عمل کنم ستمیدست ن ریز

 . 

********************************** 

 هیبه خاطر  دی.آخه چرا من ؟ چرا من با کردمیم هیکه گر شدیم یساعت 3 هیبرگشتم خونه نشسته بودم رو کاناپه و  یوقت از

تق تق در اومد .اول شک کردم که  فیخف يافکار مسخره تباه شم اونم به جرم نکرده ؟ آخه چرا ؟ همون موقع صدا يسر

 بهزاده . دمینگاه کردم د یبازم اومد پا شدم و از چشم یوقت یدر نبود ول ياصال صدا دیشا

 داخل و در رو بست . دیاد پردر و باز کردم بهز یوقت

 ؟ یکنیم نجوری؟ چرا ا هی: چ من

 ..... االن هم در رفتم . امیب زاشتیگفت : آرومتر...مامان نم بردیم منیکه بازومو گرفته بود و داشت به طرف نش یدر حال بهزاد

 ؟ کنهیم تیمن به تو سرا یسرکش کنهیخاله فکر م هی: چ من
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 ؟ یسرکش یرو پا خودت باش يخوای؟ چون م هی؟ سرکش چ هیچه حرف نی: ا بهزاد

 .. نهیواال انگار نظر همه ا دونمی: نم من

 رو کاناپه . مینشست

 ؟ یکن ی: حاال چه کار م بهزاد

کار کنم ...؟؟ خواهش  ی.... چ شهیبرگردم ...نم خوامی.... نم دونمیام گرفته بود با بغض گفتم : بهزاد نم هیکه دوباره گر من

 کمکم کن ... نمکیم

 اش و سرم و نوازش کرد . نهیتو بغلش و سرم گذاشت رو س دیحق حق افتادم .بهزاد منو کش به

کنن .اگه  مایکه کشون کشون ببرنت سوار هواپ توننیمجبورت کنه . نم تونهیکس نم چیه ي: آروم باش گلم . اگه نخوا بهزاد

 . توننینم ينخوا

 برم . دیکمکم کن من نبا کنمی: خواهش م من

 شد. رهیمنو از خودش جدا کرد و شونه هام و گرفت و به چشام خ بهزاد

 . ستین ندیخوش آ ادمیکه دارم ز یراه حل یبدون دیبا یکمکت کنم ول تونمیمن م ی: پارم بهزاد

 نگاهش کرد. یجیبه قلبم اومده بود با گ دیام یکه کم یدر حال من

 . کنمیمن کمکت م یستیا یهم م شیهمه چ يو پا یبمون يخوایاگه واقعا م نیداد : بب ادامه

، حاال هم پس  دمیها رو به جون خر یسخت ياومدم همه  یندارم اونجا . وقت یچیبرگردم . من ه خوامی: من واقعا نم من

 ؟ هی، راهت چ کشمینم

 . یدور ش نجایفعال از ا هی نکهیمن من کرد و گفت : ا یکم بهزاد

 ؟ کجا برم آخه ؟ ی: چ من

 یرو جمع نکن لتیو وسا يکه به حرف مامانم گوش ند مینیدنبالت تا ببرتت فرودگاه ، فکر ا ادیفردا صبح مامان م نی: بب بهزاد

 . یدور ش نجایمدت از ا هیکه  نهی، تنها راه ا ستین ریهم کال از کلت دور کن چون واقعا امکانپذ يو نر

 برم سر کار . دی، از پس فردا هم که با شهیشروع م گهیماه د 1تا من کجا برم ؟ کالسام هم که  یول یگی: راست م من

ازش استفاده  تونمیخونش دسته منه گفته م دیکل دنیدوره د يماه رفته کانادا برا 6دارم که واسه  یدوست هیمن  نی: بب بهزاد

که بگه  میکنیبا بهناز هماهنگ م شتیپ ادیکه ب دونهیکارت هم مامان جاشو نم يفاصال داره ، برا نجایبا ا ابانیچند خ هیکنم ، 

 . شهیاست تا اون موقع اوضاع آرومتر م گهیماه د هی هم، کالسات  يریسر کار هم نم

 فرار کنم ؟ یعنی:  من

کدوممون لو  چیبود که مطمئن باش ه میمن هواتو دارم . از جاتم فقط من و بهناز و باران آگاه خواه ی، ول ییجورا هی:  بهزاد

 . میدینم
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 ادتهی...  يشد میو داخل انبار پشت کمد قا یکه گلدونه مامانت و با توپ شکست مونیکیمثل کوچ شهیبا خنده ادامه داد : م بعد

 .. می؟ اون موقع هم فقط ما چهار نفر خبر داشت

 من گم شدم . کردنیبزرگترا هم فکر م نیآورد یروز برام غذا و لباس م 2تا  ادمهی: آره  من

رفتنم  رونیو ب میبخور جاتیهفته ام مجبورمون کردن سبز هی... چقدر دعوامون کردن ..  ادتهی دنیآخرشم که فهم: آره  بهزاد

 ممنوع شد.

انگار  یول نیهمه سال از هم دور بود نیو ا میبزرگ شد نکهیاالنم با وجود ا میاون روز لبخند زدم . چقدر ما متحد بود ادی با

 . میعوض نشده هنوزم متحد زیچ چیه

 . يقول بده تنهام نزار یکامال مطمئنم ول نکهی: باشه... با ا من

 تو رو که نه .. .  يزیچ هی؟ حاال اون بارانو  زارمی؟ مگه من خواهرمو تنها م هی...... تنها چ زمی: عز بهزاد

  دینگاهم کرد و خند یطونیبا ش و

 . کنهیم امتی: اگه باران بفهمه ق من

 حفظ جونم . يما برا هیراز کوچولو شهیم نمیبغلم کرد و گفت : ا بهزاد

 .بهزاد بلند شد و به طرف در رفت . میدیخند ییدو تا بعد

 عیسر دیآرم و آماده شو با یخودم بعدا برات م شویو مدارکت رو بردار ، بق لهیمقدار وس هیتو هم  ارمیرو ب دیکل رمی: من م بهزاد

 . میبر زیخ نهیو صد البته س

 شدی، چون نم ایدست لباس و تمام لباس خصوص 3 هی.  زهیرینمک م یطیبا خنده خارج شد . خندم گرفته بود ، تو هر شرا بعد

پشت  ستادمیو آماده ا دمی،و مدارك و پوله نقدمو که هنوز وقت نکرده بودم ببرم بانک رو برداشتم و لباس پوش ارهیبهزاد بعدا ب

لحظه احساس کردم له شدم .  هیکه  شهیم يبابا و مامان و خاله در برابر فرارم چه جور عملس البودم که عک نیدر .تو فکر ا

 .  نیله شدن به تمام معنا . بعد هم افتادم زم

 ؟ حالت خوبه ؟ یشد پارم یگفت : چ یکه هول کرده بود با نگران یدر حال بهزاد

تا درو براش زود  ستادمیکه بهزاد در رو موقع رفتن نبسته بود فقط رو هم گذاشته بود و منم درست رفتم پشت در ا دمیفهم تازه

 تو فکر بودم اومده در رو باز کردن منم پشت در پرس شدم . یباز کنم ، وقت

 چه جور در باز کردنه آخه ؟ نی... له شدم ... ا ي: وا من

 ؟  کینیکل میبر يخواینشده ؟ م تیزی؟ حاال چ يدرپشت  دونستمینم دی: ببخش بهزاد

 . ستین میزیفشار خوردم چ ی: نه ممنون فقط حساب من

 ؟ يکردی: آخه پشت در چه کار م بهزاد

 متوجه نشده . یباز کنم تا کس عیسر ي: اومده بودم که در زد من

 . میبر دتتمونیند یزود باش تا کس یخب اگه خوب یلی: خ بهزاد
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 دوست بهزاد. يبه خونه  میدر آورد و با هم رفت نویبهزاد ماش رونیب میبهزاد آروم اومد با

 

 

 

و بهزاد  میشد ادهیساختمان ده طبقه بود که هر طبقه سه واحد داشت .از آسانسور پ هیهفتم  يدوست بهزاد تو طبقه  ي خونه

 ن کنه ، منم بعد از روشن شدن وارد شدم.رو باز کرد و اول خودش وارد شد تا چراغ ها رو روش یدر واحد وسط

کاناپه که  کیمتشکل از  دیدست مبل سف هیسمت راست  میشدیبود .از در که وارد م یو جمع و جور و قشنگ کیکوچ ي خونه

اپن بود و بعد از آشپزخانه  ينفره قرار داشت ، سمت چپ هم آشپزخانه  کیبود و هر سمتش دو تا مبل  يو یت يرو به رو

اتاق خواب  شیکیبود ، رو به روشم سمت راست سه تا در بود که  یبچو دیسف ينفره  4یو صندل زیدست م کیسمت همان 

 بود! یخوب گاهیمن که مخف يبرا یبود ول یخوب يبودن . در کل خونه  ییهم حمام و دستشو گرید يو دو تا

 مبل تک نفره نشستم و به خونه نگاه کردم . يرو

 نجا؟یا يدوستت ناراحت نشه منو آورد نیا گمی: بهزاد .... م من

 قبل اومدنمون بهش زنگ زدم گفتم . ستین ي: نه مورد بهزاد

 بگذرونه ... ری......... خدا به خ دونمی: نم من

 یول امیحتما م یعنی امیفردا هر موقع تونستم م یول ستمیبرم چون مامان ممکنه متوجه بشه ن دیمن با یپارم نی: بب بهزاد

خودمون  رینگ یتماس چیو من بودم جواب بده . خودت ه ریغامگیدر برم .... اگر تلفن زنگ زد بزار بره رو پ تونمیم یک مدونینم

 . ارمیم لیموبا هی، فردا برات  میزنیبهت زنگ م

 ! شهیبد م یلیخ يتو کمکم کرد دیبهزاد اگه خاله فهم ی: باشه ..... ول من

 حاشا بلنده .... وارهی: نگران نباش د بهزاد

 . دونمی: نم من

 دیشا یول هیخال خچالی، فقط شرمنده  دمیم ادتیرو  رهای، خودم بعدا مس این رونیبرم .... از خونه فعال ب گهی: خب من د بهزاد

 . امیزود ب کنمیم یفردا سع یول ارمیب يزینتونم امشب برات چ دیتو کمد ها باشه ، شا يزیچ یتیسکویب

  شهینم میزیروز چ هینداره  ی: اشکال من

 : باشه خداحافظ بهزاد

 طرف در رفت که من صداش کردم  به

 : بهزاد ....من

 : جان  بهزاد

 ...... يکردیچطور ازت تشکر کنم ..... اگه تو کمکم نم دونمی: ممنونم ..... واقعا نم من
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 .دوست نداشت اومد طرفم بغلم کرد  هیام گرفت . بهزاد که گر هیگر دوباره

 نکن .... خدا بزرگه. هیروزم تو .... گر هیروز من  هی....  مایمن و تو همدست ی.... ناسالمت یپارم هیچه حرف نی: ا بهزاد

چراغ  هیکه رو هر کدومشون  یتخت دو نفره وسط بود با دو تا پاتخت هیکه رفت رفتم اتاق خواب ، ست اتاق کرم بود ،  بهزاد

و  يقرار داشت که روش چند تا اسپر شیآرا زیو کشو ها بود . سمت چپ هم م يواریکمد دتخت هم  يخواب بود . رو به رو

 بود .  سر ي رهیگ هیو  کیکوچ يجعبه  کیشانه و  هی

********************************* 

 یاز نور زمان شهیحواسم نبود پرده را بکشم تا صبح نور بهم نخوره ، آخه هم شبیشدم ، د داریب دیتابیکه به چشمام م ينور با

شدم و رفتم سمت  داریبخوابم پس ب تونمینم گهید شمیم داریب یکه من وقت ییهستم و از اونجا يکه خواب هستم فرار

ود دارن بخورمشون چون در که بهزاد گفت وج ییها تییسکویتا اگر ب شپزخانه. بعد از شستن دست و صورت رفتم آییدستشو

 بود که خدا رو شکر هم کوفتم شده بود . یکه اونجور حالم گرفته شد شام نخوردم فقط همون بستن شبیحال ضعف بودم ، د

ته دلم رو  شینیریبود حداقل ش یچینبود ، بهتر از ه يچاره ا گهیبسته قهوه آماده ، د هینبود جز  یچیها ه نتیتو کاب یول

 . گرفتیم

 ایاز بهزاد  يمنتظر موندم خبر ی، از صبح هم هر چ خوردیداشت حالم به هم م گهیبعد از ظهر بود و من د 4ساعت  حدوده

 يلباسام رو باز کرده بودم و دوباره تازده بودم گذاشته بود داخل چمدون به هوا ياول تمام تا يکاریدختر ها نشد . از صبح از ب

مشوش بود و تنها راه  یساعت مشغولم کرده بود . فکرم حساب میفقط ن نیا ی، ول ختهیراز هول همشون به هم  شبید نکهیا

هم کرده بودم .  يریگردگ هی يکارینداشت ، از ب يزیچ یول دمید يو یهم ت یساعت هیآروم موندن مشغول کردن خودم بود . 

بهزاد گفت بزارمش  شبیور برم آخه د اشنبود که باه لممیجون تکون خورن از جامم نداشتم ، موبا یحت گهیاالن د یول

 همونجا .

تلفن رو  تونستمینم یروم نشسته بود و حت يداشتم ، عرق سرد دیشد يبود که احساس سرما 8 ای 7,30 دیفکر کنم با ساعت

 .دمینفهم يزیچ گهیرفت و د یاهیبردارم ، کم کم چشمام س

چشمام بازه گفت  دید ی، وقت کردیو صدام م کردینگام م ید با نگرانتو دهنم چشمام رو باز کردم ، بهزا ینیریش زیاحساس چ با

 ؟ یپارم یخدا رو شکر ...... خوب ي: وا

 شده ؟ ی: آره .... چ من

 شده بود ؟ ی.... چيرو کاناپه افتاد هوشیب دمیاومدم د ی: قندت افتاده بود وقت بهزاد

 . دونمینم گهیاول احساس سرما کردم و بعد د دونمی: نم من

 گرفتم . ییبوده ... حاال پاشو مواد غذا ی... از گرسنگ گشتمیبرم دیبا شبیمنه ... د ری: تقص بهزاد

 سبک بخورم . زیدم کرد ، گفت بهتره چ يهم چا يا سهیک يو خامه و مربا و کره را آماده کرد و با چا ریپن بهزاد

 شده ؟ یگه چو منم منتظر بهش چشم دوختم تا ب میاز خوردن رو کاناپه نشست بعد
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 . اوردمیباالخره طاقت ن کردیمنو کالفه م نیبود که ساکت بود و ا يا قهیده دق هی

 شده ...  ی: بهزاد د بگو چ من

 .. ختهیبه هم ر زی............ همه چ یچطور بگم ....ول دونمینم ی: پارم بهزاد

 چکار کرد ؟ ستمین دی؟ درست بگو بفهمم ... خاله صبح که فهم یچ یعنی:  من

 نیو از ا شهیرفته و بگو کجاست و باباش بفهمه بد م سیپارم یدونیاومد اتاقم که تو م دادی...... با داد و ب ینیبب ي: نبود بهزاد

که امانته و  دادیداد و ب ینرفتم چون خودش گفته . خالصه با کل رونیتو اتاقمم و ب شبیحرفا ، منم خودم زدم به او راه که از د

 گفتیم یحاال چ زنهیداره با بابات حرف م دمیرفتم د ی. وقت ششیمنم آماده شدم رفتم پ رونیرفت ب بدماب باباش رو جو یچ

 نمی. تا شب حواسش بهم بود واسه هم هیعصبان یرو ولش کن همون حرف ها بود . تلفنو که قطع کرد گفت باباش حساب

.  رونیاون اومدم ب يخاموشه با خونه تماس گرفت و منم به بهونه  لمیبابود مو دهیبود که دوستم که د 9، ساعت  امینتونستم ب

 . یهوشیب دمید دمیهم رس یوقت

 بهزاد حاال چه کار کنم ؟  ي: وا من

 . قهیدق 5.بعد از  کردینگام م دونمیمنم نم یعنیکه  یحالت هیفقط با  بهزاد

 ؟  ی؟ بهشون گفت یبهناز و باران چ ی: راست من

 ...... نی: نه ..... بب بهزاد

 ؟  هیچ گهی: د من

 نمیا یدهنش قرصه ول دونمیم نکهیبهش گفت با ا شهینم دهیترس ی! بارانم حساب ناستیبهناز طرفه مامان ا ی: پارم بهزاد

 بهش نگفتم . يزیچ نیواسه هم رهیگیبترسه گناه نکرده هم گردن م یحساب یکه وقت دونمیم

 ؟  هیخونه ک نجایبهزاد ! ا یبکنم . راست تونمیکار م: اشکال نداره ..... چه  من

 از دوستامه ! یکیکه چند بار گفتم ....... خونه  شبی...... د یبا تعجب گفت : وا پارم بهزاد

 ؟  یبدونم چطور دوست خوامیم یول دونمی: م من

 نگاهش کردم . طنتیبا ش و

 !  شیشناسی: چطور مگه ؟ حاال من بگم تو که نم بهزاد

که چند تار  يزنونه و شونه ا يمتوجه چند تا اسپر شیآرا زیکردم ، موقع پاك کردن م يریگرد گ يکاری: صبح از رو ب من

 ؟ هیخونه ک نجایسر شدم ! حاال خودت بگو ا رهیگ هیبلند و بلوند روش بود و  يمو

 خونه دوستمه ..... اسمش سانازه . نجهیخب ا یلیو گفت : خ دیخند بهزاد

 ؟ زود باش !  وی: خب ب من

دانشگاه تو  يبعدش هم هر دو تو آزمون ورد میبود یقاتیگروه تحق هیتو کالج آشنا شدم ، تو  شیسال پ 2: با ساناز  بهزاد

 و بعدش ..... یمعمول هیدوست هیو بعد از اونم اول  میشرکت کرد یپزشک یعنیرشته  هیآزمون 
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 آره ؟ یمعمول ریغ هیدوست هی: بعدش  من

 باباش . دنیخونه اونه رفته کانادا د نجای، ا یمعمول ریغ هیدوست هیو گفت : آره ، به قول تو  دیخند بهزاد

 ! نهیرفته دوره بب ی: ا تو که گفت من

 ؟ هیبدم ساناز ک حیکه تو اون اوضاع واست توض ی: خب انتظار که نداشت بهزاد

 گرده؟یبرم یساناز خانم ک نی: خب حاال ا من

 . ادیخوشت م شینیبب هینگران نباش دختر خوب یول گهیهفته د کی:  بهزاد

 بود . ختهیدرونم به هم ر یآرومم کنه منم به ظاهر آروم شدم ول کردیم یبود سع شمیپ 11تا  بهزاد

********************************* 

 

 

.  دادیبود پس حتما لو م نایرف بابام اهفته سر کار هم نرفتم آخه بهناز که ط کیمن تو اون  گذشتیهفته از اون روز م کی

بود  3من نگرانم . باالخره ساعت  یبمونم ول نجایا تونمیکه ساناز گفته م گهیامروز قراره تا بعد از ظهر ساناز خانم برسه بهزاد م

 ییو چشما هیعیبلوند که مشخص بود طب ییدختر همقد بهزاد و خوش اندام با مو ها هیشد .  دایپ زکه سر و کله بهزاد و سانا

 جلو اومد بغلم کرد و گفت : سالم ..... من سانازم  ییاون با خوش رو ینگاش کردم ول یسبز . اول با نگران

 . سمی: خوشبختم منم پارم من

خوش حال  یلیخ نجایا ارهیب خوادیجا داره و گفت م هیبه  ازیمدت ن هیبهزاد گفت خواهرش  یوقت یینجای: خوشحالم ا ساناز

 .  امیدر م ییمدت از تنها هیشدم که حداقل 

 : ممنون . من

 قهیبزاره و لباس عوض کنه منم رفتم سه تا قهوه که ده دق لشویکوتاهمون رفتن طرف اتاق تا وسا یبعد از احوال پرس ساناز

من خواهرتم  یم : بهزاد تو گفتبهزاد نشستم و گفت شیو اوردم . پ ختمیدرست کرده بودم ر کنیکه بهزاد اس داد که نزد شیپ

 ؟ ی؟ چرا دروغ گفت

 ! يندار یبا خواهرام فرق یول یدختر خالم هست دونهی؟ خودش م هی: دروغ چ بهزاد

خوش مزه بود ،  یلیجان خ سیپارم يکه صبح خودم درست کرده بودم ، ساناز با خنده گفت : وا کیاز خوردن قهوه و ک بعد

 نخورده بودم ، دستت درد نکنه ! یخانگ کیوقت بود ک یلیخ

 دارمیب نیزنگ زده از خواب نازن یکه اول صبح یدرد نکنه پس من چ نیوسط حرفش و گفت : ا ! فقط دست ا دیپر بهزاد

 ! گهیخانم د هی يبپزن برا کیک خوانیخانم م هی، چ ارمیگفته که برم بخرم ب ستیل هیکرده بعد 

 ؟ هیغرت واسه چ گهید يما خورد شتری: ا بهزاد تو که ب ساناز
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نگاهتونم  گهید کنمیم دایپ دیخواهر جد هیبا  دیدوست جد هی رمیخب منم م یلیمن ؟ خ هیعل دیکنیم یکی: حاال دست به  بهزاد

 ! کنمینم

 روشو برگردوند و کج نشست . کننیتخس که سر نگرفتن شکالت قهر م يبچه ها نیع بعد

بود  شتریکه شکالت روش ب گهید کیتکه ک هیآخرشم با خوردنه  میدینازه بهزاد رو کش یاون شب منو ساناز کل خالصه

 . میچگونه موندنمو روشن کن فیاتاق تا تکل میو رفت میکرد . بعد از رفتن بهزاد منو ساناز لباسامونو عضو کرد یباهامون آشت

موقع جدا کردن تخت  دنشیخورده بود و امکان ترک دایچون بهزاد ز میتخت بخواب هیرو  دیجان امشبو با سی: خب پارم ساناز

 بود ! ادیز

هم داره که بعد از  گهیاستفاده کرد ، دو تا تکه د شهیتخت به دو صورت م نیبا خنده نگاهش کردم و اون ادامه داد : از ا من

 و . شهینفره م کیبه دو تخت  لیجدا کردن تبد

 نیفشار اوردن به خودش رو امشب نداشت پس امشب تخت به هم ییکه بهزاد توانا ییوسط حرفش و گفتم : و از آنجا دمیپر

 ! نه ؟  مونهیحالت دو نفره م

 کرد .  دییحرفم رو تا دیخند ساناز

 مونویدوست يها هیبود و ما همون شب پا ي. ساناز دختر فوق العاده ا میدیو خند میحرف زد یکل 3منو ساناز تا ساعت  اونشب

بمونم و اگر به خودش بود  ششیتا هر وقت خواستم پ تونمیو م ششمیخوشحاله که پ یلین مطمئنم کرد که خ. او میدیکوب

 !  میبا هم بمون میجدا ش میازدواج کنه و مجبور بش مونیکی یتا وقت شهیهم گفتیم

********************************* 

 يمتوجه نامه  خچالیرفتم آشپز خونه تا صحانه بخورم . رو در  شدم ساناز نبود ، رفتم دست و صورتمو شستم و داریکه ب صبح

ثبت نام کنند و ظهر با  دییتا شدیشروع م گهیکه سه هفته د دیترم جد يساناز شدم که گفته بود با بهزاد رفتن دانشگاه تا برا

منتظر موندن پشت در اتاق  نیرو به جز دو تکه با خودش برده تا مبادا بهزاد در ح کمیک هیبق کهگردند و گفته بود  یبهزاد بر م

 دونمینوشته بود ! نم یفارس نیساناز آخه با حروف الت يمربوطه گرسنه بشه ! خندم گرفته بود هم بابت بهزاد همم بابت نامه 

. صبحانم همون دو تکه  زدیخوب حرف م یللحجه داشت و کمیحرف زدنش خوب بود  یرو بلد نبود ، ول یحروف فارس دیشا

مانده که از صدقه سر ساناز که دلش برام سوخته بود و گذاشته بود بمونه ، بود . بعد از صبحانه هم اتاق رو مرتب  یباق کیک

 يفکر هیناهار  يبراکرده باشم ، بعدم رفتم آشپزخانه تا  نیرو گذاشتم تا زبان تمر میهفته هندزفر کی نیکردم و طبق کل ا

بهزاد ، درست کردم .  يخوب با قارچ و پر گوشت دوباره طبق عالقه  هیماکارون هیبود ، پس منم  یبکنم . بهزاد عاشق ماکارون

سس  هیمورد عالقه اش بود .  ياگر غذا یحت خوردیوقت بدون ساالد غذا نم چیساالد هم درست کردم چون بهزاد ه

 ستین يزیو اگر چ انیبهزاد زنگ زد که دارن م قهیدق 1,40. ساعت  يو یت ينشستم پا ممخصوص هم درست کردم و رفت

منم گفتم که غذا آماده کردم و منتظرم  زدیاومد که داشت غر م یساناز م يگرسنه است ، از اون ورم صدا یچون حساب رنیبگ

ارد آشپز خانه شد و پشت سرش هم که بهزاد با سر و صدا و دینکش هیدر اومد و بعدش به ثان يصدا دمیرو که چ زی. م انیب
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ها ناخونگ بزنه که همون  ینیزم بیتا به س گیته د سهیبرداشت طرف د زیکالفه بود . بهزاد خ یکه حساب یساناز در حال

 موقع ساناز گوششو گرفت و منم زدم رو دستش .

گفت  رفتیم نکیکه طرف س یزاد در حال.. کجا آقا ؟ اول دستاتو بشور بعد . تازشم چنگک زدن ممنوع ! به يآ يآ ي: آ ساناز

 باهم !  نیحاال افتاد نیدادیم ریبابا تک تک کم بهم گ ي: ا

 !  ییداد زد : اونجا نه! برو روشو ساناز

بچه ها گرفت جلو ساناز ، ساناز هم بو کرد و با ژست گفت  نیغر دستاشو شست و اومد آشپز خونه دستاشو ع یبعد از کل بهزاد

 به به !  نیپسر گلم حاال بش نی: آفر

ساناز و بهزاد  نیکه ب دمیرس جهینت نیساناز صرف شد . من به ا يبهزاد و حرص خوردن ها يها یگرم با شوخ يدر فضا ناهار

 ایکه برشته بودن رو گذاشت  ییها ینیزم بیهست ، ساناز اول بشقاب بهزاد رو پر کرد و بعد براش س قیعم يرابطه  کی

کرد تا مطمئن بشه که بادمجان نداره بعد خودش  یرو بررس یبخوره نذاشت ، اول ظرف ترش یترش خوادیاد مبهز دید یوقت

و زرد  یمشک يفقط نوشابه  زیسر م دید یوقت شهیغذا خوردن از جاش پا نم نیوقت ب چیبهزاد که ه ایظرفو گرفت طرفش 

ساناز هم  يبرا زهیخواست ساالد برا خودش بر یوقت ای خورهیم مونادیاورد چون ساناز فقط ل مونادیل خچالیگذاشتم رفت از 

که زور منو ساناز به  ییاونا به هم هست . بعد از ناهار از اونجا قیعم يعالقه  يکه فقط نشون دهنده  گهیکار د یو کل ختیر

شوره ساناز نذاشت و بهزاد بعد از جمع کردن خواست ب یوقت یظرفا رو جمع کنه و بشوره ول میمجبورش کرد دیرسیبهزاد م

شسته شده رو خشک کردم و بهزاد هم گذاشتشون تو  ي! من ظرفا شنیمن مشورم ، دستات دوباره قرمز م بروگفت : تو 

 ها . نتیکاب

 خوردن بهزاد تخت رو جدا کرد و رفت . ياز چا بعد

********************************* 

 

 

 

االن دنبال کار هستم با باباش صحبت کرد و منو تو فروشگاهشون استخدام کرد بوده و من  یکه داستان چ دیفهم یوقت ساناز

بود . منم از  دهیساناز خر يمخارج برا نیتام يشهر برا نیبه ا ادیساناز م یفروشگاهه لباس داشت که وقت هیساناز  ي، بابا

دوستش ، کار  یسابق که حاال ساناز فرستاده بودش به فروشگاه لوازم خانگ ریچند روز با مد هیکه زبانم خوب بود ،  ییاونجا

 رهیو م دهیبهم گزارش ها رو م امیم یوقت یدستم .صبح ها همون خانم مسئول فروشگاه است ول ادیکردم تا کار فروشگاه ب

فروشگاه و اکثر اوقات ساناز که  هرسونیمنو م دبعد از ظهر ها بهزا هیخوب یلیکار خ ونشمیفروشگاه دوست ساناز . واقعا مد

 ستینگفتم کجام ، بابا هنوز حاضر ن یماه چند بار با خونه تماس گرفتم ول 2 نی. تو ا رونیب رنیبا ساناز بعدش م ارهینم نیماش

 !  دهیم جوابموحداقل  یاونم سرده ول کنمی! با مامان صحبت م کنهیهم انگار داره با دشمنش صحبت م دایحرف بزنه ، پارم



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا ~pani~  –روزگار  يباز  

wWw.98iA.Com ٢٥ 

باهام برخورد کرده و بهم گفته که رفتار همه از  یبا گرم دمشیعمو فرهاد چند بار که با بهزاد د یول نتمیبب خوادیاصال نم خاله

مثل خواهر بزرگترم  شهیکه هم يبهناز شهیمخالفه ، باورم نم ي. بهناز همچنان در جبهه  شهیو درست م شونهیسر دلخور

انگار نه انگار که من هم  شکنهیحرفاشون دلمو م نینداره . ا يهستم و باهام کار يارفر گهیحاال بهم م کردمیروش حساب م

 نی. با ساناز تو ا شمونیپ ادیها م کشنبهیکجا هستم و شنبه  دهیکه فهم شهیم یماه کیجزو خانوادشون هستم . باران هم 

 دوست دارن . رو گریکه چقدر بهزاد و ساناز همد دمیمدت فهم نی، تو ا میدوست شد یمدت حساب

 ، من ، بهزاد ، ساناز و باران! هیمیخوب و صم یلیخ مونیچهار نفر جمع

 ! یاسک میریم میمسافرت دو روزه بش هی هیجمعه است و قراره بعد از ظهر راه امروز

بهزاد  گهید ي قهیدق 5پر شده و اگر تا  تشیظرف کنمیو سانازم احساس م زنهیخونه بهزاد مدام داره غر م میظهر که اومد از

 . رهیگیساعت درد م 1که گوش همه تا  زنهیاز اون داد هاش رو م یکیساکت نشه حتما 

 هی میبا هم بر خوادی! برو دنبال باران نم يبهزاد بسه ! کالفه کرد يرو به بهزاد گفتم : وا دمید یکه اوضاع رو اورژانس من

 . میافت یراه م نجایاز ا ارشیب! برو  کنهیبارم م يزیچ هیدوباره  نتمیبیوقت خاله م

 ؟ نییخواینم يزی: باشه رفتم چ بهزاد

 : نه برو ! من

 گفت : برم ؟ یبا لودگ بهزاد

 ساعت صدات تو گوشم نباشه ! مین هی! برو  ي! خستم کرد گهیآمپر ساناز رفت باال و داد زد : د برو د هوی

 جفت هم قرض کرد و در رفت . 5 هیجفت پا که داشت  هیساناز جوش اورده  دیکه د بهزاد

 هاش کرد .  قهیبعد از رفتن بهزاد نشست رو کاناپه و سرش و گرفت تو دستاش و شروع به ماساژ شق ساناز

 چطور در رفت ؟  يدیجذبه ! د ولیکنارش رو دسته نشستم و گفتم : ا رفتم

 ! رسونهیبم مجونم رو به ل میبر مییخوایجا م هی،  کنهیم وونمیو گفت : د دیخند ساناز

 بود ! نیهم بود هم کیبوده ، کوچ نطوریا شهی: هم من

 در رفت ! دیبراش ترس رمی: بم ساناز

 !  يزاریبه الالش م یل ی: اه تو هم ! همش ل من

 یساعت 4. قرار بود  میو ما راه افتاد دندیبهزاد و باران رس قهی. بعد چند دق میو دم در منتظر موند میآماده شد یخنده و شوخ با

 .  میتو راه باش

ساناز جلو کنار بهزاد  میهم نزده بود . من و باران پشت نشست کیمدت بهزاد ج نیو تو ا میبود که راه افتاده بود یساعت مین هی

 به ساناز اشاره کردم .  میکنیشلوغ م میو فقط ما سه تا دار زنهینم یحرف چیبهزاد ه دمی. من که د

 ؟ نیساعته حرف نزد میو ن نیشده شما رکورد زد یطرف بهزاد و گفت : خب آقا بهزاد چ دیچرخ ساناز

 : ....... بهزاد
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 زبونتون جا موند تو خونه ؟  ی: به سالمت ساناز

 : ....... بهزاد

 ؟ يخوایو ناز کش م يقهر یعنی: االن  ساناز

 .  میرفته بود سهیبچه ها غنچه کرد . منو و باران که پشت از خنده ر نیسرش رو به نشونه آره تکون داد و لباشو ع بهزاد

و صورتشو نشونه ساناز داد . سانازم باخنده دست  دیدر آورد و گرفت طرف بهزاد . بهزاد شکالتو قاپ فشیشکالت از ک هی ساناز

 . دیانداخت گردنش و محکم گونشو بوس

 . زدیتو دهنم کپک مکردم ! زبونم داشت  یباالخره آشت ی: آخ بهزاد

********************************* 

که با  یکنند . بعد از ربع ساعت در حال ی، بهزاد و ساناز هم رفتن اتاق ها رو اک میولو شد یالب يمبل ها يرو یخستگ از

 اومدن . کردندینگاهمون م طنتیش

 ؟ هینجوریهاتون ا افهی؟ چرا ق هی: هان ؟ چ من

 وجود داره ! زیمورد ر هیفقط  یچی: ه ساناز

 . میو باران با استفهام نگاشون کرد من

دو روز  نیا یعنی نیدارن و ا ینفره خال 2تا اتاق  2که فقط  کنمیبا عرض پوزش اعالم م زیگفت : دوستان عز طنتیبا ش بهزاد

 از خانم ها مهمان بنده خواهد بود ! یکی

شدم  ریلباسام س ایمونم مگه از جونم  یاتاق با تو نم هیتو  خوابمیتو برفا م رمیکه اخم کرده بودم گفتم : عمرا ! م یدرحال من

 ! یهمجوار جناب عال امیکه ب

 ! میبش میدو به دو تقس دیو با ستین شتریاتاق ب 2: خب باالخره  ساناز

من و باران که منم همانطور که گفتم حاضرم  میمونی، م دیجدا هست میگفتم: ساناز خانم شما که کال از برنامه تقس یبدجنس با

 ! ادمهی یتمام رنگ شیسال پ 9اتاق نرم ، هنوز مسافرت شمال  هیبهزاد تو  نیبا ا یتو برف بخوابم ول

 .  يکردیبا جارو دنبال بهزاد م یجلو چشممه که داشت افتی؟ هنوز ق ادتهی!  ي: وا باران

 . کردینگاهمون م جیساناز که گ چارهی. ب میاون روز هر سه تا لبخند زد يآور ادی از

 شده بود ؟  یچ نیبگ شهی: م دیپرس یجیبا گ ساناز

 .  کنمیم فی، خودم تعر میبخور يزیچ یگرم ریش هی میایاتاق ها بعد ب میبر نیایفعال ب ی: آره چرا که نه ول باران

 هیشاپ تا  یتو کاف میبعد هم اومد میمستقر شد شونیغر باران حاضر شد بره با بهزاد و من و ساناز هم اتاق رو به رو یکل با

 .  میگرم بخور زیچ

 : خب .....  ساناز
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 میدیرس یشمال که وقت الیو میرفته بود وری، طبق هر شهر شیسال پ 9سر موضوع مسافرت شمال  می: خب حاال بر باران

تقسم شد ، منو خواهرم  الیاتاق و 3 بیترت نیاز دوستانشون هم اومدن و به ا یکیعمو صالح با  يکه خانواده  میمتوجه شد

هم مامان ها  يگری. تو اتاق د میاز اتاقها جا شد یکیبه زور تو  ينفر 8 موعمو صالح و سه دختر دوست ع يبهناز و دختر ها

صبحش با  یبود ! بهزاد و پارم دنیدر حال ترک الیو یعنی،  دیخوابیشون پشت در م یکیبه زور و اتاق هم بابا ها که هر شب 

کالس . خالصه  رفتنیجلسه بود امتحان داشتن . آخه با هم م نیچون کالس زبانشون بعد از ظهر روز حرکت آخر ومدنیما ن

نبود اتاق بابا ها  ییجا گهید یو بهزاد اومدن ول ی. روز بعدش بابا هم با پارم میشد یو ما راه ارهیمنم موند تا اونا رو ب يبابا 

اصال  مینفر بود 8بود و جا اصال نداشت ، اتاق ما هم که کهیشده بودند ، اتاق مامانا هم که اتاق کوچ ومیکه با اومدن بابا وک

دو تا شد  نیاسه او یو بهزاد رو فرستادن تو اتاقک کنار حمام که حکم رختکن داشت ول یهم مسخره بود . پس پارم شیشوخ

 يساعته  24رژ  میدیبا صورت قرمز رنگ که بعدا فهم یپارم میدیتو سالن که د میختیهمه ر یپارم غیاتاق خواب . صبح با ج

و بزرگتر ها  دیطوفان خواب نکهی. بعد از ا زنهیم رتشیگیو هر جا م کنهیدستش و داره دنبال بهزاد م فتهجارو گر هیمامان بود ، 

 ادی، بهزاد تا م شهیدعواشون م دنیسر کنار پنجره خواب یشده معلوم شد شب قبل ، قبل از خواب بهزاد و پارم یچ ننیرفتن بب

ساعته بوده  24خواب بودن تمام رژ قرمز مامان که  یپارم یلجش وقت از، بهزاد هم  خوابهیکنار پنجره م رهیم یبجنبه پارم

 شمیبق گهی، خب د کنهیم زونیآو وارید يها خیو به م زنهیبه هم گره م دارهیر مو تمام لباساش رو از ساکش ب یبه پارم مالهیم

افته دنبال بهزاد . او روز هم بزرگتر ها تر و خشک رو با هم سوزوندن  یشده با جارو م یچ نهیبیم شهیکه م داریب یمعلومه پارم

 کنن . زیرو تم اطیو ح الیرو مجبور کردن تمام و یو بهزاد و پارم

 ! کردمیم نیوتیکلشو گ داشتمیساتور بر م هیجارو  يمن اگه جات بودت به جا یپارم ي: وا ساناز

 ! ندمی؟ حواسم جمع باشه واسه آ دیکنیروش ها استفاده م نی: دست شما درد نکه ساناز خانم پس شما از ا بهزاد

موضوع رو با لبخند نگاهشون  میبود دهیفهم گهیکم واسش چشم و ابرو اومد و من و باران هم که د هیحرف بهزاد ساناز  نیا با

 . میکرد

شب بود که در اتاق رو زدن و ساناز رفت  کی. ساعت حدوده  میخواب شد يو آماده  میگرم به اتاقامون رفت ریاز خوردن ش بعد

 در رو باز کنه .

 ؟ یکنیچکار م نجای: ا ا ! باران ا دیدر رو باز کرد و متعجب پرس ساناز

 شما بخوابم . شیپ شهیحالت مظلوم گفت : م هیبا  باران

 همراه ساناز اومدن تو .  و

 شده ؟  یشدم سر جام نشستم و گفتم : باران چ بلند

 ! شهیبمونم با بهزاد نم نجایا خوامیگفت : م یبا کالفگ باران

 ؟ چکار کرده ؟ یچ یعنی: وا !  دیباال رفته پرس يبا ابرو ها ساناز
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گرم شده پنجره رو درز کرد ، بعد به  يادیاتاق ز نکهیا يچکار کنه ، اول به بهونه  نیخواستیم هگیبا حرص گفت : د باران

ساعت  مین دی، تصور کن دیساعت مو هاشو شسوار کش میبره رفت حمام بلند بلند آواز خوند ، بعد ن یخوابش نم نکهیا يبهونه 

در اورد و از تو پاکتش  یبسته کوک هیسر و صدا کرد و آخرش از تو ساکش  یکل خچالی! بعد رفت سر  یسانت 5 يمو ها يبرا

 ! خورهیو مدام رو تخت تکون م برهیچون خوابش نم دهیصدا کرد ، حاال هم داره آهنگ گوش م یخورد و کل

 بخوابم ؟تو اتاق بهزاد  شهیباشم واقعا نم شتونیپ شهی: م دیآه کشد و مظلوم پرس هیهم انگار بغض کرده باشه  بعد

نفر و  هی،  خوابمیکه من چطور م یدونیتخت دو نفرست تازه خودتم م نیگفتم : قربونت ا هیبودم درد بهزاد چ دهیکه فهم من

 ؟ می! حاال تو رو کجا جا بد نهینب بیوقت ساناز از ضربات آس هیمنه که  يبرا ینصف

 !امیمن از پسش بر م بهزاد ، شیپ رمیبمون باران من م نجایخب تو ا یلیگفت : خ ساناز

 ؟ ينگاه مشکوك نگاهش کردم و گفتم : ساناز هیبا  من

 چشماشو گرد کرد و گفت : ا بچه منحرف ، خجالت بکش !  ساناز

که از کارگر هتل گرفته  یتا بالش 7که همان  تیامن واری. منو باران هم د رونیبعد رفت طرف ساکش و برش داشت و رفت ب و

 . میدیو خواب نمونیب میدیبود رو چ میبود

********************************* 

 

 

. بهزاد و ساناز زود تر اومده بودند  میرستوران تا صبحانه بخور میرفت 9ساعت  یقبل یبعد از آماده شدن طبق هماهنگ صبح

 بهزاد رفت تا سفارش ها رو بده . يریگ مینشسته بودن . بعد از تصم نهیشوم کینزد زیم يرو

 ؟  نیدیخند رو به ساناز گفتم : خب ساناز خانم خوب خواببا لب من

 راه در رفت ! یخوب بود ! تمام خستگ یلیگفت : آره خ تیبا رضا ساناز

 ؟ یراحت بخواب یبهزاد تونست يبا تکون ها یعنی:  دیتعجب پرس یبا کم باران

تا صبح که از جاش تکون نخورد صبح هم انقدر آروم آماده شده  چارهیب يگفت : آره ! بابا تو هم شلوغش کرد نانیبا اطم ساناز

 کرد آماده بود . دارمیب یشده ، وقت داریب یک دمیبود که من اصال نفهم

 با کاراش !  کردیم مارستانیت ینکرد ؟ منو که داشت راه تیواقعا اذ یعنی:  دیکامال متعجب بازم پرس باران

 اتاق ما ؟ ادیکرد تا ب یبهزاد چرا بارانو آس نیدیهنوز نفهمشما  یعنیکرده گفتم :  زیر يچشما من

 و ساناز با شک بهم نگاه کردن . باران

و امکان  خوابمیمن چطور م دونستیکه م یاتاق در حال یکی نیا ادیکرد که باران ب يگفتم : خب عاقال ! بهزاد کار یحرص

 ، پس ..... کنمیمطمئن بود که من جامو با باران عوض نم نمیجامون بشه و ا ينداره سه نفر

 : پس ؟ دیپرس صبرانهیب باران
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 !  ششیکارو کرد تا ساناز بره پ نیدرشت شده گفتم : خب خنگه ! بهزاد ا يچشما با

 طرف صورتم رفت . هیماچ محکم از گونم کرد که حس کردم  هیموقع بهزاد از پشت صورتمو گرفت و  همون

 تو هدف . يخودم ! زد هیپارم نیفر: آ بهزاد

 نیهم دیکنیجدا م میتقس يساناز رو از برنامه  یرفت کنار ساناز نشست و دستشو انداخت دور گردنش و ادامه داد : وقت بعد

 خودم ! شیسانازمو ببرم پ يحرفه ا يمنم مجبورم از راه ها گهید شهیم

 گفتم : خجالت بکش ! یاخم تصنع با

 ! نیو شما هنوز نشست شهیم ریکه داره د دیها بکش : خجالت شما بهزاد

ظهرم بعد از ناهار و استراحت بهزاد دوباره هممونو کشوند  میدیو خند میکرد یاسک ی. تا ظهر کل یاسک میاز صبحانه رفت بعد

که  میدرست کرد یخال آدم برف نیو ع میکرد یدوباره اسک یو راحته . کل ستیانقدر شلوغ ن گهیکه بعد از ظهر د هیچ یاسک

 ریغ هیعکس با آدم برف ی، کل میما که کارمون رو کرده بود یحرفا ول نیشه و ا ینم نجایمسئول در اومد که ا يصدا

. حدود ساعت  کردیمثال حساس که ساناز درستشون م يمختلف و لحظه ها يعکس هم در ژست ها یو کل میگرفت مونیقانون

و سر بخوره نه با چوب و  نهیبش یعنیسر بخوره  یعیکم باال تر تا به قول خودش طب هیکه ساناز رفت  کیبود و هوا هم تار 7

بشه  تریدنی. سانازم رفت باالتر تا فرودش د رهیبگ لمیساناز ف یجانیآماده کرد تا از فرود ه نشوی.بهزاد هم دورب یاسک لیوسا

از ساناز  ياومدن و خبر نییگروه پا میدید یمدت وقت هیباز هم فرود اومدن . بعد  یگروه اسک هیهمزمان با سر خورن ساناز 

و چند نفرم  ستادنیا يمتر 5 بایپرتگاه تقر هی يهمه باال میدیسمتشو که د میدیعده هم باال جمع شدن با ترس دو هینشد و 

 دیپر عیبهزاد سر افتاده ، یساناز با سر خون میدیسمت پرتگاه که د میو رفت می. با ترس همه رو کنار زد نییپا رنیدارن م

و  دیامداد سر رس عی. سر میتکونش بد دیباشه نبا دهید بیو گفت ممکنه آس بشه کیگرفتش و نذاشت نزد یکیطرفش که 

 میت هیبعد هم  هیداخل چند ثان میو ما رو نذاشتن بر یاتاق هی. ساناز رو بردن به  ستیپ کینزد مارستانیساناز رو منتقل کردن ب

 . رفتمیباهاش م دی، با ذاشتمیتنهاش م دی: نبا گفتیبود و مدام م دهیترس یلیوارد اتاق شد . بهزاد خ

شکاف کوچولو داره که پانسمانش کردن و  هی شیشونیفقط پ ستین یمشکل چیاومد و گفت ه رونیساعت پزشک ب کیاز  بعد

کوفته شده و بهتره گرمش  یکمرش حساب یوارده بوده ول يهم در اثر ضربه  یهوشینشون ندادن و ب يزیها هم چ شیآزما

 . مشیببر میتونیمسکن م قیاز تزر بعد. االن هم به هوش اومده و  میو آروم ماساژش بد میکن

نذاشت راه بره و اونو  یهتل . بهزاد حت میپس رفت کردیو سانازم هم کمرش و هم پاش درد م میبرگرد میتونستیشب نم چون

و منو بهزاد و  دی. بعد از خورن قرص ساناز خواب ارهیسانازو ب يگذاشتش رو تخت و رفت تا آب و قرص ها بغل کرد و آروم

محض  ینشون نداده ول يزی. دکتر گفته بود که اسکن سرش چ میبود ومدهین درچون هنوز از شوك کامل  میباران آروم نشست

 می. پس بارانو فرستاد دهیند یبیآس میتا مطمئن بش میسئوال بپرسو ازش  میکن داریساعت ساناز رو ب 2شب سه بار هر  نانیاطم

 بهزاد . شیپ ندم. منم مو میساناز بمونه تا منو بهزاد استراحت کن شیپ یبخوابه تا صبح چند ساعت
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. ساناز  کردیحالت خاص نگاهش م هیو  یداشت و با نگران یبهزاد چشم از ساناز بر نم میبود که ساکت نشسته بود یساعت مین

 ؟ ي: سانازم درد دار دیکرد و پرس دارشیشد ، بهزاد آروم ب شتری، کم کم ناله هاش ب کردیکم ناله م هیتو خواب 

 . شهیداره پوستم از درد پاره م کنمی..... احساس م کنهیدرد م یلی....... کمرم خ یلیبا ناله گفت : خ ساناز

 ؟ یاز بکشآروم رو شکم در یتونیگفت : م یبا نگران بهزاد

 شد رو شکم بخوابم ، فکر کنم درد کمرم بهتر بشه !  یخوب م یتکون بخورم ول تونمیباز ناله کرد و گفت : نه از درد نم ساناز

 ؟ يدیپوش یکتت چ ریز یدمر بخواب کنمیکمکت م نیگفت : بب بهزاد

 همونجور با درد گفت : تاپ ..... چطور ؟  ساناز

 هوله گرم بزارم رو کمرت ، دکتر گفت ! خوامیچون م اریکمک کنم درش ب ای: ب بهزاد

شونه هش و  نیهوله رو با شوفاژ گرم کردم و گذاشتم قسمت ب هیو دمر بشه منم  ارهیآروم کمک کرد ساناز کتشو در ب بهزاد

 اش .  نهیپشت قفسه س

ز آروم تا صبح بخوابه . تا صبح سه بار ساناز کارش باعث شد سانا نیتا صبح آروم و بدون وقفه کمر ساناز رو ماساژ داد و ا بهزاد

 نبود .  یکرد و خدا رو شکر مشکل داریرو بهزاد ب

که بهزاد واقعا  دمی، اونشب من فهم دادیتا صبح باال سر ساناز بود و آروم ماساژ م یمحبت وصف نشدن هیبهزاد با  اونشب

منم کمکش  ارهیشد و بهزاد رفت تا براش صبحانه ب داریب 10تا صبح مراقبش بود . ساناز ساعت  یعاشق سانازه و با چه عشق

 . دی. بعدم دوباره دراز کش هو لباساش رو عوض کن رهیکردم تا دوش بگ

 ؟ دیکه خواب شبیبهزاد د ی، راست کردیدرد م یلیخ شبیبهتره د یلیکمرم خ یداد به بالش و گفت : آخ هیتک ساناز

 . دادیبا لبخند گفتم : نه تا صبح داشت ماساژ م من

 !  رهیگیبراش ، حاال سرش درد م رمینگران گفت : بم ساناز

 لحظه هم تنهات نذاشت . هیبود  شتی: تا صبح پ من

 خوبه !  یلی.... بهزاد خ زمیلبخند پر از محبت گفت : عز هیبا  ساناز

 ؟ ي: ساناز..... دوسش دار من

، تنها  مهیاتفاق زندگ نیبهزاد بهتر یاز جونم ، پارم شتریلبخند مطمئن گفت : ب هیبا  یسوالم جا خورده بود ول از نکهیبا ا ساناز

 . کنمیم يکه دارم ، به خاطرش هر کار یبا ارزش زیچ

و منو داخل آدمم حساب نکرد .بعدم خوش  دیبوس شویشونیصبحانه وارد شد . رفت سمت ساناز و پ ینیموقع بهزاد با س همون

 و بخوابم . رمیدادم برم دوش بگ حیترج میاضاف دمی. منم که د دادیکرد و دست ساناز م یلقمه درست م

فروشگاه دو  رفتمیم دیچون فرداش دوشنبه بود و من صبح کالس داشتم و بعد از ظهر هم با میاز ظهر من و باران برگشت بعد

 که ساناز بهتر شد برگردن . گهید روز سه –. بهزاد و ساناز هم موندن تا دو  دامیسر و سامون م دیرو با روز نبودم و اوضاع
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که من از خانوادم دورم . رابطه ام با خانوادم بهتر شده بابا دوباره باهام  شدیم یسال کیو حاال  گذشتندیهم م یها از پ روز

که در موقع  یمیتصم هیبخاطر  تونستمیجز فرار نداشتم و نم یقانع شده بود که من اون موقع راه بایسرد ، تقر یول دزیحرف م

 یرفتن من و الک رونیهم قبول کرده بود که تند رفته و ب يول کنم و برگردم و تا حدود روام  ندهیگرفته شده آ تیعصبان

ساناز رو اجاره کردم  يباال يطبقه  یوسط يخوبه . خونه  یلیدارم و حقوقم هم خ یبزرگ کرده . به لطف ساناز کار خوب

 میریبا بهزاد هماهنگه و بعد از کالس با هم م السامخوبم ، در هفته دو روز ساعت ک یلیخ نایخونه اش . با خاله ا يدرست باال

 . کنهیو خاله هم دوباره باهام مهربون رفتار م پدر هوامو داره هی. عمو فرهاد مثل  نمیخاله . با بهناز سر سنگ يخونه 

 یندگیداره ، االن ما نما یخوب یلیخ شرفتیساناز و اطالعات خودم فروشگاه پ ي، با کمک ها تهیوضع نیتو بهتر فروشگاه

 .میفروشگاه ها هست نیپوشاك بزرگ و پخش کننده ب يفروش چند کارخانه 

 رو فشردم .  یکمه تماس با منش. د کردمیم یدگیدفتر داشتم به کارا رس تو

 د؟یشرکت ..... رس يجان جنس ها ی: سال من

کردند و امروز فروششون شروع  غیرا تبل دیبار تماس گرفته ، آخه اجناس جد 4فروشگاه ......  ریاز صبح مد دهی: نه نرس یسال

 !  دهیتا االن اجناس دست ما نرس یول شهیم

 و خبرشو زود بهم بده . ری: با شرکت حمل و نقل تماس بگ من

 بود . دهیاومد اتاقم در حال که رنگش پر یسال قهیاز چند دق بعد

 ؟ يشد نطوریشده ؟ چرا ا ی: چ دمیهول پرس با

 اجناس رو برگشت زده ! يکرده گمرك هم همه  دایشرکتشون مشکل پ گنیخانم م ينگران گفت : وا یسال

 . میشیشده اگر به موقع نرسن نابود م غیاجناس تبل نیمکان نداره ، سه ماهه انه ، ا يحال که نگران شده بودم گفتم : وا در

اونا  دینیبب دیریتماس بگ گهیشرکت حمل و نقل د کیبا  نیایخانم ب گمینگران بود گفت : م یلیکه خودشم خ یدر حال یسال

 ؟ گنیم یچ

 . اری..... دفتر راهنما رو ب هی: آره ..... فکر خوب من

. 

. 

. 

. 

. 
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 : سالم شرکت حمل و نقل ...... ؟ من

 .  دیی: بله بفرما یمنش

 شرکت صحبت کنم . ریبا مد خواستمیاگر امکان داره م دی: ببخش من

 باشن . توننیتلفن نم يامروز سرشون شلوغه پاسخگو ریمد دی: خانم ببخش یمنش

باهاشون  دیکرده ، من حتما با دایکه مسئول بود مشکل پ یشرکت حمل و نقل رهیمن اجناسم گمرك گ هی: خانم فور من

 صحبت کنم .

 . دیمالقات کن يحضور دیاریب فیتشر نیتونیاگر م یول ستی: عرض کردم خانم امکانش ن یمنش

 . رسمی: حتما ... من االن خدمت م من

 : اسمتون ؟ یمنش

 . يساالر سی....... پارم ي: ساالر من

 . رفتمیو طرف در م دمیپوشیکه داشتم کتم و م یحال در

ساعت  1 تایبگو به فروشگاه ... هم زنگ بزن بگو تا نها انویجر ریبا ساناز تماس بگ يمالقات حضور رمیمن دارم م ی: سال من

 . شهیمشخص م زیهمه چ گهید

 بودم که تلفنم زنگ خورد . نیماش تو

 ..  دیی: بفرما من

 خانم ... احوالتون ؟ ی: به .. سالم .... پارم بهزاد

 کردن ... ریگمرك گ دیجد يجنس ها ختهیبه هم ر زیبهزاد افتضاحم همه چ ي: وا من

 حاال ؟ یی: کجا بهزاد

 ك... نـــه !  شهیچکار م نمیبب گهیشرکت حمل و نقل د هی رمی: دارم م من

. 

. 

 ؟ یشد ؟ ...... پارم ی؟ .... چ ی: الو ..... الو پارم بهزاد

 ام گرفت) هی( از ترس گر ي: الو بهزاد وا من

 ؟ يزد غیشده ؟ .... چرا ج ی.... چ ی: الو ... پارم بهزاد

 . شدمی: آخ .... بهزاد .. زدم به جدول داشتم شاخ تو شاخ م من

 ؟ شتیپ امیبگو ب یینشده ؟ کجا تیزی؟ چ ی: خوب یبا نگران بهزاد

 . ستین میزی: خوبم چ من

 . ییمونه .... بگو کجا یازت نم یچیه یتا برس ينجوریا امی؟ بگو ب یی: کجا بهزاد
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 . اریهم ب نی...... هستم ، فقط زود باش ماش ابانی: من خ من

 : باشه ... اومدم . بهزاد

 شرکت ...... میهمونجا و با بهزاد رفت میمنو گذاشت نی. ماش دیبعد رس قهیدق 5 بهزاد

 تماس گرفتم . شیپ قهیدق 10هستم  يو گفتم : سالم خانم ، ساالر یمنش زیطرف م رفتم

تو   دییبفرما رسنیخدمت م شهیصدر گفتم ، االن جلسه شون تمام م يبه آقا دی: سالم ... بله چند لحظه صبر کن یمنش

 .انیدفترشون االن م

 هی زشیوارد شد سالم کرد رفت پشت م زدیحرف م یمرد جوان در حال که با منش هی قهی، بعد از چند دق میدفتر منتظر بود تو

 رفت برگشت طرف ما . یمنش یصحبت کرد و وقت یکم با منش

 ازم ساختست ؟ یدر خدمتم ، چه کمک  دیی: بفرما صدر

کردم و تلفن رو دادم بهزاد و  یتلفنم زنگ زد ساناز بود معذرت خواه نیح نیدادن مشکلم . در هم حیشروع کردم به توض من

 .  مییگفتم : سانازه بگو کجا

با تعجب و خنده دارم  دمیبدم که د حاتمویتوض هیتا بق رهیبا ساناز صحبت کنه و من برگشتم طرف مد تا رونیرفت ب بهزاد

 . کنهینگاهم م

 اومده ؟ شیپ یمشکل دی: ببخش دمیبا تعجب پرس من

ودمون راحت به زبان خ میتونستیکه م یدر صورت میکنیصحبت م یسیانگل میساعته دار میجوابمو داد : خانم ما ن یبه فارس اون

 . میحرف بزن

 ؟ نیهست یرانی: شما ا دمیبا تعجب پرس من

 ؟ صدر !  نیمن دقت نکرد یلیبا خنده گفت : خانم شما به فام رهیمد

 مضطربم  که اصال دقت نکردم . ينه ... من االن به قدر یباورتون نشه ول دیگفتم : شا کالفه

 ؟ نیکنینم یخودتونو معرف نی: خب حاال که متوجه شد صدر

 . يساالر سیهستم .... پارم ي...... ساالر کردمیم یمعرف دی... اول با دی: چرا ببخش من

 صدر ..... پارسا صدر . نیدونی: منم ...که م صدر

 : خوشوقتم .. من

 . نیادامه بد ي:خب خانم ساالر پارسا

 گفتم . انویتمام جر منم

اجناس  نی، اگه ا دونمیاوضاع ........ نم نیبا ا یول شدیع مشرو دیکرده ، امروز صبح فروششون با ری: حاال جنس ها گ من

شرکت  نیکه ا ستیچون بار اول ن میدیرو از دست م یندگیو نما کنهینم يبا ما همکار گهیبرگشت بخورن اوال شرکت مبدا د

 ؟ ادیازتون بر م ي.حاال کارشهیبار دچار مشکل م لیتو تحو
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خودتون در  یشرکت خودم وارد کنم ول قیاجناسو از طر کنمیم یفکر کرد و گفت : من تو گمرك آشنا دارم سع یکم پارسا

مشکالت  يسر هیشرکت من وارد بشه  قیاجناس در امانت شرکت ..... بوده و االن اگر بخواد از طر نیکه ا نیهست انیجر

 داره .

 یاومده بود ول شیپ یمشکل نیحاد شده گفتم که قبال هم چن یلیا خمشکل شرکت م یهستم ول انیگفتم : کامال در جر عیسر

 يبکنن که ظاهرا طبق گفته  خواستنیهم اجناس رو اونا وارد م نیهم يبرا میامسال با شرکت .... قرارداد دار انیما تا پا

 معاونشون مشکل دارن ! 

 موی، من سع ارهیمواجهه و صداشو در نم یکشمکش درون يسر کیهست که با  یشرکت چند وقت نیا دونمی: بله ..م پارسا

 ؟ ستین یگمرك .. مشکل میبر شهیم ازیاحتماال ن یول کنمیم

 مشکل حل بشه ! نی: نه .... فقط ا من

 آشفته اومد طرفم . ي افهیموقع بهزاد وارد شد و با ق نیهم

شما مورد  يبه ساناز که جنسا دهین ورم معاون شرکت پرگرد و خاك کرده از او یفروشگاه رفته دفتر و کل ریمد ی: پارم بهزاد

 داره و منو تو دردسر انداخته ، االنم ساناز رفته شرکت حمل و نقل .

 شدن !  ئدیما تا ي؟ جنسا یچ یعنیگفتم :  تیعصبان با

 که تلفنش تمام شده بود و برگشت طرف ما . پارسا

داره و متهمن به قاچاق ، اجناس شما هم  یمشکالت قانون يسر هیظاهرا شرکت ....  گهی: من با آشنام صحبت کردم م پارسا

 اتهام نگاه داشتن . نیهم لیبه دل

گفت : قاچاق ؟ اجناس ما ؟  دیلرزیم تیکه از عصبان ییبا صدا یحرف زدن پارسا تعجب کرده بود ول یاز فارس نکهیبا ا بهزاد

 ؟  کنهیوارد ماون شرکت داره با اجناسمون قاچاق  یعنی

شرکت من  قیتا اجناستون بعد از کنترل از طر میشخصا بر دی، من با آشنام هماهنگ کردم االن با نهی: اتهامشون که ا پارسا

 که ؟ نیشرکت مبدا و مامور کنترل رو دار هیئدیوارد بشن فقط شما تا

 ؟ میبر دیبا یهمراهمه ک زی: بله همه چ من

 . میافتیراه ب میتونیربع ساعت کار دارم بعد م هیکنسل کرد  شهیمالقات دارم که نم هی: هر چه زودتر ، من فقط  پارسا

 ؟ يریم ی: با ک دیبرگشت طرف من و پرس بهزاد

 ؟ يآ ی: تونم من

 ؟ ادیبه بابا بگم باهات ب يخوایم ششی: نه من برم ساناز تنها رفته شرکت ...... برم پ بهزاد

 ؟ مینر نیدو تا ماش گهید نیایبا من ب نیتونیم نییخوایاگر م یول کنمیدخالت م دی: ببخش پارسا

 . خداحافظ  میشرکت ....... در تماس رمیبود پس گفت : باشه پس من م ییبهتر از تنها یمردد بود ول نکهیبا ا بهزاد

 . نی: خدا حافظ مواظب باش من
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 : خدا نگهدار . پارسا

 

 

 به طرف گمرك .  میساعت بعد راه افتاد مین

 تا اجناس کنترل بشن ؟ کشهیطول م یلیصدر خ يآقا دی: ببخش دمیکه پرس میبود نیماش تو

 طول نکشه ! شتریدو ساعت ب هیهماهنگ کردم ، فکر کنم  یتلفن بایمتفکر گفت : فکر نکنم کارها رو تقر پارسا

 شروع کرد . شهیاز ظهر فروششون رو م دفتر تماس گرفتم تا بگم که اجناس از بعد با

آماده  يبرا یکمک يرویاجناس دستشونه و ن 5و بگو تا ساعت  ریگمرك با فروشگاه .... تماس بگ رمیدارم م نیبب ی: سال من

 بفرست . رویو ن ریهم تماس بگ ی، با شرکت خدمات میفرستیکردن هم خودمون م

 : بله حتما  یسال

 د ؟: ساناز و بهزاد برگشتن من

 : با شما تماس نگرفتن ؟ یسال

 افتاده ؟ ی: نه چطور مگه اتفاق من

 .... راستش ... زهیبا م..ن ...م...ن :چ یسال

 ... نمی؟ زود باش بگو بب یشده سال یگفتم : چ شدمینگران م شتریکه داشتم ب یحال در

که تو شرکت  یرو خبر کنم ظاهرا زمان یخانم امان لی(بهزاد) تماس گرفتن گفتن وک یصالح يآقا شیپ قهی: خانم ده دق یسال

شدن ..... حکم بازداشت شما هم  ریبا قاچاق دستگ يارشد شرکت با اتهام همکار يو معاون و اعضا ری..... بودن همراه مد

 بودند ! نجایا شیپ قهیصادر شده ، چند دق

 ؟  یبلند گفتم : چ يبا صدا من

 پارك و برگشت طرفم . عیوضعم سر دنیرفت . پارسا با د یاهیشد و چشمام س یچ مدیلحظه نفهم هیشکه شده بودم  واقعا

 افتاده ؟ یحالتون خوبه ؟........... اتفاق يگفت : خانم ساالر یبا نگران پارسا

 شدن .... ریگفتم : دستگ یفیضع يصدا با

 شده ؟ شما حالتون خوبه ؟ ریدستگ یمتعجب گفت : ک پارسا

 کم آب بهم داد حالم بهتر شد و تونستم حرف بزنم . هی

وارد شده و همه رو  سیهمون موقع پل يریگیپ يکه همراهم بود رفته بودند شرکت ....... برا یی: مالک شرکت و بهزاد آقا من

گرفت )  می... ( گر.. يدفتر هم رفته برا سیشدن ، پل ریدستگ يکرده ، ساناز و بهزاد هم به جرم همکار ریبه جرم قاچاق دستگ

 من ... يری....... دستگ يبرا

 ؟ هیشما ؟ سمتتون تو شرکت پوشاك چ يریباال رفته گفت : دستگ يبا ابرو ها پارسا
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 هیریدفتر حکم دستگ یمنش يشده ، طبق گفته  ریکه همراه بهزاد دستگ هیشرکتم ، مالک شرکت ، خانم امان ری: من مد من

 حاال چکار کنم ؟ يمنم صادر شده ........ وا

 عتری، حاال بهتره هر چه سر شهیدرست م زیبعد از کنترل اجناستون همه چ نیگفت : نگران نباش یبخش نانیبا لحن اطم پارسا

 راه مونده . یساعت کیگمرك  میبر

 يدربسته باشه ........ خدا طیتو مح تونهیاون نم کنهی؟ االن ساناز و بهزاد کجان ؟ ساناز سکته م شهیم یچ یعنیمن  يخدا يوا

 ..... کننیبشم از دانشگاه اخراجم م ریمن کمکم کن .... اگه دستگ

 پارسا .  يآشنا شیپ میو به اتفاق رفت میدیبعدش رس قهیدق 40 بایتقر روندیکه پارسا م یسرعت با

 ؟ یکه گفتم رو گرفت ییجنسا یشد ؟ پ یجان چه خبر ؟ چ دیویگفت: سالم د یسیرفت سمت آشناش و به انگل پارسا

 تره ، اجناس ضبط شدن ! با بار مواد مخدر وارد شده . میوخ یلیخ طیمتاسفانه شرا یبا اخم جواب داد : سالم ...... بله ول دیوید

 دستش رو داد بهم . یپارسا هم اومد طرفم و آب معدن یکه گفت پاهام سست شد و نشستم رو صندل نویا

 شده بوده ؟ يداخل جنسا جا ساز یعنی:  دیپرس دیویرو به د پارسا

 سی؟ پارم نیایم یکه گفت هیشرکت رهیخانم همان مد نیا دیگفت : بله ..... ببخش کردیدر حال که با شک بهم نگاه م دیوید

 ؟ درسته ؟ يساالر

 ؟ یدونیبا تعجب گفت : درسته تو از کجا م پارسا

 بهیخانم تحت تعق نیپاتو بکش کنار ا عتریهر چه سر کنمیم شنهادیکه بهم کرد گفت : پ يشد و با نگاه بد شتریاخمش ب دیوید

ارشد شرکت گرفتن االنم دنبال  يو کارمندا ریدو نفر از شرکتش رو تو شرکت حمل و نقل ...... همراه مد دمیو اونجور که شن

 خانمن ! نیا

 شدن ... ئدیشده توسط مامور کنترل تا يریبارگ یدارن وقت هیدییاجناس من تا یبا ترس گفتم : ول من

 ریدستگ نهیشما رو بب نجایاگر ا سیکه پل دونمیخانم فقط م دونمیبا همون اخمش بدون نگاه کردن به من گفت : من نم دیوید

 . نیشیم

 . ادیتا حالم جا ب میها نشست یرو صندل میرفت رونیب میکرد و با هم اومد ی؟ پارسا خداحافظ یچ یعنی تونمینم گهینه د يوا

 !  نیهمه راه اومد نیا نیجناب صدر تو زحمت افتاد دی: ببخش من

 که ..... نیهم ستین ی.... زحمت هیچه حرف نی: ا پارسا

 ؟ يساالر سی... : خانم پارم

 . سهیپل میدیطرف صدا که د میبرگشت

 ؟  دییترس پاشدم و گفتم : بله بفرما با

 . نیایببا ما  دی...... : خانم شما با
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کارها الزم  نیگفت : آقا ا سهیاشاره کرد و سرباز همراهش که اونم با دستبند اومد طرفم که پارسا جلوشو گرفت و رو به پل و

 ؟ نیریکدوم اداره م دیبگ دیفقط اگر لطف کن انیخودشون م ستین

 . نجایا يمتر 300...... در  ي..... : اداره 

! االن خبرش  لهیهاست ، وک یکینزد نیاز دوستانم ا یکیگفت :  یسیدردسر نشه به انگل نکهیا يبرگشت طرفم و برا پارسا

 . دینزن یفقط حواستون باشه تا قبل از اومدنمون حرف شتونیپ امیباهاش م کنمیم

 نیماش یبرم ، ول نیبود کمک کرد تا ماش سیکه همراه پل يتوان راه رفتن هم نداشتم سرباز یبودم حت دهیترس یحساب

ها هم بود ، احساس  شهیش يحفاظ قفس مانند بود رو هی ییو جلو یپشت یصندل نیترسناکتر بود ، منو نشوندن عقب ، ب

و تنهام گذاشتن . بعد از  ییمنو منتقل کردن اتاق بازجو میدیرس ی. وقت بردنیتو قفس انداختنم ، انگار داشتن قاتل م کردمیم

که واقعا  ییاومده و از اونجا ییبازجو يبرا دونستمیو اخمو بود اومد و رو به روم نشت . م يجد یخانم که حساب هی قهیچند دق

 موندمیبود م لیو دوستش که وک ارسامنتظر پ دیچطور بوده و مدارك هم همه دست پارسا بود و منم با انیدونستم جر ینم

 !  زنمیمحرف ن لمیمعروف رو گفتم : بدون حضور وک يپس از همان اول همان جمله 

،  ادیداره م لیاز آشناهام با وک یکیمن هم گفتم که  رمیتماس بگ لمیتا با وک برنمیبعد م قهیهم با اخم گفت که چند دق خانمه

 اونم رفت .

 

اونم اومد رو به روم  رونیکرد و رفت ب ییسرباز وارد شد ، سربازه آقاهه رو راهنما کیآقا با  کیساعت  کی بایاز تقر بعد

 شروع به صحبت کرد . ینشست و فارس

 هستم ، از طرف پارسا صدر اومدم . ي: سالم خسرو لیوک

 هستم . ي: سالم .. ساالر من

 نیبد حیرو خودتون االن کامل توض زیلطفا همه چ یمشکل داده ول يدرباره  یحاتیتوض هیپارسا  ي: خب خانم ساالر يخسرو

 هستن ؟ یشما ک لیسوالم وک هی...... 

است  گهید یکیمالک شرکت و  يمسئله  رهیمالک شرکت هست که االن شهر ..... درگ لیندارم ، وک یشخص لی: من وک من

 شدن . ریکه با هم تو شرکت ....... دستگ

 شدم ! ریخبر ندارن که منم دستگ احتماال

 برگه گذاشت جلو من و خودکارو داد دستم. هی يخسرو

 . دیامضا کن دیلیکارت منه اگر ما نمیکارت در آورد ) ا هیوکالت نامه است ( از کتش  يرگه ب نی: ا يخسرو

خودشو  تونستیکه داشت نم يریبا درگ گرفتمیساناز تماس م لیبعد از ظهر بود اگر با وک 3نداشتم ، ساعت  يا گهید ي چاره

فکرشم ترسناکه ، پس  یحت ي........ وا موندمیم نجایو من امشب و ا شدیم رید دیرو جور کنه شا یکیاومد  یبهم برسونه و تا م
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مدارك رو که دست پارسا بود  يپوشه  حاتمیتوض دنیهم بعد از شن يخسرو يدادن . آقا حیامظاء کردم و شروع کردم به توض

 کرد و بعد خارج شد .  یرو در آورد و بررس

 دونمیهمه رو ازم گرفتن . نم ییکه قبل از ورود به اتاق بازجو لممیوسا و لیببندم ، موبا یوقت عادت نداشتم ساعت مچ چیه

از ترس احساس  مردمیداشتم م گهیتنها بودم د ییبود که تو اتاق بازجو يادیچند ساعت چون زمان ز دیچه مدت گذشت شا

داشتم  گهیبود ، د خی کهیت هیعالوه بر لرز  گهیاالن د دیلرزیموقع که گرفتنم م مانکرده ، دستام که از ه خیتمام بدنم  کرمیم

 هیبودم مسئول پرونده است  دهیوارد شدن . خانمه که حاال فهم يخسرو يکه همان خانم با آقا کردمیم دایتو تنفس مشکل پ

 دیقاز شهر و در دسترس بودنه و من به  روجعدم خ يتعهد نامه  نیداد که ا حیهم برام توض يخسرو يبرگه گذاشت جلوم آقا

 تونستمینم گهی، چون د ي! با کمک خسرو لیالبته به جز موبا لمیگرفتن وسا لیو تحو يکاغذ باز یآزادم . بعد از کل قهیو وث

من با کمک  که دیما رو د یداده ، وقت هیتک نشیکه به ماش میدیبود ، پارسا را د کی، هوا کامال تار رونیب می، اومد امیراه ب

 ؟ هینطوریشده نادر ؟ چرا ا ی: چ دیاومد طرفمون و پرس یبا نگران امیدارم راه م يخسرو

 تر...س..ناك ......بود...... یلی: خ من

 نشم . نیکه پارسا گرفتم تا نقش زم دمیآخر فهم يرفت فقط در لحظه  یاهیپاهام کامال سست شد و چشمام س گهید و

********************************** 

، همان موقع در باز شد و پارسا  کردمیم یبود ، احساس سست دیتم چشمام رو باز کردم ، همه جا سفاحساس سوزش تو دس با

 بود . کیپالست هیاومد داخل ، تو دستش 

 ؟ نی، خوب نیشد داریچشمام بازه اومد کنار تخت و گفت : خدا رو شکر باالخره ب دیکه د پارسا

 شده ؟ یگفتم : ممنون ..... خوبم ..... من کجام ؟ ...... چ یبا سست من

، قندتون افت  مارستانیمن هم اوردمتون ب نیشد هوشی؟ شما ب ادینم ادتونیکنار تخت و گفت :  ینشست رو صندل پارسا

 . نیهوشیبود االن دو روزه ب نییپا یلیداشت فشارتون هم خ دیشد

بهزاد ؟ .... ساناز ......  يدوباره مجبور شدم دراز بکشم و گفتم : دو روز ؟ .... وا دیعف شدض لیبه دل یول دمیاسترس از جام پر با

 شدن ؟ یاونا چ

نبود ، با شرکتتون هم  يشماره ا چینگاه کردم ه فتونمی، با اجازتون ک سهیپل شیکه پ لتونیندارم ، مبا یگفت : من اطالع پارسا

 ! نبود ظاهرا موقتا پلومه یتماس گرفتم کس

 من کجام ؟  دونهینم یکس یعنی:  دمیتعجب پرس با

 نکردم . دایپ يشماره ا چی: نه ه پارسا

 استفاده کنم ؟ لتونیاز موبا تونمیم دیتا االن همه جا رو گشتند ............ ببخش نای: حتما خاله ا من

 .  دیی: چرا که نه ! حتما ! بفرما پارسا
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بر نداشت همراه ساناز و بهزاد هم خاموش بود باران و بهناز هم بر نداشتند پس با عمو فرهاد تماس گرفتم  یکس نایخاله ا خونه

. 

 ...  دیی: بله بفرما عمو

  سمی: الو عمو سالم پارم من

 .. میگردی؟ دو روزه دنبالت م یی: خدا رو شکر دخترم کجا عمو

 گرفتم ... سیجنسا که پل ي: عمو من شهر ..... هستم اومده بودم گمرك برا من

 ؟ يدو روز زندان بود نیاالن ؟ ا ییخدا تو هم ؟ کجا ای:  عمو

 : عمو نه ..... من

 شده . یداد کجام چ حیعمو مختصر توض يرو گرفت و برا یگوش ستیحال من مساعد ن دیکه د پارسا

 

 . دیدو ساعت بعد رس عمو

 ؟ ی: سالم ... خوب عمو

کم که آروم شدم عمو با  هیام گرفت . بعد از  هیبهش و گر دمیمنو محکم بغل کرد . منم که هنوز تو ترس بودم محکم چسب و

 يا قهی، وث يمنو تو گمرك گرفتند ، وکالت خسرو نکهیداد ، ا حیرو توض زیکرد و نشستند ، پارسا هم همه چ یپارسا احوال پرس

 ازش تشکر کرد . ی. عمو هم کل مارستانمیکه دو روزه تو ب میشهویخودش پرداخت کرده و ب دمیکه فهم

 شدن ؟ ی: عمو بهزاد و مالک شرکت چ من

 با اخم گفت : منظورت همون دختره سانازه ؟  عمو

 تو شرکت .... بودن همراه اونا گرفتنشون . یدفتر تماس گرفت گفت وقت یمنش ی: آره ... کجان ؟ تو راه فرودگاه سال من

 داره ؟ يبهزاد با اون دختره چه رابطه ا یدونیص گفت : تو مبا حر عمو

 شده ؟ حاال کجان ؟ ي..... طور گهی: چطور ؟... آشنان د من

کرده بعد هم حالش بد شده ، اون  دادیداد و ب یبردنش بازداشتگاه کل یکه مشخص بود باور نکرده گفت : دختره که وقت عمو

اون دختره  نکهیآزادش کردن ، مگه ا نیسنگ ي قهیبه زور با وث روزی، بهزاد رو هم د ومدهیهنوز به هوش ن هوشهیب مارستانهیب

 ! کردهبا شما ها چکار  نیبب ادیبه هوش ن

 کاره اون شرکتست . بهزاد حاال کجاست ؟ نایهمه ا گناههیعمو جون سانازم ب نی: نگ من

تو  سیپارم نمی.... بب نهیبره اون دختره رو بب خوادیمونده وگر نه ممامور خونه است به زوره ماموره تو خونه  هی: با حفاظت  عمو

 بهزاد و اون دختره سانازه ؟ نیب یچ یدونیواقعا نم

 . نینداره از بهزاد بپرس ی: عمو جون به من ربط من
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د بزنه به بهزا ترسمیم میبرگرد دی؟ با یشیمرخص م ی. خب حاال ک هیاون ک فهممیخب تو هم نگو باالخره م یلی: خ عمو

 . مارستانیسرش بره ب

 ادتونی، تعهدتون  نیشهر خارج بش نیاز ا نیتون یشما نم يخانم ساالر یول کنمیدخالت م دیدخالت کرد و گفت : ببخش پارسا

 رفت ؟

 برم شهر خودم ؟ تونمینم یعنی:  دمیبا تعجب پرس من

رفتن  ياجازه  يخسرو يتا آقا نیستین نجایساکن ا نیرفته بگ ادتونیهماهنگ شه ظاهران اونشب  دیاول با ی: چرا ول پارسا

 ! رهیبه شهر خودمونو بگ

نتونه امروز کارو درست کنه و  يهم امکان داشت خسرو یبمونه از طرف شمیتا گرفتن اجازه پ تونستیو نم گشتیبرم دیبا عمو

 تا فردا بمونم . شدمیمن مجبور م

تماس گرفت و  يدکتر مرخصم کرد و مطمئن شد که خوبم رفت . پارسا با خسرو یبود و وقت شمیساعت پ کیتا  عمو

 نشیو سوار ماش رونیب میانجام شدو با پارسا اومد صمیترخ يظهر کارها 2گرفتن مجوز خروج از شهر . ساعت  يفرستادش برا

 . میشد

 . نیافتاد یدو روز از کار و زندگ نی: واقعا شرمندم ا من

 ؟ میبخور يزیچ هی میبر نیموافق رهیخب حاال تا نادر مجوز رو بگ هیچه حرف نی: ا پارسا

 . می: موافقم بر من

قهوه  می، داشت میو بعدش هم قهوه سفارش داد میرستوران که خودش قبال رفته بود . ناهار خورد هیبه  میپارسا رفت با

 که تلفن پارسا زنگ زد ، به صفحه نگاه کرد و گفت : نادره ! میخوردیم

 ؟ یشد ؟ ...... گرفت ی: سالم نادر جان .... چ رساپا

..... 

 ؟  ی: تا ک پارسا

..... 

 ... کنمیو خبرت م کنمی..... من مستقرشون م هی: باشه ... چاره چ پارسا

.... 

 باش ...... فعال ....... خدانگهدار . رشیگی: پس پ پارسا

 شد ؟ گرفتن ؟ ی: چ من

 ادی، دادستان هم باهاشه پس فردا م ستین یشخص هییبازجو ي: نه متأسفانه گفتن مسئول پرونده رفته شهر خودمون برا پارسا

 ! دیبمون دیشدن مدارکتون با ئدیو تا تا

 کنند ؟ یبار رو بررس هیئدیتا مدارك تا یعنی:  من
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 گفتن ! نجوری: ا پارسا

 : حاال چکار کنم ؟  من

اطالع  سیهم به پل عایو سر دیبمون ششیپ دیدار نجایرو ا یاگر کس ای یتو هتل دیپس مجبور دیبرگرد دینتوی: فعال که نم پارسا

 . نییکجا نیبد

 برم هتل . دیندارم پس با نجایرو ا ی: کس من

 . نیمون ینادر اعالم کنه کجا م دیچون با میبر عتری: باشه پس سر پارسا

 يهم خبر یپس از هتل آنچنان شدیمحسوب م کیشهر کوچ هیساعت فاصله با شهر خودمون بود و  2شهر با  هیتو  گمرك

محل سکونتم رو اعالم کنند و  يستاره برام اتاق گرفت و مستقرم کرد و خودش رفت تا با خسرو 4هتل  هینبود پس پارسا تو 

 . رنیاز پرونده بگ يهم خبر

جاساز کرده و  ئنیتن کوکا کیمقدار  کردیوارد م دیشرکت حمل و نقل ..... که اجناسمونو بااومدن هتل .  يپارسا و خسرو شب

 يبارمون رو خسرو هیئدیکرده بود وارد کنه که تو گمرك لو رفته بود همه رو گرفتار کرده بود . مدارك تا یبا اجناسون سع

شده . مدارکمون درست بود  يماموره کنترل جاساز ئدیو تا يریکه مواد بعد از بارگ کنهاثبات  کردیم یداده بود و سع لیتحو

. ساناز به عنوان مالک شرکت تو بازداشت بود ، ساناز  بردیوقت م يخودش چند روز نیو ا شدیاصل بودنشون ثابت م دیبا یول

 یول ارنیکه درش ب کنهیم دادیاز ترس داد و ب شهیکه وارد بازداشتگاه م یبسته) داشت و زمان يها طیترس از تنگنا (تر از مح

سراغش ، به  انیم ییبازجو يکه برا شوندیمتوجه م یو تنها زمان شهیم هوشیساناز ب یکنه و بعد از مدت ینم ینگهبان توجه

پام  ریعنوان مد ه. منم که ب ادیداره سرمون م ییچه بال فهمهیو نم هوشهی. حداقل ب هوشهیو تا االن ب شهیمنتقل م مارستانیب

 مطلع شده .  انیو احتماال تا حاال دانشگاه از جر رهیگ یحساب

پارسا موند و شام  یسوالم درباره شرکت ازم کرد رفت ول يسر هیکه به دست اورده بود و داد و  یاطالعات يخسرو نکهیاز ا بعد

 . میشبانه برگرده . شام رو اوردن و مشغول شد تونستی. اونم تو همان هتل اتاق گرفت چون نم میسفارش داد

 ؟ ومدهین ادتونیمنو  ي: خانم ساالر پارسا

که افتاده  یبا اتفاقات یبودمش آشنا بود ول دهیکه تو دفترش د يچرا برام از همون لحظه ا یجا خوردم ول یسوالش حساب از

 بهش فکر نکردم .

 ..... یول نیی: آشنا من

 . ادیب ادمیو نگاهم کرد و منتظر شد که من  دیخند پارسا

 . ادینم ادمی یول دمتونیقبال د کنمیاس م: احس من

 ... میمالقات داشت شیسال پ کی: حدوده  پارسا

 نگاهش کردم . جیهمونجور گ من

 روتون ؟ ختیها ر یو بستن نیبرخورد کرد یکی...... با  ابانهیکه توخ یاونشب ادتونهیبا خنده ادامه داد :  پارسا
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 کرد ؟ یکی یکه منو با بستن نیحواسه ا یتعجب کرده بودم از دهنم در رفت : شما همون ب یکه حساب من

 که حواستون نبود !  نیبله من همونم ، اونشبم قبول نکرد یشد و گفت : البته خودتونم حواستون نبود ول شتریخنده اش ب پارسا

 کردمینبود خب آخه من که داشتم پشت سرمو نگاه م آخرش هم نتونست قانعم کنه که حواسم یول میبا پارسا بحث کرد یکل

اعتراف ...نه عمرا  یدروغ بگم منم مقصرم ول تونمی. البته به خودم که نم بودیحواسش م دیو با اومدیاون بود که از رو به رو م

 قبول کنم منم حواسم نبوده !

 

 

 

 . نییهتل منتظرمه . لباسامو عوض کردم و رفتم پا یتماس گرفت و گفت تو الب يخسرو 9ساعت  صبح

 . يخسرو ي: سالم آقا من

 رو گرفت طرفم . يبرگه ا یاز جاش بلند شد و بعد از سالم و احوال پرس يخسرو

 . دیدر دسترس باش شهیمجوز خروج از شهر فقط هم نمیا دیی: بفرما يخسرو

 . نیدیچطور ازتون تشکر کنم واقعا زحمت کش دونمیممنونم .... نم يگفتم : وا یخوشحال با

 . دی، گفت صبر کن ادیپارسا صبح تماس گرفت گفت تا ظهر م يزیچ هیخانم ، فقط  کنمی: خواهش م يخسرو

 : باشه ، بازم ممنون . من

 برگشتم هتل و دوش گرفتم و آماده نشستم .  يبا خسرو یاز خداحافظ بعد

اومد وگرنه من  یم ونیروز در م کیبده که  ریپارسا خ نی، باز خدا به ا دمیپوس نجایاست اهفته  هی.  رمیباالخره دارم م شیآخ

 . کردمیدق م ییتنها نجایا

 : آدرستون ؟ دیشهر پارسا پرس میدیرس ی. وقت میو بعد از خوردن ناهار راه افتاد دیپارسا رس 1 ساعت

 ............ ابانی: خ من

 خودتونه ؟ يخونه  نی: ا پارسا

 : بله چه طور ؟ دمیتعجب پرس با

 . دیجور با شک پرس هی آخه

شما  ينه ..... خونه  اینادر گفته  دونمیرو بگم نم يمسئله ا کی دیخونتون با میبر نکهیمکث کرد و گفت : قبل از ا یکم پارسا

لپ تاپ و تمام مدارك موجود تو خونه هم  نیو همچن سِیپل ارهیشده و تا االن در اخت شیتفت تونیریبعد از دستگ یو خانم امان

 . سهی، خونه تحت حفاظت پل سیاداره پل نیبر دیبا خونه لیتحو ياالن برا سِیدست پل



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا ~pani~  –روزگار  يباز  

wWw.98iA.Com ٤٣ 

که  چارهی، اون از بهزاد ب کننیباهامون رفتار م يا رهیذنج يدارن مثل قاتل ها نایاز تحملم خارجه ، ا گهید نیمن ا ي! خدا نه

به هم .  ختنیر مویزندگ ياز من که همه  نمیا هی، اون از ساناز که تو بازداشت خونگ نهیناز رو ببسا تونهیتحت مراقبته و نم

 بشه ؟ خوادیم یچ یعنی

باور  نی. کم کم دارم به ا میخودمو گرفت يکردن تو خونه  یزندگ ياجازه  يکاغذ باز یبعد از کل سیاداره پل میپارسا رفت با

 شدیقاچاق باز نم يپرونده  هی، پام تو  شدمیاومد ، بازداشت نم یبال به سرم نم نیخانوادم بودم ا شیپ رانیکه اگه تو ا رسمیم

 نه نه نه .  ي. وا میبش یو زندان میثابت کن يزیچ مینکرده نتون ییترس هم نداشتم که خدا نقدری، ا

********************************** 

باز رفتم در و باز کردم و  مهین ي. با چشما میروز راحت بخواب هی زارنیپاشم اه نم و مجبورم شهیخونه داره از جا کنده م در

چشمام رو باز کرد . بلــــــــــه  عیبهزاد اومد و بعد احساس کردم رو هوام . سر يبرگشتم ولو شدم رو کاناپه که اول صدا

موضوع اصال  نی. از ا چرخونهیاطرافش باشه رو رو هوا م یهر ک جانشیزمان ه شیشگیهممن رو هوام ! بهزاد طبق عادت 

تعجب کرده بودم . پارسا و  دمیدیم شمیکه بعد از هر دور که به طرف در م ياز صحنه ا یتعجب نکردم چون عادت دارم ول

داد و  تیخره رضاچند دور چرخش کامل باال از. بعد  کردنیباال رفته داشتن به منو بهزاد نگاه م يبا خنده و ابرو ها يخسرو

 . نییگذاشتم پا

 ثابت شد . مونیگناهیرو دادن ....... باالخره ب يتموم شد ......... را یپارم يبا ذوق : وا بهزاد

 گرفته بود : خدا رو شکر ..... باالخره  میکه از خوشحال بغض کرده بودم گر یدر حال من

ترس و استرس و اضطراب  میماه و ن کی بای. بعد از تقر رمیبگرو  میمحکم بغلم و منم از خوشحال نتونستم جلو گر بهزاد

به  میتونی، حاال م میستیما متهم ن گهید یول شهیمثل سابق نم زیچ چیه گهیداد . گر چه د مونیگناهیبه ب يباالخره دادگاه را

با خبر شد ما  انیاز جر نکهیبه دانشگاه سخت خواهد بود . آخه دانشگاه بعد از ا زگشتمونگر چه احتماال با میبرگرد مونیزندگ

 . رونیسه تا رو اخراج موقت کرد تا اگر جرممون ثابت شد کال پرتمون کنند ب

ن کمکمو یلیمدت پارسا خ نی. تو ا ستادنیدم در ا ينجوریکه هم میافتاد يپارسا و خسرو ادیتازه  دیخواب جانمونیکم که ه هی

 کمی نکهیا يشب ها برا ی. بعض میشده بود یخودمون گهیاز لطف پارسا بود . با هم د نیبود و ا ینعمت يکرد وجود خسرو

 هیاومد . من ، ساناز ، بهزاد ، باران و پارسا  یو پارسا هم م میشدیساناز جمع م ای منتو خونه  ایپرت بشه  انیحواسمون از جر

 .  میداده بود لیجمع دوستانه خوب تشک

 پوشمیخواب م يکه برا یو رفتم لباسام رو عوض کنم آخه تازه متوجه شدم که همون بلوز و شلوار خرس نندیکردم بش تعارف

بود هوس کرده بود و من  شمیکه باران پ شبیکه د میشکالت کیتنمه . تا اومدم بهزاد قهوه درست کرده بود و داشت با ک

 . میرو تعارف کرد و نشست هاو قهوه  رونید بپخته بودم از آشپز خونه اوم

که   دیی، پارسا بفرما يخسرو يگفت : آقا کردیباشه رو انتخاب م ادیتکه که شکالتش هم ز نیکه داشت بزرگتر یدر حال بهزاد

 . شهیزود تموم م نیواسه هم پزهیکم م شهیهم یپارم نیاز دستتون رفته ، ا نیاگر نخور
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 . یکنیساعت تموم م کیدرست کنم شما تو  نمی: من اگه سه برابر ا من

 که بخورن خب !  کننیدرست م کویگفت : ک خوردشیرو انتخاب کرد بود و داشت م کشیکه ک بهزاد

 تکه برداشت و گفت : هی دیخندیبهزاد م يبه کارها زیر زیکه داشت ر یدر حال پارسا

 ؟ یکنیحاال چه کار م خب

گر  کنهیساناز چکار م نمیبب دیشرکتم هم با ينه . درباره  ای دنیدوباره راهمون م مینیشگاه ببدان میبر دی، فعال با دونمی: نم من

 چه ...

 واگزار کنه ! خوادیوسط حرفم و گفت : ساناز شرکتو م دیپر بهزاد

 برگردم اونجا . خوامینم گهی: بهتر ! من که شخصا د من

 ؟ یکنی: پس چکار م پارسا

 باشم . دیدنبال کار جد دی، با دونمی: نم من

 دارم . يشنهادیپ هی: خب من  پارسا

 ؟  يشنهادی: چه پ من

 کار ! نهادی: پ پارسا

 : کار ؟ من

 دارم که مطمئن باشه و کمکم کنه .  ازین یکی: بله راستش شرکت در حال توسعه است و به  پارسا

 ؟ یمنش یعنی:  بهزاد

 معاون . ای اریدست هیمثل  یبتونه کار ها رو مثل خودم کنترل کنه ، کس که ی؟ منظور من کس هیچ ی: نه ... منش پارسا

 : آهان منظورت آچارفرانسه هست . بهزاد

اصال حواسش نبود داشت  یپارسا گرد شد و منم بهش چشم غره رفتم ول يگفت چشم ها يحرف بهزاد که کامال عاد نیا با

 . لنبوندیم کیک

 بخور . کتویشما ک یکن حیرو تشر يشنهادیسمت پ خوادی: شما نم من

 . یبخور بعد غر نزن یخودت گفت نی: بب بهزاد

که بهت اعتماد دارم  ییاعتماد کنم چون قراره کل کارا دستش باشه و از اونجا تونمینم یبه هر کس نی؟ بب ی: خب موافق پارسا

 . دمیم شنهادیکارو بهت پ نیا

من تازه  یدونیخودت م یول ياعتماد دار نقدرینم و باعث افتخارمه که بهم اممنو یلیخ شنهادتیدونم ..... از پ ی: نم من

دفتر ساناز بودم که اونم  ریسال مد کیندارم ، من فقط  یتو کار ، تجربه آنچنان يو هنوز مبتد میبازرگان تیریمد هیدانشجو

شرکت تو عالوه بر حمل و نقل تو کار صادرات و وارداته و کارتون چه طور بگم  یولنبود  يا شرفتهیکاره پ یدونیخودت م

 ... ییجورا هی؟..
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 ؟ و ... ییایاز پس کار بر ن یترسی: م پارسا

 وارد کنه ! يساز نیواسه کارخونه ماش یشیگند بزنه مثال لوازمه آرا ترسهیوسط حرف : م دیدوباره پر بهزاد

 ر وسط حرفمون !نپ نقدری: قاشق نشسته ! ا من

 تا شسته شم . نکیتو س رمی: چشم االن م بهزاد

 دستاشو شست . نکیرفت و تو س بعد

 بود .... نجای: اگه االن ساناز ا من

 آنتن نشه . یاگر کس ستی. حاال خدا رو شکر ن دیکشیفوق بنفش م غیج هیادامه داد :  عیسر بهزاد

خودم اعتراف کنم تا از  رمیدر رو محکم بست و از پشت در داد زد : م رونیبرداشتم براش که در رفت و رفت ب زیخ من

 برامون . انیها نرفتن سوسه ب یمجازاتم کم شه تا بعض

 به خدا ! يرو دار یلیزدم : برو بچه خ داد

 طرفت پارسا. برگشتم

 تحملش کرد . شهیمواقع نم یبعض دی: واقعا ببخش من

فروشگاه ساناز رو  یسال تونست کی نیکه تو ا دونمیم نمیا یتجربه ات چقدره ول نمدویخودم م نی: اشکال نداره . بب پارسا

هاته . با کار تو شرکتم هم  ییتو کار و توانا تتیاز جد نیو ا ی، کن کیپوشاك گرچه کوچ يشرکت واردکننده  کیبه  لیتبد

 ادیها  زیچ یلیهمم خ یهم تجربه کسب کن ینتویفرد مطمئنه و تو هم م هیدست  کارامهم  کنمیهات استفاده م ییمن از توانا

به  یتونینداره و م یخاص يبگذارم . کارمونم زمانبند ارتیدانسته هامو در اخت تونمیتا کجا که م کنمیم یمنم سع يریبگ

 ؟ هی. خب حاال نظرت چ یدانشگاهتم برس

 . کنمیممنونم مطمئن باش تمام تالشمو م یلی: خ من

********************************** 

 

 

 

با روند کار شرکت آشنا شدم بهتر شد . دفتر من  یکم کم وقت یمشکل داشتم ول کمی لیتو شرکت پارسا واقعا خوبه اوا کار

روز صبح ها کالس  3. در هفته من  میخودش هست تو دفترشم تا کارا رو هماهنگ کن یاکثرا وقت یکنار دفتر پارساست ول

شرط و تعهد و  یباشه . با کل مونیکی دیبا شهیصبح ها حتما تو شرکته ، هم ارساشرکت ، تو اون سه روز پ امیدارم و عصر ها م

 رو که از دست یندگیازش نمونده بود نما گهید يزیدانشگاه . سانازم دفتر رو واگذاز کرد البته چ میدنگ و فنگ برگشت یکل

تو  شویدفترو نگاه داره االنم سرما خواستینم گهیقرارداد ها هم بعد پلوم موقت فسخ شده بود ، سانازم د هیبق میداده بود

 کرده . يگذار هیتجارت سرما
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 ای میریبه قول بهزاد مسافرتک م ای کیکوچ يبه مسافرت ها ای میشیها جمع م کشنبهیخوبه شنبه  یلیخ مونیدوست گروه

 ساعت با شهر داره . 5 يمزرعه در فاصله  کیپارسا . پارسا  يمزرعه  میریم

که  کردیرو آماده م میداشت یالملل نیب يچند کارخونه  رانیفردا رو که با مد يبود و تو دفترم داشتم مطالب جلسه  پنجشنبه

 پارسا اومد .

 ......... مطالب فردا آماده شد ؟ ی: سالم .... خسته نباش پارسا

 کنم و تو کاور ها بزارم . يآره فقط مونده دسته بند : ممنون ، من

 آمادست ؟ زی: واسه فردا همه چ پارسا

 درسته . زی: آره ، همه چ من

 ؟ يباهات حرف بزنم وقت دار خواستمیم نی: بب پارسا

 تمام کنم االن . ناروی: بزار ا من

هم خودش درست  ناروی، مرتب کردن اتاق کنفرانس با اونه ا کنهیشرکت ) فردا درستشون م ی: بزارشون برندا ( منش پارسا

 . کنهیم

 ؟ یداشت ي، کار  دیی: باشه . بفرما من

 ؟ يبر دیبا یی؟ جا يدار يکار نجای: بعد از ا پارسا

 : نه چطور ؟ من

 شام ؟ میبر يای: خب پس م پارسا

 . می: بر من

 . می. شام سفارش داد میاومد یهگرو يخوب که چند بار ياز رستورانا یکی میپارسا رفت با

 بود ؟ ی: خب ؟ کارت چمن

تا حاال  یول دمیرو شن فشیپارسا که من به دفعات تعر يبا پدرام ( آشنا میبندیکه فردا م ي: فردا شب به افتخار قرارداد پارسا

فردا شب دعوت کنم به  يازت برا خواستمی. م 7، ساعت  میداد بیترت یمهمون کیبا نفوزه )  ادریلیم کی. ظاهرا  دمشیند

 ؟ يدیعنوان همراهم . افتخار م

 دعوتن ؟ ای: ک من

 يرای، مد مییآشنا یبه نوع ای میکه باهاشون قرارداد دار ییبزرگ ، کارخونه دارا يشرکت ها يرای، مد هیمهم هی: مهمون پارسا

 مشترك من و پدارم . ياز دوستا يسر کیفردا و  يجلسه 

 و.. شناسمیرو نم یاون همه آدم مهم کس نیآخه من ب ی: ممنون از دعوتت ول من

 کنم . یتو رو بهشون معرف خوامی، م يایو به همراهم به جشن ب ي: اگر افتخار بد پارسا

 ... دونمی: راستش نم من
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 ؟ به خاطر من !  ییای: م پارسا

 لبخند گفتم : حتما ، ممنون از دعوتت . با

 دنبالت . خوبه ؟ امیم 7 فردا ساعت ي: خوشحالم قبول کرد پارسا

 : خوبه . من

********************************** 

 شیهفته پ کیامروز  يجلسه  ي. برا رمیلباس بگ میکالس داشتم و. بعد از کالس ساناز اومده دنبالم تا بر 11تا ساعت  امروز

 نداشتم .  يزیجشن امشب چ يگرفتم . برا کیش یلیخ يریکت و دامن ش کیو من  میبا باران اومد

 چطوره ؟ نیا ی: پارم ساناز

 قشنگه ! یلی: خ من

 چطوره ؟ نی: برو پرو کن بب ساناز

لباشو باال بکشم ناچار در رو درز کردم و سانازو صدا  پیکردم نتونستم ز يگرقتم و دوباره برگشتم تو اتاق پرو . هر کار لباسو

 برگشتم سمتش . پیکردم و بعد از بستن ز

 ! ادیبهت م یلیقشنگه ، خ یلیخ ی..... پارم ي: وا ساناز

 .  ارمیکنم و درش ب ئدشیساناز برگشتم تو اتاق تا خودمم تا ئدیاز تا بعد

چاك از کنار  کی.  دادیقشنگ نشون م یلیقرمز رنگ تنگ که انداممو خ هیلباس ماکس کیقشنگه  لیخ گفتیراست م ساناز

شده  جادیراحت راه رفتن ا يگفت چاکش که برا شهیبه هم وصل بود و م نینگ فیزانو با دو رد يزانو داشت که رو يتا باال

هر سرشونه لباس رو مثل  يکه رو نینگ فیبود ، دو رد يداشت . لباس بند ردزانو کارب ریبود چون لباس تنگ بود ، فقط تا ز

اومد . بعد از حساب کردن با  یبهم م یلیبود و رنگ قرمز خ دی. پارچش قرمز براق بود . پوستم سف داشتنیبند لباس نگاه م

 .  رونیب میساناز اومد

 حمیمل شیآرا هیجلسه آماده شدم . موهامو ساناز برام اتو کرد و باز گذاشتمشون ،  يدوش گرفتم و برا هیخونه من  میرفت

 شدم .  مطرح يرایمد نیکت و دامن شکل ا نیخوب شده بودم . با ا یلینگاه کردم . خ نهیکردم و آماده تو آ

که از قبل رزروش  یبودند و پارسا رفته بود استقبالشون و برده بودشون هتل دهیصبح رس رای. مد شدیشروع م 3ساعت  جلسه

 کرده بودم . 

 . دمیبود که رس 2 ساعت

 ؟ نجانیصدر ا ي: سالم برندا جان .... آقا من

 . ششونیپ نیبگم بر نیاومد ی..... بله تو دفترشونن گفتن وقت ي: سالم خانم ساالر برندا

 مرتبه ؟ زی؟ همه چ يجلسه رو آماده کرد ي. کاور ها رمی: ممنون االن م من
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 نیکردم و تو اتاق کنفرانس آمادن فقط مطالب شو دست شما بود ، اونا رو هم اگر بد ي: بله خانم صبح همه رو دسته بند برندا

 . مونهینم يکار گهیآمادشون کنم د

 ش رفتم تو . دییبفرما يوردم و دادم بهش و رفتم سمت دفتر پارسا . در زدم و با صدادر ا فمیرو از ک فلشم

  ی: سالم .... خسته نباش من

 ؟ مطالب شو دستته ؟ ي: سالم اومد پارسا

 مرتبه ؟ زی: آره االن دادمشون به برندا . همه چ من

 . رایهتل دنبال مد رنیم نیپنج تا ماش گهیساعت د می: آره ، ن پارسا

 : همون پنج نفر اومدن ؟ همراه اضافه نداشتن ؟ من

 اومدن . اراشونی: چرا دو نفرشون با دست پارسا

 تا اتاق رزرو کرده بودم ! 5؟ من فقط  يکارشون کرد ی: چ من

 . میمرور کن هی ایب يداشت گرفتم . خب اگه آماده ا ی: نگران نباش خدا رو شکر هتل اتاق خال پارسا

تونستم تو بحث  تیدر نها یول میبحث کرد کمی یموضوع هیسر  رایاز مد یکیرفت . بماند که با  شیخوب پ یلیخ جلسه

کرد . بعد از اتمام جلسه و بستن قرارداد از همه  یدوم معرف ریببرم . پارسا منو به عنوان مد شیخودمونو پ طیبشم و شرا روزیپ

 هیدفترش و هر کدوم رو  میمنو پارسا رفت رایشد . بعد از رفتن مد ادآوریجشن شب  رهشد و پارسا دوباره بهشون دربا ییرایپذ

 . میولو شد یمبل

 نداشتم . يجلسه ا نیبه عمرم همچ ي: وا پارسا

 عصا قورت داده بودن ، اه چقدرم از خودشونو نظراشون مطمئن بودن . یلیآره خ ي: وا من

 نزد . یحرف گهیتا آخر جلسه د چارهی! ب شیخوب کوبوند یباخنده گفت : درسته ول پارسا

 ! ستیکارتون قابل قبول ن گهیگفتم : حقش بود ، ا ا ا ا صاف تو صورت من م دمیخندیکه م یدر حال من

 ! مونهیاومدنش پش ایکال از به دن چارهیحرص نخور ! حاال که ب گهی: خب ! حاال د پارسا

 : تازه کمشه ! من

 .  میزبانیم یناسالمت میآماده بش دی، با میر دارکا ی! واسه شب کل می: خب پاشو بر پارسا

 

 

 

تو حمام . ساناز  دمیبا ساناز تماس گرفتم که اومدم و در رو درز کردمو پر عیبود . سر شیربع به ش کیبرگشتم خونه ساعت  تا

 قرار بود موهامو درست کنه . 
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موهامو پوش داد و به طرف بال جمع کرد کنار موهامم  ي. ساناز جلو شیآرا زیم یصندل يو نشستم رو رونیاومدم ب چیپ هوله

 فیحالت داد . حاال من تو توص سیهاشو با بابل نییبه صورت دو نوار به طرف پشت برد و پشت موهامم اول صاف کرد و پا

 ناختم . خودمم خودمو اول نش دمیخودمو د نهیتو آ یکه کرد ، وقت یشیارا بابگم که  نقدریهم ستمیمدل مو و لباس خوب ن

 بنداز . نارمیا ایب یپارم يخوشگل شد یلی: خ ساناز

هم مدلش  يو گوشواره ها انیبرل فیبا سه رد دیسف يگردنبند طال کیبازش کرد  یجواهرات بود . وقت يجعبه  هیدستش  تو

که توش کار شده بود  یانیبودن و صد البته گرون . با اون همه برل کیش یلی. خ انیبرل فیرد 7با  يدستبند همون جور کیو 

 باال بود . یلیخ متشیحتما ق

 گرونن . یلیخ نایاستفادش کنم ا تونمیمن نم یقشنگه ول یلیساناز خ ي: وا من

دوست  هیاست از طرف  هیهد نایندارن . ا یارزش چیه مونیدر برابر دوست نایا يزیعز یلی، تو برام خ یپارم یگیم ی: چ ساناز

 زیچون تو هم جزو چ یتو امشب ازشون استفاده کن خوامیم نمیهم يبرام با ارزشه و برا یلی، خبهم داد  یکه موقع خداحافظ

 . یبا ارزشم يها

  . هیمحکم بغل کردم ، اون واقعا دختر فوق العاده ا سانازو

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

لباسم داشت . ساعت  ینینگ يبا بند ها یخودش جواهرات رو برام انداخت واقعا قشنگ بودن گردنبندش تناسب خاص ساناز

 فیک نیساناز در رو باز کرد و منم رفتم تا از تو اتاق شنل خز قرمزمو که همراه لباس بود و همچن دیپارسا رس قهیدق 6,50

داشت رو بردارم و کفش هامم بپوشم . کفش ها هم همراه لباس بود ،  ينکاریمخصوص لباس که از چرم قرمز بود و روش نگ

لباسم بود کار شده بود . کال لباسام ست بود و  ياز همونا که رو ینینگ يکه جلوش با بند ها یتسان 15کفش پاشنه  کی

. سالم کردم رفتم جلو .  کردیم یپارسا داشت با ساناز احوال پرس رونیبودم . شنلمو برداشتم و امدم ب دهیهمشونو با هم خر

،  نظوریمن هم کردینگاهم م رهیر شدم جوابمو نداد . داشت خمنتظ یهر چ یپارسا سرشو بلند کرد و تا جواب سالممو بده ول

و  دیسف راهنیبا پ یشده ، کت شلوار توس گهید زیچ هیامشب  یبود ول پیو خوشت کپوشیش شهیزده بود ، هم پیت یحساب

 به خودش اومد و آروم سالم کرد . هی، فوق العاده شده بود . بعد از چند ثان يمدادکراوات نوك 

 برم ، خوش بگذره . گهیاز حالت پارسا زد و گفت : خب من د یلبخند بدجنس ساناز

 در آسانسور اومد . يرفت و در رو پشت سرش رو هم گذاشت . صدا ساناز

 من حاضرم . می: خب ! بر من

 مثل تو ییبایخانم ز یفکرکنم امشب همه به من به خاطر همراه يخوشگل شد یلیزد و گفت : خ یلبخند قشنگ پارسا

 بشه !  شونیحسود
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 کنند . يجشن بهم حسود يمنم فکر کنم خانم ها يشد پیخوشت یلیبا لبخند گفتم : تو هم خ من

سرد  یخوب بود آخه هوا حساب نمیهم یباسنم بود ول يلبخند زد و اومد شنلمو گرفت انداخت رو شونه هام . شنلم تا رو پارسا

 اومد . یبود که برف م يشده بود و چند روز

 ییطرف جا کردیم ییبود و مهمونا رو راهنما ستادهیمرد کنار در ا ریپ کیدرش باز بود  ییالیبزرگ و يخونه  کیدم  میدیرس

 کیشد و در طرف منو باز کرد و دستشو گرفت طرفم . منم ش ادهیپارسا پ نیها پارك شده بودند . بعد از پارك ماش نیکه ماش

 کی. دم در  میگرفت طرفم و منم دستمو حلقه کردم دور بازوش و با هم وارد شد زوشوشدم . پارسا با ادهیدستشو گرفتم و پ

 .  میگرفت و پارسا دوباره بازوشو گرفت طرفم و با هم وارد سالن شد لیخانم شنل من و کت بلند پارسا رو تحو

 شیکم که پ کی.  کردندیدارشتند صحبت م ستادنیگروه گروه ا کیش یلیخ يبود که همشون با لباس ها ییپر مهمونا سالن

 همسن پارسا با لبخند اومد طرفمون . بایتقر يآقا هی میرفت

 ؟ ي: به سالم پارسا جان اومد بهیغر

 . ری: سالم مهران جان شبت بخ پارسا

 . نیگفت : سالم خانم خوش اومد یسیرو به من به انگل مهران

 ؟ یکنینم یگفت : معرف یرو به پارسا به فارس بعد

 هستن .  يساالر سیخانم پارم شونیگفت : ا یلبخند به فارس هیبا  پارسا

 ؟ يکردیم فشویدوم شرکت که تعر ریمتعجب گفت : همون مد مهین افهیبا ق مهران

 هول شد : بله خودشونن . کمیکردم پارسا  احساس

 خوشبختم خانم ، من مهرانم دوست پارسا . تونییاز آشنا یلیدستشو به طرفم گرفت و گفت : خ مهران

 . نیبهش دست دادم و گفتم : همچن منم

 : مهران ، پدرام کجاست ؟  پارسا

 . زنهی: سالن باال داره با گومز حرف م مهران

 اخماش رفت تو هم و رفت طرف پله ها منم که به عنوان همراهش دستم حلقه بود دور بازوش باهاش رفتم . پارسا

که  انسالیسمت دو مرد م میباال و با پارسا رفت میبود . رفت یبود کال خونه اشراف کیش یلیخ نییمثل سالن پا باال سالن

به  یکه روبه رو بود رفت . پارسا دست یبلند شدند و دست دادند و اون کشونینزد میدیرس یپشتش به ما بود . وقت شونیکی

 مرد زد و مرد برگشت طرفمون . يشونه 

 شده بود ؟ ی: سالم پدارم جان ! باز چ پارسا

 برگشت و گفت : سالم .. پارسا جا.... مرد

 هی دنشیبا د یداشت ول ینگاهش چ دونمیشد بهم . نم رهیتموم گذاشت و خ مهینگاهش به من افتاد و جملش رو ن کدفعهی

 شدم .  یحال
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 شد ؟  یپدارم ؟ چتموم موند با تعجب نگاهش کرد و گفت :  مهیمرد حرفش ن دیکه د پارسا

 .  کردمیبه من که منم داشتم نگاهش م دی. پارسا رد نگاهش رو گرفت و رس کردینگاهم م رهیهمچنان خ مرد

 هستن همون که گفته بودم !  يساالر سیخانم پارم شونیا کنمیم یکه متعجب بود گفت : معرف یدر حال پارسا

 ؟ ي: ساالر مرد

 ؟ یشناسی: آره چطور ؟ م پارسا

 گرفتش و نشوندش رو مبل . عیدستش رفت سمت قلبش و صورتش جمع شد . پارسا سر مرد

 شد پدرام ؟ حالت خوبه ؟  ی: چ دیپرس یبا نگران پارسا

 . اریآب ب وانیل کیگفت : برو  يبلند يبا صدا بایرو به من تقر بعد

 دمیپله بودم که مهران رو د نیها ، آخر سمت پله دمیرفت بپرسم آشپزخونه کجاست . دو ادمیشکه شده بودم ، اصال  یحساب

 : آشپزخونه کجاست ؟ دمیو پرس ششیرفتم پ عیسر

 رو نشونم داد .  ییراهرو هیراهرو . و بعد با دستش  يلحظه مات نگاهم کرد و گفت : انتها هی چارهیب

 اومده ؟  شیپ یمشکل دی: ببخش دیبرم که پرس اومدم

 برا اون آقا . خوامیآب م وانیل هیبودم گفتم : آره  جیکه گ یدر حال من

 : کدوم آقا ؟ دیبا تعجب پرس مهران

 که باال هستن ، حالشون بد شد .  ییاومد گفتم : آقا یو مهران هم داشت دنبالم م رفتمیدر حال که به سمت آشپزخونه م من

 برداشتم و از تنگ پر کردم . وانیل هی زیاشپزخونه و از رو م دمیرس

 : پدرام ؟ مهران

 : فکر کنم !  نم

 باال . مهران رفت طرف پارسا و اون مرده . میاومد عیمهران سر با

 شده پارسا ؟ پدارم چشه ؟ ی: چ مهران

 اورد . نارمیا ازهی. اگه ن ریبگ ای: ب من

مشت قندم برداشته  هی میاومد یم رونیاز آشپزخونه ب میکه داشت يدادم دستش و دستمم گرفتم طرفش ، تو لحظه آخر وانویل

 بود .

،  نهییدستش سرده فشارش دوباره پا زیمن قندم اوردم گفت : پارسا قند ها رو هم بر دید یدست اون مرد و گرفت و وقت مهران

 فکر کنم دوباره افت قند داره .

 تو آب . ختیقند ها رو ازم گرفت و ر پارسا

 همش بزنم ؟ ی: حاال با چ پارسا
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برداشتم گرفتم سمت  شویکی عیبلند مخصوص شربت بود ، سر يقاشق ها نیشربت بود که توشون از ا وانیدو تا ل زیم رو

 پارسا .

 هم بزن . نی، با ا ریبگ ای: ب من

 سر مرد و بغل کرد و آروم آب قند رو به خوردش داد .  مهران

 

 

 اومدن میشون قرارداد بستکه ظهر باها ییرایخانم که معلوم بود مستخدمه اومد و گفت که مد هیموقع  همان

 استقبالشون .  نییپا رمی: من م من

 بفهمن . يزیمهمونا چ دی: ممنون نبا پارسا

. منم  شدنیداده بودند و داشتند وارد مجلس م لیتازه کت هاشونو تحو نییپا دمیرس ی. وقت نییتکون دادم و رفتم پا يسر

 نیب ییرایپذ ياز مستخدما که برا یکیکردم سمت مبل ها و خودمم از  شونیرفتم سمتشون ، خوش آمد گفتم و راهنما کیش

بلند  دنمیکه تو جلسه باهاش بحث داشتم با د يو رفتم طرفشون . مرد برنب یدنیخواهش کردم براشون نوش گشتنیمهمونا م

 شد و دستم رو گرفت .

 . گمیم کیخانم بهتون تبر دییبای: واقعا ز مرد

خوب نبود و عالوه بر  یلی. من هنوز زبانم خ ستیتنم ن یچیه کنمیکه احساس م کنهینگاهم م يرجو هیلحنش چندشم شد  از

.بعد  دایکه اون سرش ناپ دادمیبهش م یجواب هیحرف زدنش  نجوریبزرگ بود وگر نه بخاطره ا يکارخونه  هی ریاون اون مد

 .  دمیبود دستمو کش یدهنکج شتریلبخند که ب هیکرد دستمو ببوسه که با  یسع

 .  دینیبش  دیی: ممنون . بفرما من

 نجوریکفاره ا ریپ نی؟ خوب شد ؟ ا مهیبرا چ ينجوریبخوره تو سرم ! لباس ا یکیلباس نپوشم ! ش نجوری! تا من باشم ا حقمه

 نگاهم کرد ؟

پارسا هم  نیبد شد ! ادو مبل از اون نسشتم . بحثشون نه سر داره نه ته . اه حالم  يتو جمعشون موندم و با فاصله  يناچار

؟ ها گومز ! آره !  یبود ؟ گا ؟ گ یباالست و داره با اون مرده اسمش چ دیفهم یاون مرده چش شد ؟ پارسا وقت یعنی!  ادینم

شده بود . از لحنش معلوم  یباز چ دیباال از مرده پرس میکنه اخماش رفت تو هم بعدم که رفتیداره با اون صحبت م دیفهم یوقت

 .... یعنی دونمیقبل رفتن ما با اون بحثشون شده بود ؟ نم دیاومد ، شا یخوشش نم ارویز اون بود که ا

 ؟  خوادیم ی! چ رستیمد نیکه هم نیاومد جلوم با تعجب به دسته نگاه کردم و بعد به صاحبش . اه ا یدست هیفکر بودم که  تو

 متوجه اش نشدم . دیفهم ياستفهام نگاهش کردم ، انگار با

 ؟ نیدیافتخار رقص م دی: ببخش ریمد

 چندش با اون نگاه کردنت . ییییمونده که با تو برقصم ! ا نمی! هم نههه
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. اه چقدر سفت گرفته !  دنیرقصیکه م یکشوند برد سمت قسمت بایمخالفت کنم که خودش پرو دستم رو گرفت و تقر اومدم

 دهیکش ينجوریکه من دارم ا دیدینم یبود و کس کیتار مهیسالن نکه ولم کنه خدا رو شکر  کردمی! داشتم تقال م خوامیبابا نم

 . کنمیو تقال م شمیم

 . ریمتوقفش کرد : سالم .... شبتون بخ ییصدا هوی

 گفت . یحرص هیکلمات رو با  نیا پارسا

 صدر حالتون ؟ ي: سالم آقا ریمد

 . نی: ممنون .... خوش آمد پارسا

 دستمو ول کرد . يکنه ه مجبور نیطرف خودش که ا دیدست منو گرفت و کش بعد

 با چند نفر آشنات کنم . خوامیم ایب زمی: عز پارسا

 به خودم اومدم . عیخالص شدم . سر اروی نیخوشحالم که از دست ا ی!!! ها ؟؟؟؟ چشمام گرد شد ول زمیعز

 . می: بر من

 سالن .  هگیسمت د میو رفت میدور شد رهیاز مد عیدستمو گرفت و سر پارسا

 !  شهیخدا مچم دارم کنده م يمحکم گرفته ؟ ا نقدریچرا ا گهید نی؟ بابا دستم شکست ! ا نیجور هیچرا همه امشب  ایخدا يآ

 گفتم : پارسا ؟ آروم

 ی! اساس رهیگیم شیجوره ؟ صورتش منقبض شده ، چشاشم که انگار داره آت نیچرا ا نیخدا ! ا اینگاهم کرد .  برگشت

 ستادی. ا دنیرقصیکه م ی. پارسا بردم اون سمت قسمت نیی. بهتره خفه شم . دستمم به جهنم . ساکت سرمو انداختم پا هیعصبان

 یچرا ول دنمیدستشم کماکان قصد شکوندن مچ منو داشت . نم یکیو برگشت سمتم . دستشو حلقه کرد دور کمرمو و اون 

 و هم همراه خودش تکون دادن . . پارسا آروم شروع کرد به تکون خوردن و من دمیترس

 کن ولش کنه !  يکار هی!  کنهیدرد م یلیدستم خ ایخدا يوا

 دیچک نییقطره اشک آروم از چشمم پا هی، محکم مچمو گرفته بود . از درد اشکم در اومد و ناخوداگاه  کردیدرد م یحساب دستم

 . پارسا با تعجب نگام کرد .

 ؟ یکنیم هیشده ؟ چرا گر یحرص : چ هیو  یبا نگران پارسا

 : ....... من

 گفته ؟ يزیکرده ؟ چ يکار کهیشده ؟ اون مرت یچ گمی: م تیعصبان یبا کم پارسا

 آروم : نه ! یلیخ من

 ؟ یکنیم هیشده ؟ چرا گر ی: پش چ پارسا

 آروم ) .... دستم . یلی: پارسا......... ( خمن

 ؟ ی: چ پارسا
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کم منو به  هیشونه هام و  نیولش کرد و اون دستش رو گذاشت ب عیحکم گرفته . سرمتوجه شد که دستمو م هویخودش  بعد

 خودش فشرد .

 ...... حواسم نبود ..... شرمنده ..... دی.... ببخش ي: وا پارسا

که گذشت منو از خودش جدا کرد و  کمیمهربون و آروم حرف زد آروم شدم .  نجوریا یچرا وقت دونمینم یول کردیدرد م دستم

 با انگشتش اشکمو پاك کرد .

 ؟ یبودم که حواسم نبود . چرا زود تر نگفت یحرص کهی...... انقدر از دست اون مرت دی: ببخش پارسا

 ! يبود یعصبان یلی: آخه خ من

 . رفتمیباهاش م رفتیآخر جشن از کنار پارسا جم نخورم مدام دستم دور بازوش بود و هر جا م تا

********************************** 

 ....... گهی...... پاشو د ی...... پارم ی: پارم ساناز

 برگشتم ، بزار بخوابم ! 2ساعت  شبیشو ! د الیخیکه چشمام بسته بود خواب آلود گفتم : ساناز ب یحال در

 ..... تلفن باهات کار داره . نمی: پاشو بب ساناز

 . زنمیخودم زنگ م ؟ بگو بعدا هی: ک من

 خبر خوب برات داره . گهی....... پارسا پشت خطه م گهی: اه ..... د پاشو د ساناز

 . دمیفشنگ از جام پر مثل

 : کو ؟ تلفن کجاست ؟ من

 . رونی. بعد هم با اخم از اتاق رفت ب ریبگ ای: ب ساناز

 : الو ؟ پارسا ؟من

 ؟ نیجواب بد نیدیپشت خطم افتخار نم قستی: سالم خانم خوش خواب ! ده دق پارسا

 ؟ هی! خب ؟ خبر خوشت چ هیچه حرف نی: ا من

 اومده . ایبه دن یبرف يکره  شبی: د پارسا

  ي؟ وا يبا ذوق گفتم : جد من

 ؟ میبر يای: آره االن نورمن زنگ زد . م پارسا

 . امیکه م ی: آره آره ، پس چ من

 ! انیکدومشون م نمیبب زنمی، به بچه هم زنگ م شتمیپ گهیساعت د میخب من تا ن یلی: خ پارسا

 . خداحافظ . شمی: باشه ، من االن حاضر م من

 : فعال . پارسا

 کردم . يا قهیدق 5حمام  هیتو حمام و  دمیپر عیذوق سر با
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خوشم اومد  یلیخ یبار که رفتم اصطبل از برف نیدوستش داره ، اول یلیپارساست که خ يمزرعه  ياز اسب ها یکی یبرف

اسب خوشگلم  یرو داد به من . حاال برف یچطور شد که روز تولدم برف دونمینم یبشه ول یکس سوار برف چیه ذاشتیپارسا نم

 چقدر منتظر بودم . یدار شده ، آخ ین ین

 . کنهیپس خودشم باز م نجاستیزنگ اومد . ساناز ا يکه صدا کردمیم شیآرا داشتم

 .... پارسا اومد . ای... ب ی: پارم ساناز

 : اومدم . من

 . رونیب دمیو کاله و شالمم برداشتم و دو فیو پالتو و ک دمیچکمه هامو پوش عیسر

 : سالم ..... من آماده ام ! من

 آماده ؟ یگیم نیبا تعجب : تو به ا پارسا

 : آره ..... خب ...... چطور ؟ من

راستت بازه ، پالتو و کاله و شالتم که دستته ، عطرتم که  يپا يچکمه  پیکه خندشو کنترل کرده بود گفت : ز یدر حال پارسا

 آماده ؟ یگیم نی! تو به ا يزدیم یتو راه داشت

 حاضر شم ! شدینم نیاز ا عتری: اوووف ، خب سر من

تا  یندلبودم تا کل موهامو بفرستم توش رو از دستم گرفت و نشوندم رو ص ریبا خنده اومد کالهم رو که باهاش درگ پارسا

 بزاره . يخودش برا

 داره . يری، با کاله هم درگ نشی: تو رو خدا بب پارسا

 ! زارمی، اصال نم رونیب زهیریطرف مو هام م هیهر دفعه  گهید شهی: خب نم من

 .  يخوری! موهات نم داره ، سرما م زارمیرو نم ی: ا چ پارسا

و شالمم  دمیپاشدم و پالتومو پوش عیدستش باال نگاه داشت و کال هم رو گذاشت . سر هیآروم موهامو جمع کرد و با  پارسا

نگاهم  يجور هیتو دستشه  نمیپارسا آست دمینگاه داشته . برگشتم د نمویآست یکی دمیانداختم و خواستم برم طرف در که د

 .  کنهیم

 !  کنهینگام م يجور هیچشه ؟  گهید نیا وا

 نرفت ؟ ادتی يزی: چ پارسا

 . ی: ها ؟ آهان ! .... ممنون کالمو گذاشت من

 نبود . نیمنظورم ا یول کنمی: خواهش م پارسا

 استفهام نگاهش کردم .  با

 ! پتی: ز پارسا

 : ها ؟ من
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 ! استیسه دکمه ا نیندارم ! شلوارم از ا پینگاه به خودم کردم . من که ز هی

 . گمیچکمتو م پیگفت : ز کردیکه به زور خندشو کنترل م یکالفه و در حال پارسا

 چکمو بستم . پیگفتم و خم شدم ز یآهان هیلبخند کوچولو زدم و  هیخودم  یخنگ از

تا آماده شن ، باران هم سرما  ششیاومد پ یفردا کنفرانس داشت و بهزاد م ياومدن ، ساناز که برا یکدوم نم چیها ه بچه

 مزرعه . میرفت ییمنو پارسا دوتا جهی، در نت ومدین شهیهواش سرده بدتر م خورده بود و گفت مزرعه

 

 

که  ياصطبل . وا میرفت میگرفت برد تو عمارت ما هم مستق لمونویخدمتکار مزرعه اومد استقبالمون و وسا نایت میدیرس یوقت

 . زمیچقدر نازه ! عز نشیپارسا بب يکره و گفتم : وا شی. رفتم پ دیسف هیکوچولو يکره  هیچقدر نازه 

 قشنگه . یلی: آره خ پارسا

 نازش کنم . یه خوادیدلم م زمی: عز من

 . شمیتلف م ی. دارم از گشنگ میصبحانه بخور میبر ایفعال ب یخب ول یلیبا خنده گفت : خ پارسا

 ؟ ي: ا تو صبحانه نخورد من

 واب بودم .بهت زنگ زدم تو تخت بودم ، نورمن که زنگ زد خ ی: نه ! وقت پارسا

 : ا ا خوب پس ، منم خواب بودم !  من

 ؟ می. بر نیدار فیپشت تلفن مشخص بود که در خواب ناز تشر ی: بله از معطل پارسا

 . می: بر من

 . چسبهیمزرعه رو دوست دارم ، به آدم م يصبحانه ها نیکه چقدر من ا يتو عمارت ، صبحانه حاضر بود . وا میهم رفت با

عالمه اتاق داشت من که تا حاال حال نکردم تمامش رو  هیعمارت کال  نیاتاق خودمون . ا میاز صبحانه هر کدوم رفت بعد

. اتاقا  میخودمون مشخص کرد يرو برا یاتاق هیمزرعه هر کدوم  میو اومد میکه با پارسا دوست شد یبشمارم . از اون موقع

به  دیجد هیریتصو یصوت ستمیبزرگ با س يو یت هیو  کیدست مبل ش هیکه  شتسالن دا هیباال بود . طبقه باال  يطبقه 

 سیدر هم آخر راهرو بود که سرو هیراهرو هم داشت که هشت تا در رو در رو داشت و  هیشده بود  دهیچ کیش یلیصورت خ

اتاق راهرو سمت چپ  نیپارسا آخر سمت . اتاق هیسمت ، چهار تا هم  هیتا اتاق بودن ، چهار تا  8در هام هم  هی. بق هیبهداشت

 بود . شیبود ، اتاق منم رو به رو

و امروزم که  دمیخواب 3ساعت  شبیاتاقم فقط چکمه ها و پالتو و شال و کالهمو در اوردم و ولو شدم رو تخت . د دمیرس یوقت

 خواب خوب به بدنم بدهکارم . هیشدم ، پس  داریزود ب

 ! ستیچرا همه امروز قصد کردن خواب منو خراب کنن ؟ دست بردار هم که ن!  دهیدوباره داره تکونم م یکی اه

 ؟  هیخمار گفتم : هوم ؟ چ ي. با چشما دهیپارسا خم شده داره تکونم م دمیچشمامو باز کردم د آروم
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 . دمیتا حاال دارم تکونت م ی! از ک يشد داری: خدا رو شکر باالخره ب پارسا

 ؟ ي! چکار دار دارمی! ب يدیبه مقصودت رسآلود گفتم : خب حاال که  خواب

 نشست رو تخت . پارسا

 ؟ حوصله ام سر رفته . یخوابی: پاشو چقدر م پارسا

 : خب من چکار کنم ؟ برو بزار بخوابم ! من

 هم ندارم . يخب تنهام کار گهی: پاشو د پارسا

 اونا بزار منم بخوابم . شیبرو پ نیخانم و نورمن چ يو مار نای: پس ت من

 رفتن . یساعته رفتن مادر نرمن حالش بد شده بود همگ 2: اونا  پارسا

 که سر تورو گرم کنه ؟ ستیمزرعه ن نیتو ا یچکیه یعنی:  من

رفت کارکنان مزرعه هم که بعد کارشون رفتن خونه هاشون . منم دو ساعته  شیساعت پ 2: نه ! نورمن که با خانوادش  پارسا

 . گهیسر رفته . پاشو د یی، حوصله ام تنها کنمیم نییرو باال پا يو یت يم کانالهادار

مامان پاشو  گهیشده اومده م داریکه زودتر مامانش ب يآخرشو انقدر مظلوم گفت که دلم براش سوخت . مثل بچه ا جمالت

 تنهام .

 اومدم . نییخب برو پا یلی: خ من

متوجه شدم دوش اتاق خرابه پس  یخوابم بپره ول نیکه ا رمیدوش بگ هی خواستمیماتاقم شستم ،  سیو صورتم رو سرو دست

 حمام . الیخیب

که پارسا نسکافه خوره پس  ییاز اونجا یول يچا هأیداغه و ترج هیدنینوش هی زیچ نی. االن واجبتر ستین دمید نییپا رفتم

 نسکافه .

که  رونیب امیب نتیاز کاب عیزد رو شونم . از ترس اومدم سر یکیکنم که  دایتا بسته نسکافه رو پ نتیکمر رفته بودم تو کاب تا

 رفت .  یاهیو از درد چشام س نتیکاب يسرم محکم خورد باال

حس  یچشامو باز کنم ول تونستمی، از درد نم رونیب کشمیکمرمو گرفته داره م یکیمتوجه شدم  یلحظه منگ بودم ول چند

 .  دمیپارسا رو شن ينرم فرود اومدم و صدا زیچ هیرو  کمی، بعد از  ستمین نیکردم رو زم

 ؟ چت شد ؟ ی: خوب پارسا

 سرم ........ يناله گفتم : آ با

 شده ؟ یچ نمی: بزار بب پارسا

 در اومد . غمیبه سرم آورد که ج يفشار هیسرم برداشت و  يزور دستمو از رو به

 : ورم کرده ! پارسا

 ؟ يدیفشار م يدارآزار  دونستمیخودمم م نوی: ا من
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 نشکسته باشه ! نمیبب خواستمی: ا نه ! م پارسا

  ي؟ آ یفهمی: اونوقت با فشار دادن م من

تا  یاومد تو دهنم ول ینیریش زیچ هی.  رفتیم جیگ یرفت آشپز خونه و من دوباره چشامو بستم چون سرم اساس حرفیب پارسا

کم که نفسم جا  هیپشتم ،  زدیبه سرفه افتادم . پارسا از هولش محکم م دیتو گلوم و شد دیاومدم مزش کنم و قورتش بدم پر

 اومد .

 : ول کن کمرم شکست ! من

 بپره ! رونیکه ب زنمیتو گلوت م دهیباز ؟ خب پر يشد ی: چ پارسا

 ؟ یمنو بکش يدار می! انگار تو امروز تصم یشکستیم یکه کمرمو داشت ينجوری: ا من

 ؟ یچ یعنی: وا  پارسا

از ضربه زدنت  نمیا يکردیخفم م یآب تو دهنم که داشت ختنی، اون از ر شدمیم ياون از ترسوندنت که داشتم ضربه مغز : من

 . شکستیکه کمرم داشت م

بود  دهیپر نیریش زیکردم آب قند به خوردت بدم ، زدم به کمرت چون چ یسع نیواسه هم ی: خب فکر کردم از حال رفت پارسا

 حاال ؟ یتو گلوت و خطرناکتر بود . خوب

 : آره بهترم .  من

 ؟ ینتیتا نصفه تو کاب دمی؟ اومدم د يکردیچکار م نتی: تو کاب پارسا

 رو شونم که بپرم ؟ يزدیم دی: خب با من

 دیرسیصدا بهت نم يزدیو پاکتا رو به هم م کایپالست یو داشت نتیکاب يآخه کلتو کرده بود ي: صدات کردم متوجه نشد پارسا

! 

 دنبال بسته نسکافه بودم . زدمی: به هم نم من

 . هی: آها تو کشو سوم پارسا

 خب . یلی: خ من

 از خودن آب قند حالم بهتر شد .  بعد

 

 

دو تا نسکافه درست کردم و اومدم . فنجون خودمو گذاشتم و فنجون پارسا رو هم گذاشتم جلوش اومدم دستمو بکشم که  رفتم

 .گرفتش 

 شده ؟ ی: چ دیپرس یبا نگران پارسا

 دور مچمه . يامتداد نگاهشو گرفتم متوجه شدم منظورش کبود یلحظه گر گرفتم ، وقت هیتماس دستش  از
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 . ستین يزی: چ من

 و نشوند کنارشو برگشت طرفم . دیکش دستمو

 پس ؟ هیچ نی: ا پارسا

 . ستین يزی: گفتم که چ من

 محک..... يزیچ هی: دور مچت تا چند سانت باالترش کامال کبوده معلومه  پارسا

که .......  شبهی؟........ مال د يکبود نی؟ ا شبهیادامه داد : نکنه ما د یاضطراب و نگران کمینگاهم کرد و با  رهیچند لحظه خ هی

 دستتو گرفته............. گرفته بودم ؟ کاره منه ؟

 يپارسا داره رو دمیگرم رو مچم سرمو بلند کردم که د زیچ هیندادم . چند لحظه بعد با احساس  یو جواب نییانداختم پا سرمو

. ضربانه قلم باال رفته بود  مینجوریا شهیم یچم شده چند وقت دونمیگرمم شد . نم یکارش حساب نی. از ا بوسهیها رو م يکبود

. 

 ...... خواستمی...... شرمده به خدا نم ي: وا پارسا

 حواست نبود . يبود ینبود خودتم عصبان يعمد دونمی: اشکال نداره م من

...... واقعا حواسم نبود که محکم گرفتم  دیکردم ببخش یقاط هوی کشتتیداره به زور م دمید یوقت کستیاون مرت ری: تقص پارسا

 چکار کردم ! نی...... بب

که کارش کامال  دونستمیاون واقعا ناراحت شده بود و منم م یالتزده بودم ولخج یاز برخورد دست پارسا با دستم حساب نکهیا با

 گذاشتم رو دستاش و گفتم . گموی. دست د کردمیآرومش م دیبود پس با ياراد ریغ

 .  یخودتو ناراحت کن ستیالزم ن ينبود و خودتم متوجه اش نشده بود يعمد دونمی، م ستمی: پارسا ! من ناراحت ن من

 . دیبوس مویشونیول کرد و پ دستمو

 ! واقعا شرمندم . یخانم یلی: خ پارسا

. واقعا چم  زدیمن هنوز گرمم بود و قلبم محکم م میزدیکه حرف م ی. تمام مدت میصحبت کرد یو کم میهامونو خورد نسکافه

 شده ؟

سنگا و راه بند  ریکردن ز رید نفر گکرده و چن زشیاومد و گفت که کوه کنار جاده ر یکیکه  کیبود و هوا تار 7ساعت  يطرفا

 . رونیرو بکشن ب نیمسدوم کننیم یدارن سع یو اهال کشهیطول م انیبخوان ب کوپتریاومده و تا امداد گرا با هل

 کمکشون . رمی: من م پارسا

  امیمنم ب سای: وا من

 : نه خطرناکه ! بمون تو مزرعه . پارسا

 .  امیتحمل کنم بمونم پس باهات م تونمینم امیتو هم هست ، منم م ي: اگه خطرناکه برا من

 ؟ يدیها ! فهم یشینم کینزد ادیز یخب ول یلینگاهم کرد و گفت : خ مردد
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 : آره صبر کن اومدم . من

 یی. سوعوض کردم  دمشونیپوشیم يزانو بودند و موقع سوار کار ریبدون پاشنم که تا ز يپاشنه بلندم رو با چکمه ها ي چکمه

جاش گذاشته  نجایا شیهم داشتم که سه هفته پ یکوتاه کرم يپالتو هی.  دمیسه ربعم پوش نیبلوز آست يرو مویشرت مشک

انداختم تو  یچند تا باند و چسب و چند تا پد الکل هیاول يآخر از تو جعبه کمک ها ي. لحظه  دمیبود اونم پوش میبودم و ضخ

 بود .  ری. جعبه کمکها دست و پا گ بمیج

سنگها رو پوشونده بودند وضع بدتر شده بود . جاده  يکرده بود و با برفا که رو زشیمحل حادثه . کوه بدجور ر میرفت نیماش با

مثل تونل درست کنند تا  یراه کردنیم یداشتن سع یهوا کار مشکلتر شده بود . اهال یکیتار لیکامال بسته بود و به دل

که بره داخل و به  خواستنیرو م یکس یتونل باز شد ول هیساعت  مین هی. بعد از  شنبک رونیبکه زنده بودند رو  ینیمسدوم

. پارسا داوطلب شد که بره و از داخل  رونیبکششون ب گهید یکیو از نصفه هم  ارتشونیمسدوم ها کمک کنه تا نصفه راه ب

که زور داشته باشه و تو جمع  خواستیرو م یو کسکرده باشن  ریآخه احتمال داشت که گ رونیمسدوم ها رو تا نصفه بکشه ب

از نصفه راه مسدوم رو  دیکه با یدوم یناج لیرو تحو یاول یو رفت داخل . وقت ومدیتر بود . هر کار کردم کوتاه ن دهیپارسا ورز

دن یزحمت کش یتکون بده پس با کل تونستیبود و نم دهید بیداد گفته بود که سه نفرن . نفر دوم پاش آس رونیب دیکشیم

 . ختنیخوردند و جابه جاشدن و ر یسنگها تکون سخت هوی.  ریبگ لیرو تحو یو دوباره اقاهه رفت تو تونل تا سوم رونیب

 کرد ! زشیخدا ! ر ایاز پشت داد زد :  یکی

 برم .گرفتم و نذاشت جلوتر  یکیسمت تونل که  دمیحرفش احساس کردم خونم تو رگام منجمد شد . پارسا ! دو نیا با

 . نی: خانم خطرناکه جلوتر نر بهیغر

 با داد : ولم کن ...... اون تو موند .......... بذار برم ......... اه  من

 ! زندن . رونیب انیداد زد : دارن م یکی نکهیجلوتر برم تا ا ذاشتنیتقال کردم نم یچ هر

اون دو  رونیدوم و مسدوم اومدن ب یکه فقط ناج دمید یوقت یول انیب رونیصدا دست از تقال برداشتم و منتظر شدم تا ب نیا با

 . یسمت ناج دمیکه گرفته بودنمو هل دادم و دو ينفر

 کو ؟ یناج یکی: آقا پس اون  دمیهول پرس با

 ...... موند تو .. زشیموقع ر ی.... : متأسفم ول

 بودم .  دهیترس یلی، خ دیکشیم ریگرفته بود ، قلبم ت میگر! نه !پارسا ......  ای. نه ! خدا نیسست شد و دو زانو افتادم زم پاهام

 هیراه مونده بود که بعد از خروج اون دوتا با  هیهق هق خواستم برم سمت تونل که حاال سنگها جلوشو گرفته بودن و فقط  با

 گرفتم و مانع رفتنم شد . انسالیمرد م هیمونده بود .  کیراه بار هیفقط  گهید کهیکوچ زشیر

 خطرناکه . يجلو بر یتونی: کجا ؟ نم مرد

 برم کمکش . دیاومد گفتم : تو رو خدا ولم کن با یم رونیو ترس قلبم داشت از دهنم ب هیکه از فرط گر یدر حال من

 . کننیکنه ! تا فردا صبح حتما امدادگرا راهو باز م زشیامکان داره بدتر ر میسنگها رو تکون بد میتونی: نم مرد
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 . مشیاونجا بزار شهینم فتهیبراش ب یصبح امکان داره اتفاق: تا فردا  من

 . میبهش برس میتونیپس نم میسنگها رو تکون بد شهی: گفتم نم مرد

 یمونده ! ول کیراه بار هی ستیگفت : راه تونل کامل مسدود ن دیبا ترد دیبود حرفامونو شن دهیمرد که تازه از کنار تونل رس هی

 . شهیاز اوجا رد نم یهر کس

 ؟ نه ؟ شمیمن رد م یگفتم : ول عیسر

 خطرناکه ! یلیخ یول نیشیفکر کرد و گفت : فکر کنم .... احتماال رد م یجوان کم مرد

 تنهاش بزارم . تونمی! نم رمی! من م ستی: مهم ن من

 

 

 

که تونل چطوره و طور حرکت کنم  حیتوض یآب بهم دادن کم يبطر هیبا اصرار من قبول کردن  یول خواستنینم نکهیبا ا اونا

کنه  زشیفشار وارد شه و دوباره ر دیبرگردم چون شا شمیتنگه و به زور رد م یلیراه خ دمیکنم به سنگها نخورم و اگه د یو سع

براش افتاده باشه  یاتفاق نکهیفکر ا یپارسا بود حت شی، تمام حواسم پ گنیم یچ دمیو فقط فهم دادمیگوش نم بای. من تقر

 .  کردیم وونمیفکر اتفاق بد هم د یبهش وابسته شده بودم و حاال حت یلیمدت خ نی. ا لرزوندیتمام تنمو م

 گهیمدت د هیو مانعم بشن و  انیب نکهیامداد از ترس ا يها کوپتریهل دنیو سفارش درست همزمان با رس ییراهنما یاز کل بعد

. واقعا سخت  رفتمیجلو م زیخ میوارد شدم . چراغ قوه  رو بسته بودم به سرم و داشتم ن کیه باراز را عیپارسا اون تو بمونه سر

 یپس حت ارمیبهشون ب يفشار نیکوچکتر تونستمیبود و با توجه به حساس بودن موقعت سنگ ها نم کیبار یلیبود راه خ

 یبودن من وارد تونل شدم و سع دهیکه فهم اومدیامدادگرا داشت م يکم که جلو رفتم صدا هی.  کردمیزانومم به کنار خم م

چلو  زیخ نهیو س کردمیداشتم تو دلم دعا م ربهشون نکردم . همونجو یداشتن قانعم کنند برگردم . منم که عمرا برگردم توجه

دم : پارسا ...... تونل داد نزنم و صدام اصال باال نبرم پس آروم صدا ز يگفته بودن که تو ی. اهال دمیناله شن يکه صدا رفتمیم

 پارسا 

 !  نجامیهمراه با ناله اومد : من .... ا فشیضع يصدا

 نکهی. تا ا شدیناله اش واضح تر م يصدا رفتمیجلوتر م ی. هر چ ادیمتوجه شدم که کجاست و صداش از کجا م گهیصداش د با

 . ادیکه احساس کردم صداش از پشت اون سنگها م یسنگ يتوده  هیبه  دمیرس

 ؟ یینجای؟ ........ ا يشنویپارسا ........ صدامو م:  من

 ؟  یکنیچکار م نجایگفت : تو ا یبا لحت متعجب پارسا

 توده ام ....... حالت خوبه ؟ نیمن پشت ا نی: بب من

 دارم !  يزی: خونر پارسا
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 . دنی: پارسا تحمل کن امدادگرا رس من

کنن  ریداره اگه د يزیاون گفت خونر ای. خدا دادیجواب نم یمنتظر موندم جواب نداد . چند بار بازم صداش کردم ول یچ هر

 دی. تا نصفه که رس دنیکش رونیتوده سنگها رو ب يعجوالنه شروع کنم از باال میتصم کیفکر باعث شد تا با  نی؟ ا یچ

محکم  شیکیو  نییپا ختیده بکشم داخل که چند سنگ تکون خورد و رش بازکه  ی. خواستم خودمو از راه نمشیتونستم بب

 نفهمم. يزیچ گهیبره و د یاهیخورد به سرم و باعث شد چشمام س

و درك کردم و سرمو بلند  تیموقع هیبعد از چند ثان یتو سرم به هوش اومدم . اول متوجه نشدم ول ياحساس سوزش بد با

 يکرده بود و انگار ریراستشم گ ي. سرش غرق خون بود و پا دمیدیبود و من حاال پارسا رو کامل م ختهیکردم . سنگها کامال ر

اندازه اتاق  بایتقر ییفضا هی يطرفش . پارسا تو دمیبود . خودمو کش ردهک يبد يزیداشت چون اونم خونر یقیزخم عم

سنگها تکون  نیدادن دوباره ا هیبا تک یارش نشستم ولسمتش و کن دمیکرده بود . خودمو کش ریبا ارتفاع کمتر گ یآسانسور ول

کردن و راه باز  زشیسمتش ر امیب واستمکه من خ نیبرنامه داشتن هم نامیمسدود کردن دوباره . انگار ا بایخوردن و راهو تقر

 دوباره راه رو مسدود کردن انگار درِ ! دمیشد حاال هم که رس

سرد بود . نبضشو گرفتم  یلیسرشو گفتم و خمش کردو خوابوندم رو پام آخه حالت نشسته بود و گردنش کج بود . تنش خ آروم

تا  کردمیگرمش م دی. با نهییپا یلیهوا حتما فشارش خ يسرد نیکه ازش رفته و با ا یبا خون دونستمی. م زدیکند م یلیخ

تکون  کمیرو صورتش  دمیکه بهم داده بودن رو پاش ياز آب بطر کمیداختم روش . ان مکنند . پالتومو در اورد دامونیامدادگرا پ

به هم تا گرمش بشه . چند بار زدم تو صورتش تا  دمی. دستاشو گرفتم تو دستم و ها کردم و مال دیلرزیبدجور م یخورد ول

 چشماشو باز کرد .

 . یخوابب دیشو !........ نبا داری: پارسا ........ پارسا نخواب ب من

 ؟ یی.....نجا..... يناله کنان گفت : ا پارسا

 ....... باهام حرف بزن ..... یبخواب دی...... پارسا نخواب ....... نبا نجامی: آره من ا من

مدام باهاش  ی. پارسا چند بار چرت زد ول میینجایساعت است که ا 5از  شتریما ب یعنی نیو ا شدیچراغ قوه داشت خاموش م نور

پارسا  ي. برا کنیکه امدادگرا نزد دادیم نیخبر از ا اومدیکه م ییصداها یول دمیلرزیتا نخوابد . از سرما داشتم م زدمیحرف م

 یسرد بود . خواب نبود ول یلیصورتش خ یگرمش کرده بود ول يتا حدود نیمن روش بود و ا يلتوواقعا نگران بودم . درسته پا

 يادیز گهیهم پارسا د یسردم بود و از طرف یلی. خودم خ شدمیکه متوجشون نم کردیمه مزمز ییها زیهم نبود . چ اریکامال هش

هم من . مدام ناله  شدیهم صورت اون از گرم م نجوری. ا لمبود ، پاهامو جمع کردم و پارسا رو تا کمر گرفتم تو بغ خیصورتش 

 مطمئن بشه که تنهاش نذاشتم .  خواستی، احتماال م کردیو اسممو صدا م کردیم
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حال من اصال خوب نبود مدام چشمام  یول کردی. پارسا همچنان ناله م گذشتیاز خاموش شدن چراغ قوه  م يادیز زمان

 گهیشده بودند که کم کم د کینزد یلیخ گهیکه هر آن ممکنه غش کنم . صدا ها د کردمیو احساس م رفتیم یاهیس

 و چشمام بسته شد . بمونم  ارینتونستم هوش

به دستم  يزیچ هیهم داره  ییآقا هیو  خورهیهستم که داره تکون م یطیمح هیچشمامو باز کردم متوجه شدم که تو  یوقت

تو  گهیکه م دمیمتوجه نشدم فقط فهم ادیگفت که ز ییزهایچ یخاص يکجام که با لهجه  دمیبه زور پرس کنهیم قیتزر

 . مارستانیب میریم میو دار میآمبوالنس

توش . کامال حلم خوب  ختنیسرم بهم وصل کردن و چند نوع آمپول هم ر هیاز سالم بودنم  نانیکامل و اطم ناتیاز معا بعد

 . دمیشن ییآشنا يصدا هیپرستار سمج بودم که  هی، در حال کل کل کردن با  ذاشتنینم یپارسا ول شیبرم پ خواستمیبود و م

 خانم .... سی... : پارم

 بود . یمهران همون دوست پارسا که تو مهمون دمیطرف در که د تمبرگش

 : سالم  من

 : سالم حالتون بهتره ؟ مهران

 : ممنون من خوبم .... پارسا در چه حاله ؟ من

 . زنهیبا لبخند گفت : به لطف شما زندست و داره غر م مهران

 از دست داده ... يادی: حالش چطوره خون ز من

در کل خوبه فقط نگران شماست و با حرف  یراستش و دست چپش هم شکسته ول ياز دست داده پا يادی: بله خون ز مهران

 .  نیکه شما خوب شهیهم قانع نم یکس

 ! زارنیپرستارا نم نیا یول ششیبرم پ خوامیهم داشت ...... م يزیکرده بود و خون ر ریپاش ، آره گ ي: وا من

 ؟ نیبوده که کرد ياون چه کار نمی...... بب میریسرمتون تموم بشه با هم م نی: صبر کن مهران

 : کدوم کار ؟ من

 ؟ زشیداخل اون تونل در حال ر نیبر نیکرد سکی: چطور ر مهران

 زده بود !  خی کردنیم داشیپارسا تا پ رفتمینرم ........ اگه نم شدی...... نم کنمیخواهش م ي: وا من

به زور  یول نیبود هوشیب نکهیحال هردوتون بد بود ، با ا میکرد داتونیپ یوقت نیکرد يادیز سکیزم ربا ی: بله ول مهران

 . میپارسا رو از بغلتون در اورد

 . دمیخجالت کش یحرفش حساب نیا با

 هیشد . دوباره  رهیاتاق آقا پدارم از اتاق خارج شد و دوباره بهم خ کیطرف اتاق پارسا . نزد میاز اتمام سرم با مهران رفت بعد

 شدم . یحال

 : سالم  من
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 ؟ ی: سالم خوب دیپرس یپدرام با نگران آقا

 : ممنون بهترم . من

 : پارسا در چه حاله ؟ مهران

شده و ما  تیزیچ گفتیبلند شه م خواستیصدا راه انداخته بود م شیپ قهیده دق نیپدرام کالفه گفت : خدا رو شکر اومد آقا

 ! میگیبهش نم

 : با اجازتون من برم داخل ! من

 : بله برو . پدرام

چشماشو باز کنه همونطور شروع کرد  دیزحمت نکش یبود ، حت داریب یبود و چشماشم بسته بود ول دهیوارد شدم دراز کش یوقت

 غر زدن .

کردن من  یراض يبود ....... به جا نجاین ابرم ..... اگه خوب بود اال دیصد بار ....... خودم با نی: نه پدارم ..... بازم نه ..... ا پارسا

 ! اریب ریلچیبرو و

 . زدیبود چشماشم که بسته داشت غر م دهیگرفته بود مثل بچه ها دراز کش خندم

 و زدم رو دستش . کشینزد رفتم

 . شمیخودم پا م ياوردینداره ..... ن دهی: نکن ..... فا پارسا

 گفتم : پارسا .... آروم

 محکم بغلم کرد . یدست هیو  دیحرکت با دست چپش دستمو کش کیرد و با چشماشو باز ک عیسر

 داشتم . یداغ شدم باز ، احساس خوب دادیبود و داشت فشارم م نشیکه سرم رو س همونطور

 .... یاز نگران مردمی...... داشتم م یو گفت : خدا رو شکر سالم دیکش ینفس راحت پارسا

 آقا پدارم معلوم بود . ی: بله از کالفگ من

 کنار تختش نشستم . یاومدم و رو صندل رونیاز آغوشش ب آروم

 .....دیند یبی؟ آس ی: خوب پارسا

 شده ؟ یچ تیشونیادامه داد : پ یشد و با نگران میشونیباند رو پ متوجه

 ؟ يهم نخورده .... تو چطور هیبخ یخراش سادست حت هیفقط  ستین يزی: چ من

 : خوبم فقط پام درد داره ! پارسا

بلند شدم و برگشتم طرفشون ،  یموقع در باز شد و بهزاد و پشت سرشم به نوبت ساناز و باران وارد شدن . از رو صندل نیهم

 کرد و بعد هم محکم بغلم کرد . میاومد طرفم و شونه هامو گرفت و کامل بررس عیبهزاد سر

 ؟ يدیند یبی؟ آس یپارم ی: خدا رو شکر ...... خوب بهزاد

 !  شکنمیقطعا م يفشارم بد نجوریاگر هم یول دمیند یبیگفتم : خوبم .... نه آس شدمیکه داشتم له م یدر حال من
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 فاصله گرفت . یولم کرد و ازم کم بهزاد

 . نجایا میدیچطور رس یمارستانیشده و تو ب یزنگ زد و گفت چ ییآقا هی یوقت یدونینم یپارم ي: وا بهزاد

 زنگ زدن ؟ مارستانیخوبم ، از ب ستین میزی: من چ من

 که بعد از باران با آقا پدارم اومده بودند داخل جواب داد : نه ! من زنگ زدم ..... پارسا خواست . مهران

 ییایموم نیکه چپ و راست شکسته ...... ع نمیبیرفت طرف تخت و زد رو دست پارسا و گفت : به سالم آقا پارسا م بهزاد

 ! یچیدپبان

 بهم .  رستیخنده . برگشتم سمتشون که متوجه شدم آقا پدارم کماکان خ ریو و ساناز و باران زدن ز مهران

مهران و پارسا با بهزاد برگشتم . از  يسر به سر پارسا گذاشت و دل هممون از خنده درد گرفت با اصرارا یبهزاد کل نکهیاز ا بعد

و  نداختیدو ساعته بخاطر رفتنم به مزرعه با پارسا راه م یسخنران هیبفهمه چون مطمئنن  يزیخاله چ خواستمیکه نم ییاونجا

 باهاش رفتم ، رفتم خونه خودم .  ییاکه چرا تنه کردیدعوام م یکل

 

 

 

 

دو شب هم مجبور شدم تو دفتر  یشرکت با من بود حت يهفته کل کارها هی نیشد . تو ا يبستر مارستانیهفته تو ب کی پارسا

پارسا .بعد از مرخص شدن آقا پدرام نذاشت پارسا بره خونش و برد خونه  دنیرفته بودم د یساعت 4-3 هیبمونم چون تو روز 

 خودش .

خودش داشت .  ئدیبه تا ازیمدارك بود که ن يسر هیپارسا چون  دنیبرم د یکردم تا بتونم دو ساعت میباالخره وقتمو تنظ امروز

..... آقا پدرام  دونمیمعذبم ، نم يجور هیباهاش در تماس بودم .  یمن فقط تلفن یول ششیرفته پ يمدت بهزاد چند بار نیتو ا

بهم نگاهم  ی.... وقت هیجور هی.... نگاهش  شمیم يجور هی نمشیبیچرا هر وقت م دونمیمن یول هیخوب یلیبه نظرم مرد خ

 . دونمی.... نم شمیم يجور هی کنهیم

 برم . یبود ...... پس مجبور شدم با تاکس رگاهیخه مال خودش تو تعمخودم دست بهزاد بود آ نیماش

 در رو برام باز کرد . انسالیخانم م هیشدم و زنگ رو زدم .  ادهیپ هیاز حساب کردن کرا بعد

 : سالم . من

 خشک شده بود . نجوریو جوابمو نداد ..... هم کردیبا تعجب نگاهم م خانمه

 تعجب دوباره گفتم : سالم ...... خانم ؟ با

 ..  نییآقا پدرام اومد که تازه از پله ها اومده بود پا يصدا همونموقع

 ؟ يمار هی) : کیسی(به انگل پدرام

........ 
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 ؟ ي: مار پدارم

 دخترم ..... بفرما تو ... ییبا لبخند گفت : ا .. تو دیدم در و تا مونو د اومد

 : سالم .... من

 . کنمیم شونییبرو من خودم راهنما ياست گفت : مار يبودم اسمش مار دهیکه حاال فهم یرو به خانم پدرام

 .... نی..... ا یکه انگار شکه بود گفت : ول یبا در حال يمار

 ......  دونمی: برو خودم م پدرام

 با اکراه دور شد . خانمه

 : بفرما تو دخترم .. پدرام

 و بست .تو و در ر میهم رفت با

 مزاحم شدم ... دی: ببخش من

 دخترم . پارسا باالست . هیچه حرف نی: ا پدرام

...  کردمیحس م نجوری....من که ا گفتی... انگار از ته دل م دونمی.... چه م مانهیجور گرم .....صم هیدخترم ....  گفتیم يجور هی

 ! دونمی.... نم کردمیم یجور راحت هیاز دخترم گفتنش احساس 

ور  لشیبود و پاشم گذاشته بود رو دو تا بالش و داشت با موبا دهیاتاق شد و منم دنبالش . پارسا دراز کش هیباال وارد  ي طبقه

 . رفتیم

 اومده ... یک نی: بفرما آقا بد اخالق بب پدرام

 ! ؟......  ییلبخند بزرگ گفت : ا تو هیبرگشت طرف در و با  پارسا

چنان اخم کرده بود که ابروهاش رفته بودند تو هم .... حاال لبخندشو  شیپ قهیتا ده دق نیو رو خدا ببپدرام با حرص گفت : ت آقا

! 

 : ول کن پدرام ! پارسا

 اتاقه ... نیاالن ده روزه تو ا ییرو مبل کنار تختش نشستم و با خنده گفتم : گناه داره آقا پدرام ...... تنها رفتم

 . رونیاد و رفت بو سرشو تکون د دیپدرام خند آقا

 ! نجایا نی: بش پارسا

 سمتش و با استفهام نگاهش کردم . برگشتم

 برگردم . یمجبورم ه نجوریرو تخت رو به روم ا نیبش ایبه کنارش اشاره کرد و گفت : ب پارسا

 بهم دست داد . یحس هیکنار و من نشستم کنارش . از بودن تو فاصله کم کنارش  دیکم خودشو کش هی

 ؟ گذرهیخوش م ستمی: خب .... چه خبرا ؟ ....... من ن پارسا

 )Mendesمندس ( نیاز دست ا شمیم وونهیپارسا نگو که دارم د يگفتم : وا یگردنمو در اوردم و شاک شال
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 ؟ نجاستی: چرا ؟ چکار کرده ؟ مگه هنوز ا دیبا اخم پرس پارسا

شام و ناهار و کوفت  يبرا ادیراست م رهیشرکته ...... چپ م يبهونه ا با هر يبمونه ..... وا هیتا افتتاح خوادیم گهی: آره م من

 .....  کنهیدعوت م

 . ارمیحالشو جا ب دیگفت : غلط کرده ! خودم با یپارسا باز رفت تو هم و عصبان ياخما

 .....  الیخی: ا پارسا ! ب من

 چکار کنم . دونمیخودم م الیخیب رویبا همون اخمش گفت : نه چ پارسا

داشتم . ته دلم  ی. از بودن در کنار احساس خوب میهم حرف زد یکرد و کل ئدیپارسا بودم و مدارکو تا شیپ یساعت کی

 . ادیازش خوشم م یول هیکه به پارسا دارم چ یحس نیا دونمیخوشحال بودم . هنوز نم

مهران و آقا پدرام  دمیکه د ئنیرفتم پاکردم و  یخدا حافظ ششیپ امیب شتریازم قول گرفت ب نکهیصحبت و بعد از ا یاز کل بعد

 نشتن و با اومدن من پا شدن .

 ........ سالم آقا مهران ! دییبفرما کنمی: خواهش م من

 : سالم خانم .... حالتون چطوره ؟  مهران

 : خوبم ممنون . و رو به آقا پدرام ادامه دادم : با اجازتون من رفع زحمت کنم . من

 حاال ... ي: کجا دخترم بود پدرام

 زهیریبهم م زیاگه منم نباشم همه چ ستیبرگردم شرکت پارسا ن دی: ممنون .... با من

 . میشیخوش حال م ایب شتری: ب پدرام

 ..... حتما ...... اتفاقا پارسا هم ازم قول گرفته !  نی: لطف دار من

 کردم و برگشتم شرکت . یاز هر دوشون خدا حافظ بعد

 

 

پارسا ببرم  شیپ رمیتا ظهر که م کردمیم یشده بود و بررس شنهادیکه بهمون پ يو داشتم قرارداددفترم نشسته بودم  تو

 نشونش بدم ، که در زدن .

 .... دیی: بفرما من

و اونم اومد جلو دست داد و نشست روبه روم . منم بعد از سفارش دو تا قهوه  ستادمیباز شد و مهران وارد شد . به احترامش ا در

 نستم .

 ؟ ادیاز دستم بر م ی..... چه کمک نی: خوش آمد من

مندس رو که ظاهرا داره براتون مزاحمت  رهیاون مد انیپارسا و اونم جر شیبعد از رفتن شما رفتم باال پ روزی: راستش د مهران

 رو گفت و ازم خواست تا برگشتنش همراهتون باشم ! کنهیم جادیا
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 فرستاده . گاردیحرصم گرفت ، برام باد يآ

 . کردمیجور دست به سرش م هی: الزم به زحمت انداختن شما نبود خودم  من

 بود ! یحرص یو از دستشم کل رهیگ یحساب گفتی..... پارسا م ستین ی: زحمت مهران

 . نی: شرمنده تو زحمت افتاد من

 من . شیاومد بفرستتش پ اگر کنمیهماهنگ م یدفتر پارسا با منش رمی......... من م هیچه حرف نی: ا مهران

 : ممنون . من

آقا پدرام خونش شده  چارهی. ب میو دور هم باش انیظهر کارامو تمام کردم چون امروز قرار بود بهزاد و ساناز و باران هم ب تا

 ما .  يدارهایمحل د

بود با  یچ دمیکه بعد فهم يزیچ هیبچه ها اوجا بودند و بهزاد داشت سر  میدیرس یخونه آقا پدارم . وقت میبا مهران رفت ظهر

 . ذاشتیکنه پارسا هم نم یرو گچش نقاش خواستی. م کردیپارسا کل کل م

 خوبه . مینقاش گهیداشت به گچ برسه گفت : جون پارسا بزار د یکه سع یدر حال بهزاد

که  بریمن ؟...... درضمن رو فا يپا نیبه ا يداد ری..... چرا گ گهیدست بهزاد رو کنار زد و کالفه گفت : ا .... ول کن د پارسا

 ! یکن ینقاش یتونینم

 ! شهیم کی..... با ماژ تونمیدر اورد و گرفت جلو پارسا و گفت : چرا ... م بشیاز ج کیماژ هی بهزاد

 کم اورده بود ساکت شد .... گهیکه د پارسا

از گروهمون شد . آقا  يو مهران از امروز جزو میشاد و دوستانه خورد طیمح هیبود ناهارو تو اتاق پارسا تو  یخوب یلیخ روز

خرس رو رو گچ  هیبا پارسا بحث کرد و سر به سرش گذاشت و آخرشم صورت  ی. بهزاد کل دیاز دست بهزاد خند یپدرام که کل

..... آقا  کردینگاهم م يجور هیبود ...  يمار يمعذب بودم اونم نگاها زیچ هیفقط از  نیب نی. در ا میدیخند یکه کل دیپارسا کش

 بود از حضورش معذبم . دهیانگار فهم رونیب فرستادشیم میپدرام هم دا

 خودم که دستش بود منو سانازو رسوند خونه . نی، با ماش کردیبعدش با بهزاد که داشت لطف م میبعد از ظهر اونجا بود تا

تو خونه نداشتم .... پس رفتم  يبود پس کار کرده زیباران خونم بود و طبق وسواسش کل خونه رو تم روزیکه د ییاونجا از

 به صحبت کردن . میدرست کرد و نشست يساناز اونم چا شیپ

 پارسا .....  انی.... اول که امتحانات بود بعدم که جر میوقت بود دور هم جمع نشده بود یلیبود خ ی: روز خوب من

 ؟ یگیم یسیو رودروا يسوال بپرسم راستشو بدون پنهونکار هی......  ؟یوقت بود ........... پارم یلی: آره ..... خ ساناز

 شده ؟ يزی: آره ..... بپرس ..... چ من

 هست ؟ يزیتو و پارسا چ نی...... ب ینشده ! ........ پارم يزی: نه چ ساناز

 سوالش جا خورد . از

 : نه ...... چطور ؟ من
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 .... ی: نشد ...... قرار بود راستشو بگ ساناز

 ...... ستیمنو پارسا ن نیب يزی....... چ شمیرتو متوجه نم: منظو من

 نکهیا دنیتو روز رفتن به مزرعه با شن یشدن فشنگ داریباور کنم که که ب يخوایم یعنیگفت :  یحالت مشکوک هیبا  ساناز

... منظورم رفتن تو تونل در حال  يکه کرد يکار ایرفتار پارسا موقع گذاشتن کالهت ......  متیپارسا زنگ زده ..... و مال

 سادست ؟؟؟... هیدوست هی ي..... فقط از رو مارستانیتو ب دنتیپارسا به خاطر ند دیشد يها ینگران ایبه خاطر پارسا .....  زشیر

به خاطر  ریت اخچند وق نیکدوم از رفتارام تو ا چی..... آره ....... ه یبدم ...... واسه خودمم سوال بود ول یجوابشو چ دونستمینم

 .... هیچ دونمیبه همون حسم که نم گردهیبرم نینبوده .... ا یفقط دوست

 ....... ی...... ول ستیمنو پارسا ن نیب یچیساناز ه نی..... بب دونمی: خب .... نم من

 ؟ يدار ی: بهش حس ساناز

 ...... هیچ دونمیدارم .... نم یحس هی: خب ..... چطور بگم ؟ ...... آره .....  من

 ؟  ي؟ دوستش دار ادی: ازش خوشت م ساناز

 ......  ادی: آره خب ازش خوشم م من

 تونهیرفتاراتون نم نی..... ا يکردیم شویو طرفدار ي..... تو هم که مدام مواظبش بود کردیبهت نگاه م يجور هی: امروز  ساناز

 ... ؟ .... هیحست نسبت به پارسا چ نیباشه ...... فکر کن بب لیدل یب

....... من از پارسا  هیچ شهیتر م يکه دارم و هر روز هم قو یحس نیبفهمم ا دیفکر کنم ...... با دیمن با گفتیراست م ساناز

 ؟ .......  یدوستش دارم ؟ ..... اون چ ای.... آره ...... آ ادیخوشم م

 

 

 

 نی. تو ا میشدیجمع م یدو روزشو همگ ای کیپارسا بودم و در هفته  شیمدت هر روز پ نی، تو ا گذرهیماه از اون روز م کی

 یهستن ول یبر چه اساس دونمیهر روزم با پارسا و رفتاراش گرچه نم يها داریساناز فکر کردم و د يبه حرف ها یلیماه خ کی

 برسم ...... آره ....... من پارسا رو دوست دارم ! جهینت هیبهم کمک کرد تا به 

 تونهیپس نم ارهیبه پاش فشار ب ادیز تونهیکه هنوز نم ییشرکت ..... از اونجا گردهیداره برم میماه و ن هی بایرسا بعد از تقرپا امروز

شرکت ، آخر  ارتشیبره دنبال پارسا و ب یکه امروز ک میبحث کرد یکه خونه آقا پدرام بودم با مهران کل روزیکنه . د یرانندگ

 شرکت . میبرم دنبالش تا با هم بر 8از من ، من برنده شدم و قرار شد ساعت  شیپدرام و طرفدار اآق يسر با مداخله 

 خانم در رو باز کرد و دوباره اون نگاهش . يدم در . زنگ رو که زدم مار دمیرس قهیدق 7,54 ساعت

 خانم .....  ي: سالم مار من

 : سالم ...... بفرما تو آقا پارسا باال هستن . يمار
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 پارسا اومد . يرفتم باال اتاق پارسا و در زدم .صدا میتو و مستق تمرف

 . دیی. ...... ها ! بفرما نیلحظه صدا کن هیخانم پدرام رو  ي: مار پارسا

 . رهیپارسا نشسته رو تخت و با کراواتش درگ دمیتو د رفتم

 . ستمین ي: سالم ....... من مار من

 .......  یبرگشت طرفم و با لبخند گفت : سالم ..... خوب پارسا

 چکار ؟ يخوای؟ ......... آقا پدرامو م یکنی........ چکار م ری: ممنون ..... صبحتون بخ من

 ؟ يکراوات ببند ي: بلد پارسا

 گره بزنم ! ونویبلدم مال آقا یببندم ول ستمی: خودم که بلد ن من

 کرد ؟ تیبهزاد به تو هم سرا یکرد و گفت: خوشمزگ زیچشماشو ر پارسا

 ........ من کراوات ببندم ؟ ..... بده من  یزنی: نه ..... آخه حرفه م من

خوب صاف نشسته بود  يکردم .... انداختم دور گردنش و براش گره زدم ....... تمام مدت مثل بچه ها میگرفتم و تنظ کراواتشو

درست  قشمیرو هم بستم و کروات رو محکم کردم .......  یی... کراواتشو که بستم ....... دکمه باالو زل زده بود به من .......

 کارم نگاه کردم . جهیو به نت عقبقدم رفتم  هیکردم ........ 

 : خب ........ تمام شد ......  من

 ؟  یفتگر ادیهمونجور که زل زده بود تو چشمام گفت : کراوات گره زدن و چطور  هی پارسا

بستن کراوات  ي فهیوظ نجامیدو سال آخرم که ا نیسالم بود ....... تو ا 9 یداده ..... وقت ادمیبهزاد  ي: عمو فرهاد ..... بابا من

 بهزاد با منه !

تو کمکش  ای دمید ی؟ تا حاال هر چ دهیانجام م ییاز کار هاشو خودش تنها یکیبا خنده گفت : بهزاد محض نمونه  پارسا

 ساناز ! ای یکنیم

 .......... لنباندن غذاش ! کنهیم ییکارشو خودش تنها هی: آره  من

 داشته باشه بهش . تینخوره که حساس يزیمراقبه چ ی......... ساناز ه دهی: اونم خودش کامل انجام نم پارسا

 دربارش االن ، حسابه جفتمون پاکه !  میگمیم ی: اگه خودش بفمه چ من

 . میشرکت شد یراه یو بعد از خداحافظ نییپدرام کمک کرد تا پارسا از پله ها بره پا آقا

 ینداشت ول يرو کرده بودم پس پارسا کار عقب افتاده ا میمن بود منم تمام سع يمدت که پارسا نبود همه کارها پا نیا تو

 چون دستش هنوز تو گچ بود پس ازم خواست که به دفترش کوچ کنم . 

 حیپارسا توض يمدت کرده بودم رو برا نیکه تو ا ییتمام کارها بایمن تقر میسر کار کرده بود هیبود ، از صبح  1,15 ساعت

 من اصرار کردم . یول ستین يازین گفتیداده بودم البته خودش مخالف بود م

 ناهار ؟ می........ بر نیاز ا نمیرو دادم و پرونده رو بستم و رو به پارسا گفتم : خب ا یینها حاتیتوض
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 حیتوض يسر از صبح دار هیخدا رو شکر تموم شد ........ سرم رفت ! .......  يو گفت : وا شیصندل یداد به پشت هیتک پارسا

 روز انقدر درس گوش نکرده بودم ! هیهم تو  میی........ زمان دانشجو يدیم

 ! گهید گفتمیم دیخنده گفتم : خب با با

 ! شنهادتیسر همون پ می........ اصال بر دیچرا با يبد حیساعت توض کیتا  يخوای........ حاال دوباره م الیخی: ب پارسا

 ؟ شنهادی: کدوم پ دمیتعجب پرس با

 : ناهار ! پارسا

 ؟ می: آهان ........ آره ..... بر من

 . می: بر پارسا

 . میدیکارها رس هیشرکت و به بق می. بعد از ناهار برگشت کینزد ياز رستورانا یکی میپارسا رفت با

 

 

 

 

دفتر  ینداشت ، برداشتمش و رفتم دفتر پارسا . برندا منش یبهش انداختم به نظرم که مشکل یگرفتم ، نگاه نتیرو پر قراداد

 نمیشدم بب قی. دق اومدیگفتگو م يباز بود و صدا مهیبدون اطالع رفتم طرف اتاق پارسا . در ن ينبود پس مجبور زشیپشت م

 که برم داخل . هیاگر خود

 ... ستیاالن مناسب ن گمیکه ........ م یزنیتو باز حرف خودتو م گمیمن م ی: هر چ پارسا

 بابا گفت چطور اومدم . یوقت یدونی....... نم نمیبب خوامیندارم فقط م ي: پارسا ...... من که کار مرد

 خبر نداره !  یچیته خنده گفت : بابا ...... اون هنوز از ه هیبا  پارسا

 ؟ گهیکه بابا م هیبدونم واقعا اونطور خوامیتحمل کنم ....... م تونمیباور کن نم نمی: گفتم که فقط بب مرد

پس  یبررس يشرکت طرف معامله برا يبرا فرستادمیمتن قرار داد رو م 11,30تا  دیبود و من با 11به ساعتم انداختم  نگاه

نشسته بود و مرد هم به  زشیگفتن پارسا داخل شدم . پارسا پشت م  دییدم و بعد از بفرمابه در ز يمجبورم برم داخل . تقه ا

که پشتش به در بود نشسته بود . با وارد شدنم آقاهه برگشت و صاف نشست  يبه طور زیم يمبل رو به رو يرو لیصورت ما

 . نییو سرش انداخت پا

اگه  نیکن شی...... لطفا بررس میبراشون بفرست گهیساعت د میتا ن دی..) باقرارداد شرکت (. نیمزاحم شدم ...... ا دی: ببخش من

 بفرستم . ستین یمشکل

 . هی...... راحت باش ...... خود نیاشاره کرد و گفت : بش زشیم يبه مبل رو به رو پارسا

 . حشیتص يداره وقت داشته باشم برا ینگاش کن که اگه مشکل عیسر شهیزدم و گفتم : ممنون ....... اگه م لبخند
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 ایارم کنمیم ی. پارسا برگه ها رو ازم گرفت و رو به من گفت : معرف ستادمیا زشیرو دادم دست پارسا و همونجا کنار م قرارداد

)Ermiyaدوم شرکت و البته دوست خوبم . ریمد يساالر سیخانم پارم شونمی) پسر پدرام جان ........ ا 

 سا او مرد سرشو بلند کرد و با لبخند از جاش بلند شد . حرف پار نیا با

 . دارتونیدستشو به طرفم دراز کرد و گفت : سالم ........ خوشبختم از د ایارم

 . نیگفتم : همچن ییدست دادم و با خوشرو بهش

 ... دمیشن ادیز فتونوینشست سر جاش و گفت : تعر ایارم

 به من لطف دارن ! یلیا پدرام خو گفتم : آق شیینشستم مبل رو به رو منم

مشکل  8شرکت به نظرم بند  لیوک شیبرم پ دیبا امیتا ب نیبلند شد و به طرف در رفت و در همان حال گفت : بش پارسا

 تنها نزار ! زممیمهمون عز نی....... ا امیم نیداره .... بش یحقوق

 : باشه پس زود باش . من

رو مبل جا به جا شدم و گفتم :  ی. منم کم رونیرفت ب ایبه ارم دمینفهم شوینگاه که معن هیلبخند به من و  هیبا  پارسا

 آقا پدرام پسر داره .... دونستمینم

 . دمیاز بابا و پارسا شن ادیز فتونویهمونطور که گفتم تعر ی: لندن بودم ول ایارم

 عضله اندام با چهارشانه و بلند قد ، باشه 29 – 28د حدو خوردیمثل آقا پدرام . بهش م کردینگاهم م یجور خاص هیهم  ایارم

 يتو صورتش توجهم رو جلب کرد چشما شتریکه ب يزیچ یمن داشت ، ول يپر پشت درست همرنگ موها یعسل ي. موها يا

 من داشت .  يبه چشما یبیبود که شباهت عج شیآب

اومد ..... تمام طول مدت صحبت با  یم یصحبت کردم . از نظر اول که به دلم نشست ، به نظر پسر خوب ایبا ارم یربع ساعت هی

 برگشت . قهیدق ستی. پارسا بعد از ب دادیبهم م یحس خوب هی......  کردینگاه گرم و با احترام صحبت م هیلبخند مهربون و  هی

 برگه درستشو نوشتم . يبده ...... باال رییرو تغ 8فقط بند .... درست شد  ایبرگه ها گرفت طرفم و گفت : ب پارسا

 فرستادمش .  رییتغ جادیها رو گرفتم و رفتم اتاق خودم و بعد از ا برگه

 

 

 

 

بود که  12,30مزرعه . ساعت  میریم میامروز دار میتو خونه مهران گذاشته بود شبیکه د يجمعه است و طبق قرار امروز

نبود . در زدم  یکس یعنی نیگفت برم داخل و ا دمی. از برندا که پرس میکارامو جمع و جور کردم و رفتم اتاق پارسا تا بر گهید

 سرمو بردم داخل .

 ....ي: پارسا ...... پاشو د من
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دم و فقط سرمه که دفعه حواسم افتاد که من کامل وارد نش هیهنوز اونجاست .....  ایجملمو خوردم چون متوجه شدم که ارم هیبق

لبخند که معلوم بود به زور در حد لبخند مونده نگام  هیداخل پس با خجالت در رو باز کردم و کامل وارد شدم . پارسا داشت با 

 بهم نگفت . يزی...... برندا چ ییفکر کردم تنها دیخجالت زده بودم گفتم : ببخش یاساس مو منم که به خاطر کار کردیم

 . میریم شهیاالن کارم تموم م نینداره ....... بش ی: اشکال پارسا

 ستمیبهزاد ن يجوابگو یکیمن  میبکن ریها بچه ها منتظرن ........ د مهی؟ ....... پارسا دوازده و ن یچ یعنیتعجب گفتم :  با

 . میدنبال مهرانم بر دی......... تازه با

 . زنهیغرشو م می........ بهزاد زود هم بر میریم نیبش قهیسرشو تکون داد و گفت : االن ....... دو دق پارسا

 ؟ يایمزرعه ........ م میریم می....... ما دار ایارم یگفت : راست ایرو به ارم بعد

 ؟ نیریم ی: ما ؟ ...... با ک ایارم

 . کنمیم شونیمعرف يایکه اگر ب گهیو مهران و سه نفر د شونیبه من اشاره کرد و گفت : من و ا پارسا

 یبه کس خواستیم ی.... فقط وقت کردیمنو با اسم خطاب نم چوقتیپارسا ه یچرا ول دونمیتعجب کردم ، نم یکم تشراس

 تعجب داشت ! ي........ برام جا شونی.....گفت ا سی...... االنم همون کارو کرد ....... نگفت پارم گفتیکنه اسممو م میمعرف

که  خوردمیپارسا شد ربع ساعت . ساکت رو مبل نشسته بودم و داشتم حرص م ي قهی. دو دق ادیقبول کرد که باهامون ب ایارم

 ویبلند شدم و گوش تیپالتوم در اوردم و بعد از نگاه کردن به صفحش با عصبان بیاز ج لمویبلند شد . موبا لمیصدا زنگ موبا

 گرفتم سمت پارسا .

 ......... خودت جواب بده . ری: بگ من

 واب داد و شروع کرد به مجاب کردن بهزاد .گرفت و ج ویگوش پارسا

 و با حرص نشستم رو مبل . برگشتم

 اومده ؟ شیپ یمشکل دی: ببخش ایارم

صداشون در اومده ....... االنم سردسته معترضا زنگ  میفتیکه منتظرمونن که راه ب هی......... االنم بق میکرد ری: بله ......... د من

 زده .

 ؟ ای.. چ: سر دسته ..... ایارم

 شدن . یرفتنمون شاک رید يکه برا ییکسا یعنی: معترضا  من

 . زدیهم حرف م يلحجه بامزه ا هیخوب بلد نبود و با  یظاهرا فارس ایداد به مبل . ارم شویگفت و دوباره تک یآهان ایارم

......  میرسیبهشون م ستادنیناهار ا يکه برا یما هم رستوران فتنیتلفنو قطع کرد و گرفتش طرف من و گفت : گفتم راه ب پارسا

 فقط ....

 ؟ یگفتم : فقط چ عیسر

 کارمو تموم کنم .... نیا دیمنم حتما با لشیبره دنبال وسا دیبا ای: ارم پارسا
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و راه  میزاریجا قرار م هیو  میداریبر م میریخونه منه م لمونیمن و تو هم که وسا لشونیبرن دنبال وسا شونی: خب ا من

 . میافتیم

 نبوده ...... نجایساله ا یلیخ ستیآدرس خونه پدارمم بلد ن ی........ حت ستیجا رو بلد ن چیه ای.......... ارم شهی: نم پارسا

 ؟ کشهی؟ کارت چقدر طول م میکردم و گفتم : خب پس چکار کن یپوف

 ساعت . می: ن پارسا

 ؟ میریاالن م نیبش قهیدو دق یگیساعت ؟....... اونوقت م می؟ ن یگرد شده گفتم : چ يچشما با

خودمونم گفتم بچه ها  لیبرو خونه پدارم .... وسا ایتو با ارم گمی! م يزیچ هیاومد ........  شیپ ينود قهی: چکار کنم دق پارسا

 دنبال من . نیایببرن ........ بعد ب

 . میدنبال اونم بر دی؟ با ی: پس مهران چ من

 : گفتم بهزاد بره دنبالش . پارسا

 خونه آقا پدرام .  میرفت ایکردم و با ارم قبول

 

 

رفت باال و منم رفتم  گردمیزود برم دیببخش هیتو .... با  میداشت . در رو باز کرد و رفت دیخودش کل ایتو . ارم میرفت میشد ادهیپ

 د خونه شد بلند شدم .آقا پدرام که تازه وار ينشستم مبل ..... به ربع ساعت بعد با صدا

 : سالم . من

 ؟ نیفتادیپدرام با تعجب گفت : سالم ........ هنوز راه ن آقا

 اومد موند منم ..... شی: نه ...... پارسا تو شرکت براش کار پ من

 اومد .  نییاز پله ها پا ایموقع ارم همون

 : خب من آماده ام . ایارم

 ؟ یگفت : کجا به سالمتنگاه کرد و  ایپدرام با تعجب به ارم آقا

مزرعه و  رنیبودم اونم گفت که دارن م ششیپارسا تا ظهر پ شیرفتم پ نیکه گفته بود يزی: سالم ، صبح به خاطر چ ایارم

 داد منم برم . شنهادیپ

 شرکت پارسا ؟  ی؟ رفت ينگاه کرد و گفت : سالم ، باالخره کار خودتو کرد ایپدرام با حرص به ارم آقا

 به آقا پدرام نگاه کرد . يسرشو خاروند و با لبخند گشاد نداختیتخس م يپسر بچه ها ادیکه منو  يبا حالت بامزه ا ایارم

 .  نیخوب ، پس خوش بگذره ..... مواظب باش یلیزد و سرشو تکون داد و گفت : خ يپدرام لبخند آقا

 کنهیمعطل کرد تا اومد ... بعدم بهونه کرد سرش درد م يا قهیده دق هیدنبال پارسا که اونم  میرفت ایو با ارم میکرد یخداحافظ

 راه بود .  یساعت کی هی. تا رستوران محل قرارمون  میو رفت پشت نشست و ما باالخره راه افتاد
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 غر زدن گفت که راه افتادن .  یکه بهزاد زنگ زد و بعد از کل میبود که تو راه بود یساعت مین

 . میتنها بر دیاوضاع با نیراه افتادن ، با ا نایرو قطع کردم و گفتم : بهزاد ا تلفن

 می...... فقط ناهار چه کار کن خوابمیم نجوریا کنهیگفت : آره ....... بهتر سرم درد م زنهیکه معلوم بود داره چرت م یدر حال پارسا

 ؟

 ... شهیبه شب نم میخوریجاده ها موضع  نیبا ا نجوریساعت دوِ ...... ا مینگه دار شهی: نم من

 شهیداده ...... م چیچند تا ساندو يگفت : مار کردیرو از اون خارج م يکه بسته ا یکولشو از جلو پاش برداشت و درحال ایارم

 . میناهار کن نارویا

 . مینه ...... بخور میو گفت : کن ایبا خنده زد رو شونه ارم پارسا

 .  ستیبد ن میانقدر فارس گهید میکه به عنوان ناهار حساب کن نهی....... منظورم ا میهمون کن ریگفت : نخ یکیبا اخم کوچ ایارم

خوب  مهیجر هیکه  دونستمیم نمیو ا خوردمیم یرانندگ نیبه خوردن .... من در ح میرو در اورد و شروع کرد چهایساندو ایارم

خورد و  پچوی...... پارسا ساندو دادمیم حیکردن تو شب تو جاده و برف ترج ریشدن رو به گ مهیجر یکارم ول نیبه خاطر ا میشیم

که پارسا به صدا حساسه پس پخش رو خاموش کردم و ساکت به  دونستمیچون م منم.......  دیهمون پشت گرفت خواب

 ادامه دادم .......  میرانندگ

 

 

 سکوت رو شکست . ایارم تیبه سکوت گذشت . در نها یساعت کی هی

 .... دیاومد رانیاز ا دمی: شن ایارم

 .... شی: بله ..... دو سال پ من

 تو صداتون کنم ؟ شهی: م ایارم

 .. نی: البته هر جور راحت من

 . می.... قرار شد راحت باش یراحت شهی: پس م ایارم

 ... ی: باشه ..... هر جور راحت من

 ؟ ياومد ییدانشجو زای: با و ایارم

و ثبت نام تو دانشگاه و تعهد عدم بازگشت به  لی..... برام دعوتنامه فرستاد بعد هم به کمک وک نجاستی: نه .... خاله ام ا من

کارتم  نیرفتم و منتظر گر تیهو دیتائ يکارها يکه برا شهیم یماه هی..... االنم  رمیسال تونستم اقامت موقت بگ 15مدت 

 . رمیبگ یمیهستم تا اقامت دا

 ؟ راننی: خانوادت ...... ا ایارم

 : بله . من
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 ؟ ي: تک فرزند ایارم

 خواهر کوچکتر از خودم دارم . هی: نه .....  من

 : رابطه ات باهاش خوبه ؟ ایارم

 نمشیبیبارمه م نیکه اول ینبودم که به کس ی..... من آدم کردیحس اعتماد بهم القا م هی ایکردم ..... اما ارم نکارویچرا ا دونمینم

از موضوع  يزیو دوسش داشتم هم چ میبا هم خوب بود نقدریبه پارسا هم که ا یاعتماد کنم و باهاش درددل کنم ...... حت

 راحت درددل کردم ! ایشد که با ارم یچ دونمینم ی...... ول دماختالف با خانوادم نگفته بو

 . مینبود کیبا هم نزد چوقتیه یچرا ول دونمیداشته باشم ...... نم یوقت باهاش نتونستم ارتباط خوب چی: راستش نه ..... ه من

 ؟ ی: با پدر ..... مادرت چ دیپرس يکرده ا زیر يبا چشما ایارم

اکثر  دونمی...... م دنیم حی.... خواهر کوچکم رو بهم ترج دایاحساس کردم پارم شهی: با اونا رابطه ام به مراتب بدتره ...... هم من

.......... از نظر  یکم نذاشتن ...... ول يزیچ يمن بهم ثابت شده ........ برام از لحاظ ماد یول زننیحرفو م نیرشد اا يفرزند ها

 زشیمسابقه برنده شد و جا هیتو  شیچند سال پ دایمخالف تنها سفر کردن بود ..... پارم شهیچرا .......... پدرم هم یاحساس

در کمال  یماه تحمل کنه ....... ول کی يبچشو برا يدور تونهیابام نذاشت و گفت که نمب یماهه به تهران بود ول کیمسافرت 

خوشحال بودم که راحت دارم به  نکهیکردم ...... راحت قبول کرد ..... با ا حرو مطر نجایموضوع اومدن به ا یمن وقت يناباور

بار بهم ثابت  نیچندم يبهم داد ...... برا يحس بد هیراحت پدرم  تیرضا ی....... ول دمیرسیبود م نجایدر ا لیآرزوم که تحص

 کردیم دایکار بد رو پارم هیبود اگر  نطوریهم یکیکوچ ز....... ا دونمیبراش از من مهمتره ....... وگرنه ....... نم دایشد که پارم

د و دعوا و قهر چند روزه باهام بود ......... دا جشینت کردمیاگر من اون کارو م یداد و اخم بود ول هیدعواشون باهاش  تینها

 یحت ییوقتا هیبوده ......  نطوریهم شهیرو داشته باشم ....... هم نمیانتظار محبت از والد دیعادت کردم که نبا گهیمن د یول

 . دادیحس اضافه بودن بهم دست م

خدا !  ایلحظه برگشتم نگاهش کردم ......  هیحرفم تمام شد  ی..... وقت گفتینم يزیساکت بود و چ ایتمام مدت صحبتم ارم در

 دیکشیم یعصب يعرق نشسته بود و نفسا شیشونیبود و قرمز شده بود ...... رگ گردنش متورم شده بود و رو پ ی....... عصبان

 ... دمی..... ترس

 شده ؟ ی؟ ...... چ ی: خوب دمیپرس یترس و نگران با

 گفت : بزن کنار !  کردیمعلوم بود به زور داشت خودشو کنترل مکه  یلرزان يبا صدا ایارم

لحظه در  نیشد و در رو محکم هل داد تا بسته شه ..... در آخر ادهیپ عیسر ایو ترس کنار جاده نگاه داشتم ......... ارم ینگران با

 بشه .... دهیرو گرفتم و نذاشتم کوب

رو  یآب معدن يبود ..... بطر ی...... نگران شدم ....... بدجور عصب ستین يازش خبر دمید یمنتظر شدم ول يا قهیدق ده

تند  ينفسم گرفت ...... با قدم ها تیتو اون موقع دنشیبود ...... با د ستادهیشدم ..... چند متر جلوتر لب پرتگاه ا ادهیبرداشتم و پ

 . کشیلش برگشت .... رفتم نزدقدمهام برگشت نگام کرد و دوباره به حالت او يرفتم طرفش ...... با صدا
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 ؟ يشد ادهی: چرا پ ایارم

 عقب ! ایب کنمیعقب ...... خواهش م ایگفتم : ب یلرزان يتوجه به حرفش با صدا بدونه

 ؟ یبا تعجب نگاهم کرد و گفت : چ ایارم

 ... نوری.... ا ای: از ..... لب .... پرتگاه ب من

درست لب پرتگاه  ای.... االن هم که ارم دمیترسیاز ارتفاع م شهی..... هم دمیشک یچند قدم اومد عقب ...... نفس راحت ایارم

 بود .  ستادهیا

 با حرفام ناراحتت کردم ... دی.... ببخش کنهی..... آب ارومت م ایرو گرفتم طرفش و گفتم : ب يبطر

خواهرم  نکهیسالها قبل گم شده ........فکر ا یخواهر دارم ... هفت سال ازم کوچکتره ...... ول هی....... منم  یدونی: نه ..... م ایارم

 . میو ادامه داد ) بهتره بر دیکش یقیتوه .... خونمو به جوش اورد ...... ( نفس عم يمثل خانواده  يخانواده ا شیپ

 . میتکون دادم و با هم برگشت سرمو

 چیما ه نکهیا دنیبا د یشد ول داریب هیدق ستی..... پارسا هم بعد از ب مینزد یکدوم حرف چیراه به سکوت گذشت .... ه هیبق

 ساکت نشست . میزنینم یحرف

 

.من با  ششونیپ مینشسته بودن . رفت نهی. بچه ها تو سالن دور شوم میمزرعه و بعد از پارك کردن وارد شد دمیرس 7,15 ساعت

 . زیگفتم : سالم بر همسفران عز يبلند يصدا

 برداشت . زیو به طرفم خ زینسکافشو گذاشت رو م وانیل بهزاد

 ....... از االن خودتو کچل بدون ! ی: پارم بهزاد

قدم عقب  هیگفتم و  ینیبرداشت من .... ه زیکه بهزاد خ نیبود . هم ستادهیهم سمت چپم ا ایرو مبل ولو شده بود و ارم پارسا

دستشو  ایارم رمتمیکه خواست بگ نیهم کمینزد دیبود و زود رس عتریبهزاد سر یفرار کردن ..... ول يآماده شدم برارفتم و 

 بهزاد و خودش اومد جلوم . نهیگذاشت رو س

 ... نمیبب سای.... وا ی: ه ایارم

و  اوردمیبهزاد شکلک در م يشده بودم و از کنار شونش برا میقا ای....... من پشت ارم کردینگاه م ایبا تعجب به ارم بهزاد

 به نوك دماغم . زدمیم تیانگشت اشارمو به نشان خ

 گفت : برو کنار ... بهزاد

 ؟ یگفت : برم کنار که به دختر مردم حمله کن رهیبهزاد رو بگ يداشت جلو یهمانطور که سع ایارم

 ؟ یهست یتو ک نمیم کجا بود ؟ ......... خواهر خودمه ...... اصال بب..... دختر مرد نمیبا بهت گفت : برو بب بهزاد

 . میرفته بود سهیاز خنده ر همه

 ؟ ی: برادرش دیبا تعجب پرس ایارم
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 کنارشون . رفتم

 بهزاد ... شونمیپسر آقا پدرام .......... ا ای....... ارم کنمیم ی: معرف من

 وسط حرفم و گفت : برادرت ؟ دیپر ایارم

 داداشمه . يجا یکم نداره ...... پسر خالمه ..... ول ياز برادر يزیو گفتم : چ دمیخند

 ساناز د... شونمیبهزاد ......... ا يهم باران دختر خالم و خواهر دوقلو شونیو ادامه دادم : ا هیطرف بق دمیچرخ بعد

 گفت : نامزد بنده ! عیسر بهزاد

 ؟ یدادم : مهران هم که فکر کنم بشناش ادامه

 بغل کردن . گرویدست دادن و همد ایبلند شد و اومد جلو با ارم مهران

 آخ بلند گفتم که توجه همه بهم جلب شد . هیبود  رانهیکه حرکتش غافلگ ییزد پشت کلم و از اونجا یکیبهزاد  نیب نیهم در

  ی...... جنگل يگذاشتم رو سرم و گفتم: مگه مرض دار دستمو

 ؟  يکرد ری؟ ..... چرا د مییایب یحیتفر میخوایم میمگه نگفت نمیگفت : آره .... بب دستشو زد به کمرش و بهزاد

 کرد !  ریاون د ریپارسا رو بگ قهیگفتم : به من چه ..... برو  دمیمالیکه داشتم سرمو م یحال در

گفت : فعال در برو بعدا حساب....  شدیم میبود دم پله ها و داشت ج دهیرس گهیبرگشت طرف پارسا که د بهزاد

 آخخخخخخخخخ 

 زدم پشت سرش . یبودم که فندق من

 به بعد مواظب دستت باش . نی: از ا من

 . نییپا میلباس برگشت ضیباال و بعد از تعو میها ساکامونو گذاشته بودن تو اتاقا ...... ما هم رفت بچه

 

 

 یبه حرف زدن ...... پارسا کم میدورش نشست یجنگل مانند پشت عمارت آتش روشن کرد و همگ ياز شام پارسا تو فضا بعد

بود ....... کال گروه شش نفرمون  یخوب یلیزد و بهزاد هم طبق معمول مشغول سر به سر گذاشتن همه بود ...... جو خ تاریگ

بهزاد سر به سر همه  يم انگار خوشش اومده بود و پا به پاه ای........ ارم بردمیبود و من واقعا از جمعمون لذت م یمیصم یلیخ

 یامشب هر چ ایهم شده بود همکارش ...... بهزاد و ارم ایفاجعه ...... بهزاد کم بود ..... حاال ارم کی یعنی نیکه ا ذاشتیم

به ما  نیب نیمست بودن البته در ا یهمه حساب خراشآ گهیمخلوط بلد بودن درست کردن و به خورد ما دادن ..... د یدنینوش

 مست بودن  یمحترم جمع اساس ونیآقا یول میمجبورمون نکرده بودن بخور ادیدخترا لطف کرده بودن و ز

 داخل ؟  میببر نارویا ستیساناز بهتر ن گمیبه ساناز گفتم : م رو

 ... میپهن کن نجایرخت خابشونو هم میوربره مجب شیپ نجوریتکون داد و گفت : موافقم چون اگه ا یحالیسرشو با ب ساناز

 ......  رهیم جیمن خودم سرم گ یبه هم فشردم و گفتم : ول چشمامو
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 .... میکنی: خب نورمن رو صدا م ساناز

 ؟ مییایبر نم نایما سه نفر از پس ا یعنی: نه ! ..... زشته ! .......  من

 ..... تو چرته ! خوابهیداره م گهیباال ؟ ...... باران د میبکشون نارویچطور ا میخودمونم مست ی........ ول دونمی: نم ساناز

نشته  نیرو زم ی؟ ........... کال همگ نجوریچرا ا یخوابه ول گفتیباران نگاه کردم ....... چشمام گرد شد ! ......... راست م به

من ، ساناز ، باران ، مهران ،  بیو به ترت میه بودداد هیکه مهران و بهزاد اوردن بودند تک یکنده درخت هیو هرکدوم به  میبود

ها رو رو اون گذاشته بودند و مخلوط  یدنیکوتاه بود که نوش هیپا زیم هیهم نشسته بودند و جلوشون  ارکه کن ایبهزاد و ارم

 دهی........... االن هم باران سرشو گذاشته بود رو شونه مهران و خواب شدیکنار من و حلقه کامل م شدیو بعد پارسا که م کردندیم

! ........ بهزاد دوباره مشغول  زدیبود مهرانم که اوضاعش به مراتب بدتر بود سرشو گذاشته بود رو سر باران و اونم داشت چرت م

 تارشوی...... پارسا هم گ کردیرو جا به جا م شیتو آت يهم داشت با حالت شل چوبا ایبود و ارم گهید یدنینوش هیمخلوط کردن 

 . رفتیبغل کرده بود و داشت بهش ور م

 ؟  دهیخواب يجوریا ينجوریچرا ا نیتعجب گفتم : ا ا ا ا ...... ا با

 يو با چشما دیو همزمان با پرشش سر مهرانم پرت شد اونطرف و اونم پر دیکارش باران پر نیزد تو پهلو باران که با ا ساناز

 باز زل زد به ما . مهین

 تو . میبر دی..... پاشو ....... با ی: ه ساناز

 ؟ یزنیم نطوری: باشه ..... خب چرا ا باران

 ؟ يدی.... آره ؟ جات راحت بود ؟ خوب خواب گذشتیداشت بهت خوش م نکهیگفت : مثل ا یبا حالت مشکوک ساناز

 بود گفت : آره ..... راحت خواب بودم .... جیکه گ باران

 . کردیخنده و باران هم داشت با تعجب به ما نگان م ریز میساناز زد منو

 : چتونه شما ؟ باران

 . میببر دیبا نارمیتو ا میبر دی...... پاشو با یچی: ه من

 !  مشونایبکش میتونیخوبه ...... نم یاوضاعشون حساب نایا گمی: م ساناز

 نورمنو صدا کنم. رمی........ م هیاره چ: چ من

 

 

و مهران کمک کرد تا  ایبخوابه که با خواهش من اومد کمک ..... نورمن به ارم شدیداشت آماده م چارهیدنبال نورمن .... ب رفتم

 م رفتم سراغ پارسا . برن باال ....... باران که فقط موفق شد خودشو برسونه به اتاقش ......... سانازم رفت کمک بهزاد ...... من

من پارسا رو کشوندم باال نورمن رفته بود و به ناچار خودم بردمش اتاقش ...... پارسا دستشو انداختا بود دور گردنم منم  تا

...... بردمش سمت تختش و برشگردوندم تا  می.... وارد اتاقش شد داشتمیکمرشو گرفته بودم و داشتم به زور نگاهش م
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با رها  دیرو تخت ..... دستش که دور گردنم بود شل بود و قاعدتا با فتهیتا ب برداشتم.. دستمو از دور کمرش بخوابونمش .....

......  افتمیو باعث شد منم همراهش ب دینشد ...... اون موقع افتادن گردنمو محکم چسپ نطوریا یول شدیشدنش اونم برداشته م

که حس کردم  نیحرکت موندم تا ا ی. چند لحظه ب فتمیو باعث شد منم همراهش ب دیاون موقع افتادن گردنمو محکم چسب

 چیو توان ه دیکوبیکرد. قلبم به شدت م یباز نگاهم م مهین يدستاش دورم حلقه شد. سرمو آروم بلند کردم. داشت با چشما

 نداشتم .  یحرکت

 بهم نگاه کرد و به حالت زمزمه وار گفت:  بیعج ینگاه با

  دیوقته منتظرم ازت مطمئن شم ........ ببخش یلیبگم ........ خ خوامیوقته ...... م یلیخ : پارسا

 کرد .  میعشق رو بهم تقد ينشانه  نیصورتم خم کرد مهمتر يصورتشو رو دیبعد از گفتن ببخش بالفاصله

چقدر  دونمیکردم. نم يبعد از چند لحظه خودمم باهاش همکار یکردم، ول ینم يکار چیشوکه شده بودم. اول ه یحساب

 فاصله نگرفت.  یگذشت که آروم صورتشو جدا کرد، ول

 ..... دوست دارم ....... عشقم ! یلی: خ پارسا

حلقه کردم  دستامو اریاخت ی........ ب دیبوسیمحکم م یبار با ولع و کم نی....... ا دنمیسرشو برگردوند و شروع کرد به بوس دوباره

از دستاشو از کمرم برداشت و گذاشت پشت گردنم ........... آروم برم گردوند و خوابوند و خودش  یکیدور کمرش ......... اونم 

تو بغلش .......  دیو منو کش دیکه گذشت آروم لبامو ول کرد ....... به پهلو خواب کمی........  میدن ادامه دادیروم خم شد و به بوس

....... آغوشش گرم  کردمیم یداشتم ......... احساس سبک ینیریحال ش نیدر ع بیتو بغلش موندم ...... حس عج يا قهیچند دق

کم کنار  هی.........  دمیکش رونیبود ...... آروم خودمو از آغوشش ب دهیو امن بود ....... کم کم نفساش منظم شد ......... خواب

 دونمیبه تختم ....... فقط م دمیو چطور رس یک دمیه طرف اتاقم راه افتادم .......... اصال نفهمنشسته موندم و نگاهش کردم بعد ب

 فرو رفتم . قیخواب عم کیکه با آرامش به 

چشمامو باز  یداشتم ....... به سخت یشدم ........ سردرد وحشتناک داریب دیتابیبه چشمام م میکه از پنجره مسق دینور خورش با

موقع  نیمن تا ا یعنیبود ! ......  11حد گشاد شد ........ ساعت  نیکه نگاهم به ساعت افتاد چشام تا آخر نیکردم ......... هم

.. من ..... يبود ؟ ....... خدا ایهمش رو یعنیخواب بوده ؟ ......  یعنیافتادم ........  شبیاتفاقات د ادیکدفعه ی؟ ..........  دمیخواب

 چکار کردم ؟ ....... پارسا !  شبیمن د

، لباسامو در اوردم و هوله  امیسر حال م نجوری، ا هیدوش حساب هیمن  يبرا زیچ نیاز جام پا شدم ....... االن واجبتر عیسر

قبل نشد به پارسا  ياتاق که دوشش خرابه ! سر نینه ! ا ي... وا یو به طرف حمام داخل اتاق رفتم ، ول دمیپوش مویدنیپوش

 رونیهولمو محکم کردم و از اتاق اومدم ب ياز اتاقا استفاده کنم ....... گره  یکیبگم .... حاال چکار کنم ؟ ...... مجبورم از حمام 

آب  يا، رفتم داخل .... صد نهییجواب نداد ، حتما پا یدر زدم کس ی..... رفتم اتاق ساناز ..... هر چ ستین ی..... خدا رو شکر کس

باران هنوز  دمیوارد اتاق باران شدم د یوقت یاز حمام باران استفاده کنم ، ول دیحمام اشغاله ...... پس با یعنی نیاومد و ا یم
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از  یکیهم از  ایکه همزمان ارم رونیاومدم ب زونیآو ي افهیو ق يدیچون باران به صدا حساسه ، با نا ام شهینم نمیخوابه پس ا

 ظاهر بشم !  اینو کم داشتم ، با هوله جلو ارمیهم ي، وا رونیاومد ب دادیهاشو ماساژ م قهیداشت شق که یاتاقا در حال

  ری: سالم ..... صبح خ ایارم

  ری: سالم .... صبح تو هم بخ من

 ؟ یکنیچکار م نجایبا تعجب گفت : ا ایارم

 ........  یچی: ام .... ه من

 کجان ؟ هیاومده ؟ بق شیپ ی: مشکل ایارم

 ! گشتمیکجان ...... منم دنبال حمام م دونمی: نم من

 بود از دهنم در رفت ؟ یچ نیخاك بر سرم ! ا یعنی....  يوا

 جدا دارن ! سیکه همه اتاقا سرو نجای؟ ا یگشتیباال رفته گفت : دنبال حمام م يبا ابرو ها ایارم

از حمام اتاق ساناز استفاده کنم که خودش اونجا بود بارانم که  خواستمی...... راستش دوش حمام اتاقم خرابه ..... م دونمی: م من

 حمامو بزنم . دیق دی....... فکر کنم با شهیخوابه نم

 . یاز حمام اتاق من استفاده کن یتونی: م ایارم

 .... رونیب ادیساناز ب کنمی..... صبر م ستین يازی.... نه ..... ن ي: وا من

 ...... راحت باش !  نییپا رمیبرو ..... من دارم م ای.... ب يخوریبا حوله سرما م نجوری: ا ایارم

 .  نی، سانارم که حمام هاش طوالن خورمی...... سرما م گهی؟ ...... راست م هیرفت سمت پله ها . خب چاره چ و

، تو  رونیو اومدم ب دمیشد ، هولمو پوش بهتر یکه سردردم خوب نشد ول نیگرفتم ، با ا یدوش حساب هی،  ایحمام اتاق ارم رفتم

آزاد  نجوریلباسام موهامو خشک کردم و هم دنیرفتم اتاقم . بعد از پوش عینبود ، سر ی، خدا رو شکر کس دمیراهرو سرك کش

 . نییکرم زدم و رفتم پا رتمبه دستام و صو کمیگذاشتم باشن ، 

 

 داده بود . هیتک نتیبه کاب ایبخورم هم مسکن بردارم . ارم يزیچ هیتو سالن نبود پس رفتم آشپزخانه تا هم  یکس

 : دوباره سالم . من

 باشه . تی: بازم سالم ...... عاف ایارم

 : ممنون ..... بابت حمام هم ممنون . من

 !  یبخور ..... فکر کنم سردرد داشته باش نوی... ا ایرو گرفت طرفم و گفت : قابل نداشت ..... ب یوانیل ایارم

 ؟ هیچ نیآره ! ...... ا ي: وا من

 : شربت عسل ......  ایارم
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صبحانه گذشت ،  ياز چا شهینم یظهر شده ول گهید نکهیکردم و گرفتم . سردردم بعد از خوردن شربت بهتر شد ، با ا تشکر

کنم ، سخت در حال  دایرو پ يتا چا نتیتا کمر رفتم تو کاب يتو کدوم کمده ، دوباره مجبور يچا دونستمیآب جوش بود ، م

 دی، چشمام از درد بسته شد ، چرا با نتیکاب يسرم دوباره محکم خورد به باال و دمیسالم پارسا پر يجستجو بودم که با صدا

 روننمیدستاشو دور کمرم حلقه کرد و ب یکیکه  زدمیغر م نتیلب همونطور داخل کاب ری؟ داشتم ز ادیبال سر من ب نیا يهر سر

 . یرو صندل، نشوندم  دیکش

 باز ؟ دوباره سرت خورد ؟ يشد ی: چ پارسا

 بود . دایخنده به وضوح پ يصداش رگ ها تو

 ؟  میترسونیم ي..... چته تو ؟ چرا هر سر ي: آ من

ضربه رو فشار داده بود ،  يجا يدفعه قبل افتادم که رو ادیشده ،  یچ نهیتا بب دیکه پارسا دستمو کش دادمیسرمو ماساژ م داشتم

 دستشو پس زدم تا دوباره فشار نده .  عیسر

 شده ؟ یچ نمی: ا .... ! بزار بب پارسا

 ! ..... آخ  يدی...... دوباره فشار م ستی: الزم ن من

 ؟ يکردیکار م یچ نتیبا خنده : تو دوباره تو کاب پارسا

 . خواستمیم ي! چا گشتمیم يزیداره ؟ ..... خب داشتم دنبال چ دنیپرس نمی! ...... ا کردمی: داشتم استراحت م من

 آب قند اومد کنارمون . وانیل هیبا  ایموقع ارم نیهم

 ؟ ينشد يزی...... چ ای: ب ایارم

 نشد ...... عادت داره !  شیزیاعصاب خوردکنش گفت : نه ...... چ يبا همون خنده  پارسا

 چشم غره به پارسا رفتم و مشغول ماساژ دادن سرم شدم . هیبا تعجب نگاهمون کرد .  ایارم

 عادت داره ؟ یچ یعنی:  ایارم

 . نتیکاب يباال  خورهیسرش م کنمیهم صداش م ی، وقت نتیکاب نیتو ا رهیم ی: آخه ه پارسا

 .  دیسرم ضربه د ي؟ من فقط دو بار رفتم تو اون کمد که هر دو بارش تو منو ترسوند ی: ه من

 رو در اورد و گرفت سمت من . يچا يبسته  نتیخنده سرشو تکون داد و رفت از داخل همون کاببا  پارسا

 درست کنم ؟  يمن چا يانتظار دار يبال که سرم اورد نی: نکنه بعد از ا من

 تو سالن . میریم شونمیدرست کن منو ا ي...... تو سه تا چا گهی: راست م ایارم

 ؟ گهی: امر د پارسا

 . میکنیصدات م میداشت ي: امر ایارم
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.  میتو سالن و رو کاناپه نشست میرفت ایکه من آماده کرده بودم . با ارم ییوانایگفت و رفت سمت ل یلب ریز يپررو هی پارسا

، اونم با  نجورهی، مهرانم ا ایاز ارم نمی، اون از پارسا ا کننیبا اسم من دارن که با اسم صدام نم يا یچه پدرکشتگ نایا دونمینم

 .  یچیه گهیشد د یمیبعد که صم یخانم ول گفتیداشت م یستیرودروا یوقت، تا  کنهیاسم صدام نم

برداشتم و ساکت شروع کردم کم کم خوردن . پارسا مبل رو به  مویاومد . چا ینیریظرف ش هیو  يپارسا با سه تا چا کمیاز  بعد

.  میهر دو مست بود یعنیمست بود  شبی؟ د شبهیمنظورش د یعنی،  کردیبار نگاهم م هینشسته بود و هر چند لحظه  مییرو

 بود ؟  یحرفاش به خاطر مست یعنی

 

 

و اومد کنارم نشت . چند  ینیگذاشت تو س وانشویپارسا ل ایرفت باال . بعد از رفتن ارم دیخورد و پاشد و با ببخش شوییچا ایارم

 . اون سکوت رو شکست نکهیبه سکوت گذشت تا ا قهیدق

 ؟ يریگیم یفراموش ی: تو بعد از مست پارسا

 ؟ یکنیم يفکر نیبا تعجب : نه ! چرا همچ من

 مشکلو ندارم ، پس ..... نی: منم ا پارسا

 .  کردمینگاش م جی. گ میطرفم و بازوهامو گرفت و منم چرخوند حاال رو به رو هم بود دیچرخ

 : پس ؟ من

 ! ادمهی شبیهمه اتفاقات د عتای: پس طب پارسا

 باشم اعترافش درسته ؟ دواریام تونمیم یعنی!  ادشهی. پس  نییکردم گونه هام داغ شد ، سرمو با خجالت انداختم پا احساس

 چون و سرمو بلند کرد . ریدستشو گذاشت ز پارسا

 نبود ..... حرف دلم بود ......  یگفتم از رو مست شبید ی: مطمئن باش هر چ پارسا

 ؟.... تو  یعنی:  من

 . زمیهم دوستت دارم ........ عاشقتم عز یلی: آره ..... من دوستت دارم ....... خ پارسا

عاشقشم از  دمیفهم یکه از وقت هیجواب سوال نیشد . پارسا دوستم داره . ا یلحظه پر از خوش هیلبخند زدم . قلبم تو  ناخودگاه

 لبخندم ، لبخند زد . دنیا با دپارسا هم احساس منو داره ؟ پارس یعنی.....  دمیپرسیخودم م

 ..... یعنیلبخندت  نی: ا پارسا

 : منم دوستت دارم . من

مونده بودن رو  کاریاش و دستامو که ب نهیتو بغلش . سرمو گذاشتم رو س دیجلو اومد و منو کش کمیتر شد ،  قیپارسا عم لبخند

 حلقه کردم دور کمرش . 
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رو  یتو هم نسبت به من همون حس دونستمیبهت بگم اما از احساس تو شک داشتم ، نم خواستیوقت بود دلم م یلی: خ پارسا

 تشیگرفتم بهت بگم ، نها میلحظه تصم هیتو  يبود کیاونقدر بهم نزد یوقت شبینه ، د ای يکه من نسبت بهت دارم رو دار

گرفتم بهت  میتصم یآن میتصم هی .توکردیشدن بهت وسوسم م کیو نزد ف، اعترا يزدیبود که دست رد به احساسم م نیا

 یول ي، اول انگار تو شک بود دمتیدلم قرص شد ، گفتم دوست دارم ، دوباره بوس ينکرد یمخالفت چیه یبشم ، وقت کینزد

 . ستیطرفه ن کیکه احساسم  دمیفهم يکرد میبعد خودتم همراه یوقت

 ؟ يدیفهم ینه ؟ از ک ای يدار یتو هم بهم حس دونستمیکه منم داشتم ، نم هیهمون حس قایدق نی: ا من

زنگ زد و خبر  تیمنش نیکرده نظرم بهت جلب شد ....... بعد تو ماش ریجنسات گ یدفتر و گفت ي: اون روز که اومد پارسا

 یآرومت کنم ....... وقت خواستمیم یچرا ول دونمیمعلوم بود نم افتیاز ق يبود دهیترس یبهزاد و ساناز رو داد .... حساب يریدستگ

 يبود دهیکنه ...... تو ترس نکارویا خواستیشدم ، دلم نم يجور هیبهت دستبند بزنه  استکرد و خو رتیدستگ سیتو گمرك پل

 شب با نادر با یو با نادر تماس گرفتم ........ وقت دمیپرس بردنتویکه م ياداره ا سهی، مانعش شدم ...... از پل يو تنها مونده بود

 چیه يبود هوشی...... دو روز ب يشد هوشیتو ب یسمتت ول دمنفسم گرفت اوم يو اون حالت از اداره خارج شد دهیرنگ پر

تنهات بزارم ، با مهران هماهنگ کردم که بره شرکت و من  خواستیهم که نداشتم که خانوادتو خبر کنم دلم نم يشماره ا

،  شتیاومدم پ یم يبهانه ا هیهر دفعه با  يکه هتل بود یتو مدت یهر خارج بشاز ش یتونستیموندم ........ بعدم که نم شتیپ

....... تو  نمتیبب تونستمیم شتریب نجوریشرکتم ا يایکردم ب شنهادی....... بعد از رفع اتهام بهت پ نمتیدائم بب خواستیدلم م

 کی، فظا تار نییتحمل نکردم و پدارم رو سپردم به مهران و اومدم پا یتا به مهمونا خوش آمد بگ نییپا یرفت یوقت یمهمون

 یکنیتقال م يکنم ...... دستت تو دست مندس بود و معلوم بود که دار داتیپ عیبا توجه به رنگ لباست تونستم سر یبود ول

بودم و اصال متوجه نبودم که  یعصبان یلحظه خونم به جوش اومد و اومدم طرفتون و تو رو با خودم بردم ....... حساب هی....... 

بودم دوست  دهیفهم گهیچقدر خودمو لعنت کردم ........ د یدونیدستت شدم نم يبودمتوجه ک نجایدستتو محکم گرفتم ........ ا

.. تو حالم بد بود و ضعف کردم ..... یسراغم شکه شدم ول يتو تونل اومد ینداشتم ......... وقت ياز احساس تو خبر یدارم ول

 ياومد یو مهرانو کالفه کرده بودم وقت پدرامبا خبر بشم  تیتا از سالمت نمتیشخصا بب خواستمیبودم م قراریب مارستانیب

جوش اوردم  گردهیمندس داره دور و برت م یتو خونه پدرام گفت ینتونستم خودمو کنترل کنم و بغلت کردم ...... بعدم وقت

 تکرد . خب حاال نوب يشرکت که پدرام نذاشت و به جام مهران تا برگشتنم نقش محافظتو باز امیفرداش خودم ب خواستمیم

 شماست ؟

 یاحساس تیحما یوقت از جانب کس چی....... آخه من ه دادیبهم م یحس خوب هیتا رفع اتهام  میریزمان دستگ تاتی: حما من

برام  گهیجور د هی تاتیحما یبرادر پشتم بود ول هیمثل  شهیهمالبته بهزاد  کردنیم تمیحما ینشدم خانوادم فقط از لحاظ مال

که  یکه داشتمو درك نکرده بودم ..... روز بعد از مهمون یهنوز حس یوابستت شدم ول شتریلذت بخش بود ...... بعد تو شرکت ب

آماده  عیمزرعه سر میایب یو جواب دادم بعدم که گفت دمیپر عیسر يتو زنگ زد نکهیا دنیبافهم یخواب بودم ول يزنگ زد

 یو نفسم گرفت با کل دیکش ریباشه قلبم ت دهسرت اوم ییبال نکهیاز فکر ا يکرد و تو توش موند زشیتونل ر یشدم ..... وقت
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 نکهیتا ا شتیپ امیب ذاشتنیپرستارا نم ینگرانت بودم ول مارستانی...... تو ب شتیپ امیکردم که ب یافراد حاضر رو راض یبدبخت

پدرام ازت  هبازم احساسمو درك نکردم ....... تو خون یشدم ول يجور هی ياونجور بغلم کرد یمد دنبالم ..... وقتمهران او

 ینه ...... جواب ایکه دوست دارم  دیخونه ازم پرس میبرگشت یرفتارام سانازو به شک انداخته بود وقت نیو همه ا کردمیم يطرفدار

 دیبودم ...... من دوست داشتم و با دهیرس یقطع جهیشرکت به نت یکه برگشت يباعث شد تا فکر کنم ...... روز نیا ینداشتم ول

شدم و  داریصبح ب یداشتم ، وقت یبگم واقعا شکه بودم ، احساس خوب دی. با شبیاوردم ....... تا د یسر در م هماز احساس تو 

 . یگفت يزیچ هیو  يافتادم فکر کردم مست بود شبیاتفاقات د ادی

متوجه رفتارام بودم ...... من  یول میمست بود یحساب یو بهزاد همگ ایبه لطف ارم شبیبا خنده گفت : نه ..... درسته د پارسا

 نکنه !  میعصبان یحساب یکیکه  یالبته تا زمان دمیوقت کنترل رفتارم رو از دست نم چیه

 ؟ ی: مثل تو مهمون من

 : آره .......  پارسا

 

 

 

به خودمون  هیبهزاد که معلوم بود مصنوع يسرفه  يکه با صدا میزدیحرف م میبود که تو بغلش بودم و داشت یساعت مین

 . میاومد

 چه خبره ؟  نجای: اهم ..... ا بهزاد

راحت  شهیبلند کنم ، با بهزاد هم کردمیبدم ؟ گونه هام از خجالت داغ شده بودند ، سرمو هم جرات نم یچ نویحاال جواب ا يوا

 حاال ! ..... یول زاشتمیم ونیهم با بهزاد در م دوننیاالن ساناز نم ایکه باران و بهناز  ییرازها یبودم و حت

 .... ی، البته هست ول ستین يگفت : خبر يبا خونسرد پارسا

 ؟  کردیتو بغل تو چکار م یگفت: پارم يوسط حرفش و با لحن نه چندان دوستانه ا دیپر بهزاد

دادم ..... بهزاد  هیبا حالت دو رفتم باال اتاقم ، در رو بستم و بهش تک عیجو و خجالت و نداشتم ........... سر نیتحمل ا گهید

 یلیباشه برام خ یاون نظرش دربارم چ نکهیو ا زهیبرام عز یلیام گرفته بود ، بهزاد خ هی؟ گر کنهیم ياالن با خودش چه فکر

 يصدا قهیکردم . بعد از چند دق هیکار رو کردم .......... فرار کردم . دمر افتادم رو تختم و گر نیتر انهداره ، منم که احمق تیاهم

نشست کنار بالشم که سرمو توش  کمیاتاقم تو راهرو بود . بعد از  دمیدو یاومده بود .... احتماال بارانه وقت یکیدر اتاقم اومد ، 

 فرو کرده بودم و سرمو نوازش کرد .

 گفتم : باران ...... بهزاد ! هیگر با

 ؟ ی: من چ بهزاد

 نشتم و با ترس از فکرش نگاهش کردم . خیس عیسر
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 ... یعنی.... من .....  دمیم حیلکنت گفتم : بهزاد ...... صبر کن ....... فکر بد نکن ...... توض با

 و نشوندم رو پاش و بغلم کرد . دیآروم دستمو کش بهزاد

من خواهرمو  شهی، مگه م کنمیوقت فکر بد در مورد تو نم چی، من ه یگفت : آروم باش پارم یبا لحن آرامش بخش بهزاد

از جانب شما  یهست ، ول يزیچ هیتو و پارسا  نیب دمیوقته فهم یلیبهت اعتماد دارم ، خ شترینشناشم ؟ ......... از چشمام هم ب

منو  يجا دوارمیام ی. ول گمیم کی، تبر هی. پارسا پسر خوب دادیم حیتند تند توض بود هپارسا هم هل شد چارهینبود ، ب یحرکت

 ! رهینگ

 گفت .  یحرص ساختگ هیآخرشو با  يا جمله

 ! رسمی؟ خودم حسابشو م رهیتو رو بگ يجا تونهیم ی، مگه کس یکه راحت تو بغل بهزاد لم داده بودم گفتم : نه داداش یحال در

کنارتم و هر وقت بهم  شهیبدون هم نویمحکمه ، ا گاهمیجا دونمیقربونت بره ، خودم م یو گفت : داداش دیسرمو بوس بهزاد

 ناراحتش کنه ! ایکنه  تیکس اجازه نداره خواهرمو اذ چیآماده ام ، ه یداشت اجیاحت

 مینشستیباران رو پاش م ایکه من  ییو مثل تمام وقتا دی، اونم متقابال گونمو بوس دمیبلند کردم و محکم گونشو بوس سرمو

 رفت . یی. دستشو انداخت دور گردنمو به طرف روشو نیبلندم و خودشم بلند شد و گذاشتم زم

 . يزیاشک بر نمیهم نب گهی: برو صورتتو بشور ، د بهزاد

 چارهی.... ب کردیون منگاهم شیو پارسا تو سالن نشسته بودند . پارسا با تشو ای. ارم نییپا میاز شستن صورتم با بهزاد رفت بعد

 بهزاد باهام دعوا کرده ! کردیالبد فکر م

 ؟ ياریم ترکهیداداشت که سرش داره م نیا يقهوه برا هیآروم زد رو شونم و گفت :  بهزاد

 االن . نیلبخند گفتم : حتما ! ...... هم با

.  دیدیخدمتکار مزرعه هم داشت تدارك ناهار رو م نایو ت خورنیباران و ساناز نشستن دارن قهوه م دمیآشپزخانه که د رفتم

بهزاد رو آماده کنم  يشدم و رفتم تا قهوه  الشونیخینگاهم کردن . ب يلبخند موز هیباران و ساناز تا چشمشون به من افتاد با 

 یکه همگ یی. از اونجادرست کردم و رفتم تو سالن  نیریچهار تا قهوه البته ش نیواسه هم ببرمبهزاد  يناجوره فقط برا دمی. د

 . میو صبحانه هم کنسل شده بود پس ناهارو زودتر از معمول خورد میشده بود داریاز خواب ب رید

باعث شده بود احساس  نیاز احساس پارسا هم خبر داشتم و ا گهیبود ، االن د یکه عال یکیمن  يبود ، برا یخوب يهفته  آخر

مهران به باران بود و باران هم  يهم شدم و اون نگاها گهیمسله مهم د کیدو روز متوجه  نیبکنم . تو ا یآرامش خاص

هم  یظاهرا که فعال قصد برگشت به لندن نداشت و حساب اینفره ، ارم 7شد  سفر نی. گروهمونم که با ا اومدیبدش نم يانگار

تا از دوشنبه دوباره هر  میبعد از ظهر برگشت کشنبهی.  نشستیبود و به دل م یبا هممون گرم گرفته بود ، پسر خوب و خونگرم

 کس بره سر کار و درس خودش .
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 ادیم شی، کمتر پ می، هر روز باهم میکرد شرفتیتو روابطمون پ یمدت من و پارسا حساب نی، تو ا گذرهیماه از اون سفر م پنج

.  خونمیم یاونم عشق رو به خوب يقعا عاشقشم و تو چشما، وا هی. پارسا واقعا مرد فوق العاده ا میکه چند ساعت از هم دور باش

 بزارم .  انیخانوادمو در جر يدارم به زود میتصم

 هیدفترم نشسته بودم و مشغول کارم بودم که برندا تماس گرفت و گفت برم دفتر پارسا . پا شدم و مو هامو مرتب کردم و  تو

 انداختم ، ظاهرم مرتب بود .  نهینگاه به آ

 برگه بود . يسر هینشسته بود و سرش تو  زشیداخل شدم . پشت م " دییبفرما " دنیزدم و بعد از شن در

 ؟ ی..... کارم داشت ی: خسته نباش من

 . نجایا ایبود گفت : آره ! ب نییهمونطور که سرش پا پارسا

کمرمو گرفت و  هوایب هویکه منتظر موندم  کمیکنارش ، همون کارو کردم .  زیکه گفت برم پشت م زشیم کینزد رفتم

 . کردمینداشتم . مات داشتم نگاهش م شمیفرصت همراه یکارو کرد که حت نی. انقدر تند ا دیمنو بوس عینشوندم رو پاش و سر

 سره کارت . يبرگرد یتونیگفت : خب حاال م الیخیب پارسا

 دفترت ؟ يمنو کشوند نیتعجب گفتم : فقط واسه ا با

 رو کردم . دنتیهوس بوس يدفعه ا هید و گفت : آره ! مظلوم نگاهم کر پارسا

رو انقدر  افشی. ق نجایبوس منو کشونده ا ياونوقت آقا برا ختهیکار سرم ر یبشم ؟ من کل یحاال بخندم ؟ عصبان دونستمینم

از رو پاش بلند  دمی، خم شدم و گونشو محکم بوس اوردیدلم طاقت ن تیبگم . در نها يزیمظلوم کرده بود که نتونستم بهش چ

 شدم و با خنده رفتم دفتر خودم . 

گذشته بود که تلفنم زنگ  یساعت میتمرکزم رو سخت به دست آوردم و دوباره مشغول کارم شدم . ن موقشیبوس ب ریتاث تحت

 زدمیزنگ ممن  شهیاومد که از خونه بهم زنگ بزنن هم یم شیکم پ یلیبا تعجب برداشتم آخه خ رانهیشماره ا دمید یزد ، وقت

خونه من .  ادیو م نجایا ادی. مامان بهم گفت که حامد پسر عموم داره م کردمیحس م شونویمحبت یمورد هم ب نیتو ا ی، حت

خونه من ! اصال  ادیب خوادیو از همه بدتر م نجایا ادینبودم و حاال داره م یمیوقت با حامد صم چیتعجب کرده بودم ، ه یحساب

حضور حامد تو خونم ناجوره  عتایمن تنهام و طب دونهیخونه من ! بابا که م ادیکه چطور بابا قبول کرده حامد ب دیگنجیتو مغزم نم

به کنار پارسا !  نایشلوغه . همه ا یو سرم حساب دمیم مویلیموقعت که دارم امتحانات فارغ التحص نیقبول کرده ! اونم تو ا یول

 .  دهیم شنهادیپ یچه راه حل نمیکنم بببا بهزاد صحبت  دیبا شهینم نطورینه ! ا

 بایرژ لبم تقر دمیگونه پارسا رو بوس یافتاد وقت ادمی کدفعهیکه  کردمیکه سرم نازل شده فکر م یناگهان يبال نیبه ا داشتم

.  ششینرفته باشه پ یمدت کس نیخدا کنه تو ا يرفته بهش بگم پاك کنه . وا ادمیرنگش پررنگه و رو گونش حتما مونده و 

 وارد شدم . عیو سر گفتمبه برندا هم ن یبدو رفتم دفترش و حت

 : پارسا .... گونت و پا.... من

 مهران نصفه موند . دیبا د حرفم
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 ؟ ی: ا ! سالم ...... خوب من

 ! ی؟ خسته نباش ي: سالم ...... ممنون خوبم ...... تو چطور مهران

 ؟ نوارای! از ا ي: ممنون ..... راه گم کرد من

 هم به شما بزنم . يسر هی امیاطراف کار داشتم گفتم ب نی: ا مهران

 . ي: خوب کرد من

نه که خودش آروم دستمال تو دستشو نشونم داد .  ایرژ لبم هست  يجا نمیپارسا نگاه کردم و زوم کردم رو گونش که بب به

 پاك کردم !  یعنی

مدت مهران و باران هم روابطشونو گسترش داده بودن و حاال تو  نیکم با مهران خوش و بش کردم و برگشتم دفترم . تو ا هی

 .  انستیگفت رابطشون مخف شدیبود پس نم انیچون بهزاد در جر ی. البته دور از چشم خاله ول بردنیبه سر م ییآشنا يمرحله 

 پس صبر کردم تا اونموقع بعد باهاش تماس گرفتم .  کشهیطول م 12امتحان بهزاد تا  دونستمیم

 : الو سالم . من

 ؟ خبرا چه ……خانم گل  یپارم.. …: به ! سالم  بهزاد

 باهات صحبت کنم . دی؟ با يدار وقت …… بگو تو …… شی: خبر که دارم اونم از نوع دردسر من

 افتاده ؟ یشده ؟ اتفاق یچ …… شد تموم کالسم تازه.. …: آره  بهزاد

 خونم ؟ يایم نیبب ……: آره  من

 شده ؟  یچ یپارم …… یکنیانم منگر ي: دار بهزاد

 ……دارم  اجیاحت کمکت به …… افتادم دردسر تو …… گمیبهت م ای: ب من

 خونتم . گهیربع د هیخب من تا  یلی: خ بهزاد

 : باشه ممنون . فعال . من

 : فعال ! بهزاد

 خونه . رمیبرداشتم و رفتم تا به پارسا خبر بدم که ظهر م فمویک عیسر

 

و حتما گشنشه . سرخ  اومدیلباسامو عوض کردم و رفتم آشپزخونه ، بهزاد از امتحان داشت م عیخونه بودم . سر قهیده دق سر

کردم و رفتم  میتوش و زمان پختشو تنظ ختمیدر اوردم و ر زریپز هم از فر مینیبسته مرغ سوخار هیکن رو روشن کردم و 

نگران وارد شد . باهاش  ي افهی. رفتم در رو باز کردم . بهزاد با ق زنگ اومد ياکه صد ارمیتا مواد ساالد در ب خچالیسمت 

. منم مواد ساالدو آماده  زیشست و نسشت پشت م نکیآشپز خونه . دستاشو طبق عادتش تو س میکردم و هر دو رفت یروبوس

 کردم و نشستم رو به روش تا هم ساالد درست کنم هم باهاش صحبت کنم .

 شده ؟  یچ یگی: باالخره م بهزاد
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 : صبح مامان زنگ زده بود . من

 گفته ؟  ی: باز چ بهزاد

درباره  ی. وقت دادیبهش گفتم . تمام مدت با اخم به حرفام گوش م مویمنو مامانم رو و نگران نیصحبت ها رد و بدل شده ب تمام

 گره خورد . یحامد گفتم اخماش حساب

 چکار کنم ؟ دونمی: بهزاد واقعا کالفم ، نم من

 لیمسا نجورینبود با ا یبوداره ! عمو آدم هیقض نیا یداد و بدون باز کردن اخماش گفت : پارم رونینفسشو با حرص ب ادبهز

 لنگهیپاش م هی هیقض نیکنه ؟ ا یزندگ ییمدت تو خونه تو باهات تنها هی فرستهیم رو حامد داره شده چطور حاال. … ادیکنار ب

 ! 

 باشه ؟  تونهیم یچ یعنی:  من

 کنه ! یزندگ نجایباهات ا تونهینم یطیشرا چیکه حامد تحت ه نهیمطمئنم ! اونم ا زیچ هیتو  یول دونمی: نم بهزاد

 بهش بگم برو هتل !  تونمیگرفته ! نم مشویچکار کنم ؟ بابا تصم یگی: م من

 ؟ نجایا ادینگرفتن حامد ب میخب اونا مگه سرخود تصم یلیکره بود گفت : خ زیکه چشماشو ر یدر حال بهزاد

 : آره خب . من

 !  یمون ینم نجای....... فقط تو ا شهیزده نم یبره هتل ..... پس رو حرف باباتم حرف میگی..... ما هم نم ادی: خب اون ب بهزاد

 مونهیم نجایا دنیه چک يو طبق برنامه ا ادی! آره ! اون م نیرو لبم گفتم : آفر اومدیکه از فکر بهزاد داشت خنده م یدر حال من

 يبرم جا نجاستیکه ا یمدت هیفقط کاف یگیبمونم ...... آره ...... راست م نجایباهاش ا دی. بابا هم که نگفته که حتما منم با

 خونه من تا تنها نباشه . ادیتنهاش گذاشت چون مامان گفت بابا گفته ب شهیکه نم نهیمورد اونم ا هی مونهی..... فقط م گهید

 . نجایا امیساناز منم م شیپ يرینداره ، تو م ي: کار بهزاد

 نگم .  نایبه مامان ا يزی، بهتره تا اومدن حامد چ مونهینه رو حرف بابا حرف زدم نه حامد تنها م نجوریا هیحل بهزاد واقعا عال راه

 ؟ ادیم ی: حاال ک بهزاد

 . گهیروز د 4:  من

 دادن ؟ اونوقت امروز خبر  ادیم گهیروز د 4:  بهزاد

 نگفت . يزیچ گهیکه حالم بده و د دیو کالفه نگاهش کردم و خودشم فهم زونیآو ي افهیق با

. به  ادیو مهران م ای، منم با پارسا تماس گرفتم که گفت با ارم نجایا انیاز ناهار بهزاد با ساناز و باران تماس گرفت تا شب ب بعد

 داده شد .  بیمشکل من ترت يبرا يجلسه ا بیترت نیا

رفعش  يبرا یاومد همگ یم شیواسه هر کدوممون پ ی. کال هر مشکل دنیرس هیبود که ساناز اومد باال و بعدشم بق 8 ساعت

 بود . نمونیب یخاص تیمیجور اعتماد و صم هی،  میکردینم یرو هم از هم مخف يزیچ چیو ه میشدیجمع م

 که بهزاد موضوع رو با راه حلش مطرح کرد .  میخوردیم ياچ میو داشت مینشسته بود منیاز شام همه تو نش بعد
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 ؟ نجایا ادیب هیآپارتمان مبله دارم بره اونجا .... چه اصرار هیخونه مبله گرفت ؟ اصال من  هیواسش  شهی: نم پارسا

 یمیتصم ی، عمو منصور وقت شهیو خانوادش کنتاکت م یپارم نیوسط ب نیا گهید يجا مشیبفرست میاگه بخوا شهی: نم بهزاد

 روش حرف بزنه . یکس ادیبدش م رهیگیم

 : واقعا که !  ایارم

 دنیکه پارسا با فهم دونستمیرفت دنبالش . از اولم م دیببخش هیاز جاش پا شد و رفت تراس ، پارسا هم بالفاصله با  عیسر بعد

در حال که  ایبعد پارسا و ارم قهی. ده دق کردمیرو درك نم ایرفتار ارم یول هیو واقعا هم االن عصبان شهیم یموضوع عصبان نیا

 قرمز بود برگشتند . یصورتش هنوز کم ایارم

پارسا با رفتن من به خونه ساناز  یتنها نباشه ول نجایخونه من تا حامد ا ادی، قرار شد بهزاد ب میکردیبحث م میدو ساعت داشت تا

. بهزاد  هیمخالفت کرد و گفت برم آپارتمان خودش که خال دیبودن به حامد شد کیخونه و نزد نیا یگیهمسا لیبه دل

 گهید یکیبمونه  تونستیکه بهزاد نم یزمان دیبا نیهم يرو بمونه خونه من برا نجایماه اقامت حامد ا 2تمام مدت  تونستینم

من نذاشتم  یول ادیداد که اون ب شنهادیحال پ نیا با یهم که بدتر از اون ول ایبا حامد دشمن شده بود ، ارم دهیپارسا که ند ادیب

شد که مهران و بهزاد  نیبر ا می. در آخر تصم هیبود عصبان علومم یبروز نداد ول ادیز نکهیموضوع با ا دنیبعد از شن ایآخه ارم

کال منو از برنامه حذف کردن و خودشون و بهزاد و مهران برنامه  ایاومد پارسا و ارم شیموضوع گردوندن حامد پ یبمونن . وقت

داشتن برنامه  نامیدست ما و ا سپارنشیمدت م هیباهاش برن . خندم گرفته بود انگار حامد بچه است که  یکه نوبت ختنیر

 . کردنیم میتنظ شویحیتفر

 

 

حامد آماده شد و  يل کردم آپارتمان پارسا ، خونه ام برامنتق لمویگذشت ، من با کمک ساناز و باران وسا عیسر یلیروز خ چهار

 استقبال .  يفرودگاه برا میبهزاد هم نقل مکان کرد به خونه من .حاال به اتفاق بهزاد و باران اومده بود

در طول و حامد هم رفت جلو .  می. منو باران پشت نشست میبهزاد شد نیسوار ماش هیاول يها یبار و احوال پرس لیاز تحو بعد

 يگنجه اونا دلشون برا یمن که تو باورم نم تشیراست یدلشون برام تنگ شده ول گفتیو خانواده گفت ، م رانیحامد از ا ریمس

 ماه تا ماهشون معلومه .  يها و سراغ نگرفتنها نتنگ شده باشه . از زنگ نزد یکیمن 

خودش در را  جهیخونه رو ازم گرفته بود و در نت دیداخل آسانسور . بهزاد صبح کل میو با کمک بهزاد چمدونها رو گذاشت میدیرس

اومد و در آخرم حامد . بهزاد از همون  یستیداخل بعد هم خودش بدون رودربا میباز کرد و به من و باران تعارف کرد بر

من و  ذاشتیخونمون بهزاد نم اومدنیم نای، همون موقع ها هم که عمو ا اومدینم شخواهرش خوش هیاز حامد و حور یکیکوچ

 شهیهم میرفتیم رونیو ب می، بعد که بزرگتر شد کردیم مردونه –ها رو اون روز ها زنونه  ي، باز میکن يباران و بهناز باهاش باز

و با حامد  ستیحور یمیبود اون دوست صم یمستثن دهاز قاع داینشه اما پارم کمونیبهزاد مواظب ما سه تا بود تا حامد نزد

 شنهادیکه حامد بهم پ دیفهم ی، بهزاد وقت رانیاومده بودن ا نایسالمون بود و خاله ا 16که  یداره . در آخرم زمان یخوب ي انهیم
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 یدعوا چ لیدل ودب دهیکه زن عمو که فهم يکرد طور یحساب يدعوا هی، جوش اورد و با حامد  ستیداده ول کن هم ن یدوست

 شهیمگه م خوادیکرده ، بهزاد هم جلو همه گفت که معلومه خاطرمو م ينجوریکه ا خوادیاد خاطر منو محتما بهز گفتیبوده م

 خاطر خواهرشو نخواد !  یکس

 چند لحظه بعد باران هم اومد . دمیکه د ارمیو رفتم آشپزخونه تا قهوه ب ننیگوشه و تعارف کردم بش هی میرو گذاشت چمدونها

 ؟  نجایا يشد ؟ چرا اومد ی: چ من

 ! شهیم یرتیدکم کرد ، هنوزم سر حامد غ ییجورا هیکمکت ،  امی: بهزاد گفت ب باران

 وهیظرف م هیکه طبق معمول دستپخت خودم بود بردم . باران هم  کی. چهار تا قهوه درست کردم و ک میدیخند ییدوتا

رو از باران گرفت و بعد از گذاشتنش  وهیظرف مبعد هم  زیرو ازم گرفت و گذاشت رو م ینیبرداشت و اورد . بهزاد پا شد و س

حامد و  يکنارش ، من سمت چپش و رو به رو می، نشت یچ یعنیبهزاد  رکتح نیا میدونستینشت وسط کاناپه و ما هم که م

 باران هم سمت راستش .

 . شهیقهوه ها سرد م دیی: بفرما من

 : تلخ هستند ؟ حامد

 ؟  يخوری، تلخ م ننیری: نه ! ش من

 هم خوبه . نیرینداره ش ی: بله ..... اشکال حامد

 ؟ میبرات عوضش کن میلب زمزمه کرد : نه تو رو خدا بر ریز بهزاد

 ! کنهیدرست م نیریش شهیکه هم نهیا خورمیم نیریزور جلو خودمو گرفتم که نخندم . بعد رو به حامد ادامه داد : آخه من ش به

 ! کنهیم فیتعر کاتیزن عمو از ک شهیبرداشت و گفت : دستپخت خودته ؟ هم کیتکه ک کی حامد

 : بله ، نوش جان . من

 رو نوش جان ؟ ی، چ يگفت : کوفت بخور زنهیکه مشخص نشه داره حرف م يطور بهزاد

تم نشستم و آروم آب اوردم و دادم بهش . رف وانیل کیرفتم براش  عیتو گلوش و به سرفه افتاد ، سر دییپر کهیموقع ک نیهم

 زنده بمونه ! سالم برگرده . نیدو ماه ا نیگوشه بهزاد گفتم : خواهشا بزار ا ریز

 مدت ! نیتو ا ختیر نیواسه ا شهیکارسازه ! حاال برنامه ها م نقدریدعاهام ا دونستمیهم آروم گفت : نم بهزاد

 

خندم گرفته بود . با  تشیهمه حساس نی. از ا میبر گهیصحبت کردن بهزاد اشاره کرد که د کمیو قهوه و  کیاز صرف ک بعد

 . میهامونو برداشت فیو ک میباران پاشد

 مدت بهت خوش بگذره .  نیا دوارمی، ام دمتی: خب ، خوشحال شدم د من

 . میریم گهیرو به بهزاد ادامه دادم : خب ما د بعد

 ؟ ي: کالس دار حامد



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا ~pani~  –روزگار  يباز  

wWw.98iA.Com ٩٢ 

 خونه ! رنی: نه دارن م بهزاد

 خونه خودش ! امی؟ عمو گفته بود م ستین سیخونه پارم نجایمتجب بود گفت : خونه ؟ مگه ا یه حسابک یدر حال حامد

 ! مونهینم نجایخونشه منتها خودش ا نجای: چرا ا بهزاد

 تنها بمونم ؟  نجایا دیمن با یعنی:  حامد

 . مونمیم نجای! من ا می: نه ! عمو منصور گفته که تنهات نذار بهزاد

از برندا  یساناز من هم رفتم شرکت . وقت شی. باران رفت پ میو رف میکرد یوا رفت . خدا حافظ یعیضا یلیبه طرز خ حامد

 گفت پارسا تنهاست . رفتم دفترش . در زدم و وارد شدم .  دمیپرس

 ! ی: سالم .... خسته نباش من

 تو هم بود گفت : اومد ؟  یکه اخماش حساب یدر حال پارسا

 واب سالممو بده بعد هم بله اومد . : اول ج من

 ، سالم ...... چطور گذشت ؟ برخوردش چطوره ؟  دی: ببخش پارسا

و  دی، خودشم چرخ ششیرو دور زدم و رفتم پ زیشده . م ينجوریبهش گفته که ا يزیبود ، حتما بهزاد چ دیرفتارا از پارسا بع نیا

 . دمشینشوندم رو پاش و دستشو حلقه کرد دور کمرم . منم دستامو حقه کردم دور گردنش و بوس شهیمثل هم

 ؟ ينطوریشده پارسا ؟ چرا ا ی: چ من

 !  هیاون چطور دونمیم نکهیچطور باشم اونم با ا يگفت : انتظار دار یبا ناراحت پارسا

 گفته ؟ نه ؟  يزی: بهزاد چ من

حرف ازدواجتون  يایب نکهیچشمش دنبالته و قبل از ا یکیپس گفت : آره ! گفته از کوچ ستین ياصوال اهل پنهانکار پارسا

 بوده ! 

رو  نجایبحث ازدواج من و حامد که در حد همون بحث موند چون من اومدم ا یمن اگه دستم به بهزاد برسه ! احمق حت یعنی

 هم گفته . 

بحث بوده ! من همون  هیاون در حد  زمیبخش گفتم : عز نانیطملبخند ا هیو با  دمشینوازش کردم و کوچولو بوس گونشو

رو حامد حساسه ، باروت  يادی؟ بهزاد ز یکنیم تیخودتو اذ یموقع هم مخالف بودم چه برسه به االن که تو رو دارم . چرا الک

 بهم دست بده ؟  ینذاشت حامد موقع احوال پرس یکرد و حت رفتار یرتیغ يبرادرا نیامروز درست مثل ا شهیم

 ازش بکنم . یدرست حساب ریتقد هیباشه  ادمیبهش ،  نیو گفت : آفر دیخند پارسا

 آور شد . ادیبرام وضع کرده بودند رو  ایرو که خودش و بهزاد و ارم یو پارسا دوباره سه تا قانون میبا پارسا صحبت کرد کمی

 کنم . یحامد رو در گردش همراه دینبا ییتنها - کی

 برم اونجا . دیکه حامد خونمه نبا یدر مدت - دو

 تکون نخورم . ایگردش و حامد هم بود از کنار بهزاد و پارسا و ارم میرفت یگروه اگر – سه
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کدومشون نبوده اونا به نسبت  چیکه حامد قبال خواستگار ه ییاز اونجا یول شدیشامل حال باران و ساناز هم م نیقوان نیا البته

 راحتر بودن . 

 رفتم دفترم و مشغول کارم شدم . رمیطرف حامد نم نکهیاز مطمئن کردن پارسا از ا بعد

 

 

تماس  میبار با گوش نی، البته خودش چند دمشیند بار چهار –از سه  شتریمدت من ب نیو تو ا گذرهیهفته از اومدن حامد م سه

بهزاد و پارسا باخبر بودم  تیمن که از حساس یولکرده که تنهاست و با بهزاد و پسرا معذبه  یکنم و گلگ شیگرفته تا همراه

رفتن من از خونه رو روز بعد از اومدنش به اطالع بابام رسوند و  هیهر دفعه امتحانات رو بهونه کردم . ناگفته نماند که حامد قض

اوردم ،  یشتم شاخ در مدا گهیشده بود که چرا رفتم . د یمن و خانوادم شد . در کمال تعجب من بابا عصبان نیدعوا ب هیباعث 

 .  رسمیم تهیاومدن حامد با ن گهیکم کم دارم به حرف بهزاد که م

پارسا  روقتیتا د شبی. د رسهیم انیام امروز به پا مهی، زحمات دو سال و ن شمیم لیفارغ التحص گهیامتحانمه ، د نیآخر امروز

تو امتحانات کمکم کرد . صبح پارسا مثل تمام  یلیمن تمام جزوه ها و کتابمو دوره کرد . کال پارسا خ يبود و پا به پا شمیپ

 رسوندم .  گمید يامتحان ها

تفاوت که در  نیامتحانشون بود با ا نیروز امتحانات بود . بهزاد و ساناز و باران هم مثل من امروز آخر نیکال آخر امروز

من امشب  یلی. به مناسبت اتمام امتحانات و فرغ التحص هی. اونا هر سه رشتشون پزشک شدمیم لیفقط من فارغ التحص نشونیب

با مهران صحبت  یکه بهزاد داشته با تلفن درباره مهمون یداده بود . متاسفانه زمان بیتتر یآقا پدرام برامون تو خونش مهمون

 امشب اونم هست .  یبدتر تو مهمونامتحاناتم تمام شده و از همه  دهیو فهم دهیحامد شن کردهیم

مدل لباس با سه رنگ  کیشب . هر سه  يبرا دیخر میو با ساناز و باران رفت میاز امتحان پسر ها رو دست به سر کرد بعد

پارچش از پارچه کل لباس کمرنگ تر بود و  نهیس متیگشاد بود ، ق نهیس ریزانو بود و از ز ری. لباسمون تا ز میمتفاوت برداشت

 دهیپوش بای. لباسمون تقر پوشوندیتمام شونه رو م بایهم داشت که تقر ادیبند با عرض ز وکار شده بود و د ییبایروش به طرز ز

 8رارمون ساعت خونه ساناز . ق میرفت دیبود . بعد از خر میمال یکمرنگ و باران هم نارنج یبود . لباس من رنگ سبز و ساناز آب

پسرا اومدن دم در .  8آماده شدن . راس ساعت  میو شروع کرد محما میرفت یو بعد نوبت میاستراحت کرد یبود . بعد از ناهار کم

نبود ،  ادیبه فکر کردن ز ازیهاشون کامال با ما ست بود که البته ن راهنیبودن و رنگ پ دهیمدل پوش هیدر کمال تعجب اونا هم 

تر و مهران هم  رهیبا کراوات چند درجه ت یآب راهنیترش ، بهزاد پ رهیسبز با کراوات چند درجه ت راهنیبود . پارسا پکار ساناز 

بود . کت و شلوار هر چهار تا هم  دهیپوش يست نبود و نوك مداد یبود که با کس ایتر . فقط ارم رهیبا کراوات ت ینارنج راهنیپ

 و خوش دوخت بود . یمشک
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.  میدی. بهزاد هم با ساناز و حامد اومد . ما زود تر رس می. من و باران و مهران با پارسا رفت میو راه افتاد میهامونو برداشت فیک

پسرا هر کس با همراهش راه افتاد . حامد اومد طرف  میجمع شد یهمگ یتا بهزاد و ساناز و حامد هم برسند . وقت میمنتظر شد

 من و بازوشو گرفت طرفم . 

 ؟  يدیم ی..... افتخار همراه ي: سالم ...... چقدر خوشگل شد حامد

 پارسا اومد . يموقع صدا همون

 همراه دارن شما بفرما !  شونی: ا پارسا

 باهاش رفتم .  یلبخند زورک هیپارسا و با  يحلقه کردم دور بازو دستمو

بزرگ  یمهمون کی. واقعا تعجب کرده بودم . آقا پدرام  میگرفت و ما وارد شد لیرو تحو لمونیدختر با لباس فرم وسا هیدر  دم

مهمونها  نیدر ب یدنینوش يحاو يها ینیمهمون تو سالن بود ، چند نفر هم با لباس مخصوص س یداده بودن ، کل بیترت

آقا پدرام اومد طرفمون و اول  میکه وارد شد نیبود . هم یواقعا با شکوه یمهمون.  کرنیتعارف م یدنیو بهشون نوش گشتندیم

 از همه منو بغل کرد .

 .  یبرسون انیبه پا تیبا موفق نجوریهم یرو که اراده کن يهر کار دوارمیدخترم ، ام گمیم کیپدرام : تبر آقا

 دوستش دارم .  یلی. خ هی. واقعا مرد خوب هیو رفت سراغ بق دیبوس مویشونیپ

 مهمونا .  نیب میاتفاق رفت به

 

منو از حامد دور  يهم که دائم با هر بهونه ا ای. پارسا و ارم کردمینگاه حامد رو رو خودم احساس م ینیسنگ یل مهموناو از

 گرفتیبرام م دیرو پدرم با یمهمون نی. البته دلم گرفته ، ا هیشب فوق العاده ا میریحامد رو در نظر نگ ي. اگر نگاه ها کردنیم

و در طول  شهیتموم م یک دیامتحان پرس نیآقا پدرام از همون اول ی! ول شهیتموم م یک متحاناتمبود ا دهیازم نپرس یحت یول

بابام فقط ربع  خواستیاحوالم بود . واقعا آقا پدرام نمونست چقدر دلم م يایو جو زدیبار زنگ م هیدو روز  بایامتحانات هم تقر

 برا خانوادم نداشتم .  یارزش چیه هافسوس ک یرو بهم داشت ول کنهیکه آقا پدرام بهم م یمحبت

، بهزاد هم داشت با  کردنیمهم بود صحبت م ياز شرکت ها یکی ریاز دوستانشون که ظاهرا مد یکیو مهران داشتند با  پارسا

 مویدنیبود نشسته بودم و داشتم نوش یدنج ياز مبل ها که جا یکیخسته شده بودم رو  ستادنی، منم از سر پا ا دیرقصیساناز م

 يجور هیحامده ، داشت  دمیرو در کنارم احساس کردم . برگشتم د یکیزدم که حضور یم دیو مهمونا رو د کردمیمزه مزه م

سراغم  ادیحامد در کنارم م دنیاز پسرا با د یکی يفکر که به زود نیبا ا یول شدمیم ی، از نگاهش داشتم عصبان کردینگاهام م

 !  ستیتنش ن اسلب کردیمعذب بودم . آدم احساس م فشیکماکان از نگاه کث یآروم شدم ول یکم

 ریروت تاث نجایا نکهی......... مثل ا یبزن پیت نجوریا دمیوقت ند چیه يکه بود رانی...... ا يخوشگل شد یلی: امشب خ حامد

 گذاشته .

 .  طلبهیخاص خودشو م پیت یینکردم ، خب هر جا يریی: من تغ من
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 تموم شد . درسته ؟ ی. امتحانتت هم که به سالمت یگی: آره خب راست م حامد

 گفتم : بله تموم شد . یحوصلگ یبا ب من

 . میبرگرد گهید میتونی: خب پس م حامد

 ؟  ـــمی: بــرگرد دمیتعجب برگشتم طرفش و پرس با

رو  یعروس يو کار ها میوقتشه برگرد گهیحاال هم که درست تموم شده ، د ياومده بود لیتحص ي، تو برا گهی: آره د حامد

 ؟  میبکن

 ؟  یک هیکه برگردم ؟ عروس یچ یعنیو گفتم :  شتادمیپا شدم رو به روش ا تیعصبان با

من و تو ...... مگه بهت نگفتن ؟ تمام  هیگفت : معلومه عروس يلبخند حرص درار هیو با  ستادیهم بلند شد و رو به روم ا حامد

 یلیما خ ي. نامزد میبرگرد تیلیو با هم بعد از فارغ التحص نجایا امیعمو گفت بهتر خودم بقول و قرار ها با عمو گذاشته شده ! 

 وقته اعالم شده ! 

 ی...... درباره برگشتن هم اصال حرف کنمی..... باهات ازدواج هم نم ستمی؟ من نامزد تو ن يا يعصبانت گفتم : چه نامزد با

 باشه !  تونهینم

با عمو هماهنگ شده تو  زیهمه چ یبکن یتونینم يکار چیکرد و گفت : تو ه کیودشو بهم نزدبازومو محکم گرفت و خ حامد

 . رانی، منم اومدم که برگردونمت ا ینامزد من

مجبورم کنه با تو ازدواج کنم ،  تونهیکس نم چی، ه امیجا نم چی، من باهات ه نمیگرفته بود با حرص گفتم : ولم کن بب میگر

 ! ..... ولم کن !  یبکن یتونیهم نم یغلط چیه

 میبر يایاالنم هم مثل آدم م نی، هم يبازمو محکمتر فشار داد که از درد شروع کردم به ناله کردن و گفت : فکر کرد حامد

 آپارتمانت .

 متوقفش کرد . ایارم یعصب يتا ببرتم که صدا دیکش دستمو

 ؟  یکنیرفتار م نجوریباهاش ا ی، با چه حق نمی: ولش کن بب ایارم

 . حاال هم از سر راهم برو کنار . کنمیبخوام باهاش رفتار م ينداره نامزده خودمه هر جور ی: به تو ربط حامد

که حامد  نی، هم کردمیم هی. وحشت کرده بودم ، گر دیرو چسپ ایارم قهیگرفت . حامد هم دست منو ول کرد و  قشوی ایارم

لب تکرار  ریکرده بود ...... نفس کم اورده بودم ، مدام ز خیشدم ، بدنم سست شده بود ...... دستام  نیدستمو ول کرد نقش زم

 . رختنیمحابا م یو اشکام م " ستمیمن نامزدش ن " کرمیم

 

زاد و که به دمیو حامد د ایتوان بلند شدن نداشتم ، از پشت ارم کردمیم هی. فقط گر گرفتیو حامد داشت دعواشون باال م ایارم

 و حامد . ایسمت . بهزاد اومد سمت من ، پارسا و آقا پدرام هم رفتن سراغ ارم نیا دوندیپارسا و دنبالشون هم آقا پدرام دارن م

 کرده ؟  يکار کهی؟ ...... اون مرت يشد نجوری؟ ...... چرا ا یشده پارم یگفت : چ یبغلم کرد و با نگران بهزاد
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 ..... تم . سـیفتم : مــن .... نامـــــزد اون ....... ناومد با هق هق گ یباال نم نفسم

 ؟  ی؟ نامزد ک یگیم یمحکمتر گرفتم و با اضطراب گفت : چ بهزاد

توان جواب دادن نداشتم . از حال رفته  یول دمیشنیاطرافم رو م يرفت ، بدم کامال سست شده بود ، صدا ها یاهیس چشمام

 تو صورتم . زدیو م کردیصدام م ی. بهزاد با نگران دمیشنیم یاطرافم رو به خوب يهنوزم صدا ها یبودم ول

  ی....... چت شد آخه دختر ؟ ....... پارم ی....... پارم نمی...... باز کن چشماتو بب ی..... پارم ی: پارم بهزاد

 نگران آقا پدرام اومد : چش شده ؟  يصدا

قند  دیدچار افت شد نهیبب دیشد جانیه یوقت یکرده ، پارم دایم دوباره افت قند پلرزون جواب داد : فکر کن يبا صدا بهزاد

 حامد چکارش کرده ؟  دونمی. نم شهیم

 آغوش گرم فرو رفتم .  کیمنو از بغل بهزاد گرفت و من تو  ییدستا

 باال !  مشیببر دیپدرام : با آقا

 !  کشمشیکه گفت : م دمیازم دور شد و فقط صداشو شن بهزاد

کنه ...... دختر  تتیکس اذ چیه زارمیکه گفت : دختر گلم ..... آروم باش .... نم دمیپدرام محکمتر بغلم کرد و زمزمشو شن آقا

 .  زمیعز يکوچولو

حرفاش  یبهم محبت داره ول نقدریچرا ا دمیفهمیکه نم نی. با ا شنومیو صدا ها رو م ارمیهوش مهیکه من ن دونستینم مطمئنن

 کنهیم تیهست که منو مثل دخترش حما یکی نکهیشد ..... حس ا تیامن نیریبه دلم نشت . قلبم پر از حس ش یجور خاص هی

 نیریش یلیآقا پدرام برام خ يها تیحرفا و توجه ها و حما نیپدرم محروم بودم و ا يمعنو تیوجودمو گرم کرد . من از حما

 بود .

 رو صدا کرد .  ایاومد . آقا پدرام ارم یو بهزاد با حامد م ایپارسا و ارم يدعوا يصدا

 باال ، افت قند داره .  مشیببر دیپدرام : با آقا

 منو از بغل آقا پدرام گرفت و بلندم کرد و مثل بچه بغلم کرد و راه افتاد .  ایارم

شه ، خواهر  کیبهت نزد زارمینم گهی، د زمیکرد و آروم و زمزمه وار گفت : آروم باش عز کیسرشو به گوشم نزد ایارم

 گلم ، من کنارتم ، آروم باش . يکوچولو

برادر پر کرد . کم کم صدا ها برام نامفهوم شد و  کی،  یحام کیداشتن  نیریوجودمو از گرما و حس ش گریبار د ایارم يحرفا

 . دمینفهم یچیه گهید

 

 .  دمیربون پارسا رو دبود . آروم چشمامو باز کردم و صورت مه ی، حس خوب کردیداشت موهامو نوازش م یکی

 ؟ زمیعز يلبخند نگاهم کرد و گفت : بهتر با

 شده ؟  ی: ممنون خوبم ...... چ من
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 ..... تو استراحت کن . یچی: ه پارسا

 .  دونستیرو م زیاومد ، با ترس به پارسا نگاه کردم . حتما همه چ ادمی زیهمه چ هوی

 . دونستمی: پارسا ..... به خدا ...... به جون خودم ..... من خبر نداشتم ..... من نم من

 ....... نگران نباش .  زمیعز دونمیلبخند آرامش بخش گفت : م کیآروم گونمو نوازش کرد و با  پارسا

.  هیگر ریمنو محکم بغل کرد و زد ز طرفم و دیو ساناز و باران اومدن داخل . باران دو ایموقع در باز شد و بهزاد و ارم همون

. نگاهم افتاد به  کردیکه آروم شد نشست کنارم و دستمو گرفت و ساناز هم نشسته بود اون سمت تخت و نگران نگاهم م یکم

 هم گوشه لبش شکافته بود .  ایبهزاد گونش ورم کرده بود ، ارم

 ؟  نی؟ دعوا کرد نیینجوریاشده بهزاد ؟ چرا شما دو تا  یبه بهزاد گفتم : چ ینگران با

 ؟  یتو نامزدش گهی؟ چرا م گفتیم ی؟ حامد چ هیچ انیجر یبدون توجه به سوالم گفت : پارم بهزاد

 .  دادمیم حیرو توض زیهمه چ دیو بالش پشتمو صاف کرد . با نمیکمکم کرد بش باران

خونه  ادیتنها نباشه بابام گفته ب نکهیا يو برا نجایا ادیم حیمامان زنگ زد گفت حامد داره واسه تفر ی: من خبر نداشتم وقت من

هامونو  میتعجب کردم ، بعد به بهزاد گفتم و اونم راه حل رفتن من از خونم رو داد و اونشب با هم تصم یلیمن ، خودمم خ

مده بود بابام بهم که حامد او يروز يبهش نکردم . فردا یتوجه یبوداره ول هیقض نیکه ا گفتو بهزاد همون روز بهم  میگرفت

من به شدت  یبهم گفت برگردم ول ی...... حت یدعوام کرد که چرا از خونم رفتم و بهزاد چرا رفته اونجا . حت یزنگ زد و کل

با بهونه امتحانات سر باز زدم . امشب اومد کنارم  یول کنم شیمدت چند بار بهم زنگ زد تا همراه نیمخالفت کردم . حامد تو ا

 گفت .... و گفت .....

رفت  تیحرفام با عصبان دنیحامد رو گفتم . پارسا با شن يکرد آرومم کنه . تمام حرفا یشدت گرفت پارسا بغلم کرد و سع میگر

 پارسا نشست . يهم رفتن دنبالش . ساناز اومد کنارم ، جا ای، بهزاد و ارم رونیب

 از من نظر هم نخواستن . یگرفتن ، حت می، اونا خودشون سرخود تصم دونستمیرو به ساناز گفتم : به خدا نم هیگر با

و بهزاد خونه  ایساعت آقا پدرام اومد و گفت که پارسا با ارم کیکرد آرومم کنه . بعد از  یباهام صحبت کرد و سع یکل ساناز

کردم و از  هیمنم موندم . تا نصفه شب گرخودشه و آرومتر شده . آقا پدرام اونشب نذاشت برم ، مهران باران و ساناز رو رسوند و 

اونم آروم  کردمیم هیکردم ، تمام مدت سرمو گذاشته بودم رو شونه آقا پدرام و گر یگلگ ادمخانو یتوجه یو ب یمحبت یب

همت  پدر بود که پشتمه نه مثل پدر خودم که کمر کی. اونشب آقا پدرام برام واقعا مثل  دادیم میو دلدار کردیموهامو نوازش م

 ي. آره کارها و حرفها دیدیدختر گمشدش م ياونم اونشب منو جا دی، شا میدیپدر م يبه بدبخت کردن من بسته . من اونو جا

 هیگر ی. بعد از کل نهیبیخواهر گمشدش م يجا ایدختر گمشدش و ارم يکه آقا پدرام منو جا کردیثابت م ایآقا پدرام و ارم

فرو  یقیخواب عم هبود و دردم رو زود آروم کرد و من ب يا يگرفتم ، آقا پدرام بهم مسکن داد . مسکن قو یسردرد وحشتناک

سر سفره عقد و  کشوندی. تو خواب بابام دستامو بسته بود و منو م دمیپریاز خواب م غیو با ج دمیدیرفتم . مدام کابوس م

، آقا پدرامم  دمیپریاز خواب م هیو گر غیو با ج میدیپارسا رو م ي دهیسر بر کردمیبه سفره نگاه م یکنار حامد ، وقت نشوندیم
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آروم بخوابم و  کمی. بعد از کابوس سوم آقا پدرام بهم خواب آور داد تا بتونم  خوابوندمیو دوباره م کردیم آروممو  کردیبغلم م

 شدم . هوشیب بایواقعا هم کمک کرد چون تقر

منو از پشت بغل  یکی. خواستم بچرخم که متوجه شدم  دمیاصال نخواب کردمیچشمامو باز کردم ، حس م ادیز هیبا خستگ صبح

که دورم حلقه شده رو بردارم که متوجه عطر آشناش شدم .... پارسا بود . دوباره چشمامو بستم و آرامش  یکرده ، خواستم دست

 ش به خواب رفتم . بار با آرام نیاز وجود اون تمام وجودمو پر کرد و ا یخاص

لبخند زد  دارشدمیب نکهیا دنی، نشسته بود لبه تخت با د دمیشدم . دستاش دورم نبود و من راحت چرخ داریپارسا ب يتکونها با

 . زمیعز ریو گفت : صبح بخ

 ؟  ياومد ی...... ک ری: صبح بخ من

و مجبور شده بهت خواب آور بده ،  يدیبوس دکه گفت مدام کا يچطور نمیزنگ زدم به پدرام بب 2,30ساعت  شبی: د پارسا

 . نجاینتونستم تحمل کنم و اومدم ا

 دعوام کرد که چرا اونجور رفتم و ناراحتت کردم .  یاومدم کل یوقت شبیو ادامه داد : خوب پدرام هواتو داره ! د دیخند

 خبـ.... یچیپارسا ... به خدا من از ه نی: بب من

لحظه  هیفقط  شبینکن د تیخودتو اذ دونمی، م زمیعز دونمیانگشتشو گذاشت رو لبام و مانع ادامه دادنم شد و گفت : م پارسا

 که حامد زده ...... ییشدم اونم نه از تو از حرفا یعصبان

بود ؟ دعوا کرده بودن ؟ خواهش  دهید بیآس ایشد ؟ چرا صورت بهزاد و ارم یشدن من چ هوشیبعد از ب شبی: پارسا د من

 نگفت . يزیچ دمیاز آقا پدرام پرس یبگو . هر چ کنمیم

شده بودن و داشت  قهیو حامد دست به  ایطرف شما ارم میبا بهزاد و پدارم اومد یو گفت : وقت دیکش یقینفس عم پارسا

 تتیگفت اذ کنهیچرا داره باهاش دعوا م دمیپرس ایاز ارم ی، رفتم که جداشون کنم که وقت دیکشیدعواشون به زد و خورد م

دعوا  میحرفش منم جوش اوردم و داشت نیو دلش خواسته ، با ا ینامزدش کهکرده و خواسته به زور ببرتت ، حامد هم گفت 

تا مهمونا  اطیمهران کشوندمون ح یکارش اونم رم کرد ول نیو با مشت زد تو صورت حامد و با ا دیکه بهزاد رس میکردیم

و به حامد حمله کرد منم اونا  يشد هوشیگفت ب رونیاومد ب ایارم نکهیتا ا میکرد ادیبحث و داد و فر کمینفهمن ، اونجا  يزیچ

از بچه  یکیبا کمک  زننیدارن حامد رو م ایبهزاد و ارم دهید یکه وقت دمی. بعد از مهران فهم شتیرو ول کردم و اومدم باال پ

 . نیه . همها جداشون کرده و حامدو رد کرد

 به هم خورد ؟  یهمش به خاطر منه ! مهمون ي: وا من

 بفهمن .  يزی: نه ساناز و باران و مهران نذاشتن مهمونا چ پارسا

 .  رمیباهاش تماس بگ دی: حتما حامد تا حاال به بابام خبر داده ، با من

 . رمیتماس بگ دی، خودم با کنمی. خودم درستش م کردمیاقدام م نایزودتر از ا دی: نگران نباش ، با پارسا
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پرشون کرده  یخودم با بابام صحبت کنم ، مطمئنم االن حامد حساب دینه تو رو خدا ! نه ، اول با يو گفتم : وا دمیترس پر با

 . شهیتر م میوخ یلیاوضاع خ یاگه تو االن زنگ بزن

 .  کنمیزود من اقدام م ای رید یول ی: باشه ، هر جور راحت پارسا

 اول بزار من باهاشون صحبت کنم و درباره تو بگم .  یباشه ول:  من

 خب .  یلی: خ پارسا

 بسته تو دستش وارد شد .  کیخانم با  يموقع در زدن و مار همون

 .  نیریدوش بگ دیبخوا دیشا ارمیلباس هستند ، آقا پدرام گفتن براتون ب نهایخانم ، ا ری: صبح بخ يمار

 . رونیو رفت ب یرو گذاشت رو صندل بسته

 .  نییپا ایو ب یتا سرحال بش ریدوش بگ هیتو هم  نییپا رمی: خب پس من م پارسا

 : باشه . من

 زیم نهیتو آ یدر سمت چپ بود ، از جام پا شدم ، لباسم چروك شده بود . وقت هینگاه به اتاق انداختم ،  هیاز رفتن پارسا  بعد

پف کرده  یبودن ، چشمام حساب ختهیو به هم ر دهیخودم وحشت کردم . موهام ژول ي افهی، از ق دمیتو اتاق خودمو د شیآرا

. تو  شدیم نجوریا میا افهیکردم ق شبیکه من د يا هیبود . معلوم بود با اون همه گر یاهیس يچشمام هم حاله  ریبود و ز

خانم  يکه مار يبودم با هوله رفتم تو اتاق ، بسته ا اوردهیگرفتم و چون طبق عادت بدم لباسامو ن یدوش حساب هیحمام اتاق 

هفت همرنگ تاپ  قهیژاکت بافت نازك  کی،  میمال ییمویل يتاپ بند کی،  رهیت یآب نیشلوار ج کیاورده بود رو باز کردم ، 

خشک کردم  یکم بستم . موهامو با هوله شوینییپا يو فقط چند دکمه  دمیتاپ پوش يو ژاکت رو هم رو دمی. لباس ها رو پوش

 حماماون شدم . مطمئن بودم قبل  يشسوار رو کیانداختم که متوجه  شیآرا زیبه م یبزارمشون . نگاه سیخ شدینم یول

که اونجا بود موهامو شونه کردم  يشدم و موهامو با سشوار کامل خشک کردم . با شونه ا الیخینبود . ب نجایسشوار ا نیرفتنم ا

 يو بعد از گذاشتن لباس ها دمیآزاد گذاشتموشون . بعداز اتمام کار موها کفشامو که کنار تخت افتاده بودند رو پوش نجوریو هم

 رون . یخودم تو بسته رفتم ب

 

 صبر کردم .  ینبودم ول ی. آدم فوضول دمیصحبت پارسا و آقا پدرام رو شن يسر پله ها بودم که متوجه صدا

 ؟  یکه هست بدتر کن نیاوضاعشو از ا يخوای: االن نه ! م پارسا

 صبر کردم . يادیجا هم ز نیکنند تا هم تشیاذ زارمینم گهید یپدرام : نه ، ول آقا

 کمینشون بده ! بهتره  یچه واکنش ستیمعلوم ن یبزن یهست ، اگر االن حرف ختهیاالن به هم ر ی: اون به اندازه کاف پارسا

 ! یصبر کن گهید

 صبر کرد .  شهینم گهی...... د کننیرو نابود م شیر ؟ دارن زندگچقد گهیپدرام : د آقا

 شماست . شتریب یلیمن خ ی، منم نگرانم ، تازه نگران ینگران دونمی: م پارسا
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 ؟  يدر مرض نابود شیزندگ ی؟ ک زننیحرف م یدارن راجع به ک اونا

 يدارم که بخوام راجع به صحبت ها يفکر يریدرگ ی. خودم به اندازه کاف نییصحبت پارسا و آقا پدرام شدم و رفتم پا الیخیب

 فکر کنم .  کننیم یرو ازش مخف يراز هیکه دارن  یاونا و اون کس

 نشته بودن بلند سالم کردم .  زیدور م ایو آقا پدرام و ارم پارسا

 دخترم .  ریبحت بخزد و گفت : سالم ..... ص ینینگاهم کرد و لبخند دلنش رهیخ کمیپدرام  آقا

و شکر رو گرفت  ختیقهوه ر کمی. برام  ششیاشاره کرد . نشستم پ شیکنار یو پارسا هم جوابمو دادن و پارسا به صندل ایارم

 کره و مربا و شروع کردم . ینون تست برداشتم و کم کیکردم و  نیریطرفم . منم قهومو ش

بهم وارد کرد و مــ  یحامد شوك بزرگ يحرکت و حرفا دیواقعا ازتون ممنونم ، بابت حرکت حامد واقعا ببخش شبی: بابت د من

 ... 

پس معذرت  ستیتو ن ری؟ حرفا و حرکات اون تقص هیچه حرف نیدخترم ، ا کنمیپدرام نذاشت ادامه بدم و گفت : خواهش م آقا

 . ستین يازیهم ن یخواه

 ؟  یچکار کن يخوایگفت : حاال م ایارم

اعالم  مونوینامزد لیحامد جواب مثبت دادن و تو فام ي، اونا بدون اطالع من به خاستگار رمیبا خانوادم تماس بگ دی: با من

 مسئله رو جمعش کنن .  نیجور ا هیو بگم خودشون  رمیباهاشون تماس بگ دیکردن ، با

 .  یستیو تنها ن میشتیپ یداشته باش ازیکه ن ی: بدون هر کمک ایارم

نسبت بهش دارم .  یحس خوب هیزد و منو خواهر کوچولوش خواند  شبیکه د ییلبخند زدم و ازش تشکر کردم . با حرفا بهش

 شهیبرادر بزرگتر داشته باشم که البته هم هیدوست داشتم  شهی، منم که هم نهیبیگمشدش م کیخواهر کوچ ياون منو جا

 .  ای. حاال هم ارم هشکل پر کرد نیبهتررو به  یخال گاهیجا نیبهزاد ا

بشم و دوباره حالم بد بشه . آقا پدرام و  یاز صبحانه پارسا گفت بهتره موقع تماس با بابا تنها نباشم چون امکان داره عصبان بعد

 .  رمیاونجا بودم تا بابا تماس بگ شبیکه د یرفتم اتاق ایارم شنهادیهم اصرار کردن بمونم . با پ ایارم

 

 جواب داد . دایزدم و بعد از چند تا بوق پارم زنگ

 : بله .... دایپارم

 ؟  یخوب دای: سالم پارم من

 خانم .....  سیگفت : به سالم ..... پارم يزیلحن تمسخر آم هیبا  دایپارم

 بده به مامان . دای: حوصله ندارم پارم من

 . ستی....... مامان ن يزاریاز ما بهترون م ي، االن حوصله ات رو برا یهم حوصله ما رو نداشته باش دی: با دایپارم

 خب بابا که هست ، بده بهش . یلی: خ من
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دوست ندارم  چیبدترش نکن . ه گهیو ناراحته د یاز کارت عصبان ی..... به اندازه کاف ایاعصابشو خورد نکن ی: باشه ، ول دایپارم

 . ادیب ییبال نمینناز ينکرده سر بابا ییبه خاطر تو خدا

 بس کن . گفتم بده به بابا .  دای: پارم من

 با غرغر بابا رو صدا کرد . دایپارم

 . دیچیپ یبابا تو گوش یعصب يصدا نکهیتا ا امدین ییلحظه صدا چند

 : الو .. بابا

 : سالم بابا .... من

 يمن باز يبا آبرو نطوری؟ چرا ا يبود که کرد يچه کار نی..... ا دیچشم سف يداد زد : بابا و درد ..... دختره  تیبا عصبان بابا

 ؟  يکرد

 ! نیخبر ندار یچیکردم ؟ بابا انگار شما از ه يتعجب گفتم : من چه کار با

نبره وگرنه خونت حالله  ییخبر دارم ....... فقط دعا کن حامد زود برنگرده و داداشم از ماجرا بو زی: چرا اتفاقا از همه چ بابا

 . سیپارم

 بابا ؟ حامد خودش شـ.... نیگیم ی: چ من

وسط حرفم و گفت : خفه شو ...... فقط بگو اون دو تا که با اون پسر خاله جعلق بدتر از خودت به حامد حمله کردن  دیپر بابا

 بودن ؟ یک

 يریتقص چیبابا ، اون ه دینبود گفتم : راجع به بهزاد درست صحبت کن یآروم باشه ول کردمیم یکه سع ییو صدا تیعصبان با

. اصال  نییحامد و شما نیهم باشه ا يوسط مقصر نیو نذاشت . اگر ا دیکه بهزاد سر رس بردینداره ، حامد داشت منو به زور م

 شده ؟ عهیکه شا هیچ ينامزد هیقض نیا نمیبب

 . يجوابشو داد نجوریتو ا ینبالت ولکرد و با احترام اومد د یی.... حامد هم آقا تهی.... واقع ستین عهیداد زد : شا بابا

 ؟ نیمنو با حامد پخش کرد ينظر من خبر نامزد دنی. چطور بدون پرس ادیبابا ، من از حامد خوشم نم یچ یعنی:  من

 . يزد يگند نیرفته که چن شیبا نظر تو پ نجاشی: نظر تو ؟ هه ! تا ا بابا

 تـــ.....  شبیحامد د گمی؟ م نیگیم یچ نیبابا ؟ اصال متوجه هست هی: گند چ من

 شیخونه خودت پ يریامروز م نیبشنوم ، هم یحرف خوامینم گهیخودسر ، د يحرفم و قطع کرد و گفت : خفه شو دختره  بابا

 ؟  يدی، فهم رانیا يایباهاش م گهیو بعدش هم تا سه روز د یکنیم یحامد ازش معذرت خواه

من  يبه جا دادمیاجازه م دینبا یگرفته بود ول میبابام گر يکه از حرفا یالاز حد تحملم خارج بود . در ح گهید نیا گهید نه

 يمن برا يبه جا نیتونیشما نم یکنند پس با تحگم گفتم : احترامتون سر جاش بابا ول يباز ندمیو آ یو با زندگ رندیبگ میتصم

به  میهم .... من اصال تصم رانی. درباره برگشت به ا کنمیو باهاش ازدواج نم ادیخوشم نم حامد، من از  نیریبگ میتصم میزندگ

 بازگشت ندارم . 
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 گهید یکن یچیاحد و واحد اگه از حرفام سرپ يبه خدا سینمک نشناس ، پارم ياری: حاال رو حرف من حرف م دیغر بابا

 نه ؟  ای يدیبه اسم تو ندارم . فهم يدختر گهیو د ارمیاسمتم نم

 

 

 

 دونستمیکه م نیهم یخانواده رو احساس نکردم ول يوقت گرما چی، درسته ه کردیم داشت طردم متوقع نداشتم ، بابا اصال

....  کردیمحروم م نمیاالن بابا داشت منو از ا یبود ول ی، برام کاف زنمیدارم و هر وقت که بخوام باهاشون حرف م يخانواده ا

جوابشو بدم .......  تونستمینم گهید یاون ور خط داد زد ول کمی....... بابا  شدیاز هم باز نم هامبزنم ..... لب یحرف تونستمینم گهید

توان نگاه داشتنم رو نداشتن ...... کنترل خودم و از  گهیپاهام دوباره سست شده بودن ........ دوباره قندم افتاده بود ....... پاهام د

ادن دستم به گلدون کنار پنجره خورد و گلدون همزمان با من افتاد افت نیدر ح یدست دادم و همونجا کنار پنجره افتادم ..... ول

خانم  يو بدنبالشون آقا پدرام و مار ایشکستن در با شدت باز شد و پارسا و ارم يکرد . به دنبال صدا جادیا يبد يو صدا

....... سرم رو  دیبه طرفم دو یا نگرانب دیکه پارسا منو کنار پنجره افتاده د نیباز بود ..... هم مهیوارد شدن . چشمام ن مهیسراس

آب قند  وانیل هیداد زد :  يرو به مار دیاز من نشن یجواب یوقت یدر آغوش گرفت و چند بار زد تو صورتم و صدام کرد ..... ول

 .  نیاریب

زانوهام و بلندم کرد و خوابوندم رو تخت ........ چند لحظه بعد  ریاز اتاق خارج شد ...... پارسا دست انداخت ز عیخانم سر يمار

 يرو پس زدم . بغض بد وانیحالم جا اومد و با دست ل یخانم آب قند رو آورد و پارسا هم با قاشق به خورد من داد . کم يمار

 کردم .ینم هیگر یتو گلوم بود ول

 ؟  یپارسا : خوب

 .  ادینگ بزن بهزاد بز کنمیگفتم : خواهش م يخشدار يصدا با

 گفت؟  ی؟ بابات چ يشد نطوری؟ چرا ا زمیشد عز ی: چ پارسا

 .  کنمی.... خواهش م ادیهمون صدا گفتم : زنگ بزن بهزاد ب با

 در اورد و تماس گرفت . شوینگاهم کرد و گوش جیگ کمی پارسا

 : الو سالم .... پارسا

...... 

 خونه پدرام . ایب نی: نه خوبه .... بب پارسا

...... 

 : نه االن حالش خوبه .  پارسا

 ..... 
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 . اینپرس ب نقدری: ا یبا کالفگ پارسا

 رو قطع کرد .  یگوش بعد

 شده ؟  یچ یبگ يخواینم زمینوازش کرد و گفت : عز یسرمو با مهربون پارسا

 شد و پتو رو روم درست کرد و پا شد . الیخیسر گفتم نه . پارسا هم ب با

 استرحت کن .  کمی:  پارسا

 

 هیتخت تک ي. نشستم رو تخت و به باال کردیدراز بکشم بغض تو گلوم داشت خفم م یحت تونستمیاز اتاق خارج شد . نم پارسا

 دادم و پاهامو تو شکمم جمع کردم .

طرفم اومد و کنارم نشست . با  به ینگران و پشتشم پارسا وارد شدند . بهزاد با نگران يبعد در باز شد و بهزاد با چهره ا قهیدق ده

خودمو تو آغوشش انداختم . بهزاد محکم منو گرفت تو بغلش و از پارسا خواست که تنهامون  هیو با گر دیبهزاد بغضم ترک دنید

 .  کردمیسرمو نوازش م گرشیدست منو تو بغلش گرفته بود و با دست د هی..... بهزاد هم با  کردمیم هیربلند گ يبزاره . با صدا

 ببر . نجایگفتم : بهزاد ...... منو ببر ...... منو از ا هیگر با

 گفته ؟  يزی........ بابات چ رانیا ي؟ ...... پارسا گفت زنگ زد یشده پارم ی: چ بهزاد

  کردم .  فیو هق هق تمام حرفامونو تعر هیگر با

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 !  افتهیب یاتفاق نیچن میزاری....... نم شتمی.... من پ ی: نگران نباش پارم بهزاد

 .  کنمینباشه ...... خواهش م یچکیکه ه ییجا هیمنو ببر ..... ببرم  کنمی: بهزاد خواهش م من

 .  میری: باشه .... باشه ...... آروم باش االن م بهزاد

. با کمک بهزاد گذاشته بودند رو بپوشم  شیآرا زیم یصندل يآرومم کرد و بعد کمکم کرد بلند شم و پالتومو که رو کمی بهزاد

نزنن . نشوندم  یاومدن سمتم که بهزاد اشاره کرد حرف رمیکه دارم م دنمیبا د ایرفتم که پارسا و آقا پدرام و ارم نییاز پله ها پا

 با پارسا صحبت کرد و اومد سوار شد و راه افتاد .  قهیو خودش کمربندم رو بست . چند دق نشیماش يجلو یرو صندل

 هم نگو کجام .  یبه کس کنمیتنها باشم و فکر کنم ..... خواهش م خوامیآروم .... چند روز م يجا هیکه گذشت گفتم : برو  کمی

قول  یول شنی....... نگران م شهی...... لطفا نگو نه که نم یکه با من هست گمیم یول مییکجا گمینم ی: باشه ..... به کس بهزاد

 نگم .  یچکیجامونو به ه یکه خودت نخواست یتا وقت دمیم

. مطمئن  زنهینم رشیوقت ز چیبده ه یقول هی یکه بهزاد وقت دونستمیباشه تکون دادم . م ینزدم و فقط سرمو به معن یحرف

 . دمیدادم و چشمامو بستم . کم کم چشمام گرم شد و خواب هیتک یصندل ی. سرمو به پشت مییکجا گهینم یبودم که به کس
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 شدم .  داریتکونها بهزاد ب با

 ؟ میدی: رس من

 شو .  ادهی: بله پ بهزاد

 مونوییشناسا ينشسته بود صحبت کرد و کارت ها زیکه پشت م یی. بهزاد با آقا میشد يشدم و با بهزاد وارد که دفتر ادهیپ

 یو بعد از ط میشد نیاره سوار ماش. دوب میاومد طرفم . با هم از دفتر خارج شد دیکل کیبهش داد و بعد از پر کردن فرم با 

 میهمراهش در کلبه رو باز کرد و وارد شد دیشدم . بهزاد با کل ادهیشد . منم پ ادهیو پ دکلبه توقف کر کی يبهزاد جلو یمسافت

رنگ اونجا نشستم . بهزاد چراغ ها رو روشن کرد و بدون حرف  یآب يرو کاناپه  دمیکتم رو تا باال کش پی. داخل سرد بود . ز

 رو روشن کرد و اومد نشست کنار من .  اتورهایرفت و راد

 . شهی: االن گرم م بهزاد

 ؟ میی: ممنون ...... کجا من

 اطراف .  یکوهستان ياز شهر ها یکی: تو  بهزاد

 شناسانه نگاهش کردم که اونم بهم لبخند زد .  قدر

 

 سیبودند . سرو شیآرا زیدونفره و کمد و م يتخت ها يدو تا اتاق خواب داشت که هر دو دارا میکه اجاره کرده بود يا کلبه

 گهیاز اتاقا رفتم و رو تختش ولو شدم . هوا د یکیبه طرف  یحال یدو اتاق قرار داشت . با ب نیمشترك بود و ب یبهداشت

اتاق منم گرمم شد . پا شدم و کتمو در اوردم و نشتم رو تخت و پاهامو تو کم که گذشت با گرم شدن  هیشده بود .  کیتار

وقت احساس نکردم  چیکه ه يچکار کنم ؟ به خاطر پدر و خانواده ا دیبا یعنیشکمم جمع کردم و دوباره به فکر فرو رفتم . 

و به حرف بابام گوش بدم و برگردم ؟  ذرمول کنم از عشقم پارسا بگ نجایا مویداشتن همه زندگ یکیزیکه دارم و فقط وجود ف

و  بخشدمیخودم برسم ؟ اونوقت اگه به حرف بابا گوش ندم و برنگردم مطمئنم که بابا نم یخانوادمو فراموش کنم و به زندگ ای

مامان .  یحت زننیندارم . اگه من زنگ نزنم اونا سال تا سال هم زنگ نم یطرد شده فرق هیگرچه االنم با  کنهیطردم م

واقعا انقدر براشون ارزش  یعنیمن نه ؟  يو برا کنهیکار م دایپارم يبرا شونیکه احساسات پدر مادر هیچه سر نیا دونمیمن

 ياصرارشون برا دونیندونه من که م یعمر بدبختم کنند و مجبورم کنند با حامد ازدواج کنم ؟ هر ک کی خوانیندارم که م

که من حامد رو  کنندیلحظه هم با خودشون فکر نم هی یعنی.  هیادیثروت ز ثوار! پول عمو چشمشونو گرفته . حامد  هیچ

 کالفه ام . ی....... حساب دونمی....... نم دونمیکنم ؟ نم یسقف زندگ کی ریعمر ز کیدوست ندارم ، چطور باهاش ازدواج کنم و 

********************************** 

کرده کمک کنه . اکثرا باهاش درد دل و تو بغلش  یمدت بهزاد همه جوره سع نی، تو ا گذرهیم نجایهفته از اومدن ما به ا کی

خودمو  میهفته و تمام فکر کردناش بهم کمک کرده تا تصم کی نیکرده . ا مییداده و راهنما میکردم ، همش دلدار هیگر

 هم نداشتم بگذرم . من عاشق پارسا هستم و که قبال يو عشقم به خاطر خانواده ا یگاز زند تونمی. نم گردمی. من بر نم رمیبگ
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واقعا  نکهیچه برسه به ا زنهیزن حامد بشم هم حالمو به هم م نکهیفکر ا یازش بگذرم . حت یطیشرا چیتحت ه ستمیحاضر ن

 حماقتو بکنم . نیبخوام ا

خانواده چطور خواهد بود فکر  به بعد بدون نیخودم که از ا یهفته رو تختم نشته بودم و داشتم به زندگ کی نیمعمول ا طبق

 آشفته اومد .  ي افهیکه بهزاد با ق کردمیم

 ....... بابات ...... چطور بگم ؟ ی: پارم بهزاد

 . کردیبود و م ن م ن م دهیپر یحساب رنگش

 ؟  ينطوریشده ؟ چرا ا ی: چ من

 . میبدبخت شد ی: پارم بهزاد

 شده . یچ نمی: درست حرف بزن بب من

 بابات اومده ! یچطور ول دونمی: نم بهزاد

 ؟ نجای؟ ..... ا ی: چ من

شده برت گردونه .... آ .....  يهرجور خوادی: نه ! خونه ماست ........ االن باران زنگ زد و گفت بابات با توپ پر اومده و م بهزاد

 فقط ..... فقط ... باران ....  نیبب

 شده ؟ شیزی؟ چ ی: باران چ من

..... منم مطمئن بودم  کردیم یتابینگرانت بود و ب یلیباران خ میکه اومد يببخش ..... اونروز کنمیخواهش م نی: نه ! بب بهزاد

 یلی، خ دهیکه بابات رس روزی........ د میاطراف یکوهستان ياز شهر ها یکی........ بهش فقط گفتم تو  نی...... بب گهینم یبه کس

 دونهیبوده ، گفته واقعا نم دهیترس یلیکجان ، باران هم که خ یداده که تو امکان نداره ندون ریگ انبوده و به بار یعصبان

. بهناز و مامان هم از رو دفتر تلفن با هتل ها و مراکز  میاطراف یکوهستان ياز شهر ها یکیکه تو  دونهیفقط م مییکجا

 .  نجایا انیمن و بهناز دارن م يو بابا . االن هم بابات با مامان میینجایا دنیتماس گرفتن و فهم یحیتفر

تماس  کیبا  کردمیحرفو بزنم ، فکر م نیقرار نبود رو در رو ا یگرفتم ازشون بگذرم ول میکردم . درسته من تصم خیلحظه  هی

 .  شهیکار تموم م

 و بارانو تا اون حد بترسونه ! ادیکه بابات ب کردمی، اصال فکرشو نم دیببخش ی: پارم بهزاد

 آماده بشم .  ییارویرو يبرا دیکه شده . با هی: اشکال نداره ، کار من

 ؟  میبر يخوای: م بهزاد

 با بابام رو به رو بشم .  دیزود با ای ری: نه ! د من
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ندارم  میتصم دیرو کاناپه نشستم . بهزاد که د رونیلباسام رفتم ب دنیدوش گرفتم . بعد از پوش هیخوب نبود ، رفتم  حالم

خشک کنم بدون حرف رفت سشوارو اورد و خودش همونجا موهامو خشک کرد . چقدر دوستش دارم ، در همه حال  موهامو

 کارو بکنه .  نیمن بهتر يبرا کنهیم یسع

کردم محکم برم  یو سع دمیکش یقی، نفس عم دمیبه لباسام کش یزنگ اومد . بلند شدم و دست ياتاق نشسته بودم که صدا تو

 دارم . شیدر پ یحساب يدعوا هی دونستمیچون م رونیب

و آقا پدرام همراه باران و  ایبابام و خالم ، پارسا ، ارم ياما بر خالف تصورم به جا منیاتاق که خارج شدم و رفتم سمت نش از

 تـــ .... یلی.... خشد .. یچ دمی، نفهم زمیگفت : ببخش عز هیاومد و بغلم کرد و با گر هیبا گر دنمیبهزاد نشته بودند . باران با د

 .  شدمیباهاشون رو به رو م دیزود با ای ری.... خودتو ناراحت نکن ............ د زمیقطع کردم و گفتم : اشکال نداره عز حرفشو

 سالم کردم و اونا هم جوابمو دادن . منی، منم برگشتم سمت نش ییبارانو ازم جدا کرد و بردش سمت روشو بهزاد

 ؟ نجامیا نیدی: شما از کجا فهم مدیبه پارسا پرس رو

 . خدا رو شکــــ نجایا میدنبال باران و اومد میرفت عیرو گفت ، منم خونه پدرام بودم ، سر زی: باران زنگ زد و همه چ پارسا

برم در رو باز کنم هم نداشتم . بهزاد از  نکهیتوان ا یزنگ نصفه موند . با اضطراب به در نگاه کردم ، حت يپارسا با صدا حرف

و پشتشم خاله با همون صورت و بعد هم بهناز  یبعد بابا با صورت عصبان هیو رفت در رو باز کرد . چند ثان رونیاومد ب ییروشو

بود چنگ  ستادهیاپارسا که کنارم  يناخوداگاه به بازو یعصبان ي افهیبابا و خاله با اون ق دنید باو عمو فرهاد اومدن داخل . 

 .  شتمی..... من پ زمیفشار داد و آروم گفت : آروم باش عز فیزدم ، اونم دستشو گذاشت پشتم و خف

 به خودم مسلط شدم و سالم کردم . باالخره

با  دی: سالم و مرگ ..... مگه نگفته بودم تا سه روز با دیقفل شدش غر يدندودنها نیشد و از ب کیقدم نزد هی تیبا عصبان بابا

 ؟  یکنیچکار م نجای؟ ....... ا يحامد برگرد

 برگردم .  خوامیمنم همون روز بهتون گفتم که نم ی....... ول نی: بله گفته بود من

کرده که  ییآقا یلی...... تا حاال هم حامد خ تونهیهم عروس گهیماه د هی...... تا  ی: مگه دست خودته ؟ تو نامزد حامد هست بابا

 بعد از کار اونشبت پست نزده ....

 ... کنمی...... باهاش هم ازدواج نم ادی: من که گفتم ...... من از حامد خوشم نم من

 نکنه ... يخوایچرا حامد رو نم هی...... چ یزنیرو حرف من حرف م یکنی: تو غلط م بابا

 کیتو ج کیاونشب باهاش ج گفتیحامد م هیهمون نی؟ آره ؟ ا نهیبا شک به پارسا دوخت و ادامه داد : نکنه به خاطر ا نگاهشو

 ؟ آره ؟ يبود

.......  یول زارمیگفت . پارسا خواست حرف بزنه که مانعش شدم و گفتم : من کال حامد رو دوست ندارم و ازش ب ایرو با فر آره

 بله ...... من پارسا رو دوست دارم .  یول

 با خشم داد زد : خفه شو . بابا
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 دمیدستش به صورتم نخورد . آروم چشمامو باز کردم که د یبزنه ، از ترس چشمامو بستم ول یلیدستش رفت باال تا بهم س و

 آقا پدرام با خشم دست بابامو تو هوا گرفته . 

 : دستت بهش بخوره بدون کشتمت .  دیپدرام با خشم غر آقا

 ختهیانداخت و با لحن تمسخر آم ایبه من و پارسا و ارم یو با نفرت نگاه دیکش رونیبا خشونت دستشو از دست آقا پدرام ب بابا

 هر.... باشــــ ....  هیکه بزرگش کردم  يدختر کردمیبا نفرت گفت : خوشم باشه ، فکر نم

 يو حرفا ایاز حرکت ارم ی. از وحشت و شوکه ناش نیخورد تو دهنش و پرت شد رو زم ایبابا تموم نشده بود که مشت ارم جمله

 . شدمیم نیبابا خشک شده بودم و اگر پارسا نگرفته بودم قطعا نقش زم

 

 

بلند شد ، لبش  نیعقب . بابا با کمک عمو فرهاد از رو زم دشیرو گرفت و کش ایفرهاد رفت سراغ بابا و بهزاد هم ارم عمو

 .  اومدیشکافته بود و خون م

 . کهیتو بفم مرتداد زد : حرف دهن تیرو به بابا با عصبان ایارم

..... دختر خودمه حق دارم هر جور بخوام دربارش  یعوض يداره پسره  یاز من گفت : به تو چه ربط ایبا تعجب از دفاع ارم بابا

 حرف بزنم . 

درباره دختر من  يگفته تو حق دار یخواست جوابشو بده که آقا پدرام اشاره کرد ساکت شه و خودش رو به بابام گفت : ک ایارم

 ؟  یحرف بزن يهر جور بخوا

 .  میکردیبا تعجب به آقا پدرام نگاه م همه

 ؟  یگیم ی: چ بابا

 ؟ شیدیدختر ، دختره توه و از آنا ندزد نیا یبگ يخوایپدرام : نکنه م آقا

 ؟  یشناشی؟ آنا رو از کجا م یهست یو وحشت زده گفت : تو ک دیبابا به وضوح پر رنگ

 : من پدرام راد هستم . شوهر آنا فرزانه . پدرام  آقا

گرد به آقا پدرام  يبابا حبس شد و نتونست خودشو کنترل کنه و نشت رو مبل . خاله و عمو فرهاد وحشت زده و با چشما نفس

هم  ایرم. پارسا دستشو دور کمرم محکم کرد و نشوندم رو مبل . ا میبود جی. من و بهزاد و باران و بهناز هم گ کردنینگاه م

 شد .  رهیبهم خ واومد کنارم نشت و دستمو گرفت دستش 

 ؟  دهیمنو دزد ی؟ ک هی: آنا ک دمیشکه بودم پرس کهیحال در

مجبورم .......... آنا مادر تو و ......... زن من  یبگم ول نجوریا خواستمینشست و گفت : متاسفم نم مییپدرام رو مبل رو به رو آقا

 بود . 

 ؟  یچـــ..... چ ی.....ـعنـــ...ــــیلکنت گفتم:  با
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........... تو دختر من و  دنیدزد يکه نوزاد بود ی...... اونا تو رو زمان یستیسامان ن لوفریو ن يپدرام : تو دختر منصور ساالر آقا

 .  نشیازم دزد شیکه سالها پ ي....... دختر یهمسر مرحومم آنا هست

 یحرکت چیو نفرت به بابا انداخت . شکه شده بودم ......... زبونم بند اومده بود ....... ه نگاه پر از خشم هی دنشیگفتن دزد با

بود  نییآخه چطور .......... من ؟ ... به بابا نگاه کردم ..... سرش پا یمن ....... دختر آقا پدرامم ؟ ......... ول یعنی...........  کردمینم

بله  ینگاهم کرد و چشماشو بست و سرشو چند بار به معن یکرد ..... با شرمندگ نگاهمو حس کردو سرشو بلند ینیسنگ یول

 تکون داد . 

 نیسیبدونم پس گفتم : وا زویهمه چ دیمن با یشدم . بابا بلند شد و رفت سمت در ، ول رهیاز بابا گرفتمو به آقا پدرام خ نگاهمو

 بدونم .  زویهمه چ خوامی! من م

 .  رهینم ییمشخص نشده جا زیکه همه چ یکس تا زمان چیپدرامم گفت : ه آقا

 هم نشستند .  هیآروم برگشت و نشت . خاله و عمو فرهاد و بق بابا

 

 

 يرایبود ، چند تا از مد دهیخودش رس تیکه شرکت من به اوج موفق یزمان شیو دو سال پ ستیپدرام شروع کرد : ب آقا

کردند  دیود با هم متحد شدن تا من و شرکتم رو از سر راه بردارند . اول تهدگرفته ب شهیکه شرکت من ازشون پ بیرق يشرکتا

آنا همسرم و پسر هفت  يخودم بلکه برا ي، نه برا دمیسوءقصد ترس نینداره وارد عمل شدن ، با اول دهیفا دنید یوقت یول

دم اونجا بودند حمله شد و فقط به لطف دوست که خانوا يبعد از چهار روز به خونه ا ی. اونارو از شهر خارج کردم ول ایسالم ارم

که  ییکه هر جا دمیکشته شد . بعد از اون فهم دوستم یول دینرس ایبه آنا و ارم یبیآس ششیرو برده بودم پ ایکه آنا و ارم زمیعز

که بچه  میبود دهیفهم یسونوگراف قی. آنا اون موقع چهار ماهه باردار بود و تازه از طر کننیم داشونیزود پ ای ریببرمشون د

 ياز آشناها یکی شیپ رانینداشتم پس آنا رو فرستادم ا يخوب نبود ، چاره ا ادیدختره . آنا به خاطر اضطراب و ترس حالش ز

زن  هیو  شهیخواهرم . تو فرودگاه تهران حال آنا بد م شیرو هم فرستادم لندن پ ایآنا گفته بود و ارم ي هیدا يکه مار شیمادر

 مانیتا زا دیبا گهیو بعدش هم خونشون . به خاطر وضع بدش دکتر م مارستانیب برنشیو م کننیکمکش م و شوهر جوان

 هیبره همدان و حالش هم اونجور دیرو نداره و با یکس فهمنیم یو اون زن و شوهر هم وقت اشهاستراحت مطلق داشته ب

شب باهام تماس گرفت و  هیخودش  نکهیخونه خودشون . من بعد از رفتن آنا ازش تا سه ماه ازش خبر نداشتم ، تا ا برنشیم

، آدرس رو بهم داد و گفت اسم شوهره  ستیاون زن و شوهره و حالش هم خوب ن يرو گفت ، گفت که خونه  زیهمه چ

انگار  ششیبرم پ خواستیکمکش کردن ، ازم م یلیستند و خه یخوب يآدمها گفتی، م لوفریو اسم خانمش ن هیمنصور ساالر

رو که قصد  ییبود کسا سیاز دوستانم که گاراگاه پل یکی. تو اون سه ماه من با کمک  شهیکه عمرش داره تموم م دونستیم

و به  رانیرفتم اهفته بعدش بود  هیپرواز که  نیوجود نداشت پس با اول يخطر گهیو د میانداخته بود ریداشتن رو گ موینابود

 ییهوی شیکه پشت در منتظرم گفت که اونها سه روز پ دید شونیهمسا نکهیجواب نداد تا ا یکس یکه آنا داده بود ، ول یآدرس
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رو  ایفوت کرده . دن مانیموقع زا شیهفته پ کیگفت که  دمیباهاشون بوده پرس هک یدرباره زن یاز اونجا رفتن . وقت خبریب

 مانیو موقع زا شهیکه با من تماس گرفته بود دردش شروع م يمن مرده بود ، ظاهرا شب همون روز يسرم آوار شد . آنا

از اونا نداشت .  يکس خبر چیه یدنبالشون گشتم ول یلینداره . خ يگفت که خبر دمیاز دختر کوچولوم پرس ی. وقت رهیمیم

مرگ  ایمرده بود و دختر کوچولوم گم شده بود . ارم من يخودشونو گم و گور کرده بودن . سرخورده و نابود برگشتم . آنا

 میدونستیداده بود م شونیکه همسا ی. با اطالعات خواستیتا چند سال ازم خواهر کوچولوشو م یقبول کرد ول یمادرشو به سخت

. تا  گرفتیخودش جشن م يو تولد خواهر گمشدشو برا گرفتیم کیآذر ک 18هر سال  ایاومده . ارم ایآذر به دن 18 مکه دختر

شکه شدم ، بهت  دمتیبرگشتم و د یرو اورد به جشن ، وقت کردیم فشویتعر شهیکه هم یسال پارسا دوست ستیبعد از ب نکهیا

از شدت شوك حالم بد  یهست يساالر سیپارسا گفت که پارم یبود ، وقت ستادهیمن ا ي، آنا جلو شدیشده بودم باورم نم رهیخ

همون بود که آنا بهم گفته بود . بعد  تیلیهم فام یو از طرف یآنا باش يکه بخوا يو جوانتر از اون بود یناختشیشد . تو منو نم

، فکر کردن و  یهست يمنصور ساالر نامبه  يمتوجه شدم که تو دختر فرد رانیاز دوستانم تو ا یکیاز جشن با کمک پارسا و 

 . یکه تو دختر من ستین یشک چیه یآنا هست یالزم نبود ، تو کپ شتریب قیتحق

 

که  ی، پس من دختر آقا پدرامم ، کس دادمیبه حرفاش گوش م هیکه تموم شد نگاهشو دوخت به من ، تمام مدت با گر حرفاش

 نیهنوز هضم ا نکهی...... اون پدرمه ......... اون بابامه ...... با ا ستیکه چرا بابام مثل اون ن خوردمیحسرت م شیتا چند روز پ

بهم محبت کرده بود که االن با تمام وجودم دوست  يکرده بودم ........ آقا پدرام به قدر ورمن با یموضوع برام سخت بود ول

بلند شد و عکس گرفت و دوباره نشت  ایرو در اورد و گرفت طرفم ، ارم یکتش عکس بیداشتم بابا صداش کنم . آقا پدرام از ج

 اومدم و صاف نشتم .  رونیکنارم ، منم از آغوش پارسا ب

 !  یهشیچقدر شب نیعکس مامانه .......... بب نیعکس رو گرفت جلوم و گفت : ا ایارم

 ای....... انگار خودم بودم ....... زن داخل عکس کامال شکل من بود .....  گفتیمن ....... راست م يعکس نگاه کردم ....... خدا به

 برادرمه ؟  ای........ پس ارم ایافتاد به ارم بهتره بگم من شکل اونم ......... حواسم

 ؟  ی..... تو ....... برادرم یعنی:  دمینگاه کردم و با بغض پرس ایارم به

......... آره خواهر  زمیخودشم بغضدار بود گفت : آره ...... آره عز يکه صدا یمحکم بغلم کرد و در حال ایشدت گرفت ، ارم میگر

 گلم ....... يکوچولو

و محکم به خودم فشردمش ......... برادرمو ....... داداشمو  نشیفرو کردم تو س شتریحلقه کردم دور کمرش و سرمو ب دستامو

و دو سال تولدمو  ستیکه ب يآغوشم ...... تو آغوش برادر نیهمه وجودمو گرفت ........ من االن تو امنتر ی......... آرامش خاص

 چیه نکهیبوده با ا ادشیبه  شهیداره و هم ينرفته خواهر ادشیو دو سال  ستیکه ب ي.. برادربدون حضور من جشن گرفته ....

 . دتشیگاه ند
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و آروم ولم کرد . صاف نشستم ،  دیبوس مویشونیهم پ ای، ارم امیب رونیبه خودم دادم تا از آغوشش ب یکه آروم شدم تکون کمی

،  اشونیتوجه ی، ب اشونیمحبت یچشمم گذشت ، ب ياز جلو یمیلیانند فسالها م نینگاهم به منصور افتاد ، تمام خاطرات ا

وقت به  چیاز محبت کردنشون ندارم ؟ من ه يخاطره ا چیخودم ........ چرا من ه يهابه من ، اشک  دایپارم يدادن ها حیترج

داشتم  ازین يزیداشتم ....... هر وقت به چ یپول کاف شهینداشتم ..... لباسام خوب بودن ..... غذام خوب بود ..... هم ازین زیچ چیه

باهام سرد  شهیتنها بودم ، هم شهی..... هم یکم نذاشتن ول يزیچ يفرزندخونده برام از لحاظ ماد هی....... به عنوان  دنیبرام خر

از من بود ، من  براشون مهمتر دایپارم شهیچرا هم فهممیکردن . حاال م غیازم در تشونویبرخورد کردن و محبت و توجه و حما

 خانوادم محروم کردن ؟  يعمر منو از محبت و گرما کی؟ چرا  دنیکردن ؟ چرا منو دزد نکارویچرا ا یبچشون نبودم . ول

 

 

 

 ؟  يدی؟ چرا منو دز يکرد نکاروی: چرا ا دمیبه منصور پرس رو

 

از دوستامون  یکی یرو تو عروس لوفری، مادر من ن میازدواج کرد یبه صورت سنت لوفریسرشو بلند کرد و گفت : من و ن منصور

کرد که  یبود بعد از ازدواج انقدر خوب ییبایزن خوب و ز لوفریو ازدواج . ن يخاستگار میو ازش خوشش اومد بعد هم رفت دید

که  میدیما هم د،  نیخانواده هامون در اومد که بچه دار بش ياز سه سال صدا عدی نکهیابود تا  یعال مونیعاشقش شدم ، زندگ

متوجه  شیدکتر و آزما ی، بعد از کل می، اما نتونست میبچه دار بش میگرفت میکامل کنه پس تصم مونویخوشبخت تونهیبچه م

من  یمن ، ول يمنفجر شد ، مادرم هم افتاد دنبال زن برا لیخبر مثل بمب تو فام نیبچه دار بشه ، ا تونهینم لوفرین میشد

 نیا یول شهی.... بدون بچه نم ریطالقش نده زن دوم بگ گفتیطالقش بدم ، مادرم م خواستمیرو دوست داشتم و نم لوفرین

 ممویتصم نم. م شدیحرفا افسرده تر م نیهم روز به روز از ا لوفریو ن اومدیبود . مادرم کوتاه نم لوفریدر حق ن ينامرد تینها

از دوستام گفت خواهر دوستش  یکی نکهیتو تهران خوب بود تا ا مونیهران . زندگت میجمع کردم و رفت مویگرفتم ، خونه زندگ

و  مینگرف يا جهیاونجا هم نت یول میو رفت میکارهامونو درست کرد دیام یرفته کانادا و درمان شده . ما با کل یهم نازا بوده ول

 مشیبرد میکه حامله بود و حالش بد شده بود ، کمکش کرد میبه نام آنا آشنا شد یتو فرودگاه با زن شتمون. شب بازگ میبرگش

 مانشیتا زمان زا دیبه بچه و خودش وارد شده و امکان مردن بچش وجود داره و با يادی، دکتر گفت فشار ز مارستانیب

 تونستینماون حالش بد بود و  یبره همدان ول دیگفت با که مشیتا برسون میاستراحت مطلق داشته باشه ، ازش آدرس خواست

 یبه شوهرش اطالع بده کجاست ول خواستیآنا اومد خونمون ، اون موقع خونه ها تلفن نداشتند ، آنا م لوفریبره . با اصرار ن

و اطالع  رمیتماس بگ مناون همه راه رو بره شماره رو داد به من تا  تونستیدور بود و آنا هم نم یلیمخابرات از خونمون خ

روز صبح با  کیموفق نشدم . سه ماه گذشت و آنا به گفته خودش و دکتر هفت ماهه بود که  یول کردم یبدم ، چند بار سع

و  میومدیاز پسش برن میکرد يهر کار زنهیشوهر و پسرش شور م يو دلش برا دهید يشد و گفت خواب بد داریحال آشفته ب

بد بود ، نصفه شب دردش شروع شد و  یلیبرگشت حالش خ یوقت یراحت شد ول الشیاون رفت مخابرات و تماس گرفت و خ
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هم از پدر و  يدختر بچه که مادرش مرده بود خبر هیو  میفوت کرد و ما موند مانیآنا موقع زا یول مارستانیب مشیرسوند

 رلوفی. ن ادیتا پدرش ب می، آنا آدرس خونه رو بهش داده . بچه رو به خونه برد میدونستیفقط اسم پدرش رو م میخانوادش نداشت

 ادیکه پدر بچه ب ياز روز ترسهیبچه به دلش افتاده و م نیبهم گفت مهر ا لوفری، روز سوم بود که ن کردیاز بچه مراقبت م

شش ماه  کی، ما نزد میاز کانادا برگشت جهینت یکه ما ب دونستنیو حاال اون بچه ! خانواده ها نم میشدیببرتش . ما بچه دار نم

و  میکرده . بچه رو برداشت مانیاونجا حامله شده و حاال هفت ماهه زا لوفرین میبگ میگرفت می، پس تصم میکانادا اقامت داشت

واسه  ادین ایچون امکان داشت بچه زنده به دن میخانوادهامون و به همه گفت شیپ رازیش میسر و صدا برگشت یروز بعدش ب

 .  مینگفت نیهم

 

 

 میدکتر و متوجه شد میرفت نکهیحالش خوب نبود تا ا لوفریبود ن ي، چند روز يبود مهی. دو سال و ن سیپارم میگذاشت اسمتو

خوبه  گفتیکه مادرم م میهر دو چنان شاد بود میشدیبچه دار م میباردار شده بود و ما داشت لوفریبارداره ، معجزه بود ن لوفرین

عوض شد ، ما  زیهمه چ دایاومدن دخترمون پارم ای؟ با به دن نیچقدر ذوق کرد سیسر پارم پس دیکنیم نجوریبچه دومتونه و ا

 بود .  يا گهید زیچ میداشت دایکه به پارم ینبود ، عشق نطوریا یول میتو رو مثل بچه خودمون دوست دار میکردیفکر م

 یلحظه جلو چشمم باش هی خوامینم یحت گهیبرو ..... د نجایوجودم از خشم و نفرت پر شده شده بود با نفرت گفتم : از ا همه

 چیهمه سال به تو زنت گذاشتم و مامان و بابا صداتون کردم ....... ه نیکه ا یهمه احترام نیا فی........ ازت متنفرم ......... ح

 ....... برو ........ گذرمیو ازتون نم بخشمدتونیوقت نم

 دیبر نجای...... همتون از ا نمتیبب خوامینم گهی...... د رونیاشاره کرده داد زدم : برو ب رونیطرف در ، در رو باز کردم و به ب رفتم

 .  افتهیکدوم از شما ب چیچشمم به ه خوامینم گهی....... د

 یاشک ي. نگاهم به بهزاد افتاد که با چشما نیخشمگ يصورت ها ای هیپشت سرشم بق رونیرفت ب حرفیبلند شد و ب منصور

محکم بغلش کردم  هیاز بهزاد متنفر شم ........ نه ! نه . با گر میتونیرد ، نه بهزاد نه ..... بهزاد داداشمه ...... من نمجلوم مکث ک

 ، نه .  ستیکرد و منو به خودش فشرد . بهزاد مثل اونا ن بغلمتا نذارم بره ، اونم محکم 

.....  ی.......... بگو تو هنوزم داداشم ی....... بگو تو خبر نداشت گفتم : بهزاد بگو فشردمیم نشیسرمو محکم به س یدرحال هیگر با

 بگو .... بهزاد . 

و گفت : نه ....... بخدا خبر نداشتم ........ من  دی. بهزاد موهامو بوس مینشست نیرو زم میکه همو بغل کرده بود همونجور

 یمونی....... خواهرم هم م یعوض نشده ....... تو خواهرم زیچ چیه ی......... پارم دونستمی...... من نم ی.......... پارم دونستمینم

 .  یخودم هست یپارم نهی....... مهم ا یباش یدختر ک ستی..... مهم ن

. نگاهم به باران افتاد که کنار  کردیمهربونش نگاهم م شهیبلند کردم و نگاهش کردم ، چشماش قرمز بود و با نگاه هم سرمو

متنفر شم .  تونمی، من از باران هم نم نطوری. باران هم هم کردینگاهم م یاشک يو با چشما کردیم هیبود و اونم گر ستادهیا در
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اش  هیبود ، دستمو گرفت و خودشو انداخت تو بغلم و گر نیطرفش گرفتم ، انگار منتظر هم بهلبخند زدم و دستمو  هیگر ونیم

ما رو بغل کرد . بهناز دوباره  يبهزاد و باران حسابشون جداست . بهزاد هم هر دو ینفرم ولشدت گرفت . من از اون خانواده مت

 دیبا چشم غره من راهش رو کش یمکث کرد ول یکم میکردیم هیو گر میما سه تا که همو بغل کرده بود دنیاومد داخل و با د

 رفتن .  دادیاومد که نشون م نیماش يبعد صدا هیو برگشت و چند ثان

. پارسا در رو بست و به باران و بهزاد اشاره کرد و با هم رفتند اتاق و من و  میو بلند شد میاز هم جدا شد میکه آروم شد یکم

 بابام رو تنها گذاشتند . 

********************************** 

 

 

بعد  یکیبودم که  دهیش دادم . بارها شنگو اقی، اون از گذشته و مامان گفت و من با اشت میکردیبود که بابا صحبت م یدوساعت

، من باور  ستمین نجوریمن ا یول کندیخانواده خودشو قبول م یاست و به سخت گرید يفرزند خانواده ا شهیاز سالها متوجه م

من همون موقع که بابا گفت دختر  یول ستین یعیواکنش من طب دیشا دونمیهستم ، نم ایارمکردم که دختر آقا پدرام و خواهر 

 نکهیبخاطر ا دیموضوع رو راحت هضم کردم ، شا نیکرد قبول کردم . من ا فیو بعد گذشتشو تعر ستمین لوفریمنصور و ن

 میو سال و ن کی نیدر عوض تو ا یول اشتمبه اونا ند يا یعاطف یوابستگ چیو ه دمیاز منصور و خانوادش ند یمحبت چوقتیه

 . چقدر زود منصور برام منصور شد و آقا پدرام بابا ! دمیرو از اونا د یقیمحبت حق شناشمیرو م ایرمکه بابا و ا

 ؟  نیهمه مدت بهم نگفت نی: چرا ا من

 کیاز آشناهام با  یکیو با کمک  دمیدربارت از پارسا پرس یمزرعه ، تلفن نی: راستش همون روز بعد از جشن که رفته بود بابا

مهران گفت بهتره اول با پارسا  یمزرعه ول امیهمون موقع ب خواستمیم یکامال مطمئن شدم که دخترم انریاستعالم از ا

، بعد هم که  میشد که صبر کرد نی، ا دونهیرو بهتر م قتیگفتن حق حیو راه صح شناسهیچون اون تو رو بهتر م میصحبت کن

پارسا  یخودمو کنترل کنم . وقت تونمیاتاقت چون گفت نم امیب یمهران نذاشت حت مارستانیاومد تو ب شیکوه پ زشیر يماجرا

تا االن .  ینیضربه رو بب نیتا کمتر کنمموضوع رو متوجه شد نذاشت ، گفت بهتر اول اعتمادت رو جلب کنم و با خودم آشنات 

 ساکت بمونم . شدینم گهید یبگم ول نجوریباور کن دوست نداشتم ا

 ؟ یچ ایهم امروز بود . ...... ارمموقع  نیبهتر دی، شا دونمی: م من

 نکهیکم صبره ! تا ا تینهایوجود نداشت که لو نده ، آخه ب ینیتضم چیچون ه مینگفته بود يزیچ ایو گفت : به ارم دیخند بابا

 داتیبگه و من نتونستم تحمل کنم و گفتم پ کیخودمون تبر نیروز تولدت طبق هر سال زنگ زد تا تولدتو ب شیچند ماه پ

 . نتتیپارسا تا بب شیرفت پ دنشیساعت بعد از رس کیبگه . اونم دو روز نشده اومد و  کیبه خودت تبر تونهیم گهیکردم و د

 بودم ..... دهیو پارسا افتادم که از پشت در شن ایصحبت ارم ادیتازه  آره

 ... ستیاالن مناسب ن گمیکه ........ م یزنیتو باز حرف خودتو م گمیمن م ی(پارسا : هر چ
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 بابا گفت چطور اومدم . یوقت یدونی....... نم نمیبب خوامیندارم فقط م ي: پارسا ...... من که کار ایارم

 خبر نداره !  یچیته خنده گفت : بابا ...... اون هنوز از ه هیبا  پارسا

 ؟) گهیکه بابا م هیبدونم واقعا اونطور خوامیتحمل کنم ....... م تونمیباور کن نم نمی: گفتم که فقط بب ایارم

 !  نهیمنو بب خواستهیاون روز م ایارم پس

 رو نداره ؟  نیکه شما بهم داشت یخوردم که چرا منصور توجه و محبت نویمدت حسرت ا نی: تو تمام ا من

دلم خون شده بود صبحش ،  يکردیو از منصور و خانوادش گله م يکردیم هیگر یبعد از رفتن پارسا وقت ی: شب مهمون بابا

شک  تونهیم قتیو گفتن حق ستیبازم پارسا مانعم شد و گفت که حالت خوب ن یبهت بگم ول زویهمه چ گهید خواستمیم

 برات باشه .  یبزرگ

 راحت قبول کنم .  تونستمینم نیگفتیاگه اون موقع م دی: آره ، واقعا حالم بد بود شا من

 ؟  ياالن کامال قبول کرد یعنی:  بابا

 : بله ..... االن کامال قبول کردم ......... بابا ! من

 تو بغلش . دینگاهم کرد و چشماش پر اشک شد . دستشو دور گردنم حقله و منو کش يبا ناباور بابا

 منتظر باشم .  دیحاال حاال ها با کردمی. ...... فکر م یچقدر آرزو داشتم که بابا صدام کن دونهی: فقط خدا م بابا

آغوشش آرومم کرد . آروم خودمو ازش جدا کردم و نگاهش کردم . چند قطره اشک رو صورت  يتو بغل بابا موندم و گرما کمی

 دوستون دارم .  یلینکن بابا ، خ هیبابا بود ، با دستام اشکاشو پاك کردم و گفتم : گر

 هی. حاال هم پاشو بق میبا هم گهی، حاال د میکن هیگر دینبا گهیبه خودش اومد و چشماشو پاك کرد و گفت : آره دخترم ، د بابا

 . برو . دارهیصبرش تموم شده و پارسا داره به زور اونجا نگاهش م گهیاون داداشت االن د دونمیرو صدا کن که م

 و پاشدم رفتم اتاق . دیکه اونم دستشو با محبت رو سرم کش دمیخنده دست بابا رو بوس با

 

 نرفته باشه .  شیخوب پ زیکه همه چ دنیترسیزوم شدن رو صورتم ، البد ماتاق رو که باز کردم همه  در

 من و بابام تموم شد .  ي، حرفا رونیب انیب نیتونیم گهی...... د نیلبخند گفتم : ممنون تنهامون گذاشت با

راحت شد . با خنده رفتم و گوشه تخت کنار پارسا  الشونیحرفم چهره همه باز شد و رو لباشون لبخند اومد انگار خ نیگفتن ا با

 من بگم بابا !  يزود نی. حتما اونم انتظار نداشت به ا کردیلبخند مهربون نگاهم م کیبا  اینشتم . ارم

گذشت  یو خوش ریبه خ زیباران بود رو به من گفت : خب حاال که همه چ يبود سرش رو پا دهیکه رو تخت دراز کش بهزاد

بدو که گشنمه  یحاال تو درست کن من نوش جان کنم . پارم يکردم تو خورد يهفته بنده آشپز کیبا توه ...... شام امشب 

 زود باش ! 

 بهزاد خان به خواهر من دستور نده . یگفت : ه یاخم تصنع هیبا  ایارم
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ساله که خواهر منه حاال  22 ی...... پارم ایگفت : برو بابا .... خواهرم ! خوب گوشاتو باز کن ارم یبلند شد نشت و به شوخ بهزاد

 هنوز خواهرمه !  ینداره ، پارم یبه من ربط يهم برادرش در اومد یجنابعال

 نه و الهه بـــ...... یپارم گهیهم متقابال گفت : اوال د ایارم

 ؟  یوسط حرفش و گفتم : چ دمیپر

 : بابا بهت نگفته ؟  ایارم

 رو ؟ یبا تعجب گفتم : نه ! چ من

اسمشو انتخاب کردند ....... مامان دوست داشت  ادیب ایقراره دختر به دن دنیفهم ینداره ...... مامان و بابا وقت ی: اشکال ایارم

 .  ینداره مهم خودت یاشکال یباش سیپارم ياسم بود . حاال اگر خودت دوست دار نیاسمتو بزاره الهه ، مامان عاشق ا

 بهتره با اسم خودم شروعش کنم .  کنمیشروع م دیجد یزندگ هیمن دارم ،  ادی: نه ! از الهه خوشم م من

 خوبه ..... الهه جان .  یلیو گفت : خ دیگونمو بوس پارسا

و  گفتیاسممو م یکیبه  می، پارسا فقط موقع معرف زدنیو بابا و مهران منو به اسم صدا نم ایوقت پارسا و ارم چیاومد ه ادمی

 . نطوریهم هم هیبق

 ؟  نیزدیوقت اسممو صدا نم چیه نیهم ي: پس برا من

 آره تکون داد .  یسرشو به معن پارسا

 

 میدرست کن يزیچ هیآشپزخونه تا  می، من و باران رفت میگشنه بود یکس ناهار نخورده بود و همگ چیچهار شده بود ، ه ساعت

جمع  زیدور م یشد و همگ دهیبا کمک پسرا چ زی. م میسرخ کرد ینیزم بیهم س کمیو  میژانبون درست کرد چیساندو کمی. 

تماس گرفت و دو  گاهیو همه استقبال کردند . بعد از ناهار بهزاد با دفتر تفر میونبم يروز سه –داد دو  شنهادی. بابا پ میشد

 .  انیکلبه مجاور کلبمونو اجاره کرد و بعد از اون هم با ساناز و مهران تماس گرفت تا اونا هم ب

شام به  يو بابا همه رو برا دنیبود که مهران و ساناز هم رس 7,30اومدن . ساعت  یرفته بود دنبال ساناز و با هم م مهران

و بهزاد ،  ای. موقع شام ارم کردمیم یبود ، واقعا احساس خوشبخت یخوب یلیاطراف دعوت کرد . شب خ ياز رستوران ها یکی

 هی یهم به تالف یکیاون  کردیبرام م يکار هی ونیکشیسمتم نشستن . تا  هیم کدو رپارسا رو زدن کنار و خودشون ه چارهیب

 یحساب یبود و همگ ی. همه کارهاشون از رو شوخ کردنیرو محکم م يبرادر يها هی، به قول بهزاد داشتن پا کردیم گهیکار د

 مونیشگیگذاشت تو بشقابم ، کار هم کشویاست ازتکه  هیکه اواسط شام بود که بهزاد  نی. کاراشون ادامه داشت تا ا میدیخندیم

 يامشب برا يهم طبق قانون نانوشته  ای. ارم میدادیبود که موقع غذا خودن اگه غذاهامون متفاوت بود به هم از غذامون م

چرا  دونمینم مونمن نشسته بود ا يبشقابم . پارسا کنار بابا و رو به رو گهیتکه از مرغشو گذاشت گوشه د هیاونم  ارهیکم ن نکهیا

که االن از چهار نوع غذا  کردمیداشتم به بشقابم نگاه م یکالفگ يگذاشت . با تعجب و تا حد شویتکه از خوراك ماه هی

 شده بود .  لیتشک
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؟  نیکنیبشقابشو پر م نیاز اول دار یه هیدخترم راحت غذاشو بخوره چ نیبابا بزار يگفت : ا میتعجب و کالفگ دنیبا د بابا

 .  نیکنار خودم بش ایاصال دخترم پاشو ب

 شد .  ایبهزاد و ارم يها افهیشدن ق زونیباعث آو نیو ا میپارسا رو بلند کرد و من و پارسا جاهامون رو با هم عوض کرد بابا

 کنار بابا و پارسا هم بشقابا رو عوض کرد .  نشستم

 گفت : حاال راحت غذاتو بخور . بابا

 خنده . ریکارش همه زدن ز نیجدا کرد و گذاشت تو بشقابم . با ا فتکشویاز ب يتکه ااز اتمام حرفش  بعد

.  میبش میهمه بلند شدن تا تو سه کلبه تقس 11. ساعت  میکردیشب صحبت م 11تا  میاز شام همه تو کلبه ما جمع شد بعد

و پارسا هم  ایمت چپ مستقر شدند و بابا و ارمدو اتاق خواب و همشکل بودند ، بهزاد و مهران تو کلبه س يکلبه ها هر سه دارا

 نیکه ا یاتاق و منم رفتم تو اتاق هیکلبه . باران و ساناز رفتن تو  نیهم میهم موند ان، من و ساناز و بار هیرفتن سمت راست

 هفته بودم . کی

********************************** 

 

 

 

، از امروز من  شهیرسما شروع م دمیجد یِداره زندگ گهی. د میگردیبرم میو البته خوب گذشت ، االنم دار عیسر یلیروز خ سه

 لیبا اسم و فام دیجد ییبرام کارت شناسا عتریداره هر چه سر می، من الهه راد هستم . بابا تصم ستمین يساالر سیپارم گهید

 . رهیبگ میواقع

 هم پشت .  ایهم کنارش نشسته بود ، من و ارمو بابا  کردیم یداشت رانندگ پارسا

 ؟ یکنی: الهه با خونه ات چکار م پارسا

 : با خونه ام ؟ چطور ؟  من

 ؟  یهمونجا بمون يدار میکه تصم نهی: منظورم ا پارسا

 رو اونجا بمونه ؟  یجواب بدم گفت : نه ! چ نکهیقبل از ا ایارم

 ما ! مگه نه ؟ شیپ يای: م دیرو به من پرس بعد

 موضوع فکر نکرده بودم .  نی: راستش اصال به ا من

 .  ی، هر جور خودت راحت یمهم خودت یما ول شیپ يایکه ب میشیخوشحال م یلیبرگشت طرفمون و گفت : دخترم ما خ بابا

 یپس گفتم : من دارم زندگاز گذشته ام داره  يادیتو اون خونه بمونم . اون خونه خاطرات ز گهیکه د ستمین لیخودمم ما دمید

رو که منو به گذشته و اون خانواده وصل  يزیهر چ خوامیاز گذشتم کامل جدا بشم ، م خوامیو م کنمیرو شروع م يدیجد

 .  زاستیاز همون چ یکیخونه هم  نرو کنار بگذارم و فراموش کنم ، او کنهیم
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 ما ؟  شیپ يایم یعنی:  دیبا شک پرس ایارم

و  دیبوس مویشونیتو بغلش و پ دیبا ذوق با دستش که دور شونم بود منو کش ایبله تکون دادم که ارم یلبخند سرمو به معن با

 !  یگفت : خواهر خودم

 نگاهمون کرد و اونم لبخند زد . نهیاز آ بابا

 ؟  ی: بهزاد و باران و ساناز چ دیبعد از چند لحظه پرس پارسا

و  نیبهتر شهیگذشت . باران هم شهیاز اونا نم یدارن ول می: اونا نه ! درسته اونا به اون خانواده و گذشته ربط مستق من

چند ساله  يو دور نجایاومدن اونا به ا یهم بوده حت شیو همه حرفامون پ میبا هم بود یکیدوستم بوده از کوچ نیتریمیصم

کرده  تمیکنارم بوده و از همه نظر حما شهیبرادر هم هیهمه سال مثل  نیهم ا زادبهکم نکرد .  مونیو دوست تیمیاز صم يزیچ

با کمک اون بود که تونستم  نجایکه تازه اومده بودم ا یبوده ، زمان یباهاش آشنا شدم برام دوست خوب ی، سانازم که از وقت

 ازشون بگذرم و فراموششون کنم .  تونمیمستقل بشم . من نم

بکنه  يرییرابطتت با اونا تغ دیو به نظر منم نبا نیخوب يچند وقت بهزاد و باران و ساناز رو خوب شناختم ، اونا آدما نی: تو ا بابا

 . 

جمع کنم  لمویرسوند خونه و با من اومد تا کمکم کنه وسا ایبابا و ارم دنیگذشت . پارسا بعد از رس مانهیصم يراه به گفتگو هیبق

 . 

 

 

 یمعن هیفقط  نیکه زنگ در زده شد و بعد از اونم در شروع به در اومدن از جاش کرد که ا کردمیجا مجا به  لمویوسا داشتم

 "بهزاد پشت دره  " دادیم

 ياومدن داخل . چهار نفر ینیریو ش وهیشربت و پشت سرشم ساناز با ظرف م ینیس کیدر رو باز کردم ، بهزاد با  دمیدو عیسر

 .  میتا عصرونه بخور مینشت

 ؟  نجورهیچرا ا نجایا نمی: بب ساناز

 .  کنمیجمع م لموی: دارم وسا من

 !  ستین نجایکه ا لتیوسا ی: چرا ؟ راست بهزاد

 . رمیم نجایمونده بودن ...... دارم از ا نجایکه ا لمهیوسا ی: منظورم باق من

 : کجا ؟ چرا آخه ؟  ساناز

 کارت دارم .  ایت و گفت : ببلند شد و دستمو گرف عیاومدم جواب بدم بهزاد سر تا

 یو با لحن ناراحت و کم ستادیتو اتاق ، بهزاد در رو پشت سرش بست و اومد رو به روم ا میحرف پا شدم و با هم رفت بدون

 ؟  يریم ي؟ کجا دار یچکار کن يخوایبپرسم م شهیگفت : م یعصب
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 شروع کنم . دیجد یزندگ هی خوامیخونه بابام ، م رمیرو تخت و گفتم : دارم م نشستم

 ؟ یاز گذشتت جدا بش يخوای؟ م یرو فراموش کن زیهمه چ يخوایو گفت : م ستادیرو به روم ا بهزاد

بابام و برادرم  شیبرم پ خوامیکنم ، م یبا خانواده خودم زندگ خوامیگذشته و اون خانواده رو فراموش کنم . م خوامی: آره ، م من

 . 

 یپدر و برادر واقع هی گهینبود که تو د ادمی دیو با پوزخند گفت : هه .... برادر ! .... ببخش دیتو موهاش کش یدست یعصب بهزاد

 فراموش بشــ.....  دیکه با میهست ي.... ما هم جزو همون خانواده ا يبه من و باران ندار يازین چیه گهیو د يدار

قبل باهاش تو صورت بهزاد زده بودم  هیکه من تو صورتش زدم نصفه موند . با بهت به دستم که چند ثان يا یلیاش با س جمله

 نگاه کردم ، من چکار کردم ؟ من زدم تو صورت بهزاد ؟ من برادرمو زدم ؟ من بهزادمو زدم ؟ 

،  کردمیم نکارویا دی، نه ! نه! من نبا کردیصورتش نگاه کردم ، سمت چپ صورتش قرمز شده بود ....... ناباور داشت نگاهم م به

گفتم : غلط کردم ...... بهزاد غلط کردم  هیدو دستم گرفتم و با گر نیلرزون صورتشو ب يواقعا بهم فشار اومده بود . با دستا یول

 ببخش .  کنمی....... خواهش م ی....... بهزاد گ... خوردم ....... ببخش داداش ی...... دستم بشکنه اله

 

نگذشته بود که  قهیدق هی. هنوز  هیگر ریبلند زدم ز يو با دستام صورتمو پوشوندم و با صدا نیسست شد و نشتم رو زم نوهامزا

داد به تخت و  هی. تک زهیریصورتش اشک م ياونم داره به پهنا دمیبهزاد نشست کنارم ، آروم دستامو از رو صورتم برداشتم ، د

 خواستیو م میباران ناراحت بود ایکه من  شهیبغلمو گرفت و مثل هم ریباز کرد ، ز فمطرپاهاشو دراز کرد و دستاشو به 

اش و دسشتاشو حلقه کرد دورم و محکم به خودش فشردم  نهیآروممون کنه بلندم کرد و نشوندم رو پاش ، سرمو گذاشت رو س

 .  کردمیهق هق م مچنانه یآروم شدم ول کمی.  میو تکون نخورد میکرد هیهر دو ساکت گر یساعت می. ن

شد .......  یچ دمیلحظه نفهم هیمنو بخشش ....... بخدا  کنمیگفتم : بهزاد منو ببخش ...... خواهش م يبغض دار يصدا با

عوض نشده ........  زیچ چی........ بخدا ه ی...... بهزاد تو داداشم يبود زد یچه حرف نیکرد ...... آخه ا وونمیلحظه د هیحرفات 

تو و بارانو فراموش  تونمیدوست دارم ............ من چطور م شتریب دمیبه همون اندازه قبل شا دونمیمنوزم تو رو برادر خودم من ه

تو باران نه .........  یدور بشم ول ندازندیگذشته و منصور و خانوادش م ادیکه منو  ییزایاز همه چ خوامیکنم ؟ ........ درسته من م

. بهزاد خواهش  نیمن فرق دار يبرا یول نیتو کلبه گفتم .......... تو و باران درسته از اون خانواده هست شیهمون سه روز پ

 نکنم .  یغلط نیچن گهیکه د ی..... دستم بشکنه اله یبخشیبگو منو م کنمیم

،  گفتمیبهت اونجور م دینبا خودمم بود ری! . تقص کنمیبشه ....... اونوقت من که دق م تیآروم گفت : خدا نکنه تو طور بهزاد

 يدور نی....... ا میهمه سال ما با هم بود نی....... ا یتو خواهرم ی. پارم دمی..... از ، از دست دادنت ترس دمیلحظه ترس هی یول

که  ي.... کار..... يکه چقدر از خانوادم متنفر شد کنمی....... درك م فهممی....... م اندازهیفاصله ب نمونیچند ساله هم نتونست ب

راز تو  نیمن هم با پنهان کردن ا يمامان و بابا یول دنتینبوده ........ درسته خاله و عمو منصور دزد يزیاونا باهات کرده کم چ

سه تا  شهیاز دستت بدم ...... من هم خوامینم یپارم ی...... ول یدور ش يخوایفهمم می........ م ستندیسالها کم مقصر ن نیا
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...... سه  می، ما دوقلو نبود میبا هم بود شهیاز دست بدم ......... من و تو و باران هم کشونویخواهر داشتم ، دوست ندارم حاال 

 . میقلو بود

ور رو و منص ی...... همون روز تو کلبه وقت دونمی....... به خدا تو و باران رو مثل اونا نم میما از هم جدا بش ستی: بهزاد قرار ن من

..... تو  يکه تو فرق دار دونستمی....... همون موقع هم م يو مکث کرد یاز جلوم رد بش ياومد یکردم ....... وقت رونیرو ب هیبق

برادرمه  ای....... درسته ارم نیزی.......... چون تو باران هنوزم برام مثل قبلنا عز نینذاشتم بر نیهم ي....... برا یرفتیبا اونا م دینبا

 تونهینم زیچ چیو ه چکسیبرام بهزاد بشه ......... ه تونهیوقت نم چیه ایارم ی....... برادر همخون من ....... ول ی...... برادر واقع

 تونستمیبازم نم نیکرده بود شیو ازم مخف نیبودیاگه شما هم از موضوع با خبر م ی..... حت رهیرو تو قلبم بگ نتو و بارا يجا

 گذرم .ازتون ب

 

 

 

شد تو چشمام ، منم بهش لبخند زدم و دستمو اوردم باال و گونشو که هنوزم قرمز بود رو  رهیسرمو بلند کرد و با لبخند خ بهزاد

 نوازش کردم ، 

 وقت فراموش نکن .  چیه نویدوست دارم ، ا یلیخ یو گفت : پارم دیبوس مویشونیتر شد و پ قیعم لبخندش

 نه ..... الهه .  یپارم گهی........ د يزیچ هی یول یدوست دارم داداش یلی، چون منم خ کنمیوقت فراموش نم چی: ه من

 یهست یبهت بگم الهه تو پارم تونمیبود . من نم ی......و خواه ی..... هست يبود یمن پارم يکرد و گفت : تو برا یاخم بهزاد

 ... باشه ؟  یمونیم یمن پارم يبرا ی، نباش ول یباش سیپارم گهید يخوای...... نم

 هستم .  یتو پارم ي: باشه ..... فقط برا من

 .  میکن میتنظ فتامونویتا ش میمزاکره داشته باش هی ایبا ارم دی، حاال هم پاشو که همه کارها موند ، با نی: آفر بهزاد

 خنده سرمو تکون دادم و آروم از جام بلند شدم . با

وسط شد ناظر ، نشست رو تخت و بر کار من و ساناز و پارسا  نیجمع کنم و بهزاد هم ا لمویکمکم کرد تا همه وسا ساناز

 کرد .  لیم وهینظارت کرد و م

بابا  شیدو ساعت پ ی. وقت نی. پارسا و بهزاد چمدون و بسته ها رو گذاشن تو ماش دیشب طول کش 8تا  لمیکردن وسا جمع

شب بعد از تمام شدن  یگفت که همگ نجانینوز مونده و ساناز و بهزاد هم اکار ه یساعت سه –دو  هیزنگ زد و منم گفتم که 

 .  میشخونه خودش و شام رو با هم با میکارمون بر

 نموند ، پس من برم . يزیچ گهی! د نیاز ا نمیو گفت : خب ا نیبسته رو گذاشت تو ماش نیآخر بهزاد

 ؟  می: کجا ؟ مگه قرار نشد همه با هم بر من

 دنبال باران .  رمی! دارم م : چرا بهزاد
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 . انی، گفتن خودشون م روننی: زحمت نکش ، با مهران ب من

 تو رو خدا ! هنوز از سفر برنگشته رفتن ددر .  نیبب نارویداد و گفت : ا رونینفسشو با حرص ب بهزاد

ساختمان که صاحب کل ساختمان هم بود . من با پارسا و بهزاد و ساناز  ریرو دادم به ساناز تا بده به مد دیاز قفل کردن کل بعد

 . میبهزاد راه افتاد نیهم با ماش

********************************** 

 

 

 مبل دو نفره و پارسا هم اومد نشت کنارم .  هی، من نشستم رو  منیطرف نش میاز شام همه رفت بعد

چرا  نجای، ا نمیگفت : آقا پارسا پاشو بب یشده بود اومد طرفمون و با شوخ منیوارد نشکه تازه  ایکه پارسا نشست ارم نیهم

 ؟  ینشست

 .  نیبش نجایا ای؟ ب ایارم يکه چند مبل اونطرفتر نشسته بود گفت : چکارشون دار بابا

 .  نهیبش ششیپ تونهیبا خواهر من نداره ، پس نم ینسبت چیآقا ه نی، ا ری: نخ ایارم

 حض اطالعتون بنـــ: م پارسا

 ؟  ی: چ ایارم

 تونمیدونستن تو بنده قبال از پدرام اجازه گرفتم و قبل تر از اون بهزاد اجازه داد . پس من م يکرد و گفت : برا یپوف پارسا

 نامزد منه .  بای. الهه االن تقر نمیبش نجایا

خانواده  کیما  یول میکنیم یزندگ نجای! درسته که ما ا شهیکه نم نجوریبه خودش گرفت و گفت : ا يبه ظاهر جد افهیق ایارم

خواهرم ، بعد من  يخواستگار دییایشب ب کی ینیریبسته ش کیبا گل و  یرانیمثل هر پسر ا دی. پس شما هم با میهست یرانیا

 یو بعد بهت جواب منف یستین یکه تو آدم خوب میفهمیو م قیدرباره تو تحق میریم گشیدکه برادرش باشم به همراه اون برادر 

 و بعد ... میدیم

 هم در رفت و پارسا هم افتاد دنبالش .  ایبرداشت و ارم زیقطع شد چون پارسا به طرفش خ ایارم یسخنران

 ! کشهیاالن برادر عروسو م رهیبگ نویا یکیداد زد :  کردیهمونجور که داشت فرار م ایارم

 ؟ قیتحق يبر يخوایدرباره من م!  نمیبب سایهم که دنباش بود گفت : وا پارسا

 هم بده !  یجواب منف خوادیگفت : تازه م یلب ریز و

 .  ادیبرم ، اون بهزاد هم با من م خوامیبابا تنها که نم يو گفت : ا دنیدویکه داشتن دورش م يزیطرف مخالف م دیدو ایارم

 !  يبر ییتنها يقبال کردم مجبور قمویگفت : من که تحق دیخندیم ایپارسا و ارم زیو گر بیکه مثل همه ما داشت به تعق بهزاد

 ؟  قیتحق ی: تو رفت دمیتعجب برگشتم سمت بهزاد و پرس با
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 هیو چطور آدم هیک دونستمیکرده بودم و م قیشرکت پارسا دربارش تحق يبر نکهی؟ من قبل ا يفکر کرد ی: بله ! پس چ بهزاد

،  دونمیدرباره پارسا م روی؟ من همه چ یو باهاش بچرخ یشرکتش باش تو میسال و ن کیچطور گذاشتم  ي. پس فکر کرد

 بگم ؟ نییخوایم

سال بعد از ازدواجشون و سه سال  کیکه  یو ادامه داد : پارسا صدر ، فرزند کامران صدر و فرشته صالح میکن ئدینشد تا منتظر

که پارسا چهار ساله بوده بوده مادرش  یزمان یعنی. هشت سال بعد  نجایمهاجرت کردند به ا رانیاومدن پارسا از ا ایقبل از بدن

و بعد از  شهیکشته م شهیکه به خونشون م يساله بود پدرش تو حمله ا 9پارسا  یسال بعد وقت نجو پ کنهیدر اثر تصادف فوت م

و بعد از  کردهیم لی....) تحص. پارسا تو کالج (. کنهیقبول م شویآقا پدرام خودمون باشه سرپرست نیاون دوست پدرش که هم

 لیاز همون دانشگاه فارغ التحص سانسیو در سال ...... با مدرك فوق ل شهیدر دانشگاه (......) م یبازرگان تیریاون وارد رشته مد

 . کنهیم سیو بعد اون شرکت خودشو تاس رهیگیشرکت (.....) آقا پدرام رو به عهده م تیریو به مدت سه سال مد شهیم

 دوم شرکتش .  ریخانم ما هم شد مد یپارم نیهم شرکتشو گسترش داد و ا شیل پسا دو

 یتییسکویرفته ب ادمیکه پارسا گفت : بهزاد جان من  دادنیبهزاد گوش م قیتحق جهیتعجب به نت یداشتن با دقت و کم همه

 ؟  یدونیبود تو نم یمارکش چ خوردمیکه تو کالج م

همه توجه و مراقبتش  نیبه خاطر ا يلبخند سپاسگزار هیخنده . به بهزاد نگاه کردم و  ریحرف پارسا همه دوباره زدند ز نیا با

هم که آروم شده بودند اومدن نشستند . پارسا  ایداد و برام چشمک زد . پارسا و ارم لمیلبخند گشاد تحو هیازم بهش زدم اونم 

بهزاد  نی! ا شهیکه نم نجوریگفت : اه ...... ا زونیآو افهیبابا و با ق ينشست رو مبل کنار رفت هم ایدوباره نشست کنارم و ارم

الهه قبال داده شده تموم شده ،  ي؟ همه کارها و اجازه ها یهم اجازه داده پس من چ ییرفته و تنها قیتحق ییخودش تنها

 ! زود دست به کار شو !  خوامیم دیخواهر جد هیاصال بابا من 

 و گفت : خجالت بکش .  ایبا خنده زد پس گردن ارم بابا

هم  یو گاه کردیکه تا آخر شب داشتند محدوده خودشونو مشخص م ایگذشت . بهزاد و ارم یشب به خنده و شوخ هیبق

.  میبود یخوب يهم دوستا يبودند . کال همه گروه برا یخوب يدوستا ایبود ، بهزاد و ارم یکه البته همه شوخ شدیدعواشون م

و اون به خاطر نجات دادن جون  ششیپ فرستهیرو م ایبوده که بابا ، مامان و ارم یکه پدر پارسا همون دمیاونشب از بابا فهم

 .  رهیگیپسرش پارسا رو به عهده م یو بابا بعد از اون سرپرست شهیکشته م ایمامان و ارم

********************************** 

خانواده رو  یشدم و تازه دارم معن کینزد ایبه بابا و ارم یلیهفته خ کی. تو ابن  گذشتیخونه بابام مهفته از اقامت من تو  کی

 . کنمیدر کنار بابام و برادرم درك م

خوابم  یلیو صاف نشستم . خ دمیاز خواب پر دهیداره شکممو غلغلک م یکی نکهیکه با احساس ا میدیم یخواب خوب داشتم

که  دمیخوابی. داشتم م دمیچند لحظه همونجور نشستم بعد دوباره دراز کش هیبسته نگاه داشتم ،  نجوریپس چشمامو هم اومدیم

خنده  يکه صدا دمیکشیبازم چشمامو باز نکردم ، داشتم دوباره دراز م یول ستمنش دمیدوباره همون حالت تکرار شد بازم پر
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دستشو گرفته جلو دهنش و از خنده قرمز شده . چشمامو  ایارم مدیچشمامو باز کردم د ي، آروم ال دمیاز کنارم شن يزیر يها

 . اللبخند گشاد ابروهاشو چند بار انداخت با هیکردم و مشکوك نگاهش کردم که با  زیر

سرم برداشتم  ریرفت باال ، بالشمو از ز يا کدفعهیباشه . آمپرم  ایکوفتم کرده بود ارم نمویکه خواب نازن یخرمگس شدینم باورم

 "!  کشمتیم "و با گفتن : 

 حمله کردم .  ایطرف ارم به

جلو در حال در رفتن از  ای، ارم میدیدویدور خونه م میهوا پسه در رفت منم افتادم دنبالش . با سر و صدا داشت دید یوقت اونم

 بالش تو دستم .  هیدست من ، منم با فاصله در حال دنبال کردنش با 

پس راهشو کج  رمشیبگ یجهت ناگهان رییدارم با تغ یمن سع دید ایکه ارم میدیدویم زیدور م میو داشت میشد ریزپله ها سرا از

و چون  رونیما اومد ب يصدا دنیکه بابا با شن شدیدر اتاق کار بابا رد م ي، داشت از جلو دنیکرد و شروع کرد دور خونه دو

و محکم خورد بهش ، نتونست خودشو کنترل کنه از پشت پرت  دیبا رو ندبهش برسم با اسرش به طرف من بود تا مباد ایارم

 بلند گفت و صورتش از درد جمع شد .  "اوخ  " هیو دستشو گرفت به پشتش و  نیشد زم

 خنده .  ریز میو اون اوخ گفتنش من و بابا زد ایافتادن ارم از

 ؟ خدا حق مظلومو ازت گرفت ؟  یشد داداش یخنده رفتم طرفش و گفتم : چ با

دردش گرفته بود . خندمو جمع کردم و با  یبراش حساب رمینگفت . بم یچیبا صورت مچاله شدش نگاهم کرد و ه ایارم

 رفتم کنار بالشو گذاشتم کنار پاش و کنارش زادنو زدم .  یمهربون

 شد ؟ حالت خوبه ؟  ی: چ من

که خودش  افتادمیکه نتونستم خودمو کنترل کنم و داشتم م دیدستمو گرفت کش عیکرده نگاهم کرد و سر زیر يبا چشما ایارم

هم با من  ای. ارم خواستمیاز بابا کمک م زدمیهم داد م دمیخندیهم م يگرفتم تو بغلش و شروع کرد به غلغلک دادن . وا

 : که حق مظلوم آره ؟  گفتیو م دیخندیم

 دیبردیداشت نفسم م گهیکه غلغلکم داد و منم د کمی.  دیخندیو م کردیما نگاه م بود و داشت به ستادهیکنار در اتاقش ا بابا

پشت سرم و خوابوندم روش و خودشم سرشو گذاشت کنار سرم و اونم  دیداد و از انتقامش صرف نظر کرد . بالشو کش تیرضا

 .  دیخواب

 ! مردم ! دلم درد گرفت .  يگفتم : وا زدمیکه داشتم نفس نفس م یدرحال

 گفت : آره مال منم .  زدیهم مثل من داشت نفس نفس م ایارم

 

 

 ؟  نیکنیدنبال هم م نجوریچند سالتونه که ا نیو گفت : شما دو تا فکر کرد نیبا لبخند اومد نشت کنارمون رو زم بابا

 ، خوابمو کوفتم کرد !  استیارم رینشستم و مظلوم گفتم : بابا تقص عیسر
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 خواستیبا بالش افتاده بود دنبالم م نمی....... بابا ا گمیپس منم م یکنیم یهم نشست و معترض گفت : ا ! حاال که چغل ایارم

 منو بکشه ! 

 بکشتت ؟  خواستیو گفت : با بالش م دیخند بابا

و  دیحرص بدم . بابا هم رو موهام دست کش زمویکوچولو برادر عز هیلوس کردم تا  یتو بغل بابا و خودمو کم دمیکش خودمو

خودشو تو سمت چپ بغل بابا جا کرد و گفت : منم هستما ،  یبا حرص ساختگ ای. ارم دیبوس مویشونیپ کردیهمونجور که بغلم م

 بغلت ؟  ادیچرا الهه ب

خوشحالم که  یلیگفت : خ فشردیمکه دوتامونو به خودش  یو در حال دیاونم بوس یشونیو پ دیدست کش ایبا خنده رو سر ارم بابا

 یباشه ول میسه یخوشبخت نیکه تو ا یآنا خال ي، جا نمیزم يمرد رو نیهر دوتونو االن در کنارم دارم ، االن من خوشبختر

 .  خوشحالهو  کنهیاونم االن نگاهمون م دونمیم

 ممنونم .  ایرسوندن من به بابا و ارم يکه واقعا خوشبختم ، از خدا برا کنمیبابا کامال درسته منم االن احساس م حرف

 . مینشست نجایا هی، چ نمیبب دیخورد و گفت : بلند ش یتکون بابا

با خنده بلند شد و دستشو اول به طرف بابا دراز کرد و بعد  ای. ارم مینشست نی، جلو در اتاق کار بابا رو زم میبه خودمون اومد تازه

 .  میهم به طرف من و کمک کرد پاش

 صبحانه !  نیایب نیو گفت : زود باش ئیرایرفت سمت پذ بابا

و گفتم  دمی، بهش لبخند زدم و رفتم جلو رو پنجه پام بلند شدم و گونشو بوس کردینگاه کردم ، داشت مهربون نگاهم م ایارم به

 .  یدوست دارم داداش یلی: خ

دور گردنم و به سمت پله ها حرکت کرد و گفت : منم و دستشو انداخت  دیپر رنگتر شد ، اونم خم شد گونم بوس ایارم لبخند

چقدر  يکردیم شویو طرفدار یو هواشو داشت یداداش یگفتیبه بهزاد م یوقت یدونیگلم ، نم يدوست دارم خواهر کوچولو یلیخ

 کردنت مال بهزاد بود .  يگفتن و خواهر یداداش یول ي، تو خواهر خودم بود شدیم میحسود

 داداش حسود . يو گفتم : ا شینیخنده زدم رو ب با

 و دو سال منتظرش موندم . ستیگفتنت که ب یداداش نیمنو به خودش فشار داد و گفت : قربونت برم با ا کمیهم  ایارم

 . نییو رفت پا " میمنتظرت ایزود ب "و با گفتن :  ختیو با دستش موهامو به هم ر دیخند ایبه در اتاقم ارم میدیرس

. موقع  نییبا سشوار خشک کردم و رفتم پا عیو موهامو سر دمیلباسامو پوش رونیاومدم ب عیگرفتم و سر يا قهیدوش پنج دق هی

 یرانیبابا دوست داره ازدواجم کامال ا نکهیو ا ادیب خوادیم یرسم يخواستگار يصبحانه بابا بهم گفت که پارسا جمعه شب برا

 باشه .
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 کنمیاحساس م یول دمی، ازش نپرس مانهیمتخصص زنان و زا ای، ارم مارستانیرفت آماده شد و رفت ب ایاز صبحانه ارم بعد

تخصصش  يبرا ایارم شنهادیبه کار و رشته اش عالقه داره و بهزاد هم با پ یلیخ ایتخصص به خاطر مامانه ، ارم نیانتخاب ا

 .  نهرو انتخاب ک مانیرشته زنان و زا خوادیم

 بابا ؟ کارتون دارم . نیسرمو بردم داخل و گفتم : چند لحظه وقت دار " دییبفرما " دنیاز شناتاق کار بابا و در زدم و بعد  رفتم

 تو دخترم .  ایگفت : ب ییو با خوشرو زیخودکارشو گذاشت رو م بابا

بهزاد هم جمعه شب تو  خوامینداره م ينشستم و گفتم : راستش بابا اگر از نظر شما مورد زیم يرو مبل رو به رو رفتم

به گردنم داره دوست  يو واقعا مثل برادرم دوستش دارم و حق برادر زهیعز یلیحضور داشته باشه ، بهزاد برام خ يخواستگار

 کنارم باشه .  شهیدارم اون شب بهزاد مثل هم

 يبرا شهیما هم يداشتم . در خونه درخواستتو  نی، انتظار ا زمیندراه عز یزد و گفت : از نظر من اشکال یلبخند مهربون بابا

 خوشحالم .  یلیتو با اونا خ ینیبهزاد و باران بازه و من از همنش

 پاشدم و گفتم : ممنون بابا .  یخوشحال با

 اتاقم و زنگ زدم به بهزاد .  رفتم

 از سه تا بوق جواب داد . بعد

 : جانم !  بهزاد

 : سالم داداش گلم ... من

 ؟  ياز بنده کرد يادیشد  ینم گل ..... چخا ی: سالم پارم بهزاد

 ؟  زدندیبوند داشتند با من حرف م يجن و پر شبی....... د ادتمیبه  شهیگفتم : من که هم يلحن مثال دلخور با

 : نه ! خود خودم بودم .  بهزاد

 .  نجایا يایو گفتم : بهزاد زنگ زدم تا ازت خواهش کنم جمعه شب ب دمیخند

 شد ...... حاال چه خبره ؟  رفهی: دعوتتون که پذ بهزاد

 .  يخواستگار ادی: با اجازه شما ....... پارسا داره م من

 ؟  يخواستگار ادیکار خودشو کرد ؟ پارسا رو مجبور کرد ب ایخنده و گفت : باالخره ارم ریپق زد ز بهزاد

باشه . پارسا هم  یرانیا يمثل خاستگار دیهم با يشه و خاستگاربا یرانی....... بابا دوست داره ازدواجمون کامال ا ری: نخ من

 که ؟  يای. م ادیم 8ساعت  یرسم يخواستگار يجمعه شب داره برا

 هی ينباشه خاستگار ینارحت نشن ؟ هر چ ایارم ای..... آقا پدرام  زیچ هی.... فقط  امی؟ حتما م زمیعز امین شهی: مگه م بهزاد

 .  هیمجلس خانوادگ
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 ای....... تو هم مثل ارم نی؟ ........ تو و باران جزو خانواده من هست یکنیفکر م نجوری...... تو هنوز ا هیچه حرف نی: ا ! بهزاد ا من

هم خوشحاله ......  یلی...... در ضمن بابا خ خوامیرو با حضور تو م يخاستگار نی........ من ا یباش میتو مجلس خاستگار دیبا

 . شهیاز برادرام نم یکین بدون حضور م ياصال خاستگار

 ! يایب یخودت دوست نداشته باش نکهیاضافه کردم : مگه ا یبا بدجنس بعد

 خواهرم باشم ؟  يدوست نداشته باشم تو مجلس خواستگار شهیحرفو نزن مگه من م نیا گهی: د بهزاد

 : پس جمعه شب منتظرتم .  من

 ؟  يندار ي..... کار زمیعز امی: حتما م بهزاد

 : نه ! مواظب خودت باش . من

 خداحافظ . نطوری: چشم ، تو هم هم بهزاد

 : خداحافظ .  من

********************************** 

 

 

 زویو همه چ دمیکوچولو استرس دارم ، از صبح مدام دور خودم چرخ هیمن . از صبح  يجمعه است و شب خواستگار امشب

 یرانیگفتم و گفتم که بابا به ا يبه ساناز درباره خاستگار یدرست و خوب باشه . وقت زیهمه چ خوادیبارها چک کردم ، دلم م

صبح هم با هم  روزیداره . د یخوب يو لباسها هیرانیکه صاحبش ا شناسهیه مزون میداره ، ساناز گفت که  دیتاک زیبودن همه چ

 یکه به صورت گشاده ، کمربند صدف ریسه ربع حر نیآست يراو دا ی. لباسم ماکس میگرفت میمال یلباس بلند آب هیو  میرفت

همرگ لباسم هم گرفت و گفت که  ریشال حر هی.ساناز  دهیبه لباس م یو حالت قشنگ شهیکمر بسته م يهم رو یرنگ پهن

 مدل دار برام درستش کنه .  خوادیم

بهزاد و  شیتماس گرفت و گفت پ یاومد خونه ول یو بعدش م رفتیم مارستانیب دی، امروز تا ظهر با دمیرو ند ایصبح ارم از

 !  زنیر یدو تا واسه شب دارن برنامه م نیا دونمی، من که م ادیم رترید

لباس راحت  هی دنیساناز هم اومده . بعد از پوش دمیکه د رونیاومدم ب يساعت آب باز میپنج رفتم حمام و بعد از ن ساعت

 هم کرد و گفت لباسمو بپوشم .  حیمل شیآرا هیو حالتشون داد و بعد  دیار کشخودمو سپردم به ساناز . اول موهامو شسو

 يها رهیموهام رد و اونها رو هم با گ ریرو موهام ثابتش کردو دنبالشو هم از ز ییبایکه گرفته بود رو با حالت ز يریحر شال

به قول ساناز  ینداشت ول یشال فرق نیکه بود و نبود ا نیقشنگ شده بود با ا یلیبه کنار موهام وصل کرد . خ یآب يکوچولو

 بود .  یرانیا يچند درصد
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رنگ روش کار شده بود و ست لباسم بود صبح بهم کادو داد .  یآب يها نیکه با نگ دیسف يطال سیسرو هیامشب  يبرا بابا

 رمیشال حر ریگردنبند و گوشواره هام از ز يها نیقشنگ شده بودم ، برق نگ یلینگاه کرد . خ نهیانداختم خودمو تو آ سمویسرو

 داشت .  میآب يبا چشما ی. رنگ لباسم تناسب خاص خوردیبه چشم م

 ؟  يپسندی؟ م يو گفت : خب چطور شد ستادیاومد پشت سرم ا ساناز

 .  ي، شاهکار کرد زمیسمت ساناز و بغلش کردم و گفتم : ممنون عز برگشتم

 .  زمیعز یخوشگل یلی: خودت خ ساناز

 اومد اتاقم .  ایربع به هشت بود که ارم کیجمع کرد و رفت . ساعت  لشویبعد وس قهیچند دق ساناز

 خواهر کوچولو . يخوشگل شد یلینگاهم کرد و گفت : خ نیتحس با

 و گفتم : ممنون به برادرم رفتم .  دمیخند

. با سالم  کنهیبهزاد اومده و داره با بابا صحبت م دمیکه د نییپا میو دستشو گذاشت پشت کمرم و باهم اومد دیهم خند ایارم

 ایارم ی، با شوخ شمونیزد . بهزاد بلند شد اومد پ ینگاهم کرد و لبخند مهربون نیمن بابا و بهزاد برگشتن طرفمون ، بابا با تحس

 کرد . نگاهم  طونیجلو ، خودشم چند قدم رفت عقب و با لبخند ش دمیرو کنار زد و دستمو گرفت چند قدم کش

 خندم گرفت . با خنده گفتم : خب ! چطور شدم ؟  طونشیش ي افهیق از

 .  یپارم يرنگ درست مثل فرشته ها شد نی، با ا يخوشگل شد یلیخ يبا همون لبخندش گفت : وا بهزاد

 .  اورنیخودشون ن يبه رو یدرهم شد ول یکم ایبابا و ارم ي افهیگفتن بهزاد ق یپارم با

 .  يناز يفرشته  نیگوشم آروم گفت : کوفت پارسا بشه همچ ریو ز دیاومد جلو گونم رو بوس بهزاد

گوشه مبل سه  هیهم هرکدوم رفتن و  ایخنده سرمو تکون دادم و رفتم نشستم رو مبل تک نفره کنار مبل بابا ، بهزاد و ارم با

 نفره نشستن . 

 

 

 زمیبر يباشه پس من رفتم آشپزخانه تا چا رانیطبق رسوم ا زیار بود همه چکه قر ییو از اونجا دیهشت پارسا رس قایدق ساعت

و داد  ختیرو ر يآماده کرده بود و بعد از رفتن من به آشپزخانه هم خودش چا يخانم از قبل چا يبود چون مار یکه البته الک

 .  دمیدستم ، من فقط زحمت بردنشو کش

 ي، تعارف ها انجام شده بود و همه نشسته بودن ، سالم کردم و رفتم جلو تا چا منیاومدم و رفتم سمت نش رونیآشپزخانه ب از

شد . معلوم بود  رهیزد و بهم خ ینگاهش بهم افتاد لبخند قشنگ یتعارف کنم . با سالم من توجه پارسا بهم جلب شد ، وقت

معلوم بود  رشیاز ز زیبود که همه چ ریشال حر هیحجابم نداشتما ،  نیبود ، حاال همچ دهیتعجب کرده تا حاال منو با حجاب ند

و بهزاد همزمان با ارنج زدن تو پهلو پارسا ، پارسا چشماش  ایبود بهم که ارم رهیبود . پارسا همونجور خ دهیلباسم چرا پوش یول

 نگاه به جفتشون کرد .  هی عینشست و سر خیگرد شد و س
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 . نییگفت : سرتو بنداز پا یاخم ساختگ هیبا  ایارم

. منم متقابال بهش لبخند زدم و اول به بابا تعارف کردم و بعد از  نییبهم زد و سرشو انداخت پا يلبخند خجالت زده ا پارسا

و بهزاد تعارف کنم که تازه متوجه کار دو برادر گرام شدم . اون دو تا که هر کدوم دو سر  ایبرداشتن برگشتم تا به پارسا و ارم

 شیپ ایرفتن امروز ارم دونمیکنه ، من که م ریرو هم نشونده بودن وسطشون . فقط خدا امشبو به خ ساپارکاناپه نشسته بودند ، 

و نشستم رو همون مبل  زیرو گذاشتم رو م ینیس يامشب نقشه دارن . بعد تعارف چا يدو تا برا نیو ا ستین لیدل یبهزاد ب

 بابا .  يکنار

پوست کنده بودن و  ایکه بهزاد و ارم يا وهیدو بشقاب م ریبود غ يعاد زیو همه چ میزدیحرف م يبود که از هر در یساعت مین

 آروم مشغول خوردنش بودن . 

 امشبمون .  یسر موضوع اصل میبر يصداشو صاف کرد و رو به بابا گفت : خب پدرام جان اگه اجازه بد پارسا

پر پرتقال گرفت جلوش و گفت : بفرما پرتقال پارسا جون ،  هی ایمبا لبخند اجازه خودشو داد و پارسا خواست ادامه بده که ار بابا

 داره برات خوبه !  C نیتامیو

بار بهزاد بشقابشو  نیو خواست ادامه بده که ا یشدستیگرفت و تشکر کرد و گذاشت تو پ ایمتعجب پرتقال رو از دست ارم پارسا

 داره .  ادیز نیتامیو نمیابخور ،  بیس ایب يگرفت جلوش و گفت : اگه پرتقال دوست ندار

 .  خورمیبدنش گفت : ممنون نم نیتامیو زانیبه م ایهمه توجه بهزاد و ارم نیمتعجب تر از ا پارسا

و بهزاد بشقاباشونو از  ایهم شونه هاشو انداخت باال و دوباره مشغول خوردن شد . پارسا دوباره خواست ادامه بده که ارم بهزاد

دور  ایباعث قطع شدن حرف پارسا شدن . باالخره پارسا صحبتشو ادامه داد . ارم گرید يپارسا با هم عوض کردن و بار يجلو

کرد . پس  يزیآم طنتیبه بهزاد زد و بهزاد هم متقابال خنده ش یمن پنهون نموند چشمک دید ازاز چشم بابا و پارسا که البته 

 جزو نقششون بوده !  نیا

 کرد .  يو بهزاد خواستگار ایزده شد و پارسا در کمال احترام منو از بابا و ارم یمعمول يها حرف

شربت اورد تعارف  ینیس هی عیو اونم سر ارهیخانم خواست تا شربت ب ياعالم موافقت من و بابا و برادران گرام ، بابا از مار بعد

زد  ایقورت دادنش ارم نیدر ح یقلپ خورد ول هیبرداشت و  ووانشی. پارسا هم ل میشربتمونو برداشت وانیکرد و رفت . هر کدوم ل

 .  يدامادمون شد گهیدرو شونشو و گفت : پس تو 

شروع کرد به زدن  زدیتوش موج م طنتیکه ش یتو گلوش افتاد به سرفه . بهزاد با نگاه دیشربت پر ایپارسا با ضربه ارم چارهیب

از  عی. سر شدیو دوباره صاف م شدیدور تا زانو خم م هیانگار ضربه هاش محکم بود چون پارسا با هر ضربه  یپشت پارسا ، ول

که نفسش جا اومد با اخم دست بهزاد رو  کمی،  دیو دادم دست پارسا اونم الجرعه سر کش ختمیآب ر وانیل هی زیم يپارچ رو

 ...... کمرم شکست !  گهیپس زد و گفت : بسه د

 . رونیشربته بپره ب خواستمیخونسرد گفت : خب م بهزاد

 .  رونیب دیپریقلبم داشت م يزدیکه تو م نجوریکرد و گفت : ا يگریسرفه د پارسا
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 کرده باشم .  یکمک خواستمیباال انداخت و گفت : م يشونه ا الیخیب بهزاد

و بهزاد شدم که منجر  ایارم يبابا برا دنیمن متوجه چشم غره و خط و نشون کش یو صحبت ها از سر گرفته ول مینشست همه

 نینکردن . قرار بر ا يا هیگیحرکت د چیشوم اون دو نفر شد چون تا آخر شب ه يبه آروم شدن و ظاهرا کنسل شدن نقشه ها

هم  کنه و پارسا یمعرف لیمنو به تمام دوست و آشناها و فام خواستی، چون بابا م میریبگ ينامزد هی گهیشد که تا دو هفته د

گرفته شه . قرار  یبا شکوه يشد که نامزد نیبر ا میانجام بشه پس تصم یتو عروس تونهینم یمعرف نیمعتقد بود که چن

 گذاشته شد .  يهفت ماه بعداز نامزد يهم با موافقت همه برا یعروس

********************************** 

 

 

. پسرا  ينامزد يدنبال کارها میافتاد یهمگ يگذشت . از صبح روز بعد خواستگار یو البته پر از خستگ عیسر یلیهفته خ دو

و انتخاب رنگ  ناتییسراغ انتخاب تز میکارها ، من و دختر ها رفت نجوریو ا دمانیو چ ينورپرداز يو کاراها دهایرفتن سراغ خر

 و .....  شگاهیو لباس و آرا یو صندل زیها و طرح م يزیدستمال ها و روم

 "تعداد مهمونها هنگ کرده بودم ،  دنیاز د میریچاپ دعوت نامه ها بگ يمهمونها رو برا ستیتا ل میمن و پارسا رفت یقتو

اسم  ستیرو دعوت کرده بود . البته تو ل شناختنشیم یکه به نوع یو تمام کسان لی. بابا تمام دوستها و آشناها و فام "نفر  470

 هیکه نامزد نیکه ا کردمیبود و معلوم نبود قراره چند نفر همراه داشته باشه . داشتم فکر م شونیلیفام اینفر از هر خانواده  هی

 .  مونیبه حال روز عروس يوا شهیداره برگزار م ينجوریا

و  میشهر وقت گرفته بود يها شگاهیآرا نیاز بهتر یکیامشب از  يمن به عنوان الهه راد . برا یو روز معرف يروز نامزد امروز

 .  میرو چک کن زیبار همه چ نیآخر ي. صبح هم ساعت ده باران و ساناز اومدن تا برا انیخبره ب شگریسه آرا کیقراره ساعت 

 دستشون .  ریز میو من و باران و ساناز نشست دنیرس ازشونیمورد ن لیبا تمام وسا شگرایساعت آرا رأس

و  میدیانجام شد و بعد از اون هر سه لباسامونو پوش ییابتدا شیو ماسک صورت و آرا کوریمثل مان ییابتدا يکارها اول

 يمن قسمت جلو یمشغول درست کردن موهامون شدن . ساناز و باران موهاشونو کامال جمع درست کردند ول شگرهایآرا

 فر شد .  سیموهام جمع شد و پشتشم تمامأ با بابل

طبق  یبود ول 7ساعت  یجمع کردند و رفتند ، شروع مهمان لشونویو بعد از اون وسا دیطول کش 6ها تا ساعت  شگریآرا کار

جشن  يگفت ناظر برگزار شدیم ی. ساناز چون به نوع موندمیتا اون موقع تو اتاق م دیبود پس با یبرنامه ورود من موقع معرف

 .  شمیباران موند پ یول نییبود پس رفت پا

کنه . بلند  میمعرف ییبعد از خوش آمد گو خوادیچون م نییبابا گفته برم پا اومد اتاقم و گفت که ایبود که ارم 8 بایتقر ساعت

 موهامو درست کرد .  يریحالت قرار گ یشدم و لباسم رو مرتب کردم و باران هم کم
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 نییپا نی. درح نییپا میبازوشو گرفت طرفم و من هم با لبخند دستمو دور بازوش حلقه کردم و به اتفاق رفت ایپله ها ارم سر

دستمو گرفت و با خودش به  یپله آخر بابا جلو اومد و با حالت قشنگ میدیکه رس نی، هم کردندیرفتن همه با تعجب نگاهمون م

همه ساکت  کروفونیکه بابا رفت پشت م نیاونجا بود برد . هم کروفونیو م میزنده درست کرده بود کیموز يکه برا یگاهیجا

منو به خودش  یشدند . بابا اول به همه خوش آمد گفت و بعد به طور خالصه موضوع رو مطرح کرد و بعد دستمو گرفت و کم

 دخترم الهه !  کنمیم یکرده گفت : معرف کینزد

 

 

و بعدش همه که دست زد بهزاد بود  ينفر نی، اول دیتو صورت همه د شدیمن جمع کامال ساکت شد و تعجب رو م یمعرف با

شه و خودش رو به حظار گفت : و  کیکه جو آروم شد بابا با اشاره از پارسا خواست که نزد یشروع به دست زدن کردند . کم

 دخترم الهه با پسر خوندم پارسا صدر را به همه اعالم کنم .  ينامزد خوامیامشبون ، امشب م یاما مناسبت اصل

 و بهزاد دستم کرد . ایرا به عنوان نشان با اجازه بابا و ارم ییبایز نیتک نگاز اون پارسا اومد جلو و انگشتر  بعد

 و آشنا ها گذشت .  لیفام یها و معرف کیبه تبر یساعت میگفتن . ن کیتک تک شروع کردن به تبر مهمانها

دستشو گرفت طرفم و گفت :  کیش یلی، پارسا خ دندیرقصیو زوج ها داشتند آروم با هم م شدیداشت پخش م یمیمال کیموز

 ؟  دهندیافتخار رقص به من م زمینامزد عز

وسط ، پارسا دستاشو دور کموم حلقه کرد و منم دستامو به صورت شل گرفتم دور گردنش و  میو دستشو گرفتم و رفت دمیخند

 .  دنیبه رقص میشروع کرد

 !  زمیعز يه شدگوشم و زمزمه کنان گفت : امشب فوق العاد کیسرشو اورد نزد پارسا

 . يشد پیخوشت یلیزدم و منم آروم گفتم : تو هم خ يلبخند

 بابا .  شیپ میو بعد با هم رفت میرقصد میرو گونم کاشت . دو دور با آهنگ مال یو بوسه آروم دیخند

،  شناسمیمن بهزاد رو خوب م ی، ول دادیو شاد نشون م دیخندیحال بهزاد شده بودم ، درسته م یمتوجه گرفتگ یاول مهمون از

رو به  یهستند ، ناراحت ی. امشب هم خنده هاش مصنوع کنهیم یداره تظاهر به خوشحال یواقعا خوشحاله و ک یک دونمیم

مبل دو نفره  ي. رفتم کنار بهزاد رو ششیرفتم پ دیببخش هی، با  یرو مبل نشترفت  ییتنها دمی. د نمیبیتو چشماش م یراحت

 ود نشتم . که نشسته ب يا

 ؟  یشده بهزاد ؟ درهم یزدم زو دستش و گفتم : چ یشوخ به

 نشده . يزیبه خودش داد و گفت : نه ! خوبم ، چ یتکون بهزاد

شده  یهست ، چ تیزیچ هی دونمی، م شناسمیگذاشتم رو دستش که رو پاش بود و گفتم : بهزاد .... من که تو رو خوب م دستمو

 ؟ 

 رو پنهون کرد !  يزیچ شهیهم کرد و گفت : از تو نمنگا یبا لبخند تلخ بهزاد
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 پنهان کردن . مویراز زندگ نیو دو سال بزرگتر ستیزدم و گفتم : چرا ! ب يپوزخند

 شبتو خراب کنم .  خوامی، نم گمیسرشو با تاسف تکون داد و گفت : بعد بهت م بهزاد

 

 

 حاال بگو ، نگران شدم .  نیتحکم گفتم : بهزاد ! هم با

 از باران اقدام کرده . يخاستگار يو گفت : مهران برا دیکش یقینفس عم بهزاد

 ؟  یخوبه ، تو چرا ناراحت یلیکه خ نیتعجب و ذوق گفتم : ا با

 بودم نگام کرد و ادامه داد : منم موضوع ساناز رو تو خونه مطرح کردم .  دهیکه تا حاال ازش ند ینیبا نگاه غمگ بهزاد

 ! هیعال گهیکه د نیزدم و گفتم : ا یبزرگ لبخند

 با همون حالتش گفت : با ازدواج هردومون مخالفت شد .  بهزاد

 .  دیرو لبم ماس لبخند

 ؟  هی: بهونشون چ دمیپرس یاخم و لحن حرص با

 بوده .  یساواک هی........  هیگفت : مهران دوست پارسا و آقا پدرامه ! .......... و ساناز ........... پدر ساناز  یبا لحن محزون بهزاد

نبود ، مطمئن  یساناز عروسش بشه کار سخت زارهیوقت نم چینسترن ه نکهیجمله آخر خشک شدم ، حدس زدن ا دنیشن با

برادر بزرگ  هیو نسترن  لوفریبشه . ن یمتیوارد خانوادش بشه حاال به هرق یساواک هیدختر  زارهیوقت نم چیبودم که نسترن ه

که فرزندشون  يگرید یرانیشده . خانواده اونا مثل هر خانواده ا دیها شه جهشکن ریانقالب به دست ساواك ز داشتن که موقع

 .  کننیم نشونیمتنفر اند و نفر یساواک یبه دست ساواك کشته شده ، از هرچ

طمئن بودم که نسترن خودمم م یبه بهزاد بدم ول يدیام ایبزنم  یحرف خواستیدلم م ینداشتم که بزنم ، از طرف یحرف چیه

 بهزاد با ساناز ازدواج کنه .  زارهیهم نم رهیاگر بم یحت

 ؟  یباران چ یول

 ؟  کنهیو باران هم مهرانو فراموش م یکشی؟ تو از ساناز دست م یبکن يخوای: چکار م من

 یهم که زندگ زارمی، نم کشمیمن از ساناز دست نم ادیب نیگفت : اگه آسمون به زم دیسابیکه دندوناشو رو هم م یدر حال بهزاد

 .  مییایکدوممون کوتاه نم چی. نه من و نه باران ه رنیباران رو خراب کنن و عشقشو ازش بگ

 يازت نداشتم . هر کار يا گهیانتظار د نی، جز ا زمیعز نیگفتم : آفر یبه دست بهزاد وارد کردم و با لحن محکم یفیخف فشار

 .  کنمیبرات م ادیاز دستم بر ب

بعد اومد طرفم و گفت که  یکردم آرومش کنم که البته فکر کنم موفق نبودم ، پارسا کم یبا بهزاد صحبت کردم و سع یکم

 بابا .  شیببخشد رفتم پ هیآشنام کنه . با  کنهیم یکه لندن زندگ سایمنو با عمه پر خوادیبابا چون م شیبرم پ

 : بله بابا !  من
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آشنات  کمیخواهر کوچ سایبا پر خوامیبود گفت : دخترم م ستادهیا ششیکه پ یانسالیبا لبخند دستمو گرفت و رو به خانم م بابا

 کنم . 

 .  دمیجوابمو داد و بغلم کرد و مهربون بوس ینیسالم کردم که عمه با لبخند دلنش ییخوشرو با

 همه سال روزگار تو رو بهمون برگردوند .  نید از اخوشحالم بع یلی..... خ زمیعز ي: به خانواده خوش آمد عمه

 کردم عمه جان .  دایخوشحالم که خانوادمو پ یلی: منم خ من

آناست ...... همون چشم ها ......  هیشب یلی! .... خ شهیداداش باورم نم يمهربون گونمو نوازش کرد و رو به بابا گفت : وا عمه

 همون موها ..... همون صورت ..... 

 آناست .......  هیشب یلیشوکه بودم ..... آره خ دمشیبا خنده دستشو گذاشت رو شونه عمه گفت : منم اول که د اباب

 یبهم معرف ای شدمیم یمعرف ایشدم . تمام طول جشن من  فوریک یقربون صدقه ام رفت و منم حساب یآخر شب عمه کل تا

شرکت و  تیریبه بعد مد نیو بابا اعالم کردند که از ا ایبود که ارم نیکرد ا ریکه خودم رو هم غافلگ ي. خبر بعد کرندیم

شرکتش بشم . ناگفته  ریدست از کار بکشه و قراره من به جاش مد يتا حدود خوادیبابا با منه و بابا م يها ییکارخانه و دارا

 ریمد گهیشرکتشو اداره کنه ، د ییهاتن شدیاوضاع مجبور م نیخبر رفت تو هم ، چون با ا نیپارسا هم با ا ينماند که اخمها

 که من باشم در کار نبود .  یدوم

خانم با همه  ي. مار میافتاد یمبل هیو هر کدوم رو  میمهمانها رو بدرقه کرد نیشب ادامه داشت . آخر کیتا  یمهمون

فردا چند خدمتکار از طرف  يدرست کرد و بعد از تعارفشون بابا بهش گفت بره استراحت کنه برا يبرامون چا شیخستگ

 .  کننیم زیو خونه رو تم انیم یشرکت خدمات

هام  ییخوشحالم که انقدر به توانا یلیخوردم و رو به بابا گفتم : بابا خبر آخر امشبتون واقعا شوکه ام کرد ، خ موییاز چا یکم

 ستیاونه ، درست ن يبرا گاهیجا نیازم بزرگتره و ا ایبابا ارم ی، ول نیشرکتتونو به من بسپار تیریمد نییخوایکه م نیاعتماد دار

 .  کنمکارو ب نیمن بخوام ا

 بود . ایخود ارم شنهادیپ نیو بعدهم ا استیمال تو و ارم ییشرکت و دارا نی: اوال که ا بابا

 بود ؟ ایارم شنهادی: پ من

در نظر داشته باش که من پزشکم ! از تجارت و  نمیا یرو دادم ، درسته من بزرگترم ول شنهادیپ نی: بله خودم به بابا ا ایارم

ندارم رشته و  می، منم تصم يکارو دار نیبه اندازه من حق ا یندارم ، جدا از اون تو خواهرم يسررشته ا چیه یتیریمد يکارها

 تونهیکه م یاز کار دست بکشه پس تنها کس يداره تا حدود میکار کنم ، بابا هم که تصم کتتو شر امیکارم رو ول کنم و ب

 .  یو از خانوادمون ی! تو خواهرم ییتو رهیکارها رو به عهده بگ تیریمد

 یکارها دستش باشه ول دیو اون بزرگتره و اون با استیارم گاهیجا نیبودم که ا دهیعق نیکه هنوز قانع نشده بودم و بر ا نیا با

 .  رفتمیپذ

********************************** 
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 دادم و خودم رفتم شرکت بابا .  لشیشرکت پارسا رو سر و سامان دادم و تحو ي، کارها يهفته بعد از جشن نامزد کی

بود . صبح زود رفتم حمام و موهامو صاف  10داده بود . جلسه ساعت  لیتشک رهیمد ئتیبا ه ياول ورودم بابا جلسه ا روز

کت داشت با  ریهم ز دیتاپ سف هیکه  یکیش یلیت و شلوار قرمز رنگ خهم کردم . ک حیخوشگل و البته مل شیآرا هیکردم و 

رو داد بهم  يو پوشه ا دیبوس مویشونیاومد جلو پ ی، بابا با لبخند مهربون نییپا مو رفت دمیقرمز رنگ پوش یکفش پاشنه ده سانت

که  يتنها کار تیاشتم بزنم ، در نهاند یدرصد سهام شرکت رو به نامم زده بود ، تا چند لحظه شوکه بودم و حرف 50. بابا 

 کردم محکم بابا رو بغل کردم .

 

 

 

 چطور تشکر کنم ..... ممنونم . دونمیبگم ..... نم یدونم چ ی: بابا ! ... نم من

 ستیرو تولد ب ایدرصد ارم 50......  کردمیزودتر م دیکارو با نیدخترم ....... ا کنمیمهربون نگاهم کرد و گفت : خواهش م بابا

 .  دمیبهت م یشمینداره .... حاال که پ ی.... اشکال يبهش دادم ....... اما تو کنارم نبود شیسالگ

که انگار داره  یمنو کنار زد و خودشو تو بغل بابا جا داد و با حالت یو به شوخ نییاومد پا ایکه ارم کردمیاز بابا تشکر م داشتم

بغل شما خودشو  ادیم یالهه ه نیا یچ یعنی.......  خوامی. منم توجه و محبت م...... ستیقبول ن ينجوریگفت : ا کنهیم هیگر

 ؟  کنهیلوس م

تو بغل من و  ییایب يخوایتو م کلتیقد و ه نیزد و گفت : خجالت بکش .... پس با ا ایبه ارم یپس گردن هی ینیریبا اخم ش بابا

 ؟  یخودتو لوس کن

 کترشیکوچ يبچه جلو هیواسه من و بابا نازك کرد و گفت : تنب یپشت چشم هیگردنشو ماساژ داد و  یو کم ستادیصاف ا ایارم

از کانون داغ خانواده دور بشم و برم سراغ  یضربه روح نی، حاال اگر من به خاطر ا شهیاعتماد به نفسش م يباعث نابود

 ....... دنا باب و معتاد بشم و بعد برم دز يدوستا

حرفاش پسه در رفت ، همنطور که داشت به  لیهوا به دل دیکه د ایبرداشتن بابا به طرفش نصفه موند ، ارم زیخ با ایارم نطق

 منتظرم ....  نیداد زد : من تو ماش رفتیطرف در م

 .  رونیب میبا هم رفت فمیو بعد از برداشتن ک میدیو خند میبابا به هم نگاه کرد منو

، بعد از  میرو به رو شد يادیز يها ییها و خوش آمد گو کیشرکت . از همون لحظه ورود با تبر میرفت ایاتفاق بابا و ارم به

درصد  50کرد و اعالم کرد که  یمعرف رهیمد تی. بابا جلسه رو شروع کرد و منو به هئ میتشکر از همه وارد اتاق کنفرانس شد

از ما دو نفر  یکی دی، پس با ایو سهامدار داشت ، من و ارمکه شرکت فقط د ییبه بعد مال منه و از اونجا نیسهام خودش از ا

و به قول خودش  اوردیهم چون از کارها سر در نم ایمال من شد . ارم تیریسمت مد ایارم میکه طبق تصم شدیم ریمد

 جلسه پس وکالت سهامشو داد به من .  ادیهر دفعه کارشو ول کنه ب خواستینم
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 و بابا با کارها و کارکنان آشنام کنه .  میبزن يتو شرکت دور میو من و بابا هم رفت تانمارسیرفت ب ایاز جلسه ارم بعد

کارها گذاشت و قرار شد از فردا تا  انیتو جر يشدم و مهران که معاون شرکته منو تا حدود یکارکنان معرف یظهر با به تمام تا

 ناهار رستوران .  میکه به کار مسلط بشم تو دفتر من مستقر بشه . ظهر هم پارسا اومد دنبالم و با هم رفت یزمان

********************************** 

پارسا هم شروع شد . پارسا داره  يها و غر ها يری، با شروع کار من بهونه گ گذرهیاز شروع کار من تو شرکت بابا م یماه دو

 نیشرکت هم با خودشه ، از ا يپس کارها ستمیشلوغ شده ، منم که ن یو سرش حساب کنهیکارخونه اش رو م سیستا يکارها

 و بهزاد که سر به سرش بزارن .  ایارم يشده برا یخوب يحالتش سوژه  نیکه ا کنهیبا غر زدن رفع م شویاز خستگ يرو مقدار

 میزدیو حرف م میخوردیعصرونه م میو داشت میاغ خونه پهن کرده بودب يرو چمنا يانداز ریز ایعصر بود و من و ارم 7 ساعت

 .  شمونیمن تو دستش اومد پ یخانم گوش يکه مار

 : خانم تلفنتون چند بار زنگ خورد .  يمار

که  رمیکال از بهزاد دارم ، خواستم باهاش تماس بگ سیسه م دمیرو ازش گرفتم و تشکر کردم و چک کردم که د یگوش

 خودش زنگ زد . 

 : سالم  من

 ؟  ییکجا ی: سالم ...... پارم بهزاد

 بود .  يجور هی صداش

 : خونه ام ...... چطور ؟  من

 خونه ساناز ؟  يایب یتونیم یگفت : پارم يخشدار يبا صدا بهزاد

 شده ؟ ي: بهزاد طور من

 ؟  يای: آره ..... م بهزاد

 ان خوبه ؟ افتم ..... بار یاالن راه م نی: هم من

 .. ای: آره باران خوبه فقط زودتر ب بهزاد

 : باشه اومدم ... من

 رو که قطع کردم .  تلفن

 شده ؟ ی: چ دیشده پرس يزیکه از حرفام متوجه شده بود چ ایارم

 ...... بهزاد بود ....... گفت برم خونه ساناز . دومی: نم من

 افتاده ؟  ی: اتفاق ایارم

 نگفت فقط گفت زود برم خونه اونجا.  يزی: فکر کنم آره .... بهزاد چ من

 .  برمتیبلند شد و دستشو گرفت تا بلند شم و گفت : پس آماده شو ... خودم م ایارم
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 : باشه ممنون .  من

زدواج با ساناز و باران هم ا يدو ماه بهزاد برا نینگران شده بودم ، بهزاد مضطرب بود . تو ا یلیبردارم . خ فمویاتاقم تا ک رفتم

تماس گرفته و رفته  يخاستگار يبار برا نیبا نسترن و فرهاد بحث و دعوا داشتند ، مهران چند یلیازدواج با مهران خ يبرا

بودند بهزاد از  دهینداده . مشکل ساناز و بهزاد به مراتب حاد تره ، بهناز و نسترن که د هشتو خونه را ینسترن حت یول

موضوع رو به خواست  نیبهش حرف زده بودند که البته ا یساناز و کل شیرفته بودن پ شیهفته پ کی،  گردهینم بر مشیتصم

موضوع  دنیبدتر بشه چون مطمئنن بهزاد بعد از فهم نیابهزاد و خانوادش از  ونهیم خوادی، ساناز نم میساناز به بهزاد نگفت

 .  کردیبه پا م امتیق

 

 

 

 

و  نشیطرف ماش رهیداره م یکه عصبان دمیبهزاد رو د میدیکه رس نی. هم میبه طرف خونه ساناز رفت ایآماده شدم و با ارم عیسر

ترمز کرد و رفت طرف بهزاد و جلوشو گرفت . منم درها رو قفل کردم و  عیسر ای. ارم رهیتا جلوشو بگ دوهیساناز داره دنبالش م

 .  ششونیرفتم پ

 ؟  شده ی: سالم چ من

 مهران .  شیپ رهیبه بهزاد بگو داره م يزیچ هی....  يخوب شد اومد ي: وا ساناز

 ؟  یچ يمهران برا شی: پ من

 .  برنیگفت : تا بهش بگم که دارن بارانو م تیبا عصبان بهزاد

 ؟ کجا ؟  برنی: بارانو دارن م دمیتعجب پرس با

تا از مهران دورش کنه ..... اون بهناز خائن هم داره کمکش  لوفریخاله ن شیپ رانیا فرستهی: مامان داره بارانو به زور م بهزاد

 ...  رونیبره ب زانیکردن ...... نم شی..... بارانو تو خونه زندون کنهیم

 جرمه .  نجایا نیکار طبق قوان نیا ی: ول ایارم

 میبه مهران بگم تا اگه با مهران نتونست خوامیم نیگفت : واسه هم دیسابیهم م يدندوناشو رو تیکه با عصبان یدر حال بهزاد

 .  تونمیخبر کنه ..... من نم سیمهران پل رونیب میاریبارانو ب

 خونه شما .  میایو با هم م دمیم حیبراش توض زویدنبال مهران و همه چ رمیخب تو آروم باش من االن م یلی: خ ایارم

شد و رفت تو خونه اما من  ادهیبهزاد پ دنیخونه خودشون . به محض رس میرفت دنبال مهران و منم با بهزاد رفت عیسر ایارم

بارانو گرفته بود و با  يکه بازو یچمدون تو دستش و بهناز هم پشت سرش در حال هیبعد نسترن  قهی. ده دق نیموندم تو ماش

 ..  رونیداد زدن و فرهاد اومدن ب لو پشت سرشم بهزاد در حا دیکشیخودش م
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بهزاد تنها داره با اون  دمی. د دهیاطالع م سیکه به مهران گفته و اگر بارانو ولش نکن مهران به پل زدید مداشت دا بهزاد

 ایگرفتم و محکم گفتم :  دیکشیشدم و رفتم طرفشون و جلو بهناز رو که داشت بارانو م ادهیپس منم پ کنهیسنگدل ها مقابله م

 .  کنمیخبر م سیپل یقانون ریغ يبه جرم سلب آزاد ای یکنیولش م

کنارمون متوقف شد و مهران  قیمهران دق نیخواست جوابمو بده که ماش دویکش رونیزد و دستشو از تو دستم ب يپوزخند بهناز

 ؟  یکنیچکار م نجایشد و اومد سمتمون که فرهاد جلوشو گرفت و گفت : تو ا ادهیبر افروخته ازش پ يبا چهره ا

 دنی. نسترن با د ستادیا ابانیو چند متر اونطرفتر اونور خ دیرس یموقع تاکس نیکرد خودشو به باران برسونه که هم یسع مهران

بهناز که  دنیکرد سوارش کنه . مهران با د یو سع یو بردش سمت تاکس دیبه بهناز اشاره کرد و اونم بازو بارانو کش یتاکس

ترمز وحشتناك  يلحظه صدا کیسمتشون که  دیبه اطرفش دو توجهیار زد و بمحکم کن وفرهاد ر کردیداشت بارانو سوار م

 شد .  یقاط نیمن و باران و برخورد محکم مهران با ماش غیج يبا صدا نیماش

اوج  نیلحظه از زم هیبرخورد کرد و تو  نی، مهران محکم با ماش میکه افتاده بود خشک شده بود یاز شدت شوك اتفاق هممون

 شد . يفرود اومد و خون از سرش جار ابانیجدول کنار خ يگرفت و پرت شد و با سر رو

که بهناز افتاد  يسمت مهران ، باران هم بهناز رو که هنوز تو شوك بود رو محکم طور دیبه خودش اومد و دو اینفر ارم نیاول

کرد تا مهرانو اونطور  یمخف نشیبغل کرد تو سسمتش و سرشو  دیدو عیسمت مهران که بهزاد سر دیهولش داد و دو نیزم

 .  نهینب

 گرفت سمتم و داد زد : زنگ بزن اورژانس !  شوینبض مهرانو گرفت و گوش ایارم

 غیاونم مدام ج زاشتیبهزاد نم یتا خودشو به مهران برسونه ول کردیبا اورژانس تماس گرفتم . باران تو بغل بهزاد تقال م عیسر

 .  کردیمو مهرانو صدا  زدیم

بلند شده بود و دستمو بردم باال و با  نیزم يرفتم سمت بهناز که تازه از رو تیکه به خودم اومدم و با نفرت و عصبان کمی

ام به  یلیشد . شدت س نیخانواده داشتم زدم تو صورت بهناز که دوباره پخش زم نیکه از ا یحد توانم و تمام نفرت نیاخر

با آمبوالنس رفت منم  ای. ارم مارستانیو مهرانو منتقل کردن به ب دیبعد آمبوالنش رس قهیبود که لبش پاره شد . چهار دق يحد

 با بهزاد و باران دنبالشون .  ایارم نیبا ماش

 خارج شد .از اتاق  یانسالیبعد دکتر م قهیدق ستیکدوممون ندادن . ب چیو اجازه ورود به ه یمنتقل کردن به اتاق مهرانو

 دیبا میداد صیتشخ یپزشک میشده که بعد از مشورت با ت جادیتو مغزش ا یاسکن لخته خون یت ی: طبق عکس ها و س دکتر

مغز خارجش کرد ....  دنید بیبشه بدون آس میدواریو ما ام ستین یحساس یلیخ يعمل بشه ...... لخته جا عتریهر چه سر

 .  كامظاء مدار يخانوادش بره برا ياز اعضا یکیلطفا 

 ....  کنهیم یخواهر داره که لندن زندگ هی.... فقط  ستندین نجای: خانوادش ا ایارم

 .... دیهماهنگ کن مارستانی: با ب دکتر

 .  دیخواست برگرده که همون موقع ساناز رس دکتر
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 : سالم استاد ... ساناز

 ؟  یکنیچکار م نجای: سالم ساناز تو ا دکتر

 منه !  کانیاز نزد ماریاهاتون صحبت کنم ..... بب تونمی: م ساناز

 با ساناز وارد اتاق شدن .  دکتر

همون دکتر در رشته مغز و اعصابه و  يمهرانو بردن اتاق عمل . ساناز دانشجو مارستانیبا ب یساعت بعد ، بعد از هماهنگ مین

ممتاز باهاشون رفت اتاق  يناز هم به عنوان دانشجودکتر سا يباز یبا پارت نیهم يهم با استادش داشت برا یخوب انهیظاهرا م

 عمل . 

 بایدختر تقر نیرو گرفت . راننده ماش نیاومد و سراغ راننده ماش سیکه پل گذشتیاز بردن مهران به اتاق عمل م قهیدق چند

 دنیکرد با د ی. دختره که خودشو همون اول کالرا مورالس معرف مارستانیبود و اونم اومده بود ب يو پنج ساله فرانسو ستیب

 ها . سیپل شیصحبت کردن باهاش رفتند پ یرفت سمتش و بعد کم ایارم،  دیو به وضوح ترس دیرنگش پر سیپل

باران که تو که نسترن و بهناز و فرهاد اومدن ،  دادنیشرح م سیپل يو کالرا داشتند تصادف رو برا ایبود که ارم يا قهیدق چند

 يحرفا دنیکه با شن سیاتفاق افتاده .... پل نیچرا ا گفتیو م زدیاونا منفجر شد .... داد م دنیبا د کردیم هیبغل بهزاد داشت گر

رو البته نه با آرامش  زیکنه ، باران هم همه چ فیبا آرامش تعر انیاز باران خواست که تمام جر بودشده  هیباران متوجه قض

 رانیکرده و خانوادش امشب قصد داشتند اونو به زور بفرستند ا شیگفت . گفت که بهناز سه روزه اونو تو اتاق زندون سیپل يبرا

طرف  یوقت اگر حت چیبود ه یتعجب کرده بودم باران دختر آروم امانع بشه که تصادف کرده . واقع خواستهیو مهران هم م

و بهناز و نسترن و فرهاد رو محکوم  زدیاالن داشت داد م یول کردینم بحث هم یباهاش حت زدیمقابلش هم به ناحق حرف م

 يبرا ییجا گهیپر بود که د ي، دل اون هم به قدر کردیم ئدیو حرفاشو تا گرفتیو در کمال تعجب بهزاد هم جلوشو نم کردیم

 کردن در مقابل خانواده نمونده بود . تیرعا

 . ششیپ میتکه رف کردیداشت صورت جلسه رو امضاء م باران

 ....  یکنیم تیاز مادر پدرت شکا ي؟؟؟ دار یکنیچکار م ي: باران دار من

 می...... سه روز زندون دادنیدو ماه زجرم نم خواستنی...... الهه اونا اگر منو م کنمیم تیداد زد : آره دارم شکا هیبا گر باران

.....  گهی... د کنمینابودشون م ادیسر مهرانم ب ییخدا قسم اگر بال ي...... الهه به خداوند کردنی...... مهرانو ازم دور نم کردنینم

 ... گهید

 یزد ول غیکرد و ج هیگر ینشوند و گرفتش تو بغلش . باران کم یبازوشو گرفت و بردش رو صندل ریامونش نداد ، بهزاد ز هیگر

پرستار  ییو با راهنما يپرستار ستگاهیو دست بلندش کرد و برد سمت ار عیتو بغل بهزاد از حال رفت ، بهزاد سر يا کدفعهی

گفته بودن که تصادف  ایس هم مدارك کالرا رو گرفت و چون هم باران و بهزاد و هم ارمیاز اتاقا . پل یکیاونجا رفتند تو 

شد . چون طبق گفته باران ،  ریدستگ یقانون ریغ يبهناز به جرم سلب آزاد یگذاشتند اون بره ول نیهم يکالرا نبود برا ریتقص

 کرده پس نسترن هم با خودشون بردن . فرهاد هم دنبالشون رفت . یبهناز به دستور مادرش اونو زندان
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چند دارو تو سرم  قیکرد و دستور وصل سرم و تزر هیباران . دکتر باران رو معا شیموند پشت در اتاق عمل و منم رفتم پ ایارم

امکان داره چند روز طول بکشه تا به  شنیم هوشیب یکه عصب ییچون اونا ادیبه هوش ب یک ستیمعلوم نرو داد و گفت که 

باران مطمئن شد  تی. بهزاد که از وضع کردینم هیموند و پست در اتاق عمل گر یم هوشی، همون بهتر که باران ب ندیایهوش ب

 .  ایارم شیبمونم و خودش رفت پ ششیازم خواست پ

و بهزاد هم داشتند پشت در اتاق  ایبود و ارم هوشینبود ، باران همچنان ب يو هنوز خبر گذشتیز شروع عمل مساعت ا هشت

خواهر  ایبا مان سیهمون موقع بعد از رفتن پل ای. ارم ادیسر مهران ن ییکه بال کردمی، منم داشتم مدام دعا م رفتندیعمل رژه م

 داد .  شقرار انیمهران تماس گرفت و در جر

 و چک کردن سرم باران . نهیکه پرستار وارد اتاق شد و شروع کرد به معا کردمیتو دلم دعا م داشتم

که  ییبا داروها ادیکرد و رو به من گفت که بهتره برم استراحت کنم چون باران اگر هم به هوش ب ادداشتیرو  ییزایچ پرستار

 بهزاد .  شیبرداشتم و رفتم پ فمویاز رفتن پرستار منم ک. بعد  ستیشده تا فردا خوابه و متوجه اطرفش ن قیبهش تزر

 کالرا هم اونجاست .  دمیو در کمال تعجب د ایبهزاد و ارم شیپ دمیرس یوقت

 نشد ؟  ي: خبر دمیپرس ششونیپ رفتم

 بهمون ندادن .  یکدومشون جواب درست چی: هنوز نه ! فقط دو تا پرستار از اتاق خارج شدن که ه ایارم

 دادن مدارکش نرفته بود ؟  لیاومده ؟ مگه بعد از تحو یدختر ک نی: ا من

 دونهیبره گفت خودشو مقصر م میاصرار کرد یبوده بعد هم دوباره برگشت ، هرچ مارستانی: ظاهرا نرفته بود ، تو محوته ب ایارم

 کرده و دعا کرده .  هیگر یکل چارهی، ب رهیمهران با خبر نشه نم تیتا از وضع

 .  کنهیزمزمه م يزیلب چ ریرو گرفته دستش و داره ز يریزنج دمینشستم که د یکنار کالرا رو صندل رفتم

 ؟  یکنیچکار م ي: دار من

 .. کنمیاون آقا دعا م ي: دارم برا کالرا

 تو دستت ؟  هیچ نی: ا من

 وصل بود .  ریبود که به زنج بیصل هیباز کرد ، تو دستش  دستشو

 : چقدر قشنگه .  من

 در اورد و گرفت طرفم .  فشیکه دستش بود از تو ک یهمون نیع گهید بیو صل ریزنج هی کالرا

 تو ، دعا کرده است .  يبرا نی، ا ای: ب کالرا

 . ستین يازین ی: ممنون ، ول من

بعد  قهیرو گذاشت تو دستم و بهم لبخند زد منم متقابال بهش لبخند زدم و دوباره تشکر کردم . چند دق بیو صل ریزنج کالرا

 .  میشد بهش بگ يتا اونجا دعا کنه و اگر خبر مارستانیب يسایبه کل رهیکالرا گفت که م
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 .  رونیساعت بعد دکتر که همون استاد ساناز بود با ساناز اومدن ب مین

 دکتر ؟ حالش چطوره ؟ شد  ی: چ ایارم

عمل  نیهم در ح یمشکالت یول میرسوندن به مغز خارج کن بیلخته رو بدون آس میرفت و تونست شیپ تی: عمل با موفق دکتر

 اومدیکه از دستمون بر م يبه سرش وارد شده بود ، هر کار یضربه سخت مارتونینداشتند ب يامدیاومد که خدا رو شکر پ شیپ

 .  ادیبه خدا ربط داره ب شیبق گهید میانجام داد

 داد .  حیعمل رو به اصرار ما توض يها يکار زهیحال ر نیبا ا یخسته بود ول یلیو دکتر رفت . ساناز خ میدکتر تشکر کرد از

مبل  ياتاق باران و هر سه رو میو رفت میمنتقل کردند و به کالرا خبر داد ژهیو يمهران رو به بخش مراقبت ها نکهیاز ا بعد

 .  میداخل اتاق ولو شد

 . مینگرانش بود یلیخدا رو شکر که عمل خوب بود، خ ي: وا من

 بد بود .  یلی: آره ! واقعا خدا رحم کرد ، ضربه خ ایارم

 باران .  شیپ مونمیخونه منم م نیبهتره بر ادیکدوممون بر نم چیاز ه يکار گهید نجای: خب ا من

 خونه .  نی.....بهتره شما دو تا بر مونمی: نه ، خودم م بهزاد

شده  یچ ینیبب نیکرد تیکه امشب تو عصبان یتیشکا یپ يو فردا صبح بر یخونه استراحت کن نیبر ای: بهزاد بهتره با ارم من

 . 

 بشه ؟  یاش که چ یگفت : برم پ تیدندوناش با عصبان نیبهزاد منقبض شد و از ب فک

 نیاالن که آروم شد یول نینبود یخوب تینه تو و نه باران تو وضع نیکرد تیع که شکابهزاد ؟ اون موق یچ یعنی: ا !  من

 .  نیخانواده خودتون حل کن نیموضوع ب نیبهتره ا

 گهیبسه د میدعوا ها و حرفاشونو تحمل کرد ینشد ، هر چ میخودمون حل کن نیب میدو ماه خواست ی، هر چ ی: نه پارم بهزاد

 پشت سرش نگفتن .  ایساناز که چ چارهی، ب میکشینم

که تو روش زدن رو  ییحرفا ینداره اون حت یکه پشت سرش زده شده توجه یی، ساناز به حرفا زمی: تو نگران نباش عز من

 هم به خودش نگرفتـــ.....

 .... ي؟ وا دیاز دهنم پر هویچرا  نیخاك بر سرم ، ا يوا يا

 تو روش بهش حرف زده ؟  یکه تو روش زدن ؟ ک یی: حرفا دیده پرسگرد ش يطرفم و با چشما دیچرخ عیسر بهزاد

 ..... من .... منظورم ....  یچکی: ه من

 نیتو رو ساناز بهش توه یبگو ک ينکرد میعصبان نیاز ا شتری، پس تا ب یچونیمنو بپ یتونیکه نم یدونیخودتم م ی: پارم بهزاد

 کرده ؟ 

 ....  ستین یمهم زیدستشو گذاشت رو شونه بهزاد و گفت : آروم باش بهزاد ، چ ایارم
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 ؟ زود باش .  یشده پارم یبگو چ گمیگفت : بهت م يبلند تر يرو پس زد و رو به من با صدا ایدست ارم بهزاد

 .... باشه ؟  یاحمقانه نکن يو کار ها یفقط قول بده آروم باش گمی: باشه ... بهت م من

 برخورد کنم .  یمنطق دمی... قول م نمی: زود بگو بب بهزاد

 نیگفتن و توه راهیبهش بد و ب یساناز ، کل شیرفتن پ يگردیبر نم متیتو از تصم دنیبهناز و مادرت که د شی: چند روز پ من

و بهتره خودش پاشو از  يو بهزاد رو از راه به در کرد یستیو اصال در حد خانواده ما ن یقاتل هست هیکردن که تو دختر 

 .  رونیبکشه ب تیزندگ

 .  رونیاز اتاق رفت ب یعصبان "غلط کردن .... "بالفاصله بعد از تمام شدن حرفام با گفتن :  بهزاد

 حالش کار دست خودش نده !  نیوقت با ا هیبرو دنبالش داداش ،  کنمیتند گفتم : خواهش م ایبه ارم رو

 ل بهزاد . کتشو برداشت و رفت دنبا ایارم

زنگ  ایبود که ارم قهیدق 6:40ساعت  نکهیتا ا مردمیهر کدومشونو گرفتم جواب ندادن ، داشتم از استرس م یدو ساعت گوش تا

خودشو باران رو جمع کرده از خونه زده  لیکرده و بعد از اونم وسا یحساب يدعوا هیزد و گفت که بهزاد رفته خونه و با نسترن 

 نذاشته و بردتش خونه خودمون و به زور آرام بخش خوابوندتش .  ایکه ارم رهیبگ تاقا بره هتل او خواسته موقت رونیب

 قبول نکردن و اون تو بازداشت مونده .  قهیبهناز وث يبرا یآزاد کنه ول قهیوث دیفرهاد تونسته نسترن رو به ق شبید ظاهرا

 .  دمیچطور خواب دمیکنار تخت باران و سرمو گذاشتم رو تخت و نفهم یاز بابت بهزاد راحت شد نشستم رو صندل المیخ یوقت

 

 

 شدم .  داریب کردیپارسا که صدام م يصدا با

 ؟  ياومد ی: سالم ، ک من

..... تو چرا  نجایشده ، منم اومدم ا یگفت چ ایخونتون که ارم میاالن اومدم ، با پدرام از فرودگاه رفت نی: سالم ، هم پارسا

 ؟  يدیابخو نجوریا

فرودگاه  میبر ایبا ارم شبیمشترك و قرار بود د يقرارداد کار کی ي) برا شی( اتر نیرفته بودن و يهفته ا کیو بابا  پارسا

 رفت . ادمونیشد و به کل  نجوریدنبالشون که ا

 .  کردیدرد م یبلند شدم و نشستم رو کاناپه تا بتونم لم بدم چون بدنم حساب یرو صندل از

 . ساعت چنده ؟  دمیصبح کنار تخت نشسته بودم که خوابم گرفت همونجا خواب ي: طرفا من

 . می: هشت و ن پارسا

بگم و دوال  يو باعث شد آخ بلند دیچیتو تنم پ يلحظه درد بد هیتا برم اتاقش که  دمیاز جام پر عیمهران افتادم سر ادی هوی

 .  نمیکمکم کرد بش عیشم . پارسا سر

 شد ؟  ی: چ پارسا
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 درد گرفت .  هوی: تنم  من

 ؟  یرفتیم ی، کجا داشت دنهی: مال بد خواب پارسا

 برم حال مهرانو بپرسم .  خواستمی: م من

 .  ادیبه هوش م يمن رفتم ، گفتند خوبه و به زود خوادی: نم پارسا

 و لباس عوض کنم .  رمیباران موند و منم رفتم خونه تا دوش بگ شیمن پ يساعت بعد ساناز اومد و به جا مین

 خانم در رو باز کرد .  يزنگ زدم که مار يرفته بود پس مجبور ادمیرو  دمیانقدر هول بودم که کل شبید

 .  ری: سالم خانم ، صبحتون بخ يمار

 و بهزاد خوابن ؟  ای، ارم ریجان ، صبح تو هم بخ ي: سالم مار من

 ون تو کتابخونه اند . با پدرت ایآقا ارم ی: آقا بهزاد خواب هستن ول يمار

 تا بزاره تو اتاقم .  يدادم دست مار لمویوسا

 . اریب نیریقهوه ش هیبرام  کنمی، خواهش م ایبابا و ارم شیپ رمیبزار تو اتاقم ، من م لمویجان لطف کن وسا ي: مار من

 : چشم خانم .  يمار

مبل دو نفره که رو  هی يهم رو ایکارش نشته بود و ارم زیکتابخونه و بعد از در زدن وارد شدم . بابا طبق معمول پشت م رفتم

 نشستم . ایبود لم داده بود . رفتم کنار ارم زیم يبه رو

 .....  ریبخ دنی: سالم بابا ، رس من

 ؟  ی: سالم دخترم ، خوب بابا

 : ممنون خوبم .... سالم داداش .  من

 : سالم ، حال مهران چطور بود ؟  ایارم

 .  کنهینم دشیتهد يخطر گهید گفتیدکتر م یول ومدهینوز به هوش ن: خوب بود ، ه من

 ؟  ی: خدا رو شکر ، باران چ ایارم

خواهر  یو لباس عوض کنم . راست رمیموند ، منم اومدم دوش بگ ششی: باران هم خوب بود ، قبل از اومدنم ساناز اومد و پ من

 بود ؟  ی؟ .... اسمش چ ادیم یمهران ک

 . ومدهین رشیگ طی، بل ادیردا مف ای: مان ایارم

 بهزاد چطوره ؟  ی: راست من

حالش اصال خوب نبود ، منم مجبور  یول مارستانیبرگرده ب خواستی، م نجایبود ، به زور اوردمش ا یعصبان یلیخ شبی: د ایارم

 بدم تا بخوابه .  يشدم بهش آرامبخش قو

 : واقعا ممنون داداش .  من

 شرکت ؟  يری، امروز م زمیعز کنمی: خواهش م ایارم
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 .  رمی، امروز من م يبر خوادیجواب بدم بابا گفت : نه ! نم نکهیاز ا قبل

 .  مارستانیب گردمیو بعد برم رمیدوش بگ رمی: ممنون بابا ، پس من م من

دم . رفتم و موهامو خشک کر دمیرفت . لباسامو پوش نیاز ب يبدنم تا حدود یگرفتم ، خشک یدوش حساب هیاتاقم و  رفتم

که خورده بود به گفته  ی. بهزاد هم با قرص ادیهم گفت باهام م ایخوردم و آماده شدم برم که ارم يزیچ هیو به اصرار بابا  نییپا

 .  دیخوابیم گهیحداقل تا چهار ساعت د ایارم

 

 

 

 یقیطر چیو به ه نهیکه بزارن بره مهرانو بب کردیباران تازه به هوش اومده بود و داشت با ساناز و پارسا بحث م میدیرس یوقت

 قهیدق کی. آخر سر ساناز با پزشک معالج مهران که همون استادش بود صحبت کرد و خواهش کرد بزاره  شدینم یهم راض

 .  نهیباران مهران رو بب

شد اجازه ندادن  يون بسترچ شبیاومد سرم باران رو از دستش جدا کرد و منم کمکش کردم تا لباساشو بپوشه ، آخه د پرستار

لباساش به سمت بخش  دنیتنش باشه و منم عوضشون کرده بودم . باران به محض پوش مارستانیاز لباس ب ریغ یلباس

 .  میتو من و ساناز هم دنبالش رف دیدو ژهیو يمراقبت ها

 یباران به خوب هیگر يصدا یدر بسته بود ول نکهیو ماسک مخصوص رو هم زد و وارد شد . با ا دیرو پوش لیاستر يلباسا باران

شدم زود رفتم  شیعیطب ریکه اومد جلو متوجه حال غ یکم رونیباران به زور پرستار از اتاق اومد ب قهیاومد . بعد از چند دق یم

دست  اومد کنارمون عیباران تو بغلم از هوش رفته سر دیبدنش شل شد . پارسا که د يا کدفعهیسمتش و بغلش کردم که 

 زانوش و بردش اتاقش .  ریانداخت ز

 نخوره ضعف کرده .  يزیچ روزیاز د نکهیکردن و ا هیگر ادیبه باران سرم وصل کردند و دکتر گفت به خاطر ز دوباره

 .  شمونیو اومد نشست پ دیحال باران رفت حال مهران رو پرس دنیبود که بهزاد هم اومد . بعد از پرس 12:30 ساعت

 .  میرفته بود سر کارش . پارسا هم رفته بود شرکت و فقط من و ساناز مونده بود شیساعت پ کیکه  ایارم

 ؟  سیاداره پل ی: بهزاد رفت من

 برم ؟  یچ ي: نه ! برا بهزاد

 .  شبتونیمسخره د تیپس گرفتن شکا ي: برا من

 هم مسخره نبود ، به حق بود . چیه تمونی: شکا بهزاد

 شبیکردند و بابات فقط تونسته مامانتو آزاد کنه ، بهناز از د ریمامانتو و بهناز رو دستگ شبی؟ د یدونینم نکهی: بهزاد مثل ا من

 تو بازداشتگاهه ! 
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بسته  شویارتباط يکرده بود و تمام راهها شیچطور بارانو زندان ینیبب ي، بهناز بازداشته چون خالف کرده ، نبود دونمی: م بهزاد

 دیتهد یکردم ، هر چ دادیداد و ب یبگم ، هر چ یچیبهش ه ذاشتی، مامان هم پشتش بود و نم شنمیبب زاشتینم یبود ، حت

 جرمشون باشن .  يهم جوابگو ، حاال دنیکردم دست از کارشون نکش

تمام  ینسترن و بهناز و فرهاد با سنگدل ی، دو ماه جلو چشمم هر دو خواهش و التماس کردند ول دمیفهمیبهزاد رو م حال

 کنه .  مونشونیکنن که فردا پش يبهزاد و باران کار خواستیدلم نم یگرفتن ، ول دشونیناد

که چقدر از اون  یدونی، خودت خوب م زنمیبهزاد باهات رك حرف م نیسمت بهزاد و دستشو گرفتم و گفتم : بب دمیچرخ

، حقشه ! مادرت هم پشتش بوده و به  دهیس مکه کرده رو پ یندارم ، آره اون داره تاوان جرم يخانواده متنفرم ، با بهناز کار

، حرمت مادر بودنش رو نگاه دار ، مادرت  یبش مونینکن که بعد پش يبهزاد کار یولدستور اون بوده که بهناز اون کارو کرده 

مادرت  هیلع تتونوی، برو شکا زمیحرمت نگاه دار عز یول نی، بر نیاز ازشون دور بش نیخوایو خانوادتون بهتون بد کردند و م

 . باشه ؟  ریپس بگ

 رمی. دلم بدجور گرفت . بم رونیو بلند شد و از اتاق رفت ب "باشه  "شد و آروم زمزمه کرد :  رهیبه چشمام خ قهیچند دق بهزاد

و خنده اش حاال پر از اشک و غم شده ،  طنتیپر از ش يخندون من حاال بدجور شکسته ، چشما شهیبراش ، داداش هم

دو تا خواهر  نیخدا تو وجود ا یعنیدر برابر بچه هاش ظالم باشه ؟  نجوریا تونهیلبخنداش همه تلخ شدند . نسترن چطور م

 کرده ؟  خودیتمام وجودشونو پر از غرور و تکبر ب ایبه اسم قلب و وجدان گذاشته  يزیچ

********************************** 

 

 

. بهزاد دوباره خواست بروند که بابا مخالفت  مارستانیب میصبح زود برگرد نکهیخونه به شرط ا مشیباران رو به زور اورد شبید

تنهاش بزارم اومد اتاقم  خواستمیمهمان مستقر شد و باران هم چون نم ياز اتاقا یکیتو  شبیکرد و نذاشت پس بهزاد مثل د

 .  دیپریاز خواب م هیو با گر دیدیم رانوس مرگ مهتمام شب کابو یول دیخواب

هم رفت  ایو ارم مارستانیب میصبحانه مختصر که اونم با زور بابا بود من و باران و بهزاد رفت کیزود بعد از خودن  صبح

 .  ایفرودگاه دنبال خواهر مهران ، مان

 ؟  هی: باران ک دیو پرس رونیاز پرستار ها اومد ب یکیکه  میبود ستادهیا ژهیو يدر بخش مراقبت ها پشت

 شده ؟  يخودشو به پرستار رسوند و گفت : من باران هستم طور عیسر باران

 داخل .  میبر دیای! ب زنهیبه هوش اومده و اسمتونو صدا م مارتونیزد و گفت : ب يلبخند پرستار

هممون از اشک شوق پر شده بود . خدا رو شکر که  يچشمااش گرفت و با پرستار رفت داخل .  هیگر یاز خوشحال باران

 .  يممنون که جواب دعاهامونو داد ایمهران به هوش اومد ، خدا
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محکمتر بغلش  دیبه بهزاد رس یتک تکمونو بغل کرد و وقت یبعد باران با صورت شکفته از در خارج شد و با خوشحال قهیدق چند

 ا دستمال اشکاشو پاك کرد . و ب دیکرد . بهزاد هم سر باران رو بوس

 ؟  سیاداره پل يبری: بهزاد منو م باران

 ؟  یچ يبرا سی: اداره پل دیبا تعجب پرس بهزاد

 ؟  میبریصرف نظر کنم ، حاال م تمیاز شکا ادی: نذر کرده بودم اگه مهران سالم به هوش ب باران

 .  می: باشه ، بر بهزاد

به  دهیبه مغز نرس یبیآس چیمختلف که نشون داد ه يها شی. مهران رو بعد از چکاپ و آزما سیو باران رفتند اداره پل بهزاد

 اتاقش .  میساناز رفت یبه لطف پارت یبخش منتقل شد و ما هم همگ

و  گرفتیبخوابه مدام سراغ باران رو م نکهیکه مهران رو اروده بودند و حاال خواب بود البته تا قبل از ا شدیم یساعت مین

 .  رانیمطمئن بشه که نبردنش ا خواستیم

شده بود و داشتند با باران بدون توجه به حضور ما دل و قلوه رد و بدل  داریبودند و مهران هم ب دهیو باران تازه رس بهزاد

 اتاق بخش .  انیو منم گفتند که ب مارستانیب دندیزنگ زد و گفت رس ایکه ارم کردندیم

سمتش و خودشو انداخت تو بغلش و زد  دیمهران دو دنیاومد داخل و با د یآروم شده بود که در باز شد و دختر جوان یکم جو

 دیکه د اینگفت و خواهرشو بغل کرد . ارم يزیمتوجه خفه شدن داد مهران تو گلوش شد اما چ شدیم ی. به راحت هیگر ریز

 رو جداش کرد .  ایمانو  کیمهران در حال بال بال زدنه اومد نزد

همقد خودم بود  بایهم داشت . تقر ییبایبود و صورت ز یعسل يو چشما رهیت يقهوه ا يرو با موها و ابروها دیسف يدختر ایمان

 داشت .  یو اندام متناسب

 

 

 

 .  ایداد و برگشت سمت ارم تیبوسش کرد ، رضا یاز حال مهران مطمئن شد و حساب نکهیبعد از ا ایمان

 ؟  یکن ینم ی! معرف ای: خب ارم ایمان

خانم حتما الهه خواهر کوچولوته  نی، ا ستین یهم به معرف يازیاشاره کرد به من و گفت : گرچه ن ایاومد جواب بده مان ایارم تا

 ! 

 خانم الهه است .  نیو گفت : درسته ا دیخند ایارم

 .  کنهیصدام م نجوریهم گفته من خواهر کوچولوشم ، تو خونه هم اکثرا ا ایمان شیپ ای! ارم نیرو خدا بب تو

 .  کنهیم فیازت تعر یلیخ ایخوشحالم الهه جون ، ارم تییاز آشنا یلیو گفت : خ دیاومد بغلم کرد و گونه ام رو بوس ایمان

 .  استیاز ارم یجان ، خوب ایباهات خوشحالم مان ییو با لبخند گفتم : منم از آشنا دمیمتقابال گونه اشو بوس منم
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 هم بهزاد همون دشمن جونم .  شونیخانم هم ساناز دوستمون و ا نیبا اشاره به ساناز و بهزاد گفت : ا ایارم

 کرد .  یهم با هردوشون دست داد و اظهار خوشحال ای، مان میدیخند ایاز حرف ارم یهمگ

 بهزاد .  يهم باران هستند خواهر دوقلو شونیسمت باران و گفت : ا دیچرخ ایارم

 ! یی؟ بارانِ مهران تو ییرفت باران و بغل کرد و گفت : پس عشق داداش من تو یخوشحال و با لبخند بزرگ ایمان

 پر از عشق نگاهش کرد .  یزد و به مهران نگاه کرد ، مهران هم با نگاه يهم لبخند خجالت زده ا باران

به همراه نبود  يازیکه ن ییو از اونجا میبر دیاستراحت کنه و با دیبا ماریکه پرستار اومد و گفت که ب میتو اتاق موند یساعت کی

 خونه خودمون .  میرفت یبودند پس همگ ماریو خوشون کامال مراقب ب

********************************** 

خانم براش آماده کرده بود . بابا  ياور اتاق من که ماراز ناهار همه رفتند استراحت کنند . باران رفت تو اتاق مهمان مج بعد

و قصد دارن خونه اجاره کنند نذاشت بروند و  رونیکه بهزاد و باران از اون خونه اومدن ب دیو فهم دیفهم انویتمام جر یوقت

بمونن . البته بهزاد اولش مخالفت کرد  نجایکه هم خوادیمونن براش و م یم ایمثل من و ارم انگفت که از امروز بهزاد و بار

 اون هم مثل پسرشه و دوست نداره که بروند . يمن برادره پس برا يبابا گفت که بهزاد برا یول

 

 

 

 

 .  نییو رفتم پا دمیپاشدم روبدوشامبرمو پوش يبخوابم ، مجبور تونستمیتشنه بودم و نم یلیخ یاومد ول یم خوابم

هم برداشتم تا با خودم ببرم اتاقم تا اگر دوباره تشنه ام شد آب داشته باشم  وانیل کیک خوردم و پر آب خن وانیل هی خچالی از

 . 

 

 ایمتوجه ارم شدمیداشت رد م دیکه به طرف باغ د ییرایاز کنار پنجره سالن پذ کردمینگاه م وانمویکه داشتم آب ل نجوریهم

نشسته بود کنارش و گرم صحبت بودند  یکم يفاصله  ایب من ماندرخت کنار استخر و در کمال تعج ریشدم که نشسته بود ز

 .  دشیهم آهسته بوس ایهم سرشو برگردوند و ارم ایو محمکتر بغلش کرد ، مان دیخند ایگفت که ارم یچ ایمان دونمی. نم

گفتم . دستمو گذاشتم رو قلبم  يبلند نیو ه دمیپارسا پر يکه با صدا کردمیگرد شده نگاهشون م يبا دهان باز و چشما داشتم

 و برگشتم سمت پارسا .

 ؟  يایم نجوری.... چرا ا دمی! ترس ي: وا من

 خانم کنجکاو ؟  يکردیچکار م ی: داشت پارسا

 ..... داشتم ...... داشتم .....  یچی: ه من

 ! ..... درسته خانم ؟  يکردیداداشتو نگاه م کیلحظات رمانت ی: داشت پارسا
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 داداشم ؟  کی: لحظات رمانت دمیگشادتر از قبل شد و متعجب پرس چشمام

 نرفت ؟  ایو مان ایاصال هم نگاهت سمت ارم يکردیگل ها رو نگاه م یداشت یبگ يخوای: نکنه م پارسا

گرفته  یفضول نیمچمو در ح نکهیدادم باهاش رو راست باشم گرچه از ا حیپس ترج رمیاز پارسا اطالعات بگ خواستمیم چون

 بودم .  یبود حرص

 ؟  استیو ارم ایمان نیب يزیشدم ، چ جیگ یحساب ی، ول کردمینگاه م ایو مان ای: نه ! اتفاقا داشتم به ارم من

بخاطر  یدوست دارند ول گرویهست همد یچند سال ایو مان ای؟ ارم يهنوز متوجه نشد یعنیابروهاشو انداخت باال و گفت :  پارسا

 ؟  یدونیم کردمیبود . فکر م ایو مان ایارم قیما با مهران هم از طر ییدند . آشناصبر کر ایدرس مان

 به من نگفته بود .  يزیچ ای، ارم دونستمی: نه ! نم من

شده  یمیصم ایبا ارم یلیمدت خ نی؟ تو ا استیعاشق مان ایکه ارم دمیفهمیاز پارسا م دیناراحت شدم ، من با یکم راستش

 رو بهم نگفته . یمهم نیبه ا يزیچ ایکه ارم دمیحاال فهم یول میگفتیرو به هم م زیو همه چ میبود

پارسا هم پشت سرم اومد تو . راستش بهتر  یرفت تو هم و بدون توجه به حضور پارسا رفتم تو اتاقم ول يخود به خود اخمامو

 یچطور آرومم کنه ، وقت دونستی. پارسا که خوب م شدمیدلخور م شتریو ب کردمیفکر م شتریبود که تنها نباشم چون اونجور ب

 کرد تا خوابم برد . ياش و اونم آروم با موهام باز نهی، منم سرمو گذاشتم رو س دیاونم اومد کنارم دراز کش دمیدراز کش

.  نییپا میفتکرد و گفت که همه رفتن تو باغ ، منم بعد از شستن دست و صورتم با پارسا ر دارمیبود که پارسا ب 5:30 ساعت

 .  رمیواسه خوردن بگ يزیخانم چ يمنم رفتم تا از مار هیبق شیپارسا رفت پ

گوش  ایارم تاریگ يپهنه و دارن به صدا نیکه رو زم يانداز ریهمه نشستن دور ز دمیرفتم تو باغ که د وهیظرف پر م هی با

 .  دنیم

 

 

و بابا هم دوست نداشتن  ای. ارم رهیبهزاد پوست بگ يبرا خواستیفقط ساناز برداشت که اونم م یتعارف کردم ول وهیهمه م به

،  میکنیو بعد تعارف م میریگیها رو پوست م وهیمدت آخر هم من م نیا ایخانم  يمار شهیو هم رنیپوست بگ وهیخودشون م

 ياصال به رو یواقعا ناراحت بودم ول نکهیشروع به پوست گرفتن کردم . با ا هگوش هیبرداشتم و نشستم  وهیم يپس مقدار

 منو خوب شناخته بود .  ایارم نکهیمثل ا یباشم ول يعاد کردمیم یو سع اوردمیخودم ن

شده خواهر  یگوشم گفت : چ رینشست کنارم و دستشو انداخت دور گردنم و آروم ز ایکه ارم گرفتمیرو پوست م بیس داشتم

 ؟  یکوچولو ؟ ناراحت

 : نه ! خوبم .. من

 من بگم ؟  ای یگی. حاال خودت م ينشون ند یکنیم یسع یول یناراحت يزیچ هیکه از  دونمی: نگو خوبم چون خوب م ایارم

 کسل ام .  کمی ایارم ستین يزی: چ من
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و از پنجره سالن تو باغ  نییناشناخته دوباره اومد پا لی: بذار خودم بگم ..... خواهر کوچولو من ظهر که رفت بخوابه به دال ایارم

 زودتر بهش نگفته بود ناراحته . درسته ؟  زشیچرا داداش عز نکهیو حاال هم از ا دیفهم ییزایچ هیو  دیدو نفر رو د

کرد و منو به خودش  یخنده مهربون دینگاهم رو د یوقت اینگفتم . ارم يزیکه پر از محبت بود و چ ایارم يکردم به چشما نگاه

 .  دیو بوسفشرد و گونم ر

و حدس  دمتید يزدیبا پارسا پشت پنجره حرف م یداشت ی، ظهر وقت یکنینگاهم م يدلخور دار نجوری: قربونت برم که ا ایارم

 ای، مان کردمیم شیبود و رو در رو معرف نجایا ایمان یوقت خواستیدلم م یبهت بگم ول خواستمیم نای. زودتر از ا مونیدیزدم که د

درسش  ایبهت بگم که مان یمنم گذاشتم وقت نیهم يبرا ادیبود وقت نداشت ب شیلیالتحص فارغامتحانات  ریاواخر درگ نیهم ا

 .  رهیگیدل منم م ی. حاال هم اون اخماتو باز کن و بخند که اگر ناراحت باش نجایا ادیتموم بشه و ب

تو ظرف و برداشت و با دست موهامو به هم  يپر از پرتقال ها کیو دست دراز کرد  دیبهش زدم و اونم متقابال خند يلبخند

 . ایکنار مان یعنیبعد هم رفت نشست سرجاش  ختیر

دوست  ایکه ارم دونستمیم نکهینبود ، ا يخبر شیپ قهیچند دق یو ناراحت ياز دلخور گهیدلم سبک شده ، د کردمیم احساس

 .  کردیم باعث شدن نگه ، آرومم طیخبرو بهم بده و شرا نینحو ا نیداشته به بهتر

 شتریخوش به حالشون شد البته بهزاد ب یحساب ایوسط بهزاد و ارم نیالبته ا هیبه بق میو داد میپوست کند وهیم یساناز کل منو

جفتشونو به اندازه هم  يو ساناز و باران هم به بهزاد ، منم هوا دیرسیم ایمدام به ارم ای. مان شدیبهشون م يا ژهیچون توجه و

 .  کردمیهم به پارسا م یتوجه هیداشتم و اون وسطا 

 مهران و دو ساعت بعد برگشتند .  شیپ مارستانیبردشون ب ایاورد ارم یطاقت نم ایکه دل باران و مان ییهفت از اونجا ساعت

********************************** 

 

 

 ایچپش و دو تا از دنده هاش هم شکسته بودند . مان يبه عالوه ضربه سرش ، پا شد . يبستر مارستانیسه هفته تو ب مهران

 یوقت ایو مان ایارم ای. گو شدیم لیپنج روز بعد از اومدنش برگشت چون ترم آخر بود و داشت در رشته قلب و عروق فارغ التحص

 آشنا شده بودند .  همترم آخر بوده تو دانشگاه با  ایارم

نشد ، نه بهزاد و باران کوتاه اومدن نه نسترن ، البته  یکرد مشکل بهزاد و باران رو حل کنه ول یسع یلیخمدت بابا  نیا تو

 باران و بهزاد از خانواده جدا شدن .  بیترت نیمخالف بودند و بد دیدرباره ساناز شد ینرم شد ول یفرهاد درباره مهران کم

دنده هاش  یحالش کامال خوب شده و پاش هم از گچ در اوردن ول گهیمرخص شد ، د مارستانیاز ب شیچهار روز پ مهران

کنه . پدر ساناز هم به خواهش ساناز اومده  يرسما از باران خواستگار خوادیاومد چون مهران م روزید ای. مان کنهیهنوز درد م

 کنه .  يهمزمان با مهران از ساناز خواستگار خوادیچون بهزاد هم م
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به عنوان بزرگترشون حضور  شونیاز بابا خواهش کردند تا تو مجلس خواستگار نیواده جدا شدند بنابراو بهزاد از خان باران

 داشته باشه . 

هم صداش در  ایبهزاد که ارم يساناز برا يخواستگار میو فردا شب هم بر ادیباران ب يقرار بود امشب مهران به خواستگار اول

سه شب  يبرا يقرار سه خواستگار بیترت نیکنم و به ا يخواستگار ایاز مان خوامیم و منم شهیداره تمام م ایاومد که درس مان

 گذاشته شد .  8:00ساعت  یمتوال

 گهیکرد و چون د يمهران باران رو از بهزاد و بابا خواستگار يعاد يو بعد از گفتگو ها دندیرس ایساعت مهران و مان رأس

 به آشنا شدن نبود پس باران با کسب اجازه از بهزاد و بابا جواب مثبت داد .  يازین

کرد و ساناز هم جواب  يبهزاد خاستگار ي، ساناز رو برا یامان ي، بابا هم از آقا يخاستگار يخونه ساناز برا میبعدش رفت شب

 مثبتشو داد .

گرفته و از صبح داره به خودش  یمرخص مارستانیامروز از ب ایداداش گلم . ارم يبرا ایمان يخواستگار میریم میهم دار امشب

امشب آماده کرده  يبرا یرنگ يصابون خوشبو زده ، کت و شلوار سورمه ا یکرده و به خودش کل لکسیتو وان ر ی. کل رسهیم

 چکش کرده .  يکه اونم از صبح چند بار

راحت  يهم برا یچاك ده سانت هیتنمه و  تیکامال فزانوست و  ریگرفتم که تا ز یرنگ چسبون یامشب لباس کرم يبرا

 روش داره .  يبرا یکوتاه نیکت کوتاه آست ینشستن داره و دکلته است ول

 بود .  ریکه با کراواتش درگ یاومد اتاقم در حال ایکه ارم کردمیچک م نهیتو آ شمویآماده بودم و داشتم موهامو و آرا بایتقر

 !  شهیدرست نم یکراواتمو درست کن ، ده بار بستمشو بازش کردم ول نیا ای.... الهه ب ي: وا ایارم

و کراواتو انداختم گردنش و براش گره اش  شمیآرا زیم یهولش خنده ام گرفت ، کراواتو ازش گرفتم و نشوندمش رو صندل از

. دلم براش ضعف کرد ،  قدم رفتم عقب نگاهش کردم هی زیو مرتب کردن همه چ راهنشیپ ییزدم . بعد از بستن دکمه باال

که چه  غهی. موهاشو به طرف باال درستشون کرده بود ، صورتشو سه ت ودخوشگل شده ب یلیخ پیداداشم تو اون لباس و ت

دوش کامل هم با ادکلنش گرفته بود . خم شدم و گونشو  هیهم زده بود و  ییخوشبو ویکرده بود و افتر ش غهیعرض کنم ده ت

 .  دیو نشوندم رو پاش و محکم بغلم کرد و سرمو بوس دیکش که اونم دستمو دمیبوس

 یوقت شهی، هم یچقدر خوشحالم که امروز در کنارم یدونیگوشم گفت : الهه نم ریکه معلوم بود بغض کرده ز یدر حال ایارم

 تنها باشم . دیکه چرا من با وجود داشتن خواهر با خوردمیحسرت م کرنیم فیدوستام از خواهراشون تعر

چشماش  دمیکه د ستادمیضربه آروم زدم رو کمرش که دستام دورش حلقه بود و آروم ازش جدا شدم و رو به روش ا چند

 .  هیاشک

 ییتوش جا هی، گر هینکن فدات شم ، امشب شب خوشحال هی، گر یشستم اشکاشو پاك کردم و گفتم : قربونت برم داداش با

 .  میمونیهم کنار هم م شهی. هم میهم شیپ گهیاالن د یکرد ول يا ينداره . روزگار باهامون بد باز
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معلوم بود که هنوزم بغض داره ، پس خم شدم و محکم بغلش  یکرد ول دییزد و با حرکت سرش حرفامو تا یلبخند گرم ایارم

دورمون حقله  ییدستا میهمو بغل کرده بود ای. همون موقع که من و ارم میکردم و سرمو گذاشتم رو شونش تا هر دو آروم ش

 .  میشد و هر دو تو آغوش بابا فرو رفت

 

سه مبل تک نفره  ي. بابا و مهران و پارسا رو مینیازمون کرد و تعارفمون کرد بش ی. مهران استقبال گرم میدیساعت رس رأس

ود و پاشو مضطرب ب یکم ایمبل دو نفره . ارم هی يرو میهم نشست ایکنار هم نشستند و مشغول صحبت شدند . من و ارم

 پاشو تکون نداد .  گهیهم منظورمو گرفت و د ایدادم که ارم یفی، دستمو گذاشتم رو پاش و فشار خف دادیتندتند تکون م

 "، آروم  ایبه ارم دیتا رس يکرد و از بابا شروع کرد به تعارف چا یوارد شد و سالم آروم يچا ینیس هیبا  ایبعد مان قهیدق ده

، متعجب نگاهش کردم  دارهیبر نم شوییچا ایگذشت و متوجه شدم که ارم کمیجلوتر گرفت .  یرو کم ینیگفت و س " دییبفرما

. خباثتم گل کرد و  کنهیرو با چشماش نوش جان م ایتر از جانم تو هپروته و داره مان زیبـــــــــَـــــــله ! برادر عز دمیکه د

 با پارسا کردند به سرم زد . با آرنج زدم تو پهلوش . میکه همراه بهزاد شب خواستگار يکار یهوس تالف

 ؟  هیگرد شده گفت : ها ؟ چ يو برگشت طرفم و با چشما دیپر هوی ایارم

 اشاره کردم و لبخند زدم .  ینیچشم به س با

 گفت : چکار کنم ؟  یجیتو دستش انداخت و با گ ینیو س ایبه مان ینگاه ایارم

 برادر داداش .  توییو آروم گفتم : چا خنده ام رو گرفتم يزور جلو به

 ممنون ، دستت نقره !  یلیگفت : خ ایبرداشت و رو به مان شوییچا وانیزد و ل يشده بود لبخند تیکه تازه متوجه موقع ایارم

 هیبا  الیخیهم ب ای، ارم کردینگاه م ایگشاد شده داشت به ارم يبا چشما ای، مان میلحظه نفس همه حبس شد و قرمز شد هی

 ینینخنده س کردیم یکه سع ایخنده و پشتشم بابا و پارسا . مان ریمهران بق زد ز يا کدفعهی.  دادیلبخند بزرگ جواب نگاهشو م

از لرزش شونه هاش معلوم بود داره  یول نییو نشست رو مبل و سرشو انداخت پا زیم رورو بدون تعارف کردن به من گذاشت 

که از خنده اشکشون در حال در  کردینگاه م هیهم متعجب داشت به بق ایچکار کنم ارم ستمدونیوسط من نم نی. ا خندهیم

 اومده بود . 

 ؟  یبود گفت یچ نیگفتم : ا ایگوش ارم ریز آروم

 !  گهیگفتم ؟ خب تشکر کردم د یحق به جانب گفت : چ دنیشن هیبق یآروم بود ول یعنیکه  ییبا صدا ایارم

 ؟ یگرفت ادیاز کجا  نوی؟ اون دستت طالست ! ا هیحرص گفتم : دستت نقره چ با

 درستش دستت طال بود ؟  یعنی:  ایارم

 : فقط دعا کنه دستم بهش نرسه !  دیلب غر ریچهرش پر از خشم شد و ز ایبه نشونه بله تکون دادم که ارم سرمو

 ؟  یگیرو م ی: ک من
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 هی نی، گفت ا "دستت نقره  "تعارف کرد ازش تشکر کن و بگو  يبهت چا یرو ، بهم گفت وقت دهیند ری: اون بهزاد خ ایارم

 .  هیرانیا زیاصطالح تشکر آم

 يجور هیدادم که اشتباه شده و  حیتوض هیبق يکه آروم شدم برا یخنده . کم ریو زدم ز رمیخنده ام رو بگ ينتونستم جلو گهید

 جون سالم به در نخواهد برد و خونش حالل شده .  ایمثل روز برام روشن بود که بهزاد از دست ارم یکردم ول شیماست مال

 .  میدیرس مونیبعد جو آروم شد و به خواستگار کمی

به فکر کردن و آشنا شدن نداشت پس اونم با اجازه برادرش جواب مثبتشو داد و قرار شد  يازیهم مثل ساناز و باران ن ایمان

، بهزاد و ساناز و مهران و  ایو مان ای، من و پارسا ، ارم یهر چهار عروس يها یهماهنگ يشنبه شب برا یعنیبعد شش روز 

 . میباران ، خونه ما جمع بش

گفته  ایکرد بدونه چرا ارم یقانعش نکرده بود سع حاتمی. بابا که توض میو برگشت میکرد یبود که خداحافظ 11 بایتقر ساعت

و تو  کردیکرده رو به روشو نگاه م زیر ییکه ساکت نشسته بود و با چشما ای. ارم مینگفت يزیکدوم چ چیه یدستت نقره ! ول

و  کنهیمسئله مهم فکر م هیداره سر  ایکه  هیحالتش مخصوص وقت نیکه بدونم ا مشمدت شناخته بود نیفکر بود . انقدر ا

 .  کشهیم یبدبخت هیواسه  دیپل ينقشه  هیداره  ایدنبال راهکاره 

که با وارد شدن  کردندیبودند و داشتند صحبت م منی. بهزاد و باران تو نش مییدر رو باز کرد و وارد شد دیبابا با کل میدیرس یوقت

چشمش به بهزاد افتاد  ایارم نیوارد شد . هم رترید یپس کم کردیرو پارك م نیداشت ماش ایو سالم کردند ، ارم ستادندیما ا

با گفتن  ایزد و ابروهاشو چند بار انداخت باال که ارم یی، بهزاد هم بهش لبخند دندون نما دیبا چشماش براش کش یخط و نشون

و بهزاد با  ایارم دنیباال با دو رفتیداد و در رفت . بابا که داشت م حیافتاد دنبالش بهزاد هم فرار را بر قرار ترج " کشمتیم "

 .  نییاتعجب چند پله باال رفته رو اومد پ

 چشون شد ؟  نای: ا بابا

 خودـــ  نیاختالف ب هی نی، ا نیاستراحت کن دییبابا شما بفرما ستین يزی: چ من

 .  دندیدویو بهزاد که حاال داشتن تو باغ م ایدنبال ارم دمیدو عیشکستن گلدون جمله ام نصفه موند و سر يصدا با

 ؟  نیا داد زدم : بابا بسه ! مگه بچه دمیدویکه م همونجور

 .  ستیکدومشون حواسشون به من ن چیه رینه خ دمید

 یبهزاد هم زرنگ یشد و بهزاد رو گرفت و انداخت تو استخر ول روزیپ اینشد ، در آخر ارم رمیکردم جلوشونو بگ یسع یچ هر

داشت  یهم سع ایتو آب تو سر و کله هم زدند ، ارم یهم همراهش افتاد . کل ایو ارم دیو چسب ایارم نیکرد و موقع افتادن آست

داره ، با  ينسبت به بهزاد جثه بزرگتر ایآخه ارم شدیشه که موفق هم م هیاوردن نفس تنب کمآب نگاه داره تا با  ریبهزاد رو ز

و  ایآروم شدن ارم دنیبا دهر دوشون تموم شد و آروم گرفتن . بابا  يدرشت تره . کم کم انرژ ایارم یاند ول دهیهر دو ورز نکهیا

 بهزاد سرشو با تأسف تکون داد و رفت داخل . 

 .  ارهیخانم خواهش کردم دو تا هوله ب يموقع که افتادند تو استخر از مار همون
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 تموم شد .  يکوچولو ها ،آب باز ین ین رونیب نیابیها رو گرفتم دستم رو به اون دو تا گفتم : ب هوله

 امشب خفه اش کنم .  نویا دی: نه ! هنوز تموم نشده من با ایارم

 .  دیخوری، سرما م رونیب دیای: بسه ب من

اومد در  یکه جلوتر م ایشدنم کوتاه اومدند و اومدند باال گرچه ارم یمن اخم کردم و در حال عصبان دنیو بهزاد که د ایارم

. هر دو هوله ها رو گرفتن دور خودشون و رفتن اتاقاشون ، منم با باران  لحظه بهزاد رو هل داد و دوباره انداختش تو آب نیآخر

 بود .  یانقدر از دست بهزاد شاک ایکه چرا ارم دادم حیباال و تو راه توض میرفت

پس رفتم  کنهیهم مثل من موهاشو خشک نم ایارم دونستمیکه م ییخوابم عوض کردم و از اونجا یبا بلوز شلوار خرس لباسمو

 .  ستادندیهوله دور کمرش وسط اتاق ا کیآقا با  دمیکه د اتاقش

 ؟  يدی: چرا لباس نپوش من

 دوش گرفتم .  هی: تازه از حمام در اومدم ، رفتم  ایارم

 .  یموهاتو خشک کن دی، با یسر به بهزاد بزنم تا تو لباساتو بپوش هی: باشه پس من برم  من

 .  شنیخودشون خشک م خوادی: نم ایارم

 خواستیو م دهیتفاوت که لباساشو پوش نیبا ا یاونم رفته دوش گرفته ول دمیبه حرفش ندادم و رفتم اتاق بهزاد که د یتیاهم

 .  دمیبره تو تختش که من رس

 .  ارمیسرغ کشوش تا شسوارو در ب رفتم

 .  یموهاتو خشک کن دیبا نجایا ای: کجا آقا ؟ ب من

 و خشک کردم . اومد نشست و منم موهاش یبدون حرف بهزاد

و  يگریاز د يطرفدار شدیم زدمیکه به هر کدومشون درباره رفتارشون م یکه کرده بودند نگفتم چون هر حرف ياز کار یچیه

و  ایگفتن به بهزاد رفتم اتاق ارم رینگفتم . بعد از شب بخ یچیپس ه رمیو بهزاد قرار بگ ایارم نیمن اصال دوست نداشتم ب

کارو  نیو مظلوم نگاهم کرد . ا دیگرفت و دراز کش رشویها بوس شب به خ چهب نیهم ع ایاونم خشک کردم و ارم يموها

 ، منم که مهربووووون !  ارهیخنده منو درب خواستیم نجوریهستم و ا یاز دست جفتشون عصبان دونستیچون م کردیم

 . دمیخودم آب اوردم و گرفتم خواب يبرا وانیل هی نییرفتم پا ریلبخند پتوشو روش مرتب کردم و بعد از شب بخ با

دست کرده بود و  یکیاست . انگار  قهیدق12:25 دمی، به ساعت نگاه کردم د دمیاز خواب پر يشب بود که با حس بد نصفه

. رفتم باال سرش  ایو رفتم اتاق ارم دمیهامو پوش یعروسک ییو بهزاد افتادم . تند دمپا ایارم ادی هویو  دادیداشت قلبمو فشار م

، داغ  شیشونیصورتش سرخ شده . دستمو گذاشتم رو پ دمیرو روشن کردمو برگشتم د چراغ عی، سر کنهیداره ناله م دمیکه د

رو  وهیاورم باال . آبم یو قرص سرماخوردگ وهیآبم شهیبه همراه ش زیقرص با تشت آب و پارچه تم نییرفتم از پا عیبود . سر

و توان بلند شدن نداشت . داست انداختم پشت  کردیمناله  یشد ول داریتاقش و صداش کردم تا بلند شه ، بتو ا وانیتو ل ختمیر

و چند تا بالش هم  نیکه گذاشته بودم رو زم یو پاهاشو بزاره تو تشت آب نهی، کمکش کردم بش سهیخ سِیخ دمیکمرش که د
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تا باهاش  ارمیب گهیتشت آب د هی نییدم بخوره . خواستم برم پابه زور دا وهیتا نشسته بمونه . قرصا رو با آبم دمیپشتش چ

آقا هم تب کردند و مشغول ناله کردن هستن .  دمیبهزاد افتادم . رفتم اتاق بهزاد که د ادیکه  شیشونیبزارم رو پ سیدستمال خ

دادم و  وهیو به اونم قرص و آبم نهیاوردم و به بهزاد هم کمک کردم بش زیهم با پارچه تم يگریو تشت آب د نییرفتم پا عیسر

 گذاشتم تو آب .  اهاشوو پ دمیپشتش بالش چ

که تب هر دوشون  شدیشکماشون . هوا داشت روشن م یشونیگذاشتم تو پ سیکردم و پارچه خ هیپاشو یصبح جفتشونو ه تا

 دیساعت بعد با مین بایبود و تقر 6 بای. ساعت تقر کردیپاهام درد م گهیدو اتاق رفته و اومده بودم که د نی. انقدر ب نییاومد پا

در اوردم و با  زیمرغ از فر نهیبسته س کی. رفتم آشپزخانه و دست به کار شدم .  شدینم یلبا شکم خا ی، ول دادمیبهشون دارو م

تو زودپز و  ختمینمک ، همه رو ر یبا کم دمشیخانم چ يمار يتازه که از گلدونها يو جعفر شلیو ورم ینیزم بیو س جیهو

گلوش  ی. وقت نجورهیخواهند زد ، بهزاد که ا غرخوردن سوپ  يو برا کنهیهردوشون درد م يکه گلو دونستمیگذاشتم بپزه . م

له شده بود ،  گهید زیساعت بعد در زودپز رو باز کردم ، همه چ میبهش داد . ن وهیسوپ و آبم دیبه زور و تهد دیدرد بکنه با

سر وجود  دو هم بهزا هیله شدگ مهیبهتر از ن افشیهم خوردنش راحت تره هم ق نجوریولونکس(همزن) ، اتو م ختمیسوپ رو ر

آب  وانیو به همراه دو ل ختمیهم کره اضافه کردم و دو بشقاب ر یجدا کنه . کم تونهیو مجبوره بخوره و نم زنهیغر نم جیهو

کردم و مجبورشون کردم سوپ بخورن و بعدش هم قرصاشونو  دارشونیب یپرتقال که خودم تازه گرفتمش بردم باال . به سخت

 . زدمیچرت م شونیکیتو اتاق  قهیبه ده دق قهیتنهاشون گذاشت ده دق شدی. چون نم دنیخوابتازه ام ، بعد هم  وهیبا آب م

 بابا هم از اتاقش خارج شد .  ایاومدن من از اتاق ارم رونیبود که همزمان با ب 8 ساعت

 بابا . ریبخ : صبح من

 .  نجورهیچرا ا افتی؟ ق يدیخواب ایارم شیدخترم ...... بازم پ ری: صبح بخ بابا

.  میدیخوابیهم م شیو بعد پ میکردیاومد اتاق من و تا نصفه شب صحبت م یم ایارم ای ایاتاق ارم رفتمیمن م ایشب ها  یبعض

 .  میندار یتخت هر دومون دو نفره است مشکل

 هر دو تب کرده بودند . سرما خوردند .  شبید ای، بهزاد و ارم دمینخواب ایارم شی: نه ! پ من

 تعجب داشت . حاال حالشون چطوره ؟  خورندیکردند اگر سرما نم شبیکه د يسرشو با تأسف تکون داد و گفت : با کار بابا

 .  دنیاومده ، قرصاشونو خورن و خواب نیی: حاال خوبن ، تبشون پا من

 يبر خوادیبراشون سوپ درست کنه و حواسش بهشون باشه تو برو استراحت کنم ، شرکت هم نم گمیخانم م يمار: به  بابا

 سر کار .  ادی، مهران هم از امروز م رمیمن دارم م

 يخانم برا يمار نیبا داروها دادم خوردن پس لطفا بگ شیپ میساعت و ن کی: ممنون ، من سوپ براشون درست کردم و  من

 ن درست کنه . ناهارشو

 ، تو هم برو بخواب . خداحافظ .  گمی: باشه بهش م بابا

 : باشه حتما ، خدانگهدارتون .  من
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 شهیکنه ، ساعت هم اگر بزاره پام دارشیب یکس دیبشه و با داریخودش ب تونهیکه نم دونستمیکالس داشت . م 9ساعت  باران

هم تماس گرفتم و از  مارستانیشده و با ب نجوریکردم و بهش گفتم که بهزاد ا داری. باران رو ب خوابهیدوباره م کنهیخاموش م

به  یکل نکهیکنه . بعد از ا نشیگزیرو جا یرد کنه و کس یکردم براش مرخص اهشبود خو ایمسئول مربوطه که دوست ارم

 .  دمیخانم سفارش کردم حواسش به داداشام باشه رفتم گرفتم خواب يمار

همه تو  ایارم يهفته بعد از شب خواستگار کیخوب سابق .  يروز بعد حالشون خوب شد و بازم شدند دوستا دو ایو ارم بهزاد

پسرا و بابا مخالفت کردند البته بد  یبا هم باشه ول میگفتی. ما دخترا م میکرد نییها رو تع یعروس خیو تار میخونه ما جمع شد

 روز ؟؟؟؟  هیتو  یهم نشد ، آخه چهار عروس

داد که صبر کنه  شنهادیپ ایزودتر از چهار ماه بعد برگزار بشه . ارم تونستیمدارك من آماده نبود پس ازدواج من و پارسا نم چون

 نجوریا گفتیمن گفتم دوست دارم برادر بزرگترم زودتر از من ازدواج کنه و پارسا هم م یروز باشه ول کی ایمن و ارم یو عروس

من هم چهار  يبرا ستین يازین گهیصبر کردند و حاال د یلیساله همو دوست دارن و خ یلیخ ایمانو  ایبهتره چون ظاهرا ارم

شد . از  نییتع ایو مان ایارم یعروس يبرا گهیدوماه د بایتقر یعنیماه ،  يد 30 شدیمارچ که م ستمیماه صبر کنن ، پس ب

 لیآور 10 خیمثل همه کارهاشون مشترك باشه ، تار هم شونیگرفتن عروس میکه باران و بهزاد دوقلو بودن پس تصم ییاونجا

 شد . نییبهزاد و باران تع یعروس يبهمن هم برا 20 _

********************************** 

دوست  یلی. خ شهیشهر برگزار م يتاالر ها نیو مجلل تر نیاز بهتر یکی يتو ی. عروس استیداداش گلم ارم یعروس امروز

امشب بابا  يتاالر باشه . برا يتو یموقع سال ، قرار شد عروس نیا یسرد و برف يبا توجه به هوا یولباغ باشه  يتو میداشت

 رو دعوت کرده .  شناستشیم یرو که به نوع یسنگ تمام گذاشته و هر کس

ماهر تو خانه  شگریو از صبح چند آرا میمن اومدن وقت گرفته بود ينامزد يکه برا یشگاهیعروس از همان آرا شیآرا يبرا

برم خونه  تونستمینظر خودمه پس نم ریکه خواهر داماد هستم و همه کارها ز ییمشغول کار بودند . از اونجا ایمهران و مان

باران و  یهم بفرستند خونه ما ، ول شگریآرا هیهماهنگ کردم که  شگاهیپس با آرا نمها استفاده ک شگریمهران و از خدمات آرا

 ياز شرکت ها یکیجشن رو به  يبرگزار خواستیبرسند . بابا م ای. پارسا و بهزاد هم قرار شد به ارم ایانم شیساناز رفتند پ

 ممیتصم دنیبا شن ایرو خودم انجام بدم . ارم وداداشم یعروس يهمه کارها خوامیمخالفت کردم و گفتم م یمعروف بسپاره ول

 خوشحال شد . یلیخ

 11رو انجام بدم . تا ساعت  هیاول يتا کارها رونیو رفتم ب دمیسه ربع پوش نیآست وریپل کیبا  نیشدم و شلوار ج داریزود ب صبح

 چک کردم .  يرو چند دور زیگرفتم و همه چ رادیو دستور دادم و ا دمیدور خودم چرخ

آماده  لشویکنه اتاقم تا وسا شیخانم خواهش کردم که راهنما ي، بهش سالم کردم و از مار دیرس شگرمیآرا 11ساعت  رأس

. خدا رو به خاطر حضور به موقع مهران شکر کردم و کارها رو سپردم دستش و خودم  دیکنه . همون موقع مهران سر رس
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که به  شونیپر يو موها نیبا شلوار ج دیباال و با امیب دمیرسیهمه کار نم نیا اباال . خدا رو شکر مهران اومد وگرنه من ب دمیدو

 برادرم .  یعروس رفتمیده بودم مجمعشون کر پسیزور با کل

حد  نیو ازش خواهش کردم با آخر شگریدست آرا ریلباسم نشستم ز دنیرفتم و بعد از پوش يا قهیدق 10حمام  هی عیسر

دکلته  گرشیداره و طرف د یسرشونش بند نازک هی يرنگه که رو يسورمه ا یلباس ماکس هیسرعتش کار کنه . لباس امشبم 

راستم تا زانو مشخصه  يکه پا هیراه رفتن چاك داره . چاکشم طور راحت يراست برا يتا زانو یتنگه ول نییاست . لباس تا پا

 . 

خواستم  یاومد ول یبهم م شتریباز ب مهیجمع و ن مهیمدل ن نکهیو جمعشون کرد . با ا دیچیبا مهارت تمام موهامو پ شگریآرا

 .  ختیریبه م افمیو ق شدیخواهم کرد و اونجور گرمم م حرکت یلیهمه موهامو جمع کنه چون مطمئنن امروز خ

که  یرنگ یب شیبه خودم انداختم ، واقعا خوب کار کرده بود . آرا ینگاه نهیتمام شد . تو آ شگریدو ساعت کار آرا بایاز تقر بعد

 شگریبدرقه آرا يبرا گرید يو بار دمیکفاشامو پوش شگری. بعداز تشکر از آرا اومدیچشمام انجام داده بود به رنگ چشمام م يرو

 .  نییخانم کمک خواستم و خودم رفتم پا ياز مار

ناخودآگاه  يداماد پیتو اون ت ایارم دنی. بعد از در زدن وارد شدم و با د ایرفتم اتاق ارم زیاز مرتب بودن همه چ نانیاز اطم بعد

و  رونیرفتن ب یاشک يما دوتا با چشما دنیو بهزاد با دهم مثل من بغضش گرفته بود . پارسا  ایگرفت ، ارم میدوباره گر

 تیرفتم و براش دعا کردم رضا ایارم يقربون صدقه  ی. بعد از ربع ساعت که کل میاحساسات کن زابرا یتنهامون گذاشتن تا کم

 .  رونیب میدادم و اومد

شدن و به موقع  نییسر درست تز یانتخاب کردم و صبح کل نشوییطرح تز شیهفته پ کیکه  ینیموزیساعت سه با ل ایارم

 .  ایآماده شدنش حرص خوردم ، رفت دنبال مان

عکس گرفتن . بابا و پارسا هم  يبرا هیرفتن آتل ایو مان ایانجام شد و بعد از اون ارم کانیخونه ما تو جمع نزد يتو 4ساعت  عقد

 ورود عروس و داماد .  يالزم برا يها یهماهنگ ياتاالر بر میهمراهشون رفتند . من و مهران هم رفت

 شوازیپ يدم در تاالر برا نیبا مهران رفت یراه افتاند و منم بعد از هماهنگ هیپارسا تماس گرفت و گفت که از آتل شیپ قهیدق ده

 . 

در  ایز کمک کردن به مانبشه و بعد ا ادهیرو باز کرد و کمکش کرد پ ایشد و در سمت مان ادهیپ نیموزیاز ل کیش یلیخ ایارم

و بعد از  میگفت کیو تبر مینفرات من و مهران جلو رفت نیگرفت و با هم وارد شدند . اول ایصاف کردن لباسش بازوشو طرف مان

بعد  یام گرفت ، کم هیبازم گر یچرا ول دونمیها تمام بشن . نم کیتا تبر میستادیه گوشه ایمهمانها . با مهران  هیما هم بق

بود ،  یمهران هم اشک يبهم دستمال بده ، در کمال تعجب چشما خوادیمهرانه که م دمیجلوم گرفته شد ، نگاه کردم د یدست

 و تشکر کردم . فتم. دستمال رو گر هیبرادر عاد ایخواهر  یکردن تو عروس هیگر يپس انگار

 يشب هم شام سرو شد . برا 10شد و ساعت انجام  کیک دنیبعد از اومدن عروس و داماد مراسم بر میساعت و ن کی بایتقر

 نیو دخترش نازن سایکه من و بابا و پارسا به همراه عمه پر میعروس و داماد آماده کرده بود زیکنار م زیدو م کانیخانواده و نزد



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا ~pani~  –روزگار  يباز  

wWw.98iA.Com ١٥٣ 

سر  ایو مهران و باران ، بهزاد و ساناز به همراه خاله و شوهر خاله مهران و مان میشستن زیم کیو شوهرش سر  مایو پسرش ن

 نشستند. گرید زیم

که بابا مخصوص امشب دعوتشون کرده بود نواخته شد و از عروس و  یمعروف یقیتوسط گروه موس یمیاز شام آهنگ مال بعد

روشن موند .  کردیحرکت م ایو مان ایارم يکه رو يسالن خاموش شد و تنها پرژکتور يرقص دعوت شد . چراغ ها يداماد برا

همراه ، من و پارسا ، مهران و  يرقص دعوت کرد . منظور از زوج ها يبرا همهمراه  ياواسط آهنگ بود که خواننده از زوج ها

 رقص . يبرا ستیهمه اومدن تو پ ينگ بعدو آه میدیآهنگ آهسته رقص انیباران ، بهزاد و ساناز بود . چهار زوج تا پا

 ی، حت lيکردیرقصامونو مدام با هم عوض م کیرقص ما چهار زوج شر نی. ب میکرد يو شاد میدیرقص یشب کل 1ساعت  تا

عوض  میرقصدیم ایرو با من که با ارم دیرقصیباران رو که با خودش م يجا نکهیا يگل کرد و به جا طنتشیبهزاد ش يسر هی

 .  دندیخند یبودند کل کمونیکه نزد ییحرکتش کسا نی. با ا دنیرقص ایخودشو با من عوض کرد و شروع کرد با ارم يکنه جا

کرد و  شونویخوشبخت يکرد و آرزو ریخ يرو دست به دست داد و براشون دعا ایو مان ایدو بعد از بدرقه مهمانها ، بابا ارم ساعت

 ماه عسل .  يبرا سیتا بروند پار رفتند فرودگاه ایو مان ایبعد از اون ارم

********************************** 

 

 

مزاحم خوابم بشه و منم سرش غر  ادیکه صبح ها ب ستین نجایا ایارم گهیخونه کم شده . د ياز خونه سر و صدا ایرفتن ارم با

شب ها  ی. بعض میهست هیخونه ماست و همسا يخانه کنار ایشده ، البته نه کامل ، خانه ارم یهاش خال طنتیش يبزنم . جا

همون موقع برم  خوادیدلم م میدیخوابیهم م شیو بعدش هم پ میکردیشب صحبت م هکه تا نصف افتهیم ییبه شبها ادمی یوقت

کارو  نیباال رفته و ا يادیخباثتم ز نیا يداداشم بخوام که البته دو بار شیرو بفرستم اتاق مهمان و خودم پ ایخونشون و مان

تازه  ایو خودش تنهامون گذاشت . من و ارم هست يا دهیدختر واقعا فهم ای، مان میکن رونشیرو ب ایمان نکهیکردم البته نه ا

 میشد یمیصم مونیو دو سال دور ستیکه تو سه ماه به اندازه ب ییما ياونم برا يزود نیبه ا مونیو جدا میکرد دایپ گرویهمد

از رو تخت  ومجبور شد رخت خواب ها ر چاریب ایموندم مان ای. دو شب که خانه ارم کننیو پارسا هم درك م ایمان نویسخته و ا

مهران و  شیرفت پ ایبرگردند ، مان شونیمجرد یگرفتند به زندگ میتصم ایو ارم ایشب هم مان کی.  نییپا ارهیجمع کنه و ب

کرده .  یصدامون بابا رو عاص نکهیغافل از ا میدیخندیو م میبود داریب 4تا ساعت  ایهم اومد خونه خودمون . اونشب با ارم ایارم

 سرکار .  میکرد تا بر دارمونیساعت هشت ب یرحمیاومد بابا در کمال ب یم نصبح هم که خوابمو

تو خونه ما  یعروس پس قراره ستین ادیکه تعداد مهمان هاشون ز ییبهزاد و ساناز و باران و مهرانِ ، از اونجا یعروس امروز

غر زدم . پارسا رفته کمک  يدور کی زی. سر هر چ خورمیشدم و از صبح دارم حرص م زیبرگزار بشه . بازم من مسئول همه چ

، خانه  ایو مان ایکه خانه ارم یی، از اونجا شهیانجام م ایو مان ایها تو خانه ارم عروس شیهم کمک بهزاد . آرا ایمهران و ارم

 دمیرس یاونجا . وقت دمیرو آماده کردم و بعد از حمام دو زی. تا ظهر همه چ ستیجدا ن شگریبه آرا يازین ندفعهیپس ا مونهیکنار
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شکل بود . منم بعد  کیدرست کردن مو . لباس هردوشون  يبرا دبودند و نشسته بودن دهیباران و ساناز تازه لباس هاشونو پوش

به عکس گرفتن  میکار هر چهار تامون تمام شد و شروع کرد میسپردم . ساعت سه و نها  شگریلباسم خودمو به آرا دنیاز پوش

داماد ها که کت و  قهیدق 4:10. ساعت  میمختلف تو باغ خانه که مثل باغ خانه خودمون بود گرفت يعکس تو ژست ها ی. کل

 یام گرفت ، کل هیاومد تو من بازم گر شیداماد پیبهزاد با اون ت یبود اومدن دنبال عروس ها . وقت یکیشلوار اونها هم 

رفت باال و حالش اومد سرجاش . بهزاد و مهران همراه  یقربون صدقه اش رفتم و بهزاد هم به قول خودش توجه خونش حساب

 .  میکرد یتا خانه ما همراه گرویبود دنبالمون پس همد اومدهین یهم که کس ایما شدند . من و مان هخان یعروس خانم ها راه

رقص . موقع  يبرا میرفت يو بعد هم هشت نفر میاشون رو داد هیو هد میگفت کیو تبر ششونیپ میرفت یکی یکیاز عقد  بعد

نبود و فرهاد تنها  یپشت سرش نگاه کردم کس یفرهاد وارد شد . هر چ دمیلحظه نگاهم به سمت در افتاد که د کیرقص 

 اومده بود . 

 .  ششیپ میبر ایبهزاد و باران اومد ، ب يباباگوش پارسا گفتم : پارسا  ریز آروم

 .  دادیخدمتکار م لیفرهاد که داشت پالتوش رو تحو شیپ میباشه تکون داد و با هم رفت یسرشو به معن پارسا

 .  نی: سالم ، خوش اومد من

 : سالم .  پارسا

 زد و گفت : سالم ، ممنون .  ينگاهم کرد و لبخند رهیخ فرهاد

 طرف .  نیاز ا دیی: بفرما من

 .  میرفت میبود دهیتدارك د کانینزد يکه برا يزیاتفاق به طرف م به

 از پارسا خواهش کرد تنهامون بزاره .  نهیبش نکهیقبل از ا فرهاد

 بچه هام باشم .  یتو عروس خواستیدلم م ی، ول کنهیبا اومدنم م يبهزاد چه برخورد دونمی: نم فرهاد

هر  يآرزو یبودن پدر و مادر تو عروس یول نی، هرچقدر هم که با ازدواجشون مخالف باش نیاومد نیکرد ي: خوب کار من

 . هیکس

کارو بکنه و اونم  نیچون آقا پدرام بهش گفته ا کنهیرو بده گفت دعوتمون م یبهزاد اومد کارت عروس یوقت ی: ول فرهاد

 کارو کرده .  نیکه نسبت به آقا پدرام داره ا یبخاطر احترام

 .  شهیدلش پاکه مطمئنن از حضور شما خوشحال م یبهزاد دلش بدجور شکسته ول : من

باران هم از پدر تو به عنوان بزرگتر  يخواستگار يکرده و برا يبهزاد گفت که پدر تو ساناز رو براش خواستگار ی: وقت فرهاد

 یول دامیمن به خاطر نسترنه ، در مورد ساناز بهش حق م يخواهش کردند حضور داشته باشه دلم گرفت ، تمام مخالفت ها

غرورش هم باعث شد که نتونم دختر مورد عالقه پسرمو  نیرو قبول کنه و هم انکه مهر ذاشتیمهران نه . غرور نسترن نم

بچه  يا. غرور نسترن نذاشت که بر رهیاجازه بگ يگریدادن جواب مثبت از کس د يکنم و دخترم هم برا يبراش خواستگار

 .  امیبچه هام ب یو مجبور شدم با کارت دعوت به عروس رمیبگ یهام عروس
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بودم . فرهاد  دهیازش ند یجز مهربون يزیسالها چ نیفرهاد جمع شده بود ، دلم براش سوخت . تو تمام ا يتو چشما اشک

 احترام بزاره . گرانید ماتیبه تصم کردیم یبود و سع نیآروم و مت شهیهم

 

 

 

،  نیکه شده ، دل بهزاد و باران رو بدجور شکوند هیزی، چ نیدست فرهاد و گفتم : خودتونو ناراخت نکن يذاشتم روگ دستمو

 بار نرفت .  ریباران ز ینسترن ول شیپ ادیبا باران صحبت کرد تا قبل از ازدواج ب یلیبد کرد ، بابام خ یلینسترن با بچه هاش خ

 نه بهناز .  ایکردم نه نسترن قبول کرد ب ي: امروز هم هر کار فرهاد

.  شنیخوشحال م یلیخوبه باران و بهزاد مطمئنم خ یلیاومدن شما خ یول ومدنیهمون بهتر که ن ی، ول نی: ناراحت نش من

 .  نیینجایا گمیبهشون م رمیاالن م

 .  دنیرقص میو شروع کرد دنیرقصیکه داشتند م هیبق شیپ میزد و منتظر شد . رفتم دست پارسا رو گرفتم و رفت يلبخند فرهاد

 ؟  گفتیم یشد ؟ چ ی: چ پارسا

 بهزاد از اومدنش ناراحت بشه .  ترسهیکه م گفتی، داشت م یچی: ه من

  .  شهیهم خوشحال م یلی، خ ستین يا نهی: نه بابا ! بهزاد ک پارسا

 

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .  ششیجور بهشون بفهمونم باباشون اومده تا برن پ هی خوامیم میبش کشونینزد ایگفتم ، حاال هم ب نوی: منم هم من

. آروم زدم کنار پاش تا متوجه  کردیگوش ساناز پچ پچ م ری. بهزاد داشت ز کشونینزد میرفت میدیرقص یپارسا همونطور که م با

 ام بشه . 

 ؟ یشیعاشقانمون م ي؟ چرا مزاحم نجوا هی: چ بهزاد

 به من کارتون دارم .  نیلحظه حواستونو بد هی: جناب عاشق  من

 .  مونیوسط زندگ يپریو م ياریدر م يخواهر شوهر باز ياز االن دار یپارم نی: بب بهزاد

 شو .  يلطفا جد قهیفعال کارت دارم . دو دق دمی: جوابتو بعد م من

 : باشه ، بگو .  بهزاد

 رهیکه ازت انتظار م یو رفتار درست یبرخورد کن یمنطق شهیانتظار دارم مثل هم یبهت بگم ول يزیچ هی خوامی: داداش م من

 .  یرو داشته باش

 شده ؟  يزی. چ یپارم یکنینگرانم م ي: دار بهزاد

 نشده . يبد زی: نه ! چ من
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 ؟  ی: پس چ بهزاد

 .  نجاستی: بابات ا من

 

 . ستادیو صاف ا دیکش دنیدست از رقص هوی بهزاد

 ؟ کو ؟  نجاستی: بابا ا بهزاد

 .  ششیپ نیمخصوص نشسته ، با باران بر زی: سر م من

 بگه که ساناز گفت : برو بهزاد ، اون باباته .  يزیاومد چ بهزاد

فرهاد ، من ، پارسا  شیو رفتند پ دیباهاش صحبت کرد و بعد دستشو کش ینگاهم کرد و بعد رفت سمت باران و کم یکم بهزاد

 .  میعروس و داماد و همراه ها و با استرس منتظر بهزاد و باران شد زیسر م میهم رفت ایو مان ای، ساناز ، مهران ، ارم

بعد هم خودشو تو بغل باباش  یو کم دنیباران شونه هاش شروع کرد لرز نکهیبا فرهاد صحبت کردند تا ا یو باران کم بهزاد

نه لبخند رو لبامون نشست صح نیا دنی. همه از د دیانداخت ، بهزاد هم دستشو گذاشت رو شونه پدرش و خم شد شونشو بوس

 . 

 ياوضاع جور دمیگفت . من که د کیو بهشون تبر دیو فرهاد هردوشونو بوس وستنیبعد مهران و ساناز هم بهشون پ یکم

 .  میرو انجام بد کیک نیتا مراسم برد اورندیرو ب کیگفتم ک میکه دوباره برقص ستین

مخالفتشو گفته بود و بهشون گفته بود که  لیتر شده بودند . فرهاد بهشون دل قیباران و بهزاد عم يها يلبخند ها و شاد حاال

 داره .  شونویخوشبخت يو آرزو ستیمخالف ن گهید

. فرهاد اول از بابام تشکر کرد که بهزاد و باران رو  میادامه داشت . بعد از بدرقه کردند مهمانها تنها شد 1:30تا ساعت  جشن

 نکهیکه به بهزاد داده بود رو داد ، ا یبراشون گرفته . بابا هم همون جواب یخوب یعروس نیه و چنتنها نذاشته و کمکشون کرد

 اون هم پسره . يمن برادره پس برا يبهزاد برا یوقت

) به عنوان ماه عسل کادو داد . فرهاد هم بعد از دست به دست  دای( فلور یامیدر م ياقامت دو هفته ا طیبه هر دو زوج بل بابا

 يبرا کیعروس ها و دو گردنبند مردانه و دو ساعت ش يطال برا سیاش که سرو هیدن عروس ها و داماد ها و دادن هددا

 رفتن به ماه عسل مشترکشون .  يها رو رسوندشون فرودگاه برا امادهم عروس و د ایداماد ها بود رفت ، ارم

********************************** 

 

 

 

بابا تماس گرفت و گفت  لیبهزاد و باران وک یروز بعد از عروس ازدهی قیآماده شد . دق میمن زودتر از آنچه انتظار داشت مدارك

من و پارسا با  یعروس خی. تار رهیاقامتم رو هم درست کرده و تونسته برام اقامت دائم بگ يمدارك من آماده است و کارها
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 میریرو زودتر بگ یداد عروس شنهادیپ ایمدارکم زودتر آماده شد ارم یشده بود و وقت نییتعتوجه به زمان آماده شدن مدارکم 

 دارد . و همه رو امشب دعوت کرده خونمون .  گرید يبابا مخالفت کرد و گفت که برنامه ا یول

رو چک  زیهمه چ که داشتم شدیم يهفته ا کی.  کردمیم یرو بررس انهیسال يعصر بود و منم تو دفترم داشتم حسابا 5 ساعت

نرفتم ، فقط اون دو بار اومده شرکت تا  رونیبارم با پارسا ب کیهفته  کی نیتو ا یو سرم واقعا شلوغ شده بود . حت کردمیم

برگشته سر کارش و هنوز نصف کارهاش دست  روزی.مهران هم تازه د می، اونم تو دفتر من ناهار خورد میناهار رو با هم باش

 منه . 

 که در زدند .  کردمیاز فاکتور ها رو چک م یکیارقام  داشتم

 . دیی: بفرما من

 ؟  میباز شد و مهران نصفه اومد تو و گفت : بر در

اومد و در  کنمینگاهش م جیدارم گ دیمهران د یعادت نصفه وارد شدن رو من مد کردم . وقت نیحرکتش خنده ام گرفت ، ا از

 و بست .

 ؟  ي: هنوز کار دار مهران

 : بله چطور مگه ؟ من

 رفته پدرام همه رو امشب دعوت کرده خونتون و کارمون داره .  ادتی، فکر کنم  ی: خسته نباش مهران

 فاکتوره حواسمو پرت کرده بود .  نیرفته بود ، ا ادمی! به کل  يو گفتم : وا میونیکف دست زدم رو پش با

 ؟يِن چه فاکتورانداختم . او ادتی: اشکال نداره ، حاال که  مهران

از  یکی،  ادیجور در نم کنمیارقامشو هر جور محاسبه م ی، ول شهی: فاکتور فروش شرکت (...) ، مال فروش سه ماه پ من

 نشده .  یمطمئن شم اشتباه خوامیم شهیپاس م گهیروز د ستیچکاشون هم ب

 . نمی: بده بب مهران

 قهیو شروع کردم به ماساژ شق میصندل یدادم به پشت هیرو به همراه پوشه مدارك برگردوندم طرف مهران و خودم تک فاکتور

 .  شدیهام ، سرم داشت منفجر م

 کجاست ؟؟؟  يکرد و با اخم گفت : پس گزارش حسابدار یمهران مدارکو بررس قهیدق چند

 .  دمیند يزی؟ من چ ي: گزارش حسابدار من

داشتن که از فرانسه  هیمواد اول ییباهامون قرارداد بستن و درخواست مقدار باال شی، پنج ماه پ ادمهیمعامله رو  نیا:  مهران

همون مقدار رو دوباره  میاز جنس ها خراب بودن و اونا هم برگشت زدن ، ما هم خواست يمقدار یول میبراشون وارد کرد

 شونیاجناس خراب داده بودن تو سفارش بعد يکه برا يا نهیقرار شد هز ، پس خوانیکه گفتم فعال نم میبراشون وارد کن

رو از  میکه بهشون بدهکار بود يدادن و ما هم اون مقدار شیکه سه ماه پ شونهیمدارك سفارش بعد نمیحساب بشه . ا



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا ~pani~  –روزگار  يباز  

wWw.98iA.Com ١٥٨ 

 يسر نیا یاون از پرداخت يو کسر یبده زانیکه درباره م يگزارش حسابدار دیبا ی. ول میکسر کرد شونیسر نیا یپرداخت

 باشه ، تو پرونده باشه . 

 .  میبخوا حیازش توض دیباشه ، فردا با نجای: فکر نکنم االن حسابدار شرکت ا من

 . کنمیم یدگیموضوع رس نی: باشه ، من فردا به ا مهران

 : ممنون .  من

 ؟  می، بر کنمی: خواهش م مهران

 به پارسا هم زنگ بزنم . ؟ صبر کن  یباران چ یول می: باشه بر من

،  کشهیخاموشه ، گفت جلسه اش طول م تیباهام تماس گرفت گفت گوش شیساعت پ می، پارسا ن یزنگ بزن خوادی: نم مهران

 ؟  می. حاال بر ادی. باران هم خونه بهزاده ، با اونها م ادیخودش بعدأ م

 تمام شده و خاموش شده .  میافتاد که ظهر شارژ گوش ادمی تازه

 . می: بر من

 

 

هم از  یو محکم بغلش کردم و دو تا ماچ حساب ایسمت ارم دمیدو یاومده بودند . با خوشحال ایو مان ایفقط ارم میدیرس یوقت

 .  ئسیرفته بود سو ناریسم کی يبرا شدیم يهفته ا کیدلم براش تنگ شده بود ، آخه  یلیگونه اش کردم . خ

 .  نییگونه ام گذاشتم پا دنیدور منو چرخوند و بعد از چند بار بوس هی ایارم

 گلم ، دلم برات تنگ شده بودم .  ي: سالم خواهر کوچولو ایارم

خواهر دارم که  هیکه  ینگفت یرفت یهفته گذاشت هیمن چقدر دلم برات تنگ شده بود.  یدونی! نم ی... سالم داداش ي: وا من

 ؟؟؟؟  شهیم زهیر هیدلش برام 

بشه . همون روز دوم از رفتنم  کتیقربون اون دل کوچ ینشست رو مبل و منو نشوند رو پاش و بغلم کرد و گفت : داداش ایارم

 برگردم .  تونستمینم گهید یشدم ول مونیپش

 .  یبمون شمیپ دی، با يبر زارمی: اشکال نداره ، به جاش امشب نم من

 خواهر کوچولوم بگه !  ی: هر چ ایارم

 5باش ، دختر مگه بچه  نارویسرشو با تأسف تکون داد و گفت : ا یو به شوخ شیشگیموقع بابا اومد نشست رو مبل هم همون

به  يدیرس یتو وقت ایارم نمیاز دست شما دو تا . بب یکشیم یو پارسا چ ایمان چارهیرو پا برادرت ؟ ب ینیشیم نجوریکه ا يساله ا

 ؟  يدکر یهمه ابراز دلتنگ نیزنت هم ا

 ابراز کردم ، کال فرق داشت .  یجوره خوب هیرو  ایاز مان یو گفت : دلتنگ دیخند يموز ایارم
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 ریو زدم ز ایارم نهیآزادانه بخندم سرمو فرو کردم تو س تونستمی. منم که نم نییو با خجالت سرشو انداخت پا دیلبشو گز ایمان

 خنده . 

 .  ایارم يایح یب یلی: خ بابا

 .  گهیمنم جواب دادم د نیدی: خب شما پرس ایارم

 . خندهیمعلوم بود اونم داره م ایارم نهیتکون خوردن س از

و مهران رو که  ایهم مان ایو با هم رفتند کتابخانه . من و ارم دنشیاز دوستان بابا اومد د یکیکه  میبا بابا صحبت کرد کمی

 به صحبت کردن .  میو نشست میاندازمونو پهن کرد ریز مونیشگیهم ياتو باغ ج میو رفت میچوندیگرم صحبت شده بودند رو پ

پارسا دستاشو زده به کمرش و طلبکار  میدید میپارسا اومد . برگشت يکه صدا میدیخندیو م میگفتیم میبود که داشت یساعت دو

 باال سرمون . ستادهیا

 ؟  نیینجای: شما دو تا دوباره ا پارسا

 ! نجانیتو باغ ، ا نیایبلند داد زد : ب بعد

 . رونیاومدن ب نیخشمگ مهین يو بابا همراه بهزاد و باران و ساناز با صورت ها ایاز چند لحظه مهران و مان بعد

 شده ؟  ی: چ من

 .  میزد ؟ کل خونه رو دنبالتون گشت بتونیغ هوی: شما دو تا چرا  بابا

 ! نیغ دنبالشون بگردتو با دیدو تا گم بشن با نی: من که گفتم هر وقت ا پارسا

 ؟  اوردبنیبا خودتون ن التونوی: چرا موبا بابا

 .  نجایا میایب میمن و الهه عصر ها دوست دار نیدونستی، شما که م نیدنبالمون بگرد میکردی: آخه فکر نم ایارم

 داخل کارتون دارم .  میبر نیایخب ب یلی: خ بابا

 همه شربت اورد و تنهامون گذاشت .  يخانم هم برا ي. مار میداخل و نشست میرفت یاندازمون همگ ریاز جمع کردن ز بعد

باهام تماس گرفت و گفت  یدارم . آقا فرهاد بعد از شب عروس يپشنهاد هیچون  نجایا نیای: امشب از همتون خواستم ب بابا

 اینه ؟ من و ارم ای میکارو دار نیا قصد ایبدونن آ خوانیو م میکن تیکه ما ازشون شکا ننیو خانومش نگران ا يمنصور ساالر

چون الهه  میو فراموششون کن میمجازاتشونو به خدا بسپار میگرفت میو تصم میکرده بود تموضوع صحب نیقبال با الهه درباره ا

فقط محل دفن شدن آنا رو  میکنینم تیرو به آقا فرهاد گفتم ما ازشون شکا نیدوباره باهاشونو رو به رو بشه . از ا خواستینم

و از  رانیا میو الهه بر ایقبر آنا رو بهم گفت . حاال دوست دارم با ارم یبیمحل ، تقر دنیبهمون بگن . آقا فرهاد هم بعد از پرس

 هیبه  میو من تصم ستیرفتن سر خاك آنا ن يسفر هم فقط برا نیو ا نیسفر کن یگروه نیدوست دار دونمیکه م ییاونجا

 .  مرو بد رانیبه ا یگروه يسفر دو هفته ا شنهادیهمه سال رو دارم پس گفتم پ نیبعد از ا کیکوچ يرانگردیا

برنامه سفرمون هتل ها رو رزرو  دنی. من بعد از پرس رانیا میبر گهیبابا موافقت کردند و قرار شد چهار روز د شنهادیبا پ همه

 .  ازیمورد ن يها دیها ، پارسا و بهزاد هم رفتن دنبال خر طیهم رفت سراغ بل ایکردم ، ارم
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********************************** 

 

 

. به اصرار من قرار شد  میاونجا بمون يهمدان و سه روز میسر خاك مامان و دو روز بعد بر میتهران و بر میشد اول بر قرار

هم  یکه توش بزرگ شدم ، از طرف يدوباره برگردم به شهر خواستیدلم م یچرا ول دونمی. نم رازیش میهم بر يچهار روز

 يجاها يهم به همه  ایو بابا نشون بدم ، دوست دارم با ارم ایهمشونو به ارم خوادیو من دلم م یِدنید يپر از جاها رازیش

 . میتهران چون روز پانزدهم پرواز دار میو قشم و روز چهاردهم هم برگرد شیک میقرار شد بر رازیبرم . بعد از ش رازیش یدنید

و از اونجا به سمت تهران  می، دو ساعت اونجا توقف داشت یدب میرفتیاول م نیهم يبه تهران نبود ، برا میپرواز مستق کایآمر از

 .  میرفتیم

تا صبح با هم  میشد. شب قبلش همه خانه ما جمع  میبودیتو فرودگاه م دیبا 7بود و ما ساعت  9صبح ساعت  يبرا پروازمون

 .  میحرکت کن

رو تخت من  يسه نفر نیهم يخونمون تخت نداشت برا نکهی، آخه نه ا میبود دهیتخت خواب هیو بهزاد رو  ایمن و ارم شبید

 جهیو در آخر هم به نت میبود داریب 2گرفته بود تا ساعت  شونیکه شوخ ایبهزاد و ارم ياز صدقه سر شبی. د میدیخواب چارهیب

و ساناز که هر  ایمان چارهیب یمجردم فعال ول یچی. من که ه میدیتخت من خواب روکه هر سه  نیعاقبتشم شد ا میدینرس يا

و اتاق سابق بهزاد  ایرفتن تو اتاق ارم کیاونا هم ش ومدنین نییمحترمشون از خر مبارکشون پا يکردن شوهر ها يکار

خواب نبود پس من  يبرا ییجا يا گهید هکه با توجه به نبود اتاق آماد ییجادو تا رو هم راه ندادن و از اون نیو ا دنیخواب

 کردم . میدوباره مهربون شدم و تختمو با داداشام تقس

 سبک برامون آماده کرد .  يشد و صبحانه ا داریخانم هم باهامون ب يمار چارهیباش زد ، ب داریب ایارم 5ساعت  صبح

خواهند داشت و ما تو خونه امون  ازیامروز صبح همه به حمام ن دونستمیآخر شب قبل از خواب دوش گرفته بودم چون م شبید

 .  میقبل خواب دوش گرفت شبیمن و باران د نیهم يمعطل شم برا یکل دیو با میتا حمام ندار 9

گفتن من   دییکنده شدن در اتاقم از جاش و بفرما دور هیتا موهامو جمع کنم که بعد از  نهیآ يو رفتم جلو دمیپوش لباسامو

 که هر دو آماده بودند وارد اتاق شدند .  یدر حال ایبهزاد و ارم

 گلم .  يبه داداشا ری: سالم و صبح بخ من

 . ریخودم ... صبح زود تو هم بخ يو گفت : سالم خواهر کوچولو دیاومد گونمو بوس ایارم

منم موهامو  نییرو بردن پا لمیوسا ای. تا بهزاد و ارم نییتن سراغ چمدون و ساکم تا ببرنش پاهم جوابمو داد و هر دو رف بهزاد

 .  نییکوچولو رفتم پا شیآرا هیو همه رو با کش بستم و بعد از  دمیکش يسشوار سرسر هی
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داشت و حدود سه  ری. پروازمون تأخ میو به سمت فرودگاه راه افتاد نیرو گذاشتن تو ماش لیاز خودن صبحانه پسر ها وسا بعد

. تو طول پرواز من و  میهامونو نشونمون داد و نشست یصندل طامونیبل يمهماندار از رو میسوار شد ی. وقت میاالف شد یربع

 .  میپرواز رو خواب بود شتریب بایقرص داد و ما هم تقر ونبهم ای. ارم میباران حالت تهو داشت

 هتل .  میفرودگاه رفت يها یو از اونجا با تاکس میتهران خارج شد ینین ، از فرودگاه امام خمگرفتن بارمو لیاز تحو بعد

 

 

، پارسا هم که مجبور بود  ایو ارم ایدو روز پنج تا اتاق رزرو کرده بودم . من و بابا ، بهزاد و ساناز ، باران و مهران ، مان يبرا من

 اتاق داشته باشه .  کیتنها 

 یقیسر خاك مامان . فرهاد آدرس دق میو بعد رفت میشاپ هتل قهوه خور یکاف میو بعد رفت میحت کرداسترا یساعت کی

به بهشت زهرا  دنینبود که مامان رو کجا خاك کردن . بعد از رس ادشونی قیهم دق لوفریبهمون نداده بود . انگار منصور و ن

اونجا بود که معلوم  يادیز یمیقد ي. قبر ها میدو درخت کاج باشه گشت ریکه ز يو دنبال قبر یمیقد يقسمت قطعه ها میرفت

 .  ومدهیسرشون ن یبود سالهاست کس

 که بهزاد صدامون زد .  میرو بخون یمیقبر قد هی يرو ينوشته  میکردیم یبا پارسا سع میداشت

 باشه .  نیکردم . فکر کنم ا داشی، پ دیای: ب بهزاد

بهزاد  " 13وفات .. " "آنا فرزانه  "روش نوشته شده بود .  زیکه فقط دو چ یمیقبر قد هیسر اون قبر . درست بود .  میرفت همه

قبر رو کنار زد و پا شد  يرو يبا دست کند و با دست سنگها و خاك ها عیقبر رو گرفته بودند رو سر يکه رو يهرز يعلف ها

رو  شهیآروم رفت نشست کنار قبر و آب ش ایگفت . ارم يزیو آروم تو گوشش چ ایرو داد دست ارم میکه اورده بود یآب شهیش

مامان فاتحه خوندند و ازمون دور شدند تا  يو مهران اومدند جلو برا ایروش و شستش . بهزاد ، باران ، ساناز ، پارسا ، مان ختیر

 .  میراحت باش

کردند .  دنیت کنار قبر و چند لحظه بعد شونه هاش شروع به لرزبود آروم نشس ستادهیگوشه ا هیکه تا اون لحظه ساکت  بابا

کردن . منم که از همون اول که قبر  هیبغض کرده بود شروع کرد گر شستیهم که از همون لحظه که قبر رو داشت م ایارم

 .  ایشدت گرفت و رفتم نشستم کنار بابا و ارم میگر ایبابا و ارم هیگر دنی، با د ختمیریداشتم اشک م میکرده بود دایمامان رو پ

 یطوالن ییتنها نیهمه سال جاتو بهم گفتن . آنا منو به خاطر ا نیهمه سال اومدم ، بعد از ا نی: باالخره اومدم آنا ، بعد از ا بابا

 یالن ما رو بهم رسونده ، ولروزگار ا یسالها تنهات گذاشتم . آنا تو رو مثل دخترمون ازم گرفته بودن ول نیببخش ، ببخش تو ا

 چیسالها ه نی! تو ا هیخال یلینه ؟ آنا جات خ ینیبیما رو م یبچه هامون چه بزرگ شدن ، ول ینیکه بب یستیآنا ، ن یستیتو ن

توه  هیچقدر شب نیمنه ، بب شی، دخترمون حاال پ نی، دختر کوچولومونو بب نیکنم . آنا بب نتیگزیکس رو نتونستم و نخواستم جا

 . آنا ... آنا  شمونیبابا برگشت پ ي.... الهه کوچولو
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و با  میکرد هیساعت گر کیتو بغلش و هر سه تا  دیرو کش ایمانع ادامه صحبت بابا شد . بابا دستاشو باز کرد و من و ارم هیگر

 شهیش هیو بابا رو با قبر مامان و با  میکن راتیتا خرما ها رو خ میبلند شد ای، من و ارم میکه آروم شد کمی.  میمامان حرف زد

 میکرد راتی. پنج شنبه بود و بهشت زهرا غلغله بود . خرما ها رو خ میقبر رو بشوره تنها گذاشت هاشبا خواستیگالب که بابا م

 هیبق شیپ میپس رفت میخلوتشو به هم نزن میداد حی، ما هم ترج زنهیهنوز داره با مامان حرف م میدیبابا که د شیپ میو برگشت

 بودند .  ستادهیاز قبر مامان ا يادیکه با فاصله ز

 

 رو داد به ساناز .  ینیخرما برداشت و س هیخرما رو از دستم گرفت و از توش  ینیبهزاد اومد طرفم و س ششونیپ میدیرس یوقت

 نویا ایکه اونجا بود نشوندم ، هسته خرما رو در اورد و گرفتش سمت من و گفت : ب یمکتیو کنارش رو ن دیدستمو کش بهزاد

 .  افتهیقندت ب ترسمیم دهیبخور رنگت پر

افتاد چون کم کم داشتم  یقندم داشت م گفتیازش گرفتم و سپاس گذار نگاهش کردم و خرما رو خوردم . بهزاد راست م خرما

حالم  قهیدادم به شونه بهزاد و چشمامو بستم و بعد از چند دق هیخوردن خرما سرم تک، بعد از  کردمیو سرما م یاحساس سست

 بود .  دهیهم خرما بده چون ظاهرا رنگ اونم پر ایگفت به ارم ایبهتر شد . بهزاد به مان

رفت سمت و خودش زودتر از ما  میو گفت بر شمونیقرمز شده بودند اومد پ یکه چشماش حساب یساعت بعد بابا درحال مین

 هتل .  میو برگشت میسر قبر مامان و فاتحه خوند میها . ما هم رفت نیماش

 .  میو تو اتاق خورد میو سفارش داد نییپا میشام نرفت يبرا نیهم يکس حوصله نداشت برا چیه

چون بابا  میتنهاش بزار شدینم یول میکدوممون همراهش نر چیبعد صبح بابا دوباره رفت سر خاك مامان و خواهش کرد ه روز

 چیکه ه یبا بابا رفتن به شرط ای. بهزاد و ارم نمونهیب یافتاد . چه وجه تشابه جالب یقندش م جانیبر اثر ه ایهم مثل من و ارم

.  شمیدور حواسشون به بابا باشه . من چون سردرد داشتم موندم هتل و پارسا هم موند پ ازنشن و  ادهیپ نیکدومشون از ماش

 بزنن .  يدور هیو باران و ساناز رفتن تا تو شهر  این هم با مانمهرا

 کیبرگشتند و بابا گفت شفارش  ایو ربع بود که بابا و بهزاد و ارم ازدهیسرمو ماساژ داد که دردم ساکت شد . ساعت  کمی پارسا

تا ناهار  خواستیکرد چون م رونیقبر مامان داده و رفت اتاق تا استراحت کنه و منم هم محترمانه ب يرو برا دیسنگ قبر جد

ناهار . بعد از ناهار  میو رفت میهم بابا رو صدا کرد 12:30و ساعت  دندیرس هیبعد بق کمی.  ایو مان ایتنها باشه . منم رفتم اتاق ارم

 هر کس رفت اتاقش تا استراحت کنه . 

 ییکه اونم همون چند تا میتو تنمونو داشت يکه ما دختر ها فقط همون مانتو ها یی. از اونجا رونیب میرفت یظهر همگ از بعد

مثل صبح  گهیمانتو سر کرد . بابا هم د کیدو هفته با  شدینم عتأیچون طب دیمرکز خر میبودن که با خودم برده بودم ، پس رفت

 بود . شاد  نباهامو شهیگرفته نبود و مثل هم
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 یول میآشنا بود طیبا مح یپس کم میزدیبازار ها چرخ م نیهم با بهزاد تو ا شهیو هم میاومد یو باران چون قبال تهران م من

 میها بود نیتریو دنیو مشغول د میرفتیبود . دختر ها جلوتر راه م یدنیبودند اوضاعشون د ومدهین رانیکه تا حاال ا ایساناز و مان

 غر زدن بودن .  یعنی،  دیخر نیکار موردعالقشون در ح لهم عقب تر مشغو ونیو آقا

 ؟  نجایا میتهران اومد میکه اومده بود يسر نیآخر ادتهیمغازه رو ،  نی: ا ! باران ا من

 بهزاد با اون فروشنده سوسوله کرد .  یی، چه دعوا ادمهیو گفت : آره  دیخند باران

 ن و بهزاد خنده امون گرفت .اون روز من و بارا يآور ادی با

 

 

 بود ؟ یچ انی: جر ایارم

 يکار ادار هیبهزاد  يتهران چون بابا میاومده بود یو همگ رانیاومده بودن ا نایسال قبل مهاجرت من بود که بهزاد ا کی:  من

که  دیخر می. اون روز با بهزاد و باران اومده بود میهم کرده باش یحیتفر هیکه  میبر یگرفتن همگ میداشت و بزرگتر ها تصم

داشتم تو اتاق پرو مانتو رو  ی، وقت دشیخر يبرا میمغازه توجه امو جلب کرد و وارد شد نیتریقشنگ تو و یلیخ يمانتو  هیمن 

پسر الغر  هیبهزاد با فروشنده که  دمیکه د رونیو اومدم ب دمیمانتو خودمو پوش عیاومد . سر رونیداد بهزاد از ب يصدا دمیپوشیم

 بخوره . کنهیم وررو مجب يزیچ هیشده و داره  قهیسوسول بود دست به  یمردن

 یپسره به باران سع شهیو متوجه م گردهیباران برم يکراوات ها که با صدا یپ رهیداخل بهزاد حواسش م رمیمن م یوقت انگار

 که روش شمارش بود رو بخوره .  يکاغذ کردیاشت پسره رو مجبور مکرده بود و د یداره شماره بده ، بهزاد هم قاط

 متعجب گفت : پسره چکار کرد ؟ کاغذ رو خورد ؟  ایارم

 کردیاش گرفته بود مدام خواهش م هیگر گهیتکه کاغذ رو بخوره .پسره که د نی؟ بهزاد مجبورش کرد تا آخر ی: پس چ من

 و مغازه مال باباشه .  ستیضمش کنه . تازه آخر دعوا معلوم شد پسره فروشنده نبهزاد ولش کنه و نگران بود نتونه کاغذ رو ه

 گفت .  کیهم به بهزاد تبر ایو ارم میدیخند همه

 قشنگن .  یلیخ نشیتریتو و يداخل ، مانتو ها میبر نیای: خب ، حاال ب من

هم اومدن نظر بدن ، پارسا و بابا هم رفتن  ایسمت مانتو ها ، بهزاد و ارم می. با دختر ها رفت میموافقت کردند و وارد شد همه

 قسمت کراوات ها و کمربندها . 

هم داشت  یرنگ قشنگ يو کمربند قهوه ا شدیگشاد م یزانو کم ریاش تا ز هیکرم رنگ که تا کمر تنگ بود و بق يمانتو هی

 خودم .  يتوجه امو جلب کرد . برداشتمش و گرفتم جلو

 چطوره ؟  نی: ا نم

، عادت  ادیبهت نم ییمانتو چیه کنمیحس م يجور هیمانتوت نظر بدم ،  يبرا تونمینگاهم کرد و گفت : اصال نم کمی ایارم

 .  نمیلباسا بب نیندارم تو رو با ا
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 نداره داداش .  ی: اشکال من

 چطوره ؟  نیا نیرو به بهزاد گفتم : بهزاد بب بعد

 سادست .  یلیخ ستیمدلش قشنگ ن نیا یتا نظر بدم ول یبپوش دی: با بهزاد

 .  میساده بود ، پس برش گردوندم سر جاش و با باران مشغول گشتن شد گفتیم راست

شد و  کتریکه بهزاد بهمون نزد میگشتیمن دنبال مانتو م يبرا میو داشت میو باران مانتو انتخاب کرده بود ایساناز و مان يبرا

 .  نیپشت صندوق رو نگاه کن آروم گفت : بچه ها

سر  يمشتر هیبود و داشت با  ستادهیهمون پسره که بهزاد اون سال باهاش دعوا کرده بود ا میدیکه د میو نگاه کرد میبرگشت

خنده که بهزاد هم با خنده ما شروع  ریز میو زد میخودمونو کنترل کن میپسره من و باران نتونست دنی. با د کردیبحث م متیق

 .  دنیکرد خند

 که بهزاد مجبورش کرد کاغذ بخوره ؟  هیکه اونجاست همون ياون پسر نیزده بود گفت : فقط نگ ییحدس ها هیکه  ایارم

 آره تکون دادم .  یکردم خندمو کنترل کنم و سرمو به معن یسع

و داشت تو مغزش  میکرده نگاهمون کرد انگار براش آشنا بود زیر يابا چشم یخنده ما توجه پسره بهمون جلب شد ، کم با

 .  شناسهیما رو از کجا م نهیبب کردیسرچ م

 .  میبر نیایزور خنده امو جمع کردم و گفتم : بچه ها ب به

 

 

 .  میصندوق تا حساب کن میو رفت میبرداشت میکه انتخاب کرده بود ییموافقت کردند ، مانتو ها رو با شال ها همه

 ؟  نیرو برامون حساب کن نایا شهیم نی: خسته نباش من

 که هنوز متفکر بود گفت : بله حتما . یدر حال پسره

 تو پاکت .  نیرو براشون بزار نایلطفا ا يرو به همکارش گفت : خانم صبور بعد

حساب کرده بود گفت :  دمونویرو به پسر که حاال خر يلبخند موز هیکنارم و با  ستادیکه معلوم بود کرمش گرفته اومد ا بهزاد

 چقدر بدم خدمتتون ؟ 

 !  شهی: قابل نداره ... هفتصد و شصت و پنج تومن م پسره

 پول ها شمرد و داد به پسره . پسره همچنان متفکر پول رو گرفت و پاکتها رو داد دستمون .  بهزاد

 ؟  یپسره داد و گفت : دل درد نگرفت لیحوت یکه بهزاد پاکت آخر رو گرفت لبخند ژکونت نیهم

 ادشیخنده . تازه  ریز میپق زد یحرکتش همگ نیچشماش گرد شد و دستش رفت سمت شکمش . با ا يا کدفعهی پسره

 .  میهست یاومده بود ما ک

 ؟  یراحت هضمش کن ی..... تونست ينگران دستگاه گوارشت بود یلی: اون روز خ بهزاد
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 !  ویموس يگفت : با يحالت با مزه ا هیکه بهزاد با اومد جواب بده  پسره

 .  رونی. بابا و پارسا هم پشت سرمون اومدن ب رونیب میهم دست منو گرفت و از مغازه اومد بعد

 .  نیخندیم نجوریهمه آدم ا نیا نی: بسه ! زشته ب بابا

 .  میو راه افتاد می. خودمونو کنترل کرد میدیخنیاون همه آدم اونجور م نینداشت ما ب یواقعا صورت خوش گفتیم راست

 یکیکه اون نزد یشاپ یبه کاف میو بعد رفت میدیو سه چهار تا مانتو و چند تا شال هم خر میدیچرخ دیتو مرکز خر گهید کمی

 .  میبخور یبود تا بستن

که  میکردیصحبت م میو داشت ایپارسا و ارم نیبود . من نشسته بودم ب یدنج يجا زمونی. م میو منتظر شد میداد سفارشمونو

 شالمو که شل انداخته بودمش رو گرفت و جمع ترش کرد .  يصورتم رد کرد و گوشه  يدستشو از جلو ایارم

 داداش ؟  یکنینگاه کردم و گفتم : چه کار م ایتعجب به ارم با

 ییرو به رو زیود اون مرده که مات معلوم ب نهیاز قفسه س یقسمت هیشالت شل بود و گردن و  یچیخونسرد گفت : ه ایارم

 . داستیپ يادیشالتو بکش جلوتر موهاتم ز کمی.  کردینشسته هم داشت نگاهت م

من با  روزیبرام عود کرده . تا د رتشیگذاشته غ ریروش تأث نجایا يهوا رانیحدش گرد شد . آقا دو روز اومده ا نیتا آخر چشمام

شالتو  گهیشده م یرتینبود اونوقت حاال خان داداشمون غ یمشکل رفتمیمدرست کرده همه جا  يکوتاه و موها نیکت آست

 !  داستیبکش جلو موهات پ

شدش بامزه و قشنگ بود که دلم ضعف رفت براش و  یرتیجلوتر و موهامو دادم تو . انقدر هم حالت غ دمیلبخند شالمو کش با

حرفشو  نکهیاز ا یامکان نداشت بپرم بغلش و محکم ببوسمش پس دستشو که حاال با سرخوش یکه تو مکان عموم ییاز اونجا

لبخند خوشگل  هیو  دشیدست منو گرفت تو دستشو بوس ایکه ارم دمیبوس مگوش دادم گذاشته بود رو دستم ، گرفتم و محک

 داد .  لمیهم تحو

 .  کردینگاه م ایرمهم طبق معمول داشت با محبت و لبخند مهربون به من و ا بابا

 

 

شاپ خوب بود  یکاف يسرد . البته هوا يتو اون هوا یبستن دی. چقدر هم چسب میهامونو اوردن و ما هم مشغول شد یبستن

 مد نظرمون بود .  رونیب يباالخره هوا یول

عروسک  یو کل میرفت ها رو يباز يهمه  بایتقر 10و تا ساعت  يشهرباز میمن رفت شنهادیهامون با پ یاز خوردن بستن بعد

 يها زیهم عروسک در سا ییو چند تا میبغل کرده بود ی. واقعا خنده دار بود دخترا که هر کدوم عروسک بزرگ میبرنده شد

ها  زهیو جا شدنیو اکثر هم برنده م کردنیهمشون شرکت م میرفتیم يا يزمختلف دست هر کدوممون بود . پسرا که هر با

 نجایا انیبزرگسال م يگروه بچه  هیامروز  دونستنیم يشهرباز نیبه ما دخترا . حتما اگر مسئول دیرسیهم که عروسک بود م
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و از  کردمیخودمو داشتم حمل م زهبدتر بود چون دو تا خرس اندا هی. وضع من نسبت به بق دادنیم رییتغ زشونویحتما نوع جوا

 .  شدمیخجالت آب م

اش هم خرس بزرگ بود که  زهیشرکت کردند و متأسفانه هم برنده شدن و جا یپرتاب حلقه طبق معمول پسرا همگ يباز تو

امتحان  ياز ما دختر ها ، البته با همون دفعه اول برنده نشدن و بهزاد و مهران دوسه بار یکیاش دادن به  هیهر کدوم هد

کرده بودند و  ادیز يباز نیبودن با هم از ا کیکوچ یشدن چون ظاهرأ وقت رندهبا همون بار اول ب ایپارسا و ارم یکردند ول

 تسلط کامل داشتند .

اش رو داد به من .  زهیبه بابا گفت که بابا هم هوس کرد امتحان کنه و در کمال تأسف اونم برنده شد و جا یبهزاد چ دونمینم

هوس نکرده بود  ایرو بابا ، خدا رو شکر ارم یکیرو پارسا بهم داده بود  یکیحاال من دو تا خرس بزرگ اندازه خودم داشتم 

هم قشنگ بودن ، منم داشتم  یلی، خ یکرم یکیبود  دیاز خرس هام سف یکی،  ایکنه و دادش به مان هیاش به من هد زهیجا

که پارسا دلش به حالم سوخت و  کردمیعروسک هام که پارسا برنده شده بود حملشون م هیبا مشقت و خجالت فراوان با بق

هم  ایباران و ساناز و مان يتوش . پارسا برا ختمیاورد و منم همه عروسک هامو ر ریبزرگ گ کیاز کجا پالست دونمیفت نمر

 هم از پارسا تشکر کردن .  یاورده بود که اونها هم همون کار منو کردن و کل کیپالست

تو  میعروسک ها رو گذاشت يها کیالبته قبل از رفتنمون پالست میخورد تزایو پ يبه رستوران شهرباز میشام هم رفت يبرا

 ها .  نیماش

 .  میدیزود خواب یاز خستگ یهتل و همگ میبرگشت 11:30 ساعت

داشته باشن .  يتا حجم کمتر میکن ومیتا عروسک ها رو وک رهیبگ ومیبعد از صبحانه بهزاد رو فرستادم چند تا پاکت وک صبح

همشونو نگاه دارم . دختر ها هم مثل  خواستیبودن و دلم م یقشنگ یلیشونو با خودم نبرم ، خاطره خکدوم چیاومد ه یدلم نم

 من بودن . 

تو چمدونها جاشون  میاز حجمشون کم شد و تونست یکه کل میکرد ومیو عروسکها رو وک میجمع کرد لمونویوسا 11ساعت  تا

 همدان . میبعد از ظهر رفت 2و با پرواز ساعت  میبد

 

 

 

هتل ،  میدی. عصر بود که رس میاتاق تو هتل رزرو کرده بودم که دوباره به همون صورت قبل مستقر شد 5همدان هم  يتو

و  ومدیرستوران که اصال از غذاش خوشمون ن هیبه  میو شام هم رفت میتو شهر گشت کمی میو بعد رفت میاستراحت کرد کمی

هم  یو وقت خورنینم يزیجانم به غذاشون فوق العاده حساس هستند و هر چ ازر ت زیغر زد . آخه آقا داداش عز یهم کل ایارم

 میما سه نفر گرسنه از رستوران اومد بیترت نیو به ا میهم اجازه نداد بخور اینخورد و به من و مان ستیغذاش خوب ن دیکه د

 شناسمی، خودم رو هم که خوب م رهیگیم نهو بهو شهیبلکه بداخالق م گهینم میگرسنه باشه مستق یوقت ایارم دونستمی. م رونیب
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شدم و  دمیکه د یسوپرمارکت نی، پس وارد اول زنمیهم غر م میتفاوت که من مستق نیهستم با ا ينجوریکه منم ا دونمیو م

ه داشت و منم چند تا خوراك آماد یآماده گشتم که خدا رو شکر سوپر مارکته تاپ بود و اجناس خارج يدنبال کنسرو غذا

 .  میتا تو هتل بخور دمیخر

 اومد اتاق من و بابا .  ایبا مان میبهش فشار اورده بود مستق شیگرسنگ گهیکه د ایهتل ارم میدیکه رس نیهم

 یآب جوش کردم . وقت يشاپ تماس گرفتم و درخواست مقدار یگرم کردن نبود پس با کاف يبرا کروفریما ایاتاق که گاز  تو

بعد کنسرو ها رو در  قهیبود و کنسرو ها رو هم انداختم توش . ده دق خچالیکه تو  یتو ظرف شونختمیآب جوش رو اوردن ر

 .  هیبق يهم بردم برا يمقدار هی.  میمشغول شد ایو مان ایو با ارم کردماوردم ، کامال گرم شده بودن ، درشونو باز 

 . رازیش میهمدان و روز سوم هم رفت یخیبه اماکن تار میروز بعدش هم رفت دو

که چقدر  دمیفهمیداشتم . تازه م جانیجور ه هیبود ،  یچ دونمیداشتم ، نم یحس خاص هی میخارج شد رازیاز فرودگاه ش یوقت

، البته بهزاد به فرهاد گفته بود فقط  نایشهر تنگ شده . بهزاد و باران و ساناز و مهران قرار بود برن خونه بهزاد ا نیا يدلم برا

 رزنیو نسترنه ، پ لوفری. مامان مهناز مادر ن ننیمامان مهناز رو بب خوانیچون م رازیش رنیا ساناز و مهران مخودش و باران ب

به  شهیهم ادمهیبازم دوستش دارم .  یول ستیمادربزرگم ن دونمیاالن که م یدوستش دارم حت یلیو خ هیخوب یلیمهربون و خ

و چون من  میندار یبراشون فرق گفتنیم شهیاونا هم هم زارنیفرق م دایمن و پارم نیچرا ب کردیاعتراض م لوفریمنصور و ن

 . کننیبزرگترم با من بزرگونه رفتار م

 هم رفتن خونه فرهاد .  هیهتل و بق میرفت ایو مان ایهتل سه تا اتاق رزرو کرده بودم . من و بابا و پارسا با ارم تو

مرتب کردم هوس کردم  لمویوسا ی. وقت میو جا به جا شد میگرفت لیهتل ، اتاق ها رو تحو میدیصبح بود که رس 10 ساعت

که توش بزرگ شدم و هزار تا خاطره خوب و بد دارم قدم بزنم . به بابا گفتم ، بابا هم که  يشهر يابانهایو تو خ رونیبرم ب

که هزار بار ازشون عبور  ییابانهای. خ زدمیداشتم قدم م ابانهایتو خ 12:30دارم قبول کرد . تا ساعت  یچه حال دونستیم يانگار

خواستم  هیبودم . گرسنه ام شده بود ، برگشتم هتل و از بابا و بق شونیمشتر يرد شدم که روز ییمغازه ها يکرده بودم ، از جلو

 اونا هم قبول کردند .  گمیکه م یرستوران میناهار بر انیب

 ازش خاطره داشتم .  یو من کل میاومد یم رانیاومدن ا یم یران وقتبا بهزاد و با ایکه اکثرا با دوستام  یرستوران بردمشون

مقدم بگه که منو شناخت و با لبخند گفت : سالم خانم  ریرستوران اومد جلو تا بهمون خ شخدمتیپ میکه وارد شد نیهم

 . نجایا دیبود ومدهیوقت بود ن یلی، خ دی، خوش آمد يساالر

 ؟  مینیبش میتونیکجا م نیبگ شهیخطاب کرده بود گفتم : م يمنو خانم ساالر شخدمتهیحرصش گرفته بود که پ یحساب ایارم

 طرف .  نیاز ا دیی: بله البته ! بفرما شخدمتیپ

 هم منو رو داد بهمون و رفت .  شخدمتیو پ مینشست

 یلیتو رو به اون فام که همه ییجا مونیچرا اورد یبگ شهیشده گفت : م یکه معلوم بود عصبان یخم شد جلو و در حال ایارم

 ؟  شناسنیم یلعنت
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براش  یجواب دیکه د ایخودمم مبهم بود . ارم يبرا لمینداشتم که بگم . دال يزیچ یعنینگفتم ، فقط نگاهش کردم ،  يزیچ

 و ساکت شد .  دیکش یقیندارم نفس عم

 ادیخواهش کردم ب ایخواستند برگردند هتل که از ارم ایو ارم ای. بعد از ناهار بابا و پارسا و مان میخورد یآروم يرو در فضا ناهار

با  ییبه تنها ازیبود درك کرد ن یو خوب دهیهم که واقعا دختر فهم ایهم قبول کرد . مان ایو ارم میقدم بزن کمی میبر ییدوتا

و فکر  ییبه تنها ازین یوقت شهیبه پارك مورد عالقه من که هم میهم رفت ایو پارسا برگشت هتل . من و ارم بابرادرم دارم و با با

پارك  يمکتهاین يرو میشدیهم که خسته م یو وقت میو صحبت کرد میاومدم ، تا چند ساعت قدم زد یکردن داشتم م

 يبا تمام محبتش آرومم کنه ، خدا رو برا کردیم یو بعد سع کردی، با آرامش به حرفام گوش م هیبرادر نمونه ا ای. ارم مینشتیم

بود سر و  ختهیبه هم ر رازی. با حرف زدن باهاش آروم شدم و تونستم احساساتمو که با اومدن به ش کنمیوجودش شکر م

 میکه روزگار با زندگ يبد يباز ادیطرف هم منو  هیاورده بود و از  ادمیطرف خاطرات تمام عمرمو به  هیاز  رازیسامان بدم . ش

و  میگفتیم میدراومدم و حاال شاد و شاداب داشت شیچند ساعت پ يو هوا و از اون حال میحرف زد ایبا ارم یکرد انداخت . کل

 دهیچند ساعت به شکمامون رس نیشده بود ما هم گرسنه . البته تو ا کیهوا تار گهیکه د میبه خودمو اومد ی. وقت میدیخندیم

 . میخب حاال گرسنه شده بود یول میبود

 میبرگرد ای، ب میزنیقدم م نجایا میچند ساعته دار نیربع به هشته ، بب کیساعت  ایارم ينگاه به ساعتم انداختم و گفتم : وا هی

 دارن .  يشام چا برنامه ا يبرا نایبابا ا مینیهتل بب

 خوب دارم الهه !  شنهادیپ هی:  ایارم

 ؟  یذوق گفتم : چ با

شام دو  هیشام ؟  میبر يما هم دو نفرشامشون بکنن و  يبرا يفکر هیخودشون  میبه بابا بگ میزنگ بزن هی: نظرت چ ایارم

 ؟  هی، نظرت چ ينفره خواهر برادر

بشه ، حق هم داره ،  یشاک ایفکر کنم مان ی، ول شهیم یعال يخوشم اومده بود گفتم : وا یلیخ ایارم شنهادیکه از پ یحال در

 .  يروز کامل ولش کرد هیتازه عروس رو 

 .  کنمیو جبران م ارمیداره ، خودم شب همه رو از دلش در م ییدرك باال ای: اشکال نداره مان ایارم

  " يشد ایح یب یلیخ " گفتیبود م نجای، االن اگر بابا ا ایارم ي: وا من

 ؟  ی؟ موافق هیداد و گفت : اشکال نداره ، حاال نظرت چ لمیتحو يلبخند گشاد هیزد و  یچشمک ایارم

 . می: کامال ، بزن بر من

 رو بزنم ؟ حالت خوبه ؟  یمتعجب نگاهم کرد و گفت : هان ؟ ک ایارم

 .  میبر ایب یعنیاست ،  انهیاصطالح عام هی نی، ا یرو بزن یکس ستیو گفتم : الزم ن دمیخند

دو بار  یکیرستوران که  هینبرمش که اونجا منو بشناسن ، منم بردمش به  ییگفت و راه افتاد البته شرط کرد جا یآهان ایارم

 . شناختنیغذاش خوبه و من رو هم نم دونستمیون اواخر رفته بودم و ما
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 ایو مان رونیب میهمه مدت رفت نیا ییدعوامون کرد که چرا دوتا یهتل . بابا کل میو برگشت میکرد يرو ادهیپ یاز شام کم بعد

که دارن به خاطر کار بدشون  ییبچه ها نیکه کامال حق با بابا بود پس هر دو ساکت سرمونو ع یی، و از اونجا میرو تنها گذاشت

 گهیبهمون اخطار داد که د ی، ول دیژستمون نتونست خودشو کنترل کنه و خند دنی، بابا هم با د نییپا میانداخت شنیم خیتوب

 .  میکارو نکن نیا

 لمی، که موبا کردمیرور م، همش داشتم خاطراتمو م بردیچرا خوابم نم دونمیداشتم بخوابم ، نم یبود و من سع 1:30ساعت  شب

 . آروم جواب دادم .  زدیزد ، نگاه کردم پارسا بود داشت زنگ م برهیو

 : الو ، جانم پارسا ؟  من

 ؟ زمیعز ي: سالم ، خواب که نبود پارسا

 چرا . دونمی... نم ادی: سالم ، نه ... خوابم نم من

 .  میقدم بزن کمی میرب ای، زنگ زدم بگم لباس بپوش ب ادی: خب منم خوابم نم پارسا

 الیخی. لطفا ب برهیم گرتمونیارشاد م رونیب میبر ییشب دوتا نوقتی، ا رانهیا ستین کایآمر نجای؟ پارسا جان ا یچ گهی: د من

 شو . 

 !  ادیب نجایفکر نکنم ارشاد ا گهی، د میمحوطه هتل نیتو هم میریهم نم رونی..... تازه ب مینامزد میگی: ا ! خب م پارسا

 تو محوطه هتل رو موافقم . ی، ول میصبح کرد ي، شب رو تو کالنتر مینامزد میثابت کن میای: تا ب من

 خانمم .  ای: پس زود بپوش ب پارسا

 .  امیخودم م نیی: باشه اومدم ، تو برو پا من

 : باشه ، پس منتظرتم ، فعال . پارسا

 : فعال  من

دور خودم و بعد از برداشتن  دمیچیاشارپ هم پ هی،  دمیعوض کردم و مانتو و شالمو پوش نیشلوار ج کیپاشدم شلوارمو با  آروم

 . رونیدزد ها رفتم ب نیآروم ع لمیموبا

پارك مانند پشت هتل نشسته بود . آروم از پشت سرش رفتم جلو و دستامو گذاشتم رو  يتو فظا مکتین کی يرو پارسا

 چشماش . 

چشمامو  یکه حاال حدس بزنم ک شمیپ ادیم یوقت شب به جز خانم خوشگل خودم ک نیآخه ا کرد و گفت : یخنده آروم پارسا

 گرفته . 

 و رفتم نشستم کنارش .  دمیخند

 امشب به سر هردوتامون زده ؟  یخوابیب نیحاال چرا ا دونمی: نم من
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 .  زمیعز رسونهیما رو م یهمدل تینها نیدستشو دور شونه ام حلقه کرد و گفت : خب ا پارسا

 .  شهی، شر م نهیما رو بب یکی: ا ! پارسا دستتو بکش االن  من

.  دیلرزیرفتن تنمون م رونیهر ب يبرا دیوگرنه با میکنینم یزندگ نجایها ، خدا رو شکر ما ا میکرد يریخدا ، چه گ ي: ا پارسا

 شهیکه نم نیاز ا شتری، ب ادیپدرام ب میزنینگ منسبتمونو بدونن و حرف ما رو باور نکنن .... ما هم ز خوانیم تاینها الیخیاصال ب

 ؟ 

، بعد هم  رونیدزدها از کنار دست بابام اومدم ب نیع ی، نصفه شب ستین يزیکه کم چ نمیو گفتم : نه ! اصال ، ا دمیخند

 !  ستین یمشکل چینسبتمونو بگه ، ه ادیبدن حاال هم بابا ب ریبهمون گ

 .  شهیجالب م شیی: خدا پارسا

 هوا چه سرده !  ي: وا من

 رسما تو بغلش نشسته بودم .  گهیگرم بود ، د یکاپشنشو باز کرد و منو توش جا داد ، حساب پیز پارسا

، منم بهش چشم غره  دیبوسیتند منو م طنتیحرف زدن با ش نی، پارسا در ح میکردیصحبت م میبود که داشت يا قهیدق چند

شدم  الیخی. کم کم خودمم ب دادنیبودن و به کارشون ادامه م الیخیب ویموس یول شهیمکه زشته حاال شر  زدمیو تشر م رفتمیم

طرف  میو برگشت میدیپر هویبا دست زد رو شونه پارسا ،  یکیکه  میبود دمونو سرمو گذاشتم رو شونش . تو حس و حال خو

 اون شخص . 

 

 

 

 

 .  ستادهیطلبکارها پشت سرمون ا نیدست به کمر ع ایارم دمیترس برگشتم که د با

 بود آخه ؟  يچه کار نی، مردم از ترس..... ا ي: وا من

 .  رونیب نیایتنها ن ینصفه شب نی؟ چه خوب ، تا شما باش نیدیداد و گفت : ترس لمونیلبخند گشاد تحو هی ایارم

 .  دیخل .... زهرمون ترک ي: کوفت ، پسره  پارسا

 ؟  یکنیمنو خبر نم رونیب ییایم ییا خواهر من تنها: خوبتون شد ، حاال ب ایارم

 چکار ؟  میکردیسرخر رو خبر م ي، تو میکردیاختالت م می: با خانومم داشت پارسا

 دارم .  یماه نیرو بغل کردم و گفتم : ا ! پارسا ! به داداش گل من نگو سرخر ، داداش به ا ایارم يخنده رفتم بازو با

تنها  امیگفتم ب نجایا نیاومد دمیآقا پارسا . از پنجره د ریبگ لیو بغلم کرد و گفت : تحو دیکش رونیبازوشو از دستم ب ایارم

 . نینباش

 ..... اونم از نوع کوسه .  ی: بله ، چقدر هم که تو ماه پارسا

 . ی: بسه نصف شب من
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 رو سرمون خراب شه ؟  میتنها شد يهر سر خوادیم نیا یعنی: الهه  پارسا

 داره ؟  يخراب شه ؟ سرت مورد ی: چ دیپرس یگفت با گنگ یبود پارسا چ دهیفهمکه ن ایارم

 نگفت . یچیکرد و ه یخنده ، پارسا پوف ریخودم رو نگه دارم و زدم ز نتونستم

 . میتنها باش يزاریو نم شمونیپ يایتو هم م میتنها بمون میکه هر بار بخوا نهی، منظور پارسا ا ی: نه داداش من

 .  گهی: همون سرخر د پارسا

 بهت بگم .  يزیچ هی: پارسا ادب داشته باش جلو خواهرم ، نزار  ایارم

به زور دو  ایبارش کرد که ارم کهیت یپارسا هم کل شمونینشوند و موند پ یحرف خودشو به کرس ایبحث ارم یبعد از کل باالخره

 .  کردیپارسا رو نگاه م یو همش با گنگ دیسه تاشونو فهم

و بعد از  هیحافظ می. اول رفت رازیش یدنیاماکن د دنید میرفت یهم بهمون ملحق شدن و همگ هیبعدش صبح بهزاد و بق روز

کرد و  ییداشت ، اول هر کس آرزو دنی. سکه انداختن ما هم د میبود و تو حوض سکه انداخت کیکه نزد هیسعد میاون رفت

فاصله  نمونیب زیچ چیو ه میبا هم بمون شهیهم می، آرزو کرد میمشترك کرد يآرزو هی یسکه اش رو انداخت و بعد همگ

درست  انیتو حوض و در کمال تعجب اطراف میقسمت از سکه رو گرفت و انداخت هیو هر کس  میبعد دور هم جمع شد اندازهین

چون همزمان  شهینم گفتنیم میسکه بنداز هی ينُه نفر میخوایم دنیبودن و د کمونیکه نزد ییافتاد وسط حوض . آخه کسا

هتل . بعد از  میو برگشت میناهار خورد میرفت هیشد و سکمون درست وسط افتاد . بعد از سعد یول میدستامونو بردار میتونیکه نم

 .  لیباغ ارم و بعدش بازار وک میو دروازه قرآن . صبح روز بعدش رفت مخانیارگ کر میظهر هم رفت

آخه  میتو کل بازار تا همشونو بخر میرو بخره و ما هم افتاد دیخت جمشت يکامل مجسمه ها يدوست داشت سر ساناز

بازار کالفه  یاز شلوغ گهیکه من د گشتندیجا نداشت . دو تا مجسمه مونده بود و باران و ساناز داشتن دنبالش م کیهمشونو 

 .  انیو پارسا هم گفتند م ادکه بهز شمیمنتظرشون م رونویب رمیشدم و گفتم م

 کمیزن و مرد بودن ، زنه  هیجر و بحث دو نفر باعث شد برگردم و نگاهشون کنم .  يکه صدا میبود ستادهیها ا نیماش کنار

 و زود حرکت کرد .  نیپرتش کرد تو ماش بایبره که مرده دستشو محکم گرفت و تقر دیکرد و راهشو کش غیج غیج

 

 

 

 

 شد .  کمیکه بهزاد نزد کردمیتعجب داشتم نگاهش م با

 ، روزتو خراب نکن .  الیخیب ی: پارم بهزاد

 بود ؟  دای: اون .... اون پارم من

 و گفت : آره خودش بود .  دیکش یقینفس عم بهزاد
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حامد رو دوست  شهیکه هم دایازش متنفره ؟ پارم گفتی؟ چرا بهش م کردی: پس چرا ... چرا داشت با حامد اونجور دعوا م من

 داشت و طرفدارش بود .

 .  یدونیرو نم ییزایچ هیتو  ی: پارم بهزاد

 ؟  ییزای: چه چ من

 نداره .  يا دهیفا چی: ولش کن روز ، دونستنش ه بهزاد

 .  کنمی: بهزاد .... خواهش م من

و اونا  یستیو عمو منصور ن لوفریتو دختر خاله ن دنیمعلوم شد و همه فهم زیهمه چ یمکث کرد و بعد گفت : وقت یکم بهزاد

داشت  ازین ایتالیا رفتیم دیکه با یالملل نیقرارداد ب کی يبودنت حامد و پدرش بدجور جوش اوردن ، انگار حامد برا دهیدزد

حامد و پدرش بند کردن  ختیبه هم ر زیهم که همه چ یبا تو ازدواج کنه ، وقت خواستیبود که م نیهم يمتاهل باشه و برا

که بهشون داره  ییها یبده يعمو منصور رو به جا ي هیکنه وگرنه تمام سرمابا حامد ازدواج  دایپارم دیتو با يکه به جا

حامد رو دوست داره و  گهیم دایپارم یوقت یلو کنهیکامل عمو منصور . اول عمو منصور مخالفت م ينابود یعنی نیو ا دارنیبرم

مشخص  ینینسبتا سنگ هیالبته عمو منصور مهر کننیو حامد ازدواج م دایو پارم کنهیو قبول م ادی، کوتاه م خوادیخودش هم م

و حاال  خوادیرو نم دایکه حامد پارم دمیاز مامان مهناز شن روزی. د کنهیقبول م ينداشته مجبور یوقت گهیو حامد هم که د کنهیم

ودش مهرشو ببخشه خ دایتا پارم کنهیم تشیحامد هم داره اذ رهیبار نم ریز دایپارم یطالقش بده ول خوادیکه قراردادشو بسته م

 .  رهیو طالق بگ

 عوض شده بود .  یلیخ دای: پارم من

از  يزیچ گهید گفتیعوض شده ، حامد عوضش کرده . خوردش کرده ، م دایپارم گفتی، مامان مهناز هم م دمی: آره د بهزاد

 نمونده .  یسابق باق يدایپارم

منصور و  يبه رفتار ها گشتیبد بودنمون هم برم نی. ا میوقت با هم خوب نبود چیه دایسوخت ، من و پارم دایپارم يبرا دلم

 .  سوزهیداره دلم براش م يا یبدبخت شده و چه زندگ دایپارم دمیحاال که فهم ی. ول لوفرین

 هتل .  میوبرگشت میناهار خورد میساناز تموم شد و رفت دیبعد خر یکم

 میو قشم گشت شیهم تو ک یو بعدش هم قشم . کل شیک میبعدش هم به گشت و گذار گذشت و صبح روز چهارم هم رفت روز

و از اونجا هم  یدب میسر خاك مامان و روز بعدش هم رفت میتهران و دوباره رفت میو روز چهاردهم سفرمون هم برگشت

 . کایآمر میبرگشت

********************************** 

 يادیخوب ز يتک تکون خاطرها يکه برا يسر کارمون . سفر میبرگشت یهمگ يرانگردیروز بعد از برگشتنمون از سفر ا ود

شرکت و کارها همه رو دوش مهران بود . دو هفته بعد  رفتمینم ادیسفر من با بابام و داداشم . البته من که ز نیساخت . اول

 .  میدودر تکاپو ب یمن و پارسا بود و همگ یعروس
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 من و عشقم پارسا .  وندی، روز پ می. روز عروس دیکه منتظرش بودم رس يروز باالخره

کار رو مامانم  نیصبحانه فوق کامل بخورم . ا هیکرد و مجبورم کرد  دارمیب ییپر از مواد غذا ینیس کیبا  ایارم 8ساعت  صبح

باران اومد که  يتو حمام . تو حمام بودم که صدا دمی. بعد از صبحانه پر کردیاالن داداش گلم داشت برام م یول کردیم دیبا

. امروز ساناز و  شگریدست آرا رینشستم ز هیاول يکارها يو برا دمیلباس راحت پوش هیحمام  ازها اومدن . بعد  شگریآرا گفتیم

 .  شمیبه عنوان همراه اومدن پ ایباران و مان

 ایگفت لباسمو بپوشم تا موهامو درست کنه و تاج و تورم رو سرم ثابت کنه . با کمک مان رشگیانجام شد و آرا هیاول يکارها

و تو سرم  دنیکش نموینازن يبار مردم و زنده شدم بس که موها دیعصر چند 5. تا ساعت  یو نشستم رو صندل دمیلباسم پوش

 سنجاق زدن . 

بود رو  ایارم یکه عروس يتاالر . همون تاالر میریو بعد م شهیانجام م کانیعقد تو خونه ما تو جمع نزد ایارم یعروس مثل

 .  میکرد هیکرا

 يکه صدا يبغلم کردن . طور ییاومدن داخل . اول چند لحظه نگاهم کردن و بعد دوتا ایبود که بهزاد و ارم قهیدق 5:05 ساعت

 خراب نکردن .  شمویدر اومد که ولم کنند تا آرا شگریآرا

 براده .  ایخواهر  یعروس نفکیکردن جز ال هیمطمئن شدم که گر گهیو بغض داشتن . امروز دو بهزاد هر د ایارم

سر به سر پارسا بزارن  کمیهم رفتن دم در تا  اینه . بهزاد و ارم ایآماده ام  دیپرسیپارسا اومد که م يبعد در زده شد و صدا یکم

آخرش  نهیمنو بب ذاشتنیبازم نم یمردانه کادو داد ، ول ریك و زنجپال کیبه هر کدوم  چارهی. پارسا هم ب رنیو ازش رو نما بگ

 دادن .  زههم با وساطت مهران اجا

نگاهم کرد و بعد جلو اومد دست گلم رو داد دستم  کمی. پارسا  دیشده بود تو اون کت و شلوار سف پیکه چقدر پارسا خوشت يوا

 .  نییپا میو بازوشو گرفت طرفم ، منم دستمو حلقه کردم دور بازوش و با هم رفت دیو گونمو بوس

 میو بعد رفت میقشنگ انداخت يو چند تا عکس با ژست ها هیآتل میرفت ایو مان ایالزم من و پارسا با ارم ياز عقد و امضاء ها بعد

و خبر  میدو شرکت مطرح بود ریدو مد یخبرنگار اومدن جلو و ازمون عکس گرفتن . باالخره عروس یتاالر کل يتاالر . جلو

 .  میوارد تاالر بش میبه دستور بابا خبرنگار ها رو دور کردند و ما تونست فربود . چند ن یازدواجمون خبر مهم

رو  کیک ایساعت بعد با اشاره ارم کیگفتن .  کیمخصوص خودمون و بعد از اون مهمان ها شروع کردن تبر گاهیبه جا میرفت

رقص  ي. بعد خواننده ازمون دعوت کرد برا میداد کیو بعد به هم ک میدیرو بر کیقسمت از ک هیاوردم و من و پارسا با هم 

. از  دنیرقص میشروع کرد شدیکه نواخته م ییبایو ز میوسط و با آهنگ مال میترقص خال شد و منو پارسا رف ستیتانگو . پ

 .  میدیهمراه هم بهمون ملحق شدند و تا آخر آهنگ چهار زوج با هم رقص يقبل زوج ها یاواسط آهنگ مثل سه عروس

 گرفت .  لمیهم ازمون ف لمبرداریو ف میدیشام اول من و پارسا شام کش يبرا

به سمت خانه امون  میو را افتاد می. آخر شب مهمانها رو بدرقه کرد میدیتا آخر شب رقص ستیوسط پ میرفت یاز شام همگ بعد

ها و متراز خونه و اتاق خواب رو بهم داده بود و با  واریبودم ، فقط پارسا اطالعات رنگ د دهیمن خونمونو ند ی. تا شب عروس
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پارسا  میاز تاالر دور شد کمی ی. وقت میمعروف سپرد نریزاید کیخانه رو به  دمانیچ یول ، میرو انتخاب کرده بود لیهم وسا

و پارسا  ستادیا نیبعد ماش کمیبه خونمون چشمامو ببندم منم بستم .  دنیترمز کرد و به چشم بند بهم داد و خواهش کرد تا رس

هم  هیکه بق دادینشون م نیماش يبسته شدن در ها يبشم . صدا ادهیو اومد در سمت من رو باز کرد و کمکم کرد پ ادهیازش پ

 همراهمون اومدن . 

خونه  ابانیتعجب کردم ، ما تو خ یو آروم چشم بندمو برداشت . چشمام رو که باز کردم اول کل ستادیشت سرم اپ پارسا

متوجه  کنهیو پارسا هم داره با لبخند نگاهم م يدر خانه کنار يجلو میستادیا دمینگاه کردم د یوقت یول میخودمون بود

 موضوع شدم . 

 خانه باباست ؟  ير: پارسا نگو که خانه ما ، خانه کنا من

 ایاز بابات و ارم يکه دار يکردیم هیگر یبگم ، تو تاالر داشت نویهم خوامیم قایتکون داد و گفت : دق دیتائ یسرشو به معن پارسا

 .  یشیگفتم تو ازشون دور نم يدی، د یشیدور م

 .  یخوب یلیپارسا تو خ ي: وا من

 .  دمیو بهزاد ، پارسا رو بوس ایو بدون توجه به حضور بابا و ارم دمیخوشحال پر از

 کرد .  ریخ يگفت و برامون دعا کیبعد بابا اومد جلو و دست و من و پارسا رو گذاشت تو دست هم و بهمون تبر کمی

باالخره دخترمو  يو دور یکه بعد از چقدر سخت یدونیرو به پارسا گفت : خودت م دیهر دومونو بوس یشونیپ نکهیبعد از ا بابا

 مراقبت کن و خوشبختش کن پسرم .  یدست تو ، از گنج من به خوب سپارمشیکردم ، حاال دارم م دایپ

از جونم  شتریپدارم ، ب دمیو گفت : بهت قول شرف م دیخم شد دست بابا رو ببوسه که بابا نذاشت و پارسا هم شونشو بوس پارسا

 دوستش دارم و مثل چشمام مراقبش خواهم بود . 

 .  کنمیزد رو شونه پارسا و گفت : رو قولت حساب م بابا

 گفت .  کیو بعد مردانه پارسا رو بغل کرد و تبر دیاومد جلو اول منو بغل کرد و بوس ایاز بابا ارم بعد

 .  یبا من و بهزاد طرف شیبرنجون يروز هینکرده  یی: خواهر کوچولوم رو دستت سپردم ، اگر خدا ایارم

 خوشبخت کردن من رو داد .  یهم گارانت ایو به بهزاد و ارم دیخند پارسا

 .  میمشترکمونو با عشق شروع کن یتا از امشب زندگ میبا پارسا وارد خونمون شد هیبق یخوشبخت يها و آرزو کیاز تبر بعد

و  کنهیماه عسل . واقعا بهمون خوش گذشت ، پارسا عاشقانه رفتار م سیپار میهفته رفت کیبه مدت  مونیروز بعد عروس صبح

 که بهش دارم رو با رفتارام بهش نشون بدم .  یتمام عشق کنمیم یمنم با تمام وجود سع

 

 

بار من و پارسا رو به عنوان زن و شوهر دعوت کرده  نیاول ي. امشب هم بابام برا میماه عسل ما هم تمام شد و برگشت باالخره

 . 
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، پارسا هم مظلوم  مونیهفته ا کی یرفع دلتنگ يقربون صدقه رفتن برا میاومد جلو بغلم کرد و شروع کرد ایارم میدیرس تا

ق و رفتار پارسا و از اخال کردنیاز من سئوال م یو بهزاد به شوخ ایو رفت نشست کنار بابا . تا زمان شام ارم دیراهشو کش

مورد عالقه من و  يخانم هم امشب چند نمونه از غذاها يپارسا رو برسن . مار حسابوجود داره  يتا اگر نکته ا دنیپرسیم

 .  گرهیم لمونیتحو یپارسا رو درست کرده و حساب

کس  چیه قهیما شدن . تا چند دق دیدادن و منتظر تائ يجد شنهادیپ هینشستند کنار هم و  يجد یلیخ ایاز شام بهزاد و ارم بعد

و تو همون ماه  می. منو پارسا که عاشق بچه هست میبود که همزمان بچه دار بش نیا ایبهزاد و ارم شنهادینداد . پ ينظر چیه

 یهم که انگار قبال صحبت کرده بودند و مشکل ایو مان ای، ارم مینداشت یما مشکل سپ میدیکشینقشه م میعسلمون داشت

براشون مشکل  تونستیموندند بهزاد و ساناز و باران و مهران . ساناز و باران دانشجو بودند و بچه دار شدن م ینداشتن . م

 جانیبچه دار شدن هم ه يفکر چهار نفر یحت يشد و موافقت کردن . وا روزیعشق بچه دار شدن پ تیدر نها یکنه ول جادیا

زد که  يتشر هیو بهزاد  ای. البته بابا به ارم ششیپ میآزماشات بر يسر کی يا صبح براازمون خواست که فرد ایبود . ارم زیانگ

 بود چه برسه به ما . ندیخودشم خوشا يفکر چهار بچه همسن برا یول کننیدخالت م هیبق یخصوص یچرا تو زندگ

 شیالبته آزما شیبرگه داد بهمون و فرستادمون آزما هی یکیهم  ایمطب داداش گلم و ارم میرفت يفرداش چهار نفر صبح

 .  شگاهیهمه رو فرستاد آزما ایهم شد و ارم ونیشامل حال آقا

ها آمادست منم گفتم امشب همه خونه ما  شیزنگ زد و گفت جواب آزما ایهفته بعد ، روز شنبه بود و منم خواب که ارم دو

فوق العاده پارسا خانه ما  يکادو يکه از صدقه سر ییاز اونجا یول دمیخواب اوضاع و بعد دوباره گرفتم یبررس يجمع بشن برا

بعد از تماسش بر سرم نازل شد و مجبورم  قهیپنج دق ای، پس ارم استیهم خونه ارم شیخانه بابا که خانه کنار یگیدر همسا

،  کردمیجفتمون درست م يو صبح برا میدیخوابیهم م شیپ یکه وقت یمخصوص يشم و براش از اون صبحانه ها داریکرد ب

هوس کرده بود و دلش  ایو دوم هم ارم مارستانیداشته و رفته بود ب یاورژانس ماریب 5صبح ساعت  ایآماده کنم چون اول مان

 صبحانه خدمتکارشونو بخوره .  خواستینم

رفت  ای. بعد از اون ارم میمشب صحبت کردهم درباره موضوع ا یکم میصبحانه خورد ایشدم و صبحانه آماده کردم و با ارم بلند

 .  شمیاومده بود پ یاول صبح ییو دمپا ی. آخه با شلوار ورزش مارستانیخونه اشون تا آماده بشه بره ب

شام رو خودم  خواستمیشب دعوت کردم . چون م يشرکت و ازشون برا رمیاز صبحانه زنگ زدم به مهران و گفتم نم بعد

 امروز رو بره .  تونهیو بعد م دیدمتکارمون گفتم بره خرخ یسیدرست کنم پس به تر

 کیک هیشام آماده باشن ،  يپختن تا برا يبزارم برا هیعصر تمام کارهامو کردم و غذا ها رو آماده کردم تا قبل از اومدن بق تا

 .  دمیگرفتم و به خودم رس یدوش حساب هیبزرگ هم درست کردم و بعد رفتم  يخوشمزه  یشکالت

داد که دو  شنهادیپ مونیو بعد هم پارسا و مهران که با هم اومده بودند . پارسا بعد از عروس دنینفر باران و ساناز رس نیاول

از نظر بابا اصال درست  نیو ا میشدیهم م بیرق میبود که کم کم داشت يطور مونیکار طهی، چون ح میشرکت رو ادقام کن

 ي. به جا میمدت هم پارسا و مهران و من مشغول ادقام شرکت ها بود نیباشن . ا هم بیخانواده دو شرکت رق کینبود که تو 
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ازش ساخته بشه  يگریکنه و شعبه د دایکنه قرار شد کارخانه بابا گسترش پ سیتاس خواستیکه پارسا م دیکارخانه جد سیتاس

و جمع  دنیو بابا رس ایو مان ایبعد هم ارم عتسا میشرکت رو . ن تیریکارخانه ها رو عهده دار بشه و منم مد تیریو پارسا مد

 چیکدوممون ه چیکردن . خدا رو شکر ه شونیداد و با بهزاد بررس حیها رو توض شیآزما جینتا ایکامل شد . تا قبل شام ارم

 .  میراحت بچه دار بش میتونستیو م مینداشت یمشکل

محاسبات اعالم کردن  يسر هیگرفتن و بعد از  ایاطالعات از من و ساناز و باران و مان يسر هیو بهزاد  ایاز شام هم ارم بعد

 همزمان وجود داره .  يامکان باردار

 ی. باالخره بعد از کل میموافق زود بچه دار شدن بود بیعج یهمگ یول میزود بود و تازه ازدواج کرده بود یلیهنوز خ نکهیا با

که هر چهار نفرمون تو  میکردیکرد و ما هم دعا م نییباردار شدن تع يبرا ایهفته رو ارم کی ندهیو باال کردن ، تو ماه آ نییپا

 . میهفته باردار بش کیاون 

********************************** 

 

 

حال بد چند روز  ایمن و باران و مان،  میداده بود شیباهم آزما یی. چهار تا میشد ، هر چهارتامون همزمان حامله شد باالخره

جواب ها رو  می. با هم رفت میهر چهار نفر باردار بود ینداشت . ول يمورد چیساناز ه یول میکه باردار دادینشون م رمونیاخ

رو کرد و نگاهشون کرد اول با تعجب به برگه ها زل زد و بعد چهار جواب  دایجواب ها رو پ شگاهیمسئول آزما ی، وقت میریبگ

نداشت و فکر  ینشون چیمخصوصا ساناز که ه میچکار کن میدونستینم یاز خوش ي. وا میگرفت طرفمون و گفت حامله هست

 میهر کدوم رفت میکه آروم شد کمی.  میگفتیک میو تبر میکردیبغل م گرویو پکر بود . از ذوق همونجا همد ستیحامله ن کردیم

و ساناز هم رفت  ایارم شیپ مارستانیرفت ب ایشرکت ، مان میبهشون . من و باران رفت میسراغ شوهرهامون تا خبر خوب رو بد

 داشت .  فیخونه چون بهزاد دانشگاه نداشت و خونه تشر

 . میزدیجمع کرد و از همان بدو ورود به شرکت به همه لبخند م شدیلب من و باران و نم يخنده رو یخوشحال از

 گفت هر دو تو دفتر مهران هستند .  میسا رو گرفتسراغ مهران و پار یاز منش یوقت

که به باران اشاره کردم  میبابت حضورمون خوشحال شدند . تازه نشسته بود زمونیعز يو چقدر شوهر ها میو وارد شد میزد در

  " خوامیمن لواشک م " میو همزمان گفت

 حرفمون برگشتند و با تعجب نگاهمون کردند . نیبا ا زیپشت م گشتندیو مهران که داشتند برم پارسا

 ؟  نیخوایم ی: چ پارسا

  " خوامیمن لواشک م " میبه باران اشاره کردم و دوباره با هم گفت نیهم يمتوجه نشدند برا ندهیپدران آ رینه خ دمید

 .  میمهران گرد شد و زد رو شونه پارسا و گفت : پارسا ... پارسا بابا شد يچشما يا کدفعهی
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پارسا و مهران ،  هیاز ثان ي. در کسر میبله تکون داد یگرد نگاهمون کردند و من و باران هم سرمونو به معن يدو با چشما هر

 .  دنمونیمن و باران و بغل کردن و شروع کردن ذوق کردن و بوس

 .  شهی: بابا شدم ... بابا شدم .... باورم نم پارسا

 .  میبابا هست گهیما االن د یعنی شهی: منم هنوز باورم نم مهران

 .  نیشیکامل بابا م گهیماه د 8، تا  نیبابا هست مهی: ن باران

 ؟  یو ساناز چ ای: مان پارسا

 .  شنیهم دارن بابا م ای: اونا هم باردارن ، بهزاد و ارم من

 رو نشون بدم .  یخوش نیا دیبا يجور هی شهینم ينجوری: نه ا پارسا

به بابا  میزنگ زد میکدوم تحمل نداشت چیکه ه ییدادن . از اونجا ینیریو مهران کل دفتر رو به مناسبت بابا شدنشون ش پارسا

 .  ششیپ میناهار بر میخوایم میو گفت

و  ایلحظه بود . بابا چشماش پر از اشک شوق شد و همزمان من و مان نیقشنگ تر میداد مونویکه به بابا خبر باردار يا لحظه

 تو بغلش .  دیرو کش میگفتن خبر نشسته بود يباران و ساناز رو که کنارش برا

ممنوع کرد  ایمن و مان يسفارشات الزم رو کرد و سر کار رفتن رو از فردا برا ندهیو بابا هم به پدران آ میبابا موند شیعصر پ تا

که چقدر بابا  ي. وا میدادیحرف بابابزرگ خانواده گوش مبه  دیبا چیهم که ه ایو پارسا هم موافقت کردند ، من و مان ایو ارم

 بابابزرگ .  میگفتیمبهش  یاومد وقت یخوشش م

بار  کی یخانم ساعت ي؛ مار میبخور دادیم یو ه کندیپوست م وهی. بهزاد برامون م دادینشون م شویخوشحال یبه نوع یکس هر

خودشونو کنترل  یول کردنیذوق م ی. مهران و پارسا هم ه دادیبهمون م گهید يها زیچ ایو عسل  ریش ایتازه  وهیآب م ای

 شدم ، عمو شدم . هورااااا !  یی، بابا شدم ، دا ي: وا گفتیباال با ذوق م رفتیم جانشیه زانیکه م کمیهم  ای، ارم کردندیم

تعجب داشت . خواست  يم جا. واقعا ه کردیتعجب م دیشنیم مونویکه خبر باردار یوصف حالمون نبود ، هر کس زیچ چیه واقعا

 . میهمزمان حامله بش میهم بود و تونست هیهر چهار تامون شب یبدن ستمیخدا بود که س

هم فقط  ایشدم . البته مان نیخانه نش ییبابابزرگ و جناب پدر و خان دا يشد و به دستور آقا لیفرداش سر کار رفتن من تعط از

 نشیگزیجا يگریپزشک د ندهیتا از ماه آ یمرخص ادیماه تمام بشه و بعد ب نکهیا ياونم برا مارستانیهفته بعدش رفت ب کی

و  شمیاومد پ یاون م ای ایمان شیپ رفتمیمن م ایو پارسا  ایصبح ها بعد از رفتن ارم میدبو هیهم که همسا ایبشه . من و مان

درست تمام  يزیبرنامه ر هیو با  میشدید نمتو خونه هم بن یول میرفتی. سر کار نم میگذروندیم یروزمون رو با انواع سرگرم

و چون بعد  شدیتمام م گهید میماه و ن کیترمشون تا  هم. باران و ساناز  میگشتیشهر رو م یو سالمت ییبایو ز یحیمراکز تفر

تعداد واحد  نیدانشگاه البته قرار بود از ترم بعد کمتر رفتنیم دیپس االن با گرفتنیم یترم حداقل مرخص کی دیهم با مانیاز زا

 رو بردارند تا در هفته کالس کم داشته باشند . 

********************************** 
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 ایرو ارم یبچه ها . سونوگراف تیجنس دنیو فهم یسونوگراف يبرا مارستانیب میرفت یسه ماهمون کامل شده و همگ امروز

هر  يقربون صدقه بچه ها رفت . باردار یکل ایچون ارم دیطول کش شتریب ایمن و مان یخودش شخصا انجام داد . سونوگراف

 بابا .  شیپ میرفت یهمگ ی. بعد از سونوگراف استینظر ارم ریچهارتامون ز

چهار  نیبوده که ب نیسه ماه کارش هم نی. کل ا دیرسیو بهمون م گرفتیم لمونیخانم داشت تحو يهمون لحظه ورود مار از

داشت .  يبابا تو دفترش بود بود و قرار کار میدیرس یدر گردش باشه و بهمون برسه . وقت ایخونه مخصوصا خونه من و ارم

 .  شمونیکرد و اومد پ یو مهمانشو راه رونیاومد ب رهتا بابا باالخ میدیو نقشه کش میحرف زد کمی

 داد .  یو بابا هم جوابمونو به گرم میسالم کرد همه

 دختر و چند تا پسر داشته باشم ؟  ي؟ قراره چند تا نوه  کننیور بود ؟ خوب دارن رشد محال نوه هام چط میببن نی: خب بگ بابا

هم کمتر از  شونی. تفاوت سن کننیو خوب دارن رشد م هیبابا . اول که حال همه نوه هاتون عال یکی یکیو گفت :  دیخند ایارم

 همسن هستند .  قیپنج روزه به جز دوتاشون که دق

 چند تا پسر هستند و چند تا دختر ؟  یلبخند زد و گفت : خب خدا روشکر که خوبن ، حاال سن کدوماشون برابره ؟ نگفت بابا

که  ییگذاشت رو شکمم و گفت : اون دوتا گشمیدستشو انداخت دور گردنم و دست د هیاومد نشست رو دسته مبلم و  ایارم

 ند .الهه هست يبچه ها شونییدا يزایهمسن هستند ، عز

 الهه دوقلوِ؟  يبچه  یعنیگفت :  یبا خوشحال بابا

 دختر .  هیپسر و  هیقربونشون بره دوقلو هستند  شونیی: آره ، دا ایارم

بعد  کمیکرد و قربون صدقه بچه ها رفت و  یاظهار خوشحال یرو زد کنار و بغلم کرد و کل ایبا ذوق بلند شد اومد دست ارم بابا

 رفت نشست سر جاش . 

 .  شمیخودم م نیشازده پسر خوشگل ع کی يو بغلش کرد و گفت : منم که دارم بابا ایبعد از من رفت نشست کنار مان ایارم

هم قربون  یخودش رفت و بابا هم بغلش کرد و کل ایکه مان ششیگرفت و خواست بلند شه بره پ لیرو تحو ایهم مان یکل بابا

 صدقه اون و بچه اش رفت . 

 نشست سر جاش . بهزاد گفت : خب حاال هم نوبت ماست . ایمان یوقت

 من و ساناز هم دختره .  يدستشو گذاشت رو شکم ساناز و گفت : بچه  اول

 هم پسره .  ییگل دا نیبعد برگشت و دستشو گذاشت رو شکم باران که اونطرفش نشسته بود و گفت : ا و

 کرد .  یخوشحال هم اظهار یگفت و کل کیبه باران و ساناز هم تبر بابا

 

من که سه روز از پسر  يکه دو روز از پسر باران کوچکتر بود ، بعد دوقلو ها ایباران بزرگتر از همه بود ، بعد گل پسر ارم بچه

 من کوچکتر بود .  يروز از دوقلوها کیروز از پسر باران کوچکتر بودن و در آخر هم دختر بهزاد که  5و  ایارم
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 .  نیخوب براشون باش يدنبال اسم ها دیهستند با یبچه چ نیوندی: خب حاال که م بابا

اگر پسر بود اسمشو  میداشت میو تصم میگشتیدنبال اسم م میبارداره داشت ایمان میدیکه از همون موقع که فهم ای: من و مان ایارم

 باربد . چطوره ؟  میبزار

 ؟  یچ هینوه ام شد آقا باربد . خب بق نی، مبارکش باشه . پس اسم ا هیقشنگ یلی: اسم خ بابا

 .  دایآرمان اگر دختر شد آ میاگر پسر شد اسمشو بزار میخواستی، م ادیخوشمون م دای: من و بهزاد هر دو از اسم آ ساناز

 خانم هم انتخاب شد .  دای: خب مبارك باشه اسم آ بابا

 سپهر .  میونو بزاراسم پسرم میگرفت میتصم ی: من و باران بعد از سونوگراف مهران

 ؟  نیدار یمیگفت و برگشت سمت من و گفت : خب دخترم شما چه تصم کیبه مهران و باران هم تبر بابا

 .  میبهم نگاه کرد و هر دو لبخند زد پارسا

، حاال که هردوش شده پس از هر  میاسم پسر انتخاب کرده بود کیاسم دختر و  کی: راستش پدرام جون ، من و الهه  پارسا

 .  میاسماشونو نگ ومدنین ایتا به دن نیاجازه بد ی، ول انیاتفاقا به هم م میکنیدو اسم استفاده م

 ، بچه ؟  میتا نُه ماه صدا کن یعنی؟  یچ یعنی: ا !  ایارم

 باشه .  زیسورپرا مییخوایجون ، چون م یی: بله دا پارسا

 کوچولو .  ایلوب گمیبگم بچه م تونمینممنم  نیخب نگ یلی: خ ایارم

 ؟  یهست يا ییچه دا گهی؟ تو د ایلوب یمن بگ يبه بچه ها يخوای! م ای: ا ! ارم من

 لـ.....  ایعدس  اینخود هم بگم  تونمیبده م ایبگم بچه ! اگر لوب تونمیخودتونه من نم ریحق به جانب گفت : خب تقص ایارم

 گرد شده به بابا نگاه کنه .  يو باعث شد ساکت شه و با چشما ایموقع کوسن مبل بابا خورد تو سر ارم همون

 چه خوبه بابا !  تیری: نشونه گ ایارم

 ؟  اینخود و لوب یبگ يخوایمن م ي: به نوه ها بابا

 بگم بهشون ؟  یاسم ندارن خب چ ی: وقت ایارم

 .  یتا اسمشونو بفهم انیب ایتا به دن یصبر کن دی: اسم دارن خوب هم دارن فقط با بابا

 خوادیازم م میفرصت که تنها شد نیکه در اول دونستمینشست . خوب م نهیکرد تو هم و دست به س یاخماشو مصنوع ایارم

 بهش بگم . 

 ذوق کرد .  ومدشین ایبه دن يهم بابا با نوه ها یو کل میبابا بود شیتا شب پ اونروز

********************************** 

حامله  ی، از وقت شدینم یکردم محلش ندم و بخوابم ول ی. سع دمیپچ پچ پارسا رو شن يکه صدا شدیم قیداشت خوابم عم تازه

فکر کنم که پارسا دستشو گذاشت رو  گهید يها زیکردم به چ یشده بود . سع يقو یلیخ مییو شنوا ییایشده بودم حس بو

 کالفه شدم و چشمامو باز کردم .  گهید شکمم .
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 .  يکرد وونمیبخواب ، د ری، پارسا بگ ي: وا من

 . زدیبود و سرشو اورده بود کنار شکمم و داشت با شکمم حرف م دهیشکم به صورت کج خواب يرو پارسا

 .  می؟ تو بخواب بزار ما هم به کارمون برس می: من و بچه هام چکار به تو دار پارسا

اختالط  نیروز رو از شما گرفتن که شب دار فهممی، من نم یکنیپچ پچ م يمن بخوابم مدام دار نیزاری: مگه شما م من

 ؟  نیکنیم

 مجبورم حاال با بچه هام حرف بزنم .  ستمیخونه ن ادیروز که ز ی: خب من در ط پارسا

 . یزنیبا بچه هات حرف م يارو د يدنبال شکمم راه افتاد ي: آخه تو همون چند ساعت هم که خونه ا من

 به صدام عادت کنن .  دی: خب کوچولو هام با پارسا

پارسا و بهزاد و مهران  نیخدا بگم کچلت کنه که به ا ایارم يو دوباره مشغول حرف زدن شد . ا دیکه تموم کرد چرخ حرفشو

ساناز و باران هم به درد من  چارهی. ب رنیبا بچه ها حرف بزنن تا بچه ها به صداشون عادت کنن و باهاشون انس بگ یگفتینم

 . زننیمدام دارن با شکماشون حرف م ادچارند و بهزاد و مهران هم مثل پارس

 الیکردم و با خ رونیواقعا کالفه شدم ، پا شدم و پارسا رو از اتاق ب گهید ذاشتیپارسا نم يصدا یکردم بخوابم ول یسع دوباره

 .  دمیراحت گرفتم خواب

 شدم .  داریپارسا از خواب ب يبا نوازش ها صبح

 . 10؟ ساعت  یبش داریب يخوای: الهه جان ، خانمم ، خانم خوشگلم ، نم پارسا

 سر کار ؟  یتو چرا هنوز نرفت 10، اگر ساعت  ریبا تعجب باز کردم و گفتم : صبح بخ چشمامو

بستن  يشهر (...) برا میریم میدار گهیساعت د میتا ن ی، ول زمیعز رمی، امروز شرکت نم ری: صبح تو و کوچولوهام هم بخ پارسا

 . میگردیفاصله داره تا شب برم نجایقرارداد . پنج ساعت با ا هی

 .  ی: آهان ، به سالمت من

حرکت کردن برام سخت شده ، االن تو ماه  ییبه تنها گهیصبحانه رو گذاشت کنارم . خودم د ینیو س نمیکمکم کرد بش پارسا

که  دیپسر تپل و خوشگل و سف هیاومده ،  ایبه دن روزیباربد د ای. پسر ارم ندیآ یم ایبچه هام به دن گهینُه هستم و تا چند روز د

. عالرغم  ستایمان يلبهاش مثل لبها یرفته ول ایصورتش به ارم بی، ترک هیمثل مال ما آب مبوره و چشماش ایمثل من و ارم

که  ينفر خودم باربد کوچولو رو بغل کردم . وا نیاول ایو بعد از ارم مارستانیرفتم ب روزید ایبابا و پارسا و ارم يتمام ممانعت ها

 چقدر ناز بود ، عمه اش قربونش بره .

 زیراحت به م ونستمتیآخه شکمم جلو بود و نم زیپشت م نمیبش ایدستم  رمیرو بگ ینیس تونستمیشکمم بزرگ بود نم چون

 داشتمیبرم دونهی دونهیبود ، منم  دهیخامه با مربا مال ایبرسم . پارسا برام نان تست رو تکه تکه کرده بود و روشون کره و عسل 

 .  خوردمیو م

 ؟ نیریم نیدار ی: با ک من
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 شرکت .  یبازرگان ری: با پدرام و مهران و مد پارسا

 .  یرفته مرخص روزی: پس باران تنهاست ؟ خدمتکارشون که از د من

 . نجاستیا یسی، تو هم تر ششیپ رهیخانم م يمار ستی: نه ! تنها ن پارسا

 . نی: باشه ، مواظب باش من

نشوند رو لبم و گفت : حتما خانمم ، تو هم مواظب خودت و  کیبوسه کوچ هیاز کنار تخت برداشت و اومد  فشویک پارسا

 کوچولوهامون باش خداحافظ . 

 : خدا نگهدارت .  من

 

 

زود گذشت ،  یول دیچیدلم پ ریز يدرد هی ستادمیکه ا نیاز رفتن پارسا صبحانمو تمام کردم و آروم آروم از جام پاشدم ، هم بعد

نبود و دردش ادامه  يزینکردم چون واقعا هم چ ی، پس توجه هیعیو طب ستین يزیگفت چ ایشدم ارم نطوریهم که ا شیدفعه پ

و  کردمیدر رو باز م قهی، هر چند دق گرفتیگرفتم ، چون نفسم م یدوش حساب هیحمام .  تمدار نبود . لباسامو در اوردم و رف

 .  گرفتمینفس م

 ایرو صدا کردم تا موهامو برام با سشوار خشک کنه ، موهام بلنده و خودم سختمه خشکشون کنم  یسیلباسام تر دنیاز پوش بعد

که گفت حاضره هر روز  ایمخالفت کردند . ارم ایکه پارسا و بابا و ارم کنمیکوتاه م رمیگفتم م شیشونشون کنم ، چند وقت پ

کمکم  یسیتر ایچند وقته  نیا گهیهم اجازه نداده کوتاه کنه . د اینکنم ، به مان کوتاهشون یشونه کنه ول ایموهامو خشک  ادیب

 خود پارسا .  ایکرده 

موهامو خشک کرد و برام پشت سرم به صورت شل بافتشون تا تو دست و پام نباشن و راحت باشم و بعد رفت  یسیتر

مرغ کباب شده به  يکه بو زدمیو هوا بخورم . داشتم با شکمم حرف م نمیآفتاب بش ریز کمیآشپزخانه . منم رفتم رو تراس تا 

 تو آشپزخانه . یسیتر شیرفتم پ نییشدم و آروم از پله ها رفتم پا بلند یدماغم خورد ، بدجور هوس کردم . از جام با سخت

 .  ی: خسته نباش من

 .  نینکن نییگفته بودن از پله ها باال پا شنی؟ اگر آقا پارسا بفهمند ناراحت م نییپا نی: ممنون ، خانم چرا اومد یسیتر

 ؟  یکنیآماده م يدار یناهار چ يبرا یسیتر گمینگران نباش ، راحتم . م ستین يزی: چ من

 درست کنم .  یآقا پارسا گفتن براتون ماه شبی: د یسیتر

 برامون خوبه .  میبخور ادیز یگفت که ماه ایاز ماه هفتم ارم بایتقر

 درست نکن .  یامروز ماه کنمی: خواهش م من

 خانم ؟  خوادیدلتون م یخاص زی: چ یسیتر

 .  خوادیم دلم کباب مرغ یلیخ ستین ی: بله اگر زحمت من
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براتون کباب مرغ  کنمی. االن شروع م زریفر يامروز صبح مرغ تازه هم گرفتم و گذاشتم تو نی: حتما خانم اتفاقا هم یسیتر

 درست کردن . 

 جان ، واقعا ممنون .  یسی: دستت درد نکنه تر من

سر پا  ادیآخر ز يروزها نیا ستیخوب ن نیتو اتاقتون استراحت کن دیی، شما بفرما فمهیخانم ، وظ کنمی: خواهش م یسیتر

 .  دیستیبا

 : باشه پس من رفتم .  من

 ریوارد اتاقم شدم دوباره ز ی. وقت گفتیکه چقدر باال اومدن از پله ها سخته ، پارسا راست م يدوباره برگشتم اتاقم ، وا آروم

 بود .  یبازم موقت یتر بود ، ول دیدردش شد ندفعهیدلم درد گرفت ، ا

 گهید ییغذا يخوب شده بود . همشونو با ولع خوردم و برخالف وعده ها یلیناهار خوشمزه امو اورد ، خ یسیتر 12:30 ساعت

لحظه درد  هیدلم  ریغذا بازم ز نیهمشونو خودم خوردم . در ح ندفعهیا دهیبا زور بهم م بایآخر رو تقر يام که پارسا لقمه ها

 گرفت . 

 هیبروز نده .  کردیم یسع یبود ول دهیاومد داخل . رنگش پر یسیکه تر زدمیو داشتم چرت م بودم دهیاز ناهار دراز کش بعد

 لحظه استرس گرفتم . 

 ؟  یسیشده تر يزی: چ من

 من امروز برم ؟  تونمی: نه ! خانم م یسیتر

 ؟  یسیشده تر یافتاده ؟ بگو چ ی: اتفاق من

باهام تماس  مارستانیاالن از ب مارستانیراستش حال مادرم بد شده بردنش ب ستین يزیچ نی: خانم شما آروم باش یسیتر

 گرفتن . 

 نباشه .  یخاص زیچ دوارمی. ام يبر یتونی: باشه باشه م من

 برگشت و مردد نگاهم کرد .  یخواست بره ول یسیتر

 ؟ آقا پارسا گفتن حواسم بهتون باشه و تنهاتون نذارم .  یخانم ، شما چ ی: ول یسیتر

.  شمیپ ادیب زنمیداشتم زنگ م يکناره وخدمتکارشون هست کار نیهم ایراحت برو ، خونه ارم الی: من حالم خوبه ، تو با خمن

 مادرت .  شیتو برو پ

 بخوابم .  گهید کمیکردم  یتشکر و رفت . منم دعا کردم حال مادرش خوب بشه و سع یسیتر

نشد ، درد همچنان  یول نمیکردم بش یدلم رو گرفتم و سع ری، ز دمیدلم از خواب پر ریز يدیبودم که با احساس درد شد خواب

کردم  یبزنم .. سع یکوتاه غیکه باعث شد ج دیچیپ يا گهیکه درد د نمیکردم بش یبعد دردم آروم شد و سع کمیادامه داشت . 

و مدت  شدیبعد درد دوباره تکرار شد . فاصه درد ها داشت کم م کمیگفته بود نفس بکشم .  ایکه ارم يآروم باشم و طور

. زنگ  ستندیافتاد با مهران و بابا تو شهر ن ادمیکنار تختم برداشتم تا به پارسا زنگ بزنم که  یاز عسل موی. گوش شتریزمانش ب
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که  رمیتماس بگ ای. قطع کردم و خواستم دوباره با ارم ترو بر نداش یگوش یاشغال بود ، زنگ زدم به بهزاد ول یول ایزدم به ارم

خاموش شد . با حرص پرتش کردم رو تخت و بلند  یتمام شد و گوش میکه برداشتم شارژ گوش نیهم یخودش زنگ زد ول

نگاه  موپاها ری، ز شد سیشد و حس کردم پاهام خ دتریراهرو زنگ بزنم ، دم در اتاق بودم که دردم شد يشدم برم از تلفن تو

،  کردمیم هیو گر زدمیم غیاز درد ج گهی، د نینتونستم تحمل کنم و نشستم رو زم ي، با درد بعد هیلزج هیپر از ما دمیکردم د

بود ، خودمو به  ایو مطمئنن ارم خوردیراهرو که مدام داشت زنگ م يکردم خودمو برسونم به تلفن تو یبودم سع دهیترس

 .  دیچیپ یتو گوش اینگران ارم يو تلفن رو برداشتم که صدا دمیکش نیرو زم یسخت

 شد چرا قطع شد ؟  ی؟ .... چ ی: الو .... الهه .... خوب ایارم

 ... رمیمی... به دادم برس ... دارم م ایداد زدم : ارم هیگر با

 ؟ حالت خوبه ؟  ي؟ تو خونه ا ی: چ ایارم

 ... نجایا ای.... تنهام .... داداش ب رمیمیدارم از درد م ای، تو خونه ام ، ارم ستمی: نه ! خوب ن من

 .  زمی.... تحمل کن عز امیبکش من دارم م قیعم ينفس ها نطوری، هم يکن تکون نخور ی: اومدم ... اومدم از جات سع ایارم

کردم طبق  ینشستم و سع نی. همونجا کنار تلفن رو زم افتهیاز دستم ب یبزنم و گوش غیکه باعث شد ج دیچیپ گهیدرد د هی

 نیافتادم رو زم دید یباال و وقت دیهراسون دو ایبکشم . چند لحظه بعد در خونه امون باز شد و ارم قیعم ينفس ها ایگفته ارم

 و نشست کنارم .  دیدو

 ؟  يشد نجوریشده الهه ؟ چرا ا ی: چ ایارم

 ؟  يشده ، تو چند وقته درد دار آبت که پاره سهیگفت : ک ینگاه به پاهام انداخت و با نگران هی

حالت نشستنمو درست کرد که  عیتخت و سر يزانوهام و بلندم کرد ، بردم گذاشت رو ریجوابم نشد و دست انداخت ز منتظر

 داره ازم خارج مشه .  يزیاحساس کردم چ

 .  نییپا ادیداره ازم م يزیچ هی ای... ارم ایزدم : ارم داد

 هست ؟  عیما ای؟ سفته  یگفت : چ یبا نگران ایارم

 لباسمو داد باال و پاهامو باز کرد .  عیسر

 .  ادیم ایخدا ! بچه داره به دن ای:  ایارم

 

 

 نیبتاد هیاول يکمد کمک ها ياز تو دیپام خودش دو ریمالفه در اورد پهن کرد ز هیپاهام بالش گذاشت و از تو کمد  ریز عیسر

دکمه اتصال  عیبه صفحه انداخت و سر یزنگ خورد نگاه لشیموقع موبا نی. همکرد  یبرداشت و دستاشون باهاش ضدعفون

 .  اریب تمیپزشک فی، ک کنهیم مانیزا ارهخونه الهه ، الهه د ایرو زد و گفت : زود ب

 پام .  يکمک ها رو برداشت اومد نشست جلو لیو وسا ختیر نیدستاش بتاد يدوباره رو بعد
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 یه ای، ارم کردمیم هیو گر زدمیم غی، مدام ج ادیم ایکه بچه داره به دن کردمیکامال حس م گهیهام وحشتناك شده بودن د درد

 .  رونیب ادینفس بکش و منتظر بود تا بچه ب گفتیم

 : الهه زور بزن سرش معلوم شد .  ایارم

 زش کرد . گذاشت و با ایکنار دست ارم عیرو سر یپزشک فیک تیوضع دنیموقع بهزاد وارد اتاق شد و با د نیهم

رحم رو فشار بده و  ییاز تو کمد بهم بده ...... بعد برو باال سرش قسمت باال زی... چند تا مالفه تم ي: خدا رو شکر اومد ایارم

 کنه .  میکمکش کن نفساشو تنظ

 رحم .  ياوردن به باال فیخف يو شروع کرد به ماساژ دادن و فشار ها شمیو اومد پ ایمالفه ها رو داد به ارم بهزاد

 .  انیم ای..... زور بزن کوچولو هات دارن به دن یپارم ااهللایحاال زور بزن ....  نی...... آفر ی: نفس بکش پارم بهزاد

 .  دمیبچه رو شن نیاول هیگر يو داد زدم که صدا دمیچقدر درد کش دونمینم

 ... نشیاومد الهه ، بب ای: دختر کوچولوت به دن ایارم

کرد  یهم حواسشو جمع بچه دوم ایکرد . ارم یخال شویتنفس يمجرا يابزار کیو بچه رو گرفت و با  ایرفت کمک ارم بهزاد

هم بلند شد . بهزاد دخترمو گذاشت همون جا و اومد کنارم و چند تا  یدوم هیگر يبعد صدا قهی. چهار دق شدیکه داشت خارج م

کرد و با چند تا  زیپسرم هم تم یتنفس يمجرا ایخارج شدند و راحت شدم ، ارم همبه رحمم وارد کرد که جفت ها  گهیفشار د

 ام .  نهیو گذاشتند روس دندیچیانجام داد و بعد بچه هامو تو مالفه پ دمیچند تا کار که ند فیابزار داخل ک

تماس گرفت و اومد  ارستانمیکرد و با ب زیهم دستاشو تم ایسمتم و کمکم کرد بچه ها رو نگاه دارم . ارم هینشست  بهزاد

 .  گرمینشست سمت د

 .  يمامان شد گهی: مبارك باشه خواهر کوچولو ، د ایارم

 .... مردیم نیممنون .... واقعا از هر دوتون ممنونم .... اگه شما نبود ای: ارم من

 دستشو گذاشت رو دهنم و نذاشت ادامه بدم .  ایارم

 يتو و خواهر زاده ها يبرا ینزن .... خدا نکنه اتفاق یحرف نیلحظه قشنگ چن نیاحرفو .... تو  نی... نزن ا سی: ه ایارم

 . افتهیخوشگلم ب

 گهی. د دیبچه رو بوس یشونی، بهزاد هم پسرمو بغل کرد و اونم پ دیدختر کوچولومو گرفت تو بغلش و دستشو بوس ایارم

 تمام شده بود .  میچشمامو باز نگاه دارم ، انرژ تونستمینم

 تکونم داد و گفت : الهه ... الهه حالت خوبه ؟  یچشمامو بستم با نگران دیکه د ایارم

 چشمامو بستم ، به هوشم نگران نباش .  نیهم يبرا حالمیزمزمه کردم : آره خوبم ، فقط ب آروم

 يا يانرژ چیه هگید مارستانیب میدیرس ی. وقت مارستانیو من و بچه ها رو منتقل کردند ب دیبعد آمبوالنس رس قهیدق چند

 شدم .  هوشینداشتم و ب
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 دیبودند . بابا که د ستادهیبودم . به دستم سرم وصل کرده بودند . پارسا و بابا کنارم ا مارستانیچشمامو باز کردم تو اتاق ب یوقت

 .  دیبوس یطوالن مویشونیبهم زد و خم شد پ یشدم ، لبخند پر محبت داریب

 : سالم بابا . من

 الهه من ؟  ی، خوب زمی: سالم دختر گلم ، سالم عز بابا

 : ممنون بابا ، خوبم .  من

 .  دیاز بابا پارسا اومد جلو و خم شد و بدون توجه به حضور بابا لبمو بوس بعد

 .  يشد داری: سالم خانمم ، باالخره ب پارسا

 ؟  يدی: سالم .... پارسا کوچولوهامونو د من

 موندمیم دیامروز .... با رفتمیم دی.... ببخش تنهات گذاشتم ..... نبا زمیخوشگلن .... ببخش عز یلی، خ دمشونی: آره د پارسا

 کرد .  نانیاطم یسیبه تر شهیکردم خانمم ..... فکر کردم م یببخش کوتاه شتیپ

 .  ششیمنم گفتم بره پ مارستانی.... مادرشو برده بوند ب زمیعز ستیمقصر ن یسی: تر من

از بچه  یکیکه هر کدوم  یو بهزاد در حال اینگفت . همون موقع در باز شد و ارم يزینگاهم کرد و چ ياخم ظاهر هیبا  پارسا

دخترمه رو  دمیبودن پتو فهم یصورت يبغلشو که از رو يبا خنده اومد کنارم و بچه تو ایهامو بغل کرده بودند وارد شدند . ارم

 داد بغلم . 

 نازه ، درست شکل توه .  یلیقربونش بره خ شییر کوچولو ..... دادخترتو خواه ریبگ ای: ب ایارم

 افشیخدا رو شکر ق یپسرتونو آقا پارسا ، چشماش مثل خودته ول دیریبگ لیهم پسرمو داد بغل پارسا و گفت : تحو بهزاد

 رفته .  یخوشگله به پارم

 يدخترم درست مثل چشما يون باز بود . چشمامن . هر دو چشماش کیو پسر کوچولومو بغل کرد و اوردش نزد دیخند پارسا

 بود .  يپارسا خاکستر يپسرم مثل چشما يچشما یبود ول یآب ایمن و ارم

 ؟  هیدو تا کوچولو چ نیاسم ا دیبگ دیخوای: خب حاال نم بهزاد

 بهم نگاه کرد و اشاره کرد من بگم .  پارسا

با  ایبابا و ارم ي. چشما دیآو میآنا و اسم پسرمو هم بزار میاسم دخترمونو به احترام مامان بزار میگرفت می: من و پارسا تصم من

 گفتن اسم آنا پر شد . 

من و آنا و  دنیهم اومدن د هیگفت . تا شب مهران و بق کیو تبر دیرو بوس دیآنا و آو یشونیمن بعد پ یشونیخم شد اول پ بابا

 اوردش .  ریلچیبا و ایبود ارم يبخش بستر نیهم که تو هم ایون وضعشون اومدن . مان. باران و ساناز هم با ا دیآو

اومد و روز بعدش هم  ایبه دن دایمن دختر ساناز و بهزاد ، آ مانیمرخص شدم . دو روز بعد از زا مارستانیهفته بعد از ب کی من

بودند . باربد که  یسالم و خوشگل يانجام داد . بچه هامون همه بچه ها ایرو ارم مانیسپهر پسر باران و مهران . هر چهار زا

به پارسا رفته بود و  دیهم که آنا چشماش به من و آو دیرفته بود ، آنا و آو ایبه مان بهاشو ل ایچشماش و صورتش به ارم
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باران و مهران رو به ارث  يها ییبایز نمونه دخترانه از بهزاده و سپهر هم کی دایاز هر دوتامون بود ، آ یبیصورتشون هم ترک

 آمدند و با هم بزرگ شدن .  ایهفته هم به دن کیهفته به وجود آمده بودند تو  کیبرده بود . هر پنج بچه همونطور که تو 

********************************** 

 

 

 سال بعد  ده

 . 

. 

که ما در کنار هم  یما چهار خانواده بود . ده سال يوب و بد براکه پر از اتفاقات خ ی، ده سال گذرهیسال از اون روزها م ده

نوده هاش گذاشت . من و  اریکرد و تمام وقتشو در اخت رهیاومدن نوه هاش به کل از کار کنارگ ای. بابا بعد از به دن میکرد يسپر

کشور  يشرکت ها نیو معروفتر نیرگتراز بز یکیو حاال  میو شرکت رو گسترش داد میهم کار کرد نارسالها در ک نیپارسا تو ا

نکردن هنوز هم با هم کل  يرییسالها تغ نیو بهزاد هم تو ا ای. ارم میگفتن دار يبرا یالملل هم حرف نیو در سطح ب میهست

و  دای، آ دیاومدن باربد ، آنا ، آو ای. سه سال بعد از به دن رمیقرار نگ نشونیوقت ب چیه کنمیم یکل دارند و من هنوز هم سع

به  ایسال بعد پسر کوچک من آر کیخوشگل که اسمشو گذاشتند آرمان و  ياومد ، پسر ایسپهر ، بچه دوم بهزاد و ساناز به دن

 اومد و دوسال بعدش هم دختر باران و مهران ، سارا .  ایدن

که پزشک تو  ییونجااز ا شیشدند . دو سال پ لیمغز و اعصاب و باران در رشته اطفال فارغ التحص يدر رشته  ساناز

خودمون  مارستانیخانوادمون تو ب يو بعد از اون دکتر ها میکرد سیتاس مارستانیب هی ایارم شنهادیبا پ میداشت ادیخانوادمون ز

 داره .  یتو جامعه پزشک یخوب تیقعمو مارستانیمشغول به کار شدند و حاال ب

نکرد ،  یوقت با باران و بهزاد آشت چیاومدن بچه ها سرطان خون گرفت و فوت کرد ، اون ه ایچهار سال بعد از به دن نسترن

رفته بودند رو  دنشیساعت قبلش ساناز و بهزاد و باران و مهران رو که به د مین قایتنها بود چون دق مارستانیلحظه مرگش تو ب

 نیب مارستانیشدن تو ب يسکته کرد و بعد از دو روز بستر یماه بعدش از فشار روح کیکرده بود . فرهاد هم  رونیاز اتاق ب

 نشد .  يازش خبر گهیو د ایتالیبچه ها و نوده هاش فوت شد . بهناز هم بعد از فوت پدر و مادرش رفت ا

که منصور ورشکست شده و از شدت  دیمامان مهناز فهم قیفقط بهزاد از طر دمینشن يزیاز خانواده منصور چ گهیاون سال د از

 گهیطالق نگرفتن . د گهیهم از حامد بچه دار شده و د دایو پارم دارهیهم حاال داره نگَهِش م لوفریکرده و ن يغم سکته مغز

 ازشون ندارم .  يخبر چیه

 نیامدن پس تولد هر پنچ تاشونو تو ا ایماه به دن کیو سپهر ِ. چون همشون تو  دای، آ دیباربد ، آنا ، آو یتولد ده سالگ امروز

و سپهر هم بعد از پانزدهم و ما هم  دایاومدن و آ ایقبل از پانزدهم به دن دی. باربد و آنا و آو میسالها پانزدهم ماه با هم گرفت
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هم روز  رنیگیزرنگ هستن چون هم روز تولدشون کادو م یلیما خ ي. البته بچه ها میریگیتولدشو جشن م یوسط خیتار

 جشنشون .

 ریسالها پ نی. بابا تو ا دهیو داره کادو تولدشونو م ستادهیافته که کنار بچه ها ا ی، نگاهم به بابا م مگردونیم تیتو جمع نگاهمو

پدرانه رو در کنار بابام  یسالها من طعم محبت واقع نیکرده ، تو ا یشکسته نشده ، چون خوشحال بوده و راحت زندگ یشده ول

سالها عاشقانه کنارم بوده و همه جوره  نیکه تو ا یکس میبه پارسا ، عشقم و مرد زندگ رسمیم دمی. نگاهمو ادامه م دمیچش

من  نیاز محبت ب زیچ چیکه همچنان مشغول کل کل هستند . ه ایبه بهزاد و ارم رسمیو م گردونمیخوشبختم کرده . نگاهمو م

 دیشا شهیشون . رابطمون به همون عمق چند سال پو بهزاد کم نشده ، اونا همچنان برادر هام هستند و من هم خواهر ایو ارم

کردند و نگاه  یسالها خوشبخت زندگ نیخوبم ، اونا هم تو ا يدوستا ایبه ساناز و باران و مهران و مان رسمیتر . م قیهم عم

ار هم بمونن کن شهیگرفتند با هم باشند و هم ادیبه بچه هامون ، ثمره عشقمون . هشت فرزند که مثل پدر مادرهاشون  کنمیم

که تمام  دیفهم کروزهی یکرد ول یزندگ يساالر سیبا اسم پارم یو دوسالگ ستیکه تا ب یو در آخر خودم ، الهه راد ، کس

و الهه راد هستم ،  ستمین يساالر سیپارم دمیمن از همون روز که فهم یواقع ینبوده . زندگ شیب یعمرش تا به آن روز دروغ

مثل  یمثل بابام ، در کنار برادر نمونه و خوب ياز همون روز ساختم در کنار پدر مویشروع شد . من زندگ یلاز همون کلبه جنگ

و در کنار دوستان  میهم خون بود تا خواهر بردار حساب شو ستین ازین میمثل بهزاد که با هم ثابت کرد ي، در کنار برادر ایارم

رو در کنارشون  یواقع یکردم و خوشبخت دایبزرگ پ يایدن نیخانوادمو تو ا ن. م ایمثل ساناز ، باران ، مهران و مان یخوب

 .  کنمیرسوندن من به پدر و برادرم شکر م يو برا یخوشبخت نیو خدا رو بابت ا دمیچش

 

  انیپا

92/2/22 

 )~pani~.آ (پ

 

  92 اردیبهشت  : یینها انیپا
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  http://www.forum.98ia.com/member137679.html : طراح جلد

  http://www.forum.98ia.com/member219990.html    ناظر :
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