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 ی بسطامدایبه قلم آ|رمان کوه درد
 

telegram.me/caffetakroman 
 

 آن ي اعضاگرید.دی کشی عصبی زنگ تلفن که بلند شد پوفيصدا.دی رنگش کشي قهوه اي به موهایدست
   یالیخی کرد خودش را به بیسع. رفتندی اعصابش رژه ميخانواده داشتند رو

 آرام عمه اش در خانه ي رفت و صداری گغامی پي رویتلفن بعد از بوق کوتاه.چشمش را به کتابش دوخت.بزند
   يخواهش ها و تمناها برا!یشگی هميباز هم همان حرف ها.پخش شد

 . شده بودي عادشی براگرید.بازگشت
 پوسترها و برچسب ارهاوی ديرو.نگاهش را دور تا دور اتاق چرخاند. بلند شد و به سمت اتاقش رفتشی جااز
   شی لب هاي رويلبخند محو. کردی میی ها خودنمانی انواع ماشيها

 ! هانی ماشنی از مدل باال تریکی بود و داشتن ی گرفتن رانندگادی شی آرزويروزگار.آمد
او . افکار بچگانه را از ذهنش دور کند و به درس و مشقش بچسبدنی کرد که ای به او گوشزد مشهی همپدرش

 .دی از اعماق قلبش کشیآه. گفتی مي" راحتالتیخ" طنتیهم با ش
غر زدن . جدا کندواری آنها را آرام از دکردی میسع.شروع به کندن پوسترها کرد. کنار تختش رفتواری سمت دبه
    که برچسب وی وقتشهیهم. آوردادی مادرش را به ی دوست داشتنيها

 : کهزدی ساعت مادرش غر به جانش مکی تا دی خری مدی جدپوستر
 ! شهی خراب مواری نزن به دنارویا..پسرم-
 االن حاضر بود تمام یول.رفتی اعصابش مي مادرش رويآن زمان غر زدن ها.دی را چسبشی سفت گلويزیچ

   ي هادنی غر زدن مادرش و خندي بار صداکیعمرش را بدهد و فقط 
 . را بشنودپدرش

 آب از پارچ یوانیل. رفترونیبالفاصله از اتاق ب. بشکندی بغض لعنتنی هر لحظه امکان دارد اکردی ماحساس
   ریچشمانش را بست و ز.دی نفس سر کشکی و ختی خودش ري برازی ميرو

 : گفتلب
 ! روزا زودتر تموم شهنیکاش ا-
 تنش ی مشکشهیمثل هم.دی کاناپه برداشت و پوشيش را از رو ایرونی بيلباس ها. خانه دلش گرفته بوددر
 :گفتندی و مکردندی مسخره اش مانشی اطرافیگاه.بود
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 ؟ي دست لباسو دارهی نیهم-
 . رنگ اخت گرفته بودنی با ابیعج. داردی و شلوار مشکرهنی دانستند که او ده ها پی نماما
 نهی رفع حاجت به آيانگار فقط برا. ندادیتیاهم. نامرتب بودشیموها. کردنهی به خودش در آی نگاهي سرسر

 .یمی عادت قدکی ي از رودی شاایکرد،ینگاه م
 از آن خانه و ی ساعاتي خواست برایفقط م. مد نظرش نبودیمقصد خاص. زدرونیاز خانه ب.دی کشیآه

   نی در اشهیمادرش هم. کردی رو را طادهی افتاده پییبا شانه ها.خاطراتش دور باشد
 : گفتی کرد و می با چشم غره نگاهش ممواقع

 !قوز نکن پارسا-
 :  خودش گفتبا
 ". کشنی خاطرات منو به جنون منیآخرش ا- "

 که در سن شانزده ی توان داشت؟آن هم وقتی مي ساله چه انتظارستی پسر بکی چند سالش بود؟از مگر
 ! پدر و مادرش را از دست داده بودیسالگ

 :دی را شنی زني رد شد که صداالیخی نکرد و بی توجهیول.د خوريزی به چمحکم
 آقا پسر حواست کجاست؟-

 : کرد گفتی بود و طلبکار نگاهش مستادهی اشی که روبه روی و به زنبرگشت
 ..دیببخش-

 . بود که خشم زن فروکش کندی کلمه کافنی همانگار
 ها را بیاو هم نشست و دانه دانه پرتقال ها و س. شدشی هاوهی نشست و مشغول جمع کردن منی زمي روآرام

 . بگذاردسهیبه دست زن داد تا درون ک
 : آرام گفتی از بخشش زن مطمئن شود با لحننکهی ايبرا
 .. خوامیمن بازم عذر م-

 : و با خودش گفتدی پسر کشي چهره ي نگاهش را روزن
 "! تو نگاهشهیچه غم- "

 : و گفتدی کششی به لب های زبانسپس
 .. ندارهيرادیا-

 . بلند شدشی از جاپارسا
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 که مردم به ي سست بود و با هر ضربه اشیقدم ها. انداخت و برگشت و به راهش ادامه دادری را به زسرش
 .شدی پرت مبای زدند، تقریشانه اش م

 !!ي اچهی داشت اما به قول خودش ماهیفی نحي جثه
 ی سقفری تا خودشان را به زدندی دویمردم م.انداخت مردم انی مي رعد برق که بلند شد همهمه ايصدا

    باران را دوستری قدم زدن در زشهیهم. به راهش ادامه دادالیخیاما او ب.برسانند
 .داشت

 ری کرد شدت باران در زیاحساس م. رفت و نشستی درختریبه ز.دی ناآشنا دی خودش که آمد،خود را در پارکبه
 .آن درخت بزرگ کمتر شده است

 . گذاشتشانی را در شکمش جمع کرد و چانه اش را روشی هازانو
 به دست گرفته بود يگاریس. توانست حدس بزند که معتاد استیدر نگاه اول هم م. از کنارش رد شديمرد

    کهي بارنی آمد اولادشی.زدی میقی عمي نسبت به باران،پک هاالیخیب
 : فت لب گریز. بود،پدرش چقدر سرزنشش کرددهی کشگاریس
 ي روزهی..دیشا.. دارمازی که نکنمیواقعا احساس م.. االنیول..کشمی نمگاری سگهی بهت قول دادم دادتهی..بابا-
 .! رو ترك کردمگاریس
 را داخل مغازه چپانده لشی وسايمرد فروشنده همه . بزرگ پارك رفتيآرام به سمت دکه . بلند شدشی جااز

    امروزش کسادی و کار و کاسبستدی باران باکردیبود و مدام خدا خدا م
 : و گفتدی کششی به لب هایپارسا زبان.نشود

 .. لطفاگاری بسته سهیآقا -
 : به او انداخت و گفتی فروشنده نگاه پر تاسفمرد

 ؟یچه مارک-
 : گفتالیخی را باال انداخت و بشی هاشانه

 .. بدهنشویبهتر-
*** 

 . کردشی را در گلویبی سوزش عج که احساسدیانقدر کش.. نخ ، دو نخ ، سه نخکی
 . آرامش زدنی به ايلبخند.شهر آرام بود. بسته بودشانی به مغازه ها کرد که درهاینگاه. بند آمده بودباران



         رمان کوه درد                                                      اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 6 

 بلند ی شاسنیچشمش به ماش. شدکیبه خانه نزد. کرده بودبشیدستانش را در ج. را کندتر کردشی هاقدم
 . در خانه اش پارك شده بودي افتاد که جلویمشک

ساعت . به ساعتش کردیدستش را باال آورد و نگاه. هستندنی در آن ماشی توانست حدس بزند که چه کسانیم
 .دوازده شب بود

 باز يهمزمان صدا. در آورد و در را باز کردبشی را از جدیکل. باال انداخت و به سمت در رفتي شانه االیخیب
 : اشی عمو عليپشت بندش صدا آمد و نی ماشيشدن در ها

 ..پارسا پسرم-
 : خشک گفتیلیخ. انداختشی به عمه راحله و عموی و نگاهبرگشت

 ..ستمیمن پسر شما ن-
 . جلو رفتیعل. نگاه برادر زاده اش اشک در چشمانش حلقه زدي از سرماراحله

 : پارسا گذاشت و گفتي شانه ي را رودستش
  خونه ات؟یمارو دعوت کن ي خواینم..یبرادر زاده ام که هست-

 در کنار ياز جلو.شدی که از او بزرگ تر بودند مودب ميناخودآگاه در برابر افراد. توانست سرد باشدی نمپارسا
 :رفت و آرام گفت

 .. داخلدییبفرما-
 . زدند و وارد شدندي و راحل لبخندیعل

 . بودکی خانه تاراطی افتاده بود و حنی زمي زرد درختان روي هابرگ
 .به زحمت در را باز کرد.ي به سمت در وروددی کورمال کورمان دوپارسا

 . مرتب هزاران بار به خودش درود فرستادي خانه دنی برق را زد، با ددیکل
 . کردی را حس مگاری تند سي بویعل. و راحله وارد شدندیعل

 بگذارد از تعجب يد و آب چا خواست به آشپزخانه برویپارسا که م.دیدست پارسا را گرفت و عقب کش. رفتجلو
   گاری باشد او سدهی فهمشی عمودی شانکهیبا فکر ا.چشمانش درشت شد

 : متعجب گفتیبا لحن. کرد خودش را نبازدیسع. کمرش نشستي روي قلبش به تپش افتاد و عرق سرددهیکش
  شده؟يزیچ-
 : نافذ به او انداخت و گفتی نگاهیعل
 ؟ي شديگاریس-
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 و زمان را نی شده زميگاری شد که نوه اش سیبزرگ خاندان مقدم متوجه م..اگر صادق خان.دی کشینی هراحله
 . دوختیبه هم م

 : که به تته پته افتاده بود گفتپارسا
 ته؟.. گفـیک..نـه..نـ-
 : صورتش گرفت و گفتيآن را جلو.دی کشرونی را بگاری سي پارسا کرد و بسته بی دستش را در جیعل
 ه؟ی چنیپس ا-

 : انداخت و آرام گفتنیی را پاش،سرشی نه راه پس دارد نه راه پگری ددی که دساپار
 .. بارم بودنیامروز اول-
 : با خودش گفت.دی پارسا انداخت و به آغوشش کشيدستش را دور شانه ها.دی کشی آهیعل
 "! بخشهی نممی بچه اشو رها کردنکهی وقت مارو بخاطر اچی هنیحس- "

 زار تواندیدوست داشت دستانش را دور او حلقه کند و تا م. کرد در آغوشش پدرش استی احساس مپارسا
   به. کندیی اعتنایاما ته دلش دوست داشت بد باشد، دوست داشت به همه ب.بزند
عقلش خوب . توانستیاما نم.دوست داشت مغرور باشد.دانستی آنها را قاتل پدر و مادرش مي که روزگاریکسان

 ! و قلبش بد بودن رارفتیذ پیبودن را نم
 : شالش اشکانش را پاك کرد و گفتي با گوشه راحله

 ؟ینی آقاجون رو ببيای بيخوایعمه جان تو نم..پارسا-
 : و دوباره در جلد سردش فرو رفت و گفتدی کشرونی بی خودش را از آغوش علپارسا

 .امی نداره که بیلیدل..نه-
 : بغض کرده گفتراحله

 !دنتهی تابه دی بیلیآقاجون خ..ي ما دور کردياالن چهار ساله که خودتو از همه ! زم؟ی عزيایآخه چرا نم-
 بدون حرف به سمت یعل. ساز را زدي چايدکمه . زد و بدون حرف به سمت آشپزخانه رفتي پوزخندپارسا

 .دیخواهرش رفت و در آغوشش کش
 : و گفتدی کششی به لب هایزبان
 که تو رو دوست داره يانقد..رهی گیهمش سراغت رو م.. کنهی مي لحظه شماردنتی ديباور کن برا-
 .. ماهارو دوست ندارهي از بچه هاچکدومیه

 : اپن گذاشت و گفتي را روشی زد و دست هايشخندی نپارسا
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چقدر بد شد که شما ..هوم..من قراره نسلش رو ادامه بدم.. منو دوست داشته باشهدمی صادق مقدم بايآقا..بله-
 ..! عموجاننیدپسر دار نش

خواست به سمت پارسا برود که راحله . نتوانستردی بگدهی پارسا را نادي حرف هانی کرد ای هر چه سعیعل
 .دستش را گرفت

 ! حرفا بودنی تر از انی خشمگی علاما
 ي لحظه براکیپارسا در . را با شدت از حصار دست خواهرش آزاد کرد و به سمت پارسا هجوم برددستش

 !! که زده بود به خودش لعنت فرستادیحرف
 : زدادی چسباند و فرواری پارسا را گرفت و او را به دي قهی یعل
هر دو نعمت بزرگ .. ندارهیدختر و پسر فرق..اگه من پسر دار نشدم چون خدا نخواسته.. احمقيپسره -

    قراره نسلی کنی که ادعا مییتو..ي به سر ما زدی چه گلي که پسرییتو..خدان
حرمت بزرگ تر رو نشکونده ..ي که شدي نشده بوديگاریس..ی نگاه به خودت انداختهی..ي هارو ادامه بدمقدم

   نی ما از مرگ حسی کنیچرا فکر م.. پارساایبه خودت ب..ي که شکونديبود
 و عزادار  از تو ناراحتشتری اگر من بی عليبه وهللا .. پدر تو باشه برادر من بودنکهی قبل انیحس..می نشدناراحت

 ..ستمینباشم کمتر ن
 : پارسا را رها کرد و گفتقهیدستانش شل شد و .رنگ غم گرفت. آرام شدشیصدا

 .. به مرگش نبودمی وقت راضچیه..دوسش داشتم.. بودکترمی برادر کوچنیحس-
 :آرام گفت. زدیکاش هرگز آن حرف را نم. پارسا را گرفتيبغض گلو.کردی مهی آرام گرراحله

 ..شرمنده ام عمو-
 . را هم به زور گفتنیاما هم. اضافه کندگری دی داشت حرفدوست

 : زد و گفتینی لبخند غمگیعل
 ..نی آقاجان رو ببای بار بکی.. بارکیحداقل ..دمیتو رو به خاك پدر و مادرت قسمت م-

 . گفتی لب چشمریز. انداخته بودنیی سرش را پاپارسا
 به راحله انداخت و با چشم و ابرو ینگاه. دادیفی پارسا گذاشت و فشار خفي شانه ي خشنود دستش را رویعل

 : بلند شد و گفتشیراحله از جا.به او فهماند که وقت رفتن است
 ي همه خونه شهیپس فردا جمعه است و مثل هم.. خونه هامونمی برگرددیما با.. وقتهریخب پارسا جان د-

 ! عمه جانایحتما ب..آقاجون هستن



         رمان کوه درد                                                      اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 9 

 شیپارسا آرام در را بست و سر جا. گرم از خانه خارج شدندی و راحله با خداحافظیعل. سرش را تکان دادپارسا
    دانست کهیم. تمام وجودش را گرفته بودیبیعذاب وجدان عج. خوردزیل

 گذاشته نینام اش را آو. به آنها داده استي سال ها بچه دار نشده و با دوا و درمان خدا دختری علعمو
    همواری به ترك دیبه قول مادرش حت. بود مهربان،آرام و کم حرفيدختر.دبودن

 . مانند خواهر نداشته اش بودشی برانیآو!بلکه هم کمتر. پانزده سالش بودبایتقر. زدی ملبخند
ه  بیکیبا دستش . از عمو و عمه ها همه با او لج بودندریغ. بود که در آن خانه با پارسا مهربان بودی تنها کساو
 : اش زد و گفتیشانی پيرو
 !!! موقع باز شودی که بیلعنت بر دهان-
 . کاناپه پرت کرديخودش را رو. بلند شدشی جااز

 نثار شانسش کرد و به سمت ی فحشی لبریز. ساز بلند شدي سوت چاي چشمانش را ببندد که صداخواست
 .آشپزخانه رفت

*** 
 گلو دی کرد داغ داغ بخورد، تا شای میسع.دی از آن نوشي کرد و جرعه اکی نزدشی نسکافه را به لب هاوانیل

   ری آن همه زشبیبه خودش لعنت فرستاد که چرا د. بهتر شودیدردش کم
 . قدم زده استباران
 دنی رفت تا از دی صبح ها مشهیهم. رفتی پنج شنبه بود و او طبق روال هر پنج شنبه به بهشت زهرا مامروز

 . در امان باشدانیدوستان و آشنا
 اش را در آورد و ی مشکشرتی و تی مشکنیشلوار ج. گذاشت و به سمت اتاقش رفتنکی سي را تووانیل

 . سرش انداختي و کالهش را رودی اش را هم پوشی مشکشرتیسو.دیپوش
بهشت  شد و به یسوار تاکس. آمدی بدش مي ابري از روز هاشهیهم. بودرتریامروز هوا دلگ. زدرونی خانه باز

    را آرام برشیقدم ها.دی آب خري و دو بطري گل محمديدسته ا.زهرا رفت
 نیحس.نگاهش به قبر پدر و مادرش افتاد.شدی مدتری شدشی بغض گلوشدی تر مکیهر لحظه که نزد.داشتیم

    قطره اشک ازنیاول. نشستنی زميآرام رو.یمیمقدم و معصومه عظ
 توانست ی نمیعنی.زدیحرف نم.قبر پدر و مادرش را شست. گفتی زد و سالميلبخند. شدری سرازچشمانش
 ! گرفته بوديدی بود که احساس گلو درد شددیبغضش آنقدر شد.حرف بزند
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خاطرات کم کم . شدرهیبه قبرشان خ.  و شروع به خواندن فاتحه کردختی قبر ري گل ها را پرپر کرد و روآرام
 : آمدادشیبه 
 !ي قبرا نذاريشدن پاتو رو رد ي کن برایسع..پارسا پسرم- "

 : با لحن بچگانه اش گفتپارسا
 چرا؟-

 : اش گفتیشگی همی با همان مهربانپدرش
 !ي اسم خدا بذاري گناهه که پاتو رونیو ا.. شهی قبرا اصوال بسم اهللا نوشته ميباال-

 : افزودمادرش
  نفر پاشو بذاره روت و ازت رد شه؟؟هی ی خوابی وقتی شیتو ناراحت نم.. هم دارهي اگهی دلیدل..لی دلهی نیا-

 : متفکر گفتپارسا
 ! شمیمعلومه که ناراحت م-

 : زد و گفتي لبخندمادرش
 "!!گهی قبرشون دي رومی شن ما پامونو بذاریخب مرده ها هم ناراحت م-

 قرآن بخونم؟..آقا--
 :آرام گفت.دی کشیقی را بست و نفس عمشیچشم ها. به خودش آمدرمردی پي با صداپارسا

 ..بخون آقا-
 . نشست و شروع به خواندن قرآن کردنی زمي روانی گوی علای رمردیپ

 : گفترمردی گذشت که پیقیدقا. بوددهی هم که امانش را برینی بزشیآبر. درد داشتسر
 ..روحشون شاد-

 . گرفترمردی به سمت پی اسکناس ده تومنکی شلوارش کرد و بیدست در ج. زدی لبخند محزونپارسا
 : انداخت و پول را گرفت و گفتنیی سرش را پارمردیپ

 .. جوونی شریپ-
 . آرام از او دور شدیی با قدم هاسپس
 گفت ی لب خداحافظریز. بلند شدشی خواند و از جاي بار آخر فاتحه ايبرا.قهی دق11:45. به ساعتش کردینگاه

 .و از آنجا دور شد
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بلند به سمت .ستادی اابانیکنار خ. داشتیفی خفي جهیاس سرگبدنش داغ بود و احس. قدم زدن نداشتحال
 : شد گفتی که از کنارش رد میتاکس

 ..دربست-
 . سوار شد و آدرس خانه را گفتعیپارسا سر. ترمز گذاشتي را روشی بالفاصله پای تاکسي راننده
 ! بسته نشدنشاني براکردیاما مقاومت م.شدی منی سنگشیچشم ها. دادهی تکشهی را به شسرش

 ي ادهی فانی درون ماشدنی است و خوابکی که به خانه نزددی فهمدی ها را دابانی خي آشناي فضایوقت
    را از خودش دوری حس خوابالودگنی برداشت تا اشهی شيسرش را از رو.ندارد
 !کند
 در را ستی نیکس که دانستیم. کردفونی به آینگاه. شدادهی را حساب کرد و پهی خانه که شد کراکینزد
    بزند و در بافونی ها هم که شده آمی قدادیاما دوست داشت به . باز کندشیبرا

 . زدیلبخند محزون. باز شودیکی چليصدا
 !! بعد از آنی سرخوردگي شد برامانی باال رفت اما پشدستش
 لی را به خانه تحمینی غمگي فضادهی خشکيبرگ ها. را درآورد و در را باز کرددیکل. کردبشی را در جدستش

   وارد خانه که. کردی نمی سال ها درآن خانه زندگیانگار که کس.کرده بودند
 .دی دونهی به سمت شومشد

تب داشت،سر . بدنش را حس کندی داغی توانست به راحتیخودش هم م. اش گذاشتیشانی پي را رودستش
 ! داشت،سر درد داشت،ضعف داشتجهیگ

 آب پرتقال درست کند و با قرص و شربت به دستش شیبرا.ر در تختش نگه دارد نبود که او را به زوی کساما
   خودش بود. کس نبودچیه. درست کندشی نبود که سوپ داغ برایکس.بدهد

 !! خودشو
 یدوش آب گرم.وارد حمام شد. بلند شدشیاز جا. چهار سال گذشته بود اما همچنان داغش تازه بودنکهی ابا

   زمستان و.دی پوشی می در خانه شلوارك و رکابشهیهم. آمدرونیگرفت و ب
 عمرش ی سرماخوردگنی بدترنی ادیشا. آمدی با خودش کنار مدی بار بانیاما ا. نداشتی فرقشی براتابستان

    شلوار گرم کنشنیبنابرا. خشکش متنفر بودي و سرفه هاینی بزشیاز آبر.بود
 .م خشک کرد و به سمت آشپزخانه رفت را هشیموها. رنگ هم تنش کردی بافت مشککی.دی پوشرا
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 سوپ را آماده لیوسا. ماهر بسازدي بود که از او آشپزی کافییچهار سال تنها. پختی خودش غذا مي برادیبا
   ی صندلي گاز گذاشت و رويقابلمه را رو.کرد و شروع به پخت و پز کرد

 .نشست
 را همانطور گذراند که یقیدقا. توانست قرص بخوردی بود و نمیمعده اش خال. را با دستانش گرفتسرش

 :بدون نگاه انداختن به شماره جواب داد. بلند شدشیاز جا. تلفن آمديصدا
 الو-

 :دیچی در گوشش پی اش با مکث کوتاهیی دايصدا
 سالم جغله-

 : زد و گفتالشی دانیی دایشگی همي های به لودگيلبخند
 . جونیسالم دن-
حداقل اسممو کامل صدا . بهمیگی که نمیی؟ دا!گهی دهی اغهی جون چه صیدن..به قرآن تو موندم تی تربيتو+

 !بزن بابا
 : کرد و گفتی آرامي خنده

 ! راحت ترهیدن..الی نه دانیینه دا.. چرخهیخب تو دهنم نم-
 : و گفتدی هم خندالیدان
 صدات چرا گرفته توله؟-

 : صورتش را جمع کرد و گفتپارسا
 !سرما خوردم-
 : و گفتدی بلند خندالیدان
 !  هامی خوبي خونه من؟من لَلِه يومدیچرا ن!ي ماهشو سرما خورد11 ماه سال 12تو هم که از -

 : اش را خاراند و گفتیشانی پپارسا
 ..!ایتو ب..حسش نبود-
 : گفتالیدان
 ..فعال شرت کم..بشمار سه اومدم-

 بود و لی وکالیدان.ستیکرد که امروز هم تنها نخدا را شکر . زديلبخند.دیچی پی ممتد در گوشي بوق هايصدا
 . سر بزندشی تنهاي داشت تا به خواهر زاده یکمتر وقت اضاف
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 سن و سال پارسا بود که پدرش نیدر هم!ي مادری ب،دردي پدریدرد ب. بوددهی را کشیی هم درد تنهاخودش
   به خارج رفت. ماه مادرش را هم از دست دادکیپس از گذشت .فوت شد

 . بازگشترانی خبر فوت خواهرش را دادند سر خورده به ایکه وقت.لی تحصيبرا
 خواست باز هم یدلش نم. به خارج نرفتگریاز آن پس د. چقدر ناراحت بود از مرگ خواهر و شوهر خواهرشو

    مانده بودی باقشی که برایتنها کس. را از دست بدهديگری دزیعز
 . زاده اش بودپارسا،خواهر

*** 
 را هم باز کرد و يبعد در سالن ورود. بلند شد و در را بدون حرف باز کردشی که آمد،پارسا از جافونی آيصدا

 . رفتنهیدوباره به سمت شوم
 .دیچی دور خودش پشتری نشست و پتو را بنی زميرو

 سالاااام--
 : بشاش نگاه کرد و گفتالی باز به دانمهی نیی و با چشم هابرگشت

 ؟ي آوردنی چنایا) اشاره کرد و ادامه دادالیبا سر به دست دان(؟؟یخوب..سالم-
 کرد یحالش از آنچه که فکرش را م. گذاشت و به سمت پارسا رفتنی زمي ها را روی خوردنکی پالستالیدان

 : پارسا گذاشت و گفتیشانی پينگران دستش را رو.بدتر بود
 پاشو ببرمت دکتر..پاشو-

 خوبم..امینه نم--
 : کرد و دستش را برداشت و گفتی اخمالیدان
 !هی چه خوب بودننیا.. چشات گود افتادهریز..يسوزی تو تب مي؟؟داریخوب-

 : و گفتدی اش را باال کشینی آب بپارسا
 الیخیب-
 :همزمان گفت. پارسا را گرفت و بلندش کردي بازوری زالیدان
 ..! مواقعنی هميدکتر رو گذاشتن برا.. شمی نمالیخیب-
 بروند که پارسا رونیخواستند از خانه ب. لباس کمکش کرددنیدر پوش.ا را مجبور به دکتر رفتن کرد زور پارسبه

 :گفت
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 یچی هشبیاز د.. شمی هالك میدارم از گرسنگ! سوپ درست کردمسادمی وایکل..می ناهار بخورسایحداقل وا-
 ! نسکافههینخوردم جز 

 :با اخم به سمت پارسا رفت و گفت. در را بستالیدان
 تی بسترياریشانس ب..يای از پا در مي داری سرما خوردگهیبا !ي شدفی چقدر ضعنی؟ببیستیچرا فکر خودت ن-

 !چارهینکنن ب
 : به کمرش داد و گفتی هم هلبعد
 برو بخور-

 : و گفتالیبرگشت سمت دان.ختی خودش سوپ ريبرا. آرام به سمت آشپزخانه رفتپارسا
 زم؟ی تو هم بريبرا-
 . نه تکان داديرا به معنا فقط سرش الیدان

 الی خورد تا بلکه دانیآرام آرام م.دیچقدر به جانش چسب. نشست و مشغول خوردن سوپ شدزی مي آرام روپارسا
    ازی خوبيخاطره .دی ترسیاز آمپول و قرص نم. دکتر رفتن شودالیخیب
 ! رفتن نداشتمارستانیب

 او را شیمدام چشمش به بشقاب پارسا بود تا بالفاصله بعد از تموم کردن غذا. حرفا بودنی تر از ازی اما،تالیدان
    قاشق از سوپ رانیپارسا که آخر. کار را هم کردنیبه دکتر ببرد و هم

 سرعت نی را روشن کرد و با باالتريبخار. شدنیسوار ماش.دی دستش را گرفت و دنبال خودش کشالیخورد،دان
 . راندمارستانیبه سمت ب

*** 
 !! هم که قوز باال قوز شده بودجهیسر گ! کرد،در حد انفجاریسرش درد م. حالش خوب نبودپارسا

 . شدن بودهوشی در حال بی صندلي که روکردی مدام به پارسا نگاه مالیدان
 ! مقدم نوبت شماستيآقا-
 : داد و گفتیفی شانه پارسا گذاشت و فشار خفيآرام دستش را رو. سرش را تکان دادالیدان
 !پاشو نوبتته..پارسا-

 . بلند و حواسش را به پارسا جمع کردتی هم به تبعالیدان. بلند شدشی را باز کرد و از جاشی آرام چشم هاپارسا
 ی صندليپارسا آرام رو. زد و سرش را تکان داديدکتر هم لبخند. اتاق دکتر شدند و سالم کردندوارد

   نهیدکتر شروع به معا. داد و نگران به پارسا نگاه کردهی تکواری هم به دالیدان.نشست
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 : کرد و گفتینه،اخمیپس از معا.کرد
 ؟؟يندار.. گوشجه،دردیاحساس حالت تهوع،سرگ-

 : صورتش جابه جا کرد و گفتيدکتر ماسکش را رو. حال سرش را به نشانه مثبت تکان دادی بپارسا
 !ی شي بستردیبا..یآنفوالنزا گرفت-

 :اصله گفت بالفپارسا
 .. تونمینم..نه-
 : کرد و رو به پارسا گفتی اخمعی که در شوك بود سرالیدان
 ..! بعداي بذار براي داريهر کار.. االننیهم..ی شی مي تونم؟؟تو بستری نمی چیعنی-

 ! قسمش داده بودیعمو عل. انداختنیی سرش را پاپارسا
با هر .کردی خس خس مشینفس ها.تخت افتاده بود ي حال تر از قبل رویپارسا ب. انجام شدي بستري هاکار
 .شدی اش پخش منهی در قفسه سیبی درد عجدیکشی که مینفس
 نشود؛امکان کیهر چه دکتر و پرستار ها گوشزد کردند که به پارسا نزد. نشسته بودی صندلي کنارش روالیدان

 !مبتال شدن او هم هست،گوش نکرد
 : و گفتدی کششی لب هاي را روزبانش

  دکتر؟یرفتیتو نم.. اومدم خونه اتی اگه من نمیعنی-
 . نگاه کردالی به دانرهیفقط خ. حرف زدن نداشتيبدنش کرخت بود، داغ بود و حوصله . حال بودی بپارسا

 : تخت پارسا شد و گفتکینزد. وارد اتاق شدپرستار
 ؟ي نفس نداریاحساس تنگ-

 پارسا ینی دهان و بي را درآورد و روژنی تخت ماسک اکسپرستار از کنار. تکان داددیی تاي را به نشانه سرش
 : گفتالیپرستار رو به دان.دیکشیبا ولع نفس م.بعد هم روشنش کرد. کردمیتنظ

 یو چون امکان مبتال شدن شما هم هست ما نم..ستیاالن وقت مالقات ن..نی اتاق بموني تونی تونیشما نم-
 ..رونی بدییلطفا بفرما..نی اتاق باشي شما تومی بذارمیتون
 ! کرد پرستار را متقاعد کند،موفق نشدی هر چه سعالیدان
 : خش دار پارسا متوقف شدي برود که با صدارونی از در بخواستیم

 !!امی تونم بینم..بگو.. بهشوني جورهی..آقاجون..فردا برم خونه..قول دادم..یعمو عل..به--
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آخر هم با خودش کنار ! به منزلشان برود؟ایخودش فکر کرد زنگ بزند با . را تکان داد و از اتاق خارج شدسرش
 .آمد که زنگ زدن بهتر است

 : بوق تماس برقرار شد4بعد از . مقدم را برداشت و تماس گرفتی علي پارسا،شماره ی گوشنی مخاطبستی لاز
 الو-

 : را صاف کرد و گفتشیصدا
 !یمی عظالیدان.. المیدان.. مقدميسالم آقا-
 : گرم و مشتاق گفتی را شناخت با لحنالی که دانیعل
 !ي از ما کرديادی عجب ؟چهیخوب.. جانالیسالم دان-

 .. تماسم مربوط به پارساستنی الیراستش دل..ام.. خوبن؟ن؟خانوادهیشما خوب..ممنون--
 : مضطرب گفتی با لحنالی داني های توجه به احوال پرسیب.. نگران شدیعل
  شده؟يزیچ-
 : گفتی لحن گرم باالیدان
 شیبه زور راض.. سوختیداشت تو تب م..حالش خوب نبود.. پارساشیمن امروز رفتم پ..خب!هم آره،هم نه-

 .. داد که آنفوالنزا گرفتهصیدکترم تشخ..مارستانیکردم آوردمش ب
 تر از نگران. خطرناك باشدتواندی آنفوالنزا گرفته نشود چقدر مي دانست که اگر جلویم. خودش دکتر بودیعل

 :قبل گفت
 االن حالش خوبه؟؟-

فقط ..کشهی به زور نفس میحت..سی خوب نادیحالش ز.. کردنشیبستر..بود A  واال چون آنفوالنزاش از نوع--
   هیو .. صادق خاني خونه ادی به شما قول داده بای بود که گونیناراحت ا

 .از من خواست که بهتون خبر بدم.. قولش زدهری زییجورا
 : گفتي با لحن قدرشناسانه ایعل
  جانالی دانيدستت درد نکنه که خبر داد-
 !!!دیدی لبخند او را از پشت تلفن نمی زد،هر چند که علي لبخندالیدان

 :گفت
 . بودفهیوظ.. کنمیخواهش م-
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 زد رونی پس از قطع کردن تلفن بالفاصله از مطب بیعل. کردندی خداحافظگری دکی حرف زدن از ی از کمپس
 . کندمی فردا تنظي قرارها را براي اش گفت که همه یبه منشو 
 دنیمستخدم خانه،آقا رجب که از د. باز کرد و وارد شددیدر را با کل. صادق خان راندي سرعت به سمت خانه با
 : متعجب شده بود گفتیعل
  افتاده؟یاتفاق..سالم آقا-
 : بالفاصله گفتیعل
 آقاجان کجاست؟..نه..سالم-
 نشسته بود و ی صندلي که رودیاز دور پدرش را د. قدم تند کردیعل. سمت پشت عمارت اشاره کرد رجب بهآقا

 . گفتیسالم.خواندیروزنامه م
 : خان متعجب سرش را باال آورد و گفتصادق

 ؟؟ی مطب باشدی االن نبا؟مگهیکنی مکاری چنجایا..سالم-
 : سرش را تکان داد و گفتیعل
 .. کردنشی بسترمارستانیگفت پارسا آنفوالنزا گرفته ب.. بهم زنگ زدیمی عظالیدان-

 :نگران گفت. بلند شدشی خان از جاصادق
 حالش خوبه؟-

 !کشهی به زور نفس می حتگفتی مالی دانیول..دونمینم--
 : لب گفتری کرد و زی خان اخمصادق

 ! کله شقيپسره -
*** 

 کیهمه و همه دست به دست هم داده بودند تا از پارسا .. درد،تب و لرز وجه،گلوی تهوع و سرگسردرد،احساس
 !جنازه بسازند

 .شدی مشی مانع باز کردن پلک های حالی کرخت بودن و بد؛امایشنی را از اطرافش میی صداهایگاه
 دست ي را روی دستيگرما.شدی مکی که به او نزدیی قدم هايپشت بندش صدا. باز شدن در اتاق آمديصدا

   یسع. گرفتی دوست داشتني از آن گرمایحس خوب.سردش احساس کرد
 پس از گذشت چند یول.دیاول همه جا تار بود و سف. چشمانش را باز کرديآرام آرام ال. پلکانش را باز کندکرد

   آرام. آب بالش سفت خشک شده بوديگردنش رو. جا واضح شده،همهیثان
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 ! صادق خان گره خوردي رهی در نگاه خمارشینگاه ب. کردلی را به راست متماسرش
 ي بازیبا پارت. زدي نوه اش،لبخندنیزتری باز عزمهی چشمان ندنیصادق خان با د. را نداشتی واکنشچی هحال

    ورود به اتاقي توانسته بود اجازه مارستانی کردن آشنا در بدای و پی عليها
 تر زد و ظی غليلبخند.کردی نگاهش مرهیپارسا خ. جان پارسا قلبش فشرده شدی جسم بدنیاز د.ردی را بگپارسا

 :آرام گفت
  پسرم؟يبهتر-
پارسا .کردی خس خس مژنی با ماسک اکسی حتشینفس ها!بلکه بدتر است.ستی که حالش بهتر ندانستیم

   ی صندليصادق خان رو. تکان داددیی تاياما،ناخودآگاه سرش را به نشانه 
 : و گفتنشست

 ! پسرجاني دنده اکیچقدر تو کله شق و -
 :ماسک را برداشت و گفت. سرش را کج کردپارسا

 !نیریبگ..هم آنفوالنزا..شما..ممکنه..رونی بنیبر-
 : زد و گفتيصادق خان لبخند. گرفته بودشی صداچقدر

 . سرتيفدا-
 ی نفسژنی دهانش گذاشت و دوباره از حجم اکسيماسک را رو. حالش را نداشتیعنی. نزدی حرفگری دپارسا

 .شدی مدی اش تشدنهی و درد قفسه سکردی سرفه میگه گاه.دی کشقیعم
 دانست یم.کردی افتاد اما بالفاصله بازشان می هم مي روشیکه پلک ها. بود به پارسارهی خان نگاهش خصادق

   یقیبه دستش فشار عم. خوابدی حضور اوست که پارسا نملیکه به دل
 : زد و گفتيصادق خان لبخند. برگشت و به صادق خان نگاه کردیپارسا با مکث کوتاه.داد
 !بخواب..بخواب باباجان-

 بر يبوسه ا. بلند شدشی از جایقیصادق خان بعد از دقا. فرو برودقی عمی بود تا پارسا به خوابی کلمه کافهمان
    صحبت بود که با گرمالی با دانیعل. پارسا زد و از اتاق خارج شدیشانیپ
 : و گفتدی کششی به لب هایصادق خان زبان. بلند شدتی هم به تبعالیدان. بلند شدشی صادق خان از جادنید
  بخش؟ارنشی می کیدونینم-
 : پدرش زد و گفتی به نگراني لبخندیعل
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 فعال دمی که من ازش دی حالنیبا ا.. به مقاومت بدنش دارهیبستگ.. روزه داره4،5 دوره هی يماری بنیا-
 ! بخشارنشینم

 : و گفتدی کشی خان آهصادق
  مونمی مششیامشب پ-
 : بالفاصله گفتالیدان
 .. مونمی مششیمن پ.نی شما زحمت بکشستی نيازین-

 : گذاشت و گفتالی داني شانه ي خان دستش را روصادق
 !ستی که نبهیپارسا نوه امه،غر..تو برو به کارت برس پسرم-
 به خانه بازگشته بودند و صادق خان کنار الی و دانیعل. رفتی میکیهوا داشت رو به تار. نزدی حرفگری دالیدان

 .تخت پارسا همچنان نشسته بود
 ی نمادی شد،ازی هرگز سرد نمدی که شایداغ.شدی افتاد داغ دلش تازه می پارسا مي بار که چشمش به چهره هر

   گردن او انداخت؛قلبش از که پارسا مرگ پدر و مادرش را یهنگام!رفت
 فرستاد ی مرگ فرزندانش را بخواهد؟بارها خودش را لعنت مي شد که پدریمگر م. نوه اش شکستیسنگدل

   که از شانس بدشان. را به زور به خارج فرستاده بودنیکه پسرش حس
 آن دی اگر ق گفتیبارها به خودش م. و معصومه هر دو جان باخته بودندنی سقوط کرده بود و حسمایهواپ

   پارسا او را قاتل. افتادندی اتفاق ها نمنی از اکی چی را زده بود،هییقرارداد کذا
 ي و از آنجا بر رورفتی پشت بام مي سرتق،که بااليحاال همان پارسا.زدی نمی و به او انگ پول پرستدی نامینم

    شدن به آن خانه همکی از نزدی حتخت،ی ری خانه آب ميسر اعضا
 دنی چهار سال،بارها دلش هوس به آغوش کشنی ایدر ط.دی از اعماق وجودش کشیآه. کردی ميخوددار

    و به همان از دورشدی مروزی هر بار غرورش بر دلش پکرد؛امایپارسا را م
 !کردی اکتفا مدنشید

ر سال  پس از چهايماری بنی همي به بهانه رایخوشحال شد ز. پارسا خوشحال شدي لحظه از آنفوالنزاکی در
    بود،نوازش کردهدهی او را بوسی بود و حتدهی دکیجگر گوشه اش را از نزد

 .بود
 !نهی پر از کدی بود پر از غرور،پر از غم و شایبلکه جوان. آن نوجوان سر به هوا نبودگری پارسا داما
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 که چرا با پسر چدی توانست گوشش را بپی نمگرید. کندهی او را تنبنی کردن آوتی توانست بخاطر اذی نمگرید
 ! دعوا کرده استیفالن

 ...!جز صبر،صبر،صبر. توانست بکندی نمي کارچی هگرید
*** 

رو تخت چهار زانو نشسته بود و به . بوديحالش رو به بهبود. گذشتی روز م4 مارستانی شدنش در بي بستراز
 ! شده بودرهیافق خ

 . شودی طيماری بي دوره یاند تا به قول عموعل رفت اما مجبور بود در اتاق بمی طول روز حوصله اش سر مدر
 و پتو را تا دی تخت دراز کشيرو. بود که او را به بخش آورده بودندي روزنیاول. شده بودفی به شدت ضعبدنش

    برخوردي خوش صدايچشمانش را بست و از آوا.دی چانه اش باال کشریز
 ! باران به پنجره لذت بردقطرات

 : چشمانش را باز کرد و گفتدی در اتاق را که شنيصدا
 دییبفرما-
 : وارد شد و گفتي با لبخندالیدان
 ورودت بمونه،االن ي تو اتاقت در بزنه و منتظر اجازه ادی بخوادی می وقتی که کسيکردی بار آرزو مهی ادمهی-

 !ي نرایدلم برات سوخت گفتم آرزو به دل از دن
 : زد و گفتي لبخندپارسا

 ! بودی جالبیلیحس خ..دستت درد نکنه-
پارسا خنده . سرش قالب کردری گذاشت و دستانش را ززی مي را روشیپاها. مبل درون اتاق نشستي روالیدان
 : کرد و گفتيزیر
 !بد بهت نگذره-
 : از چشمانش را باز کرد و گفتیکی حرف پارسا نی که چشمانش را بسته بود با االیدان
باور کن به عشق . به خودم بگویقصد ازدواج داشت.مهرت بد به دلم افتاده! چه کنم که خرابتمیول..گذرهیم-

 ! دمی متی جنسریی تغرمیخودت م
 : گفتي مبل نشست و جدي صاف روالیدان. عق زدن درآوردي صورتش را جمع کرد و اداپارسا

 ! رو دستمونی مونی میشی پسر مریپ.. باال پارسارهیداره سنت م-
 : حواله کرد و گفتالی به دانی دستپارسا
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  و دو سالته؟ی تو که سای پسرم ریبعد من پ.. سالمم نشدهکی و ستیهنوز ب.برو بابا-
 : زد و گفتي لبخندالیدان
 !کی و یس.. پسرمکی و یس-

پارسا با خودش فکر . باشد وارد شدی منتظر جواب کسنکهیدکتر بدون ا. در اتاق به بحثشان خاتمه داديصدا
 ! تر بودنی سنگزدی که اگر در نمکرد

 : زد و گفتي رفت لبخندی همانطور که به سمتش مدکتر
 ؟ي نداریمشکل.. که حالت بهترهنمی بیم..خب خب-

 : سرش را تکان داد و گفتپارسا
 .. خوبهیهمه چ-

 زد و ي لبخندالی به دانطنتیپارسا با ش. در مورد رشته و سن پارسا از اتاق خارج شدی فضولی پس از کمدکتر
 :گفت

 .. آدمم حسابت نکردادیخوشم م-
 : زد و گفتي هم لبخندالیدان
 ..شات آپ پسرم-

*** 
 : لباس هارا به سمتش پرت کرد و گفتکی پالستالیدان
 ..ي درمون آوردیاز کار و زندگ..میبپوش بر-

 . انداختنیی کرد و سرش را پاي لب تشکرری زپارسا
 . زده استي منظورچی حرف را بدون هنی دانست که ایم. اش بودیی داالیدان. گرفتدلش

 اش يبلکه از بهبود.زدندی حرف را به او نمنیاگر مادر و پدرش بودند هرگز ا. بر دلش نشستیبی غم عجیول
 . کردندی میابراز خوشحال

 پیز. را عوض کردشی را گرفته بود،لباس هاشی که گلویپارسا با همان بغض. رفترونی از اتاق بالیدان
    را سفت کرد و از اتاقشی هایبند کتون.دی چانه اش باال کشری را تا زشیپالتو

 داشتند،دستش را ی قدم بر میهمانطور که کنار هم به سمت در خروج. به پارسا زدي لبخندالیدان. رفترونیب
 :دور شانه پارسا انداخت و گفت

 ..يری کله پاچه بهت بدم جون بگهی میبر-
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 : گفتعی سرپارسا
 ..اه فکرشم نکن-
 و به زور به خوردش کردی متی او را اذشهیاما هم. که پارسا از کله پاچه متنفر استدانستیم.دی خندزی رالیدان
   ی بدش ممارستانی بياز فضا. انداخته بودنییپارسا سرش را پا. دادیم

 : آمدالی دانيصدا.آمد
 ..پدر بزرگت..پارسا-

 آن خواستیدلش نم. شدندی مکی افتاد که به او نزدیچشمش به صادق خان و عموعل. سرش را باال آوردپارسا
   ی عموعليصدا. انداختنییسرش را پا.مخصوصا صادق خان را.ندیها را بب

 :دی شنرا
 ؟يمرخص شد..سالم پارساجان-
 :  دلش گفتدر
 "ست؟یمعلوم ن- "
 : به زبان آوردیول
 ..بله-
 . پارسا گرفتي از پهلویشگونی نالیدان

صادق خان . نثارش کردی هم اخمالیدان. نگاه کردالیسرش را چرخاند و به دان. صورتش جمع شدی کمپارسا
 : زد و گفتيلبخند

 .. مني خونه می برایب..پارسا باباجان-
 : آب دهانش را قورت داد و آرام گفتپارسا

 .. خودمون راحت ترميممنون خونه -
 : پارسا گذاشت و گفتي شانه يرو خان دستش را صادق

 .. خودتهياونجا هم خونه -
 : و گفتدی کششی به لب هایزبان.قتلگاه خاطراتش بود.آنجا خانه اش نبود.نبود

 ! زنمی بهتون سر مامیم..امیم..بعدش.. رم خونه خودمونیحاال فعال م-
 : خان با همان لبخندش گفتصادق

 حتما؟-
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 : بار پارسا سرش را باال آورد و مصمم گفتنیا
 ..!حتما-

*** 
 . کرد و وارد خانه شدی خداحافظالی داناز

 نی سنگي مجبور نبود هواگریخوشحال بود که د.دی کشیقی کاناپه پرت کرد و نفس عمي را روخودش
 :دیکجا بود مادرش که بگو.چشمانش را بست. را تحمل کندمارستانیب

 .. رو عوض کن بعد لم بده رو مبلتیرونی بيپارسا اول لباسا-
 . کنديری را تکان داد تا از هجوم خاطرات به مغزش جلوگسرش

 يقطرات آب که به تنش خورد جان تازه ا.حوله را برداشت و وارد حمام شد. بلند شد و به اتاقش رفتشی جااز
 .گرفت

 .به سمت اتاقش رفت. داد و از حمام خارج شدتی رضاي اقهی دق45 دوش کی از پس
 !یشگی همی مشکي هم همان لباس هاباز

 آب را ری گذاشت و شنکی و قابلمه را در سدی کشیهوف. گاز بودي سوپ همانطور رويقابلمه . آشپزخانه شدوارد
 :  لب به خودش گفتریز.ظرف ها را شست.باز کرد

 "! کم ندارميزی چییاز کدبانو- "
 نه به آن ی را داشت ولینی بزشیهنوز هم آبر.چشمانش را بست.دی تخت دراز کشي سمت اتاقش رفت و روبه

 !شدت
 الی از طرف دانامیپ. شلوارش درآورد و خواندبی را از جی بلند شد و گوششیاز جا. اش آمدی گوشامکی پيصدا
 : بود
انقدم دل سنگ .. بودمارستانیوز همش ب چند رنیگناه داره ا.. صادق خاني خونه يپارسا حتما بر..سالم"

 "!نباش
 : و نوشتدی کشیهوف

 " رمیباشه امروز م..سالم"
 . نگاه کردواری ديبه ساعت رو. پرت کردزی مي را رویگوش

چون اگر . شدن هوا به خانه برگرددکی گرفت که ساعت چهار برود و قبل از تارمیتصم. بودقهی دق14:20 ساعت
    همدی داشت و شای شام نگهش مي رفت حتما صادق خان برای مرترید
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 از درس خواندن درش ی کافيآنفوالنزا به اندازه . پهن کردنی زمي را برداشت و روشیکتاب ها! خوابيبرا
 !الی مانند دانقایدق. وکالت بوديدانشجو.آورده بود

 شی هالی هم که باعث تنفر فامیلی از دالیکی.رفتی میاهی خواند که چشمانش سی اوقات آنقدر درس میگاه
 ! بودنی شد همیاز او م

 . سرگرم کردشی را با کتاب و جزوه هاخودش
به سمت لباس . بلند شدشی از جاعی سر16:30 ساعت دنیبا د. به ساعت کردینگاه. به بدنش دادی و قوسکش

   ی مشکي و پالتوی مردانه مشکرهنی پ،ی مشکنیشلوار ج. رفتشیها
 :  لب گفتریز.رنگش

 "اهیکالغ س- "
 . زدرونی برداشت و از خانه بزی مي اش را از رویگوش. کردی آرامي خنده

 . آمدنشيچشمش که به در بزرگ خانه افتاد به خودش لعنت فرستاد برا. صادق خان دربست گرفتي خانه تا
 . را زدفونی آيدستش باال آمد و آرام دکمه . در زدنيدو دل بود برا. به سمت در قدم برداشتآرام
 : گفتیی صداهی از چند ثانپس

 ه؟یک-
 !دی جوان بود،شاي دختريصدا. شناختینم

 : را صاف کرد و گفتشیگلو
 ..پارسام-

 در گذاشت و آرام بازش کرد و وارد يدستش را رو. باز شدیکی چلي در با صدای از مکث کوتاهپس
   ی تداعشی اش برای خانه افتاد تمام خاطرات بچگاطیچشمش که به ح.شد
 !! کردن آنمی و قانی عروسک آونی باغچه،دزدی خانه،آب پاشي هاشهی کردن ها،شکستن شيفوتبال باز.شد

 ! را زهر کرده بودندشیای که دنییلعنت به بغض ها. گرفتشی را به گلودستش
 :ي مرديپشت بندش صدا.دی دوی که به سمت او مدی سنگ فرش شني را رویی قدم هايصدا

 د؟یخودتون..آقا پارسا-
 : زد و گفتيلبخند.چقدر شکسته شده بود.نگاهش به آقا رجب افتاد. را باال آوردسرش

 ! کرده باشهریی تغافمی قادیفکر نکنم ز-
 : و گفتدی رجب پارسا را در آغوش کشآقا
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رگ آقا بعد از م.. هات سوت و کور بودطنتیخونه بدون ش.. بود باباجانی خالیلی چند سال جات خنیا-
 ..صادق خان کمرش شکست..نیحس

 ناخواسته پارسا دیرجب که فهم. آمدرونی انداخت و از آغوش آقا رجب بنییسرش را پا. رفتنی پارسا از بلبخند
 : عوض کردن بحث گفتيرا ناراحت کرده،برا

 ..صادق خان داخل منتظرته.. باباجانایب-
بر چهره اش . مبل نشسته بوديصادق خان رو.وارد خانه شد. بود دنبال رجب خان افتادنیی که سرش پاهمانطور

 . بودییاما در دلش غوغا. مهربان بوديفقط لبخند
 نی توانست بفهمد که آوی رنگش ميدر همان نگاه اول از چشمان درشت قهوه ا. نشسته بودي دخترکنارش

 . کرد لبخند بزندیسع.دی کششی به لب هایزبان.است
 :گفت

 ..سالم-
 : تر شد و گفتقی خان لبخندش عمصادق

 ..سالم پسرم-
 يبه خودش لعنت فرستاد که چرا بعد از باشگاه به خانه . انداختنیی گفت و سرش را پای لب سالمری زنیآو

 .صادق خان آمده است
 دست پارسا صادق خان. مبل کنارش نشستيبا اشاره دست صادق خان،رو. آرام به سمتشان قدم برداشتپارسا

 :را در دستش گرفت و گفت
 !یباالخره طلسم چهار ساله ات رو شکست-

 : عوض کردن بحث گفتيچشمش را دور تا دور خانه چرخاند و برا. سرش را باال آوردپارسا
 !هیهمون شکل..نجای نکرده ارییتغ-

 : زد و گفتي خان لبخندصادق
 ! کردنش مبالرو جابه جا کنهي فوتبال بازي نبود که به بهانه ی کسگهید-

 . نزنندستنی حرف از گذشته،نبودن،نگرید. که کال بحث عوض شوددی چه بگودانستی نمپارسا
 : به ساعتش کرد و گفتی نگاهنیآو
 .. برگردم خونه موندی باگهیآقاجون من د-

 : خان گفتصادق
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 امشبو بمون..بمون باباجان-
 : زد و گفتي لبخندنیآو
 ..امی مگهی روز دهی..اوردمیرسه دارم لباس فرم و کتابام رو نفردا مد..گهینه د-

 . آمدرونی گفت و از خانه بی آرام خداحافظنیآو. نگفتيزی چگری خان دصادق
 : خان رو به پارسا کرد و گفتصادق

 ؟ی امشبو بموني خوایتو هم نم-
 :فقط گفت. مانمی نمدی بگوامدیآنقدر مظلوم حرفش را ادا کرد که پارسا دلش ن.دی پارسا لرزدل
 .. شهی می چنمیحاال بب-
 .! در دل صادق خان روشن شددی امي حرف کور سونی همبا

*** 
 : زد و گفتيلبخند

 .. و ماتشیک-
 : زد و گفتي خان هم متقابال لبخندصادق

 !يبریاستادت رو م..ي کردشرفتیپ-
 : انداخت و آرام گفتنیی سرش را پاپارسا

 !می دیدرس پس م-
 . شب بود و پارسا همچنان نشسته بود10ساعت . وقت بودرید. به ساعتش کردینگاه

 ماند،اما واقعا شب ماندن در آنجا ی که نمدی آمد بگویدلش نم. کردی خان چقدر از آمدنش ابراز خوشحالصادق
 . فاجعه بودشیبرا
 : پا و آن پا کردن گفتنی ای کمبا
 .. آنفوالنزا چند جلسه نرفتم کالسبخاطر..فردا دانشگاه دارم.. برمگهیمن د..خب-

 قبول ي زودنی ای صادق خان بکردیفکر نم.پارسا تعجب کرد. زد و سرش را تکان دادي خان لبخندصادق
    لبشي زد که با حرف صادق خان لبخند روی خوشحالي از رويلبخند.کند
 :دیماس

 ..همه دعوتن..نجای ايایبعد از دانشگاهت م..فردا-
 : داد و گفترونی را با شدت بنفسش
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 ن؟ی شالیخیب..شهیحاال نم-
 لب ریز. جواب سوالش را گرفترهیو پارسا از همان نگاه خ. نگاهش کردرهی نگفت و فقط خيزی خان چصادق
 . بود از آمدنشمانیچقدر پش. گفتيباشه ا
*** 
 را در شیزانو ها.ت رفت و کنارش نشسنهیبه سمت شوم. کاناپه انداختي را در آورد و روشیپالتو. خانه شدوارد

   دستش را به. آمدیخوابش م.چشمانش خسته بود.شکمش جمع کرد
 صبح کوك 7 اش را راس ساعت یگوش. گذاشتشنی زميرو. مبل برد و برش داشتي کوسن روسمت

 . کوسن گذاشتي و سرش را رودیآرام دراز کش.کرد
 .دیبچسی به دل ماری سرد،بسي هوانی آن هم در انهی در کنار شومدنیخواب
 اش از خواب ی آالرم گوشيصبح با صدا. شد و خوابش بردنی پلکانش سنگقهی از گذشت چند دقپس

   دست و. بلند شدشیاز جا. دادیدستش را به گردنش گرفت و ماساژ آرام.دیپر
در . نداشتي چايحوصله . خوردری دو،سه لقمه نان و پنیلی میبا ب. را شست و به آشپزخانه رفتصورتش

    دریدست.دی را پوششیلباس ها.به سمت اتاقش رفت.دی خریدانشگاه از سلف م
تا شروع . به ساعتش کردینگاه.وارد دانشگاه شد.به سمت دانشگاه رفت. زدرونی و از خانه بدی کششیموها

    راشی ها نشست و چشم های از صندلیکی يرو. ساعت مانده بودمیکالس ن
 .بست
 . پرت شودي با شدت به کتفش خورد که باعث شد تا حدودی دستقهی از گذشت چند دقپس
که . شوخ طبع و خنده رواری بود بسي پسراریکام.دی را داری خندان کامي افهی را باز کرد که قشی چشم هاعیسر

 !اوردی و دپرس بودن در بیانگار کمر بسته بود که پارسا را از افسردگ
 : لبخندش پهن تر شد و گفتاریکام
 ؟یخوب..کیعل-

 : صاف نشست و آرام گفتشی در جاپارسا
 !ی خوبشهی؟ تو هم که هم..تو..ممنون خوبم..سالم-

 : کنار پارسا نشست و گفتاریکام
 ..ستمیاتفاقا امروز اصال خوب ن-

 : متعجب گفتپارسا
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 چرا؟-
 : اشاره کرد و گفتي دستش را باال آورد و به دختراریکام
 زد تو فیبا ک.. دادمیرفتم بهش درخواست دوست..ازش خوشم اومده..کاستیاسمش رون..اون دختره هست-

   يرادی و ابیآقا به نظرت من ع) برگشت سمت پارسا و ادامه داد..(صورتم
 دارم؟
 : که خنده اش گرفته بود گفتپارسا

 ..فکر نکنم..نه..دونمینم-
 : صاف نشست و گفتشی دوباره در جاالریکام
 .! بوداقتی لیپس دختره ب..خوبه-

 : بلند شد و گفتشیاز جا. به ساعتش انداختینگاه. گفتيدی لب شاری زپارسا
 ..شهیاالن کالس شروع م..میپاشو بر-

اما . اول نشستفی ردشهیپارسا مثل هم.هر دو به سمت کالس رفتند. بلند شدشی از جای بدون حرفاریکام
 . به ته کالس رفتاریکام
 در کالس استاد یکس. با ورود استاد کالس در سکوت رفتنکهی سرش بود تا اي در کالس توزی ري پچ هاپچ

 .زدی حرف نمیمحب
 خوب گریاما با پارسا و چند نفر د. بداخالق را رسانده بودي کلمه ی واقعي بود که معنایی آن استادهااستاد،از

    به تخته بودرهیهش خپارسا نگا!دی بخاطر درس خوان بودنش بود،شادیشا.بود
 . را داشتلی برخورد با فاميدلشوره .دی فهمی نمزی چچی در اصل هاما
 ي خنده لی که دلدی فهمیوقت. حواسش را جمع کردیکم. کالس به خودش آمدي بچه هاي خنده ي صدابا

    بار توجه اش را به بچه ها ونی و ادی کشی هوفستی کالس،او نياعضا
 . داداستاد
 :زدی بود که حرف ماری کامشهی هممثل

 ..کننی دولت هم دارن روح و روان مارو ترور مي مامورهای روزا حتنی؟ایدونیاستاد م-
 : را باال داد و گفتشی ابروهای محباستاد

 ..شمیواضح تر بگو متوجه منظورت نم-
 : به غبغبه انداخت و ادامه دادي باداریکام
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 یکل.. گرفتمسیپل.. رفت باالنمی سرعت ماشابونی خيتو..شب بود.. بد داشتمیلی روز خهی روزیخب مثال،من د-
   شبیاون د.. ام کردمهی مجاز جرریهم بخاطر نبستن کمربند و سبقت غ

 .. کنهمهی نداره که بخاطر سبقت و کمربند منو خداتومن جریلیدل.. و روان منو ترور کردروح
 : چانه اش زد و گفتری دستش را به زی محباستاد

 ..هیجالب شد قض-
 . آمد در بحث بچه ها شرکت کندیبدش نم. کردي تک خنده اپارسا

 : را باال برد و گفتدستش
 رو بدم؟) اریکام( یی رضاي تونم جواب آقایمن م..استاد-

 . مشتاق سرش را تکان داداستاد
 : با همان لبخند گفتپارسا

 حفظ جون يکه برا.. شهی بهت آموزش داده منی قواني سرهی..یانندگ و ریی راهنمامی تعلي ری میشما وقت-
    مدركهی بهت ی شی آزمونش قبول مي تو تویوقت..انتهیخودت و اطراف

حاال ..ی بشهی تنبدیبا..يری گی مدی رو نادي انجام بددی رو که باینی تو اون قوانیوقت..نامهی دن به اسم گواهیم
   نگی به پارکنتی تونه فرستادن ماشی باشه،ممهی تونه جری مهی تنبنیا

 ! تونه ترور روح روانت باشهی مای) با خنده ادامه داد(باشه،
 : کرد و گفتاری سرش را تکان داد،سرش را به سمت کامتمندی رضای محباستاد

 ؟ي بهش بدي داریچه جواب.. روگفتي استدالل قوهیمقدم -
 : به سمت پارسا آمد و گفتاریکالس که تمام شد کام.د کری آرامي نگفت و فقط خنده يزی چاریکام
 ؟؟؟يشدی امروزم الل مي مردی مي ساکت بودشهیتو که هم..یهالك ش-

 : و گفتدی خندپارسا
 .. نکنمعتی اومد ضافمیآخه ح-

 کی. گرفتشیراهش را به سمت سلف پ. زدرونی کرد و از کالس ببشی دستش را در جيگری حرف دبدون
    انداخت ونییسرش را پا. نشستزهای از میکی ي و رودی خرکی و کيچا

 : به خودش آمدي دختريبا صدا. دوختي چاي را به بخارهانگاهش
 نجا؟ی انمی شه بشیم-
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 شد و دهی عقب کشیصندل. را باال انداختشی تفاوت شانه های به دختر کرد و بعد بینگاه. را باال آوردسرش
 . نشستی صندليدختر رو

 : دختر آمديصدا.دی از آن نوشي را باال آورد و جرعه اوانی لپارسا
 !ی درسخونیلی خدمیشن-

 و دی کششی به لب هایزبان. بود؟دهی کششی بحث مزخرف را پنی که اخواستیچه م. را به دختر دوختنگاهش
 :گفت

 منظور؟-
 : را باال انداخت و گفتشی شانه هادختر

 .. ندارمیمنظور خاص-
 : سرش را تکان داد و گفتپارسا

 ..آها-
 . کردی به دختر نگاه می چشمریز.دی نوشي کرد و جرعه اکی نزدشی را به لب هاوانی لدوباره

 : گذاشت و گفتزی مي را رووانیل
 نه؟..نی بگنی خوای ميزیچ-

 : گفتعی سردختر
 . آرهیعنی..نه-

 ! برمدیمن کار دارم با.دیخب زودتر بگ--
 : پا و آن پا کرد و گفتنی ای کمدختر

  شه شماره تون رو داشته باشم؟یم..خب..ام-
 : متعجب گفتپارسا

 ؟ی چيبرا-
 : آب دهانش را قورت داد و گفتدختر

 !رمی درسا ازتون کمک بگي سرهی يبرا-
 : نافذ به دختر انداخت و بعد گفتی نگاهپارسا

 ..ستی نیمشکل-
 : زد و گفتيبخندل. کردادداشتی عی اش را گفت و دختر سرشماره



         رمان کوه درد                                                      اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 31 

 .. هستمی فرهاندایش-
 : زد و گفتی مصنوعي لبخندپارسا

 پارسا مقدم.دیمنم که فکر کنم بشناس..خوشبختم-
 . سرش را با لبخند تکان داددایش
 .. برمدی بارمهیمن د..دیببخش-
 . زدرونی از سلف بيگری بلند شد و بدون حرف دشی جااز
 .خسته کننده و کسل آور. بودریچقدر شهر دلگ. زدرونیاز دانشگاه ب. نداشتی کالسگری آن روز ددر

 . به تنش انداختیسرما که به بدنش نفوذ کرد،لرزش. نداشتیجانی هچی هگری دی زندگواقعا
وارد خانه که شد حس . شلوغ شهر،به خانه بازگرددي هاابانی هدف قدم زدن در خی بي گرفت به جامیتصم

 !یکنواختی دی،شای کسلدیشا. داشتيبد
تا عصر . اش بودی خالي پر کردن وقت هاي نداشت فقط برای مالازین. گشتی خودش دنبال کار مي برادیبا

 . گوش دادن سرگرم کردکی خواندن و موزدن،درسی دونیزیخودش را با تلو
 یدست.دی را پوششیلباس ها. بلند شدشیاز جا. دادندی را نشان م19:20عقربه ها ساعت . به ساعت کردینگاه

   ی دانست که اگر برود تاکسی شده بود و مکیهوا تار.دی کششیبه موها
 در تلفن ي مرديپس از چند بوق صدا. را گرفتسی سرویشماره تاکس.به سمت تلفن رفت. شودی نمدایپ
 :دیچیپ

 بله؟-
 خواستمی منی ماشهی دیسالم ببخش--
 اشتراکتون؟-

 : به کارت کرد و گفتی نگاهپارسا
-490 

 در ي زد و جلورونیاز خانه ب. کرد و تلفن را قطع کرديتشکر.دی آی منی ماشگری دقهی گفت که تا پنج دقمرد
    صادقي که آمد،بالفاصله سوار شد و آدرس خانه نیماش. ماندنیمنتظر ماش

 . را دادخان
 . شدادهی را داد و پسی سروی تاکسد،پولی به مقصد رسیوقت
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 یقینفس عم. در باز شدیبدون حرف. را زدفونیدستش را باال آورد و آ. رفتفونی سست به سمت آیی قدم هابا
    که با استقبال مواجهدانستیم.تنها بود. پدرش بودي ندهیاو االن نما.دیکش
 : لب گفتری اش گرفت و زیشانیدستش را به پ. کنندی نمی او ابراز خوشحالدنیاز د. شودینم
 آروم..آروم باش پسر-

 آقا يصدا. باز شديدر ورود. سنگ فرش ها لذت آور بودي روشی قدم هايصدا.سکوت بود. شداطی حوارد
 :رجب آمد

  تو هوا سردهایبدو ب..سالم پسرم-
 : را تندتر کرد و همزمان گفتشی زد و قدم هايلبخند

 ..سالم-
 که با چشمان اشک بار  افتادحانهیاول از همه نگاهش به عمه ر. کرد و سپس وارد شدی در مکثي جلودر

 .کردینگاهش م
 : زد و گفتيلبخند. در قلبش نفوذ کردی دلتنگحس

 سالم-
 برادر زاده اش تنگ يچقدر دلش برا.دی جلو آمد و پارسا را در آغوش کشحانهیر. جواب سالمش را دادندهمه

 !شده بود
 : صادق خان آمديصدا

 .. بعداي آبغوره گرفتنت رو بذار براحانهیر-
کنجکاو بود که بداند بچه ها . کردندیهمه با لبخند نگاهش م. زدي را پاك کرد و لبخندشی اشک هاحانهیر

 : مغزش را خواند و گفتحانهیکه انگار آقا بهرام،شوهر عمه ر.کجا هستند
 ..! پسرمششونی برو پي خوایاگه م..بچه ها طبقه باالن-
 . کردی جمع هم کالفه اش منی خواست،اما ماندن در اینم
 يبه پله ها. آمدیعرق کرده بود و نفسش تنگ م. سرش را تکان داد و از پله ها باال رفتی مصنوعي لبخندبا

    نداشتی چندان هراسچکدامی هدنیاز د.دی کشیقی نفس عمدیآخر که رس
 . پسر عمه راحله،ي جز هادبه

 عی به ضايدی شدلیم! ی راض بود مغرور و از خوديپسر. تا آسمان بودنی با راحله و شوهرش محمد زماخالقش
 . آمدیکردن افراد داشت و از همه بدتر تا سر حد مرگ از پارسا بدش م
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 ی مبل ها نشسته بودند و حرف مي که رودیهمه بچه ها را د. پله ها را هم باال رفتنی و آخردی کشیهوف
 .زدند، که با ورود پارسا سکوت کردند

 دختر عمو نی آوحانه،وی عمه ري بچه هاررضای و امنیرحسی عمه راحله،امي بچه هاای و هلهی و هديهاد
 :آب دهانش را قورت داد و گفت.یعل
 سالم-

 : گفتزی تمسخر آمی بلند شد و با لحنشی از جاي از همه هاداول
  خوش گذشت؟یی سال تنها4 نی ايتو..ي بزرگ شد؟؟چقدریخوب..ســـالم پارسا جااان-

 : لب گفتریز. پارسا آمدیشانی پي محو رویاخم
 یلعنت-

 : گفتعی سريهاد
 ؟؟ی گفتی؟چیچ-

 : تر شد و گفتظی پارسا غلاخم
 سالم.. نگفتميزیچ-

 : را باال انداخت و گفتشی ابروهايهاد
 ..آها-

 : آمدررضای اميصدا
 .. پارسا جاااننی بشایب-

 ي بندند از روی که به آخر اسمش می جاننی دانست ای منکهیاز ا. کردی حالش را بد مشانی گفتن هاجان،جان
 . کردی مجادی را در دلش ايتمسخر است حس بد

 که از همه بزرگ تر بود و نیرحسیام. انداختنیی از مبل ها نشست و سرش را پایکی ي قدم برداشت روآرام
 :صد البته خونگرم تر با لبخند گفت

 ؟یبازم مثل قبال درسخون و مثبت..یخونی وکالت مي داردمیشن..نمتی بی همه سال منیخوشحالم که بعد ا-
 : گفتي سرش را تکان داد و خواست جواب بدهد که هادپارسا

 !خرخون و سوسول.. کتاب بودي بشر همش سرش تونیا.. نندازادمی..اه اه-
 : و گفتدی کشی عصبیهوف

  گرفتن؟ی ازت تعهد منتییپس مثل تو خوب بود که هر روز بخاطر نمرات پا-
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 : گفتای بزند که هلی قرمز شد و خواست حرفيهاد
  تروخدادیبس کن-

 ! آوردی که حرص طرف مقابل را در مییاز آن لبخندها. پارسا آمدي لب هاي رويلبخند
 سال از 26 با نیرحسی امنشانیدر ب. نکرده بوديریی چندان تغشانی هاافهیق. بچه ها چرخاندنی را در بنگاهش

   22 ررضای و اميهاد. سالش بود24 که ایهلبعد از او .همه بزرگ تر بود
 . شد و از همه کوچک تر بودی سالش م15 که حدودا نی و در آخر آو19 هیسال،هد
 . اش را در آوردی احساس کرد گوشبشی که در جیبا لرزش. جمع را گرفته بودیبی عجسکوت

 : تماس را زد و گفتيبرقرار.شماره ناشناس بود.دی نگاه ها به سمت او چرخهمه
 الو-
 :دیچی در تلفن پي دختري صدای مکث کوتاهبا
 سالم-

 شما؟..سالم--
 یفرهان..دامیش-

 : گفتعی سردایبعد با شناختن ش. فکر کردی کمپارسا
 امرتون؟..یبله خانم فرهان..آهان-
 : گفتدایش
 ..می قرار بذارهی فردا ي خواستم برایخب م-

 . نگاه جمع در حال ذوب شدن بودری زپارسا
 : هم فشار داد و گفتي را روشی دندان هاتی عصباناز
 .می زنیباشه بعدا حرف م-
 : کرد و گفتی مکثدایش
 فعال..رمی گی بعدا تماس مدیببخش. بد موقع مزاحم شدمنکهیمثل ا-

 . از طرف پارسا باشد تلفن را قطع کردی منتظر پاسخنکهی ابدون
 ! لعنت فرستاددای گوشش برداشت و نگاهش کرد و در دلش هزاربار به شي را از روی گوشپارسا

 : گرفتی نگاهش را از گوشي هادي صدادنی شنبا
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به هزار خالف ..نی سن رها نکننی اي گن پسرارو توی مینچ نچ ه.. پارساجــان؟هیخبر..یخانم فراهــان..به به-
 ..شنی مدهیکش
 : کرد و گفتیظیاخم غل عیسر. پارسا قفل کرده بودمغز

 ..نذار حرمت ها شکسته بشه..يحرف دهنتو بفهم هاد-
 : کرد و گفتيزی تمسخر آمي تک خنده يهاد

  آخه؟ادی بر می چي عقده امِیتی بچه هیاز -
  باشد؟میتی که خواستیمگر خودش دلش م. پارسا مچاله شدقلب

 : گفتظی بالفاصله با غنی حسریام
 بس کن خواهشا..يهاد-

 : بلند گفتیی با صدايهاد
 عاشق يوگرنه فکر کرد.. برگشته که چتر بشه سر مال و اموال آقاجوننی اچارهی؟؟بی کنیچرا ازش دفاع م-

    آقاجون رو مسبب مرگ ننه باباشروزی که تا دنی ماست؟ايچشم و ابرو
  شده که نظرش عوض شده؟یحاال چ.. دونستیم

 :ند شد و گفت بلشیاز جا.رونی پارسا از حدقه زد بچشمان
 من يواقعا فکر کرد.. دونم و توی من مادی برونی بفتی از اون دهن کثگهی کلمه دهی ی عليبه وهللا ..يهاد-

  و مال و اموالشو بزنم به نام خودم؟؟نمی آقاجون بشي پاری که زنجایاومدم ا
 : زد و گفتي پوزخنديهاد

 .. کنم،مطمئنمیفکر نم-
 "نجا؟یچه خبره ا-- "

 : به سمت صادق خان رفت و گفتزدیپارسا که نفس نفس م. برگشتند و به صادق خان نگاه کردندهمه
  آوردم؟ي اگهی هر کوفت دای از ارث ی شما اسمشیمن از شما ارث خواستم؟من پ-

 : رفت و گفتي به هادي خان چشم غره اصادق
 ..معلومه که نه-

 : زد و گفتي پوزخندپارسا
 ام که قراره ی چندرغاز پولي من گدانی کنی من؟فکری کنی فکر منای هم مثل ا گــن؟شمای می چنایپس ا-

   بذار از همون..نیبب)  و ادامه داديبرگشت سمت هاد(بهم به ارث برسه؟ 
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 ی میاز چــ..يکردی مي حسودانتی به تمام اطرافتیاز همون بچگ..چارهی بیی تويعقده ا.. جوابتو بدماول
    کهی کني به اسم من کاري خوای؟؟ميکرد طمع پول ــهی؟؟چي هاديسوز

 نـه؟؟به نام من به کام شما؟..ی وسط پول پارو کننی ارث همه رو بده و تو اآقاجون
 :دی داد کشيهاد

 ..خفه شو پارسا-
 :دی هم داد کشپارسا

 نــه؟..حرف حق تلخه..هه..ي موندی منتظر جوابش مدی باي زدیحرف..شــمیخفه نم-
 : و همزمان گفتدی به سمت پارسا دويهاد

 ادیاونم ز.. پارســایزنیزر م-
 : گفتي حرص آورشخندی رو باال انداخت و با نشی ابروهاپارسا

 !زمی عزدمی رو انجام نمستهی عمل شانی که اشتریاز تو ب... جانينفرما هاد-
 خانواده با ي اعضایعد رو به تمام و بي و اول روبه هاددی را در هم کششی موضع داد، اخمهاریی بالفاصله تغو

 : و حرص گفتتیعصبان
 دی باهیادی خوش گذشتن زنهمهیبه نظرم ا!  هم دلم وا شدیلی بود،خیواقعا استقبال گرم! خوش گذشتیلیخ-

 !ادیعزت ز...فعال!بذارم بعدا ازش استفاده کنم
 . رفتنیی به پایکی بعد با سرعت از کنار صادق خان عبور کرد و پله ها را دوتا و

 ! اهل خانهي هاادی دادن به داد و فرتی اهمي ذره ابدون
 ! بودتی اهمیاما بازهم ب. را پشت سرش بشنودي تند هادي قدم هاي توانست صدایم

 . پارسا رو گرفت و او را به سمت خودش برگرداندي بازوشی با تمام قوايد،هادی که به پاگرد رسیزمان
 ي هادصی و به نگاه حرختی را در چشمانش رشی حرص و نفرت درونیمام و تدی را درهم کششی اخمهاپارسا

 : زدادی شد و فررهیخ
 ! رم تو برو ارثتو بخوریچته باز؟من که دارم م-
 . آزاد کردي را از حصار دست هادشی با شدت بازوو

 :دی کشادی به شانه پارسا زد و فری آمد،ضربه نه چندان آرامنیی پله به پاکی با خشم يهاد
  ؟؟ی من انداختي کاره خودتو پا؟؟؟بازميباز تو زر زد-

 : کرد و با تمسخر به خودش اشاره کرد و گفتانی حرص آورش را نماشخندی بازهم نپارسا
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  من؟؟؟یلی،خداوکيمن؟؟؟؟نه هاد-
 : ادامه دادری شد و با نفرت و تحقيجد
 نکهی کردم،نه ای کارو منی که مامان بابام مردن ای خواستم ارث باال بکشم همون سالیبدبخت من اگه م-

   نی الیاالنم دل! رمی ارث بگامی بوفتهی بادمیبذارم چهار سال بگذره بعد تازه 
 ! تونی عي نه مال خرشهی اموال مال من منی اگه اراده کنم کل ای دونی حسادتت به منه چون مکارات

 :دی پارسا را در در دستانش فشرد و داد کشقهی و تمام قوا تی کرد و با عصباندی را کلشی دندان هايهاد
 یم! شنی شاخ ممامیتی شده،يچه دروه زمونه ا!شترهی بیلی خیلی خي عقده امیتی بچه ي از تواقتمیمن ل-

   کشمیمال توروهم باال م! دنی ساخته شده واسه باال کشمیتیاصال مال ...یدون
 !جوجو
 بودن پارسا میتی از ی حرفی دانست که وقتی خوب میلیاو خ.ارسا بود حرف ها شکستن پنی از اي هادقصد

    حرفدنی کشادی پس از فرنیبنابرا..زدی ری فورا درهم مد،پارسایای بشیپ
 شد تا خورد شدنش رهی منتظر در چشمان پارسا خاق،ی نشست وبا اشتشی رو لبهاي پوزخندزشی نفرت انگيها

 !ندیرا بب
 یبا همان آرام... اش برداشتقهی ي آرام از رویلی را خي زد،دستان هادی برخالف تصورش،پارسا لبخنده پهناما

 ... شدرهیو لبخند در چشمانش خ
 . کامال از عکس العمل پارسا شوك شده بود و متعجب به او زل زده بوديهاد
 ...!دی طول نکشادی حالتش زنی ااما
 ي و با شدت به عقب برگشت و رودی سوت کششی گوشش خواباند که گوش ها دریلی پارسا با تمام قوا سرایز

 !پله ها افتاد
 .دندیبا سرعت به طرف انها دو) يپدر هاد( و محمدی و علدندی کشغی صحنه،زن ها و دخترها جنی ادنی دبا

 :دی برد و داد کشورشی به سمت پارسا انهی فورا خودش را جمع کرد،وحشي هادنی بنی ادر
  کشمــــتیه م*د*ا*ز*م*و*ر*ح-
 ... دماغ پارسا فرود امدي مشت محکمش بر روو

 ...! سقوط کندنیی از پله ها به پايادی باعث شد پارسا با شدت به طرف عقب پرت شود و با فرکه
 ! خشکشان زدشانی بودند،سر جادهی و محمد که تازه به آنها رسیعل

 ! شده بودرهی خخوردیها غلت م پله ي که از رویی شوك زده به پارسايهاد
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 ...زدی صادق خان که پارسا رو صدا مادی زنها و فرغی جي با صداناگهان
 رفت تا به پارسا نییبه سرعت از پله ها پا "یاعلی" ادی از شوك خارج شدند و محمد با فري و محمد و هادیعل

 .برسد
 صورت يو به سرعت مشت محکم خود را بر رو... دوختي را به هادنشی و خشمگزی نگاه تی علنی بنی ادر

 :دیو داد کش... فرود آورديهاد
 ...ط*ف*ا*ث* آشغال كکهیمرت-

 ینگاهش را به جمع. بلند شدشی کرد آرام از جایسع.دستش را به سرش گرفت.دیچی در سر پارسا پيادی زدرد
    وختیتمام نفرتش را در نگاهش ر.دوخت که به ظاهر نگرانش بودند

 :گفت
 .متنفرم..همتون..از-

 سرش برداشت و نگاهش يدستش را از رو. زدرونی عقب قدم برداشت و به سمت در رفت و از خانه بعقب
    کهابانیسر خ. لب گفتریز "یلعنت" دستش که غرق خون بود دنیبا د.کرد
 : به پارسا انداخت و گفتی نگاهمی ننهیراننده از آ. را دادالی دربست گرفت و آدرس خانه داند،یرس
 مارستان؟ی بمی بري خوایحالت خوبه پسرم؟م-

 : شد گفتی مشتری که درد سرش هر لحظه بپارسا
  که دادمی به همون آدرسنیلطفا بر..نه-

 . ادامه دادرشی نگفت و به مسيزی چگری دراننده
*** 

 : آب به دستش داد و گفتیوانی قرص و لالیدان
 ..دمی ندي تو عمرم آدم احمق تر از هادیعنی-

 : و گفتدی کاناپه دراز کشيآرام رو. قرص را خوردپارسا
 کدومشون رو چی هختی رگهی خواد دیدلم نم.. خورهیحرفش رو نزن که حالم از تک به تکشون به هم م-
 .. منو از پله ها هل دادهي هادسادنیبر و بر وا..عه عه..نمیبب
 : برداشت و همزمان گفتزی مي را از رونی باند و بتادالیدان
 .. نندازهی گردن بقيحاال گناه هاد-
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 ي نگاه کرد که روالی بلند شد و به دانشیاز جا.خوردی مدام در ذهنش وول ميفکر. را بستشی چشم هاپارسا
 . اش بودیمبل نشسته بود و سرش در گوش

 الیدان-
 هوم؟--

 : را صاف کرد و گفتشیصدا
  خوام برم خارجیمن م-

 یبه سالمت--
 : بعد سرش را با تعجب باال آورد و گفتیول. کردی حرف مکث کوتاهنی بعد از گفتن االیدان
 ؟؟یچ-

 : و کالفه گفتدی کشی هوفپارسا
 . برم خارجخوامی گم میم-
 : کرد و گفتیاخم. نشستنهیدست به س. پرت کردزی مي را روی گوشالیدان
  بشه؟یکه چ-

 : باال انداخت گفت راشی هاشانه
 دانشگاه معتبر هی ي رم خارج حداقل تویم.. ندارمیلی و دلزهی موندن انگنجای ايمن برا.. بشهيزی چستیقرار ن-

 .. خونمیدرسمو م
 . استي تا چه حد جدمشی دانست پارسا در تصمینم. سکوت کردالیدان

 : و گفتدی کششی هاشی به ته ریدست
 حاال کجا مد نظرت هست؟-

 : سرش را تکان داد و گفتپارسا
 تنگ ؟؟دلتي خوندیمگه تو اونجا درس نم.. کانادامی ریاصال م..نجای اری هر جا غیول..هنوز انتخاب نکردم-

  اونجا؟ينشده برا
 : چشمانش گذاشت و گفتيساعدش را رو.دی کاناپه دراز کشي روالیدان
 ..می زنیحاال بعدا در موردش حرف م-

 !! خواهد بخوابدید که به پارسا بفهماند م خر و پوف درآوري اداسپس
 : کالفه گفتپارسا
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 ..نخواب-
 : پرت کرد و همزمان گفتالی مبل برداشت و به سمت دانيکوسن را از رو.دی نشنیجواب

 . گم نخوابیم-
 : بود گفتدهی اش پری که از خواب مصنوعالیدان
  نه؟ای می کپه مرگمون رو بزاريذاری منمیچه مرگته؟بب-

 یستی هم که بلد ني من شکم گرسنه بخوابم؟آداب و رسوم مهمان داري بذاري خوای منمیپاشو بب.. نهای--
 ..خداروشکر

 ! آمده بود شام نخورده اندادشی که تازه الیدان
 : بلند شد و همزمان گفتشی و از جادیخند

 .ای انداختادمیخوب شد -
 :به سمت آشپزخانه رفت و گفت. بلند شدشیاز جاپارسا . سمت آشپزخانه رفت و مشغول داغ کردن غذا شدبه
 ه؟یهوم؟نظرت چ..می رو نداری هم کسریآخه من و تو که غ..می برایتو هم ب..اریجون من نه ن-
 : کالفه گفتالیدان
 ! شهی می چنمیحاال بب..يپارسا مخمو خورد-

الحق که دستپخت .شام را در سکوت خوردند. زدي وسوسه کرده لبخندي را تا حدالی داندی فهمنکهی از اپارسا
 ! حرف نداشتالیدان

 دنیبا د. باز نگاهش کردمهی ني را برداشت و با چشم هایگوش. شدداری از خواب بلشی زنگ موباي با صداصبح
   ياما همچنان صدا. نا معلوم پرت کردیی را به جای گوشیاسم عمو عل

 . اعصاب بودي روزنگش
 : آمدالی خواب آلود دانيصدا

 ه؟یک-
 : بلند شد و گفتشی کالفه از جاپارسا

 . بخوابری بگیچکیه-
 : تماس را زديبرقرار. رفترونی برداشت و از اتاق بنی را از زمیگوش

 الو-
 :دیچی در تلفن پی نگران عمو عليصدا
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  تا حاال؟شبی از دیی عمو؟کجایخوب..الو پارسا-
 : و گفتدی کشي اازهی خمپارسا

  هم داره؟یمگه فرق-
 : بالفاصله گفتیعل
 ..ییحاال بگو کجا..معلومه که فرق داره-

 : سرش را خاراند و گفتپارسا
 ..قبرستون-

 . هم تلفن را قطع کردبعد
*** 

 رانی را به رفتن از االی توانسته بود که داناری بسيپارسا با تالش ها. فرودگاه نشسته بودندي های صندليرو
 ! کندیراض

 تا هجم خاطرات زجر آور دست از رفتیم. نسبت به آن خانواده کم شودشی هانهی از کي ذره ادی رفت تا شایم
 .سرش بردارند

 :سپس رو به پارسا کرد و گفت. اش کردی به گوشی نگاهالیدان. آمدالی زنگ تلفن دانيصدا
 ..صادق خانه-

 :فاوت گفت تی را بست و بشی چشم هانهیدست به س. را باال دادشی پالتوي هاقهی پارسا
 .. کنجکتشیر-
 : کرد و گفتی اخمالیدان
 .تی شخصیب-

 : تماس را زدي هم برقراربعد
 الو-

 :دیچی صادق خان در تلفن پيصدا
 سالم.. جانالیدان-

 ن؟یخوب هست..سالم--
 ی رود،می که نوه اش دارد مدانستیم. دهدی دانست که دارد نوه اش را از دست میم. خان خوب نبودصادق

 !نهی پر از کیرود با دل
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 : و گفتدی کشیقی عمنفس
 ..خوب؟اصال-
 . نداشت که بزندیحرف.دی کشابشی آسي به دندان های زبانالیدان

 : و ادامه داددی کشی خان آهصادق
 شته؟یپارسا پ-
 : بالفاصله گفتالیدان
 ..کنارم نشسته..آره-

 : از تعجب باال رفتشی ابروهادی که شنیاما با جواب. را به پارسا بدهی گوشدی بود که صادق خان بگومنتظر
 . خوام باهات حرف بزنمیم.. که پارسا نباشهیی جاهیبرو -
 : از پارسا دور شد گفتی کافي که به اندازه یوقت. بلند شدشی به پارسا انداخت و از جای نگاهمی نالیدان
 ..دییبفرما-

 : و گفتدی کشیقی خان نفس عمصادق
 تونستم پارسا رو از رفتن ی دونم که نمیم.. برام نداشتي سودچیه..فرودگاه اومدم ی دونم اگر االن میم-

   پارسا رو اول به خدا بعد به تو..الی به توئه داندمیاالن چشم و ام..منصرف کنم
 .. غربت مراقبش باشاری ديتو..نهی پسرم حسادگاریاون تنها .. سپرمیم 

 : زد و گفتي لبخندالیدان
 .. کنمیچشمام ازش مراقبت م مثل نیمطمئن باش..چشم-

 : و گفتدی کشی آسودگي از روی خان نفسصادق
 . ازت دارمگهی دي خواسته هی-
 : مشتاق گفتالیدان
 دییبفرما-

 .. اونجا عادت کنهینذار پارسا به زندگ--
 یی با صداالیدان. ماندی معنا بود منتظر بازگشت پارسا منی حرفش به انیا.دی منظور صادق خان را فهمالیدان

 :که ناخودآگاه آرام شده بود گفت
 .چشم-

 : صادق خان آمد و گفتي به لب هايلبخند
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 خداحافظ..خدا پشت و پناهتون پسرم..شمیمزاحمت نم..گهیخب د.. بالیچشمت ب-
 .آرام به سمت پارسا قدم برداشت. کرد و تلفن را قطع کردی هم خداحافظالیدان

 : داشته اند گفتي و صادق خان چه مکالمه االین که کنجکاو شده بود بداند داپارسا
  گفت؟؟ی میچ-
 : را باال انداخت و گفتشی شانه هاالیدان
 سفارش کرد که مراقبت باشم-

اما با . و مانع رفتنش شوددیایدر ته دلش انتظار داشت که صادق خان به فرودگاه ب. زدي پوزخندپارسا
 ! پارسا را دو چندان کرده بودي نهیامدنش،کین

 !یشگی هميهمان حرکات موزون و مسخره . به مهماندار انداختی نگاهمین. نشستندمای هواپي های صندليرو
 يگل بخرد و رو. توانست به بهشت زهرا برودی پنج شنبه صبح ها،نمگرید. در قلبش رخنه کردی دلتنگحس

 .قبر پدر و مادرش پرپر کند
 . شهر تهران قدم بزندي هاابانی وقت در خری توانست شب ها تا دی نمگرید
 .دی دی گرم دانشگاه اش را نمي فضاگرید

 . شدی هم تنگ ماری کامي دلش برایحت. شدی تهران تنگ مي آلودشهی همي هواي برادلش
 : به پارسا انداخت و گفتی نگاهالیدان. را بستشی و چشم هادی کشیآه
 ؟یکشیچرا آه م-

 . نفس بودهیتخل..دمیآه نکش--
 . زديشخندی نسپس

 : کرد و گفتزی را رشی چشم هاالیدان
 . پارسارهی دیمونی پشي براگهید-

 : بالفاصله گفتپارسا
 ستمی نمونیاصال هم پش-

 !دوارمیام--
 ..! شدی نبود،فقط دلتنگ مشمانیپ

*** 
 .بی غرب،مذهبی غرب،زبانی غرب،کشوری غرب،مردمی غريخانه ! بودبی غرشی شهر برانی اي فضاچقدر
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 يچمدان هارا در خانه ا. دانستی خودش هم نماوردی توانست طاقت بی چگونه مبهی همه غرنی اانی مدر
 . خرند در آن سکونت کنندی که خانه میگذاشتند که قرار بود تا وقت

 ..! پارساد،امایای فضا کنار بنی توانست با ای راحت مالیدان
 : نگاه کرد و گفترونی اتاق موقتش به بي پنجره از
 ..انی حیدختراشون چه ب-
 : و گفتدی خندالیدان
 .. کنشی چشماتو درویتونی میتو ناراحت.. که برات چادر بپوشني ندارالیخ-

 .دی هم متقابال خندپارسا
*** 
 . روز کالسش بودنیاول. دانشگاهش را انجام داده بوديکارها

 :دی را شنيازك دختر آرام و نيصدا. دادی تکان می را عصبشی نشسته بود و پاهای صندليرو
 ؟؟ی هستیرانیا-

 :پارسا سرش را به نشانه مثبت تکان داد و گفت. بودظی غلاری اش بسلهجه
 .بله-

 : دستش را به سمت پارسا دراز کرد و گفتدختر
 .ی جس صدام کنی تونیم. هستمکایمن جس-

 : گفتی مصنوعي را گرفت و با لبخندکای تامل دست جسی با کمپارسا
 .خوشبختم جس-

 !دی سفاری بسی و پوستی آبيچشم ها. رنگیی بور طالي بود با موهايدختر. زدینیری لبخند شکایجس
 تیدر نها.نی شلوار جکی بود، و دهی پوششی همرنگ چشم های آبشرتی تکی. بودی پوشش معمولوضع
 !یسادگ

که . باشدنی خواست بهتریدلش م.رد تمام هوش و هواسش را به درس جمع کشهی ورود استاد، پارسا مانند همبا
 . کندسی بازگشت، با افتخار دفتر وکالتش را تاسرانی به اياگر روز

 .شدی  نامش هم باعث ذوقش میحت
 . گذراندی روزا دانشگاه را به خوبنیاول!"ي دادگسترکی هی پالیپارسا مقدم وک"

 . آشنا شده بودزی نمزی و جدیوی دي با دو پسر به نام هاکای بر جسعالوه
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که پدرش اهل . بوددیوی هم بخاطر دو رگه بودن ددیشا. خوشش اومده بوددیوی از اخالق و رفتار دشتری همه باز
 . بودیرانیکانادا و مادرش ا

 گرفته بود در میتصم. اش زدیمی به دوستان قديسر. خانه بوددی خري هم روز اول را به دنبال کار هاالیدان
 : گفتدیویپارسا رو به د.خانه بخرد یمی قديهمان محله 

 ..دیوی برم ددی باگهیمن د-
 : با لبخند گفتدیوید
 ! خونهي انقدر زود برذارمی باشه از فردا نمادتی یول..باشه-

 : زد و گفتي لبخندپارسا
 ..رفتمی خونه نم12 شبا زودتر ساعت رانی ايمن تو..صبور باش.. پسرومدمی کنار ننجای اي با فضاادیمن هنوز ز-
 : را باال انداخت و گفتشی ابروهادیوید
 !يپس ناباب بود..اوه-

 : و گفتدی به لفظ ناباب خندپارسا
 .. ذرههی نیهمچ..يا-
 هم مانند دانشگاه تهران تنها نجایخدا را شکر کرد که ا. کردندی خداحافظگریکدی دست داد و از دیوی دبا

   کجنکاو قدم. توجه اش را جلب کردي نازك دختريوارد خانه که شد صدا.!نبود
 دی پرشی پارسا از جادنی با دالیدان. نشسته بودالی مبل ها کنار داني افتاد که روي و چشمش به دختربرداشت
 :و گفت

 ؟ياومد..سالم..عه-
 : زد و گفتي لبخند مرموزپارسا

  رو دارم؟یچه کس با ییافتخار آشنا) گفتیسیرو کرد سمت دختر و به انگل..( کهینی بیم..سالم-
 ی بلند شد و در کمال تعجب به فارسشیدختر با لبخند از جا. لفظ حرف زدن خودش خنده اش گرفته بوداز

 :گفت
 ..الی دانیمیاز دوستان قد.. هستمدیمهش-

 : را باال انداخت و گفتشی ابروهاپارسا
 ..الیخواهرزاده دان..منم پارسام..خوشبختم-

 :ت به پارسا دست داد و گفدیمهش
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 !!ي داری مظلومیلی خي اعتراف کنم چهره دی بایول! بودمدهی سوزوندن هاتو شنشی آتریقبال ذکر خ-
 : زد و گفتي لبخندپارسا

 ..گنی منویهمه هم-
 : خاتمه دادشانی به حرف هاالی دانيصدا

 ن؟؟یسی سر پا واينجوریقراره تا فردا هم-
 دی مهشي مبل تک نفره، درست روبه روکی يپارسا هم متقابال رو. مبل نشستي زد و آرام روي لبخنددیمهش

 : به آشپزخانه رفت و همزمان گفتالیدان.نشست
  خونهيزود اومد-

 ؟ي داریتو مشکل--
 : رفت و با حرص گفتالی به داني بالفاصله برگشت و چشم غره االیدان
 . نبودنیمنظورم ا-

 : گفتدی مهش بهی نگاهمی و با ندی خندزی رپارسا
 ! تا برمیاگه ناراحت-
 : و گفتدی کشیقینفس عم. خود را حفظ کندي کرد خونسردی سعالیدان
 .ای بقهیپارساجان دو د-

 : زد و گفتدی به مهشي لبخندپارسا
 . گردمیمن االن بر م-
پارسا تا وارد . زدن خانه مشغول کرددنی کرد و خودش را به ديزی ري خنده دیمهش. به سمت آشپزخانه رفتو

 : آرام گفتییآشپزخانه شد با صدا
من به دستشم نگاه کردم، ..ی کنی نمدای پنی مناسب تر از اسیباور کن ک..دست دست نکن..نیبب..هیدختر خوب-

 .. مبارکهگهیخب د..حلقه نداشت
 : و گفتدی پارسا کوبي به بازویکی،ی عصبالیدان
 ! کنتیمن آبرو دارم تروخدا رعا..؟پارساي دوزی و مي بریاسه خودت م ببندمش؟وای شی بندیم-

 : گفتي بار جدنی کرد و اي خنده اپارسا
 ه؟یحاال واقعا خبر-
 : آرام گفتالیدان
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 . بزنهي سرهی برگشتم کانادا، اومد بهم دیفهم!مهیمی قدي از دوستادیمهش..نه بابا-
 ! نداشتنانی هم به حرفش اطمخودش

 : گفتپارسا
 ن؟یهم-
 : را باال انداخت و گفتشی شانه هاالیدان
 !نیهم-

 : صورتش را جمع کرد و گفتپارسا
 ! کردمییمنو بگو چه فکرا..اه-
 . رفترونی به پارسا از آشپزخانه بی نگاهمی گذاشت و با نینی سي نسکافه را روي هاوانیل. کردی اخمالیدان

*** 
 سال بعد 7
 : کتابش برداشت و گفتي در اتاقش سرش از روي صدابا
 . توایب-
 : نشاند و گفتشی پاي را روکای زد و مليپارسا لبخند.به سمت پارسا آمد. وارد شدکای آرام باز شد و ملدر
 ! داخل قربونت برم؟يای و بی داده در بزنادی به تو یک-
 : با لحن بچگانه اش گفتکایمل
 بابام-

  تو داده توله؟ادی در بزنه بعد ستیبابات خودش بلد ن--
 : آمدالی معترض دانيصدا

 تیرعا..ی به همه چی زنی گند مقهی دقهی کنم تو در عرض ی بچه کار منی اتی تربي من رویهر چ..پارسا-
 کن تروخدا

 : و گفتدی مردانه خندپارسا
 . زنمیهر جور دلم بخواد باهاش حرف م..اصال فنچول خودمه-
 : کرد و گفت آمد و او را بغلکای به سمت ملالیدان
 زد و ادامه کای ملي گونه ي رويبوسه ا( فنچول منه کایمل..برو ازدواج کن.. خوادی دلت فنچول میلیاگه خ-

 !دختر منه) داد
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 : نگاهش را به کتابش دوخت و گفتپارسا
 .برو بابا-
 . آمدرونی به پارسا رفت و از اتاق بي چشم غره االیدان

 . زدي لبخندپارسا
 چهار ساله يکایثمره ازدواجشان هم مل. ازدواج کرده بودندگریکدی با دی و مهشالی شد که دانی می سالپنج
 :دیچی پی در گوشمزی جيصدا. را برداشتی گوشعیسر.تلفنش زنگ خورد.بود
 ..رونی بایبپر ب.. پسریه-

 ..می بودی مهمونشبی دنیباز کجا؟بابا هم--
 : گفتعی سرمزیج
 !گهی دایب..یاه تو چقد شل-
 : و گفتدی کشی پوفارساپ

 .امی مگهی ربع دهی-
 .باشه--

 . رفتشیبه سمت لباس ها. را قطع کردتلفن
 . دست برداشته بوددنی پوشاهی که از سشدی می سالچند

 .ی شکالتيشلوار مردانه .دی پوشي مردانه قهوه ارهنی پکی
 عیسر.دی را دزی جمنیاز دور ماش. زدرونیکت اسپرت کرم رنگش را برداشت و از خانه ب.دی کششی در موهایدست

 :سوار شد و گفت
 ..سالم-
 : گفتی به زبان فارسی به سختمزیج
 سالم-

 : و گفتدی خندپارسا
 !میراض Hello  من به همونستی نيازین.. بابايمرد-
 : کرد و گفتی اخممزیج
 ..استی زبان دننی سخت تریزبان فارس-

 :دیپارسا پرس. را به حرکت در آوردنیماش
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 ان؟؟ی و آرمند نمدیوید-
 : زد و گفتشی موهاي به جلویدست. انداختنهی به آی نگاهمزیج
 .. وقته رفتنیلیاونا خ-

 . دوخترونی نگفت و نگاهش را به بيزی چگری دپارسا
 : برگشت و گفتمزی کرد و به سمت جی رفتند اخمی که داشتند ميری مسدنی دبا
 ه؟ی کي خونه یمهمون-

 : تفاوت گفتی بزیجم
 ایکتوریو-

 :با حرص گفت. تر شدظی پارسا غلاخم
 اد؟ی بدم مزونی آوي دختره نی من از ای دونیمگه نم-

 : را باال انداخت و گفتشی شانه هازیجم
 .. جلو چشمشي بریستیمجبور ن-

 . زده نشدی حرفایکتوری وي تا خانه گرید.دی کشی پوفپارسا
 . را پارك کردنی ماشزیجم
 .شدی در سالن پخش میمیآهنگ مال.هر دو وارد شدند.در باز شد.زنگ در را زدند. دو به سمت خانه رفتندهر
 : را باز کرد و گفتشی دست هاایکتوریو. کردی و اخمدی کشیپوف. آمدی که به سمتشان مدی را دایکتوری دور واز
 !زمیپــــارســـا عز-

 ! از طرف پارسا باشد،خودش را در آغوشش انداختی منتظر عکس العملنکهی ابدون
 ي انداخت که با لبخندمزی به جی عادت داشت، فقط نگاه پر حرصایکتوری وي هايز باز*ر* هنی که به اپارسا

 . کردیدندان نما نگاهش م
 : گفتی مصنوعي و با لبخندرونی بدی را از آغوشش کشایکتوریو
 . دوبارت خوشحالمدنیاز د..زی عزیکیو-
 : ادامه دادی صورت زد که پارسا به فارسي به پهناي لبخندایکتوریو
 .. دختریچقدر تو نچسب-
 : گفتعی سریکیو
 ؟ی به فارسی گفتی؟چیچ-
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 : زد و گفتي لبخندپارسا
 !زمی عزی دختر جهاننیباتریگفتم که تو ز-
 ! کردی مری ابرها سي روگری دایکتوریو

 : را به سمت سالن گرفت و گفتدستش
 .. داخلدییبفرما-
 : گفتایکتوریو. مبل انداختيپارسا خودش را رو. سمت سالن رفتندبه
 ! گردمیمن االن بر م-

 معترض مزیج. را گرفت و او را به زور کنار خودش نشاندمزی دست جیکیبعد از رفتن و. سرش را تکان دادپارسا
 :گفت

 ..وونهیولم کن د..اه-
 : گفتعی سرپارسا

پس تا آخرشم ..ی مهموننی ايتو منو آورد.. تو بغلم باشهایکتوری ویصله ندارم تا آخر مهمون من حومز،ی جنیبب-
 !ینی شی مشمیپ

 : صورتش را جمع کرد و گفتمزیج
 !رمای مادیهر وقت دوست دخترم ب-

 : کرد و گفتي تک خنده اپارسا
 ..باشه بابا-

*** 
 . گذاشتزی مي را روالسشی اش، گی گوشي صدابا
 در الی دانی عصبيصدا. تماس را زدي از اتاق ها رفت و برقراریکیبه . بلند شدشی از جاالی نام داندنی دبا

 :دیچیگوشش پ
 ؟ییکجا-

 : با دستش خودش را باد زد و گفتپارسا
 یمهمون-
 :دی کشادی فرالیدان
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 فرت و فرت تو رو ی ههی چ؟اصالي نبودی مهمونشبی دنی تو همده؟مگهی انقدر طول کشیکدوم مهمون-
 ؟..کننی دعوت میمهمون
 : گرفت و گفتي لحن طلبکارپارسا

  بدم؟حی تو توضي برادیبا-
 : که از حرف پارسا متعجب شده بود دلخور گفتالیدان
 !دستت درد نکنه آقا پارسا..گهیباشه د-
 دهینگاهش به سمت در کش.در با شدت باز شد. کردی به گوشیپارسا متعجب نگاه. را قطع کردی گوشو

   ی کش دار که نشان از مست بودنش میی پارسا با صدادنیبا د. بودایکتوریو.شد
 : گفتداد
 ـــزمیپـــارســا عـــز-

 را یکی وي کرد دست هایپارسا سع. را دور گردنش حلقه کردشی را در آغوش پارسا انداخت و دست هاخودش
 .اد کنداز دور گردنش آز

 : گفتیکیو
 یلعنــت..ی زنــیچــرا پســم م-

 : کرد آرامش خود را حفظ کندی می سعپارسا
 .. دخترمیولم کن تا با هم حرف بزن..یکیو-
 : توجه گفتی بایکتوری

دوسـت دارم باهــات !ــشهی مــمیمــن بــهـت حسود) کرد و ادامه داديسکسکه ا(ی خوشگــلیــلیتــو خ-
 !باشـم
 : داد و گفتایکتوری به وی خورد،با شدت هلی بهم مایکتوری الکلِ دهان وي که حالش داشت از بوپارسا

 .ی عوضي*ه*ز*ر*ه-
 : و گفتدی بلند خندي با صداایکتوریو
 ام*ه*ز*ر*آره مــن ه-
 ي هی باعث تعجبش شد،گرشتری که بيزی مانده بود، و چرهی خایکتوریپارسا مات و مبهوت به و. زدي قهقهه او

 . بودایتوریکی وی ناگهاناریبس
 : با زجه گفتیکیو
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 جــلو چشــم مــن یه.. گــم دوســتت دارمی بهت میه..تـــو..ي ایتــو عوض..ســتمی نیمـــن عوض-
 ..یــزنیس م*ا* دختــر و اون دختــر لــنیبـا ا

 : پارسا و گفتي زل زد در چشم های اشکي چشم هابا
 ! متــنفـــــرمیــلی و امــنایاز رامــونا،آ..ــادی بــدم مــکایاز جـس-

 یکی شده بود و خودش خبر نداشت؟آرام به سمت ویتا چه حد عوض. مانده بودرهی خایکتوری مبهوت به وپارسا
    گفت که دوستشی زد و مدام می زجه میکیو.دیاو را در آغوش کش.رفت
 .دارد

 : را نوازش کرد و گفتایکتوری وي موهاپارسا
 . نکنهیگر..سیه-

 . شدیکی و منظم ودهی کشيکه پارسا متوجه نفس ها. به همان منوال گذشتقهی دقچند
 . تخت گذاشتي انداخت و او را بلند کرد و روایکتوری وي زانو و شانه هاری را زدستش

 . از اتاق خارج شدایکتوری به وی نگاهمیبا ن.دی کششی در موهایدست
 : لب گفتری و زدی کشیهوف. آمدی که با لق لق به سمتش مدی را ددیوی دور داز
 !چرا همه مستن؟-
 . رفتایکتوری بدون توجه از کنار پارسا رد شد و به سمت اتاق ودیوید

 : و گفتدی به سمتش دوپارسا
 ؟ي ریکجا م..یه-
 : کش دار گفتاری بسی هم با لحندیوید
 .یـــی رم دستشـــویمــ-

 : و گفت دستش را گرفتعی سرپارسا
 !هیکی اتاق ونجای اوونهید-
 . کردتی هدای بهداشتسی به کمرش داد و او را به سمت سرویهل
 ! وقت بودرید. به ساعتش کردینگاه. اش را خاراندیشانیپ
 زدند، رد کرد و از خانه ی آن همه مست که وسط سالن لق لق مانیخودش را به زور از م. نبودزی ماندن جاگرید
 . زدرونیب

 . استامدهی ننیبه خودش لعنت فرستاد که چرا با ماش. نبودی و تاکسنی ماشچیدر شهر ه. بودکی تارهوا
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 ي شب هايدلش برا.شهر ساکت و آرام بود.شروع به قدم زدن کرد. بماندمزی هم نداشت که منتظر جحوصله
    و همه کسزی همه چيدلش برا.دی کشیقینفس عم.تهران تنگ شده بود

خاموش . کردالی خانه داني به پنجره هاینگاه.دی ساعت قدم زدن به خانه اش رسکیدا با حدو. شده بودتنگ
 .بودند
 به سود پارسا نکهی عالوه بر انیو ا. بودندهی همساالیپارسا و دان. و وارد خانه شددی کشی آسودگي از روینفس

 .بود، به ضررش هم بود
 که دی را دالیخانه که روشن شد دان. برق را زددیکل. اعصابش بودي روالی وقت دانی وقت و بي دادن هاریگ

 ! شده بودرهی کاناپه نشسته بود و با اخم به او خيرو
 سالم-
 : بلندتر گفتییپارسا با صدا. رفتي توجه به پارسا به سمت در ورودی بلند شد و بشی از جاالیدان
 ..سالم کردما-
 : گفت غضبناك به پارسا انداخت وی نگاهالیدان
  برات مهمه؟یلیجواب سالم من خ-

 : متعجب گفتپارسا
 !معلومه-

 نظرمم برات مهمه؟؟--
 : که خنده اش گرفته بود گفتی را باال داد و در حالشی ابروهاپارسا

 !خب آره-
 : کرد و گفتزی را رشیچشم ها. بلند به سمت پارسا آمدیی با قدم هاالیدان
 ؟ي کردی مکاری چی مهموني وقت شب تو تونیتا ا..پارسا-

من !نیهم..ی تا آخر مهمونمیدی خندمی کنن؟گفتی مکاری چی رن مهمونی م؟مردمي کردی مکاری چی چیعنی--
    اونگهیمن د..الیدان.. فهممی تو رو نمي های همه نگراننی الیواقعا دل

 .. و هفت سالمهستیب..آقا بزرگ شدم..ستمی سابق ني ساله ستی بپسر
 :به آشپزخانه اشاره کرد و گفت. کرد آرام باشدیسع.تاسف تکان داد ي از روي سرالیدان
 !کروفرهی مايغذات تو-

 ! لب گفتریز "یمرس" سرش را تکان داد و پارسا
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 يساعدش را رو.دی کاناپه دراز کشيرو.پارسا کتش را از تنش در آورد. از در خارج شدگری دی بدون حرفالیدان
    شد ونی سنگشی چشم هاقهیبعد از گذشت چند دق. اش گذاشتیشانیپ

 . بردخوابش
 بلند شد و به سمت شیاز جا. به بدنش دادیکش و قوس. شدداری اش از خواب بی آالرم گوشي با صداصبح
 .دست و صورتش را شست. رفتی بهداشتسیسرو

 . کم شده بوداریساعتش خوابش بس.بود قرمز بود و گود افتاده شی چشم هاریز. به خودش نگاه انداختنهی آدر
از .تلفن خانه زنگ خورد. نشستی صندلي ساز را زد و رويدکمه چا. و به سمت آشپزخانه رفتدی کشیهوف
 : بلند شد و بدون نگاه کردن به شماره جواب دادشیجا
-hello 

 : تکرار کرددهی کشی بار با لحننیا. آمدی خش خش ميفقط صدا. جواب ماندمنتظر
-hellooo 
 : زدی حرف می که فارسدیچی پی در گوشي دختري صدای طوالنبای تقری مکثبا
 آقا پارسا؟..الو-

 : را باال داد و گفتشی که متعجب شده بود ابروهاپارسا
 شما؟..بله خودم هستم-
 :ی طوالنی هم مکثباز
 نمیآو..من-

 : متعجب تر از قبل گفتپارسا
 ؟ی مقدم؟دختر عمو علنیآو-

 ..آره--
 : مشتاق گفتی و با لحندی کششی به لب های زبانپارسا

 ! اصال نشناختمرکردهیی چقدر تغ؟صداتیخوب..ســـالم-
 :  با خودش گفتنیآو
 "!! تعجب داشتي جایشناختیاگه م..هفت سال گذشته- "

 : و گفتدی کشیقی عمنفس
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 دونه که ی نمیکس.. بگمدی باي چطوردی دونم باینم..ی سالم و احوال پرسيزنگ نزدم برا.. پارساي آقانیبب-
   اونم.. کردمدای رو پتیی داي شماره ی سختیبا کل..من بهت زنگ زدم

همش چشمش به دره که تو ..ستیآقاجون حالش اصال خوب ن..نیبب.. تو رو بهم دادي خونه ي شماره
   یغامی پی نه حتي زدی آخه؟هفت ساله نه زنگادی دلت ميچطور..يبرگرد

 ؟يدیچرا انقدر زجرش م.. گناه دارهمردری پنیبخدا ا!يداد
 : کرد و گفتی اخمپارسا

 !آقا اصال فکر کنه منم همراه پسر و عروسش مردم.. کنمی مموی کردم مگه؟من که دارم زندگکارشیچ-
 : شده بود گفتی که از لحن طلبکار پارسا عصباننیآو
 شی باعث و بانادی سر آقاجون بیی بال؟اگهیچرا انقدر سنگدل.. فکر کردينجوری اشهی که نمی دونیم-
 ؟ی خودتو ببخشی تونیاصال م..ییتو

با . شدنش هم نبودتی به اذی از صادق خان نداشت اما راضیدل خوش.دی کشیقی کرد و نفس عمی اخمپارسا
 : آرام گفتییصدا

 حالش چطوره؟-
 : با بغض گفتنیآو
 .ستیاصلـا خوب ن..ستیخوب ن-

 :و گفت دی به صورتش کشی کالفه دستپارسا
 ..امیبهش بگو م-
 : گفتاقیبعد با اشت. کندلی مکث کرد تا حرف پارسا را تحلهی چند ثاننیآو
  واقعا؟يایم-

 : زد و گفتي لبخندپارسا
 . کشهی خورده طول مهی تا کارامو انجام بدم ی ولامیم-
 : که ذوق زده شده بود گفتنیآو
 ..ولیا-

 . از طرف پارسا باشد تلفن را قطع کردی منتظر جوابنکهی ابدون
 .کردی را در دلش روشن مدی نور امدیبا. دادی به صادق خان خبر مدیبا
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 به در ضربه کیتمی و به صورت ردی کشیقی نفس عمستادیپشت در که ا. سمت اتاق صادق خان شتاب گرفتبه
 : آرام صادق خان که توام با خنده بود آمديصدا.زد
 . توایب-

 اش نشسته بود و کتاب ی صندليصادق خان رو. گذاشت و آرام فشار داد و وارد شدرهی دستگيو را ردستش
 : شد و گفتقی لبخندش عمنی آودنیبا د. خواندیم
 ..سالم باباجان-
 : صادق نشست و گفتي پاي رفت جلونیآو
 ن؟یخوب..سالم-

 : خان سرش را تکان داد و گفتصادق
  خوب شدمدمیتو رو که د-
 : زد و گفتيزی آمطنتی لبخند شنیآو
 نیتازه قراره بهترم بش-

 : خان کنجکاو گفتصادق
  دوباره؟يدی ما دي برایچه خواب-
 : معترض گفتنیآو
 !عــه آقاجون-

 : و گفتدی خان خندصادق
 .. خبیلیخ-

 ! خبر خوب براتون دارمهی که نیمشتلق بد..نیمشتلق بد--
 : و گفتدی خان خندصادق

 اول خبرو بده..دمیمشتلقتم م-
 : زد و گفتي لبخندنیآو
 ! گردهیپارسا داره بر م-

*** 
 . را قبول نکندی هرگز پرونده مشکالت خانوادگگریبه خودش قول داد د. دادگاه خارج شداز

 . را به حرکت درآوردنی عقب پرت کرد و ماشی صندلي را روفشی کیعصب. را زدنی ماشریدزدگ
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 : حرف زدن لب هم با خودش شروع کرد بهریز
 .. االغکهیمرت.. رو همزمی داره که من بخوام باهاش بریزن تو چ!عه عه چقد پرروئه-

 ی در گوشکای جسيصدا. تماس را زدي درش آورد و برقراربشی از جیبه سخت. اش آمدی زنگ گوشيصدا
 :دیچیپ

 ؟یستیخونه ن..پارسا-
 : و گفتدی کشیهوف

 ؟؟ی داشتيکار..دادگاه بودم..نه-
 : پا و آن پا کردن گفتنی ای با کمکایجس

  من؟ي   خونهيای شه بیم-
 : کالفه گفتپارسا

 .. اصال حوصله ندارمی ولدیببخش..نه جس-
 : فکر گفتی با کمکایجس

 ؟ي اهیپا..یشگی شاپ همی همون کافمیپس بر-
 . بزندکای ذوق جسي آمد توی نبود اما دلش نمهیپا

 : و گفتدی کشیهوف
  دنبالتامیپس م..باشه-

 .فعال..نمتی بیم..امینه خودم م--
 به یدست. شاپ کج کردی و راهش را به سمت کافدی به گردنش کشیدست. را قطع کردی گوشی بدون حرفپارسا

    شدهعشی مکرر باعث سر درد فجي های خوابیب.دی کششیچشم ها
 .بود
 .رد و وارد شدکتش را صاف ک. پارك کردنگی را در پارکنید،ماشی شاپ رسی به کافیوقت
 سرش يباال.آرام به طرفش قدم برداشت. نشسته بودیشگی همی صندلي که رودی را دکای دور جساز
 . در وجودش رخنه کردطنتیحس ش.ستادیا

 کر کننده از یغی گردنش حساس بود با جي که روکایجس.دی کشکای گردن جسي را باال آورد و آرام رودستش
 .دی پرشیجا

 : با حرص گفتکایجس. بلند قهقهه زدکای عکس العمل جسنی ادنی با دپارسا
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 !ضی مريپسره -
 به اطرافش ی نگاهمی نکایجس. نشستی صندلي را درآورد را درآورد و روکای جسي ادای با دهن کجپارسا

 . شاپ به او بودی افراد حاضر در کافي رهینگاه خ.انداخت
 . کردی دندان نما نگاهش ميا لبخند به پارسا رفت که بيچشم غره ا. نشستشی توجه سر جایب

 : و گفتدی کشیقی عمنفس
 ؟یخوب-

 : گفتطنتی با شپارسا
 ؟یخوب.. از تو بپرسمدی من بانویا-

 : کرد و گفتی اخمکایجس
 .شعوریب-

 : کرد و گفتی مصنوعی هم متقابال اخمپارسا
 ! تا برمي فحشم بديخوایاگه م-

هر .گارسون به سمت آنها آمد.با دستش به گارسون اشاره کرد. کرد آرامش خود را حفظ کندی سعکایجس
 . قهوه سفارش دادندشانیدو

 : گذاشت و گفتزی مي را روشی دست هاپارسا
 ..حرفت رو بزن..خب جس-

 . کند تا پارسا بد برداشت نکندانی دانست که چگونه حرفش را بینم.دی کششی به لب های زبانکایجس
 : و گفتدی کشیقینفس عم. دادی کرد و تکانشی را در موهاستشد
 ینم..تو..ی سطحنی و اخالق در بهتری مالتیافه،وضعیاز نظر ق.. سالته27 بای تقرگهیتو د.. پارسانیبب..خب-

 ؟یکنی خانواده فکر نملی اصال به تشکیعنی؟ی ازدواج کنيخوا
 : چانه اش گذاشت و گفتری را زشیدست ها. زدکای به جسزی آمطنتی شي لبخندپارسا

 قرار طی شرانی ايتا حاال تو.. بگمی دونم چی نم؟مني دی بهم درخواست ازدواج ميتو دار..زیاوه جس عز-
  خجالت بکشم؟دیاالن با..نگرفتم

 : زد و گفتزی مي کرد و با مشت روظی غلی اخمکایجس
 .. باشي جدکمی کنمیپارسا ازت خواهش م-

 : گفتظی کرد و با غی اخمپارسا
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 .. نکنینی حرفات مقدمه چي تو هم لطفا برایول..باشه-
 : و گفتدی به صورتش کشی دستکایجس

 !ي داری خوبیلی خي هاسی ازدواج کي؟برايتا حاال به اطرافت نگاه کرد-
 : گفتيبا لحن تند. آمدی خونش در نمي زدی کارد مگری دپارسا

 بگم که من نه دیبا..ي بدلمی مزخرفت رو تحوي حرف هانی همگهی ساعت دکیاگه قراره تا ..کای جسنیبب-
    مهمن لطفایلیپس اگه حرفات خ.. هم خسته میلیبلکه خ..تنها حوصله ندارم

 .. بگوینی مقدمه چبدون
 : کرد و گفتی اخمکایجس

 ..استیکتوریتمام حرفام در مورد و-
 : و گفتدی کشی هوفپارسا

 باز شروع شد-
 : بود گفتدهی خودش را آزاد دگری که دکایجس

 همه نی الیمن واقعا دل.. کردهلی داره؟هم خوشگله هم تحصيرادی مگه چه ایکیو..ی سنگدلیلیپارسا خ-
 ! فهممی تو رو نميجایمقاومت ب

 : خم شد و گفتکایبه سمت جس. بلند شدشی با شدت از جاپارسا
 یکیو..ادی سبک و جلف بدم مياز دخترا..تنفرم مزونی آوي از دختراه؟منی چیکی مشکل من با وی دونیم-

 ! خورهی حالم به هم منیصدبار به من ابراز عالقه کرده و من از ا
 : کرد و گفتی اخمکایجس

 !!ایستی نی آدم پاکنیخودتم همچ-
 : کرد و گفتظی غلیاخم. کردی مکثکای حرف جسدنی با شنپارسا

  کردم؟کاریمگه چ..مگه-
 : بلند شد و گفتشی از جاکایجس

 ..ي دخترا دوست بودیلیخب تو هم با خ-
 : بلند گفتي و صدای ناخودآگاه به فارسپارسا

 .. دارهیچه ربط-
 : آرام گفتیی با صداکایجس.دی همه به طرف پارسا چرخنگاه
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 ؟؟ی گفتیچ-
 : و گفتدی کششی در موهای دستپارسا

 هم ي زودنی خوام به همیبلکه نم.. بهش اندارميه امن نه تنها عالق.. بگوایکتوریبرو به و..کای جسنیبب-
   یخودتم که بهتر م..رانی گردم ایمن دارم برم..در ضمن..ازدواج کنم

 !انی کنار بایکتوری مثل وي کنم با دختریفکر نم..نی من مذهبيخانواده ..یدون
 : کرد و گفتی باز هم اخمکایجس

 ؟ی مشکل ندارن که هزارتا دوست دختر داشتنی ان،بای تو که مذهبيخانواده -
 : آرامش داشته باشد گفتکردی می که سعیبا لحن. تا به خودش مسلط بمانددی کشیقی نفس عمپارسا

 انقد رو اعصاب من نرو..کایبس کن جس-
 : گفتي با لحن تندکایجس

 .. باباریبم-
 ی متنفر بود،ولکای از جسایکتوریو.د توانست درك کنیواقعا نم. زديپارسا پوزخند. رفتی سمت در خروجبه

 . زدی به عشقش برسد خودش را به آب و آتش مایکتوری ونکهی اي براکایجس
 . شاپ خارج شدی را که نخورده بودند را حساب کرد و از کافییپول قهوه ها.دی به صورتش کشیدست
 . را به سمت خانه حرکت دادنیماش. به دفتررفتن نبودي برای وقتگهید. به ساعتش کردینگاه. شدنی ماشسوار
با قدم . کردی نگاه مادهی پي که کنار درخت نشسته بود و به عابر هادی را دکایمل. خانه پارك کردي را جلونیماش
   يپارسا بوسه ا. زدي پارسا لبخنددنی با دکایمل. آرام به سمتش رفتییها
 : گونه اش زد و گفتبر
  خانوم؟کای ملی نشستنجایچرا ا-
 : پارسا زل زد و گفتير چشم ها دکایمل
 ..مامان باهام قهر کرده-

 : دراز کرد و گفتکایدستش را به طرف مل. بلند شدشی از جاپارسا
 . بدمتی آشتمیپاشو بر-
 : بلند گفتيپارسا با صدا. وارد خانه شدندگریکدی دستش را در دست پارسا گذاشت و با کایمل
 ! کنونی آشتمیاومد.. خااانومدیمهش-

 : زد و گفتي لبخنددیمهش
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 ..می کنی آشتمی که بخوامیقهر نبود-
 . به اتاقش رفتی گرفت و بعد با سرخوشيبوسه ا. رفتدی و به سمت مهشدی کشیغی جکایمل

 : زد و گفتي به پارسا لبخنددیمهش
 !ییدایکم پ-

 : مبل نشست و گفتي روپارسا
 !رمیمی دارم میباور کن از خستگ..رمیدرگ-

 : مبل نشست و گفتي گذاشت و روزی ميا را رو هوهی ظرف مدیمهش
 ..هی از دستت شاکالیدان-

 : و گفتدی کشی هوفپارسا
 ی مریهمش گ.. با من دارهی واقعا چه مشکلدونمیمن نم..هی از دست همه شاکشهی همالیدان.. بس کنيوا-
   بچه.. و هفت سالمهستی بگهی بهش بفهمونم که دي دونم چجورینم..ده
هر .. دهی مری ده،به دوستام گی مرهی رفتنم گی ده،به مهمونی مری رفتم گرونیبه ب..ستمی چهارده ساله که ني
 . دارهي حديزیچ

 : زد و گفتي لبخنددیمهش
 .. دوست داشتنهي گه همش از روی ميزی هر چالیباور کن دان-

 : سرش را تکان داد و گفتپارسا
 .آورده شورش رو درگهی دالی دانیول.. دونمیم-

 با الیدان. کردی لب سالمریپارسا ز. کردی پارسا اخمدنی با دالیدان. بلند شدشی در که آمد،پارسا از جايصدا
 : گفتهیکنا
 !چه عجب..سالم-

 : در چشمانش گفترهیخ. دستش را گرفتالیبه سمت در رفت که دان.دی کشی هوفپارسا
 . اومد دفترمیکیامروز و-

 : کجنکاو گفتپارسا
 ؟ی چيبرا-
 : کرد و گفتیظی اخم غلالیدان
 ؟ی کنی متشیچرا انقدر اذ-



         رمان کوه درد                                                      اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 62 

 :دی کشادی فرپارسا
  کردم؟تشی اذی ک؟؟منی گی میچ-
 :دی کشادی هم متقابال فرالیدان
 و نوازشش یکنی بار  بغلش مهی..ي تو خماریدختر مردمو گذاشت..دومندش..اولندش صداتو واسه من بلند نکن-
   با خودت چند.. که من ازت متنفرمي دی و پسغام مغامی بارم پهی،یکنیم

  پارسا؟يچند
 ! هنگ کرده بودپارسا
 زده ی خودش را به مستایکتوری ویعنی. بودی خوش نشان داده بود،شب مهماني روایکتوری که به وي بارتنها

 ! حماقتشي فرستاد برایبود؟به خودش لعنت
 : کرد و گفتیظیاخم غل. کرد خودش را نبازدیسع
 !ستی عالقه ني که نشانه یهر نوازش و بغل کردن-
 : تر از پارسا کرد  و گفتظی غلی اخمیبا مکث کوتاه. متعجب زدي پوزخندالیدان
 !ي شدیچقدر عوض-

 !دی پارسا متوقف شد؟شاي برازمان
 به دیمهش. زدرونی را از دور دست آزاد کرد و از خانه بالیفقط دست دان. از خودش دفاع هم نکردیحت. نزدیحرف
 : کرد و گفتی اخمالیدان
 ناراحت شد..ي بود که زدی چه حرفنیا-
 : و گفتدی کششی در موهای دستالیدان
 ..رهی مادشی-

 : زد و گفتي پوزخنددیمهش
 ؟ی مطمئننقدریاز کجا ا-
 : دستانش گرفت و گفتنینشست و سرش را ب. مبل پرت کردي را روفشی کالشیدان
 ..ستی نیآدم زود رنج-
 . را ادامه بدهدهی قضدی خواست که مهشی بود و دلش نممانی حرفش پشاز

 ! نزدی حرفگری شد دالی هم که متوجه حالت داندیمهش
 : کرد و گفتی عصبيخنده . وارد خانه شدپارسا
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 .. شدن همشونوانهید-
 :گفتی در وجودش ميزیچ.ستادی انهی آيجلو.آرام قدم برداشت به سمت اتاق. دادظی غلی را به اخمشیخنده،جا

 "ازت متنفرم..ی قلب سنگهی و ي داری باطن عوضهی.. مظلومتافهی قنی اریز..تو"
 : شد و گفترهی خنهی آدر
  پارسا؟ياز خودت متنفر-

 : و تکرار کرددی کششی به لب هایزبان. کرددیی در درونش تاییصدا
 ؟يمتنفر-
 کار،مومن زکار،درستی پرهیره اش،از اسمش که معناز خودش،از چه.متنفر بود. زدادی صدا در وجودش فرنباریا

 . کدامشان نبودچیو باتقوا را داشت و او ه
دست مشت شده اش را . افتدی بنهی مظلوم خودش در آي افهی خواست نگاهش به قینم. را بستشی هاچشم

   یبی مهي با صدانهیآ.دی کوبنهی که داشت در آیباال آورد و با تمام قدرت
نگاه خسته . را در دستش احساس کرديسوزش توام با درد. شدلی بزرگ و کوچک تبدي و به تکه هاشکست

    و سردی کشیقی توجه نفس عمیب. بودیخون.اش را به دستش دوخت
 !!نبــود..نبود.. نبودیاو عوض. خوردزی لشیجا

*** 
 ! دردناك کردیاز سوزشش،صورتش جمع شد و اخم. آب بردری شری را زدستش

 . رفتجی و سرش گیاهی سشی هاچشم
 . کردن دستش،کردی شروع به زد عفوندی کشیقینفس عم. رفت و نشستی به سمت صندلآرام
 ! دستش شدیچی مشغول باند پالیخی به در کرد و بعد بی نگاهمین. زنگ در آمديصدا

 آرام به ییسپس با قدم ها. گذاشتشی و سر جاختی رهی اولي را در جعبه کمک هالی که تمام شد، وساکارش
 .سمت در رفت

 نفس الیدان.دی در را باز کرد و خودش به سمت کاناپه رفت و دراز کشالی داندنیبا د. در نگاه کردی چشماز
    به سمتشدنشیبا د.با نگاهش دنبال پارسا گشت. و وارد شددی کشیقیعم

 .رفت
 ! نه،ی منت کشي بود براامدهین.دی کششی به لب هایزبان

 . گذاشته استری پارسا تاثي حرفش تا چه حد روندی آمده بود که ببفقط
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 : پا و آن پا کردن گفتنی ای کمبا
 .مدارکتو آوردم-

 : خش دار گفتیی انداخت و با صداالی به داننی سنگی نگاهپارسا
 ..یمرس-
 : گذاشت و گفتزی مي کوتاه مدارك را روی با مکثالیدان
 .. رفتنتي کنه برای آماده مزویگفت همه چ..زنگ زدم به مستخدم خونه ات! پس فرداسي براطتیبل-

 به دست پارسا الینگاه دان. اش گذاشتیشانی پي را بست و ساعدش را روشیچشم ها. سرش را تکان دادپارسا
 : به سمتش رفت و گفتیبا نگران.افتاد

  شده؟یدستت چ-
 :ا باز کرد و گفت رشیچشم ها. به خودش فرستادی لعنتپارسا

 ..یچیه-
 : رفت و گفتي چشم غره االیدان
 ؟یچیه-

 : بلند شد و نشست و گفتشی کالفه از جاپارسا
 . رو ندارمی کسچیاالن حوصله ه.. تنهام بذارکنمی ازت خواهش میول..الی داندیببخش-
 : و گفتدی کشیقی نفس عمالیدان
 .. آدمهی يشد! با خودتي کردکاری چنی بسه؟ببیی تنهاگهی دی کنیفکر نم-

 : را قطع کرد و کالفه گفتالی حرف دانپارسا
 عوض شدنم الیخ.. که هستمنمیهم.. ندارمی کسچی هحتی به نصيازی که نمی آدم عوضهیمن ..الی داننیبب-

 ؟یاوک..ندارم
 : کرد و گفتی اخمالیدان
 . نبودنی من منظورم ا؟اصالی کنی واسه خودت بلغور میچ-

 : و گفتدی کشی هوفپارسا
 !مهم برداشت منه..ستیمهم منظور تو ن-
 : پارسا انداخت و گفتيدستش را دور شانه ها. کاناپه نشستي کنار پارسا، روالیدان
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 ی می که هر حرفينکنه عاشقم شد..هوم!..يتو که زود رنج نبود.. گفتم حااليزی چهی تی عصبانيمن از رو-
 ؟يریگی به دل معیزنم سر

 : داد و گفتالی به دانی هلپارسا
 ..برو بابا-

*** 
 در ری تاخیبا کم. و زنگ خانه را زددی کشیقینفس عم. ساعت تا پروازش مانده بودکی. به ساعتش کردینگاه

 .باز شد
 : زد و گفتيپارسا لبخند. در هنگ کامل بودبای پارسا تقردنی با دایکتوریو
  داخل؟امی بی کنیدعوتم نم-
 : در کنار رفت و گفتي از جلواری بسی که به خودش آمد با ذوقایکتوریو
 .دیببخش-

 . کوتاه وارد شدی با مکثپارسا
 : در را بست و خواست به سمت آشپزخانه برود که پارسا بالفاصله گفتایکتوریو
 .. باهات حرف دارمایب..یکی خورم وی نميزیچ-
 . پارسا نشستي مبل روبه روي رفت و رواری بسي با دلشوره ایکیو

 بزند ایکتوری را که در طول راه با خودش مرور کرده است تا به ویی حرف هاي مکث کرد تا همه ی کمپارسا
 .اوردی بادیرا،به 
 : زد و گفتيلبخند

 ..رانی گردم ایدارم برم-
 : گفت زد وی مبهوت بود اما بعد لبخند پر استرس،اولیکیو.ندی را ببایکتوری ماند که عکس العمل ومنتظر

 نه؟..گهی دي گردیبرم-
 : باال انداخت و گفتي شانه اپارسا

 .. هرگز برنگردمدیشا.. دونمینم-
 :پارسا لبخندش را حفظ کرد و گفت. کردنددنی شروع به جوشایکتوری اشک وي هاچشمه

 یاومدم که قبل رفتنم ازت خواهش کنم منو فراموش کن..نجامیمن اگه االن ا..یول..یکیمتاسفم و-
 : لرزان گفتیی با صداایکتوریو
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 ..ي منو زجرم بدياومد..نه-
 : بلند شد و گفتشی از جاپارسا

من ..یمنتظرم بمون..دونمیچه م..ی بفرستغامی،پيایهر چقدرم عشوه ب..یاومدم که بدون..ستی ننطوریاصال ا..نه-
    و تامیمن و تو دوست.. نگاه کنممی زندگکی تونم به تو،به عنوان شرینم
 ..می مونیست م دوابد

 : را در دستش گرفت و گفتایکتوری ودست
 ..یکیمتاسفم و-

 .ختی ری نگاه کرد که آرام اشک میکیسرش را برگرداند و به و. به سمت در رفتآرام
 .دی به صورتش کشی را بست و دستشیچشم ها. و خارج شد و در را بستدی کشیهوف
چمدانش . فرودگاه پارك کردنگی را در پارکنیماش. رفت و سوار شد و به سمت فرودگاه رفتنشی سمت ماشبه

 . را زدنی ماشریدزدگ.را از صندوق عقب در آورد
 ی در گوشالی و مضطرب دانی عصبيصدا. تماس را زدي برقرارالی نام داندنیبا د. اش آمدی زنگ گوشيصدا

 :دیچیپ
  تو؟ییکجا-

 :تش کرد و گفت به ساعی نگاهمی نپارسا
 ..امیدارم م--

*** 
 . هم بلند شددی و مهشالی دانتیبه تبع. بلند شدشی اعالم پرواز،پارسا از جابا

 : با لبخند گفتپارسا
 ..نی حالل کننیدی دي بدیخوب.. شدمیرفتن..گهیخب د-

 : زد گفتحی ملي لبخنددیمهش
  برات مهمه مثال؟یلی خمی ما حاللت کننکهیا-

 : گفتطنتی و با شدی خندپارسا
 ..ستی اصال مهم نيراستش رو بخوا-

 : دراز کرد و گفتالی را به سمت داندستش
 ..ی شیتا چند وقت از دستم راحت م-
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 ی اما بکرد،ی مشی کرد و دعوای می اوقات با پارسا اوقات تلخی بعضدیشا. کردی حرف پارسا اخمنی با االیدان
 .حد و اندازه دوستش داشت

 : گفتي جدی لحنبا
 .ببند بابا-

 :چند ضربه به کمرش زد و گفت.دی پارسا انداخت و او را به آغوش کشي را دور شانه هادستش
 ..ایزنگ بزن-

 ی نگاهش می اشکیی افتاد که بغض کرده،با چشم هاکاینگاهش به مل. با لبخند سرش را تکان دادپارسا
 : زانو زد و گفتشیآرام جلو.کرد

 غض کرده؟ ما چرا بيخانوم کوچولو-
 : گفتدیلرزی که چانه اش از فشار بغض می در حالکایمل
 .. دوست ندارمگهید-

 : گونه اش زد و گفتي به روي و بوسه ادی را در آغوش کشکایمل. زدی لبخند مهربانپارسا
 .. گردمیزود بر م-
 : مضطرب  گفتالیدان
 . شدرتید..پاشو پارسا-

 : دست داد و گفتدیبا لبخند به مهش. بلند شدشیو از جا زد کای ملي گونه ي روگری دي بوسه اپارسا
 خداحافظ-

 : آمدالی داني تا حرکت کند که صدابرگشت
 . بده بابانتوی ماشچیسو-

 : کرد و گفتي خنده اپارسا
 ..ای انداختادمیخوب شد -

 : داد و گفتالی خانه را به داندی و کلچی کرد و سوبشی در جدست
 . خداحافظگهید-

 . و حرکت کرددی کشیقینفس عم. گفتندی با لبخند خداحافظالی و داندیمهش
*** 
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 و با دی کشی منی زميچمدانش را رو. تمام وجودش را گرفتی دلتنگران،حسی به خاك امای فرود هواپبا
 . کردی به اطرافش نگاه ميکنجکاو

 ! لذت بخش بودشی مردم کشورش برادنی دچقدر
 :تگفی او را به خودش آورد که مي مرديصدا

-Do you want car,Mr?? 
 "ن؟ی خوای منیماش..آقا"

 : گفتی نگاهش را به مرد دوخت و با لبخند به فارسپارسا
 !میرانیمن ا-

 : زد و گفتی لبخند مهربانمرد
 ن؟ی خوای نمنیماش..نیبه کشورتون خوش اومد..چه خوب-

 . تکان داددیی با لبخند سرش را به نشانه تاپارسا
 : را از دست پارسا گرفت و گفتمرد،چمدان

 ..نیایدنبال من ب-
 تهران در آن نی آلوده و سنگيهوا.دی کشقی عمینفس. سرش را تکان داد و پشت سر مرد حرکت کردپارسا

 ! تر و سبک تر بودزهی پاکشی براییلحظه، از هر هوا
 ی نگاهش مریاز ز به پارسا کرد که با لذت همه جا را ینگاه. چمدان را در صندوق عقب گذاشتمرد

 : زد و گفتيلبخند.گذراند
 ن؟ی شیسوار نم-

 متوجه شد یپارسا وقت.مرد منتظر به پارسا نگاه کرد. شدنی به خودش آمد و سرش را تکان داد و سوار ماشپارسا
 : کند،متعجب به سمت راننده برگشت و گفتی حرکت نمنیماش

 ن؟ی کنیحرکت نم-
 : زد و گفتي لبخندمرد

  برم؟دیکجا با-
 پدر و مادرش را کرده ياما دلش بد هوا. بوددهی رسرانیسه پرواز عوض کرده بود تا به ا. خسته بودپارسا

 : و گفتدی از آه نداشت کشی که دسته کمیقینفس عم.بود
 امروز چند شنبه اس؟-
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 پنج شنبه--
 : زد و گفتقی عمي لبخندپارسا

 .. بهشت زهرانیبر-
 . را حرکت دادنی گفت و ماشیاعلی لب ری زد و زي لبخندمرد

 رییپوشش ها تغ. کرده بودندرییآدم ها تغ. کرده بودرییشهر تغ. ها دوخته بودابانی نگاه مشتاقش را به خپارسا
 . کرده بودندریی و همه کس تغزی هفت سال همه چنیدر ا.کرده بودند

 . شدادهی و پدی کشیقی بهشت زهرا افتاد، نفس عمي نه چندان آشناي که به فضانگاهش
 : آب را به سمت پارسا گرفت و گفتي بطرراننده

 .. شدازتی ندیشا-
 : لب گفتری اطرافش زدنیبا د. کردي زد و تشکري لبخندپارسا

 !رییچقدر تغ-
 قبرشان ي رویدست.آرام زانو زد. کنددای توانست قبر پدر و مادرش را پیاما به راحت. شده بودشتری قبرها بتعداد
 : زد و گفتیلبخند محزون.دیکش
 ..من برگشتم..سالم-

 که از راننده گرفته بود قبر هر ی آبيبا بطر. پنج شنبه و پدر و مادرش تنگ شده بودي صبح هاي دلش براچقدر
 .شروع به خواندن فاتحه کرد.دو را شست

*** 
 . زدرونیکتش را تنش کرد و از اتاق ب. بلند شدشی خان از جاصادق

 نی سوار ماشیهمگ. زد، به سمت صادق خان رفت و در راه رفتن کمکش کردي لبخندیعل. منتظرش بودندهمه
    رفت تا بهیصادق خان،م. شدند و به سمت بهشت زهرا رفتندشانیها

 دانست که ی دانست که تهران است،نمی است،نمرانی دانست که پارسا اینم. عروس و همسرش سر بزندپسر،
    و معصومهنیر حس دانست که سر مزایبهشت زهراست و مهم تر،نم

 .است
 

 ي پسريصدا.دنشانی شود از دری خواست سیدلش م.شانی شده بود به نام هارهیخ. کنار قبرها نشسته بودپارسا
 :جوان آمد
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 قرآن بخونم؟-
 : زد و گفتيلبخند. چشمش رد شدي از جلولمی مانند في اخاطره

 ..اوهوم-
 شروع به خواندن قرآن ظی غلیو با لحن عرب. نشستنی زميرو. هجده سالش بودای هفده دی جوان که شاپسر
    بود،اما لذت بخشبی براس پارسا هر چند غری کلمات عربدنیشن.کرد

 . آوا و آهنگ را داشتنیتر
 : که قرآنش را تمام کرد،نگاهش را به پارسا دوخت و گفتپسر

 ..تموم شد-
 : را باال آورد و گفتش،سرشیرها دالدنیبا د. پولش کردفیدست در ک. زديلبخند. به خودش آمدپارسا

 ؟یکنیدالر قبول م-
 : جوان متعجب گفتپسر

 دالر؟-
 : سرش را تکان داد و گفتپارسا

 .. کنمضیوقت نکردم پولم رو تعو..من تازه از خارج اومدم-
 : سرش را تکان داد و گفتاقی با اشتپسر

 پولتون اصله؟-
 آن دنیپسر که از د. دالر به سمت پسر گرفتیس. پول شمردفیدر همان ک. با خنده سرش را تکان دادپارسا

 :همه دالر تا نخورده در مرز سکته بود با بهت گفت
 .. آقاادهیز-

 : پول را به زور در دست پسر گذاشت و گفتپارسا
 ..ستمیمن تعارف کردن بلد ن..برش دار-

 به پارسا زد و يلبخند. بلند شدشی گفت و از جای علای. گذاشتبشی دالر ها را تا کرد و در جی با شرمندگپسر
 :گفت

 ..ادیعزت ز.. برمگهیمن د..ممنون-
 راننده را ي آشناي بار صدانیا.بعد از رفتن پسر دوباره شروع به خواندن فاتحه کرد. سرش را تکان دادپارسا

 :دیشن
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  ببرمتون هتل؟ای نی برنی رو دارییجا..آقا-
 : را تکاند و گفتشیخاك لباس ها.نوز به قبرها بودنگاهش ه. بلند شدشی از جاپارسا

 ..خونه دارم-
بدنش خشک شده بود و . شدندی مکی آشنا افتاد که به او نزدي افرادي را باال آورد که چشمش به چهره سرش

 . کندی توانست حرکتینم
 !؟هرگزي زودنی اما به ادنشانی دي بود براآمده

با بهت به .چهره اش آشنا بود.کردی بود و به آنها نگاه مستادهی و معصومه انی که کنار قبر حسدی را ديپسر..یعل
 :گفت. بودنییسمت صادق خان برگشت که سرش پا

 ..اون پسره..آقاجان-
 دنید. بوددهی بود که تا به حال دي صحنه انی بهترنی ادیشا. صادق خان سرش را باال آورد،ی حرف علنی ابا

   برگشته است تا او را. برگشته است،ينوه اش، که پس از هفت سال دور
 که از مرگ پدر و مادرش متاسف دی و بگوردی مرگش دستش را در دستش بگيتا لحظه . خودش نگه داردشیپ

    مثل روزي با هادگری دی که بعد از آن روز لعنتدیتا بگو.و افسرده است
 با افکار يلجباز نبود،پسر. و سرتق نبود تخسگری بود، که دي نگاه ها به پسري همه گریحاال د. نشده استاول

    ستبرییشانه ها. بلندیبا قامت. و هفت سالهستی مرد بکی..او.بچگانه نبود
 ی را کسنی پدرش شده بود و اهی شببیکه حاال عج.نیتک فرزند حس.او پارسا بود! چندان دوستانه،نهي لبخندو

 . توانست انکار کندینم
 خان بود که ن،صادقی بنیو در ا. شده بودندری آنها شکسته و پيهمه . نظر گذراندری نفر به نفر جمع را از زپارسا

   ی مکی به او نزدیکمرش خم شده بود و با کمک عل. مانند قبل نبودگرید
صورتش .ستادی پارسا ای وجبکیدرست در . را رها کردی علد؛دستی پارسا رسیصادق خان، که به چند قدم.شد

   باورش. صورت پارسا گذاشتيرا باال آورد و رودستش !را از نظر گذراند
 : لرزان گفتییبا صدا. شدینم
 پارسا-

 شل شی و لرزان صادق خان دست و پانی لحن غمگدنی داشت؛با شني در خودداری تا آن لحظه سعپارسا،که
 : زد و گفتينا خودآگاه لبخند.شد
 ..جانم آقاجون-
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 يدستش را دور شانه ها. نکردي صبوردنشی به آغوش کشيا برگری لحن مهربان پارسا ددنی خان،با شنصادق
    خواست باوریم. و به خودش فشرددیپارسا انداخت و او را به آغوشش کش

 .ستی خواب نکی پارسا فقط دنی که دکند
در آن لحظه صادق خان . کوتاه دور صادق خان حلقه کردی را، با مکثشی و دست هادی کشیقی نفس عمپارسا

   پارسا را از آغوشش.ستی عنوان قابل وصف نچی بود که به هیغرق خوش
 : آمدی شاد عليصدا.دی کشرونیب

 ؟ی برگشتیک..پارسا عموجان-
 : زد و گفتي لبخندپارسا

 ..دمیتازه رس-
 نیی بود که سرش را پای تنها کسي و هادکردندی به پارسا نگاه مي از سر شادي در آن لحظه با لبخندهمه

 .دی جویا استرس پوست لبش را مانداخته بود و ب
*** 
 تر از همه سرش را دور تا الیخیپارسا، ب. را وسط بکشندی چه بحثدی دانستد باینم. در سکوت نشسته بودندهمه

 . گرداندیدور خانه م
 : گرم گفتی با لحندی دنی که جو را سنگحانهیر
 .. بخوروهیپارسا عمه جان م-

 : زد و گفتي لبخندپارسا
 .. خورم حاالیم..ممنون-

 !نیهم. خواست بخوابدیدلش م. بودخسته
 : گفتهی و با کنادی کشیقیچقدر از او متنفر بود؟نفس عم. دوختي را به هادنگاهش

 .. جاااني هادي از اومدن من خوشحال نشدنکهیمثل ا-
 !اوردی را سرش در بي هادي جان گفتن های تالفخواستی دلش مدیشا. گفتدهی را کشجان
 : را باال انداخت و گفتشیشانه ها.رد لبخند بزند کی سعيهاد

 .. هم خوشحال شدمیلیاتفاقا خ-
 . کردندی و پارسا نگاه مي جمع با استرس به هادي همه

  بود؟ي همان هادي هادایآ
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 . سابق نبودي آن پارساگرید..ی ولپارسا
 : زد و گفتیقی عملبخند

 ..ی شیاز امروز به بعد خوشحال ترم م-
 : بحث در حال باال گرفتن است گفتدی که دیعل
 بچه داره؟! ازدواج کردهدمیال؟شنیچه خبر از دان-

 : دوخت و گفتی کند و به علينگاه اش را کش دار از هاد.. کوتاهی با مکثپارسا
 ..کاستیاسمشم مل.. دختر چهار سالههی..آره-
 : سرش را تکان داد و گفتیعل
 .خدا حفظش کنه-

 :به صادق خان نگاه کرد و گفت. به ساعتش کردینگاه. بودبی پارسا غري کلمات برانی اچقدر
 .. خسته امیلیخ.. برمگهیمن د..دیببخش-

 : با هم گفتندهمه
 کجا؟-

 : کرد و گفتيگفتنشان خنده ا "کجا" از هماهنگ بودن پارسا
 .گهیخونه ام د-

 : کرد و گفتیمی خان اخم مالصادق
 ..نجاستی اي تويخونه -

 : دی بگوخواستی دلش مپارسا
 "..نجاستی من ايمعلومه که خونه - "

 : گفتنیبنابرا.گرانی از برداشت اشتباه ددی ترسی ماما
 .. خونه ام تنگ شدهي دلم برایول..ممنون-
 : گفتسوختی صادق خان مي که به شدت دلش براررضایام
 ! خورهی بر نمیی امروز که به جاهی-

 : و مهربان گفتمی مالی صادق خان با لحن بدهدی پارسا بخواهد جوابنکهی از اقبل
 .. پسرجاننمتی ببیبذار تا قبل از مرگم درست و حساب-

 . گفتی لب دور از جانری انداخت و زنیی سرش را پاپارسا
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 : و گفتدی کششی به چشم هایدست
  تونم استراحت کنم؟یکجا م.. خسته امیلی خیلیمن خ..دیببخش-

 : زد و گفتي لبخندراحله
 ..اتاقت هنوز سر جاشه عمه جان-

 يهاد. اشاره کرد که چمدان پارسا را به کمکش ببرديراحله به هاد. بلند شدشیاز جا. سرش را تکان دادپارسا
   ي نشان بدهد دسته ی پارسا عکس العملنکهیقبل از ا. بلند شدشیاز جا

 که ردی بگي خواست چمدان را از هادپارسا قدم تند کرد. را گرفت و بلندش کرد و به سمت پله ها رفتچمدان
 : گفتيهاد

 . براتارمشیم-
 :دستش را به نرده ها گرفت و گفت. نگفتيزی چگری دپارسا

 ..ستنی من ني برای خوبي خاطره ي کننده یتداع.. پله هانیا-
 : آمد گفتی که از ته چاه در میی انداخت و با صدانییسرش را پا. شرمنده بوديهاد

 !ی زدم از سر بچگیی حرفاهی.. بشهيخواستم اونجور ینم..شرمنده ام-
 .رمی گیشرمنده نباش چون انتقام اون روزو ازت م--

 . که زد تعجب کردیحی هم از حرف صرخودش
 . کرد خودش را نبازدیسع
 : و گفتدی کشابشی آسي به دندان های زبانيهاد

 ..يحق دار-
 : گرفت و گفتي پارسا چمدان را از هاددند،ی پله ها که رسي باالبه
 ..خودم بلدم برم-
 !ي کردن هادری از تحقشدی چقدر دلش خنک مو

هنوز هم . نکرده بوديرییاتاق تغ. گذاشت و وارد شدرهی دستگي مکث دستش را رویبا کم. را بلد بوداتاقش
   یاز بچگ.هنوز هم همان تخت دو نفره.ی و طوساهی رنگ سبیهمان ترک

 ! شدی تمام ميزدی غلت مکی نفره،تا کیول خودش تخت به ق.دی خوابی تخت دو نفره ميرو
 . زده بودندواری پوستر ها به دي بود که به جایی اتاق تابلوهارییتنها تغ. را داخل اتاق گذاشت و در را بستچمدان
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 را هم شی حال عوض کردن لباس هایآنقدر خسته بود که حت.دی تخت دراز کشيآرام رو. را درآوردکتش
 ... هم گذاشت خوابش بردي را روشیتا چشم ها.نداشت

 :بدون نگاه کرد به شماره جواب داد.دی اش از خواب پری گوشي صدابا
-hello 
 :دیچی در تلفن پالی داني کوتاه صدای مکثبا
 ..یمردم از نگران.. زنگ بزنيدی رسی بهت نگفتم وقت؟مگهی زپرتيخواب بود-

 : گذاشت و گفتشیا چشم هي ساعدش را روپارسا
 .. رفتادمی-
 : پارسا را بکند گفتي خواست کله ی که دلش مالیدان
 ده؟ی بهم آرامش می االن چی دونیم-

 : گفتي با لحن خواب آلودپارسا
 ؟..یچ-
 : و گفتدی کشیقی نفس عمالیدان
 .. گردنتيشکستن مهره ها-

 : کرد و گفتي خنده اپارسا
 ..ی آرامش باشي براي اگهی دزی چهی دنبال دیبا!هیافتنیدست ن-
 : زد و گفتي لبخندالیدان
 !شیمنتها واسه تو از نوع ابد..می رسی که هر دومون به آرامش منمتیبب..نترس پسرم-

 : کرد و گفتي خنده اکالفه
 . زنم بهتیقطع کن تروخدا بعدا زنگ م..ادی خوابم مالی دانيوا-

 .خداحافظ.. بکپریبگ--
اما خواب از . کرد بخوابدی را بست و سعشیچشم ها. بزند تلفن را قطع کرديگری حرف دنکهی بدون اپارسا

 . دانست ساعت چند استینم. بلند شدشیاز جا. بوددهیسرش پر
دستش را به . مطلق بودیکی خانه در تاربای المپ ها خاموش بودند و تقريهمه . اتاق را باز کرد و خارج شددر
    برخورد کرد ويزی رفت که به چیاه م گرفته بود و کورمال کورمال روارید
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اما . را بسته و باز کردشی چشم هایکم. به عقب برداشتیقدم. بلند شدي دخترفی خفغی جي بندش صداپشت
 : دختر آمدی عصبيصدا. گرفتی واضحش را مدی دي جلویخوابالودگ

 ؟ی کنی مکاری چنجایتو ا-
 : داد و گفتشی به چشم های مالششیبا نوك انگشت ها. را باال آورددستش

 ... بابای هستی کگهیتو د-
 .دختر وارد اتاق شد و در را بست. شددهی از تمام شدن حرفش دستش به شدت کشبعد
 . صورتش گرفتي خورد، دستش را جلوشی از نور که به چشم هايادیحجم ز. برق را زددیکل

 در مرز انفجار بای تقرهی هددنی برداشت با د صورتشي که به نور عادت کرد دستش را از روهی از چند ثانبعد
 : گفتی عصبيبا صدا.بود
 ..وانهی ديدختره -

 : دستش را به کمرش زد و گفتهیهد
 ؟ي کردی مکاری راهرو چي وقت شب تونی تو؟اای ام وونهیمن د-

 : را بال داد و گفتشیابروها. تخت نشستي روپارسا
و االن هم ..هیعی بودنم طبداری نشده،بمیمن چون ساعت بدنم هنوز تنظ.. هم بدهکار شدميزی چهی..نه بابا-

 ..اما تو.. آب بخورم،رفتمیداشتم م
 : سرش را خاراند و گفتهیهد
 . ببرميزی چهیمن اومدم ..زهیچ..خب-

 : مرموز گفتی شد و با لحنکی نزدهیبه هد. بلند شدشی از جاپارسا
 ؟؟ی االن خونتون باشدی تو نبا؟مگهی کنی مکاری چانجی وقت شب انیاصال تو ا-

 انداخت و نییسرش را پا. گذاشتشی گلويدستش را رو. پارسا گر گرفته بودیکی که بدنش از آن همه نزدهیهد
 : گفتدهی بردهیبر
  شده؟یحاال مگه چ-

 : و گفتستادی انهی دست به سپارسا
 ..یچیه-

 : گفتعی سرش را تکان داد و سرهیهد
 .دیببخش..پس من برم-
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 اش گذاشت و نفسش را با نهی قفسه سيدستش را رو. با سرعت از اتاق خارج شد و در را بستی مکثبدون
 : لب گفتری داد و زرونیشدت ب

 !  گذاشته کناردهی رو بوسایرفته خارج ح-
اما حد و . نبود نبود،با حجابيچادر! نبودیدختر خشک مقدس. را گاز گرفتنشیی لب پاعی که زد سری حرفبا

 !!!حد و حدود..حدود داشت
 تخت دراز ي را عوض کرد و روشیلباس ها.به سمت چمدانش رفت. شدی تشنگالیخیب. زديشخندی نپارسا

 . شد و خوابش بردنی سنگشیکم کم چشم ها.به سقف زل زده بود.دیکش
 . بلند شد و در را باز کردشی و از جادی به صورتش کشیدست.دی از خواب پرخوردی که به اتاقش میی تقه هابا
 : زد و گفتيلبخند. بودررضایام
 !ي همش خواب بودمینی خودتو ببمی اومدقهیدو دق..سالم-

 : تخت انداخت و گفتيخودش را رو. در را رها کردپارسا
 ! منهتیاره،حکای می تنبليکاری گن بیم..دمی خوابی نمينجوری کانادا هم ايمن تو-
 :شت سرش بست و گفتدر را پ. وارد شدررضایام
 . حرف بزنيکاریبعد از ب..ي روز برسه که اومدهیبذار -

 : سرش زد و گفتریدستش را ز. کردي خنده اپارسا
  کجان؟نیرحسی و امایهل.. بپرسمرفتی مادمی همش یراست-
 : تخت نشست و گفتي هم روررضایام
 ..دو تا پسر دوقلو هم دارن..االنم اصفهانن.. وقته با هم ازدواج کردنیلیاونا که خ-

 : متعجب گفتپارسا
 !نیرحسی به امولی؟ايجد-
 : پارسا زد و گفتي به بازویمشت. کردي خنده اررضایام
  چند سال؟نی اي کردی مکاریتو چ-

 : گفتي جدپارسا
 !یخر خون-

 .. اونریبه غ! بودهتیشگیاون که کار هم--
 : کرد و گفتزی را رشی چشم هاپارسا
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 ؟؟ی زبون منو بکشری زياومد..ي اي ايا-
 : گفتدی بلند خندررضایام
 .. شده توسط مامانم هستمریاج-

 : چانه اش زد و گفتری دستش را زپارسا
 ي اگهی کار دچیبنده جز درس خوندن ه.. گفتم بهشی خودم مدی پرسی اومد سوال میکاره؟می بحانهیعمه ر-

 .. زن نگرفتمری به زری راحت باشه زالتونمیخ..نکردم
 : نگاه پارسا کرد و گفتطنتی با شررضایام
  شه؟یاصال مگه م-

 : عوض کردن بحث بالفاصله گفتي براپارسا
 ؟يازدواج نکرد..ي پسر شدریاز خودت بگو پ.. باباالیخیب-
 : زد و گفتي لبخندررضایام
 ..میکنی هم ازدواج مگهی ماه دکی..نامزد دارم-

 : زد و گفتی لبخند مهربانپارسا
 ..نیخوشبخت بش-
 :دستش را به سمت پارسا دراز کرد و گفت. بلند شدشی از جاررضایام
 !گهیلنگ ظهره د.. ناهار بخورایپاشو ب.پاشو..ممنون-

 . بلند شدشی گذاشت و از جاررضای دستش را در دست امپارسا
*** 
 .هی هدي روبه روقایدق. نشستی صندلي روپارسا

 : گفتعی غذا بکشد که پارسا سرشی بشقاب پارسا برداشت براحانهیر
 .. کشمیخودم م..عمه-
 . زد و بشقاب را به دست پارسا دادي لبخندحانهیر
 : برد و آرام گفتهی گوش هدکی سرش را نزدنیآو
 !رهی گیچه خودشو م-

 : هم متقابال آرام گفتهیهد
 ..دارهم خوشگله هم پول.. کم دارهیره؟چی نگي خوایم-
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 : لب گفتری کرد و زی بانمکی اخمنیآو
 ..خوشگل-

 . و مشغول خوردن شددی خودش غذا کشي براپارسا
 خودش احساس کرد سرش را باال آورد و چشم در ي را روی نگاهینی سنگه،کهیهد. دوختهی را به هدنگاهش

 . زديزی آمطنتیپارسا لبخند ش.چشم پارسا شد
 . کندتی آن خانواده را اذي خواست اعضای اندازه دلش می بیول. نداشتیلی دلچی هشیکارها

 خواست بشقاب غذا را بردارد و به سمت پارسا پرت یدلش م.گر گرفته بود. انداختنیی سرش را پاعی سرهیهد
 .بعد از غذا همه در خانه متفرق شدند. شدی که نمفیاما صد ح.کند

 . گذاشت و فندك زدشی لب هانی نخ را بکی.رآورد را دگارشی آك سياز چمدانش بسته . به اتاقش رفتپارسا
 ها رفت و آهنگ کی موزلی فايرو.لپ تاپش را در آورد. اتاق رفت و بازش کردي به سمت پنجره همزمان

    را با نوك انگشتگاری سدیبه اوجش که رس. کردیمورد عالقه اش را پل
 :و آرام زمزمه کرد. دادرونی را بظشی و شصتش برداشت و دود غلاشاره

 زمی که بهم بگه عزدمی تو رو ندهیشب 
 بمی ته قصه بره و بده فریول
  چشام بازم اشک بشه جمعتو

  چشاشه پره درده دلمدنهی دواسه
  کنمهی بهش تکموی چهمه

  خودمهی باشم که باشه شبی کسبا
  شده و منبهی غرگهی که دفی حیول
  دورمبهی شده از غرپر

  از مني دور شدچرا
  حتماي کور شدتو
  کردمی چقدر به تو من خوبيدی ندکه

  مغزمي درد توهی
  رفتنهی عقده و هی
  شهر ردت کردني که همه ي حس بدهی
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  واسه مني سرطانا شدمث
  منو هر لحظه دائماکشونهی مکه

  خاطراتمونشی تو پشیپ
  واسه مني که تو فقط بودیی وقتاشیپ

 
 : آهنگ را کم کرد و گفتيپارسا صدا. در اتاق آمديصدا

 بله؟-
 ي صورتش تکان داد و سرفه ايهجوم دود که به صورتش خورد دستش را جلو. وارد شدي باز شد و هاددر

 : و گفتدی کشیقینفس عم.کرد
 ؟ی کشی مهی چنیا-

 : و گفتدی دراز کشپارسا
 ..گاریس-

 : را در حدقه چرخاند و گفتشی چشم هايهاد
 !ی کشی چرا م کهنهیمنظورم ا.. دونمیم-

 : گفتظی و با غيجد. برگشتي به سمت هادپارسا
 ؟ي داریتو مشکل.. کشهیچون عشقم م-

 : کرد و گفتیاخم. شدن مکررش توسط پارسا خسته شده بودری از تحقيهاد
 ! چه طرز حرف زدن با بزرگ ترتهنیا-

 : زد و گفتي پوزخندپارسا
 .. گوشم کنمي زهی کن آوحتمی نصکمی..بابا بزرگ تر-

 : گفتی عصبی گرفت و آرام ولشی اش را در مشت هاقهی. به سمت پارسا هجوم برديهاد
 .. تونم خودمو کنترل کنمی میی جاهیمن تا ..ی کنتیبهتره که حد خودتو رعا.. پارسانیبب-

 : آورد و گفتنیی اش آرام پاقهی را از ي هادي دست هاپارسا
 ...سـی مثل تو نی سگي مقدم رویلیخداروشکر که فام..هه.. باباریبم-

 ي را از هادی عکس العملنیپارسا توقع چن. در صورتش زدیلی با تمام قوا سي حرفش تمام نشده بود هادهنوز
 . نگاه کرديمتعجب و خشک شده به هاد.نداشت
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 : وار گفتدی انگشت اشاره اش را باال آورد و تهديهاد
پس حرمت خودتو نگه .. با تو دعوا کنمقهی خواد دم به دقیدلم نم..ستمی اون آدم سابق نگهیمن د..پارسا-

 ..ی فکر کنکمی قبل حرف زدن ی رو هم بهت زدم تا بفهمیلی سنیا..دار
 : انداخت و گفتنیی را پادستش

 .. آقاجون کارت دارهایحاال هم ب-
 . بلند از اتاق خارج شدیی گام ها،بايگری حرف دبدون
 ی اعصابش خورد مکردیخودش هم که به حرفش فکر م. صورتش گذاشتي و رو دستش را باال آوردپارسا

 :مشتش را به هوا زد و گفت.شد
 .لعنت بهت پارسا-

 . نشوددنشی کشگاری در دهان انداخت تا صادق خان متوجه سی را عوض کرد و آدامسشی هالباس
 نشسته ییرای بودند که در پذی تنها کسانيصادق خان و هاد. و از اتاق خارج شددی کششی در موهایدست

    مبليرو. کردی نگاهش مي عادیلی خيهاد. انداختي به هادی نگاهمین.بودند
 : و رو به صادق خان گفتنشست

 ن؟ی با من داشتيکار-
 : خان با لبخند سرش را تکان داد و گفتصادق

 نوه هام نی خواد بینممن دلم .. گذرهی هفت سال مي تو با هادياز اتفاق اون شب و دعوا..پارسا پسرم-
   ي رونی چشم من پاشي جا جلونیهم..کنمیازتون خواهش م.. باشهیدشمن
 ..نی کنی و آشتنی رو ببوسگهیهمد
 : زد و گفتي روبه صادق خان لبخنديهاد. بودمانیاز حرفش پش. نگاه کردي به هادپارسا

 پارسا؟مگه نه ) به سمت پارسا برگشت و ادامه داد..( آقاجونمیما قهر نبود-
 :سرش را تکان داد و گفت. کرد لبخند بزندی سعپارسا

 ..معلومه-
 : زد و گفتی خان لبخند پررنگصادق

 .. تا باورم بشهنی رو بغل کنگهی همدنیپس پاش-
 : پا و آن پا آرام گفتنی ایپارسا با کم.دندی را در آغوش کشگریهمد. کوتاه هر دو همزمان بلند شدندی مکثبا
 ..دیببخش-
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 :چند ضربه به کمر پارسا زد و او هم آرام گفت. زدي لبخنديهاد
 !دیتو هم ببخش.. ندارهیبیع-
 يدستانش را رو. بلند شدشی و از جادی کشیقینفس عم. زديصادق خان لبخند. خارج شدگریکدی آغوش از

   ي صادق خان لبخنديهر دو به رو. دادیفی هر دو گذاشت و فشار خفيشانه 
 .زدند
 . گفت و به سمت اتاقش رفتيدی با زنگ خوردن تلفنش ببخشپارسا

 : تماس را زدي برقرارالی نام داندنی دبا
 الو-

 : آمدی طوالنی با مکثالی دانيصدا
 ؟ییکجا..سالم-

 : و گفتدی کشیقی نفس عمپارسا
 ..ستی نيخبر.. خوبمیمرس-
 : و گفتدی کشی کالفه هوفالیدان
 ؟یی گم کجایم..زر نزن بابا-

 : و گفتستادی پنجره ايجلو.در را پشت سرش بست. وارد اتاق شدپارسا
 .. آقاجونيخونه -
 : گفتزدی مي که به تندی با لحنالیدان
 . که مرد و زنده شدچارهی ب؟اوني دادی به اون مستخدم بدبختت خبر مي مردیاحمق م-

 .د زدنی تاب نشسته بودند و حرف مي دوخت که رونی و آوهی نگاهش را به هدپارسا
 : و گفتدی کششی در موهایدست

 .. زنمی سر مهی رم ی امروز میول.. نبودادمیباور کن اصال -
 :با همان لحن بچگانه گفت. بوددهی را سفت چسبشی پاکایمل.دی کشیقی نفس عمالیدان
 پارساست؟..بابا-
 : زد و گفتي بود لبخنددهی را شنکای مليپارسا که صدا. سرش را تکان دادالیدان
 ..کای رو بده ملیگوش-
 : کرد و گفتی اخمالیدان
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 . کنهی مهیاالن باهات حرف بزنه تا سه ساعت گر..الزم نکرده-
 : کرد و گفتي خنده اپارسا

 .نمی ببکای رو بده به ملیگوش.. خدای دخترت عاشقم شد؟هيدید-
 : صورتش را جمع کرد و گفتالیدان
 ! خانمکایمل-

 یصدا کند، باعث خنده اش م " خانمکایمل" چهار ساله را با لفظ يکایل منکهی تصور ایحت. زدي قهقهه اپارسا
 .شد

 : آمدالی دانيصدا
 .. زنمیبعدا زنگ م.. برمدیپارسا من با-

 : زد و گفتيلبخند
 .يبا..باشه-

 .يبا--
 . قطع شدتلفن
 ی را چک مشی هالیمی ادیبا. گذاشتشی نشست و لپ تاپش را جلونی زميرو. تخت پرت کردي را رویگوش
 :در اتاق را باز کرد و بلند گفت. بلند شدشیاز جا.کرد

 يهاااااد..يهاد-
 : آمدي بلند هاديصدا

 بلــــــه-
 :باز هم بلند گفت. اش گرفته بودخنده

 ..ای بقهی دقهی-
 : وارد اتاق شد و گفتي هادقهی دو دقبایبعد از گذشت تقر. تخت نشستي اتاق شد و رووارد

 ؟ي داريکار-
 ! آوردندی نمگریکدی ي کدام اتفاقات را به روچیبود که ه خوب
 : و گفتدی کششی به لب های زبانپارسا

  داره؟ي فاي وانجایا-
 : را باال انداخت و گفتشیپارسا متعجب ابروها. زدي کوتاه،قهقهه ای با مکثيهاد
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 ؟ي خندیچرا م-
 : زد گفتی خنده اش در آن موج مي که ته مانده ی مبل نشست وبا لحني رويهاد

 .. ندارهنترنتی انجایا-
 : با همان لحن متعجبش گفتپارسا

 ن؟ی کنی استفاده نمنترنتیمگه شما از ا..چرا؟-
 : زد و گفتي لبخنديهاد

 ..ستی ننترنتیآقاجونم که اهل ا.. کهمیستی ننجایما هر روز ا-
 . در چرخش استنستاگرامیام به ا به دست تصور کرد که از تلگری صادق خان را گوشپارسا
 : بار گفتنی ايهاد. تکان داددییسرش را به نشانه تا. کردي خنده اتک

 ..کنمی رم برات وصلش میعصر م-
 : زد و گفتي لبخندپارسا

 ..ممنون-
  شده استمی اخالقش مالي حد با هادنی دانست که چرا تا ای هم نمخودش

 ! گذشتی ساعت هم نمکی شانی دعوااز
 . گرفتدهی توان نادی را نمي هادراتیی چند،تغهر
 :پارسا هم متقابال بلند شد و گفت. بلند شد و به سمت در رفتشی از جايهاد

 ام؟ی شه منم عصر باهات بیم..اووم-
 : تکان داد و گفتدیی تاي کوتاه سرش را به نشانه ی با مکثيهاد

 .. کنمیهر وقت خواستم برم خبرت م-
 .ممنون--
 : لب گفتری داد و زهیپشتش را به در کرد و تک.در را بست. از اتاق خارج شديگریحرف د بدون يهاد

 ! کردمریی کرده،منم تغریی تغيهاد-
 !؟... کجا و پارسا کجاي هادریی تغیول

*** 
 مبل نشسته بود و روزنامه يصادق خان رو. و از اتاق خارج شددی کششی در موهایدست.دی را پوششی هالباس

 . خواندیم
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 : کرد و گفتی مصلحتي سرفه اپارسا
 ..رونی رم بی ميمن دارم با هاد-

 : خان سرش را تکان داد و گفتصادق
 .خداحافظ پسرم-

 : زد و گفتيلبخند
 خداحافظ-
 : بودند با تعجب گفتي هادنی که سوار ماشنی و آوهی هددنیبا د. خانه خارج شداز
 ..مایقراره نبود بچه مچه ببر-
 :را به کمرش زد و گفت طلبکار دستش نیآو
 به زنهی روز در سال مکی ي هادنیشه؟ای ازتون کم می چمیایدومندش حاال ما هم ب..میستیاولندش ما بچه ن-

 ! شهمونی پشی کنی مي کارنمیبب..رونی بره بیسرش مارو م
 ابانیپارسا متعجب و مشتاق به خ. را از خانه خارج کردنی ماشيهاد. شدنی سوار ماشی و بدون حرفدی خندپارسا

 . بردی کرد و لذت میها نگاه م
 انداخت و نهی به آی نگاهمی نيهاد. اش نشانده بودیشانی پي رویظی نشسته بود و اخم غلنهی دست به سهیهد
 : گفتهی هددنیبا د

 ! خانمی و چروکا باش آبجنیمواظب چ-
 :و گفت رفت ي به هادي چشم غره اهیهد
 ! باشهتیآق داداش حواست به رانندگ-

 : گفتهی بالفاصله برگشت عقب و رو به هدپارسا
 ؟ي کردی مکاری آقاجون چيتو نصفه شب تو خونه .. آخرشی نگفتیراست-
 : گفتهی کرد و رو به هدي تک خنده انیآو
 .. خانمهیجواب بده هد-

 . را آورده بود خانه صادق خانهیخودش هد.دی خندی کرد و فقط آرام می در بحث شرکت نميهاد
 : پا و آن پا کرد و گفتنی ای کمهیهد
 ..کار داشتم-
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 کرد تا داری را از خواب بي گفت که هادینم. صادق خان جا گذاشته بودي اش را در خانه ی گفت که گوشینم
    که چه درندی بگودیترسی مرای گفت زینم. صادق خان ببردياو را به خانه 

 !ي روز هم تحمل نکردکی که نبودش را یات داشت یگوش
 : شدن است گفتدی در حال سرخ و سفهی هددی که ديهاد

 ..دی نکنتیخواهرمو اذ-
 : زد و گفتيزی آمطنتی لبخند شپارسا

 . کنمای مراعاتت رو منجاستیاالن داداشت ا-
 : زد و آرام گفتي لبخندنیآو. نگاه کردنیبعد هم به حالت قهر برگشت و به آو. پارسا را در آوردي اداهیهد
 .. باز بدبختی گوشيا-

 : گرفت و گفتنی از آویشگونی آرام نهیهد
 .. خفهیکیتو -

 : بغل انداخت و گفتي نهی به آی نگاهمی نيهاد
 ..می کنی خونه آقاجونو وصل منترنتی امی ریبعدش م.. شاپی کافمیاول بر-

 . سرش را تکان دادپارسا
 ! در شهر تهران بگذردحی توانست از گشت و گذار و تفریود، اما نم مهم بنترنتیا

 . شاپ پارك کردی کافي را جلونی ماشيهاد
 : برگشت و گفتيپارسا به سمت هاد. شاپ شدندی جلوتر وارد کافنی و آوهیهد
 .. شغلته؟منظورمی کنی مکاریاالن چ.. گمایم-

 :به سمت پارسا رفت و همرمان گفت. را زدنی ماشری دزدگيهاد
 رو ی بازرگانتیری مدسانسی لیبه زور و بدبخت.. وقت تو عمرم دنبال درس نبودمچی هی دونیخودت که م-

 .. دارمنی ماششگاهیاالن نما..گرفتم و ولش کردم
انواع .نی ماششگاهینما. پارسا بودي مورد عالقه ي از شغل هایکی. تکان داددنی فهمي سرش را به نشانه پارسا
 ! مختلفي ها در رنگ هانیماش

 .زدیصدا م " پرستنیماش" پارسا را الی نبود که دانلی دلیب
 .واری دو نفره کنار دزی مکی. شان نشسته بودندیشگی پاتوق همنی و آوهیهد. شاپ شدندی کافوارد
 : به سمتشان رفت و معترض گفتدنشانی با ديهاد
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 ..مینی دو به دو بشنجای امیومدین..نمی ببدیجمع کن-
 : گفتي انداخت و کامال جدي به هادی نگاهمی ننیآو
 شما؟-

 : کرد و گفتی اخميهاد. و پارسا شدهی هدي باعث خنده نی آولحن
 ! برمتیوگرنه به زور م..نیبا زبون خوش پاشو آو-
 . چهار نفره رفتزی مکیگفت و بلند شد و به سمت  "یشیا" نیآو

 : کرد و گفتي خنده اهیهد
 .. جذبهیمرس-

 کوتاه یبا مکث. با دستش به گارسون اشاره کرديهاد. نشستندی صندليرو. رفتهی به هدي چشم غره ايهاد
 .گارسون به سمتشان آمد

 . را به دستان داد و منتظر ماندمِنوها
 . دادندسفارش " نسکافهریش"و پارسا  " شکالتکیشِ" ي، هاد "لی وانکیشِ" نی، آو "تویموه" هیهد

 . کرد و رفتادداشتی بالفاصله گارسون
 : داد و گفتی اش را به صندلهی تکنیآو
  گذشت؟ی کانادا خوش مي تویزندگ.. خورده از خودت بگوهی..خب آقا پارسا-

 : زد و گفتي لبخندپارسا
 !ی شما خاليجا..بله-
 : را باال انداخت و گفتشی از ابروهایکی نیآو
 ؟ي کردی می زندگتییبا دا-

 : داد و گفترونی نفسش را با خنده بپارسا
 ..می بودهی خب همسایول.. مستقل داشتميمن خونه ..نه-

 : چانه اش زد و گفتری را زشیدست ها. کردلی خودش را به جلو متماهیهد
 ؟یدوست دخترم داشت-

 : گفتظی کرد و معترض،با غی اخميهاد
 ! دارهیبه تو چه ربط..هیعه هد-

 : گفتالیخی و بدی خندپارسا
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 ..بله داشتم-
 : کنجکاو گفتنیآو
 چندتا؟-

 : به ظاهر متفکر گفتی و با لحندی کشابشی آسي به دندان هایزبان. دادی اش را به صندلهی تکپارسا
 ! نبودنادی زیول..قی دقادی نمادمی.. تاشیش..پنج تا-
 : بالفاصله گفتنیآو
 ..! تا کمه؟واشیپنج ش..اوهوع-

 : کرد و گفتنی به آوی نگاههیهد
 .. تر بوداای بره خارج با حنکهیقبل از ا-
 : را باال داد و گفتشی ابروهای هم به شوخنیآو
 ..آره بابا-

 : اش کرد و گفتی سرش را در گوشيهاد
 ن؟ی زنی مهی چي اشهی کلي حرفانیا-

 . نگفتيزی کرد و چي خنده اپارسا
 تلگرام ي رويهاد. دوختي هادیوش گي چشم نگاهش را به صفحه ری به طور نامحسوس از زفقط
 . قلب بنفش رنگ بود را باز کردکی که نامش فقط ی چتيصفحه .رفت

 :پی کرد به تاشروع
 ..سالم گلم"

 ؟یخوب
 ..هستم(..)  شاپ ی االن کافمن

 "نمتی نا محسوس ببایب
 : کرد و گقتکی نزديپارسا سرش را به گوش هاد. خنده گذاشت و سند کردیموجی اکی هم آخرش

 ..نا محسوس-
 : لب گفتری نثارش کرد و زيچشم غره ا. مثل برق گرفته ها به سمت پارسا برگشتيهاد

 ؟ی کنگرانی دی گوشي نگای دزدکدی نبای دونینم..تی شخصیب-
 . را باال انداختشی تفاوت شانه های و بدی خندپارسا
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 . آوردندشانی ها را براسفارش
 . شد گوش دادندی شاپ پخش می که در کافیمیبه آهنگ مال در سکوت مشغول خوردن شدند و ی حرفبدون
*** 
 : برگشت و گفتي به سمت هادپارسا

  کنه؟ی نگاهت مرهی همش خهیاون دختره ک-
 : گفتعی سريهاد

 کو کجاست؟-
 . شاپ چرخاندی افراد حاضر در کافنی نگاهش را در بو

 : بود اشاره کرد و گفتدهی پوشغی جی صورترهنی پکی را چند دور برداشته بود و شی که ابروهاي به پسرپارسا
 .. گمیاونو م-

 . نثار پارسا کردي باز هم چشم غره ايهاد
 : گذرا به ساعتش کرد و گفتیه،نگاهیهد
 ..گهی دمیبر-
 . و صافش کرددی به کتش کشیپارسا دست. بلند شدندشانی جااز

 .اوردی تا گارسون صورت حساب را بستادندی امنتظر
 : برگشت و گفتنیت آو به سمپارسا

  بوده؟یرشته ات چ..نیآو-
 : به غبغب انداخت و گفتي بادنیآو
 ..تو کاره ورزشم..ی بدنتیترب-

 مترو هفتاد،هفتاد کی دیشا.قدش بلند بود. آمد که ورزشکار باشدی نمنی آوزی رکلیاصال به ه. زدي لبخندپارسا
 !ی استخوانياما الغر و تا حدود..و دو
 : و گفتدی کششی به لب هایزبان
  اون وقت؟ی کنی کار میچه ورزش-
 : گرفت و گفتی دستشی پهی بار هدنیا

 ..غووودااا..کاراته بازه-
 : کرد و گفتی اخمنیاما آو.دندی و پارسا هر دو خندهیهد
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 ! هم دلتون بخوادیلیخ-
 : باعث شد که متعجب به عقب برگرددي دختريصدا

 ؟..آقا پارسا-
 . آشنا بودشی براي دختر تا حدودچهره
 : گفترتی به سمتش آمد و با حدختر

 ن؟یخودتون-
 : زد و گفتی تصنعي لبخندپارسا

 ..بله خودم هستم-
 : مشتاقانه گفتدختر

 د؟ی شناسیمنو م-
 . تکان دادی منفي سرش را به نشانه پارسا
 : زد و گفتی لبخند پررنگدختر

 .. هستمدایش-
 . در ذهن پارسا جرقه زدینام

 : گفتدای با شهمزمان
 !یفراهان-

 : پررنگ تر شد و گفتدای شلبخند
 ..نی کردریی تغیلیخ! لحظه نشناختمتونهی دمتونیواقعا االن د.. خارجنی بودم رفتدهیشن-

 : گفتی زد و با لحن گرمي لبخند دوستانه اپارسا
 ..نی کردریی تغیلیشما هم خ-
و سر تا پا هم . رنگ زده بودی صورت رژ لبکی دش،فقطی که دشیهفت سال پ. در چهره اش نبودرشییتغ

 . تنش بودیمشک
 در ي تا حدظشی غلشی و در کل حجاب افتضاح و آرای قرمز رنگ،ساپورت مشکی خفاشي االن،آن مانتواما

 .ذوقش زد
 . در کار نبودی چند که،ذوق زدگهر

 . کوچک براقش درآوردی دستفی اش را از کی تامل و البته ناز و ادا گوشی با کمدایش. زنگ خورددای شیگوش
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 : زد و روبه پارسا گفتي به صفحه اش کردسپس لبخندینگاه
 .می بازم باهم در ارتباط باششمیخوشحال م.. برمدی باگهیمن د..اووم-
 . آن نوشت و ورقه اش را کندي رويزی در آورد، چیدفترچه کوچک. کردفشی هم دست در کباز

 : گفتزدیشوه در آن موج م که عی را به طرف پارسا گرفت و با لحنورقه
 تا دی به من خبر بددشونینی ببدیاگه خواست... دانشگاه در ارتباطميها من هنوز با بچه..راستش... شماره منهنیا-

 ..باهاشون هماهنگ کنم
 . کوتاه کاغذ را گرفتی کرد و با تاملي تشکرپارسا

 . شاپ خارج شدی کوتاه از کافی زد و با خداحافظي لبخنددایش
 : آرام گفتهی رو به هدنیآو
  چه راحت از دختره شماره گرفت؟يدید-

 : را باال داد و گفتشی از ابروهایکی. برگشتنی به سمت آوهیهد
 ! براش مهم باشهزای چنیفک نکنم ا.. و افکار اونادیبا عقا. کردهیهفت سال تو خارج زندگ-

 آدم کیبا خودش گفت که .دی کشابشی آسيا به دندان هی بود،زباندهی را شنهی و هدنی آوي که حرف هاپارسا
 : لب گفتریز. تواند نحس باشدیتا چه حد م

 ! شه؟ی مدای هم مگه پدایمنحوس تر از ش-
*** 

 : گفتي و رو به هاددی کششی به لب هایزبان
 . خوام برم به خونه امیمن م..يهاد-

 . کالفه شده بود به سمت پارسا برگشتکی که از ترافيهاد
 : کرد و گفتیاخم

 چرا اونوقت؟؟-
 : زد و گفتي لبخندمی نپارسا

 ..دلم تنگ شده-
 . سرش را تکان داديهاد
 : گذاشت و گفتهی هدي شانه ي سرش را رونیآو
 !خوابمون برد.. بابانی بذاريزی چی آهنگهی-
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 . برد و پخش را زدستمی دستش را به سمت سيهاد
 .امران و هومن متنفر بوداز ک. آهنگ صورتش را جمع کرددنی با شنپارسا

 : گفتی مشهی همالیدان
 ! کامران شک دارم که پسر باشهنیمن به ا-

 . دادهی تکشهیسرش را ش.ردی خنده اش را بگي کرد جلویسع
 ییای درد روهی یعنیعشق  
 ییبای فقط تو زیعنی
  شک نکن به جنون منیعنی

 ای رو تو دنی کسیعنی عشق
 نمی بی تو نمری غبه
  جون مني درد تو تویعنی

  جداهی عجبزی چعشق
 .از تمام آهنگ فقط همان چند کلمه اوجش به دلش نشست 

 : گفتکالفه
 .. بابانویرد کن ا-

 : معترض گفتهیهد
 .. عهمی دی گوش ممیدار-

 . اعصابش بودي روی لعنتکی ترافنیچقدر ا.دی کشیهوف
 : به ساعتش انداخت و رو به پارسا گفتی نگاهيهاد

 .. بعدايبزار برا!ینی بی که خودت مکمیتراف..شهی مری دیلیخ..ي شه بریامشب نم..پارسا-
 . سرش را تکان دادپارسا
 گذاشت و سپس شی لب هانی نخ را درآورد و بکی. را درآوردگارشی سي کتش کرد و بسته بی در جدست

 .فندك زد
 : داد و همزمان گفتنیی و پنجره ها را پادی کشی هوفيهاد

 ؟یکشیچطور م..ظهی غلیلیدودش خ-
 : زد و گفتگارشی به سی پکپارسا
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 ..یبه راحت-
 : مشتاق گفتی شد و با لحنلی به جلو متمانیآو
 ؟ي بدرونی بي دودش رو حلقه ايبلد-

 : کرد و گفتي خنده اپارسا
 ..نه متاسفانه-
 : لب گفتری صورتش را جمع کرد و زنیآو
 .. شدفیح-
 . نبود که بخواهند در موردش حرف بزنندی بحثیعنی. زده نشدی حرفگرید

 . کوتاه و خشک پارسا بودي شکست سرفه های اوقات سکوت را می که گاهيزی چتنها
 . پرت کردندیی خانه که شدند هر کدام خودشان را جاوارد

 : زد و گفتي خان لبخندصادق
 .نیخسته نباش-

 : داد و گفتهی تکواری سرش را به دپارسا
 !می خسته باشمیخوا که بمی نکرديکار-

 : مبل نشست و گفتي رويهاد
 !میمرد.. آب بده دستمونیکیبابا مسلمونا ..هووف.. کردمیمنه بدبخت رانندگ-

 : شد و گفتزی خمی بود ندهی دراز کشنی زمي که روهیهد
 ! به من بدهوانمی لهیبرادر من پاشو خودت بخور -

 : کرد و گفتهی به هدی اخميهاد
 .. زنم تو مالجتی مهیهد-

 :چهار زانو نشست گفت. بلند شدشی کامال از جاهیهد
 . کنمی نگاهت مسمیمیمنم وا-
 بلند شی گذارند، از جای سرشان مي دعوا کنند کل خانه را روگریکدی با هی و هدي دانست اگر هادی که منیآو

 .شد و به سمت آشپزخانه رفت
 : بلند گفتبای تقریی هم با صداهمزمان

 .ارمیخودم م.. بابانی رو نکشهگیهمد-
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 . به سمت اتاق رفتی بلند شد و بدون حرفشی از جاپارسا
 . سرش درد گرفته بودی خوابیاز ب.دی تخت دراز کشيآرام رو. مبل پرت کردي را درآورد و روکتش
 به چشم یدست.دی پرشیاز جا. در اتاق آمدي شدن بود که صداهوشیکم کم در حال ب. را بستشی هاچشم

 : و گفتدی کششیها
 بله-
 : سرش را داخل آورد و گفتحانهیر. باز شددر
 .. شامایعمه جان ب-

 : دستش را به سرش زد و گفتپارسا
 .ادیخوابم م.. تونم عمهینم-
 : کامل وارد اتاق شد و گفتحانهیر
 . شه کهینم-

 : زد و گفتي لبخندپارسا
 .. شهیم-
 : اجبار گفتي از روحانهیر
 . برو بخوري شدداریهر وقت ب..کروفری ماي تومذاریپس شامت رو م-

 . گفتی لب ممنونری سرش را تکان داد و زپارسل
 تخت دراز ي را عوض کرد و روشیلباس ها. بلند شدشیپارسا از جا. زد و از اتاق خارج شدي لبخندحانهیر

 . خوابش برددهی نکشقهیبه دق.دیکش
*** 

 ! قندي و دو حبه ي فنجان چاکیالبته اسمش صبحانه بود، فقط . اش را خوردصبحانه
 : صادق خان آمدي خواست به سمت اتاقش برود که صدای معمول مطبق

 ؟یی داره اون اتاق که همش اونجایچ..پارسا باباجان-
 : زد و گفتی مصنوعي لبخندپارسا

 .یچیه-
 :ادق خان دست پارسا را در دستش گرفت و گفتص. مبل نشست و منتظر به صادق خان نگاه کرديرو
 ؟ی ازدواج کني خوایتو نم..پارسا پسرم-
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 : زد و محکم گفتی واقعي بار لبخندنی اپارسا
 !نه-

 : متعجب گفتی پارسا جا خورده بود با لحنحی خان که از جواب صرصادق
 ه؟ی چلشیدل-

 : تفاوت گفتی را باال انداخت و بشی شانه هاپارسا
 .. ازدواج رو ندارمطیفعال شرا.. ندارهی خاصلیدل-
 : گفتيشتری بار صادق خان با لجاجت بنیا

 ه؟ی چطتتیخب شرا-
 : و گفتدی کشی هوفپارسا

 .. عادت دارمییبه تنها.. کنمیمن کال به ازدواج فکر نم.. آقاجوننینیبب-
 : زد و گفتینی خان لبخند غمگصادق

 .. و هفت سالته پسرستیب..ی عادت رو ترك کننی ادی باگهید-
 : کرد و گفتي تک خنده اپارسا

منم حاال تا اون ..نیری زن بگي هاديبعدش برا..نی رو راه بندازررضای امیخب اگه به سنه، شما اول عروس-
 .. کنمی مي فکرهیموقع 
 : مرموز زد و گفتدی شاي خان لبخندصادق

 ..باشه-
 ! داردشی برای شومي که چه نقشه هادی شد فهمین ماز نگاه صادق خا.دی کشنشیی لب پاي روی زبانپارسا

 : بحث را عوض کند گفتنکهی اي خان براصادق
 ؟یهنوزم اهل شطرنج هست-

 : سرش را تکان داد و گفتپارسا
 .. وقتایبعض-

 . شده بودنددهی چشانی رفت که شطرنج ها مرتب سر جاییرای از پذی بلند شد و به سمتشی خان از جاصادق
 . هم متقابال به دنبالش رفتپارسا

 . نشستندگریکدی ي رو به روی صندليرو
 . و مات کردشی را کي با اقتدار تمام بازد،پارسای هم نکشقهی به ده دقشانیباز
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 به پارسا زد يصادق خان هم متقابال لبخند. به صادق خان نگاه کردي داد و با لبخندی اش را به صندلهیتک
 : گفتیوکامال ناگهان

 ه؟ی چهی در مورد هدنظرت-
 : را باال داد و گفتشی ابروهاپارسا

 ه؟یمنظورتون چ-
 : خان لبخندش را پررنگ تر کرد و گفتصادق

 .ی دونیمنظورم رو خوب م-
 . لبخندش را خوردپارسا
 . خودشان بودندي را شکر کرد که همه خانه خدا

 . دادی تکان می را عصبشیپا
 : و گفتدی کشیقی عمنفس

 ..دی کنرونیبهتره فکرش رو از ذهنتون ب..آقاجون-
 : صادق خان آمديصدا. بلند شد و به سمت اتاقش رفتشی جااز
 !ي و لجبازکدندهیهنوز هم -

 . اتاق شد و در را محکم پشت سرش بستوارد
 : لب حرف زدنری کرد زشروع

 .. مونده برم با اون ابرو خفن ازدواج کنمنمیهم-
 . کردينده ا لفظ ابرو خفن تک خبه

 .دی کشی هم مکی رنگ ماژي قهوه اي پر پشت بود و بدتر از همه در آن ابروهاشی ابروهاهیهد
 ! کردی بود که در صورتش جلب توجه ميزی چنی اولشیابروها
*** 

 . اش سر رفته بودحوصله
 . نداشتي برنامه اچی گذشت او هی مرانی ماه از آمدنش به اکی

 !  چه بوده استرانی آمدنش به الی دانست که دلی نمقی دقیحت
 . برگشته بودندای و هلنیرحسیام. بودررضای امی عروسگری روز ددو

 . گذراند، پارسا بودی تمام روز را در اتاقش مالیخی که بی در جنب و جوش بود و تنها کسخانه
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 . بوددیوی بود و در حال چت کردن با ددهی تخت دراز کشيرو
 : کردپی و تادی به گردنش کشیدست

 "؟یکیچه خبر از جس و و"
 : آمددیوی ام دی پی طوالنی مکثبا
 " با دوست پسرش به هم زدهکای دونم جسیفقط م..خبر ندارم ازشون.. شدهدهی از هم پاشپیاک"

 : کردپی زد و تايپوزخند
 "از اولشم معلوم بود"
 . را هم خاموش کردنترنتی پارسا هم از تلگرام خارج شد و اد،یوی شدن دنی آفالبا

 . بودمانیچقدر هم که از کارش پش. زنگ زده بوددای به ششی روز پچند
 . روزگار بودي هالهی از آن بد پدای شرایز
 . کنندی مجادی زنند و مزاحمت ای زنگ مگرانی آنها که در اوقات فراغتشان به داز

 . منظور از مزاحمت، گرفتن وقت بودالبته
 حوصله اش سر رفته دایاما االن، شد. توانست تحمل کندی که پارسا نميزیچ.رد آور پر حرف بود و سر ددایش

 !بود
 . را گرفتدای شيشماره . اش را برداشتیگوش
 :دیچی در گوشش پدای شي و پر عشوه ی تو دماغي از سه بوق صداپس

 ؟یخوب.. خودمونيسالااام به آقا پارسا-
 : گرم حرف بزندی کرد با لحنی و سعدی کشی صدا هوفی بپارسا

 ؟یتو خوب..ممنون خوبم..سالم-
 : آمددای شيصدا

 ؟يایم.. دارهی از بچه ها مهمونیکیامشب ..معلومه که خوبم-
 . خواسته بوديگری دزی زد و فکر کرد که کاش از خدا چي لبخندپارسا

 . من بوده استی مهمانشنهادی منتظر پکاری که االف و بدی با خودش نگودایکه ش. کندي خودداری کرد کمیسع
 : و گفتدی کشیقی عمنفس

 ! حاالشهی می چنمیبب..اوم-
 : آمددای مشتاق شيصدا
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 .می ری دنبالت همه با هم ممیایبا بچه ها م..يای بدی بایعنی..يای تو منیبب-
 : لبخندش پررنگ تر شد و گفتپارسا

 ..باشه-
 چانه اش زد و با خودش فکر کرد چه ریدستش را ز. حرف متفرقه زد و سپس تلفن را قطع کرددای با شیکم

 . بپوشدي گرفت سر تا پا سرمه امی تصمدهی نکشهیبه ثان.بپوشد
 ..! مورد عالقه اشرنگ

* 
 . و صافش کرددی کشرهنشی پي رویدست. بلکش را زدتانی کاپعطر

 . به خودش زد و از اتاق خارج شدتی رضاي از رويلبخند
 . زد و وارد شد به دريتقه ا. سمت اتاق صادق خان رفتبه

 : زد و گفتي پارسا لبخنددنی خان با دصادق
 ؟یکجا به سالمت-

 : زد و گفتي هم متقابال لبخندپارسا
 .امی بری ددیشب هم شا..ی رم مهمونیبا چندتا از دوستام دارم م..خب-

 :سرش را تکان داد و گفت. کرد لبخندش را حفظ کندی خان سعصادق
 ..باشه باباجان-

 . گفت و از اتاق خارج شدی خداحافظپارسا
 : را گرفتدای شي شماره

 ..دایالو ش-
 ..رونی بایب--
 .در را باز کرد. سمت در قدم تند کردبه
 ا:دی کشغی جبای شده بود تقرزانی آویی آلبالوسی که تا کمر از جنسدایش
 ..بپر باال آق پسر-

 !نامش باربد بود و ختم خالف. شناختی را که پشت رول بود میکس. کرد و سوار شدی مصنوعي خنده اپارسا
 ..! نه از آن خالف هاالبته
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بسنده  "ندیاوپن ما" گذاشت اما االن فقط به لفظ ی ممانی و انی دی بود پارسا نامش را بشی هفت سال پاگر
 ! کردیم

 . از آن نداشتی هم دسته کمخودش
 : جذاب زد و گفتيباربد لبخند. لبخند به باربد دست دادبا
  خوش گذشت؟؟کانادا-

 : زد و گفتیهی کري لبخندپارسا
 ..چه جورم-

 .! نسبت به خودش حالت تهوع گرفته بودخودش
 ! هم بودی خوش گذشتنچه
 . عقب نگاه کردبه

 زد و يپارسا لبخند. شده بودرهی سرد به آن ها خی مغرور بود و با چشماناری نشسته بود که بسدای کنار شيدختر
 . شدرهیمنتظر به دختر خ

 : سرد گفتی به پارسا کرد و با لحنی چشم نگاهری زدختر
 ..تبسم هستم-

 : مسخره گفتی لبخندش را حفظ کرد و با لحنپارسا
 !به من چه..چه جالب-
 !دنی شروع کرد به باال پرتی تبسم از شدت عصبانيلب باال. شدرهی به جلو خو

 . بودتی از سر رضاي پارسا لبخندي لب هاي رواما
 .. مانند تبسم رایید بود رام کردن دخترها خوب بلاریبس

 . بودگری مختلط دي های هم مانند تمام مهمانیمهمان
 هم که هوش و حواسشان تا ي خوردند، عده ای مشروب خورده بودند و مست کرده در سالن تلو تلو مي اعده

 . بودنددنی بود در حال رقصشانی سر جايحدود
 . نشسته بودشی اما سر جاپارسا
 . خوردی زد و مشروب می مگارشی به سی محکمي هاپک

 .کردی کنارش نشسته بود و با حسرت به رقاص ها نگاه متبسم
 : پا و آن پا کردن گفتنی ای به پارسا کرد و با کمی نگاهمین
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 م؟ی برقصمی بريایم-
 : زد و محکم گفتگارشی به سی پکپارسا

 .نه-
 :دی کشغی جبایتقر. در حال انفجار بودتبسم

 .به درك-
 . زدي پوزخندندازدی به تبسم بی نگاهنکهی بدون اپارسا
 : لب گفتری بلند شد و زشی با حرص از جاتبسم

 .یعوض-
 : بلند شد و گفتشیاز جا. گذاشتزی مي را روکی پپارسا

 ..میبرقص-
 : زد و گفتی پوزخند متعجبتبسم

 .. باباریبرو بم-
 .دی کج زد و دستش را گرفت و با شدت به سمت خودش کشيپارسا لبخند. دور شدی و چند قدمبرگشت

 . افتادنی زمي خورد و با لگن روزی لشی بود،پادهی پوشی پاشنه ده سانتي که کفش هاتبسم
 . را گرفتشی و همزمان بغض گلودی کشي خفه اغیج

 ! افتدی داد، انتظار داشت که تبسم در آغوشش بی کار را انجام منی اشهی که همپارسا
 !امدی بار درست در ننی اش ایشگی که چرا معادالت همدی هم نفهمخودش

 . کرد خنده اش را بخوردیسع
 : کنار تبسم نشست و گفتآرام

 ؟یخوب-
 : گرفت و گفتشی پارسا را در مشت هاي قهی با خشم تبسم

 ؟یضیتو مر..احمق-
 : مستانه کرد و گفتي خنده اپارسا

 .. بشهينجوری خواستم ایباور کن نم-
 . بلند شدشی زد و از جانی دستش را به زمتبسم
 . هم بلند شدپارسا



         رمان کوه درد                                                      اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 101 

 که نشان از مست بودنش دهی کشبای تقریی محترمانه به سمت تبسم گرفت و با صدای بار دستش را با حالتنیا
 : گفتدادیم
  خانم زشت درخواست رقص بدم؟نی تونم به ایم-

 : گفتی به پارسا رفت و عصبي چشم غره اتبسم
 .زشت جد و آبادته-

 : کرد و گفتي خنده اپارست
 ..می خوشگل و جذابیما خانوادگ-

 : زد و گفتي پوزخندتبسم
 ..مشخصه-

 ! بودمشخص
 . نبود اما جذاب بودبای زپارسا
 دختر يخوشگل برا.ستی مردها مناسب نيبرا "خوشگل" لفظ ي دانست استفاده ی مشهی هم همتبسم
 !! زشتيگری جذاب و دیکی.شوندی ممیمردها فقط به دو دسته تقس.است
 : زد و گفتي لبخندپارسا

  جواب نداشت؟شنهادمیپ-
 . دستش را به سمت تبسم دراز کرد و منتظر ماندسپس
 ي دانست که به بهانه ی شناخت و می جمع را مي که تمام پسرهایی حوصله اش سر رفته بود و از آن جاتبسم

 ! پارسا را قبول کندشنهادیپ گرفت می کنند تصمیرقص چه کارها که نم
 . تامل دستش را در دست پارسا گذاشتی کمبا

 .ستادندی اگریکدی يرو به رو.آرام به وسط سالن رفتند. زدتی رضاي از روي لبخندپارسا
 !یبود و چقدر هم عال "امی از شهاب تدونهی نمیک" آهنگ

 !می آرام و مالیرقص
  

  همه کسزموی همه چییتو
  نفسی بگبهتره

  که هستي دل من هر جورآره
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  دارهدوست
 ادی هم زیلی کم که نه خآخه

  خوادی تو رو معاشقه
  دادی که جونشم واسه تو ماون

  دارهدوست
  دارمدوست

  شدی نمگهی تو دری غآخه
  بشمی کسعاشق

 ی حسابگهی خوبه که دچقد
  تو بشمي وونهید

  تونمی که نمهینجوریهم
  لحظه ازتهی شم دور

 کدونهی نمیک
 وونهی دشدم

  دونهی نمیک
 وونهی دشدم

  
 .اما جلف هم نبود.دی رقصی خشک نمپارسا

 . و بشکن بزندستادی ای عصا قورت داده نمشی جاسر
 .دیرقصی ممردانه
 .کردی و خودش را با آهنگ هماهنگ مدادی به دست ها و بدنش تاب مي با عشوه گرتبسم

 . پارسا جالب بوديبرا
 ! بوددهی را دی دختران خارجفیفقط رقص کث. نداشتیرانی دختران ادنی از رقصی واضحي خاطره
 : زد و گفتي که تمام شد پارسا لبخندآهنگ

 !ی رقصیقشنگ م-
 : زد و گفتی لبخند خجولتبسم
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 ..یمرس-
 : به تبسم زد و گفتيلبخند.باربد بود.به عقب برگشت. پارسا نشستي شانه ي رویدست

  ازتون؟میری قرض بگ آقا پارسا رونی انی ما دو مشهیم-
 . نگفتيزی و چدی را در دهانش کشنشیی لب پاتبسم
 : زد و گفتی به تبسم لبخند جذابپارسا

 . گردمیاالن بر م-
 :پارسا خودش را به باربد رساند و گفت. جلوتر راه افتادی کمباربد

 ؟ی داشتکارمیچ-
 :دی پرسی ناگهانباربد

 تبسم چطوره؟-
 : را باال انداخت و گفتشی متعجب ابروهاپارسا

 ..حالش خوب بود.. کهيدید-
 : به سر پارسا داد و گفتی هلباربد

 ه؟ی که نظرت در موردش چنهیمنظورم ا..نه خره-
 :گفت و سپس ادامه داد "یآهان" کرد و ي خنده اپارسا

 .. خوبهی سرگرميبرا-
 : زد و گفتي لبخند شرورباربد

  اش و اخالقش؟افهیو ق-
 : به باربد کرد و گفتی متعجب نگاهپارسا

 ؟ی پرسیچرا م-
 : کرد و گفتي اخم محوباربد

 .. گمیجواب بده بعدا م-
 : کرد و گفتنشی تنگ شلوار جي هابی را در جشی دست هاپارسا

 یاخالق درست و حساب..اخالقشم..اووم..ادی ازش در ميزی چهی شی با آرایعنی..هیمعمول.. اش خوبهافهیق-
    بارهی..ی بار خوش اخالقه و خجالتهی! با خودش چند چندهستیمعلوم ن..نداره
 !امدیخوشمان ن..هیدر کل آدم مزخرف..غوی جغی اخالقه و جسگ
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 . و قهقهه زددی بلند خندیی مکث با صدای با کمباربد
 : باربد گذاشت و گفتي شانه ي متجب دستش را روپارسا

 ؟ي خندی میبه چ-
 : چشمش را پاك کرد و گفتي گوشه ي اشک هازدیکه از خنده نفس نفس م ی در حالباربد

 !ي که خودتو در برابرش کنترل کردی هستی بگم تو تنها کسدی بایول.. بودی جالبفیتوص-
 : و گفتدی از آن نوشي کنارشان برداشت و جرعه ازی مي از رویکی پپارسا

 ه؟یمنظورت چ-
 : طرفه زد و گفتکی و هی کري لبخندباربد

 ! تو بود وا داده بودي جاي اگهی هر کس دختی ری که اون میی عشوه هاد؟بایرقصی چطور ميدیند-
 : و گفتدی کششی در موهای دستپارسا

 ! نبوديزی که چنایا-
 : پارسا را برانداز کرد و گفتيبا نگاهش سر تا پا. لبخند زدباربد

 !ي کردرییتغ-
 . اش نشستیشانی پي روظیل غی پارسا جمع شد و اخمصورت

 رییتغ
 رییتغ
 رییتغ

 ! کلمه متنفر بودنی از اچقدر
اما ."رندییابله انسان ها همواره در حال تغ" بزند که ادی خواست مشتش را در دهان باربد بکوبد و فری مدلش

 . شدی و افسوس که نمفیصد ح
 . کردی خودش را حفظ مدی جنتلمن بود و باکی ش؛اوی از دوست دخترهایکینا،ی قول آبه

 : تمام گفتي زد و با سرديلبخند.دی کششی به لب هایزبان
 ..یه سابق*ي*اش* تو هنوز همون لیول-

 پروا ی بنی چننی اری مودب و سر به زي کرد آن پارسای فکرش را هم نمیحت.دی لبش ماسي باربد رولبخند
 .حرف بزند

 .دی بگودی دانست که چه بای نمقی را گم کرد بود و دقشی و پادست
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 : آرام گفتییبا صدا. کرد لبخند بزندیسع
 ؟یشی میحاال چرا عصب..باشه بابا-

 : پررنگ تر زد و گفتي باربد اثر گذاشته است،لبخندي حرفش رودی که فهمپارسا
 ! نشدمیمن عصب-

 !اری شده بود،آن هم بسیعصب
 .که به باربد داده است ی جوابلی فرستاد به دلی دلش مدام به خودش درود مدر

 ! که قاطع بود و محکمیجواب
 : کرد و قبل از آنکه از آن بنوشد گفتکی نزدشی را به لب هاکیپ

 ؟يدیحاال چرا اون سواال رو پرس-
 یی از تنهامی سوخت،خواستتیدلمان برا" که دی و بگوندازدی با انزجار به پارسا بی خواست نگاهی دلش مباربد

 !"ي روزگاري هااقتی لیاز آن ب تو ی ولمیاوریدرت ب
 : زد و گفتی تصنعي لبخنداما
 !دمی پرسينجوریهم..یچیه-

 . سرش را تکان دادپارسا
 ! از مبل ها رها کردیکی ي وسط سالن گذاشت خودش را روزی مي را روکیپ

 : شد و گفتکی آمده،به پارسا نزدشی پنی خالص شدن از جو سنگي بود برای هم که دنبال راهباربد
 .. اونطرف سالن امیاگه کارم داشت.. رمیمن فعال م-

 . را بست و سرش را تکان دادشی چشم هاپارسا
 . را ماساژ دادشی هاقهی را باال آورد و شقشی هادست
 . کردی درد ملی دلی بسرش

 !ری سخت و نفس گيدرد
 ! رنگش را درآوردي و فندك نقره اگاری سي تنگ شلوارش کرد و بسته بیدست در ج. را باز کردشی هاچشم

 !دی دی هم تار مشی چشم هایحت
 . را ماساژ دادشی بار چشم هانی دستش ابا
 . گذاشت و فندك زدشی لب هانی را بيگاریس

 . را در هوا پخش کردظشی زد و سپس دود غلیقی عمپک
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 . شددنی کشگاری داد و مشغول سهی را به مبل تکسرش
 . که کنار گوشش آمد سرش را برگرداندیی صدابا

 : و گفتدی لبش را به دندان کشيگوشه . بودتبسم
 !يقرار بود برگرد-

  برگشتنش آنقدر مهم بود؟یعنی. تعجب کردپارسا
 : را باال داد و گفتشیابروها

 ..فراموش کردم..دیببخش-
 : و گفتدی به لبش کشی زبانتبسم

  باشم؟شتی پی شه تا آخر مهمونیم-
 . باز هم تعجب پارساو

 : را تکان داد و گفتسرش
  شه بپرسم چرا؟؟ی میول..باشه-

 : تامل گفتی و با کمدی کشیقی نفس عمتبسم
 .ستی ني اعتمادنجای ايبه پسرا-

 . که کرم از خوده درخت استدی خواست بگویدلش م. زدي پوزخند محوپارسا
 ! آمدی دلش نماما

 : و گفت را به سمت تبسم گرفتگارشی سي بسته
 گار؟یس-

 . گذاشتشی لب هانی نخ درآورد و بکی مکث کرد و سپس ی کمتبسم
 گری بود که ددهیآنقدر د. نبودیبی عجزی دخترها چدنی کشگاریس. زد و فندك را به دست تبسم دادي لبخندپارسا

 . نداشتیتی اهمشیبرا
 . کردندی و دود به هوا مدندی کشی مگاری سگریکدی ي به پاپا

 . گرداندی افراد حاضر منی را در بنگاهش
 . حس کردی شدن تبسم را به طرف خودش به راحتلیمتما. آمدی مست لق لق کنان به سمتشان ميپسر
 : گفتدی کشی و با لحنستادی تبسم اي رو به روقای دقپسر

 ..کــارت دارم..میبــر..ــای بــزمیعــز..تبــســم-
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 : با صدا آب دهانش را قورت داد و گفتتبسم
 .. بگونجای همي داريهر کار..امینم-

 : خشن گفتی دست تبسم را گرفت با لحنپسر
 ..ای گم بیبهت م-

 . بلند شدشی از آن که فرصت کند تبسم را به دنبال خودش بکشد،پارسا از جاقبل
 : و گفتستادی پسر اي به رورو
 ..امیگفت نم... کهيدیشن-

 : پارسا داد و گفتي نهی سي به قفسه ی زد و هليپوزخند. به پارسا انداختی نگاهپسر
 ؟؟یلشیوک-

 : زد و گفتي پوزخندپارسا
 ..اریاونم تام االخت..آره-

 : و گفتستادی پارسا ای وجبکیدر . دست تبسم را با شدت به سمتش پرت کردپسر
  تا حاال؟یاز ک-

 . آوردیا که حرص آدم را در ماز آنه. شرورش زدي از آن لبخندهاپارسا
 : و گفتدی شل پسر کشقهی شرتی تي رویدست

 .. وقتهیلیخ-
 .دی مکث مشتش را باال آورد و در صورت پارسا کوبیبا کم. کردي تک خنده اپسر

 . پرت شدنی زمي را نداشت روی عکس العملنی که توقع چنپارسا
 . و به سمت پسر هجوم برددیدستش را گوشه لبش کش. به پسر زديپوزخند. بالفاصله بلند شداما

 . پارسا بودي براي کار ساده ازدنش
 . پوئن مثبت بودکی پارسا ي از حد پسر براشی بودن بمست

 . از آن پسر سرتر بودکلی هم،از نظر قد و قواره و هی طرفاز
 . انداختنی زمي به شکم پسر زد و او را رويلگد
 .اوردی مشت را در بهی آن یه تالف وقتش بود کحاال

 . که دستان خودش درد گرفتدی اش کوبینی شکم پسر نشست و آن قدر مشت در دهان و بيرو
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 را شی که بازوهایی به خودش داد تا دست های بلند شد و تکانشیاز جا.دی را کششی از پشت شانه هایکس
 !گرفته اند رها شوند

 : در حال آه و ناله بود گفتی سر و صورت خون و رو به پسر که بادی به لبش کشیدست
 ! پارسا مقدم دست بلند کنهي که رویزاده نشده کس-

 . بودي که پارسا را کتک زد هادی کسنیاول. شد بودزاده
 . نگاهش دنبال تبسم گشتبا
 .کردی وحشت زده نگاهشان می بود و با چشمانسادهی سالن ای که گوشدشید

 :دی باربد را کنار گوشش شنيصدا
 ؟ي شدیوحش.. پارساي بود کردیچه غلط-

 :دی کشادی به سمت باربد برگشت و فرتی با شدت و عصبانپارسا
 .. مشتو زدنیخودش اول-
 . زدشی به پهلوي مشت پسر،باز هم لگديادآوری با

 . شددهی هم دستش کشباز
 : مبل نشاند و گفتي او را روباربد

 !ي نکنه شانس آوردتیازت شکا-
 : مسخره گفتی زد و با لحنيد پوزخنپارسا

 ادامه يد،جدیچی پی مانند مار به خودش منی زمي به پسر انداخت که روی نگاهمین..( ترسمیمنم چقدر م..هه-
   ادتی نکهیمثل ا..درضمن..رهی خودش گي کنه اول پاتیاگه شکا)داد

 ! خوب بلدمیلی قانونو خي و راه و چاه هالمی من وکرفته
 : زد و گفتی بخشتی لبخند رضاباربد

 ..ارمی رم برات آب بیم-
 .دی کششی در موهایبا رفتن باربد، دست. سرش را تکان دادپارسا
 . انگشتش را به زخم کنار لبش زدنوك

 . سوزشش صورتش جمع شدبا
 !تبسم بود. کردلی به باال متمایسرش را کم.دی صورتش دي را جلویدستمال

 . کردي لب تشکرری را از تبسم گرفت و زدستمال
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 : پارسا نشست و گفتي پاي جلوتبسم
 ..یمرس-

 : زخمش گذاشت و گفتي دستمال را روپارسا
 بابت؟-

 : و گفتدی پارسا کشي پاي را روی با انگشت اشاره اش،خطوط نامعلومتبسم
 !ي ازم دفاع کردنکهیبابت ا-

 .تبسم همچنان به کارش ادامه داد. فقط سرش را تکان دادپارسا
 . کردی پارسا حالش را بد مي پاي شدن ناخن بلند تبسم رودهیکش

 . تبسم را گرفت و مانعش شددست
 : با تعجب نگاهش کرد که گفتتبسم

 !ادیقلقلکم م-
 . به خانه برگشتی تمام شدن مهمانبا

 .دی وارد شدن به خانه دنگ و فنگ کشي که چقدر برابماند
 . تخت رها کردي را روخودش

 . کردی تنش کوفته بود و سرش به شدت درد متمام
 . را بستشی اش گذاشت و چشم هایشانی پي را روساعدش

 ! خوابش برددهی نکشهی ثانبه
*** 
 : کرد و گفتی گونه پارسا، اخمي محو روي کبوددنی خان با دصادق

 ؟ي کجا بودشبید-
 : را باال داد و گفتشی ابروهاپارسا

 ..یرفتم مهمون..بهتون گفتم که-
 : تر کرد و گفتظی خان اخمش را غلصادق

  که گونه ات کبوده؟ي کردکاریچ-
 : و با صداقت تمام گفتدی گونه اش کشي روی دستپارسا

 !دعوام شد-
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 ؟یبا ک--
 .دی کشی پوفپارسا

 . در امان نبودالی داني که در کانادا بود از دست سوال ها و سرزنش های وقتتا
 . دادی نشان متی خان حساسران،صادقی هم که در احاال
 : چانه اش زد و گفتریدستش را ز. کرد بحث را عوض کندیسع
 یی گفت کجای و مزدی صدبار زنگ مالی دانی رفتم مهمونی می کانادا هم وقتيچرا همه انقدر نگران منن؟تو-
 !يای میک

 : و گفتدی کشیقی خان نفس عمصادق
 !می که ما داری هستیتو تنها کس-

 : کرد و گفتینچ نچ.اش را به مبل داد هی تکپارسا
  داره؟ینبود من چه فرق!ماشاهللا دورتون شلوغه.. شمایول..دی شاالیدان-

 : گفتظی غلی خان دست پارسا را در دستش گرفت و با آهصادق
 ..ادگارشیتنها ..ینیتو پسر حس-

 ! بودی بستن دهانش کافي کرد،اما برای قانعش نملی دلنیا.دی کششی به لب های زبانپارسا
 . کرو بحث را عوض کندی رو به صادق خان زد و باز هم سعقی عميلبخند

 : شوخ گفتي گرم و تا حدودی لحنبا
 چه ي هادي خوام بدونم برایم.. سقفهی رهی ره زی و داره با خانومش مشهی که فردا عروسررضایام..خب خب-

 ن؟ی داريبرنامه ا
 : کرد و گفتي خان خنده اصادق

 ..ای تو عجله دارنکهیمثل ا-
 : گردنش را کج کرد و گفتپارسا

  عجله داشته باشم؟زای چنی اي که براادیاصال به من م-
 : و سرش را تکان داد و گفتدی خان خندصادق

 !می بذاري دختره قرار خواستگاري با خانواده دیفقط با.. دخترو دوست دارههی خودش يهاد-
 : و گفتدی بلند خندپارسا

 ..همون نامحسوس..آهااا-
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 : خان با تعجب به پارسا نگاه کرد و گفتصادق
 نامحسوس؟-

 : زد و گفتیحی لبخند ملشی لبخندش را خورد و به جاپارسا
 ! دارههیقض-

*** 
 . برانداز کردنهی را در آخودش

 !ی مشکیکفش و کمربند ورن. رنگی و کروات صدفی مشکرهنی،پی و شلوار خوش دوخت مشککت
 . آمدی ها خوشش مبی ترکنیز ا اچقدر
 . را با ژل درست کرد و باال دادشیموها

 . اتاقش با شدت باز شددر
 . کش دار به سمت در رفتنگاهش

 : به پارسا رفت و گفتي چشم غره ايهاد
 !می سه ساعته منتظرگهی دایجون بکن ب..شترهیتو که از دخترا ناز و ادات ب-

 : کرد و گفتي خنده اپارسا
 ..باشه بابا-
 . راه افتادي کرد و دنبال هادنهی به خودش در آی هم نگاهباز

 . شدندنی ماشسوار
 : و گفتدی کششی به لب های زبانپارسا

  کجان؟؟هیبق-
 : به پارسا کرد و گفتی نگاهی چشمری زيهاد

 ..رفتن..ي کردری دیلیشما خ-
 : ادامه دادي کرد که هادي خنده اپارسا

 .. دنبال اونامی بردیبا..شگاهنی آرانی و آوهیهد-
 : را باال داد و گفتشی ابروهاپارسا

 ؟؟ی شونیراننده شخص..اوهوع-
 : که در حال بستن کمربند بود ثابت ماند،به سمت پارسا برگشت و گفتيهاد
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 .. امی جنابعالیفعال که راننده شخص-
 : و گفتدی بلند خندي با صداپارسا

 ! شدهبتی نصیافتخار بزرگ-
 : گفتزدی که تمسخر در آن موج می سرش را تکان داد و با لحنيهاد

 .. دونمیبله خودم م-
*** 

 . منتظر مانده بودندشگاهی آراي شد که جلوی مي اقهی چهل دقبایتقر
 . کالفه شد بوداری بسيهاد

 : گفتي به ساعتش کرد و رو به هادینگاه
 !گهی زنگ بزن دهی-

 : گفتردی بگشگاهیش را از در آرا نگاهنکهی کوتاه بدون ای با مکثيهاد
 !اومدن-

 . شددهی کششگاهی پارسا به در آرانگاه
 . آمدندی لق لق به سمتشان می که با کمدی را دنی و آوهیهد
 ! بخواندشانی توانست از ظاهر و چهره های را به خوبه مرییتغ

 . شدند و از همان اول شروع کردند به غر زدننی سوار ماشنی و آوهیهد
 : و گفتدی شالش را جلو کشنیآو
 د؟ی کشی موهامو مي چه جوريدید.. پر ادعاي کهیزن-

 : را به سرش گرفت و گفتشی دست هاهیهد
 ! ندهرشیخدا خ-

 : کرد و گفتي خنده اپارسا
 ن؟یسالمتونو خورد-

 : انداخت و سپس رو به پارسا گفتهی به هدی نگاهمی نيهاد
 ولشون کن بابا-

 : را به حرکت درآورد و همزمان گفتنیماش
 !می رسی که ممی باشیی کسانیفکر کنم ما آخر-
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 : رفت و گفتي به هادي چشم غره اپارسا
 !می نفرنی سرمون که آخريفدا..عه!گهیبخدا مخم خورده شد د..یهزار بار گفت..بس کن-

 : بالفاصله گفتنی بزند که آوی خواست حرفيهاد
 ..بدو..آهنگ بذار-

 . ماندمنتظر
 . دهد،خودش دستش را دراز کرد و پخش را زدی نشان نمی عکس العملي هاددی دیوقت

 .دیچیدر فضا پ "آرش" بلند آهنگ يصدا
 . کردندی و شروع به همخواندندی کشیغی جنی و آوهیهد

 ! هم که اسم و متن آهنگ مزخرف بودچقدر
 "با من سوت بزن"

 ! دوخترونی را به ب نثار شاعر کرد و نگاهشی لب فحشری زپارسا
*** 
 . آمدی آهنگ تا چند کوچه آن طرف تر هم ميصدا

 . مقدمي بود از خانواده دیبع
 . شدی قضا نمشانی نماز و روزه هاشانی کدام از اعضاچی که هیی اخانواده

 ..! مقدم نبودررضای چند که امهر
 . را پارك کردنی ماشيهاد

 ! غر زدنی و آوهی پارك به پارسا،هدي نبودن جاي که چقدر برابماند
 . شدندادهی پیهمگ
 . کردندي باغ ناله اي سنگ فرش هادنی با دنی و آوهیهد

 . کردشانی به کفش های نگاهپارسا
 ! شدی می سانت10 دی شاشانی هاپاشنه

 : را گرفت و رو به پارسا گفتهی و دست هددی کشی هوفيهاد
 .ادی کمک کن بنیبه آو-

 . حرفش جلوتر راه افتادانی از پاپس
 . دراز کردنی زد و دستش را به سمت آويلبخند. برگشتنی به سمت آوپارسا
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 . کوتاه دستش را در دست پارسا گذاشتی با مکثنیآو
 : لب شروع کرد به غر زدنری زنی رفتند،آوی که آرام راه مهمانطور

حرف .. خوامیقدمم که بلنده کفش پاشنه دار نم.. کفشا راه برمنی با استمی گم من بلد نی میهر چ..عه عه-
 ..هی کنه هدکارتیخدا بگم چ.. زنهیخودشو م

 . آرام کردي خنده اپارسا
 : را باال داد و گفتشی ابروهانیآو
 خنده داره؟-

 ! نگفتيزی سرش را تکان داد داد و چپارسا
 : باز هم تکرار کردنیآو
  گم خنده داره؟؟یم-

 . کردنی به آوقی عمیه نگاپارسا
 !خواستی مطنتی شی کمدلش

 ! را گرفت و مانع افتادنش شدشی داد اما بالفاصله بازوهانی آوي به شانه ی کند،هلتی را اذنی آونکهی ايبرا
 .دی کشي خفه اغی جنیآو

 ! که در اطرافشان بودند با تعجب نگاهشان کردنديافراد
 : کرد و گفتي خنده اپارسا

 ؟يدیترس..یآخ-
 : پارسا زد و گفتي به بازوی با حرص مشتنیآو
 ..يریبم-

 ! قدم تند کرداطی و با احتدی کشرونی هم دستش را به شدت از دست پارسا ببعد
 ! نبودمانیاصال از کارش پش. کردي خنده اپارسا
 !! خوشش هم آمده بودبلکه
 .به عقب برگشت. رو شانه اش قرار گرفتیدست
 . پارسا بهت در صورتش موج زدي چهره دنی کرد، که با دیا اخم نگاهش م بود و بستادهی اشی جلويمرد

 : زد و گفتي لبخندپارسا
 ن؟؟ی با من داشتيکار-
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 : لب گفتری شده و زرهی همچنان به پارسا خمرد
 !پناه بر خدا-

 ! کرد و منتظر به مرد نگاه کردي با تعجب تک خنده اپارسا
 : کرد و گفتی داد و باز هم اخمریی حالت صورتش را تغی کممرد

 ه؟ی چینسبت شما با دختر آقا عل-
 . لبخندش را جمع کردپارسا

 زد و ی محو تصنعي داد مرد از اقوام باشد، لبخندی امکان منکهی الیاما به دل. فضول متنفر بودي آدم هااز
 :گفت

 !پسر عموشم-
 ! گفت و دور شديدی منتظر جواب مرد بماند ببخشنکهی از اقبل

 . حوصله اش سر رفته بودپارسا
 ! کسل کننده بودی عروسچقدر

 . توانست بکشدی هم نمگاری نبود که بنوشد و سیمشروب
 !کردی و همسرش مهسا نگاه مررضای نشسته بود و از دور به امی صندليرو
 . آمدندی مگریکدی به التی نظر چهره و تحصاز

 !،هرگزی از نظر خانوادگاما
 . بلند شدشی و از جادی کششی به موهایدست

 ! زدشی پاي به سنگ کوچک جلوي ضربه اشی پابا
 :دی را پشت سرش شنهی هديصدا

 ؟ییتنها-
 : به عقب برگشت و گفتپارسا

 ست؟یمشخص ن-
 : کرد و گفتي خنده اهیهد
 !می برقصمی برایب-

 : را باال داد و گفتشیابروها. تعجب کردپارسا
 ! کنه بابای تردمون مم؟؟آقاجونی برقصمیحالت خوبه؟؟من و تو بر!بای غربایعج-
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 : و گفتدی بلند خندي با صداهیهد
 ! ندارهي کاریلیبا رقص فام.. الرج شدهي مقدارهی اخالقش کار کرده يآقاجون رو..نه بابا-

 : شلوارش کرد و گفتبی دستش را در جپارسا
 ده؟ی؟جدیلیرقص فام-

 : و گفتدی به لباسش کشیدست. کردی اخمهیهد
 ..ایاصال ن-

 : زد و گفتيلبخند شرور.خواستی مطنتی باز هم دلش شپارسا
 چشمتو گرفتم نه؟-

 . زده به پارسا نگاه کردرونی با چشمان از حدقه بهیهد
 : تر کرد و گفتظی لبخندش را غلپارسا

 !سمی کنی تو بهتريمن برا-
 :اه گفتناخودآگ. دود از کله اش بلند شده استتی کرد که از شدت عصبانی احساس مهیهد
 ! رو دارم صد برابر بهتر از تویکیمن ..رینخ-

 : کرده بود بالفاصله گفتيری که مچ گپارسا
 ؟ي کردیطونیش..ي آيآ-

 : کرد و سپس گفتی مکثهیهد
 ؟یفضول-

 : زد و گفتحشی ملي از آن لبخند هاپارسا
 !یخوشبخت بش..نه اصال-

 : به پارسا رفت و سپس گفتي چشم غره اهیهد
 ؟..یی همش تنهای چیعنی.. جووناشی اونطرف پمی برایب-

 : درآورد و گفتبشی را از جشی دست هاپارسا
 ! شمی دونم چرا از جمع دور مینم..کامال ناخودآگاس-

 .دی دست پارسا را گرفت و دنبال خودش کشهیهد
 . شدندکی پر از دختر و پسر نزدیپی اکبه

 : بلند گفتیی با صداهیهد
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 .دی احترام کنيادا.. آوردملویگ فامبچه زرن.. خانماونیآقا-
 : و گفتدی خندي بلندي از پسرها با صدایکی

 ..کنهی وقته خارجه و داره عشق و حال میلی زرنگ داشت که اونم خهی فقط لیفام-
 . زدي لبخندپارسا
 .. و حالعشق

 ! دانستی پشت سرش بود و خودش نمیی حرف هاچه
 : کرد و دستش را به سمت پارسا گرفت و گفتي تک خنده اهیهد
 ..رانی شه برگشتن ای می ماهکی.. پارسا مقدم هستنمیی پسر داشونیا..کنمی میمعرف-

 . کردي خنده اهی هدی به لحن رسمپارسا
 ها هم با ی ها با حسادت و بعضیکردند،بعضی نگاهش منی ها که با تحسیبعض. جمع چرخاندنی را بنگاهش
 .تعجب
 . پررنگ زديلبخند

 . شده بودجادی اینی زد و جو سنگی نمی حرفیکس
 : از پسر ها سکوت جمع را شکست و گفتیکی

 ..!يدخترکش شد..ي شدپیخوشت..يدیقد کش.. پارسايبزرگ شد-
 . گفتنددهی بلند و کشيا "عه" صدا کی جمع ي دخترهاي همه
 : شلوارش کرد و گفتبی را در جشی دست های خاصژی زد و با پرستي لبخند مغرورپارسا

 ..يلطف دار-
 . تکان دادي تک تک پسرها دست داد و به دخترها فقط سربه
 ! مهم باشد،نه اصالشی برانکهی انه

 . بود که ممکن بود پشت سرش بزنندیی نگران حرف هافقط
 .دی لرزبشی اش در جیگوش

 . آورددرش
 . گفت و از جمع دور شديدیببخش. ناشناس بودشماره
 ي دختري کوتاه صدابای تقریبا مکث. که پشت خط است صحبت کندیاس را زد و منتظر ماند کس تميبرقرار

 :دیچیدر تلفن پ
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 آقا پارسا؟..الو-
 : را صاف کرد و گفتشی صداپارسا

 ..دییبله بفرما-
 ..تبسمم..سالم--

 : را باال انداخت و گفتشی با تعجب ابروهاپارسا
 ؟يشماره منو از کجا آورد..سالم-

 .. گرفتمدایاز ش--
 : زد و زد و گفتي لبخندپارسا

 ! رفت بهت بدمادمیخودم ..ي کرديخوب کار..آها-
 : آمد و گفتشی لب هاي پررنگ رويلبخند. حرف پارسا خوشحال شدنی از اتبسم

 رون؟ی بمی روز برهی يحالشو دار..گمایم-
 : کرد و سپس گفتی مکثپارسا

 !چرا که نه. آره-
 : و گفتدی کششی به لب هایزبان. تبسمي لب هاي رونیری هم همان لبخند شباز
 فردا عصر خوبه؟-

 آره خوبه--
 ؟يبلد(...).. شاپیپس قرارمون کاف..خب-

 : زد و گفتي لبخندپارسا
 .. رم اونجای مادی زرانی چند وقته که برگشتم انیا..بلدم-

 :دیچی با مکث در تلفن پشی صداتبسم
 ..شیساعت شخب پس تا فردا -

 : تکرار کردپارسا
 شیفردا ساعت ش-

 : زد و گفتي لبخندتبسم
 ..فعال-

 . تلفن را قطع کردی بدون حرفپارسا
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 . کردوی تبسم را هم سشماره
 ! ها برگشتلی فامپی به سمت اکی مکث کوتاهبا

*** 
 . بودی عروسانیپا

 ! ها شروع شده بودي زارهیگر
 . کردی مهیگر "ي هايها" مادرش را سفت در آغوشش گرفته بود و مهسا
 . بودستادهی دور از همه اي گوشه اپارسا

 .کردی درد مسرش
 . بودگاری سدنی بلند که نبود، پس حتما از نکشي صداهااز
 . نشستی صندلي باغ روي جمع دور شد و در گوشه از
 !! گذاشت و آتش زدشی لب هانی نخ را بکی شلوارش درآورد و بی را از جگارشیس

 . کردشی هاهی را وارد رظشی زد و دود غلی محکمپک
 ! لذت بخش بودچقدر
 . گذاشتشی را روشی انداخت و پانی را زمگاری سد،بالفاصلهی سنگ فرش شني را که رویی پاهايصدا

 . صادق خان به عقب برگشتي صدابا
 : زد و گفتيلبخند

  شده آقاجون؟يزیچ-
 : و همزمان گفتدی خان دست پارسا را گرفت و دنبال خودش کشصادق

 .. کارت دارمایب-
 . نشده استگاری تند سي بوي با خودش فکر کرد که چرا صادق خان متوجه ی کمپارسا

 گذاشته است و او ری صادق خان تاثییای بوي خودش فرستاد که کهولت سن رووبی به عقل معي هم درودبعد
 ! دهدی نمصیاکثر بوها را تشخ

 .ستادندی اي مرد و دختريجلو
 . انداخته بودنیی سرش کرده بود و سرش را پاي چادريدختر

 : خان رو به مرد گفتصادق
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 ياالن برا!وکالت هم خونده..قد بلند،چهار شونه.. چقدر آقا شدهنیبب.. که گفتم برگشتهنی از پسر حسنمیا-
 ! زبده استلی وکهیخودش 

 . زدي لبخندپارسا
 ! بدهندگریکدی به شانی خواهند پز بچه های زد که می حرف میی مانند زن هاقای خان دقصادق
 : خان روبه پارسا کرد و ادامه دادصادق

که ماشاهللا واسه ..هیلی دخترش لنمیا) به دختر اشاره کرد..( منیمی از دوستان قدیکی یمی عظي آقاشونمیا-
 !هیخودش خانوم

 :سمت مرد دراز کرد و گفت به رسم ادب، دستش را به پارسا
 .. خوشحالمتونییاز آشنا..پارسا هستم-
 : هم دستش را در دست پارسا گذاشت و فشرد و همزمان گفتیمی عظيآقا
 ! بودیمرد بزرگ.. شناختمیپدرت رو م-

 : محو زد و گفتي لبخندپارسا
 !نیلطفا دار-
 . به دختر انداختی نگاهی چشمریز
 .کردیخطاب م "اهیسوسک س" را ي چادري دخترهاشهی از دوستانش همیکی

 . نبوددهی عقنی او به ااما
 . دانستی حجاب برتر را فقط چادر ميگری نداشت،اما مانند هر مرد دیتی اهمشی دخترها براي حجاب هادیشا

 : گفتشهیهم) الیزن دان( دیمهش
 دختر آفتاب هی دنبال رنی که با صدتا دختر دوستن و رابطه دارن، آخرش واسه ازدواج میی پسرايهمه - "

 "!ی روزگار محوشون کني از صحنه دیاون موقع اس که با..دهیمهتاب ند
 : به دختر انداخت و با خودش گفتی نگاهمی هم نباز
 "گردنش درد نگرفت؟- "
 ! انداخته بودنیی که توانسته بود سرش را پاي تا حدیلیل

 . نامحرم نگاه کندکی ي در چشم هادی آموخته بود که نبای کودکاز
 ! دانستی گناه مي بود را، به نحوستادهی پارسا هم ای در دو قدمنکهی ایحت

 : لب گفتری زد و زي خورد پوزخندی حالش داشت به هم مگری که دپارسا
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 ...!خشکه مقدس..خورمتینترس نم-
 : که پدرش نشنود گفتياو هم جور. گر گرفتیلیل

 !مفسد جامعه-
 . خنده اش گرفته بودپارسا

 !دی کشی دست مششی دهانش گذاشت که مثال دارد به ته ري را جلودستش
 : لب گفتری هم زباز
 ! به مننینفر-
 ! گفتیطانی در دلش لعنت بر شیلیل

 ! دانستی تر مطانی،شیطانی آن لحظه پارسا را از هر شدر
 کردند و درآن لحظه بود ی خداحافظگریکدی تمام شد از یمی عظي صادق خان با آقاي حرف هانکهی از اپس

 !ندی را ببیلی ليکه پارسا توانست چهره 
 ! بوداهشی کرد چشمان سی که جلب توجه ميزی چتنها

 ! به رنگ شباهیس
 ! تر از رنگ چادرشاهی سیحت

 . مبل پرت کردي خانه که شدند کتش را درآورد و رووارد
 . کاناپه نشستيرو

 !را بست شی داد و چشم هاهی را تکسرش
 : صادق خان آمديصدا

 ..ررضای از امنمیا-
 . زدي لبخندپارسا

 .کشدی دانست که االن صادق خان بحث ازدواج را وسط میم
 . بلند شدشی از جانیبنابرا

 : صادق خان آمدي مبل برداشت و به سمت پله ها رفت که باز هم صداي را از روکتش
 ! نوبت توئهيبعد هاد-

 .ستادی اپارسا
 . عقب برگشتبه
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 : زد و گفتيلبخند
 بدن و عقد کنن و شیبعدش برن آزما..بعدش اونا جواب بله بدن..ي خواستگارنی بري هادي براشاهللایحاال ا-

 ! کشهی سال طول مکی..اوووووه
 ! گشتی و او به کانادا باز مدی کشی سال طول مکی

 .. خانه اشي برادلش
 .. دفترشيبرا
 !تنگ شده بود.. ودیوید،دیال،مهشیکا،دانی مليبرا

 : زد و گفتي خان لبخندصادق
 ! دم که نوبت به تو هم برسهی خالصه انجام میلیمن کارا رو خ..تو نترس-

 : گفتی پله ها نشست و با کالفگي همان جا،روپارسا
 !نی شالیخیتروخدا ب.. آقاجونيوا-

 ! بار اخم کردنی خان اصادق
 : گفتيجد
 ..نگران توام..شتریاز همه ب.. نوه هام قبل از مرگم ازدواج کنني خواد همه یمن دلم م-

 : متعجب کرد و گفتي تک خنده اپارسا
 ! لطفانینگران من نباش-

 : خان مصمم و محکم گفتصادق
 فکر نی حاال به ا؟تاي خواد برات بره خواستگاری میک..ي رو نداریتو کس..نگرانم..نگرانم..نگرانم-

 !نمی ببي رخت دوماديبذار تا قبل مرگم تو رو تو.. نکنيلجباز..؟پسرميکرد
 : زد و گفتي پوزخندپارسا

 من بلدم یول.. تون باال سر ما باشههی هزار سال ساشاالی ان؟؟شمای شه ازتون خواهش کنم نگران من نباشیم-
    کردن ازم آدمیهفت سال تنها زندگ..رونی خودمو از آب بکشم بمیگل

چون که .. کنممی نفرو وارد زندگهی خواد که ی رو دوست دارم و اصال دلم نمییمن تنها.. کلفت ساختهگردن
 !من حوصله سرخر ندارم.. زاره هم اونی مری روان خودم تاثيمطمنئم هم رو

 . خان به سمت پارسا رفتصادق
 : داشت پارسا را آرام کند گفتی آرام که سعی لحنبا
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 !شهیبعد ازدواج نظرت عوض م..ی گی مي االن دارنارویا.. نکنيانقدر لجباز..باباجان-
 : کرد و گفتی اخمپارسا

 .. ازدواج کنمستیمن قرار ن-
 : بلند شد و ادامه دادشی جااز
 یم.. کانادا تنگ شدهي دلم برایلیمن خ.. و اجبار کردن باشهيریاگه بنا به سخت گ.. آقاجوننی هم بدوننویا-

    خانوادهی هر چمتنفرم از..ادی و جمع بدم می از دورهمن؟؟منیدون
 .. بشممیتی ی سالگ16 ي من تونی شما باعث شدنکهیه؟ای چنی دونی ملشمیدل..اس

 ! از پله ها باال رفت و وارد اتاقش شديگری بدون حرف دو
 .. از عذاب وجدانی صادق خان ماند و کوهو

 .. غمیکوه
 ..! دردیکوه

*** 
 . و از اتاقش خارج شددی را پوششی هالباس

 . به صادق خان افتاد که در حال حرف زدن با تلفن بودنگاهش
 : بلند گفتیی سمت در رفت و فقط با صدابه
 ..رونی رم بیمن م-
 . از خانه خارج شدو

 ! منتظر عکس العمل صادق خان هم نماندیحت
 ! کندی داد که عذر خواهی بود، اما غرورش اجازه نممانی زده بود پششبی که دیی حرف هااز

 !! کندی کرده بود که صادق خان زود فراموش می کلمه خودش را راضنی با افقط
 . به ساعتش کردینگاه

 . ساعت تا وقت قرارش با تبسم مانده بودمین
 . برودادهی راه را پنی اي است و مجبور است باز هم همه دهی نخرنی به خودش فرستاد که چرا ماشیلعنت
 !! اندازدی بشی پاری ها را زنی ماشنیر از بهتیکی خودش قول داد که در اسرع وقت به

 . شلوارش کردبی را در جشی هادست
 .. مردانهی مشکشلوار
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 !دی خوش دوخت سفرهنیپ
 !دی آی ماری دارد،بسدهی کشي به پارسا که باال تنه ادی رنگ سفگفتی مشهی همکایجس

 ! بکشدگاری نخ سکی شد که وسوسه
 . شدمانی بالفاصله پشاما

 شهی شود مانند همی شاپ می وارد کافی خواست وقتی بود و او دلش ماری کار ها بسنی اي که وقت براچرا
 !چدی عطر تلخش در فضا بپي حهیرا
 : مورد عالقه اش زمزمه کردکه،خوانندهی لب آهنگ مورد عالقه اش از انرریز
 Stay here tonight 

stay here tonight 
Cause when your around me 

everything's right don't go 
oh don't leave me alone 

  منو تنها نذارآه،
  بموننجای رو اامشب
 ی منشی پی وقتچون
  نروفه،ی ردزی چهمه

stay here tonight 
stay here tonight 

I wanna hold you in my arms 
show you what thats like don't go 

I need you 
I need you 

  بموننجای رو اامشب
 رمی خوام تو رو در آغوشم بگیم
  داره، نروی خوام بهت نشون بدم چه حسیم

  دارمازی نبهت
 ! آهنگنی داشتند با اییچه روزها 

 . بودیمی که قدهرچند
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 ! خواندندی بلند مي با صدای گذاشتند و همگی آهنگ را منی رفتند ای به گردش مپشانی هر زمان که با اکاما
 .دی کشیآه

 ..گ شده بود تندلش
 !اریبس

 . شاپ تند کردی را به سمت کافشی هاقدم
 ! در گذاشت و بازش کردي را آرام رودستش

 ! در بلند شدي باالزی آوي خوش صدايآوا
 . کردی و با لبخند نگاهش منهی که دست به سدی جمع چرخاند و تبسم را دانی را در منگاهش

 . زد و به سمتش رفتي هم متقابال لبخنداو
 : نشست و گفتشی رو به روی صندليرو
 ؟ي وقته منتظریلیخ..سالم-

 : تکان داد و گفتنی سرش را به طرفتبسم
 !نه منم تازه اومدم-

 . بزنند که گارسون به سمتشان آمدی حرفخواستند
 : لبخندش را پررنگ تر کرد و گفتتبسم

  تو؟ي خوری میچ-
 : و گفتدی کششی به لب های زبانپارسا

 ! خورمی نسکافه مری ششهیمن هم-
 : نگاهش را به سمت گارسون دوخت و گفتی بدون حرفتبسم

 .. قهوه ترك لطفاهی نسکافه و ری شهی-
 . کرد و بالفاصله رفتادداشتی گارسون

 : چانه اش زد و گفتری را زشی دست هاتبسم
 ! از خودت بگوکمی..خب-

 . دادی اش را به صندلهی تکپارسا
 : را باال انداخت و سپس گفتشیابروها

  بگم؟یچ-
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 : کرد و گفتي خنده اتبسم
 !غرض از دخول به کاخ..شهیپ..اسم-

 . با تعجب به تبسم نگاه کردپارسا
 : اش زد و گفتیشانی در پیکی تبسم

 ! بدهیوگرافی که بنهیمنظورم ا..ي تکه تو خارج بودسیاصال حواسم ن-
 : که همچنان متعجب بود گفتپارسا

 .. اون حرفیولباشه -
 : حرف پارسا را قطع کرد و گفتتبسم

 .. بودیرانی المی فهیواسه -
 . گفتی آهانپارسا
 : را در هم قفل کرد و گفتشی هادست

هفت ..وکالت خوندم! و هشتستی بي تورمی و نه آبان مستیب.. و هفت سالهستیپارسا مقدم هستم ب..خب-
 ..پدر و مادرمم فوت شدن..تک فرزندم.. کردمی کانادا زندگيسال تو

 . گفتي "روحشون شاد" لب ری زتبسم
 : زد و گفتی بشکنسپس

 !حاال نوبت منه-
 : را صاف کرد و ادامه دادشیگلو
 ی خوندم ولیروانشناس..اممم..شی و شستی بي تورمیپنجم اسفند م.. و پنج سالهستیب.. هستميریتبسم ام-

   پدر و مادرمم.. دمی آموزش متاریگ..یقیبال موسخب ادامه ندادم و رفتم دن
 .. مامانمشی اوقات پیگاه.. باباممشی اوقات پیمنم گاه.. هم طالق گرفتناز

 : سرش را تکان داد و گفتمپارسا
 ..خوشبختم-

 : سرش را تکان داد و با لبخند گفتتبسم
 ..نطوریمنم هم-

 . را آوردندشانی هاسفارش
 : پا و آن پا کردن گفتنی ای با کمتبسم
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 م؟؟ی با هم آشنا بششتری بهینظرت چ-
 : خنده داشت گفتي هی که ته مای را باال انداخت و با لحنشی ابروهاپارسا

 شتر؟ی بنیاز ا-
 :در جلد مغرورش فرو رفت و گفت. لبخندش خشک شدتبسم

 ..نه-
 : زد و گفتي بود لبخنددهی که منظور تبسم را فهمپارسا

 !می آشنا بششتریب-
 ! خوب بودتبسم

 ! خوب بودرانی در ای سرگرميبرا
 ! پر کردن اوقات فراغت خوب بوديبرا

 ! کال خوب بودتبسم
 . کرد لبخندش را پنهان کندی سعتبسم

 .دی نوشي کرد و جرعه اکی نزدشی قهوه اش را به لب هاوانیل
 . شروع کارش خوب استي خودش فکر کرد که پارسا برابا

 !!!!! خوب استیلی خپارسا
*** 

 . را قطع کردی گوشالیدان
 : مبل نشست و گفتي گذاشت و خودش هم روزی مي قهوه را روي هاوانی لدیمهش

  گفت؟ی میچ-
 : و گفتدی کشیقی نفس عمالیدان
 ..ارهی درميداره چموش باز-

 : چانه اش زد و گفتری دستش را زدیمهش
 که پارسا اگر ی دونیخودت م.. ازدواج دشمن بشهي هی با کل خانوادش سر قضي شه که بذارینم..گمایم-

   زهی ری دلش باشه مي تویهر چ..ستی نشی حالکی بشه بزرگ و کوچیعصب
 ..رونیب

 : پرت کرد و گفتزی مي را روی گوشی عصبالیدان
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االن خودمو ! بذارن،نشدری اخالقش تاثي دورش روي کردم نذارم آدمای سعی کنم خب؟هر چکارشیمن چ-
    گفت پارسا چهیبخدا االن که صادق خان داشت م.. دونمیمسئول م

 بردمش،کافر مانیمومن و با ا.. سرم پارسا رو دست من سپردریخ..نی داره دوست داشتم آب شم برم زمیاخالق
 ! برش گردوندممانی ایو ب

 : کرد و گفتي خنده ادیمهش
 ! نکرده کهيبابا کار-
 : داد و گفتهیرش را به مبل تک سالیدان
 ششی که پفیح! کردمی اون بودم از ارث محرومش ميمن اگر جا.. کنهیصادق خان مراعاتشو م-
    کنم بخوامیاصال وقت نم.. گه کار دارمی زنم میتا بهشم زنگ م..فیح..ستمین

 .. کنمحتشینص
 : برداشت و گفتزی مي قهوه را از رووانیل 
 ..رانی امیخب بر-
 : کرد و گفتي خنده االیدان
 .. نکن با منیشوخ-

 : گفتي جددیمهش
  کنم؟ی با تو شوخادی من مافهیبه ق-
 : که از تعجب دهانش باز مانده بود گفتالیدان
 ؟يای بيخوای میمطمئن-

 : سرش را تکان داد و گفتدیمهش
 ..آره-
 : که هنوز هم در شوك بود گفتالیدان
 ؟یخانواده ات چ-

 : زد و گفتي لبخنددیمهش
 .. گردمیبرم.. کهي رم سفر ابدینم-
 . زدیقی لبخند عمالیدان

 . را در آغوشش گرفتدیمهش
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 : آرام گفتیی گونه اش نشاند و با صداي روي ابوسه
  دوستت دارم؟یلی خی دونیم-

 : گفتی و با کالفگدی دستش را به صورتش کشدیمهش
 ..يغون کردصورتمو دا.. بزنشاتوی ته رنی تروخدا برو االیدان-
 : به غبغب انداخت و گفتي بادالیدان
 .. جذابمشیآخه با ته ر-

 : دستش را به کمرش زد و گفتدیمهش
 .. باشهغی تشی و صورتت شی صبح از خواب بلند بشهی منتظر باش ه؟پسینجوریعه؟ا-
 : را باال انداخت و گفتشی با خنده ابروهاالیدان
 عه؟-

 : هم گذاشت و گفتي را روشی چشم هادیمهش
 ..!آره-

*** 
 . رنگش شدی بلند مشکی شاسسوار
 . لذت بخش بودنی داشتن ماشچقدر

 . زدستمی درآورد و به سبشی را از جفلشش
 . دادنیی ها را هم پاشهیش

 . دادن در اتوبان تنگ شده بودراژی وي دلش براچقدر
 . آهنگ را تا ته بلند کرده بوديصدا

  بودهاگه بهت گفتم که سرنوشت 
  بد و زشت بودهداستمانمون

  باوری نکننه
 !نه
  باوری نکننه

 ستی نی راهگهی بت گفتم که داگه
 ستی نی تو خالی بخونمون
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  باوری نکننه
 !نه
  باوری نکننه
  

 . اش زنگ خوردیگوش
 . درش آوردبشی را پارك کرد و از جنیماش

 . تماس را زديبرقرار "تبسم" نام دنی دبا
 :دیچی بشاش تبسم در گوشش پيصدا

 ..از تبسم به پارسا..از تبسم به پارسا..الو الو-
 : زد و گفتي لبخندپارسا

 ..پارسا به گوشم-
 : گرمشي و سپس صدادی تبسم را شني خنده يصدا

 ؟یخوب..سالم-
 ؟ی تو خوبیمرس..سالم--

 : تبسم آمدي صدای مکثبا
 ؟ییکجا..ادی آهنگ ميصدا..ممنون منم خوبم-

 : آهنگ را کم کرد و گفتي صداساپار
 ..نمی ماشيتو-

 ؟يدی خرنیماش..جون جون--
 : انداخت و گفتنی داخل ماشي به فضای نگاهپارسا

 .. ور اون ور رفتمنیخسته شدم بس که با پا ا..آره-
 .. خوامیمنم م--

 : را باال داد و گفتشی ابروهاپارسا
 ؟ي ندار؟مگهي خوای منیماش-

 : و گفتدی خندتبسم
 !شتی پامی تا بییبگو کجا..یستیتو که تهرانو بلد ن..منظورم دور دوره-
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 : به اطرافش انداخت و سپس گفتی نگاهپارسا
 (...) رستورانيجلو-

 : بالفاصله گفتتبسم
 ..بشمار سه اومدم..آها بلدم-

 : زد و گفتي لبخندپارسا
 منتظرم..باشه-

 ..فعال--
 . را قطع کردی گوشيگری حرف دبدون
 ! تبسم بودگفتندیه م کسرخر
 ! رفته بودندرونی بگریکدی گذشت اما صدبار با ی هفته از دوست شدنشان نمکی هنوز
 . انداختی اعصابش خراش مي گاهش هم که روی گاه و بي گرفتن هایسلف

 ! چه حد اعتماد به عرش؟تا
*** 
 . خوردشهی اش بود که چند تقه به شی در گوشسرش
 . را باال آوردسرش
 . شدنی زد و در را باز کرد و سوار ماشي نگاه پارسا لبخنددنی با دتبسم
 : پارسا نشاند و گفتي گونه ي روي جلو آمد و بوسه اي مقدمه اچی هبدون

 ..سالم-
 : داشت گرم صحبت کند گفتی که سعی زد و در حالي لبخندپارسا

 !يچه زود اومد..سالم-
 : کرد و گفتي خنده اتبسم

 .. مباركنتمیماش..یراست!اسیکی نزدنیخونمون هم-
 : سرش را تکان داد و با لبخند گفتپارسا

 ..ممنون-
 : دوخت و گفتابانی نگاهش را به خسپس

 م؟؟یخب کجا بر-
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 : دستش را به گونه اش زد و گفتتبسم
 ..يری گی مادیتو هم همه جارو ..ي تهران گردمیبهتره بر.. که من عاشق دور دورمییاز اونجا..اووم-

 : سرش را تکان داد و گفتپارسا
 ..هیفکر خوب-

 . را به حرکت درآوردنی ماشسپس
 : گفتکردی نگاه مشی روشی که به راه پهمانطور

 ؟؟يتو تک بچه ا.. تبسمیراست-
 : داد و گفتنیی را پاشهی شتبسم

 ..!خواهرمم ازدواج کرده.. دانشگاههرازیداداشم که ش.. خواهرهی داداش دارم و هی..نه-
 . اکتفا کردی به گفتن آهان فقطپارسا
*** 
 : اشاره کرد و گفتینگی به پارکتبسم

 ..می قدم بزنکمی پارك میبر.. بزن اونجانویماش-
 . را تکان دادسرش
 ! در کندی آمد خستگی هم نمبدش
 . بودیکیهوا رو به تار. شدندادهی را که پارك کرد پنیماش
 .کردی و پوست را نوازش مدی وزی می آراممینس

 . بودبای زشی چقدر شب هاتهران
 . دست پارسا را در دستش گرفتتبسم

 . کردلی خودش را به سمت پارسا متماي شانه اش جا به جا کرد و تا حدودي را روفشیک
 .دی رسی پارسا مي سر شانه ری بود تا زدهی که پوشي پاشنه بلندي کفش هابا
 !! کوتاه بودادی او زای بلند بود،ادی پارسا زای

 . داشتندی بر م قدمآرام
 . کردندی سبز پارك نگاه مي زدند و فقط به فضای نمی دو سکوت کرده بودند و حرفهر

 : دراز کرد و سکوت را شکستی دستش را به سمت صندلتبسم
 !مینی بشی صندلنی اي روایب-
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 .زدندی ها چرخ مابانی ساعت در خ4 بایتقر.خسته شده بود. نشستی بدون حرفپارسا
 !!ردی بگادی سوم شهر تهران را کی بود که حداقل توانست نی اسودش

 . شانه پارسا گذاشتي سرش را روتبسم
  اند؟دهی به کجا رسیرانی اي با خودش فکر کرد که دخترها و پسرهاپارسا

 ..ی محرمنه
 ..ی نامحرمنه
 . از آنها نداردی آمد که خودش دسته کمادشی بعد اما
 :یلی قول لبه
 "مفسد جامعه"

 !شی لقب بود برانیبهتر
 ي توانست مانند دخترهای هم از چادرش دل نگذاشته بود، می در عروسی دختر چادر به سر که حت،آنیلیل
 . حجاب باشدی بگرید

 :دی توجه به اعتراض ها بگوی تنگ و کوتاه بپوشد و بيمانتوها
 "! نگاه نکنهادی خوشش نمیهر ک.. کنمشیراحت آرا..منم حق دارم راحت لباس بپوشم- "

 . جا به جا کرد تا تبسم سرش را برداردی اش را کمشانه
 :تبسم سرش را برداشت و رو به پارسا گفت. طور هم شدنی همو
  شده؟يزیچ-

 : بلند شد و گفتشی از جاپارسا
 ! بخرميزی،چی بستنهی من برم نی جا بشنیتو هم-

 . زد و سرش را تکان دادي لبخندتبسم
 . در پارك رفتي به سمت دکه يگری بدون حرف دپارسا

 . چشمش رد شدي از جلوي اخاطره
 ! از دکه پاركدنشی خرگاریس

 . افتادنی نه،که چشمش به آوای همان پارك است ندینگاهش را اطرافش چرخاند تا بب. زديلبخند
 . شب بودي قهی دق20:45. به ساعتش کردینگاه

  کرد؟ی وقت شب در پارك چه منی تا انیآو. از تعجب باال رفتشیابروها
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 . کردن را ندادی جلو رفتن و فضولي شده بود اما به خودش اجازه کنجکاو
 : شد و رو به مرد فروشنده گفتکی دکه نزدبه
 .. لطفایآقا دوتا بستن-

 . به دست پارسا دادیفی قی گفت و دو بستني باشه امرد
 .دی را ندنیاما آو.ند را که حساب کرد،باز هم نگاهش را در اطراف چرخاپولش

 . باال انداخت و به سمت تبسم رفتي شانه االیخیب
 : ها را از پارسا گرفت و گفتی از بستنیکی. زدي لبخندتبسم

 یمرس-
 . اش کردی نشست و شروع به خوردن بستنی صندلي روی بدون حرفپارسا
 .رد اش سرعت عمل به خرج داد و زودتر از پارسا تمامش کی در خوردن بستنتبسم
 : اش را خورده بود گفتی که هنوز نصف بستنپارسا

  بازم؟ي خوای میبستن-
 : زد و گفتیطانی لبخند شتبسم

 ؟يدیاگه بخوام بهم م-
 : شد که تبسم فورا گفتزی خمی نپارسا

 ..از مال خودت..نه-
 ! چشمانش از تعجب درشت شدپارسا

 : بهت گفتبا
 ؟؟یدهن-

 : گفتیالیخی با بتبسم
 ..ستمی نیمن وسواس..آره بابا-

 : گفتزی تمسخر آمیبا لحن. کرد اخم نکندی سعپارسا
 .. من هستمیول-
 ! بار نوبت تبسم بود که تعجب کندنی او
 : تته پته گفتبا
 .. کردمیشوخ..شو-
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 : زد و گفتزی تمسخر آمي هم متقابال لبخندپارسا
 ..نطوریمنم هم-

 .اخت جلوتر در سطل زباله اندی را کمیبستن
 : به تبسم کرد و گفترو
 !پاشو برسونمت خونتون-

 : به ساعتش انداخت و گفتی نگاهتبسم
 !حاال زوده که-

 : در صورتش گفتی حالتچی بدون ه،ي جدپارسا
 !رهی هم دیلیخ-

 . کج کردنگی راهش را به سمت پارک،يگری حرف دبدون
 . بلند شد و دنبال پارسا افتادشی از جای عصبتبسم

 ! سکوت را شکسته بودیی پاشای آهنگ آرام مرتضي رد و بدل نشد و فقط صدانشانی بی حرفچی راه هدر
 ! هم بودینی چه آهنگ غمگو
 "هیاشکام جار"

 : خانه شان که شد، رو به پارسا گفتکی نزدتبسم
 ! شمی مادهی جا پنیهم-

 : اندازد،گفتی به تبسم بی نگاهنکهی بدون اپارسا
 ! رسونمت در خونه اتونیم-

 : بالفاصله گفتتبسم
 ! خوام قدم بزنمیم-

 .شیمهم نبود برا. سرش را تکان دادپارسا
 ! مهم نبودچکدامیه. کندی مي*گ*ز*ر*مهم نبود که تبسم ه. کندی میی نبود که تبسم چه کارهامهم

 . بگذراندرانی که قرار بود در ای مدتيبرا. بودی فقط سرگرمتبسم
 . را پارك کردنیماش

 :سپس گفت. شد و در را بستادهی پی بدون حرفتبسم
 ..ممنون.. بودیروز خوب-
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 . تکان دادي سرش را با لبخند محوپارسا
 :سپس دستش را باال آورد و تکان داد. دور شدنی از ماشی کمتبسم

 ..ي بايبا-
 !! کردي باي و او هم متقابال دستش را تکان داد و بادی کششی به لب های زبانپارسا
 ! را به حرکت درآوردنی پدال گاز گذاشت و ماشي را روشی چند قدم دور نشده بود که پاتبسم

 . اعصابش بودي باز هم روکیتراف
 . نداشتي اثرچی بهبود بخشد،اما هی تا بلکه درد گردنش را کمدی به گردنش کشیدست
 . اش آمدی زنگ گوشيصدا

 ي را روی حال گوشی صادق خان،بي خانه ي شماره دنیبا د. شلوارش درآوردبی را از جی کوتاه،گوشی مکثبا
   ی دانست که اگر جواب بدهد پرس و جو ها شروع میم.داشتبورد پرت کرد

 ... وي مانده ارونی وقت شب بنی تا ا،چرای که کجا هستشود
 ! اعصابش برود تا غرغر هاي روی داد زنگ گوشحی ترجنیبنابرا
 .مانند جنازه ها شده بود. شب بودازدهی ساعت باید،تقری به خانه رسیوقت
 . را زدفونی شد و آادهی پنی ماشاز
 . باز شدی حرفچی بدون هدر
 ! رفت و سوار شد و داخل شدنشی سمت ماشبه
 . سست به سمت خانه رفتییبا قدم ها. را زدری شد و دزدگادهی پنی ماشاز

 رو قایجلب کرد،صادق خان بود که دق که توجه اش را يزی چنیاول. گذاشت و داخل شدرهی دستگي را رودستش
 . کردی نگاهش مظی غلی نشسته بود و با اخمشیبه رو
 . ندادیتیاهم

 ! جمعشان جمع بودیبه عبارت. بودندهمه
 یی آشناي کرد و به سمت پله رفت که صدای حال سالمیب. کردی معذبش مبای بود تقرشی که رویی هانگاه
 :آمد
 ! خونهنی اومدنیافتخار داد..به به آقا پارسا-

 . توهم زده استای است الی داني واقعا صدادی که شنیی صداای دانست که آینم. به عقب برگشتپارسا
 : بلندتر آمدالی داني بار صدانی به سمت پله ها رفت که ادوباره
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 ..پارسا-
 .دی دشی جلوظی غلی و با اخمنهی را دست به سالی بار که به عقب برگشت،داننیا

 .دی بگودی بايزی دانست که چه چی و نم کرده بودهنگ
 : کرد و گفتي متعجب و بهت زده اي خنده

 ؟ي اومدیک..؟ی کنی مکاری چنجایا..تو-
 . و دنبال خودش از پله ها باال برددیدستش را کش. بلند به سمت پارسا آمدیی با گام هاالیدان
 : به پارسا برگشت و گفترو
 اتاقت کدومه؟-

 در اتاق پرتش بای و تقردی باز هم دست پارسا را کشالیدان. متعجب دستش را به سمت اتاقش دراز کردپارسا
 .کرد

 . شددهی به صورتش کوبی محکمیلی سی که به عقب برگشت،قبل هر عکس العملپارسا
 . هنگ کامل بوددر

 بایبا بهت تقر.ذاشت صورتش گيدستش را باال آورد و رو. شده بودلی به راست متمایلی از شدت سصورتش
 : زدادیفر
 ؟ی زنیچرا م-
 :و گفت. تکان داددواری انگشت اشاره اش را باال آورد و تهدالیدان
 ..يدی شه رو نمی که بهت زده میی جواب تلفن هانکهی رو زدم بخاطر ایلی سنیا-

 دی چپ پارسا نشاند و باز هم با همان حالت تهدي در گونه يشتری دوم را با شدت بیلی باال رفت و سدستش
 :وار گفت

 ..ي بودرونی وقت شب بنی تا انکهی هم بخاطر ایلی سنیا-
 :دی گرفت و در صورت بهت زده اش غرشی پارسا را در مشت هاي قهی سپس

 ؟ي دادی رو متی شد جواب اون تلفن کوفتیازت کم م..ی از نگرانمیهمه مون مرد..یاحمق عوض-
 . شدی باورش هم نمیحت. دست بلند کرده بودشی روالی بود که داني بارنیاول. هنوز هم در شوك بودپارسا

 .اوردی بدی کارش باي برایحیچه توج. بدهددی بای دانست چه جوابینم
 . اش باز کندقهی کرد از دور ی گذاشت و سعالی داني دست هاي را روشی دست هافقط

 . کرده بوددای از پارسا پشتری صد بار بی قدرتتی اما،از شدت عصبانالیدان
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 : به پارسا داد و گفتیتکان
 ..د بنال تا گردنتو نشکوندم-

 : را گشود و گفتشی لب هاپارسا
 .. کردمری گکی ترافيباور کن تو-
 : زد و گفتيزی لبخند تمسخر آمالیدان
 .. کنمیدرکت م.. دونمیم-

 :دی و غردی را در هم کششی اخم هاسپس
 دست از کثافط رانمی اي؟توي بودی ک؟بايقبلشو کجا بود.. ساعت،دو ساعت،آقا اصال سه ساعتهی کیتراف-

 ؟؟ي داری برنماتیکار
 . خونش به جوش آمدبای حرف تقرنی ادنی با شنپارسا
 :دی کشادی اش پرت کرد و فرقهی را با شدت از الی داني هادست

  کردم؟کاری مگه من چ؟اصالیکنی میچرا قضاوت الک..حرف دهنتو بفهم-
 : زد و گفتي پوزخندالیدان
 !ي ملتو عالف خودت کردهی..ي نکردکاریبگو چ-

 : و گفتستادی انهی دست به سپارسا
انگار من بچه ..گهی ددیبس کن.. کنمی دلم بخواد ميهر کار.. خونهامی هر وقت دلم بخواد مه؟منی چی دونیم-
   از کانادا پا..هه..ادی سرم نیی که بال مالدیهمش نگران.. دو ساله امي
  بغل کردنته؟ي جايدی خواهرزاده اتو دمی ماه و نکی از ؟بعدی رفتار کنينجوری که با من انجای اي اومديشد
 : گفتزی تمسخر آمیاما با لحن. آرام شده بودي تا حدودالیدان
  قربون صدقه تم برم؟ي خوایم..!نه بابا-

 آتش شی کرد از گونه هایاحساس م.نداخت و صورتش را ماساژ داد انییسرش را پا. مبل نشستي روپارسا
 . شودیبلند م

 : گرفت گفتشی دست هانیسرش را ب. تخت نشستي روالیدان
  وقت شب؟نی تا ايکجا بود-

 : سرش را باال آورد و گفتپارسا
 . کردمری گکی ترافي توغمبری به پریبه پ-
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 .دیرفت؟شای پذالیدان
 :دیپرس

 ؟ي دادیپس چرا جواب تلفن هارو نم-
 : و گفتدی کشیقیسپس نفس عم. فرستادی به خودش لعنتپارسا

 ری دونستم انقدر دینم.. نداشتمدنمی غر شنيحوصله .. مونده بودمکی ترافيبابا خب خسته بودم بس که تو-
 ! شهیم

 . هم موفق بوديو تا حدود. کندانی لحن ممکن بنیرگذارتری را با تاثشی کرد حرف های میسع
 . زدی نمی حرفالیدان

 . برقرار شدنشانی بي اقهی چند دقسکوت
 : عوض کردن بحث گفتي براپارسا

 ؟يدی رسیک-
 : و آرام گفتدی کشیقی نفس عمالیدان
 ..ظهر-

 : زد و گفتي لبخندکای ملادیبا . سرش را تکان دادپارسا
  اومدن؟دمی و مهشکایمل-
 . فقط به تکان دادن سرش اکتفا کردالیدان

 : متوقفش کردالی داني بلند شد و به سمت در رفت که صداشی از جاپارسا
  که بهت بگم بهتره دست از سرتقرانیاومدم ا-
 ! آدم متشخصهیمثل ..ي ذاری خونه اومدنا،دعوا کردنا،تو اتاق موندنا رو کنار مری دنیا..ي هات برداريباز

 فشار داد که با نیی گذاشت و رو به پارهی دستگيدستش را رو. نگفتيزی را باال انداخت و چشی شانه هاپارسا
 : خشکش زدبای تقرالی حرف داندنیشن
 !ی کنی هم که برات در نظر گرفتن ازدواج میبا کس-
 : برگشت و گفتالی سرعت نور به سمت دانبا
 ؟ی زنی حرف می چ؟ازیک-
 : و گفتستادی پارسا اي رو به روقایدق. بلند شدشی از جاالیدان
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 هم ی خوب و با اصالتيخانواده ! از دوستاشهیکی گفت که دختر یفقط صادق خان م..دمیمن دختره رو ند-
 ..هستن

 .بود "یلیل" که در ذهن پارسا آمد بود ی اسمتنها
 ! کرد در حال انفجار استی ماحساس

 ! را با شدت باز کرد و به سمت پله ها هجوم برددر
 . توجه نکردالی مکرر داني صدا زدن هاهب

 .دی چرخنی خشمگي سرها به سمت پارساي همه
 : زد و گفتی کجپوزخند

 ن؟یخودم خبر ندارم دومادم کرد!نی دوزی و منی بری واسه خودتون مادیخوشم م..نه-
 : اشاره کرد و گفتی خالي از مبل هایکی به صادق

 .می حرف بزننیبش-
 : و گفتستادی انهی به سدست

 ..سر پا راحت ترم-
 : نکرد و گفتي اصرارگری و لجباز است، دکدندهی دانست پارسا تا چه حد ی خان که مصادق

 !نهی که من برات در نظر گرفتم از هر لحاظ بهتريدختر-
 : کرد و گفتي خنده اتک

 ست؟ی خانم نیلی دختر، همون لنیاونوقت ا-
 . زد و سرش را تکان دادي خان لبخندصادق
 : گفتي کرد و جدبشی را در جشی دست هاپارسا

که ..یلی مثل لياونم با دختر.. خوام حاال ازدواج کنمیمن نم..نیاری کنم به من فشار نیازتون خواهش م-
 .. رفتهی وقته مد ازدواج سنتیلیخ..اصال.. تا آسمونهنیاختالفش باهام زم

 : خشک گفتبای تقریبا لحن. شدي خان هم متقابال جدصادق
 ..هیفردا شب قرار خواستگار-

 !ی شب؟چه سرعت عملفردا
 : زد و گفتي لبخندپارسا

 ! گنجمی در پوست خودم نمنیباور کن..امیمن حتما باهاتون م..باشه-
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 ! زدي پوزخندسپس
 . افتادکاینگاهش را از صادق خان برداشت و چشمش به مل. آرام به دستش زدیکس

 . زانو زدشی زد و جلویقیلبخند عم. تنگ شده بودشی دلش براچقدر
 ! را سفت دور گردنش حلقه کردشی خودش را در آغوش پارسا انداخت و دست های بدون حرفکایمل

 : نشاند و آرام گفتکای ملي به گونه ي بوسه اپارسا
 !دلم برات تنگ شده بود خانم کوچولو-

 :دی را کنار گوشش شنکای خواب آلود مليصدا
 !نطوریمنم هم-

 شی پارسا گذاشته بود و نفس هاي شانه ي سرش را روکایمل. انداخت و بلندش کردکای مليپاها ری را زدستش
 ! شدی تر و کشدارتر مقیهر لحظه عم

 . گشتدی نگاهش دنبال مهشبا
 . زدی لبخند مشی نشسته بود و به روهی از مبل ها کنار هدیکی يرو

 : کرد و گفتقهی حلکای دستش را دور کمر ملپارسا
 ! من باشهشیامشب پ-

 : به سمت پارسا آمد و گفتی با اخمالیاما دان. فقط به تکان دادن سرش اکتفا کرددیمهش
 ..الزم نکرده-

*** 
 . نشسته بودیمی عظي آقاي دانست چه شد که االن در خانه ینم
 . اعصابش بودي روپلماتشی درهنی پي قهی

 . ثابت ماندالی دانيه نگاهش رو زد کی گرداند و با دستش خودش را باد می را در خانه مسرش
 ! و خجالت بکشدندازدی بانی به پارسا انداخت و اشاره کرد که سرش را پاي چشم غره االیدان

چقدر بحث . فرش دوختي کرد و نگاهش را به گل هالی متمانیی زد و سرش را به پاحی ملي هم لبخندپارسا
 .نی سنگاریجو هم که بس. بودیمزخرف

 . آبرو شودی افتد و بی بود که مبادا از سرش بدهی چادرش را سفت چسبیلی لمادر
 . خودش هم که صد برابر بدتریلیل

 ! اش مشخص بودینی گرفته بود که فقط چشم ها و بي را جورچادر
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 : زد و با خودش گفتي در دلش پوزخندپارسا
 ! پنبه دانهندیشتر در خواب ب.. کنم؟ههی دماغ ازدواج منیواقعا فکر کردن من با ا-
  صادق خان سرش را بلند کردي صدابا
  حرفاشون رو بزنن؟گهی دختر و پسر برن با همدهیخب نظرتون چ-
 : کرد و گفتیلیسپس رو به ل. سرش را تکان دادي با لبخندیمی عظيآقا
 . کنیآقا پارسا رو همراه.. جانیلیل-

 .می نداریبحث.می نداری آقاجان ما حرفدیدوست داشت بگو. خواست بلند شودی دلش نمپارسا
 ! نامشخصی راه افتاد به سمت مکانیلی بلند شد و دنبال لشی از جای بدون سخناما

 : وارد شود رو به پارسا گفتنکهی قبل از ایلیل
 .. داخلدییبفرما-

 ! نگفت که خانم ها مقدم ترندیحت. نکردی در آوردن حرصش تعارفي هم براپارسا
 !رسا وارد اتاق شد و در را باز گذاشت پشت سر پایلیل

 : تخت نشست و چادرش را درست کرد و رو به پارسا گفتي آرام رویلیل. پارسا نشستي لب هاي رويپوزخند
 ..دینی بشدییبفرما-

 . بپرد و با ترس نگاهش کندشی از جایلی به سمت در رفت و در را بست که باعث شد لپارسا
 : رساند و گفتیلیرا به ل بلند خودش یی با گام هاپارسا

 ! بشنوهدی نبای خوام بهت بزنم رو کسی که مییدرو بستم چون حرف ها-
 : انداخت و گفتنییسرش را پا.دی کوبی قلبش محکم میلیل

 ..میمن و شما نامحرم..ستیآخه درست ن-
 : گفتی حرفش را قطع کرد و با کالفگپارسا

 تی من کاریول..طانهینفر سوم ش.. اتاق در بسته اني دوتا نامحرم توی دونم که وقتیخودم م.. دونمیم-
 .. حرفامو بشنوهی خوام کسیفقط نم..ندارم
 . نشستیلی لي مبل رو به روي حرفش،روانی از پاپس
 : تامل گفتی و با کمدی کششی به لب هایزبان
 نی ايتو..ر آدم رفت و آمد داشتمبا هزار جو.. کانادا گذروندميمن هفت سال از عمرمو تو..یلی خانم لنیبب-

   با صد جور آدم.. انجام دادمی هم که فکرشو بکنيهفت سال هر کار
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 .. گذاشتنری من تاثي روي دونم همشون تا حدودینم.. داشتم ومعاشرت
 . انداخته بودنیی سرخ شده بود و سرش را پایلیل.ندی ببیلی را در لشی حرف هاری کرد تا تاثیمکث

 : مند زد و ادامه دادتی رضاي لبخندپارسا
اهل مشروبم .. مختلط که خوراکمهي شبانه ي هایمهمون..االنم دارم..ادیاونم ز...من دوست دختر داشتم-

   تمی عصبانیعنی.. دارمياخالق تند..رمی گیروزه هم نم.. خونمینماز نم..هستم
 ..طانمی شهی کامل از ينمونه ا..یلیخالصه برات بگم خانم ل..ستی دست خودم ناصوال

 گفت اون قصد قبول کردن و دادن جواب مثبت ی حرفا را نمنی اگر پارسا هم ایحت.دی دانست چه بگوی نمیلیل
 :دی دانست که بگوفهیاما فقط وظ.را نداشت

 ! بنده ها بازهي به روشهیدر توبه هم-
 . چپش انداختي پاي راستش را روي داد و پاهیسپس به مبل تک. زدی پوزخند متعجبپارسا
 : و گفتدی کششی به لب هایزبان. را باز کردرهنشی آخر پي دکمه

اگه من ..می خوری نمگهی که من و تو به درد همدی بدوننوی خوام ایفقط م.. نزدمنی اری غیمنم حرف..باشه-
   ی من انتخاب کردن وليخانواده ام تو رو برا.. اجبارهي فقط از رونجامیاالن ا

 و من منی زندگي ها تویلیچون من خ..ي خودتو خراب کردی فقط زندگی که اگه االن قبول کنی بدوننوی ادیبا
 ! کنمیبهشون فکر م

 : آرام گفتی شده بود اما با لحنیعصبان. را در دستش فشردشی چادرش را سفت تر گرفت و ناخن هایلیل
 .. خباریبس-
 . بلند شد و به سمت در رفتشی جااز

 : هم متقابال بلند شد و گفتپارسا
 ..رونی بمیری ممی کنن انقدر زود داریشک م.. فعالنیبش-
 : در را باز کرد و گفتیلیل

 ..میدی گم از همون اول به تفاهم نرسیم..رینخ-
 کند چه يری ازدواج جلوگنی از انکهی ايبرا.اما بالفاصله محو شد. پارسا نشستي لب هاي روقی عميلبخند

 خورد اما نه آنقدر یمشروب م. شبانه بودي هایتنها کار خالفش در کانادا مهمان!ه خودش نزد که بییحرف ها
 اوقات ی گاهدیشا..دشانیوس نبی وقت حتچیکه ه. نبودندشتری هم چهارتا بشیدوست دخترها.که مست شود

 ! شلوارش بودبی در جشیچون پارسا اصوال دست ها. آمدی مشیکه آن هم کم پ. گرفتیفقط دستشان را م
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 !دی به کتش کشی را بست و دسترهنشی پي دکمه
 : آمدیمی عظي آقايصدا. انداخته بودنییپارسا سرش را پا. از اتاق خارج شدندیلی لبا
 جه؟ینت..خب..چه زود حرفاتون تموم شد دخترم-
 : مکث گفتی با کمیلیل

 ..میدی به تفاهم نرسیول.. آقاجوندیببخش-
چقدر . جواب چقدر به خودش تهمت زده بودنی ايبرا. را به دندان گرفتشیب باالفقط ل. لبخند هم نزدیحت

 .حرف بار خودش کرده بود
*** 
داخل اتاق شد و در را محکم پشت سرش بست که . گرفتشی راه اتاق را در پی حرفچیبدون ه. خانه شدوارد
 . دادي بلنديصدا

و با . باز کرد و از تنش در آوردتی رنگش را هم با عصباندی سفرهنی پيدکمه ها. مبل پرت کردي را روکتش
    راشیچشم ها. تخت پرت کردي لخت خودش را روي تنه امین

 : اندازد جواب دادی به شماره بی نگاهنکهی درش آورد و بدون ابشیاز ج. اش آمدی زنگ گوشيصدا.بست
 الو-

 :دیچی تبسم در گوشش پيصدا
 ..زمیسالم عز-

  بهتر از تبسم؟یو چه کس. کردی می خالی را سر کسنی ادی از دست خودش و با بودی عصبانپارسا
 :دی کشادیفر
 ؟ی صدا کنزمی شدم که منو عزیمی انقدر با تو صمیمن ک-

 :با تته پته گفت. کپ کرده بودتبسم
 ..آخه..من..من-

 :دی باز هم داد کشپارسا
 !ب*ا*ر* خي دختره نمی نبمی گوشي شماره اتو روگهید..خفه شو-

 . قطع کرديگری را بدون حرف دتلفن
 . بودیعصبان

 ! بودی دست خودش عصباناز
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*** 
 . گذشتی مي از شب خواستگاري هفته اکی

 . کردی نمي ازدواج اصراري براگری خان پارسا را به حال خودش رها کرده بود و دصادق
 . رفته بودرانی سابقش در اي به خانه الیدان
 ! کردی رفتار منیر سنگ سیلی پارسا هم خبا

 . در سکوت بودشهی مانند همخانه
 . و از اتاق خارج شددی اش را پوشیرونی بيلباس ها. بلند شدشی جااز

 . نداشت که جواب پس بدهديازی رفتن نرونی بي پارسا براگری بود و دحانهی ري خان، خانه صادق
 . شدنشی ماشسوار

 !به خودش لعنت فرستاد که با تبسم به هم زده است. نداشتيمقصد
 . دادی مراژی ها وابانی هدف در خیب

 . از دو ساعت گشت و گذار به خانه بازگشتپس
 دی را شني دختريصدا. پارك کرد و وارد شدنگی را در پارکنیماش. کردد،تعجبی خانه را که روشن دي هاالمپ

 :زدیکه انگار داشت با خودش حرف م
 !عجبا..ستی هم ننجایا.. بابايا..پس کجا گذاشتمش..اااه-
 ؟! دانستی خدا مکردی صادق خان چه ميدر خانه . بودنیآو
 .در را آرام باز کرد.دی صدا را دنبال کرد که به اتاق ته سالن رسرد

 . دوخت که تا کمر در کمد شده بودنی را به آونگاهش
 : و گفتدی کششی به لب هایزبان
 ؟ي گردی ميزیدنبال چ-
 : وحشت زده به پارسا نگاه کرد و گفتیبا چشمان.دی شوك زده به هوا پرنیآو
 ؟ي اومدیتو ک-

 : دستش را به طاق در زد و گفتکی پارسا
 ؟ي گردی ميزی دنبال چدمیپرس..االن-
 : و گفتستادی انهی کالفه دست به سنیآو
 ! گذاشتمشوننجای بار انیآخر.. باشگامميدنبال لباسا-
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 : به سمتش رفت و همزمان گفتپارسا
  خودتون باشه؟ي خونه دی باشگاهت نبايلباسا-
 : به پارسا انداخت و گفتی نگاهمی ننیآو
 ! چتر بودمنجای من شب و روز ایچون تا قبل اومدن جنابعال..نه-

 : اشاره کرد و گفتنیبا دستش به آو. را باال انداختشی ابروهاپارسا
 !ومهبله از سر و وضعتم معل-
 .نی شلوار جي رنگ روی مشکيتاپ دکلته . به خودش انداختی نگاهنیآو

  را درآورد؟شی مانتویک. زدرونی از حدقه بشی هاچشم
 :دی کشغی جبای بدنش گرفت و تقري را جلوشی هادست

 !رووونیبرو ب-
 : گفتزی آمطنتی شي با خنده اپارسا

 !من که راحتم..راحت باش-
 ! زدرونی و از اتاق بدی پرشی از جانیآو

از .دی رنگ بنفش و سفبی با ترکیاتاق. بودامدهی اتاق ننیتا به حال به ا. نشستنی زميرو. زدي لبخندپارسا
 . استنی بود،متوجه شد که اتاق،اتاق آوزانی آوواری که به دییمدال ها

 رنگ و دی سفيلباس ها. را باز کردپشیز. آوردشرونیدستش را برد و ب.دی تخت دری را زی باشگاهفیک
 !ی مشکيکمربند
 ! بوددهی را پوششی که مانتودی را دنیآو. بردییرای را با خودش به پذفی بلند شد و کشیاز جا. زديلبخند

 : مبل گذاشت و همزمان گفتي را روفیک
 ! لباساتنمیا-
 . کردي لب تشکرری انداخت و زنییسرش را پا. به پارسا نگاه نکردنیآو
 : و گفتستادی انهی دست به سارساپ

 !دی گزی و ککمم نمدمی دی صدتا مثل تو رو مي روز؟؟منی کشی خجالت مياالن مثال دار-
 : به پارسا رفت و گفتيچشم غره ا. سرش را باال آوردنیآو
 ..من دختر عموتم-

 : را باال انداخت و گفتشی شانه هاپارسا
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  داره؟یچه ربط-
 : دوخت و گفترونی نگاهش را به بنیآو. را بستشی مبل نشست و چشم هايرو
 !پاشو منو برسون خونمون.. شدهکیهوا تار-

 : بسته بود، دستش را کج و کوله کرد و گفتشی همانطور که چشم هاپارسا
 ! نشده نترسکی تارادیهوا هم ز.. کهیستیخودت چالق ن-
 دهی به صورت پارسا کوبقایکوسن دق. مبل برداشت و به سمت پارسا پرت کرديکوسن را از رو. کردی اخمنیآو

 .شد
 ! آمدنی آوي لب هاي رويشخندین

 : نگاه کرد و گفتنی کالفه به آوپارسا
 ..مای افتاديریعجب گ-
 باشگاهش را از فی سرش انداخت و کي هم بالفاصله شالش را رونیآو. زدرونی بلند شد و از خانه بشی جااز
 !دی مبل برداشت و به سمت پارسا دويرو

*** 
For the rest of my life 

 می زندگي هی بقيبرا
Ill be with you 

  با  تو باشمخوامی ممن
Ill stay by your side honest and true 

 ستمی در کناره تو صادق و خالصانه باخوامی ممن
Till the end of my time 

 )عمرم( وقتم انی پاتا
I`ll be loving you.loving you 

 باشم عاشق تو.  عاشقتخوامی ممن
 .کردی لب آهنگ را زمزمه مریپارسا ز 

 : مقدمه گفتی که حوصله اش سر رفته بود بنیآو
 ..فردا مسابقه دارم-

 : سرش را تکان داد و گفتپارسا
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 ..خوشبحالت-
 : ادامه دادنیآو
 ..ی ملمی تی رم واسه انتخابی مارمیاگه مقام ب-

 : زد و گفتيشخندی نپارسا
 یفوتت کنن م!ی ملمی تي بري پوست و استخون بخواي خوره که توی من چشمم آب نمیول..!ياریاگه ب-

 ..یشکن
 : لب گفتری دوخت و زرونینگاهش را به ب. لبش از حرص باال رفتي گوشه نیآو
 !شعوریب-

 : زد و گفتي لبخندپارسا
 ..دمیشن-
 : زد و گفتي هم متقابال لبخندنیآو
 !ي گفتم که بشنويمنم جور-

 : پنجره گذاشت و با همان دست فرمون را گرفت و گفتي دستش را لبه پارسا
 ! ات کنمادهی جا پنی نکن هميکار-
 : و گفتستادی انهی دست به سنیآو
 !یستی حرفا ننیمال ا-

 دانست که ید و نم زده بورونی از حدقه بشی چشم هانیآو. پارك کردابانی را کنار خنیماش. زدي لبخندپارسا
 .دی بگودیچه با
 : اشاره کرد و گفترونی را باال انداخت و با سر به بشی ابروهاپارسا

 ..نییبرو پا-
 : تمام گفتیی با پررونیآو
 ! رمینم-

 : زد و باز هم تکرار کرديشخندی نپارسا
 ..نیی گم برو پایم-
 عکس العمل را نیپارسا انتظار ا. شدادهی پی به پارسا انداخت و در را باز کرد و بدون معطلرهی خی نگاهنیآو

 ! کندتی را اذنی آمد که آویاما بدش نم.نداشت
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 : داد و گفتنیی را پانی طرف آويسپس پنجره . را جلو برد و در را بستدستش
 ..ي بايبا-
 .کردی نگاهش مرهی خدی را دنیآوبه عقب برگشت و . گاز گذاشت و حرکت کردي را روشیپا

 !دی لرزدلش
 :در را باز کرد و گفت.ستادی انی آوي پايسپس دنده عقب گرفت و جلو. فرستاد و ترمز کردی خودش لعنتبه
 ! کردمی باال شوخایب-
 ادهیدر را باز کرد و پ.دی کشیپارسا هوف. کردی به پارسا نگاه هم نمی انداخته بود و حتنیی اما،سرش را پانیآو

 :  به کمرش داد و گفتیفی رفت و هل خفنیبه سمت آو.شد
 ..گهیسوار شو د-
 و با مکث دی کشابشی آسي به دندان هایپارسا زبان. انداختنیی آرام سوار شد و سرش را پای بدون حرفنیآو

 ! شدنی در را بست و خودش هم سوار ماشیکوتاه
 : حرکت کند گفتنکهی از اقبل

 ..گهیو دناراحت نش.. کردمیشوخ-
 ي ادهی کردن فای عذر خواهگری ددیپارسا هم که د. بزندی خواست حرفی دلش نمنی بغض کرده بود،بنابرانیآو

 . پدال گاز گذاشتي را روشیندارد،  پا
 زنگ نی آویگوش. رفته بود و آدرس را بلد بودی عمو علي به خانه ي بود،چند باررانی که ای مدتی طدر

   آب دهانش را قورت داد تا. درش آوردشی مانتوبی از جیبا مکث کوتاه.خورد
 : برود سپس جواب دادنیی پای بغض لعنتنیا

 ..الو سالم مامان-
...+ 

 .. شدری دکمی ارمیرفته بودم لباسا باشگامو از خونه آقاجون ب..نه نترس با پارسام-
...+ 

 ..!خدحاافظ..باشه-
 . گذاشتبشی اش را قطع کرد و دوباره در جیگوش
 : را عوض کند گفتنی جو سنگنی اي به نحونکهی اي براپارسا

 ..ایاری مقام بدیفردا حتما با-
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 : آرام گفتنیآو
 !ارمی تونم مقام بیمن که پوست و استخونم،نم-

 : زد و گفتي لبخندپارسا
 با هم وزن ی که هر کسمی دونی هم من هم تو میوقت..ی شیتو چرا ناراحت م.. گفتم حااليزی چهیمن -

 ! دهیخودش مسابقه م
 : را به دندان گرفت و گفتنشیی لب پانیآو
 ..ارمی تو هم شده مقام ميفردا از غصه -

 : کرد و گفتي خنده اپارسا
 ! مبارکت باشهشیشاپیپ..ستمیمن که حسود ن-
 : شد و گفتادهی پنیآو. نگه داشتی علي خانه يجلو. رد و بدل نشدنشانی بی حرفگرید
 ..یمرس-

 : زد و گفتي لبخندپارسا
 .. کنمیخواهش م-
 : را زد و سپس رو به پارسا کرد و گفتفونی آنیآو
 .. داخلمی برایب-

 : سرش را تکان داد و گفتپارسا
 ..نه خستم-
 !وارد خانه شد و در را بست. تعارف نکردگری دنیآو

 ! و به سمت خانه حرکت کرددی کشیقی نفس عمپارسا
*** 
 : زد و آرام گفتکای ملي گونه ي روي ابوسه

 باشه؟.. بکش و از سر و کولش باال بروغی خواد بخوابه همش جی بابات میوقت-
 . سرش را تکان دادکایمل

 : زد و ادامه داديزی آمطنتی لبخند شپارسا
 باشه؟.. کنی خط خطواری دي هاشم رویشی آرالیبا وسا.. مامانتو بکشيموها-
 : بچگانه گفتی باز هم سرش را تکان داد و با لحنکایمل
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 !باشه-
 را بشنود و کای ملي بچگانه ي آمد که باشه گفتن هایچقدر خوشش م. لب پارسا پررنگ تر شدي رولبخند

 ! را ببردای دنفی و کندی را ببدی و مهشالیحرص خوردن دان
 : او را به خودش آوردالی دانيصدا

  در گوش دخترم؟ی کنی پچ پچ مي داریچ-
 .دی کشرونی را از آغوشش بکای به سمت پارسا آمد و ملسپس
 : زد و گفتي لبخندپارسا

 ! محبتاتون رو جبران کنهي گفتم که چجوریداشتم م-
 : را باال داد و گفتشی از ابروهایکی الیدان
 . بگو باورم بشهيزی چهیتروخدا ..اوهوع-

 : کرد و گفتکای رو به ملسپس
 ؟ییهت گفت بابا بیپارسا چ-
 گونه اش زد و ي روي است،بوسه ادهی ترسکای دانست ملی که مالیدان. شدرهی خالی بدون حرف به دانکایمل

 :گفت
 .. با پارسا ندارميکار..ییبگو بابا-

 نیبنابرا.دی گوی را مزی همه چالی به دانکای دانست االن نه،فردا هم که باشد ملیم. خنده اش گرفته بودپارسا
 :گفت

 ..کردمیداشتم از راه به درش م..باشه بابا-
 : کرد و با چشم غره گفتی اخمالیدان
 ..یی شه مقصرش توی ادب تر می بچه داره روز به روز بنی ایبخدا هر چ..پارسا خدا خفت کنه-

 : از آشپزخانه آمددی مهشيصدا. نگفتيزی کرد و چي خنده اپارسا
 ؟یکن.ی متی رعایلی بچه خيحاال نه که خودت جلو-
 : آمد و ادامه دادرونی آشپزخانه باز
 که تکرار کایبعدش مل..ییاونم چه فحشا.. دادی از موکل هاش فحش میکی داشت به کای ملياون روز جلو-

 ! گرفتش به باد کتکی و مجلسکی شیلیخ..کرد
 : گرفت و گفتالی را از دانشی با حالت چندش روپارسا
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 !عادتشه..ولش کن بابا-
*** 

 !ستی به صادق خان چالی داني رفت و آمدش از خانه لی دانست که دلی هم نمخودش
 . چهار بعداز ظهر بودبایساعت تقر. کردی منیی هدف کانال ها را باال و پای نشسته بود و بونیزی تلويجلو

 . از صبح زود به مسابقه رفته استنی دانست که آویم
 !آوردن ندارد مقام ي دختر عرضه نی دانست که ای را هم منیا

 راحله و روز بعدش هم ي خانه يگری بود،روز دحانهی ري روز را خانه هی. خان طبق معمول در خانه نبودصادق
 ! زدی مي آمد و به پارسا سری اوقات می گاهنی بنیدر ا.ی عليخانه 
 ی مي نوه اش لحظه شماردنی دي بود که به قول خودش برایصادق خان همان کس. اش گرفته بودخنده

 کرده است؟
 ! خبر بدهد بند و بساطش را جمع کند و به کانادا باز گرددی به کسنکهی بدون ازدی به سرش می حتیگاه
 ! خواست پارسا را بچزاندیحتما مقام آورده بود و م. زديشخندین. بودنیآو. اش آمدی زنگ گوشيصدا

 : بشاش گفتی تماس را زد و با لحنيبرقرار
 ..لت مبارك باشهمدا..یبه به خانم بروسل-

 : آمدنی آوي بغض کرده يصدا
  دنبالم؟يای شه بیم-

 :ن،گفتی که تعجب کرده بود از بغض آوپارسا
 ؟ی شده؟باختیچ-

 : آمدی با مکثنی آويصدا
 ..فکر کنم پام شکسته-

 : زد و گفتيشخندی نپارسا
 !ی شکنی گفتم فوتت کنن ميدید-
 : بغضش شکست و گفتنیآو
 . کنهی درد میلیپام خ..مارستانی برم بدیالم با دنبایبابا تروخدا ب-

 : تفاوت گفتی و بدی کششی به لب های زبانپارسا
 .. دنبالتادیزنگ بزن به بابات ب..به من چه-
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 : گفتهی بار هم با گرنی انیآو
 يکاری بشهیتو هم.. شه کهی ازت کم نميزی چایتروخدا ب..ستی بلد نیمامانمم رانندگ..فتهی شمارستانیبابام ب-

 !خب
 : کرد و گفتي تک خنده اپارسا

 ! طول بکشهکمی دی شاستمیمن تهرانو خوب بلد ن.. بدهقیآدرس دق..ي قلمو خوب اومدهی نیا-
 . تشکر تلفن را قطع کردی آدرس سالن مسابقه را به پارسا داد و با کلنیآو

 . زدرونی و از خانه بدی اش را پوشیرونی بيبه اتاقش رفت و لباس ها. بلند شدشی از جاپارسا
 راستش را در هوا ي بود و پاستادهی در اي نزار جلوی با حالتنیآو. کرددای سالن مسابقه را پاری دنگ و فنگ بسبا

   نی را پارك کرد و به سمت آونیماش. زديشخندیپارسا باز هم ن.گرفته بود
 : و همزمان گفترفت

  تو؟ي شدیچ-
 : را پاك کرد و گفتشی اشک هانیآو
 .. خوردچی دادم پام پیداشتم مبارزه م-

 : سرش را کج کرد و گفتپارسا
 ..یآخ-

 : را گرفت و گفتنی آوي بازوسپس
 ؟يای راه بی تونیم-
 : برداشت و گفتنی زمي را از روشی لباس هافی کنیآو
 ..آره بابا-

 . رفتنی کنان به سمت ماشی لی را از دست پارسا خازج کرد و لشی بازوسپس
 : و گفتدی کششی به لب های زباننیآو. شدندنیسوار ماش. به سمتش قدم تند کردي با تک خنده اپارسا

 ؟يبلد.. باباممارستانیبرو ب-
 : انداخت و گفتنی به آویهی نگاه عاقل اندر سفپارسا

  بلد باشم؟دیبا-
 : داد و گفتنیی را پاشهی توجه شی بنیآو
 . گمیحرکت کن بهت م-
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*** 
 : لب گفتری انداخت و زمارستانی بي وروديد پله  به چنی نگاهنیآو
 .. افتادمری گیعجب بدبخت.. بابايا-

 :به سمتش رفت و گفت. را زدنی ماشری دزدگپارسا
 ..بذار کمکت کنم-

 : حلقه کرد و سپس گفتنی را دور کمر آودستش
 ..تو هم دستتو بنداز گردنم-
 نی رفت،آویپارسا که پله ها را باال م. را دور گردن پارسا انداخت،دستشی و بدون حرفدی را گزنشیی لب پانیآو

    معذب بود از دست پارسانیو چقدر آو.دی کشیرا همراه خودش به باال م
 ! دور کمرش حلقه شده بودکه

 : بالفاصله گفتنی را کج کند که آورشیپارسا خواست به سمت پذ. شدندمارستانی بوارد
 ..به بابامبذار زنگ بزنم .. خوادینم-

بعد از . را گرفتی عليشماره . کردشی مانتوبی را با خجالت از دور گردن پارسا برداشت و دست در جدستش
 :دو بوق پاسخ داد

 ..جانم باباجان-
 : و گفتدی راه افتاده بود، باال کشهی اش را که بر اثر گرینی آب بنیآو
 رش؟ی پذيای شه بیم..مارستانمیمن االن ب..ییبابا-
 : که وحشت کرده بود بالفاصله گفتیعل
  شده؟یچ-
 : و گفتدی را گزنشیی لب پانیآو
 ..دهی دبی آسکمی مسابقه يپام تو..ستی نی مهمزیچ..نترس بابا-
 : و گفتدی کشیقی نفس عمیعل
 ..امی االن منیهم-

 . تلفن را قطع کردسپس
 : دوخت و گفتنی نگاهش را با آوپارسا

 ؟ینی بشرمی بگلچریو-
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پارسا .سرش را تکان داد. شودلچری بار سوار وکیدر عمرش آرزو داشت فقط . ذوق زده به پارسا نگاه کردنیآو
 : نشاند و گفتی صندلي را رونی زد و آويلبخند

 ..رمی گیاالن م-
 . رفترشی به سمت پذو

 : گفترشی و رو به مسئول پذدی کششی به لب هایزبان
 لچری وهی شه ی مانی تونن تا اورژانس راه بینم..دهی دبی پاشون آسشونیا) اشاره کردنیبه آو..( خانمدیببخش-
 ن؟یبد

 : اخمو گفتخانم
 ..نیخودتون کمکش کن.. شهی نمرینخ-

 : زد و گفتيشخندی نپارسا
 !دختر دکتر مقدم هستن-

 : نشاند و گفتشی لب هاي رويبالفاصله لبخند(!)  اخموخانم
  شده؟یچ..عه وا خدا بد نده-

 : زد و گفتي شدنش،لبخندروزید از پ خشنوپارسا
 .. لطفالچریو..فقط..ستی نی خاصزیچ-

 : سرش را تکان داد و گفترشی پذمسئول
 ..ارمی االن براتون منیهم-
 لچریو. آمدرونی بقهیخانم اخمو پس از چند دق. زدي منتظر لبخندنیپارسا برگشت و به آو. رفتی به سمت اتاقو

 : پارسا هل داد و گفتيرا جلو
 ..دییبفرما-

پارسا .رفتی کنار نمشی لب هاي ذوق کرده بود و لبخند از رونیآو. رفتنی کرد و به سمت آوي تشکرپارسا
 :چشم غره اب نثارش کرد و گفت

 !ي اوونهی دکننیاالن همه فکر م.. ببندشتوین-
 : و گفتدیبه حرف پارسا خند. نشستلچری وي بلند شد و روشی از جانیآو
 !ستیمهم ن-

 : از پست سرشان آمدی عليصدا
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  شده؟یچ.. ابوالفضلای-
 نشسته لچری وي دوخته بود که رونی وحشت زده نگاهش را به آویعل. را نکرده بودشینجای فکر اپارسا

 : زد و گفتیظی لبخند غلنیآو.بود
 ..ستی نيزیبخدا چ..نترس بابا-
 : رو به پارسا کرد و گفتیعل
  شده؟یچ-

 : را باال انداخت و گفتشی هم شانه هاپارسا
 ..فکر کنم پاش شکسته-
 : انداخت و گفتی نگاهنی به آویعل
 ..نیایدنبالم ب-

 . دادی را گرفت و هللچری وي دسته هاپارسا
 ي کردند،که اگر روی شدند با تعجب نگاهش میمردم که از کنارش رد م. داشتیحس جالب. کردي خنده انیآو
  چه است؟يخنده اش براپس . داردی مرضکی است حتما لچریو

 . و گفت که از مچ پا شکسته استدی را دنی آوي پایوگرافی عکس راددکتر
 ! کردنهی صورتش گذاشت شروع کرد به گري را روشی باز بود،دست هاششی هم که تا آن لحظه ننیآو

 . بوددهی را دنی آويچون ورم پا. شکسته باشدشی زد که پایحدس م. زدی لبخند کجپارسا
 . را گچ گرفتندشیپا
 : و گفتدی کششی به لب های زباننیآو
 ؟ی رفتنم چ؟؟راهی برم حموم؟باشگاه چي ماه چجورهی نیتو ا-
 : و گفتدی را در هم کششی اخم هایعل
 !ی کنی خودتو ناقص مي جاهی مسابقه ي ریهر دفعه که م.. خودتهریتقص-

 : گفت رو به پارسا کرد ویعل.پس سابقه داشت. زدی لبخند کجپارسا
  خونه؟ي بری رو منی زحمت آویب..پارسا پسرم-

 : گفتنی را هل دهد،آولچریتا خواست و. کردندیخداحافظ. سرش را تکان دادپارسا
 ..امیخودم م-
 . دادلی را تحولچری و ودی کشیپارسا هوف. کنان به سمت در رفتی لی بلند شد و للچری وي رواز
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 يآن شب، همه برا. در هم بودشی کرده بود و مدام اخم هاریی صد درجه تغنیاخالق آو. روز گذشته بودسه

   ي هم که در اتاقش بود و به گفته نیآو. آمده بودندی علي به خانه ادتیع
 !ندی چالق شدنش را ببی آمد کسی خوشش نمخودش

 . خوردندی را مشانی شام نشسته بودند و در سکوت غذازی مدور
 . اپن گذاشتي اتاق خارج شد و ظرف کله پاچه را رو ازتی با عصباننی آومادر

 : و گفتدی کشی هوفیعل
 بازم نخورد؟-
 : خانم سرش را تکان داد و گفتدهیفر
  ره؟یمگه به خرجش م.. خورهیکله پاچه چسب خون داره، پات زودتر جوش م.. گم بچهی بهش میه-

 : کرد گفتی همانطور که به بشقابش نگاه ميهاد
 .. تو حلقشمی کنی پاچه رو مم،کلهیریگی دست و پاشو ممی ریاالن با بچه ها م.. ولش کنییزن دا-
 . نشست و مشغول غذا خوردن شدی زد و کنار علي لبخنددهیفر

 : به پارسا اشاره کرد و گفتيهاد. بلند شدندشانی از جاي و هادهی که تمام شد،هدشام
 .ژهی واتی عملمیپاشو بر-

 : گفتدهی اپن برداشت که فري بشقاب را از روهیهد. بلند شدشیز جا زد و ايشخندی نپارسا
 .. جان بذار گرمش کنم بعد ببرهیهد-

 : کرد و گفتي خنده اهیهد
 ! غذاشو سر وقت نخورده،مجبوره که سرد سرد کوفت کنهنکهی اهیبه تنب..یی زن داخوادینم-

 . و پارسا هم دنبالش افتادهيهاد. رفتنی هم بدون حرف به سمت اتاق آوبعد
 : در آمدنی آوغی جي که صدادی در بزند،با شتاب در را باز کرد و داخل پرنکهی بدون اهیهد
  داخل؟يای خراب شده در نداره که مثل گاو منیمگه ا..يهو-

 : و گفتدی کشی هم وارد شدند،هوفي پارسا و هادیوقت
 ..! بهشدیگل بود،چمنم اومد چسب..به به-

 : کرد و گفتکی اش نزدینی توجه بشقاب کله پاچه به بی بهیهد
 ..می کنتی تلنیارینون ب-
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 : گفتی تفاوتی را باال انداخت و با بشی شانه هايهاد
 .. مثل آب بخورهدیبا..شهی واسه چتیتل-
 : دهانش گذاشت و گفتي دستش را جلونیآو
 .. خوردهیحالم به هم م.. نه تروخدايوا-

 : با تعجب گفتهیهد
 ..یتو که دوست داشت-
 : و گفتدی کشیقی نفس عمنیآو
 ..رمی گی خوره حالت تهوع می غذا بهم ميبو.. به غذا ندارملیم..می جورهیاالن -

 : داد و گفترونی چشمانش را از حدقه بهیهد
 ؟ينکنه حامله ا-

 پرت هی به سمت هد آب دهانش را قورت داد و سپس بالش رانیآو. نگاه کردندنی و پارسا با تعجب به آويهاد
 :کرد و گفت

  مقدسم؟میمگه من مر..ی عوضریبم-
 : رفت و گفتنی توجه به سمت آویب. دادی جا خالهیهد
 .. من کارمو بکنمنیری دست و پاشو بگدیایپسرا ب-
 : زد و گفتي قهقهه ايهاد.دی از سر درد کشیغی فرود آمد جنی زمي که روشیپا.دی پرشی از جانیآو
 ..حقته-

 . اشاره کردنی زد و به آوی به سمت پارسا برگشت،چشمکسپس
 : آب دهانش را قورت داد و گفتنیآو
 .. خورمیمن کله پاچه نم-

 : کرد و گفتیطانی شي خنده ايهاد
 ..ي خوریم-
 :دی کشغی همزمان جهیهد. هجوم بردندنی سمت آوبه
 ..رهی االن در منمی ببریپاشو بگ-

 : کرد و گفتنی آوی دهانکی بشقاب را نزدهیهد. راشی پارسا دست ها را گرفته بود ونی آوي پاهايهاد
 ..بخور قربونت برم-
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 خسته نی آويپارسا که از تقالها. دادی و فحش مدی کشی مغی و جدادی سرش را به چپ و راست تکان منیآو
 : گفتهیشده بود رو به هد

 .. دخترهی حلق ي تويزی هم بریرابی سهی یستیبلد ن-
 : دستش گرفت و گفتکی را با نی دست آودو
 .. جاتو با من عوض کنایب-
 نی زمي خورد و روي را گرفته بود،سکندرشی پاي بلند شد که چون هادشیاز جا. از فرصت استفاده کردنیآو

 .افتاد
 . گرفتهی بالفاصله بشقاب را از هدپارسا
 . گذاشت و فشار دادنی آوي چانه يدستش را رو. نشستنی سر آويباال
 . شدختهی در دهان و سر و صورتش ریرابی از سیلی باز شد،سنی آوي که دهان قفل شده نیهم

 . خندهری زدند زنی آوعی وضع فجدنی با دي و هادهیپارسا،هد
 . اش جالب شده بودافهیق

 . به رنگ زرد داشتي بودند و صورتش که هاله ادهی چسبگریکدی به یبی که به طرز عجشیموها
 .دی پری مشی شدت حرص لب باالاز
 : پارسا را گرفت و گفتي قهی

 .خدا ازت نگذره-
 : زد گفتی که خنده در آن موج مییبا صدا. بلند شدشی از جاهیهد
 ..ادی با غمش کنار بنیبچه امو تنها بذار..رونی بنیایب-

 : گفتهی آرام کرد و رو به هدي خنده ايهاد
 ..بچه اش..یآخ-

 . انداختنیی پای مصنوعی را با غمسرش
 . بروندرونی و پارسا اشاره کرد که بهی بلند شد و به هدشی از جاسپس

 . از اتاق خارج شدي داد و به همراه هادي گذاشت و فشارنی آوي شانه ي دستش را روهیهد
 . بودری اسنی آوي لباسش هنوز در دست هاي قهی اما،پارسا
 : آرام گفتی زد و با لحنيلبخند

 ! امو ول کنقهی-
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 : پارسا را ول کرد و سپس با حرص گفتي قهی با شدت نیآو
  روشش بود؟نی ایی کنم؟ها؟خداکاری سر و صورتمو چنیا-

 !دی چکی منی آوي افتاد که از چانه یینگاهش به قطره ها. زدي باز هم لبخندپارسا
 :با لکنت گفت. زدرونی از حدقه بنی که چشمان آويبه طور.کی نزدیلیخ. بردکی سرش را نزدناخودآگاه

 ..یم..کاریچ..یچ-
بار سوم .. بار،دو بارکی. زدي چانه اش گذاشت و بوسه اي را روشی از آنکه حرفش تمام بشود پارسا لب هاقبل

  کرد؟یچه داشت م. خواست ببوسد،به خودش آمدیکه م
 : دهانش گذاشت و به زور گفتيدستش را رو.دی سرش را عقب کشبالفاصله

 ..دیببخش-
 .ت از اتاق خارج شد بلند شد و به سرعشی جااز

 جمع در يرو به صادق خان کرد که با مرد ها. دانستی مدی کار را از خودش بعنیا. به خودش فرستادیلعنت
 :حال صحبت کردن بود

 م؟ی بردیایآقاجون نم-
 :رو به پارسا کرد و با لبخند گفت. خان حرفش را قطع کردصادق

 .تازه که سر شبه-
 : زد و گفتی زورکي لبخندپارسا

  شه من برم؟یم.. کنهیسرم درد م-
 . کرد و به سرعت از خانه خارج شدي مختصریپارسا خداحافظ. خان سرش را تکان دادصادق
 . سوار شدي و استارت زد که در بغل باز شد و هاددی پرنی ماشداخل

 : سمت پارسا برگشت و گفتبه
 ن؟ی تو اتاق آوي کردکاریچ-

  شک کرده بود؟يهاد. کردی مکثپارسا
 : و گفتدی خشک شده اش کشي به لب هایبانز
 ..یچیه-

 : پارسا را با نوك انگشتانش گرفت و گفتي قهی يهاد
 ه؟ی لباست چي روي لکه نیا-
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 . بودختهی ررهنشی پيچند قطره از آب کله پاچه رو. اشقهی شد به دهی نگاهش کشپارسا
 : و گفتدی کششی به لب های هم زبانباز
 . لباسمي روختی دهنش،خب ري کردم توی میداشتم بشقاب رو خال-

 : پارسا گذاشت و گفتي شانه يدستش را رو. زدي لبخنديهاد
 .. داداشیخر خودت-

 :فقط گفت. تشر بزندي به هادی حتای را نداشت که اخم کند نی توان اپارسا
 ن؟یی پاي رینم. يحرفتو زد-

 :کمربندش را بست و گفت. دادنیی پنجره را پايهاد
 !البته اگه مزاحم نباشم..امیباهات م..خسته شدم-

 . را به حرکت در آوردنیفقط به تکان دادن سرش اکتفا کرد و ماش. نگفتيزیاما پارسا چ. بودمزاحم
*** 
 به شانه اس زد و يپارسا ضربه ا. را بستشی کاناپه پرت کرد و چشم هاي خودش را رويهاد. خانه شدندوارد

 :گفت
 .خواب از اتاقا بیکی يپاشو برو تو-

 : گنگ گفتیی همانطور چشم بسته با صدايهاد
 . جا خوبهنیهم.. خوادینم-

 . قفل کرددیدر را پشت سرش بست و با کل. اصرار نکرد و به سمت اتاق خودش رفتيگری دپارسا
 . به خودش فرستادیلعنت. گذاشتشی چشم هاي و ساعدش را رودی تخت دراز کشيرو
 ! آن را هم انجام دادی الهي کار را نکرده بود که به حول قوه کی نیهم

 . هم فشار دادي را محکم روشی و چشم هادی کششی لب هاي را رودستش
 . عمد نبوده استي فهماند که کارش از روی منی کرد و به آوی می عذر خواهدیبا

*** 
 . را گرفت و منتظر ماندنی آويشماره . شهامتش را جمع کردتمام

 . تلفن را جواب ندادنی بوق هم خوردند و آونی و پنجمنی چهارمبی بوق،دو بوق،سه بوق و به ترتکی
 بار هزارم به ي گرفت و براشی دست هانیسرش را ب. تخت انداختي تلفن را قطع کرد و رودی نا امپارسا

 .خودش لعنت فرستاد
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 . اش آمدی زنگ گوشي بلند شد و به سمت در اتاق رفت که صداشی جااز
 . اش را برداشتی تخت زد و گوشي به رویجست

 . بودنیآو
 . تماس را زدي برقراری دهانش را قورت داد و بدون معطلآب

 :دیچی در گوشش پی طوالنی با مکثنی آويصدا
 .الو-

 : آمد گفتی که انگار از ته چاه در مییدستش را به سرش گرفت و با صدا. کردهول
 ..سالم-
 :ین طوالی هم مکثباز
 ؟ي زنگ زدی داشتيکار..سالم-

 در نی کند،از دل آویکه چگونه عذرخواه. را که با خودش امتحان کرده بود را به کل فراموش کردشی هاحرف
 ! آن لحظات را فراموش کندنی کند که آوي و خالصه کاراوردیب

 : گفتدی پارسا را دی که مکث طوالننیآو
 ؟یهست..الو-

 : بالفاصله گفتپارسا
 .. دارمرون؟کارتی بيای شه عصر بیم..نیبب..آرهآره -
 : کرد و آرام گفتی مکثنیآو
  شکسته ام؟ي پانیبا ا-

 یاحساس م. باره پودر شدکی به شی هايزیتمام برنامه ر. در بهت رفتي آمده بود لحظه اادشی که تازه پارسا
 . پردی منشیی پلک پای عصبيکرد از فشارها

 : و گفتدی کششی در موهادستش
 ..نمتی ببدیبا-
 : گفتنیآو
 چرا؟-

 ری را آنچنان غشی دختر عمونکهی از ادیکشیخجالت م..والسالم.دی کشیپارسا خجالت م. خواستی نملی دلکاش
 . استدهیمنتظره بوس
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 : گفتنی توجه به سوال آوی و بدی کشیقی عمنفس
 .. خونتونامیعصر م-
 : هم بالفاصله جواب دادنیآو
 .باشه-

 : و گفتدی کششی به لب های زبانپارسا
 .پس فعال-
 به کمی بار هزار و ي داد و برارونینفسش را با شدت ب. را قطع کردی نماند و گوشنی منتظر جواب آوگرید

 !!!خودش لعنت فرستاد
 .ساعت شش بود. به ساعت کردینگاه.دی رسشی عصر،جانش به لب هاتا
 .دیا پوش قرمزش رشرتی و تی مشکنی بلند شد و شلوار جشی جااز

 . و از اتاق خارج شددی کششی در موهایفقط دست. زدن را نداشتپی و حال تحس
 . اخبار بوددنی در حال دونیزی تلوي خان جلوصادق
 : نسبتا بلند گفتیی و با صدادی کشیقی نفس عمپارسا

 .رونی رم بیمن م-
 یی"به سالمت" گاه پارسا عادت کرده بود فقط به گفتن ی گاه و بي رفتن هارونی به بگری خان که دصادق

 !اکتفا کرد
 ! راندی علي باال به سمت خانه ی شد و با سرعتنیسوار ماش. از خانه خارج شدپارسا
 . را زدنی ماشری شد و دزدگادهیپ. را مرور کردشی هم تمام حرف هاد،بازی که رسی علي در خانه يجلو

 را باال انداخت و شی پارسا ابروهادنی آمد و با درونی خانم بدهیفر.در باز شد برد که فونی را به سمت آدستش
 :گفت

 .. تو پسرمایب.. پارسا جانیخوب..سالم-
 : زد و گفتيپارسا وارد شد و همزمان لبخند. در کنار رفتي جلواز
 ن؟یشما خوب..ممنون خوبم..سالم-
 : زد گفتی خانم لبخند مهرباندهیفر
 .. رهی و مادی می نفسهی يا-

 : گفتی با شرمندگپارسا
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 ن؟ی برنی خواستی مییجا-
 : و گفتدی بلدش کشي به مانتوی خانم دستدهیفر
 . جوش گرفتن عضو شکسته خوبهي مرغ واسه ي گن پایم..آره-

 : صورتش را جمع کرد و گفتپارسا
  مرغ؟يآخه پا.. بهشنی دی مهی چنایزن عمو ا-
 :و گفت را باال داد شی خانم ابروهادهیفر
 .. داره پسرمتی خاصیکل-

 : سرش را تکان داد و گفتپارسا
 .. برسونمتوننیایب-
 : شانه اش مرتب کرد و گفتي را روفشیک. زدي خانم لبخنددهیفر
 ..رونی بشی ببری کنی می راضنوی آونمیتو برو باال بب.. رمینه خودم م-

 : زد و گفتيلبخند. ببردرونی را به بنی خواست آوی مقایدق. دل پارسا را زدحرف
 .. راحت زن عموالتونیخ-
 . کرد و از خانه خارج شدیاز پارسا خداحافظ. باز هم لبخند زددهیفر

 پسر با دخترش تنها در خانه باشند، اما با کی اجازه داده است که دهی با خودش فکر کرد که چطور فرپارسا
   دهی که فردیهم ته باغ بود في که در حال آب دادن گل هايرمردی پدنید
 . راحت بوده استالشیخ
 ي هم فقط با لبخندرمردیپ. گفتی تکان داد و خدا قوتي سررمردی پي رفت و همزمان براي سمت در ورودبه

    را درنی سست راه اتاق آوییوارد خانه شد و با قدم ها.خسته جوابش را داد
 . گرفتشیپ

 :دی را شننی آرام آويصدا.دستش را باال آورد و چند تقه زد. بسته بوددر
 .. توایب-

 . در را باز کرد و واردشدیپارسا با مکث! راحت اذن دخول دادچه
 . در هنگ کامل بودهیتا چند ثان. گرد شدشی چشم هاشی جلونی آودنی دبا

 .شد و در را هم پشت سرش بست را بست و بالفاصله از اتاق خارج شی به خودش آمد چشم هایوقت
 . لعنت فرستادنی خودش، به آوي بار به جانیا. زدی نفس منفس
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 . بود همانطور مانده بودنددهی که لباسش را تا باال کششیدست ها. در آن طرف در خشک شده بودنیآو
 !اوردی خواست که در بی بود و مثال مدهی اش را باال کشي بنددیتاپ سف. به خودش کردینگاه

  کرد؟ی آنجا چه ماما،پارسا
  در زدند فکر کرد که مادرش است؟ی وقتچرا
 . افتادنی زمي آورد،شل و وا رفته روادی زده به رونی از حدقه بی پارسا را با چشماني چهره یوقت

 : لب به خودش گفتری را به سرش گرفت و زدستش
 ..نی آويریبم-

 . نبودزی ماندن جاگرید.دی کشیقی نفس عمپارسا
 .. آمدنی آوي سمت در رفت که صدابه
 ؟یداشت..يکار-

 را هم آنجا گری دي قهی دقکی ی خواست حتیاصال دلش نم. هم فشار دادي را بست و روشی هاچشم
 : برگردد گفتنکهیبدون ا.دی کشیهوف.بماند

 ..نه-
 . اش گذاشتیشانی پيدستش را رو. چه آمده استي آمد که براادشی بالفاصله اما

 : دوخت و گفتنینگاهش را به زم. برگشتآرام
 ..ي هوا بخورکمی رونیببرمت ب..مامانت گفت که-
 نیبنابرا. شدی درست نميزیبا فرار کردن کردن که چ. قلم را کم داشتکی نیهم.دی را گزنشیی لب پانیآو

 : و گفتدی کششی به لب هایزبان
 .. شمیآماده م..االن-

 . ناراحتای دانست خوشحال باشد ی نمپارسا
 : آرام گفتیی با صدافقط

 .. منتظرتمنی ماشيپس من تو-
 : متوقف شدنی آوي و خواست از در خارج شود که باز هم با صدابرگشت

  آخه؟امی بيمن چجور-
 مبل کنار در نشست و سرش يدر را بست و رو.دی کشیقینفس عم. شکسته استنی آوي آمد که پاادشی تازه
 . انداختنییرا پا
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 . به سمت اتاقش رفتی لی ليگری هم بدون حرف دنیآو
 شی اش پایهمان شلوار گشاد خانگ. داد و از اتاق خارج شدتی رضانی از گذشت حدودا ربع ساعت،آوبعد
 . رو سرش انداخته بودی بود و شالدهی هم پوشی مشکي مانتوکی.بود

 .ط شال و مانتو بپوشد خانم فقنی ربع معطل شد تا آوکی. را در حدقه چرخاندشی چشم هاپارسا
 او را ی حلقه کرد و بدون حرفنی آويدستش را دور بازو.دی را به داخل دهانش کششیلب ها. بلند شدشی جااز

 .آرام به سمت در برد
 . بودندی ها باز هم معضلپله

 . انداخت و بلندش کردنی آوي زانوهاری را زشیبدون اجازه دست ها. کالفه شده بودگری دپارسا
 : آرام گفتیی و با صدادی کشي خفه اغی جنیآو
 ..نیبذارم زم-

 . آمدنیی از پله ها پاییفقط با سرعت باال. ندادی جوابپارسا
 : اندازد گفتی بنی به آوی نگاهنکهی و بدون استادی در ايجلو

 ..در رو باز کن-
 : باز هم تکرار کردنیآو
 ..نیبذارم زم-

 : و گفتدی کشی هوفپارسا
 ..بدو درو باز کن دستام خسته شد.. که آوردمتنجایتا ا-
 از پارسا باشد ی منتظر حرفنکهی بدون انیآو. رفتنیپارسا به سمت ماش. نزدی حرفگری در را باز کرد و دنیآو

 . برد و بازش کردمی در ماشي رهیدستش را به سمت دستگ
 . سوار شد و در را بست و خودش همدیسپس عقب کش. گذاشتی صندلي را رونی آوپارسا

 : کرد و گفتنیرو به آو. دادنیی ها را پاپنجره
 ..می گردی شهر ميپس فقط تو..ی شادهی پی تونی که نمنیاز ماش-
 . سرش را تکان دادنیآو

 . گاز گذاشتي را روشی را روشن کرد و پانی ماشپارسا
 !هر دو. کرده بودندسکوت

 . دانست چگونه سر بحث را باز کندی نمپارسا
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 . برد و پخش را زدستمی دستش را به سمت سکالفه
  مثل تو دلمو شکستیک 

  که هستی دلم رو هر چرو
  چشماشو بستی مث تو کبگو
  براترهی مث منه که بمی کبگو
  بخوادی که تو هستي رو جورتو

  خاطره هاتي وونهی دشده
 ي عشقو زدنی ادی قيچجور
 ي بد شدنو بلديچجور
 ي خوای که دلبستم تو محاال

 ي جواب دلم رو نديبر
  غم تو چشامه نروینی بیم

  عطر تو بامه نروهنوزم
  شه بمونی تو نمی بی دونیم

  شه نروی خاطره می چهمه
 یی کرده کجاوونهی منو دیی تنهانیا

 یی خاطره هاي هنوز توتو
 یی خوب دوتاي عکسامث

  که بدون تو اشکاشی کاش به منيبرگرد
  چشماشي گوشه زهی ری مداره
  روزا عاشق من باش اونمث
 . دانستی میکی آهنگ را از زبان ونی ادیشا. افتادایکتوری وادی بیعج

 : گفتنی و ناخودآگاه رو به آودی کشیقی عمنفس
 .. کنمی مکاریاصال حواسم نبود دارم چ.. خوامی واقعا عذر مشبیمن بابت اتفاق د..ایکتوری ونیبب-
 .کردیبا تعجب نگاهش م.ندی نگاه کرد نگاه کرد تا عکس العملش را ببنی آوبه
 : را گشود و گفتشی لب هانیآو
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 ه؟ی کگهی دایکتوریا؟؟ویکتوریو-
 :متعجب گفت. چشمانش لحظه لحظه گردتر شدپارسا

 ا؟یکتوریمن گفتم و-
 : تکان داد و سپس گفتدیی تاي سرش را به نشانه نیآو
 ه؟یک-

 : فشار داد و گفتشیرا در دست ها کالفه فرمان پارسا
 .. از دوستامهیکی-
 : آهنگ را کم کرد و گفتيصدا. کردنی فضولي دنده ي روي افتاده بودنیآو
 دوست دخترت بوده؟؟-

 حد و اندازه ی دختر لوس، بکی يجای بي کردن هایدخالت ها و فضول. کردنی به آوی برگشت و اخمپارسا
 : گفتي تندبایبا لحن تقر. مخش رفتيرو
 ؟ي داریتو مشکل..آره-
 : را باال انداخت و گفتشی شانه های با تعجب و شرمندگنیآو
 .. نگفتميزیمن که چ..دیببخش-

 : عوض کردن بحث گفتي و برادی کشیقی نفس عمپارسا
 ..ای هم نگیبه کس.. نبوديعمد.. رو از ذهنت پاك کنشبیاتفاق د-
 :گفت را به دندان گرفت و نشیی لب پاي گوشه نیآو
 .. که بگمستمی نوونهید-

 : دوخت و گفتابانی نگاهش را به خپارسا
 ی رو مهیخودت که هد.. وقت از دهنت نپرههیگفتم ..نی کنی پچ پچ مهی با هديادی تو زدمیآخه د-

 ..خوامی عذر مشبیبه هر حال من بابت د)  و ادامه داددی کشیقینفس عم..(یشناس
 و مظلوم زی را رشیچشم ها. کرده بودی دلش هوس فضولبیاما عج. نگفتيزی سرش را تکان داد و چنیآو

 :کرد و گفت
 ؟ی گی نميزی چایکتوریاز و-

 . کردی می پدال گاز خاليحرصش را رو. باز هم اخم کردپارسا
 : را باال انداخت و گفتشی ابروهانیآو



         رمان کوه درد                                                      اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 169 

 الو؟-
 : اندازد گفتی بی نگاهنی به آونکهی بدون اپارسا

 ! نبودی رابطه راضانی انگار اون به پایول..می و بعدش کات کردمی با هم بودی سالکی..دوست دخترم بود-
 : گفتي با کنجکاونیآو
  عاشقت شده بود؟یعنی-

 : را باال انداخت و گفتشی شانه هاپارسا
 .. شدی نمدهی در عملش دیول! گفتیم.. دونمیچه م-
 کرد بر خودش یسع.دی دهان پارسا حرف کشری به زور از زدی بانکهیاز ا.یاز فضول.دی ترکی داشت مگری دنیآو

 : انداخت و گفتشی در لپ هايباد.مسلط باشد
 ه؟یمنظورت چ-

 : انداخت گفتنی به آوی نگاهمی نپارسا
 گفت عاشقمه ی منکهیبا ا.. ولو بودگهی دیکی بغل ي بعدش تونیدو م.. گفت دوست دارمیمثال االن م..خب-

 . دوست شدایلی با من کات کرد با خنکهیاما بعد ا
 : متعجب گفتنیآو
 ؟ی نگفتيزیبهش چ-

 : و گفتدی کشیقی نفس عمپارسا
 ! خواستم تو رو فراموش کنم اما نشدهی بار که بهش گفتم،گفتش که مهیاما .. کردمی کاراش دخالت نميتو-
 . دادایکتوریطلب را به و تفکر،لقب تنوع یبا کم. سرش را تکان دادنیآو
 !آن وقت دوباره به سراغش آمده بود.ستی بود که بهتر از پارسا ندهی همه را امتحان کرده بود و دیکیو
 ! انصاف نبودنیا

*** 
 ! گذشته بودی ماهکی

 و می همه وقت، برونی آورده بود که بعد از اری هم وقت گهیهد. را باز کنندنی آوي بود که امروز گچ پاقرار
 ..می بر بدن بزنیگردش

 .مارستانی را آورده بودند به بنی و پارسا آويهاد
 : تخت نشست و گفتي رونیآو



         رمان کوه درد                                                      اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 170 

 .. وقت پامو ناقص نکنههی هاشون یاون اَره برق-
 : گرفت و گفتشی سرش را با دست هايهاد

 ..نابغه-
 .بود دستش شکسته يچند بار. خطر هستندی دانست که چقدر بیخوب م. زدي لبخندپارسا

 . شل بودششی مانند روز اول ننی را باز کردند و آوشی پاگچ
 اش را در آورد یگوش. کردشی مانتوبی گذاشت و سپس دست در جنی زمي را آرام روشیپا. بلند شدشی جااز

 : گفتيکه هاد
 ؟؟ی کنی مکاریچ-
 : اندازد گفتی به آنها بی نگاهنکهی بدون انیآو
 .. حس خوبه دو پا بودنسمی نوی مرشمیز..نستای بذارم ارمیعکس بگ-

 . گرفت و عکس انداختشی پاهاي اش را باالی گوشسپس
 ! کندهی گرای دانست بخندد ی واقعا نمپارسا

 . تخته اش کم بودکی نی شک آویب
 : گوش پارسا کرد و آرام گفتکی سرش را نزديهاد

 .. خل و چلو دادنی بچه نداد،نداد آخرش ای علییخدا به دا-
 . رفتند و هر دو در راه رفتن کمکش کردندنیبه سمت آو. کردی آرامي خنده پارسا

 . خارج شدندمارستانی باز
 . پارسا شدندنی سه سوار ماشهر
 : را چرخاند و گفتشی پانیآو
 !کنم.)  کردن پا استدهیمنظور از کش( کسی تونم پامو فینم-
 : زد و گفتيشخندی بار پارسا ننیا

 !! گچه هاي ماهه که پات توکی؟؟ی بتوني دارالیخ..نه بابا-
 . انداختنیی نگفت و سرش را پايزی چنیآو

 . به سمت خانه رفتی هم بدون حرفپارسا
 .شانیبا چمدان ها. در منتظرشان بودندي جلوهمه
 : را باال داد و گفتشی ابروهايهاد
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 .. رن سفر قندهاری فکر کردن دارن منایا-
 : از پشت سرشان آمدهی هديصدا

 .. کهستی نیالک..فر شمال خان داداشس-
 زد و ي به خنده باز شد و قهقهه انی آويلب ها.ماتشان برده بود. همزمان به عقب برگشتندنی و آويپارسا،هاد

 :گفت
 .پتمیخراب ت-

 کاله کپ سبز کی و ی رنگ،شال مشکی کوتاه مشکي،مانتوی سبز لجنبی جشی شي با شلوارهیهد
    تا دست بند در هر6 ی ال5 بای کالهش گذاشته بود و تقري را هم رونکشیع.روشن

 . بسته بوددستش
 : کرد و گفتی اخمياما هاد.دنی هم شروع کرد به خندپارسا

 دنه؟ی چه طرز لباس پوشنیا-
 : کرد و مانند معتادها گفتی را تو دماغشی صداهیهد
 .. داداچگهی نده دریگ-

 . و به داخل خانه برددی را کشهی تر کرد و سپس دست هدظی اخمش را غليهاد
بوسه . آمدنی بلند شد و به سمت آوشی بود،از جاي و هادهی به هددنی خان که تا آن لحظه در حال خندصادق

 : اش نشاند و گفتیشانی بر پيا
 ..ي کردری ماه همه مون رو پهی نی ايتو..یدوباره خودت رو ناقص نکن..مراقب خودت باش باباجان-
 : و گفتدی لب برچنیآو
  کردم؟کاریمگه چ-

*** 
پارسا اما حال خانه ماندن را . شدند و چمدان ها را با سر و صدا به داخل بردندادهیهمه پ. شمال شدنديالی ووارد

   دی بگوی به کسنکهیبدون ا. بودامدهی شد که به شمال نیسال ها م.نداشت
 را بست و گوش سپرد به شیچشم ها. نشستی سنگي نداد و رویتیاما اهم.شلوغ بود. سمت ساحل رفتو

    آنيصدا! بزرگ تر هاي خنده ی بچه ها و گاهغی جي موج ها،صدايصدا
 . جلوتر شنا نکنندي داد از چه حدی که مدام تذکر می نجاتقیغر

 . نم ها بودنیهوا نم داشت و او عاشق ا.دی کشیقی عمنفس
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 . را باز کردشی چشم هادی که شنیی صدابا
 پارسا-

 . بلند شدشیپارسا از جا. نبود جز تبسمیامش را خوانده بود کس که نیکس
 : کج و کوله زد و گفتيلبخند

 ..سالم-
 : زد و گفتی تبسم لبخند گرماما
 ؟یخوب.. سالمکیعل-

 : و گفتدی کشیقی نفس عمپارسا
 ؟یتو خوب..ممنون خوبم-

 . فقط به تکان دادن سرش با لبخند اکتفا کردتبسم
 : به سکوت گذشت که تبسم گفتیلحظات

 ؟ی کنی مکاری چنجایا-
 : ماسه ها نشست و گفتي روپارسا

  کنن؟ی مکاری شمال چانیمردم م-
 !باز هم سکوت. کنار پارسا نشستتی کرد و به تبعی آرامي خنده تبسم
 !نباشد. خواست که تبسم زودتر برودی دلش مپارسا
 .ببرد امواج لذت ي از صدایی خواست که تنهای مدلش
 : مکث گفتی پارسا انداخت و با کممرخی به نینگاه.دی کشیقی نفس عمتبسم

 ..می نداشتی جالبانیپا-
 : گفتردی بگای نگاهش را از درنکهی بدون اپارسا

 م؟ی شروع کردیاصال ما ک)به طرف تبسم برگشت و ادامه داد!(شروع مونم جالب نبود-
 : پارسا دوخت و گفتي نگاهش را به چشم هاتبسم

 ..می باشی خوبي دوستامی تونستیم-
 : و گفتدی کششی به لب های زبانپارسا

 .. شهیتهش رابطه ام با همه شون خراب م.. خودم نگه دارمي تونم دوستامو واسه یمن نم-
 : پارسا گذاشت و گفتي شانه ي دستش را روتبسم
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 .. نبودی ما معمولیدوست-
 : شانه اش انداخت و گفتي به دست تبسم روی نگاهمین. صورتش را جمع کردپارسا

 .. های دوستي هیمثل بق.. بودیاتفاقا معمول-
 : گفتهی بلند شد و با کناشیاز جا. نگفتيزی را به دندان گرفت و چنشیی لب پاتبسم

 صدات زمیچون من قبال هم عز..ي کردشی که سر من خالي بودی عصبانیفکر کنم اون روز از دست کس-
 ..کرده بودم

 : گفتحی صرپارسا
 !ياون لحظه هم فقط تو دم دستم بود..قایآره دق-

 و دشی بخشیآن وقت م. که متاسف استدی خواست پارسا بگویدلش م. دادرونی نفسش را پر حرص بتبسم
   ی نمی عذرخواهنکهیاما پارسا عالوه بر ا. توانستند دوست باشندیدوباره م

 ! کردی مدییمام کارش را تا تیی با پرروکرد،بلکه
 :سپس گفت. را تکاندشی و خاك هادی جلو باز اسلشش کشي به مانتوی دستتبسم

 !نمتی بیبعدا م.. برمدیمن با-
 . بدون حرف سرش را تکان دادپارسا
 . کوتاه از پارسا دور شدی و با مکثدی کشیقی نفس عمتبسم
 .تبسم گند زد به حال و احوالش.دی کششی در موهای دستپارسا

 .لباسش را تکاند. بلند شدشی جااز
 و شلوار گران رهنی خواست  پی شنا کردن را نداشت و از همه مهم تر دلش نميحوصله . رفتای سمت دربه
    آب،در آنياز سرما. دادیفقط دستش را در آب تکان. نابود شوندمتشیق

 شانه اش نشست و سپس ي رویدست. بلند شدشیاز جا.رد جا خوش کشی لب هاي روي سال لبخنديگرما
 : آمدي هاديصدا

 ؟يتنها تنها اومد-
 : زد و گفتيشخندی نپارسا

 .. چشمتيبه کور-
 : کرد و گفتی کوتاهي خنده يهاد

 ؟؟ي اون دختره اومده بوددنی ديبرا-
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 : را باال داد و با تعجب گفتشی ابروهاپارسا
 دختره؟منظورت تبسمه؟-

 : کرد و گفتي تک خنده ايهاد
  افته؟یج.. هم دارهیچه اسم..تبسم..اوووه-

 : گفتي جدیبا لحن. از خودش خراب تر بوديانگار وضع هاد. کردی اخمپارسا
  جان؟ي هادیلیفضول فام-

 : تمام سرش را تکان داد و گفتتی هم با جديهاد
 .. بهت ثابت شده باشهدیفکر کنم تا االن با-

 : آمدهی هدي بزند که صدای خواست حرفپارسا
-بود؟یآقا پارسا اون خانم خوشگله نسبتش با شما چ..اوه  

 : کرد و گفتی اخمپارسا
  بدم؟؟حی شما توضي برادیبا-

 : را باال انداخت و گفتشی ابروهاهیهد
 ..نخور منو بابا-

 : گفتهی کرد و رو به هدي خنده ايهاد
 ..سگ شده بهش گفته که ی دختره چستیمعلوم ن..ولش کن-
 ی مای به دری به ماسه ها و گاهی زد و دمغ نگاهش به گاهی نمی بود که حرفنی جمعشان،فقط آوانی مدر

 !دوخت
*** 

 .. شدی راه ها کج نمنی پارسا به ای نبود، زندگییدای وقت شچی اگر هدیشا
 ! شدی نمشی دعواي صادق خان،با هادي شب در خانه آن
 ! رفتی خارج نمبه
 ! شدی نمبد

 ! شدی نمعوض
 !شدیآشنا نم..  وکا،رامونایا،جسیکتوری وبا

 .. شدی با تبسم دوست نمهرگز
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 ..! شدی اش عوض نمی زندگری هرگز مسو
***     

 . با برخورد قطرات آب به صورتش،به خودش آمدنیآو.ختی رنی آب به سمت آویمشت
 .اك کرد صورتش را پشی مانتونی با آستاوردی به ابرو بی اخمی حتنکهی ابدون

 . انداختندگریکدی متعجب به ی نگاهي و هاده،پارسایهد
  و سکوت؟؟نیآو

 . بودبیعج
 : زد و گفتنی آوي به بازوی مشتهیهد
 چه مرگته؟-
 : انداخت و گفتهی به هدی نگاهمی ننیآو
 .. بابایچیه-

 . بردای و او را به دنبال خودش به سمت دردی را گرفت و کشنی آويبازو. بلند شدشی از جاي جدیلی خهیهد
 . هم متقابال بلند شدندي و هادپارسا

 . بودندای تا کمر در دربایتقر.اما موفق نبود. آزاد کندهی را از حصار دست هدشی کرد که بازوی تالش منیآو
 : گفتعی که پارسا سردی دست پارسا را کشيهاد

  فکرشم نکنی شن،حتیلباسام خراب م-
 : کرد و گفتی مصنوعی اخميهاد

 ..ياریدرشون م..نگران لباسات نباش..گولیژ-
 : را گشاد کرد و گفتشی چشم هاپارسا

 ..برو بابا-
 : کرد و گفتي خنده ايهاد

 ..يای منایپس با هم-
 .پارسا که به خودش آمد تا زانو در آب بود.دی کند دست را کشی به پارسا توجهنکهی بدون او

 .ي را نابود کردمتمی بکشد که شلوار گران قادیفر. را خفه کندي خواست هادی مدلش
 .اما کار از کار گذشته بود. شودی نمزی تمگری ماند و دی مشی روای آب دري لکه يجا

 ! آب نکندری را زي تا به خودش مسلط باشد و سر هاددی کشیقی عمنفس
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 . برداشتای در دری قدمآرام
 ! شوندیخراب م. شوندی مسی خرهنشی مهم نبود که شلوار و پگرید. رفتنی و آوهیبه سمت هد. آمدخوشش

 . کردی حواله مهی را به سمت هدشی و مشت هادی کشی مغی جنیآو
 : و گفتدی کشي دادهیهد
 ..ولم کن..ی آمازونی وحشيهو-
 :دی کشغی جنیآو
 .. شنی خشک نمهیاالن هوا ابر.. شدسیلباسام خ-

 : کرد و گفتی اخمهیهد
 .. سرميفدا-
 ! امواج بلند شده بود،به سمت ساحل رفتلی که به دلیی و با قدم هادی بار مشتش را در آب کوبنی انیآو

 : متعجب گفتيهاد
  چشه؟نیا-

 : آب ولو کرد و گفتي را روه،خودشیهد
 زده به سرش-

 . رفتی هم میکی بود،رو به تاري ابرنکهیهوا عالوه بر ا. بودنیحق با آو. نگاهش را به آسمان دوختپارسا
 : و گفتدی کششی به لب های زبانپارسا

 ..تنها نباشه..نی رم دنبال آویمن م-
 : اش انداخت و گفتینی به بینی چهیهد
 !حاال نه که مهمه-

 : رفت و گفتهی به هدي بالفاصله چشم غره ايهاد
 .. دارهیبه تو چه ربط-

 . را در آب تکان دادشی نگفت و دست و پايزی چهیهد
 نی که خواست دنبال آونیهم. به سمت ساحل رفتاطی تکان داد و آرام و با احتي هادي براي سرپارسا

 . را در ماسه ها گذاشته استسشی خي که پادیبدود،فهم
 و دی دونیدنبال آو. بردی نمشی را از پي حرص خوردن کارگرید.دی کشیقینفس عم. عمق فاجعه بوددی شانیا

   نی زمي برگردد و به پارسا نگاه کند، رونکهی بدون انیآو. زدشیصدا
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 :کنارش نشست و گفت. رساندنیپارسا خودش را به آو. را چالندشی و آب مانتونشست
 گرانوی دی خواد ناراحتیدلش نم..شی شناسی که خودت بهتر م؟توي ناراحت شدهیاز دست هد..چته-
 ..ستی خب متاسفانه بلد نیدوست داره شادشون کنه ول..نهیبب
 . نگفتيزی را باال انداخت و باز هم چشی شانه هانیآو

 ! قدم برداشتالی توجه به پارسا،به سمت وی بلند شد و بشی از آب مانتو را چالند و از جاگری دیکم
 . زدشیباز هم به سمتش قدم تند کرد و صدا. شدی افراد اعصابش خورد می محلیاز ب.دی کشی هوفپارسا

 . هماهنگ کردنی را با آوشی قدم هادی کنارش که رسبه
 چته؟-
 : آرام گفتییبا صدا. انداخته بودنیی سرش را پانیآو
 چمه؟-

 : و گفتدی کشی هوفپارسا
 ..ی کنی که مسافرت رو کوفت همه مينجوری؟ایچرا دمغ-
 : سرش را باال آورد و آرام گفتنیآو
 .. نکردميمن که کار-

 : با لجاجت گفتپارسا
 هی..ي رو ناراحت کردهی هدياونجور..ي همش تو خودت بودمی ساحل نشسته بودي توی وقت؟ازي نکرديکار-
 مگه نه؟.. شدهتیزیچ
آب دهانش را قورت .ستدیپارسا دستش را گرفت و مجبورش کرد که با. کوتاه سرش را تکان دادی با مکثنیآو

 :داد و گفت
 .. بتونم کمکت کنمدیشا.. شدهیبه من بگو چ-
 ..دوستت دارم+

 : تکرار کردنیبنابرا.. نهای که توهم زده است دانستینم.دی شنيزی لحظه چهی پارسا
 ..بهم بگو-
 : گفتغی و جدی کشرونی دستش را با شدت از دست پارسا بنیآو
 فقط مال ی تونی بشن؟؟مکی بهت نزدگهی دي دختراي نذاری تونی؟می کمکم کنی تونیم..دوستت داااارم-

    از دوست دخترات برامی تونی؟؟میزن فقط با من حرف بی تونی؟؟میمن باش



         رمان کوه درد                                                      اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 178 

 ؟ی تونی؟؟می نکنفیتعر
 : آورد و گفتنیی را پاشیصدا

 ؟ی باهام ازدواج کنی تونیم-
 دوخته نی آوي اش را به چشم هارهینگاه خ. استزشی کرد قلبش در حال ریاحساس م. خشک شده بودپارسا

   مبهوت تک خنده. به عقب برداشتیقدم. از اشک بودزیبود که حاال لبر
 : کرد و گفتيا

 ! تو؟؟زده به سرت؟ی گی میچ-
 : با بغض آرام گفتنیآو
 نرو-
 ي اش را از چهره رهیاما نگاه خ. گذاشتی رو به عقب ميگری پس از دیکی را شیقدم ها. رفتی مدی او بایول
 . گرفتی نمنیآو
 !دی باری صورتش مي مانند ابر بهار روشی اشک هاگری که دینیآو
 ! که دوستش داشت ابراز عالقه کردي که غرور دخترانه اش را شکست و به مردینیآو
 ! بردنی شدن را از بي که لذت خواستگارینیآو

 که نیهم. کردکسرهی گذاشت و فونی آيانگشتش را رو.دی دوالی گرفت و به سمت ونی نگاهش را از آوپارسا
    شد و روشنش کرد و بانشیر ماشسوا.در باز شد به داخل هجوم برد

 . خارج شدالی باال از ویسرعت
 .. دانستی کجا؟خودش هم نمبه

 شی دست هانیسرش را ب. شدادهی پارك کرد و پابانی را کنار خنیماش. کرد در حال خفه شدن استی ماحساس
 . بودیعصب.کالفه بود.گرفت

  به او عالقه مند شده بود؟نی کرده بود که آوچه
  بودند؟دهی را دگریکدی یر چندبار درست و حساب مگاصال
 !ی بود و نه محبتي بود که نه مهری دوران بچگفقط
 . گرفتی به باد کتک می گاهی کرد و حتی متی را اذنی فقط آوپارسا

 . نشستنی زميرو
 . چند وقت فکر کردنی در اشی کارهابه
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  نشاند،جرقه بود؟نی آوي چانه ي که ناخودآگاه به روي بوسه اایآ
  عاشق شدن؟ي بود براجرقه

 ! را مطمئن بودنیا. نبودنی او عاشق آواما
 . بلند شدشی از جای سختبه

 . به سمت تهران راندادی زی که شد،با سرعتنی ماشسوار
 . اش را هم خاموش کرد تا مزاحمش نشوندیگوش

 . که در آنجا آرامش داشتيبه خانه ا. رفت به خانه اشی مدیبا
 ! کج و کوله زدي خانه لبخنددی کلدنی را باز کرد و با دداشتبورد

*** 
 . خوشحال بودتی نهای بستی مستخدم در خانه ندی دی منکهی ااز

 . چشم آمدي جلوی خانه که شد باز هم خاطرات بچگوارد
 گرفت تا ی را منی اياما حضور مستخدم خانه جلو. سر زده بودنجای به اي آمده بود،چند باررانی که به ای وقتاز

 .به خاطراتش فکر کند
 سفت يزیز،چی مي شان رویمی عکس قددنیبا د.در را باز کرد و وارد شد. سمت اتاق پدر و مادرش رفتبه

 :قاب عکس را برداشت و آرام زمزمه کرد.به جلو رفت.دی را چسبشیگلو
 ..من اومدم..سالم-
 ! هم هجوم خاطراتباز
 شاد و بشاش یی مبل پرت کرد و با صداي چرخ دارش را رویان کوله پشت و همزمدیبه سمت آشپزخانه دو"

 :گفت
 ..من اومدم..سالم-

 : زد و گفتشی به روي لبخندمادرش
 .. ناهارت رو بدمایبرو دستات رو بشور ب!يخوش اومد..سالم پسرم-
 : نذار گفتی و سپس با حالتدی بو کشیکم. رفتیی ظرف شونکی سمت سبه
 "! خورمی نميزیمن کوفته تبر..مامان-

 . گذاشتشی گلوي را رودستش
  را نگرفته بود؟شی سال بود که بغض گلوچند
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  نکرده بود؟هی سال بود که گرچند
  کنند؟ی مهی مگر مرد ها هم گراصال
*** 
 . روز گذشته بودچهار
 . عمرش بودي روزهانی بدتردی که شاي روزچهار

 . و همه کس فکر کرده بودزی همه چبه
 ..ایکتوری وبه
 .. تبسمبه
 ..یلی لبه
 ..نی آوبه
 .. خودشبه

 . را خاموش کردگارشی و سدی کشیقی عمنفس
 : مضطرب گفتی وارد شد و رو به پارسا با لحنمهی سراسمستخدم

 ! دم درنالتونیفام..آقا-
 : دو رگه گفتیی سرش را تکان داد و با صداپارسا

 ..درو براشون باز کن-
 توانست ی هم مادی زياز همان فاصله .بود سرش را تکان داد و به سمت در رفت "میکر" که نامش مستخدم

   ی مبل نشسته بود و بياما همچنان رو. را بشوندالی دانيادهای فريصدا
 ! در انتظارش استی دانست که چه عکس العملیخوب م. کردی به در نگاه متفاوت

 .دی چشمانش دي را جلوالی دانی برزخيدت باز شد و اول از همه چهره  با شدر
 یانگار م. و نگاهش کردستادی اشی رو به روقایدق. بلند به سمت پارسا آمدیی مکث با گام های با کمالیدان

 . استستادهی اشی و سالم جلوحیخواست مطمئن شود که پارسا صح
 : و گفتدی خشک شده اش کشي به لب های زبانپارسا

 ...سال-
فقط در چشمان .اوردی نشیخم به ابرو. شددهی به صورتش کوبی محکمیلی حرفش تمام نشده بود که سهنوز

    خبر گذاشته بود امای چهار روز همه را از خودش بنکهیبا ا. شدرهی خالیدان
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 . دانستی نمیلی سنی را مستحق اخودش
 !دستش هرز رفته است که کردی ميادآوری الی در اسرع وقت به داندیبا

 : کوتاه کرد و گفتيسرفه ا.دی کششی به لب های هم زبانباز
 .. کردم جواب سالم واجبهیفکر م-
 :دی و خشن غری آرام اما عصبیی گرفت و با صداشی پارسا را در مشت هاي قهی الیدان
 بهت بگم که ی بارت کنم؟چی چگهید..یعوض..شعوریب..احمق.. مثل توي نه سالم خریجواب سالم واجبه ول-

    بهت بگمیچ..ي چهار روز تا مرز مردن رسوندنی ايهمه مون رو تو
 .. کتکت بزنميخوری دست و پا و تا مری بذارمت زنجای همپارسا؟حقته

صادق . گرفت و به پشت سرش دوختالینگاهش را از دان. دادی جوابی زد و نه حتي نه لبخندپارسا
 : گذاشت و گفتالی داني دست هايدستش را رو.رفتنگاهش را گ..ی،عليخان،هاد

 .. امو ول کنقهی-
 ! کلمه آشنا بودنی اچقدر

 نیدر ا.حالش بد بود.پارسا آب دهانش را قورت داد.دی پارسا را ول کرد و عقب کشي قهی کوتاه ی با مکثالیدان
   دستش را به.ضعف داشت. خورده بودیی غذاي وعده کیچهار زور فقط 

 :دی کشادی فرالی گرفت و به سمت اتاقش حرکت کرد که باز هم دانسرش
 .. بدهحی توضایب..ي ریکجا م-

 .چند بار پلک زد تا حالش خوب شود. گرفتواری دستش را به دعیسر. رفتیاهی سشی چشم هايجلو
 دی سرش شن بود را پشتالی شک متعلق به دانی را که بیی قدم هايصدا.به سمت پله ها رفت. جدا شدواری داز

 ! شدن دستشدیو سپس کش
 . ضعف کاملي بود براي جرقه انیهم

 . افتادنی زمي روهی از ثاني حش شد و در کسریبدنش شل و ب. رفتجی گسرش
 ! همه از هوش رفتي در مقابل چشمان نگران و وحشت زده و

 . استمارستانی که بدی بود و بدون فکر کردن فهمدیهمه جا سف. را باز کردشی هاچشم
 : دی صادق خان را شني شد که صدازی خمی ني جادر
 ؟يبه هوش اومد-
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 نگفت و يزیچ. کردی نشسته بود و نگاهش می صندليته اتاق رو. با نگاهش دنبال صادق خان گشتپارسا
    بکشد که صادقرونیخواست سرم را از دستش ب. بلند شدشیکامل از جا

 : گفتخان
 ..يضعف دار..هیتیسرم تقو..نکن-

 . حس بود و به قول خودش انگار روح در بدنش نبودیبدنش ب. دانستی را منی هم اخودش
 ی دانست که صادق خان هم از دستش عصبانیم. بلند شد و به سمت پارسا آمدشی خان از جاصادق
 . را بستشی و چشم هادی تخت دراز کشي رونیبنابرا.است
 : صادق خان آمديصدا

  شده؟یچ-
منتظر ماند تا صادق خان حرف . نگفتيزی دهانش را قورت و چيآب نداشته . باز کرد راشی چشم هاپارسا
 .بزند
 : مکث، صادق خان ادامه دادهی از چند ثانپس

 د؟ی شده و تو ناپدری گوشه گي اونجورنی افتاده که آویچه اتفاق-
 : خش دار و دورگه گفتیی دهانش را باز کرد و با صداپارسا

 .. داشتمازی فکر کردن ني زمان کوتاه براهیفقط به .. نشدمدیمن به قول شما ناپد-
 : و گفتدی کشیقی خان نفس عمصادق

 ؟یفکر کردن به چ-
  گفت؟ی مدیبا

 ! بردی مادی چند روز فکر کردن را از نی ادینبا. هم فشار دادي را بست و محکم روشی هاچشم
 : مکث گفتی باالتر گذاشت و با کمی چشمانش،کمي آورد و روي را باالدستش

 ن؟ی کني دخترو از باباش خواستگارهی شه برام یم-
 .دستش را برداشت و به صادق خان نگاه کرد.دی نشنی گذشت و جوابهی ثانچند

 . بخواندشی از چشم های توانست به راحتی را می و خوشحالتعجب
 : و گفتدی کشیقی عمنفس

  شه؟یم-
 : قابل باور گفتری غیسپس با خوشحال. مکث سرش را تکان دادی خان با کمصادق
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  که باالخره تونسته تو رو رام کنه؟هیاون دختر ک-
  شده بود؟رام
 ! هرگزنه
 که فکر کرد،به ایکتوریبه و. خوردی به هم میی حالش از تنهاگری بود که ددهی رسجهی نتنی چند روز به انی ادر
 .طورنیتبسم هم هم.دی نرسي اجهی نتچیه
 دی بزرگ بود که شای و اعتقادات مشکلقهیاختالف سل. نداشت،اما او فکر کردي ادهی فاگری فکر کردن دیلی لبه
 . مشترکشان به طالق بکشاندی زندگندهی توانست در آیم

 . که فکر کردنی آوبه
 .دی نرسي اجهی هم به نتباز
 . او از هر لحاظ از همه بهتر بوداما

 عشق و عالقه بعد از ازدواج خود به خود به الی نداشت،اما به قول داننی به آوي عالقه اچی بود که او هدرست
 .دی آیوجود م

 . دو را در آسمان ها بسته اندنی بود که عقد ادهی همه مهم تر که دختر عمو و پسر عمو بودند و او بارها شناز
 : و گفتدی کششی به لب هایزبان
 نیآو-

*** 
 دوخته بود نینگاهش را به زم.چقدر گرمش شده بود. اش گذاشت و عرقش را گرفتیشانی پي را رودستمالش

 . نگاه کنددهی و فری توانست در چشمان علی نمیو حت
 :دی کشی آسودگي از روی نفسدی را که شنی عليصدا

 ..تک دخترمو بسپرم دستش..من از خدامه که پسر برادرم بشه دومادم.. آقاجونهی چه حرفنیا-
 : زد و گفتي خان لبخندصادق

 .. باباجاندی بعد نظر بددیحاال فکراتون رو بکن-
 : از ته دل زد و گفتي لبخندیعل
 ..!مبارکه.. خوادیفکر کردن نم-

 نگاه کرد که از خجالت سرخ نی به آوی چشمریز.دندی و راحله کل کشحانهیر. آمدشی لب هاي روي محولبخند
  اش بود؟ندهی آی زندگکی دختر شرنی ایعنی.شده بود
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  چرا او را قبول کرد؟اصال
  دوستش داشت؟نی آوچون
 ! دانستی بود خودش هم نمنشانی بیاما چه فرق. هم او را دوست داشتیکی وخب

دست . بلند شدشی از جاحانهیر. خوانده شدنشانی بتی محرمي غهی صادق خان،همان شب صي خواسته به
 : را گرفت و کنار پارسا نشاند و گفتنیآو
  تا همه بدونن صاحاب داره؟ی عروسمون رو نشون کنيخواینم..آقا داماد-

 را در ي کتش کرد و جعبه ابیدست در ج. اش را گرفتیشانیباز هم عرق پ. انداختنیی سرش را پاپارسا
   بر. عرق کرده اش گرفتي را در دست هانیدست آو.درش را باز کرد.آورد

 !دندی کل کشدهی و فرحانه،راحلهیه را در دستش کرد و همزمان رحلق.خیمانند . سرد بودنی او،دست آوعکس
 .. گذشته بودیقیدقا

 که يزی هر چای خجالت ياز رو. کردندی نگاه هم نمگریکدی به یاما حت. مبل نشسته بودندي روگریکدی کنار
 !بود

 : خشکش زدالی حرف داندنی متفرقه بود که پارسا با شني هابحث
 م؟ی رو مشخص کنی قرار عقد و عروسهینظرتون چ-

 دارد بدون نکهیو ا.نی آوي ابراز عالقه یحت. را به او گفته بودزیهمه چ. انداختالی را به دانزشی تند و تنگاه
    نامزد بمانند تای خواهد مدتیگفته بود که م. کندی ازدواج می قلبيعالقه 

 . به پارسا نداشتید و اصال توجه کری کار خودش را مالیاما دان. زده شودي  جرقه ادیشا
 : بود گفتشی خان هم که از خداصادق

 !هر چه زودتر بهتر-
 . توانست مخالفت کندی نمیحت. دهان خشک شده اش را فرو دادي نداشته آب

 . باره وارد وجودش شده استکی چگونه به ای همه شرم و حنی دانست ای نمخودش
 . توانست با آن خشمش را فرو دهدی بود که مي تنها کارنیا. دادی تکان می را عصبشیپا
هنوز باورش نشده بود که االن رسما نامزد پارسا است و دارند در مورد . به پارسا انداختی چشم نگاهری از زنیآو
 . زنندی حرف مشانی عقد و عروسخیتار

  پارسا دوستش داشت؟یعنی
 . جواب خودش را دادخودش
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 !نه
 . کردی اجبار بود که داشت با او ازدواج مياز رو فقط دیشا. دوستش نداشتپارسا

 . هم پشت سرش نبودي خب اجباراما
 .. ساده اش انداختي و منگ نگاهش را به حلقه جیگ

 . بودی و دوست داشتنبای ز،ی سادگنیدر ع. آمدشی لب هاي روي بندمی نلبخند
 .کردی متشی پارسا اذي وار پای عصبي هاتکان

 : آرام گفتیی اما با صدادی کشی خجالت منکهی ابا
 ..ينجورینکن ا-

 .دی اش کشیشانی به پی و دستدی کشی کرد و سپس هوفی مکثپارسا
 . زدندی آنها حرف مي ندهی آی داشتند در مورد زندگهمه

 . نبودگرانی دي صحبت های بودند اصال حواسشان پي آن دو که اصل کاراما
 .سش نبود حوایخوشبختانه کس. به جمع انداختی نگاهپارسا
 : نوشتالی داني اش را در آورد و برایگوش

 "؟ی دونستیم..يشعوری بیلیخ"
 امیبا خواندن پ. اش را درآوردی که گوشدید. بودلنتی ساي روالی دانی گوششهیخوشبختانه مانند هم. کردارسال
 : کردی به پارسا زد و لب خوانثی خبینگاه. زديلبخند

 .. دونستمیم-
 . را باز کردشی شد و اخم هاي نگاه هادياما بالفاصله متوجه . کردیظی غلاخم
 :دستش را گرفت و گفت.به سمت پارسا آمد. بلند شدشی از جايهاد

 ..ایدنبالم ب-
 : کرد و گفتی مکثپارسا

  شده؟يزیچ-
 : زد و گفتي لبخنديهاد

 ..فقط کارت دارم..معلومه که نه-
 . رفتی به سمت در خروجسپس
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 وصف یهجوم باد سرد که به پوست عرق کرده اش خورد،لذت. رفتي به دنبال هاديدی ببخش هم باپارسا
   ي رو،لبخندي حرف هاددنی زد که با شنيلبخند. در وجودش رخنه کردیناشدن

 :دی ماسشی هالب
 ؟ی کنی ازدواج مي عالقه اچی بدون هيچرا دار-

 : و گفتدی کشیقینفس عم. کرد به خودش مسلط باشدیسع
 .. آخههی چه حرفنیا-

 : زد و گفتي باز هم لبخنديهاد
 .. دونن اون به تو ابراز عالقه کردهی که نمیدر صورت..ي شدنی کنن تو عاشق آویاالن همه فکر م-

 ! دانستی هم ميپس هاد. زده بودخشکش
 .دی در جوابش بگودی بايزی دانست چه چینم

 : و گفتدی کشنشیی به لب پایزبان
 ؟ی دونیتو از کجا م-

 : باال انداخت و گفتي شانه ايهاد
 .. بهت درخواست ازدواج دادنی که آومیدی شنی اتفاقیلی خیلیخ! دونهی هم مهیعالوه بر من،هد-

 .دی شنی حرف را منی ای وقتشدیچقدر حالش بد م. کردي محواخم
 ! کرده استي دختر از او خاستگارکی خورد که ی مردانه اش برمرتی به غدیشا

 : و گفتستادی پارسا اي رو به روقایدق. زدي لبخنديهاد
 زن غرورش رو شکسته و به تو درخواست هی نکهیا..شترهی بتتی،مسئولی کنی بدون عالقه ازدواج مي داریوقت-

    غرور شکسته اش رودیبا.. کنهی ات رو صدبرابر مفهیازدواج داده وظ
 اتاق باش تا بهش عادت هی يباهاش تو..ی رمانا اتاقتو جدا نکننی مثل اتیروز اول زندگ..ی کنمیترم
   خشک رفتار کردن رو بذار..تهی زندگکیشر.. ناخواه اون زنتهای که خواه یبدون..یکن

 گذشته ات رو فراموش هیزندگ.. رو بزار کنارگهی ديرابطه با دخترا) آورد و ادامه دادنیی را پاشیصدا..(کنار
   امروز نه فردا،فردا نشد پس.. توجه نکنی عقد و عروسخیانقدر هم به تار..کن
 مثل نوی سالها من آونی اي بهت گفتم چونکه تونارویا..پس هر چه زودتر بهتر..ی ازدواج کندیباالخره با..فردا
    به بعد من فقط پسرنیاز ا.. برادر پشتش بودمهیمثل .. دوس داشتمهیهد
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 آب تو دلش تکون يقول بده نذار..ی بده خوشبختش کنقول.. کنههی به تو تکدی باگهید.. اشم و تو شوهرشعمه
   اون خالف شرع..ی سرش نزنيقول بده که کارش رو تو..بخوره
 ..ی کنتشیقول بده اذ..قول بده پارسا.. که دوستش داشته ابراز عالقه کردهیبه کس..نکرده
 :مصمم دستش را باال آورد و محکم گفت. را محکم کرد بود،پارساي هادي هاحرف

 .. دمیول مق-
 : گفتی زد و دستش را در دست پارسا گذاشت و سپس به شوخي لبخنديهاد

 ..ي شبه دوماد شدهی..ای داریچه شانس-
 ..!واقعا. انداختنیی کرد و سرش را پای آرامي خنده پارسا
 .. شبه داماد شدکی اون
 : آمدهی هدغی جيصدا

 ..ی لی لیلیگ.. مشخص شدی عروسخی داخل تارنیایب..رونی اون بنی کنی ور ور می هیچ-
 .دی کشیقی را بست و نفس عمشی چشم هاپارسا
 .. شروع شده بودزی چهمه

*** 
بعد از . کردندی ميری سخت گشتری بی بود، کمیلی ازدواج فامنکهی الیبه دل. خون گرفتندشی آزماي براوقت
 . هم که مشاوره و هزار دنگ و فنگشیآزما
 : و گفتدی آخر آب آلبالو را هورت کشي قطره نیآو. شدندنی دو سوار ماشهر
 ..  کنهیتمام بدنم گز گز م.. مردميوا-

 : را باال دادو گفتشی ابروهاپارسا
 .. خوامیمن زن الغر نم..ی چاق شکمی و ی کنتیبهتره خودتو تقو..نیآو-
 : انداخت و با خجالت گفتنیی سرش را پانیاو
 ..ستمیمن که الغر ن-

 :ن کرد و گفت را روشنی ماشپارسا
 !یپوست و استخوون..یستیبله الغر ن-
آن وقت !  شودلوی ک200 دو هفته،آنقدر غذا و هله هوله بخورد که نیبه خودش قول داد که در ا..دی لب برچنیآو
 ! نهای خواهم ی من زن الغر نمدی گوی باز هم پارسا مندیبب



         رمان کوه درد                                                      اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 188 

 : رستوران پا ك کرد و گفتکی کنار پارسا
 .. بر بدنمی ناهار بزنهی می برایب-
 دو نفره نشستند ی خالزی ميرو. پارسا وارد رستوران شدنديپا به پا. شدادهی پنیاز ماش.دی کشیقی نفس عمنیآو

 .و منتظر گارسون ماندند
 :پارسا بدون نگاه کردن گفت. که آمد،منو را دستشان داد و منتظ ماندگارسون

 .. پرس جوجه کبابهی من يبرا-
 : تامل منو را بست و گفتی با کمنیآو. نگاه کردنی و به آوبرگشت

 ..ي پرس هم قرمه سبزهی پرس جوجه کباب،هیده،ی پرس کوبهی-
 ادداشتی بالفاصله ردی خنده اش را بگي داشت جلویگارسون که سع. زدرونی از حدقه ببای پارسا تقرچشمان

 .کرد و رفت
 : با بهت گفتپارسا

 ؟ي بخوري خوای اونا رو ميهمه -
 : کف رستوران دوخت و گفتکی سرامي نگاهش را با نقش هانیآو
 ..اوهوم-

 گذاشته ری تاثنی آوي حرفش تا آن حد رویعنی.دی دانست که چه بگوینم. دادرونی نفسش را با خنده بپارسا
 بود؟
 ! کرده بودی فقط شوخاون
 و بشقاب جوجه کباب را دی کشیقی نفس عمنیآو.دندی چزی مي را آوردند و روشانی که گذشت،سفارش هایمدت

    راشیاما پارسا آرام و با لبخند غذا.برداشت و با ولع مشغول خوردن شد
 ی باقي خواست قرمه سبزیاما م. شده بودلی تکمتشی ظرفگری دوخته بود که دینی خورد و نگاهش را به آویم

    که دستش به سمت بشقاب رفت،پارسا دستشنیهم.مانده را هم بخورد
 : گرفت و گفترا
 ..شهی بسه حالت بد منیآو-
 : گذاشت و گفتشی بشقاب را برداشت و جلونیآو
 .. چاق شمدینه با-
 . اعصابش خورد شده بودگریپارسا د. دهانش بردکی قاشق را پر کرد و نزدنیاول
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 : گفتي جدی لحنبا
 گرفت و در برنج زد نیز دست آوقاشق را ا.. بخوریحاال ه.. برمای نممارستانی حالت بد بشه من تو رو بنیآو-

 : سرش را عقب گرفت و گفتنیآو. بردنیو به سمت دهان آو
 .. تونمی نمگهید-

 : نذار ادامه دادی با حالتسپس
 .. خوام چاق شم خبیمن نم-

 : کرد و گفتي خنده اپارسا
 ؟ي نداریچرا جنبه شوخ-
 : داد و گفتهی تکی به صندلنیآو
 یکن ی تکرار منویآخه هزارباره ا-

 : و گفتدی خندپارسا
 .. کردمی فکر کن که هزاربار باهات شوخنیخب به ا-
 : بلند شد و گفتشی از جانیآو
 ..می برایب.. تونم نفس بکشمینم..رمی میدارم م-

 : داد و با خنده گفتنی را به دست آوچیی سوپارسا
 .. تا من پول غذاهارو حساب کنمنی ماشيبرو تو-
 . شدنی تامل سوار ماشی سرش را تکان داد و پنگوئن وار از رستوران خارج شد و با کمنیآو

 شد و به ادهی پنیکالفه از ماش. بودامدهی منتظر پارسا بود،اما او هنوز ننی شد که در ماشی مي اقهی پنج دقبایتقر
   سمت رستوران رفت،نگاهش گره خورد به پارسا که مشغول حرف زدن با

 . بوديدختر
 خودش یاما به سخت. توان جلو رفتن نداشتشیپاها. بودشدهیهمان که در شمال د. شناختی را خوب مدختر

 .را به پارسا رساند
 . نثار شانسش کردی حرفش را قطع کرد و فحشنی آودنی با دپارسا

 :رو به پارسا گفت. کرد لبخند بزندی سعنیآو
 زم؟ی افتاده عزیاتفاق-

 !دانستی آورد خودش هم نمشی را از کجازمیعز
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 : مبهوت به پارسا انداخت و گفتی نگاهدختر
 ه؟ی کنیا-
 : دختر زد و گفتي به روزيلبخند.اوردی کم ننیآو
 و شما؟..نامزد پارسا..نمیمن آو-

 : گفتدختره
 ..دوسـ..من تبسمم-

 : مکث گفتیبا کم. را ادامه نداد و با بهت به پارسا نگاه کردحرفش
 ؟ي نامزد کردی؟کیک..نامزد؟تو-
 کرد و ی عصبيتبسم تک خنده ا. نگاهش کردندرهیفقط خ. کدام جواب تبسم را ندادندچی و نه پارسا هنی آونه

 : گفتنیرو به آو
 ..دوست دختر نامزدت..من تبسمم-

 . نگفتيزی را گرفت اما چنی آوي گلوبغض
 : زد و ادامه داديتبسم لبخند.کردی شوك زده به تبسم نگاه مبای هم تقرپارسا

تازه پارسا از من ..میدیرقص..میگردش رفت..می رفتی مهمونگهیبا همد..می داشتی خوبیلی خيمن و پارسا روزا-
   واقعا) کرد و ادامه داديخنده ا..( پسرو تا حد مرگ کتکش زدهی..دفاع کرد
 .. خوب با منو فراموش کرده و اومده با تو نامزد کردهي روزاي چجورمتعجبم

 :دی به سمت تبسم برداشت و غری عصبی شده بود قدمزی صبرش لبري آستانه گری درساپا
 ..میدی رو ندگهی همدشتریمن و تو سر جمع پنج بار ب.. خوبيد کم زر بزن کدوم روزا-
 : رو به تبسم گفتيسپس با لبخند.دی دست پارسا را گرفت و به عقب کشنیآو
پس .. نسبت به تو داشتمي برترهی یعنی که االن من کنارشم نیا..ستی من مهم ني پارسا اصال برايگذشته -

 .. خانم خوشگلهی زور نزنیبهتره الک
 : پارسا حلقه کرد و گفتي دستش را دور بازوسپس

 ..زمی عزمیبر-
 نیاز رستوران که خارج شدند،آو. توانست از نگاهش بخواندی را نميزی چچیه. به تبسم انداختی نگاهمی نپارسا

 . رفتنیدست پارسا را رها کرد و به سمت ماش
 .دی کشیقی نفس عمپارسا
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  توانست رخ دهد؟ی بدتر هم مگر منی از ااتفاق
 : کرد و گفتنیرو به آو. شدنی ماشسوار

 ..بخدا من و تبسم اصال-
 : حرف پارسا را قطع کرد و با بغض گفتنیآو
 .. رو ندارميزی چچی هتیاالن ظرف.. خونهمیبر..باشه-
 را روشن کرد و نی بود، کرد و ماشیی آشنانی که مسبب ادای نثار تبسم و شیفحش. انداختنیی سرش را پاارساپ

 !به سمت خانه راند
 . گرفتشی راه اتاقش را پی بدون حرفنیآو

 شی دست هانی مبل نشست و سرش را بيرو. خانه نبودیخدا را شکر کرد که کس.دی کشیقی نفس عمپارسا
 .گرفت

 . پارسا را نکندی هوس به هم زدن زندگگری گذاشت تا دی به وقتش حساب تبسم را کف دستش مدیبا
 . وار تکان دادی را عصبشی داد به مبل و پاهی را تکسرش
 . به اتاقش رفته بودنی بود که آوی ربعکی بایتقر. به ساعت کردینگاه

 : به در زد و گفتچند تقه. قدم برداشتنی بلند شد و آرام به سمت اتاق آوشی جااز
  داخل؟امی شه بیم..نیآو-

 .در را آرام باز کرد و داخل شد.دی را شنینامفهوم "هوم" يصدا
 . بوددهی سرش کشي را تا روشی و پتودهی تختش دراز کشي رونیآو

 : پتو را باال زد و گفتيگوشه . کنار تختش نشستقایدق. و به سمتش رفتدی کشی عصبی نفسپارسا
 خودتو انقدر دی که مربوط به گذشته بوده که نبايزی چيواسه .. نکردميبابا من که کار..؟ياالن مثال قهر-

 !یناراحت کن
 . خواست که سر باز کند و بشکندیدر واقع بغض کرده بود و دلش نم. ندادی جوابنیآو

 ! نهای است مانی که کرده است پشي دانست از کاریخودش هم نم.دی به صورتش کشی کالفه دستپارسا
 از اتاق خارج نی به آوی نگاهمی بلند و با نشیاز جا. را نکشدی حوصله و کم صبر بود که ناز کسی آنقدر بپارسا

    اش را درآورد و دنبالی رفت گوشی ميهمانطور که به سمت در ورود.شد
 . گشتدای شي شماره

 . که کرد،اول از خانه خارج شد و سپس تماس گرفتشیدایپ
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 :دیچی در گوشش پدای شي از چند بوق صداپس
 ؟یخوب..به به سالم آقا پارسا-

 : بدهد گفتدای شی به سالم و احوال پرسی جوابنکهی ابدون
 .. خوامی تبسم رو ميآدرس خونه ..دایش-

 : آمددای متعجب شيصدا
 ؟یستیمگه بلد ن-

 : کالفه گفتپارسا
 ..هیبدو کارم فور.. بلدمابونشویفقط خ-
 : تبسم را دادو سپس گفتي آدرس خانه دایش
 ؟ی خواستی می چيبرا-

 : گفتي با لحن تنددانستی مشی های را مسبب بدبختدای که هنوز هم شپارسا
  به تو جواب پس بدم؟دیبا-
 باال به سمت یآدرس را در ذهنش مرور کرد و با سرعت. شدنیسوار ماش. تلفن را قطع کرديگری بدون حرف دو

 .خانه تبسم راند
*** 

 هفت طبقه ی آپارتمانينگاهش را از خانه . تبسم منتظر مانده بودي خانه ي شد که جلوی می ساعتکی بایتقر
   نی تبسم که در حال باز کردن در بود،بالفاصله از ماشدنیبا د. گرفتینم
 . شد با باز شدن درد،همزمانیبه تبسم که رس. را زدنی ماشریدزدگ. شدادهیپ

 . وارد خانه شد به کمر تبسم داد و خودش همیهل
 : وحشت زده به پارسا نگاه کرد و گفتتبسم

 ؟ی کنی مکاری چنجایتو ا-
 . فاصله اش را با تبسم به صفر رساندپارسا

 : گفتنی خشمگی لحنبا
 ي که مرغاارمی به سرت مییبال..ی رو داشته باشمی قصد خراب کردن زندگای ی بشچمی پاپيبخوا.. تبسمنیبب-

   ي کردي بارو کارنیا.. ندارمی شوخی عليبه وهللا ..هوا به حالت زار بزنن
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 نی به من و آويتبسم بار بعد..ي بار بعدیول.. تونم درستش کنمی نداره میبیع.. باهام قهر کردهنی آوکه
    خرابتوی،زندگی خراب کنموی زندگيبخوا.. برمی آبروتو می بشکینزد

 بودن که نی شدن بعد از کات کردن نگران ای دوست مي با پسری دخترا وقتقبال.. شدهيعجب زمونه ا..کنمیم
   ی االن من دارم  برعکسشو میول..عکسا و شماره شون پخش نشه

 لشی مشت دروغ تحوهی.. دونمیچه م..ی نزننی به آوی وقت زر مفتهی باشم که تو نی همش نگران ادیبا..نمیب
   تو فقط محتاج..یستی نیچیچون ه.. ترسم تبسمیازت نم..يند

 ..ي زحمت نندازيپس بهتره خودتو تو.. کنمیو به تو اصال فکر نم..من االن نامزد دارم..یمحبت
 : به عقب برداشت و گفتیقدم

 ؟یاوک-
 . کوتاه سرش را تکان دادی با مکثتبسم
 : گفتي همانطور جدپارسا

 .. دختر خوبنیآفر-
 :به عقب برگشت و گفت. سمت در رفتبه
 .. برات دارمی خوشبختيآرزو..نمتی بی باشه که مي بارنی آخرنی خواد ایدلم م-

 اش اول یدر گوش. رفتنی و به سمت ماشدی کشیقینفس عم. خارج شد و در را بستيگری حرف دبدون
 . تبسم را پاك کردي و سپس شماره دای شيشماره 

 . حرکت کردالی داني داشتبورد انداخت و به سمت خانه ي را رویگوش
*** 

 : را به سمت پارسا پرت کرد و گفتبی سالیدان
 ..خاك عالم فرق سرت-

 : اش را ماساژ داد و گفتینی اش خورده بود،با دست استخوان بینی در بقای دقبی که سپارسا
 .. زنهی می زر الکادی دونستم دختره میمن چه م-
 : سرش را کج کرد و گفتالیدان
 ؟ي مردی؟می بدون دوست دختر بمونرانی اي توی ماه نتونستهی.. چهیعنی.. خلقت تو موندم پارسايتو-

 : کرد و گفتی اخمپارسا
  کنم؟کاریچ..االن ناراحته.. ول کنزاروی چنیا-
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 : و گفتدی کششی هاشی به ته ری دستالیدان
 من؟اصال شی پيای مي داری چرا هر مشکلی مرد حسابست؟بابایبه نظرت من برم مشاور خانواده بشم بهتر ن-
    شاخه گل بخر ببر پرت کن تو صورتش بگوهی ه؟بروی نظر من چی دونیم

 افتاد؟..ی با ما قهر کنيشما حق ندار..فهی که هست ضعنهیهم
 : گفتي جدی کرد و سپس با صورتی مصنوعي خنده اپارسا

 ..ی که تو چقدر با نمکيوا-
 : زد و گفتبشی به سي گازالیدان
 .. دارهریباور کن تاث-

 : بلند شد و گفتشی از جاپارسا
  کجان؟دی و مهشکایمل.. کنمی مدای پی راههیخودم -
 : بلند شد و گفتشی هم از جاالیدان
باور کن خرج ..رونی رن بی فرت و فرت می آوردن هری بازار گهی.. بندهبی کردن جیطبق معمول در حال خال-
 ..شترهی بدی از مهشکایمل

 : کرد و سپس گفتي خنده اپارسا
 ..گهیمن برم د-
 : گفتي بار دست پارسا را گرفت و جدنی االیدان
اون عاشقه و از هر ..ي بهش حق بددیتو االن با.. تموم شدهزی بده که همه چحیبرو براش توض-

 ..نذار حساس بشه!،حسودتريحسود
 . خارج شدالی داني کوتاه از خانه ی سرش را تکان داد و با خداحافظپارسا
*** 
 :دیچی خواب آلودش در گوشش پيپس از دو بوق صدا. را گرفتنی آوي شماره

 ..الو-
 : کوتاه گفتی زد و با مکثي لبخندپارسا

 ؟يخواب بود..سالم-
 : گفتنیآو
 .. خواستم بخوابمیخواب نبودم،م-
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 : و گفتدی کشنشیی به لب پای زبانپارسا
 رون؟ی بيای مقهی دقهی گم یم..آها-
 : متعجب گفتنیآو
  داخل؟يایچرا تو نم-

 : و گفتدی کشیقی نفس عمپارسا
 !سوال نپرس..گهی دایب-
 : را به دندان گرفت و گفتنشیی لب پانیآو
 .امیاالن م-
 . را قطع کردی گوشو

 ن،چشمی باز شدن در ماشي با صداقهیپس از چند دق. را بستشی داد و چشم هاهی تکی سرش را به صندلپارسا
 . را گشودشیها
 : انداخت و آرام گفتنییش را پاسر. شدنی سوار ماشنیآو
 ..سالم-

 : زد و گفتي لبخندپارسا
 ؟یخوب.. سالمکیعل-
 : گفتنی به سکوت گذشت که آونشانی بي اقهیچند دق. بدون حرف سرش را تکان دادنیآو
 ؟ی داشتيکار-

 : سرش را تکان داد و گفتپارسا
 ..آره-
 : و گفتدی کششی به لب هایپارسا زبان. بودنییاما همچنان سرش پا. منتظر ماند که پارسا حرفش را بزندنیآو
 ..می و سکوت حرف بزنیی تنهاي که تونیی پايایبهت گفتم ب-
 : نگفت که پارسا داديزی باز هم چنیآو
 ی نمگهی به درد همدی دوستيما دو نفر نه تنها برا.. وقته تموم شدهیلی من و تبسم  خي هیقض..نی آونیبب-

   اگر به تو اون..می نداشتی مشترکي نقطه چی ازدواج هم هي بلکه برامیخورد
 .. و ناراحت نشوریبه دل نگ. حسادت بودي زد بدون که از روحرفارو

 : و گفتدی خشک شده اش کشي به لب های زباننیآو



         رمان کوه درد                                                      اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 196 

 ؟ي شدیناراحت نم.. گفت مثال من دوست پسر نامزدتمی اومد می نفر مهی،يخودت اگه بود-
 :بدون فکر سوالش را به زبان آورد. در ذهنش جرقه زدی بالفاصله سوالپارسا

 ؟یدوست پسر داشت-
 : انداخت و آرام گفتنیی سرش را پانیآو
 .. بودمیرستانی که دبیواسه وقت..دو سه تا-

 کرد ی حرف راضنیفقط خودش را با ا. دادیبه خودش نمحق ناراحت شدن را .دی کششی به لب های زبانپارسا
 ! بوده و کله اش باد داشته استیرستانیکه دختر دب

 . به کوچه نشان دادرهی گرفت و خودش را خنی را درآورد و روبه آوی داشتبورد را باز کرد و شاخه گلدر
 :گل را از دست پارسا گرفت و با بغض گفت. آمدشی لب هاي روي بهت زده لبخندنیآو
 ..یمرس-

 : نگاه کند گفتنی به آونکهی سرش را تکان داد و بدون اپارسا
 ..امروزو فراموش کن-
  توانست فراموش کند؟ی مگر منیآو

 . مهم تر بودشی گرفته بود براهی که از پارسا هدي شاخه گل رزی مهم بود،ولشی براتبسم
 .داشت پارسا را دوست او
 .. اعماق وجودشاز

 . کندمی تقسگرانی دنی خواست که پارسا را بی نمدلش
 . پارسا زدي گونه ي رويآرام سرش را جلو برد و با خجالت بوسه ا.دی اول اشکش از چشمش چکقطره
  را ببوسد؟نی آودی او هم باای لحظه هنگ کرد که آکی پارسا

 : سرش را عقب برد و آرام گفتنی آوکه
 .. داخلمی برایب-

 : انداخت و گفتی به آسمان نگاهپارسا
 .. برمدینه با-
 اش را در چشمانش رهینگاه خ. شود که پارسا دستش را گرفتادهی پنیخواست از ماش. نکردي اصرارگری دنیآو

 .دوخت
 . آن نشاندي روي را باال برد و بوسه انی مردد دست آوپارسا
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 : را رها کرد و گفتنی دست آوعی سرسپس
 ..گهیبرو داخل د-
 : از ته دل زد و گفتيلبخند. با عشق به آن انداختی شوك زده دستش را باال آورد و نگاهنیآو
 خداحافظ-

 هیتک. داشت وارد خانه شد و در را بستی همانطور که نگاهش را از پارسا برنمنیآو. سرش را تکان دادپارسا
 .اش را به در داد و باز هم به دستش نگاه کرد

 و به سمت خانه دییسر خوش گل را بو. کردی پوست سردش احساس مي پارسا را هنوز روي لب هاحرارت
 .رفت
*** 
 : لب  گفتری و زدی اش کشیشانی به پی دستپارسا

 ..فتهی کن مهرش به دلم بي خودت کارایخدا-
 دانست ی مرایز. نشدچشی رفتنش پاپری بخاطر دگریصادق خان د. را روشن کرد و به سمت خانه رفتنیماش

    به صادق خان زد ويپارسا لبخند. گذاردی را کج نمشی پارسا پاگرید
 . کردیسالم

 . خان هم متقابال سرش را تکان داد و سالم کردصادق
 . اش آمدی گوشامی زنگ پيصدا.کتش را از تنش درآورد. وارد اتاقش شدپارسا
شماره . ناشناس بودياز طرف شماره ا امیپ. اش رفتی را عوض کرد و سپس به سمت گوششی لباس هااول

 : از طرف تبسم بودامیپ.آنچنان هم ناشناس نبود
در مورد (...)  شاپی کافایفردا ب.. من حرفامو بزنمی و اصال نذاشتي ترسوندي منو اونجورياومد..آقا پارسا"

 "ي شدمونی پشدیشا..میخودمون صحبت کن
 . را پاك کردامی زد و پي پوزخندپارسا

 .. متنفر بودزانی آوي دخترهااز
 !متنفر

 . شدرهی سرش گذاشت و به سقف خری و دستش را زدی تختش دراز کشيرو
 . خواست دست برداردی بود، تبسم نمدای طور که پآن

 : نوشتامیپ. برداشتزی مي اش را از رویگوش. شدزی خمین
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 "..یی جاهی می بردی دنبالت باامیفردا م..سالم"
 : جوابش آمدقهی دو دقبایبعد از تقر. ارسال کردنی آوي براو
 "؟ي چرا انقدر مجهول حرف زدیول..باشه"

 : کردپی و تادی اش کشیشانی به پیدست. زديلبخند
 "ی بمونشی خماري تونکهی ايبرا"
 .دی گذاشت و دراز کشزی مي را رویگوش. خنده هم گذاشت و ارسال کردیموجی اکی

 را شیچشم ها. بوددهی تبسم کشي بود که برایی آمده بود نشان از نقشه هاشی لب هاي که رویثی خبلبخند
 ! هم گذاشت و با فکر به فردا کم کم خوابش برديرو

*** 
 . را زدثی و باز هم همان لبخند خبدی کششی در موهایدست. را مرتب کرددشی خوش دوخت سفراهنیپ

 : نوشتامی پشیبرا. تبسم را حفظ استي خدا را شکر کرد که شماره. برداشتزی مي اش را از رویگوش
 " در منتظرم باش داخل نرويجلو..ی که گفتی شاپی همون کافگهی ساعت دکی"

رو به صادق خان هم که مشغول . گذاشت و به سرعت از اتاقش خارج شدبشی را در جیگوش. کردارسال
 :روزنامه خواندن بود گفت

 ..رونی رم بی منیمن با آو-
 : سرش را تکان داد و گفتقی عمي خان با لبخندصادق

 ..خوش بگذره بهتون-
 . کوتاه از خانه خارج شدی زد و با خداحافظي لبخندپارسا
 . راندی علي شد و به سمت خانه نی ماشسوار

 ي در وروددهیفر.با عجله به سمت خانه رفت. باز شدشی در برایبدون حرف. شد و زنگ خانه را زدادهی پنی ماشاز
 : گرم گفتیا لحنرا باز کرد و ب

 ..سالم پسرم-
 : را داد و سپس گفتدهی زدم و کوتاه جواب سالم فريلبخند

  کجاست؟نیآو-
 : مهربان و مادرانه زد و گفتي لبخنددهیفر
 .. اتاقشهيتو-
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 در حال نهی آي جلونیآو. بار بدون در زدن وارد شدنیا. رفتنی سرش را تکان داد و به سمت اتاق آوپارسا
 .ود بملی ردنیکش

 : داد و گفتی پارسا با تعجب سالمدنی دبا
 !يچه زود اومد-

 : به ساعتش انداخت و گفتی کالفه نگاهپارسا
 ؟يچرا آماده نشد-
 : انداخت و گفتواری دي به ساعت روی نگاهنیآو
 چه خبره کله سحر؟-

 . تختش انداخته بودي که اتو شده رودی را دنیمانتو و شال آو. نگاهش را در اتاق چرخاندپارسا
 ؟ی بپوشي خوای منارویا-

 !امدی بود اما پارسا خوشش نبای رنگش زبیترک..ی مشکي قرمز و مانتویشال
 : سرش را تکان داد و سپس مردد گفتنیآو
 زشتن؟-

 : را باال داد و گفتشی از ابروهایکی پارسا
 ؟یچرا مشک-
 :گفت و دی کشیقیپارسا نفس عم. شدرهی متعجب به پارسا خنیآو
 .. رنگ روشن بپوشهی-
 ها نیکه دور آست. آوردرونی رنگش را بدی سفيمانتو. گفت و به سمت کمدش رفتي کوتاه باشه ای با مکثنیآو

   یمنتظر به پارسا نگاه کرد و وقت. بودپوری اش از جنس گقهیو قسمت 
 : خورد گفتی جم نمشی پارسا از جادید
  لباسامو عوض کنم؟رونی بيریم-

 .ردی را بگزشی آمطنتی آن لبخند شي کرد نتوانست جلویهر چقدر سع. بلند شدشی از جاپارسا
 . از اتاق خارج شدی بدون حرفنیبنابرا. کندتی را اذنی آمد آوی دلش نماما
 رنگ و یبا شال شکالت. بوددهی را پوشدشی سفيمانتو. از اتاقش خارج شدنی گذشت که آوقهی پنج دقبایتقر

    تبسمي کم کردن رويبرا.پارسا سرش را تکان داد.خته سويشلوار قهوه ا
 .! استفاده کندنی بود از آومجبور
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 . از خانه خارج شدندی خداحافظبا
 : شد و گفتنی سوار ماشنیآو
 م؟ی ریکجا م-

 : را روشن کرد و گفتنی ماشپارسا
 .. خوبي جاهی-

*** 
 ی بود و مدام به ساعتش نگاه مستادهی در اينگاهش به تبسم افتاد که جلو. شاپ توقف کردی کافيجلو
 : آمدنی متعجب آويصدا. خلوت بودبایتقر. به اطراف انداختیپارسا نگاه.کرد

  بود؟نجای خوبت ايجا-
 : گرفت گفتی همانطور که نگاهش را از تبسم نمپارسا

 ..می خوب انجام بديقراره کارا-
تبسم بود که ناگهان تبسم سرش را باال آورد و  به رهیپارسا همچنان خ. تبسم نشده بودي هنوز متوجه نیآو

    کهنیآو. کرد که کنار پارسا نشسته بودنی به آوینگاه.چشمش به پارسا افتاد
 شده است،رد نگاهش را دنبال کرد و در آخر نگاهش به نگاه تبسم گره رهی نامشخص خیی پارسا به جادید

    کهیبا بغض.تشوك زده نگاهش را از تبسم گرفت و به پارسا دوخ.خورد
 : را گرفته بود گفتشیگلو
 ..نی خوبت ايکارا-

 انداخت و او را به سمت نی آويپارسا دستش دور شانه ها. داغ شدشی حرفش تمام نشده بود که لب هاهنوز
   رونی از بییصدا. نشاندنی آوي لب هاي روی طوالنيبوسه ا.دیخودش کش

 :دیشن
 ..!ای حیچه ب.. نگاه کننارویا-
 کهی و به تدی بوسیپارسا همچنان او را م. نشان دهدی دانست چه عکس العملی کامال هنگ کرده بود و نمنیآو
    کهیهنگام. کردی نمی کردند اصال توجهی نثارشان مانی که اطرافییها

سپس سرش را . نگاه کردنیدر چشمان غرق در اشک آو.دی به شماره افتاد،سرش را عقب کششی نفس هابایتقر
 . نگاه کرد که مات و مبهوت مانده بودیند و به تبسمبرگردا
 . را روشن کرد و از آنجا دور شدنی ماشپارسا
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 : تند گفتبای تقریبه سمتش برگشت و با لحن. اعصابش بودي رونی کردن آونی فنی فيصدا
 .. نکنهیگر-
 !ختی ری مشی گونه هاي مهابا روی بشی دهانش گذاشت اما همچنان اشک هاي دستش را رونیآو

 ابانی را کنار خنی و ماشدی کشیقی نفس عمنیبنابرا. حالش به خانه شان ببردنی را با انی توانست آوی نمپارسا
    لحنش آرامکردی می که سعی برگشت و در حالنیبه سمت آو.پارك کرد

 : گفتباشد
 ؟ی کنی مهی گرياالن چرا دار-
 خالص شدن از ي که پارسا برایدلش شکست وقت. نگفتيزی دوخت و چابانی نگاه اشک بارش را به خنیآو

 !دشیشر تبسم،بوس
 : را پاك کرد و آرام گفتنی آوياشک ها. و دستش را باال آورددی کشی هوفپارسا

 !شهینگو بدت اومد که اصال باورم نم..ی کنی مهی نکردم که تو گريمن کار-
 .دیشمش چک از چیقطره اشک بزرگ. برگشت و به پارسا نگاه کردبالفاصله

 : زده است،آب دهانش را قورت داد و گفتی که متوجه شد چه حرفپارسا
 .. نداشتمي منظوردیببخش-
 : را به درد آورده بود گفتشی که گلویبا بغض. را پاك کردشی را باال آورد و اشک هاشی دست هانیآو
 ..ومدیبدم ن..آره-
 : سمت پارسا برگشت و ادامه دادبه
 !حالم به هم خورد-
 . اش را به کفشش انداخترهی و نگاه خدی اش را باال کشینی ببآ

 را نی خواست که آویدر واقع اصال دلش نم. نداشتيقصد بد. دادرونی نفس حبس شده اش را با شدت بپارسا
   شانی تبسم را از زندگاهی سي هی خواست که سایفقط م.ناراحت کند

 .بردارد
 گذاشت و صورتش را به سمت نی آوي چانه رشیدستش را ز. آن لحظه هر چه فحش بود نثار خودش کرددر

 . شدرهیدر چشمانش خ.خودش برگرداند
 اش یشانی پي رويمردد،بوسه ا.دی انداخت و او را به آغوشش کشنی آوي کوتاه،دستش را دور شانه های مکثبا

 :نشاند و گفت
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 ..!دیببخش..گهی نکن دهیگر.. نداشتميگفتم که منظور-
  توانست نبخشد؟ی مگر منیآو

  بخشم؟ی نمدی تمام بگوی رحمی کند و او با بی با آن لحن گرم و آرامش بخش از او عذرخواهپارسا
 .. نداشتامکان
 را نی ماشی لبش را به دندان گرفت و بدون حرفيپارسا گوشه . را تکان داد و از آغوش پارسا خارج شدسرش

 .روشن کرد
 . از شر تبسم خالص شدني چه که بود،تا حدودهر
 !نی ناراحت کردن آومتی قبه

*** 
 رونی حلقه به بدی خري برانیآن روز قرار بود که پارسا و آو. شدی به سرعت انجام می عقد و عروسمقدمات

    که شب قبل خورده بود،مسمومی حالش بد بود و ظاهرا با شامنیاما آو.بروند
 ! بودشده

 دی شنی را که منی آوی در پی پي عق زدن هايصدا. مبل نشسته و دستش را به سرش گرفته بوديرو
   با. رفتییبه سمت دستشو. بلند شدشی از جاتیبا عصبان. شدیاعصابش خورد م

 : گفتي و با لحن تنددی رو در کوبی عصبشی هامشت
 ..ي از بس باال آورديمرد..مارستانی بمی برایب-
 ییصدا. خارج شد و به سمت اتاقش رفتیی جان بود از دستشوی ببای که تقرنیآو. کوتاه در باز شدی مکثبا

 : آمددهیفر
 ..مارستانی بمی مادر لباساتو بپوش برنیآو-

 را باز کرد و نیدر کمد آو.دستش را گرفت و دنبال خودش به داخل اتاق برد. قدم برداشتنی به سمت آوپارسا
   ي کرد و شال را هم رونیمانتو را به زور تن آو. را در آوردییشال و مانتو

 . انداختسرش
 : و گفتدی کششی به چشم های دستنیآو
 ..حالم بده-

 : گفتی عصبپارسا
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 نمیا..يگوش که نداد.. اسف،موندهی کثچاشیچقدر بهت گفتم ساندو.. خودتهریحالت بده؟همش تقص-
 !عاقبتش
 . بلند کرد و از اتاق خارج شدی را مانند پرکاهنیآو انداخت و شی زانو هاری را زدستش

 : آمد و گفترونی خانم بالفاصله از آشپزخانه بدهیفر
 .. من لباس بپوشمدیصبر کن-

 : منتظر ماندن را نداشت گفتي حوصله گری که دپارسا
 .. زنمیبهتونم زنگ م..ی عمو علمارستانی برمش همون بیم..نیای شما بستی نيازینه ن-

 عقب نشاند و خودش سوار ی صندلي را رونیآو. باشد از خانه خارج شددهی منتظر پاسخ فرنکهی بدون اسپس
 .شد
 : خودش را باد زد و گفتنیآو
 ..نییگرمه پنجره هارو بکش پا..گرمه-

 . دادنیی و تمام پنجره ها را پادی کشیپارسا هوف. دهانش گذاشتي را رودستش
 . راندمارستانی ب باال به سمتاری بسی با سرعتسپس
 !! که چندبار وسط راه مجبور به توقف شدبماند
 چانه اش زده بود ریپارسا دستش را ز. تخت افتاده بودي هوش روی ببای از شست و شو دادن معده اش،تقرپس
    گود افتاده بود وشی چشم هاری کرد که زی نگاه مینی به آورهیو خ

 .زدی مي به زردرنگش
 . مجدد دادی بلند شد و سالمشیاز جا.ردی بگنی باعث شد که نگاهش را از آوی عليصدا

 : گفتنی به آوی نگاهمی سالم تکان داد و سپس با ني با لبخند سرش را به نشانه یعل
 .. چه حال و روز خودش آوردنیبب-

 : اش گرفت و گفتیشانی دستش را به پپارسا
 .. حس شدنی اون ضعف کردم، دست پام بيمن به جا..اال خورد آورد بیاز صبح هر چ..نی دونی نميوا-
 . نگفتيزی زد و چي لبخندیعل

 .پارسا هم متقابال نشست و نگاهش را به قطرات سرم دوخت. نشستی صندلي رونی آوکنار
*** 

 : و گفتدی کشنی به سر آویدست. را انجام دادصی ترخي کار های شد،علداری که بنیآو
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 ..ي و تو رنگ به رو ندارتهی عروسگهیچند روز د-
 : صورتش گذاشت و گفتي دستش را رونیآو
 .. زنمی نمچی وقت لب به ساندوچی هگهید-

 : کرد و گفتی اخمپارسا
 .. واقعاینوش دارو پس از مرگ سهراب؟خسته نباش-
 : با لبخند به پارسا نگاه کرد و گفتیعل. نگفتيزی انداخت چنیی سرش را پانیآو
 !ي ضعف داره هم تو خسته شدنیهم آو.. خونهنیبر-

 خارج مارستانی کوتاه از بی حلقه کرد و با خداحافظنی آويدستش را دور بازو. سرش را تکان دادپارسا
   با.سپس خودش هم سوار شد. شودنی کمک کرد تا سوار ماشنیپارسا به آو.شدند
 : را ماساژ داد و گفتش،چشمانشی انگشت هانوك

 م؟ی بخورییا غذهی می برستیگرسنه ات ن-
 : صورتش را جمع کرد و گفتنیآو
  خورهی غذاس به هم میحالم از هر چ..اه نه-

 . آمدیخودش هم خسته بود و خوابش م!بهتر. نگفتيزی انداخت و چنی به آوی نگاهمی نپارسا
 : را روشن کرد و گفتنیماش

 .دی خرمی برمی کنی وقت نمگهیامروز د.. رسونمت خونتونیم-
 . رد و بدل نشدنشانی بیتا خانه حرف. سرش را تکان دادنیآو

 ! داشتي بديکالفه شده بود و دلشوره . کندی مبشانی دارد تعقی کرد که کسی مدام احساس مپارسا
 . خانه متوقف کردي را رو به رونی ماشپارسا
 : گفتنی شود آوادهی پنکهی از اقبل

 .. رمی نشو خودم مادهیپ-
 : کرد و گفتی اخمپارسا

 .بذار کمکت کنم..يضعف کرد-
 : به پارسا زد و گفتيلبخند. شدادهیخودش در را باز کرد و پ. لجباز بودنی آواما
 .. کردمتتی اذدیببخش-

 : زد و آرام گفتي هم متقابال لبخند محوپارسا
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 .. ندارهیبیع-
 ادهی پنیبالفاصله از ماش.شدی مشتری پارسا هر لحظه بيدلشوره . دور شدنی شالش را درست کرد و از ماشنیآو

    بود که در سرش زدهی مانند ناقوسنی ماشي هاکی الستغی جيصدا.شد
 . شدیم

 . زدادی و همزمان نامش را فردی دونیپارسا به سمت آو.شدی تر مکی هر لحظه نزديصدا
 . او را به جلو پرت کردبای به کمرش داد و تقری محکمهل

 ..اه کرد نگشی هانی و سرنشنی و به ماشبرگشت
 .. زده بودخشکش

 .. حرکت نداشتتوان
 . شدی تر مکی فرد آشنا هر لحظه به او نزدریتصو

 .. افتادنی زمي رونیبعد از ترمز کردن ماش.دیچی در تمام تنش پیی درد طاقت فرساهی از ثاني کسردر
 .. احساس کردشی هاقهی گرم را از کنار شقیعی مازشیر

 .. صدا را دادنی شد به آن لقب واضح تری بود که مقشی عمي نامفهوم بود و فقط نفس هاشی براصداها
 .. دادندی سرش بودند و تکانش مي که باالدی را دیی آشناي وحشت زده ي هاچهره

 .. مطلقیکی اسم در ذهنش آمد و تارکی در آن لحظه فقط اما
 "ایکتوریو"

*** 
 . شدادهی را باز کرد و پنی بهت زده، در ماشایکتوریو

 . سستش را به جلو برداشتي هاقدم
 . افتاده بودنی زمي غرق در خون پارسا،عشقش روجسم

 . را که قصد کشتنش را داشتي آن دختریحت.همه را کنار زد.دی سرش دوي باالبه
 . که قراره بود همسر معشوقه اش باشدی کسهمان

 .د پارسا بری لرزانش را به سمت صورت خوندستش
 . دستش با پوستش برخورد کردکف

 ! سرد بود و خونش گرمپوستش
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 که دی کشیغی اش بود،جی فرد زندگنیزتری دستش که متعلق به عزي خون رودنی را باال آورد و با ددستش
 .گوش فلک را کر کند

 : زدزجه
-My love,wake up please 
 "عشقم پاشو لطفا"
 . گرفتشی پارسا را در مشت هاي قهی

  دست خودش نبودشیا هکار
 :دی کشغی جدی لرزی هرچه، همانطور که بدنش به شدت مای بود ی شوك عصباز
-You can't leave me 
 "ی منو ترك کنی تونیتو نم"

 . زدی و نفس نفس مدی لرزیاما همچنان چانه اش از بغض م. قطع شدشی هااشک
 : آرام گفتیی گرفت و با صداشی پارسا را در دست هاصورت

-You shouldn't leave me alone 
 "ي منو تنها بذاردیتو نبا"
 کرد،به صادق ی مهی که کنارش زانو زده بود و گري توجه به دختریب. مانده بودرهی بهت زده به پارسا خنیآو

   تی کرد،به جمعی که قلبش را گرفته بود و شوك زده به پارسا نگاه میخان
 رد،دستی نبود که با اورژانس تماس بگی کسین جمع شده بود و حت که دورشایی ناآشنادی آشنا و شادیشا
 :دی کشغی را به سرش گرفت و جشیها
 پـــــارســـــــا-

*** 
 رد؟ی را بگشی اشک هازشی ري توانست جلوی ممگر
 د؟ی و آخ هم نگوندی توانست جسم غرق در خون پارسا را ببی ممگر

 ! را بغل کرده بودشی در اتاق عمل نشسته بود و زانوهاپشت
 . دستانش گرفتانی را کالفه مسرش
 .زده بودند "ورود ممنوع" عالمت شی که روي به آن درلعنت

 . آمدی باال نمنفسش
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 . از هر چه که بودای بغض از
 ! شدی نمباورش

 ! است و در اتاق عملمارستانی تخت بيعشقش،مردش،رو
 چرا؟

 .. نجات دادن جان اويبرا
 :در دلش گفت..  شديارام از چشمانش جار باز ارام شی هااشک

 ..تازه به دستت آورده بودم..تنهام نذار..پارسا-
 .. بلند شد و به سمتش رفتعی آمدن دکتر،سررونی باز شدن در اتاق عمل و ببا

 : خشک شده اش را گشود و با بغض گفتي هالب
  شد؟حالش خوبه؟یچ-

 : جا به جا کرد و گفتشی چشم هاي را رونکشی درهمش،عي  با آن اخم هادکتر
 ؟یهمراهش-

 :دی بکشادی را دور گردن دکتر حلقه کند و فرشی خواست دست های مدلش
 "جواب سوالمو با سوال نده"

 : و گفتدی را در آغوشش کشنیآو. جلو آمدیعل. آنقدر ضعف داشت که به تکان دادن سرش اکتفا کنداما
 عملش چطور بود؟-

 : کوتاه گفتی با مکثدکتر
 ي رفت توماری متاسفانه بیول..می تالش خودمونو کرديما همه .. به جمجمه وارد شدهيدی شداریضربه بس-

   دیبا..نهیی هم فعال پاشیاریسطح هوش.. به بعدش دست خداستنجایاز ا..کما
 ! خوانی می خدا و خودش چمینی تا ببمی بمونمنتظر

 . رفتیاهینش س چشمايجلو.شدی نامفهوم مشی دکتر رفته رفته برايصدا
 .. نهنه
 .. دادی پارسا از از دست نماو

*** 
 : آب دهانش را قورت داد و گفتیعل
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 ی شنوه،لمس می می باهاش حرف بزنی دخترم اون وقتیول.. کماستيپارسا تو..درسته االن..باباجان..نیآو-
 ! برهی نمشی رو از پي کردن تو کارهیباور کن گر.. کنهیکنه،احساس م

 :خت،گفتی ری بود و اشک مرهی خشی همانطور که از پشت به پارسانیآو
 شش؟ی برم پذارنیم-
آرام به . به عقب برداشت و نگاهش را از پارسا گرفتی قدمنیآو. محزون سرش را تکان دادي با لبخندیعل

 . قدم برداشت و داخل شدوی ی سيسمت آ
 .دی مخصوص را پوشلباس
 .ستادی تخت پارسا اکنار

 ..ندی ببی حالنی کرد که پارسا را در چنی تصورش را هم نمیحت وقت چیه
 .. بوددهی پررنگش

 ..دی کشی کمک دستگاه نفس مبه
 .. شکسته بودشی و پاهادست

 .. خراش برداشته بودصورتش
 : نشست و گفتی صندليآرام رو. را گرفتشی باز هم گلوبغض

 ..سالم-
 . شکستی دستگاه ها بود که سکوت را ميفقط صدا.دی نشنیپاسخ. ماندمنتظر

 : دست سرد پارسا گذاشت و گفتيرو. را باال آورددستش
 ؟ي دیواکنشم نشون م..ی کنیبابا گفت احساس م-

 : و ادامه داددی اش را باال کشینی بآب
  زد بهت؟نی با ماشی کی دونیم-

 ... زنده استشی شدنشان نشان از آن بود،که پارسانیی دستگاه دوخت که باال و پاي را به خطوط رونگاهش
 :گفت. کبود بودشی چشم هاریز. و به پارسا نگاه کردبرگشت

 کرد یمکث..(یهمون که گفت.. دخترم باهاش بودههی.. فکر کنمدهیویاسمش د.. پسر دورگه پشت فرمون بودههی-
 ! دوست دخترت بودهیگفت) و با بغض ادامه داد

*** 
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در واقع . کردی نمی افتاده بود و او اصال توجهشی شانه هاي رورش،یشال حر. را بغل کردشی زانوهاایکتوریو
 ! مهم نبودشیبرا

 .. کردی نمتشی و نمور بازداشتگاه اذکی تاريفضا
 .. کردی به شدت قلبش درد ماما

 . که ناخواسته مرتکب شده بودي کرد از کاری مدرد
 .. اشی فرد زندگنی رساندن به محبوب تربیآس

 . پارسا بودي دهی و رنگ پری بست،صورت خونی چشمانش نقش مي که جلويری تصوتنها
 ..اوردی سر پارسا بیی خواست بالی نماو
 .. شودی دانست هرگز پارسا متعلق به او نمی ماو
 . تجسم کندی حتای ندی را کنار پارسا ببيگری خواست شخص دی دلش هم نماما

 .. سرش خراب شدي روای خبر نامزد شدن پارسا را به آنها داد،دنمزی که جیهنگاه
 .. شددهی هم کشی تا مرز خودکشیحت
 .. او را آرام کرددیوی داما
 . گرفتمی او ابراز عالقه کرد و گفت که انتقام قلبت را که پارسا شکست، از نامزدش خواهبه
 ! زدی حرص مشتری انگار از او بدیوی مخالفت کرد،اما داو
 ..دیای سر پارسا بیی خواست بالی نموا

 . پارسا را دوست داشتاو
 ..او،او،او

 ! نه؟ای دانست که پارسا زنده است ی نمی حتاو
 ! نه؟ای کشد ی منفس
 .دی از چشمش چکی درشت اشکي قطره
 . را از دور گردنش برداشتری حرشال

 ..! انجام دهدي قرار است چه کارقای دانست که دقیخودش هم نم. کردنگاهش
 . را دوباره دور گردنش انداخت و گره زدشال
 .. کردی را تنگ و تنگ تر مگره

 .. کرد سرش در حال انفجار استی ماحساس
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 . دوم را هم زد و سفت کردي گره
 .. و سفت ترسفت
 . به گزگز افتادشیش،سرش،پاهای هادست

 .. بودمانی که کرده بود پشياز کار. توانست نفس بکشدینم
 .. جان شده بود و توان باز کردن گره را نداشتی بشی هادست

 . افتادنی زمي روژنی کمبود اکساز
 . شدی خارج مشی خرخر کردن از گلوهی شبیی کمک خواستن فقط با صداي براشی هاادیفر
 .. و تار شدرهی مقابل چشمانش تایدن
 ! عمرش بودي نفس هانی آخرنیا

*** 
 . کردی به پارسا نگاه مرهی چانه اش گذاشته بود و خری را زشی هادست

 .. تر شده بوددهی که گذشته بود،پارسا رنگ پري هفته اکی نی ادر
 .. بلند شده بودششی رته
 .. افتادی هم روز به روز گود مشی چشم هاریز
 .. شدی الغرتر هم مو

 : را به دندان گرفت و گفتنشیی پالب
 ..خوابالو-

 توانست با پارسا ی کرد و تا می دکتر عمل مي به گفته دیبا. دادی اش را به صندلهیتک.دی کشیقی عمنفس
 . کردیصحبت م

 . افتاده بودندی بد و ناخوشاي هفته فقط اتفاق هاکی نیدر ا. فکر کردیکم
 ..ایکتوری کردن ویخودکش

 ..مارستانی شدن صادق خان در بيبستر
 ..الی داندی شدیافسردگ

 ..دی کشیهوف
 .. شودالیخی گرفت اتفاقات بد را بمیتصم

 ..دی رسی به ذهنش نميزی کرد چی چه فکر مهر
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 : دهانش را قورت داد و گفتآب
 نی تو بودمو اي من جا؟کاشياری بال رو سر خودت بنیارزشش رو داشت به خاطر من ا.. بهت بگم آخهیچ-

 ..دمی دیحال تو رو نم
 يلبخند.شدی منیی باال و پادنیارسا دوخت که با نفس کش پي نهی سينگاهش را به قفسه .دی کشیقی عمنفس

 :زد و گفت
 نیی اش باال پانهی قفسه سمینی ببمی کردی نگاه ممی رفتی مدی خوابیخانم جون که م..می بچه بودی وقتادتهی-
   ی روز عصر که خانم جون مهی ادتهی!  نهای زنده اس مینی نه؟ببای شه یم

 بعدش ی،ولياولش قبول نکرد..می کني فوتبال بازمی امروزو برهی نی بخوابه،اومدم بهت گفتم که همخواست
    و توسادمی وایالی خي دروازه ي توشهیمنم مثل هم..ي و اومدي شدیراض

 خانم يدی که فهمی وقتادتهی) بغض کرد و ادامه داد..(ي کردی قصد توپ رو به سمت دست و پام شوت ماز
   ری همش تقصی؟گفتيدی نشده چقدر سرم داد کشداری بگهی و ددهیجون خواب

 ..منه
 : کرد و گفتي خنده اهی بغض و گرانیم
 !ي کردی مدادی باال چشمت ابرو،دادو بگفتنیتا بهت م.. هم عادتت بودیاز بچگ-

 : و گفتدی اش را باال کشینیآب ب. خوردزی چشمش لي از گوشه ی اشکقطره
 ..ری بخادشی-
 ! خارج شدوی ی سي سست از آییبلند شد و با گام ها شی جااز

*** 
 .. ماه گذشته بودکی
 ! عمر گذشتکی که اندازه ی ماهکی

 : دکتر دادي و گوشش را به حرف هادی کشیقی نفس عمنیآو
 یلی ده،خودش خی بهت واکنش نشون مي اگهی دزی هر چای ضربان قلب ،بای زنی باهاش حرف می وقتنکهیا-

 .. نشودینا ام!خوبه
 : لب گفتمری زنیآو
 .. شمی نمدیمن نا ام-
 : زد و گفتی مصنوعيلبخند. بلند شدشی جااز
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 .. دکتريممنونم آقا-
 . بلند از اتاق خارج شدیی با گام هانیآو. محو زدي معالج پارسا هم لبخنددکتر

 . گرفتشی را در پوی ی سي راه آشهی هم مانند همباز
 . بلند شدشی از جانی آودنی با دالیدان
 : محزون گفتی لحنبا
 ..تو برو استراحت کن.. هستمششیمن پ-
 : تکان داد و گفتنی سرش را به طرفنیآو
 ..ستمیخسته ن-
 ! بود،به خودش لعنت فرستاددهی که به صورتش کوبیی هایلیباز هم به خاطر س. به پارسا انداختی نگاهالیدان

 ..! را باز کندشی پارسا التماس کرد که چشم ها دست سرد پارسا گذاشت و در دلش بهي را رودستش
 : گفتنی کوتاه برداشت و رو به آوی را با مکثدستش

 ..ذارمیتنهات م-
 : لب گفتری را جمع کرد و زشی لب هانیآو. خارج شدوی ی سي از آسپس

 ! درستشهنیا..ذارمیتنهاتون م-
 . سمت پارسا رفت و همزمان سالم گفتبه

 . نشستکنارش
 . بوددی ته کششی هاحرف

  گفت؟ی چه مدیبا
  کرد؟ی مفی چه،از که تعراز

 : پارسا گفتي دهی به صورت رنگ پررهی تخت گذاشت و خي لبه ي اش را روچانه
 گفت؟گفت که تو رو ی بهم چی دونیم.. کرد مثالحتی نصیاونم کل..می حرف زدیکل..امروز دوستم زنگ زد-
   گفت من..يای وقت به هوش نچیگفت که ممکنه تو ه.. شمالیخیب

 .. زننیحرف مفت م..گهی دستنیعاشق ن)  محزون زد و با بغض گفتيلبخند..( تو نذارمي رو پامیجوون
 : وصف حالش بودبی را زمزمه کرد که عجی لب،آهنگریز. دادی اش را به صندلهیتک
  شهینم"

 شهی که زندگی گذره آدم از اونی ممگه
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  شهی ساقه هاش خسته مي از زردشهی رمگه
  جون چشاتبه
 " جون ندارم که بگمگهید

به . پارساي واکنش نشان دادن هاشهیباز هم مانند هم. دستگاه آمديصدا. خوردزی از چشمانش لی اشکقطره
 !شی درد و دل هاش،بهی اشک هاش،بهیحرف ها

 . را به دندان گرفتنشیی پالب
 . دهدی گونه تقاصش را پس منی ا مرتکب شده است که داردی دانست چه گناهینم

 !هی هدی کردند،حتی مدشی نا امهمه
 .گذاشتی مری اش تاثهی روحي هم روحانهی راحله و ریشگی همي هاهیگر

 ي ها خنجرنی ايهمه .. بخت شداهی دخترم سدی گوی با خودش مدی شنی منکهی مادرش،اي غمزده ي هانگاه
 !دشیبودند بر قلبش،بر ام

 .شدی مختهی رشی روش گونه هاشی هااشک
 : کرد و گفتيتک خنده ا.به پارسا نگاه کرد.دی اش را باال کشینی بآب
 ..ایای به هوش بيدو روز مهلت دار-

 . عادت کرده بوددنی به نشسته خوابگرید. را بستشی هاچشم
*** 

 .. را به آسمان دوختنگاهش
 .. بودي ابرهوا

 .ردی باران بگگری دي قهی ممکن بود تا چند دقو
 !کرد "ها" دهانش گذاشت و ي را روشی هادست

 . از سرما سرخ شده استشهی اش مانند همینی دانست که نوك بیم
 . گرفتشی کرد و راه خانه را در پشی پالتوبی را در جشی هادست

 . گرفتی کرد و دوش می را عوض مشی لباس هادیبا
 :دی را شني پسري کننده تی خش دار و اذيصدا

 ؟ی خانومییچرا تنها-
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 بود ی که به ظاهر تاکسینی اعتنا به ماشی نشان نداد و بیاما عکس العمل.حالش به هم خورد "یخانوم" لفظ از
 .دست تکان داد و سوار شد

 . داد به پنجرههی خانه را داد و سرش را تکآدرس
 . تکان دادی تاکسي که به قصد سوار شدن دستش را جلودی را دیزن
 : آب دهانش را قورت داد و گفتنیآو. توجه رد شدیه ب راننداما
 .. خواستن سوار شنیآقا اون خانوم هم م-

 : انداخت و گفتنی به آوی نگاهنهی از آمرد
 ..ستمی نیمن تاکس-

  و مسافر کش نبود،پس چرا او را سوار کرده بود؟یاگر تاکس. قفل کردمغزش
 : آمد گفتی که از ته چاه در مییبه صدا. حس شده اندی شل و بشی کرد دست و پاهای ماحساس

 .. شمی مادهیمن پ-
 : انداخت و گفتنی به آوی نگاهنهی زد و باز هم از آي لبخندمرد

 ! رسونمتونیبارونه،م-
 :دی کشغی جاری اختی بنیآو
 .. شمی مادهیگفتم پ-

 : گفتي کرد و با لحن تندی بار اخمنی به ظاهر راننده امرد
 !ی سوار نشی خواستیم-
 : باز کرد و گفتمهی را ننی در ماشنیآو
 ..ف نگه دار*ر* شیب..نگه دااار..نیی پرم پای ميبخدا اگه نگه ندار-

 . نداشتي هم اثري زدن قفل مرکزگرید. ادامه دادرشی نکرد و به مسی باز هم توجهمرد
 نی ادنیراننده با د. گذاشترونی را بشی پاکیدر را کامل باز کرد و . را گرفته بودشی از ترس، بغض گلونیآو

 :دی کشادی فرنیکار آو
 ..ی روانيدختره -

 ! اش گرفته بودهیگر..دنی شد و شروع کرد به دوادهی بالفاصله پنیآو. نگه داشتابانی را کنار خنیماش
 شیصورتش را با دست ها. نشستی درختری از خطر دور شده است، زی کافي که مطمئن شد به اندازه یهنگام

 ! اش را سر دادهی بلند گرییقاب کرد و با صدا
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 .. دانستی را نملشی هم دلخودش
 .. کردی مهی گراما
 .. اش باشدی نبود که حامی کسنکهی از ادیشا

 :دی را شنی زنيصدا
  افتاده؟یدخترم اتفاق-

 : بلند شد و همزمان گفتشیاز جا. صورتش برداشتي را از روشی هادست
 .نه-
 ! به خانه برودادهی پيد،پای داد در آن باران شدحی نکرد و ترجيگری دی تاکسچی اعتماد به هگرید

 !دی دونهی در درآورد و به سمت شومي را همان جلوشی خانه که شد،پالتووارد
 به صورت خودش زد و یلی بود،سدهی که مانند موش آب کشلی در آن شکل و شمانی آودنی خانم با ددهیفر

 :گفت
  شده؟ی مادر چنیآو-
 : لرزان گفتیی آب دهانش را قورت داد و با صدانیآو
 ..امی بادهی نبود،مجبور شدم پیتاکس-
 : نشست و گفتنی خانم کنار آودهیفر
 ي رویسرما خوردگ) انداخت و ادامه دادنی آوي به سر تا پاینگاه..( دخترمي زدیخب به بابات زنگ م-

 !شاخته
 : اش گذاشت و گفتیشانی پي را رودستش

 .. متنفرمزییاز پا-
 : زد و گفتي خانم لبخنددهیفر
 !ی گی منوی اوی اومدای به دنزییخوبه پا-
 بالفاصله دهیاما با نگاه فر. نشستشی لب هاي روي است،لبخند محويزیی پارسا هم پانکهی فکر به ابا

 .. نثار خودش کردییای حیلبخندش را جمع کرد و در دل،ب
 .. بوديزیی پاپارسا

 .. بودیآبان
 ..آبان 29
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 !گری ماه و چند روز دکی یعنی
*** 

 ی درد مشی سوخت،گلویتمام تنش در تب م. نکردی توجهمارستانی نرفتن به بي برای و علدهی فري اصرارهابه
    پارسادنی توانست از دی حال نمنیاما با ا.. کردیکرد،سرش درد م

 !بگذرد
 .دی کوبی اش منهی در سجانیقلبش با ه. شدوی ی سي آوارد
 !دی روز باالخره عشقش را دکی از بعد

 : شاد گفتی لحنبا
 ..سالم-
 . دست پارسا گذاشتي دستش را روشهیمانند هم. سمت پارسا رفتبه
 .. دستش،متعجب و بهت زده نگاهش را به پارسا دوختری زیفی حرکت ضعبا

 . دهانش را قورت دادآب
 !دی را نشنی بوقچی هياما او صدا. زندی نشان دهد،دستگاه بوق مماری که بی بود که هر عکس العملدهیشن

 . را گرفتشیباز هم بغض گلو. را به دست پارسا دوختنگاهش
 . به پارسا نگاه کردرهی خي نشست وچند لحظه ای صندليرو

 . پارسادنی نفس کشي را بست و گوش داد به صداشی چشم هاسپس
 .. بودی لذت بخشي صدابیعج
 . شدی تنفس ها،با کمک دستگاه انجام منی افسوس که ا وفی صد حاما

 : زد و گفتنی آوي به رويلبخند.  پارسا را چک کندیاتی و عالئم حتی آمد تا وضعپرستار
 !ي نبودروزید-
 : محزون زد و گفتي لبخندنیآو
 ..سرما خورده م-

 . نگفتيزی زد و چي ساله بود،لبخند28 ای 27 بای تقري که دخترپرستار
 ! به پارسا شده بودنی آودی شدي عالقه ي چند ماه،کامال متوجه نی ادر
 .نگاهش را از پرستار گرفت و به پارسا دوخت! دی پرشی از جانی که دستگاه داد آوی بوقي صدابا

 . کرد نفسش بند آمده استی ماحساس
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 . خارج شدوی ی سيز آ کنار تخت را فشار داد و به سرعت اي باز پارسا دکمه مهی ني پلک هادنی با دپرستار
 . را باز کندنشی سنگي داشت پلک های کرد که سعی نگاه میی مسخ شده به پارسانیآو

 . بلندش کردی صندلي را گرفت و از روشی بازویکس
 ! شدندوی ی سي و پرستارها وارد آدکتر

 . شد تا مانع از افتادنش شودواری حس شده بود،دستش را به دی تمام تنش شل و بگری دنیآو
 . اش به دکتر بودرهی همچنان نگاه خاما

 . نگاه کردنی به آوقی عمي سرش را برگرداند و با لبخنددکتر
 . شدری سرازشی هااشک
 . بودی دکتر نشان از خبر خوبلبخند

 ! خوبیلیخ
*** 
 .کردی به شدت درد مسرش

 . حس بودی بدنش کوفته و بتمام
 . رفتی افتاد و تا مرز خواب می هم مي روشی پلک هامدام

 ! کردی ماندن مداری اطرافش،خودش را وادار به بي با صداهااما
 :دی نامفهوم دکتر را شني تا حدوديصدا

 .. پسرميخوشحالم که بهوش اومد-
 . را نداشتی عکس العملچی هتوان

 : زد و گفتشی به رويدکتر لبخند. گنگ بودشی در ذهنش برااتفاقات
 ه؟ی اسمت چی دونیم-

نامش را ! کندهی هر روز و شب نامش را بخواند و او فراموش کند؟نامش را بخواند و گری شد کسی ممگر
 ..بخواند و بخندد

 : آمد گفتی که از ته چاه در میی خشک شده اش را گشود و با صداي هالب
 ..پارسا-

 :برگشت و به پارسا گفت.بود ستادهی انداخت که ته اتاق انی به آوینگاه. تر شدقی دکتر عملبخند
  متاهل؟ای يمجرد-
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 .نیآو..نامزدش بود.. کردی مهی کرد،گری زد،درد و دل می سرش حرف مي که در تمام روز ها،باالیکس
 . قلبش باال رفته بود،ضربانيگری دزی هر چای نی فکر آواز

 : دهانش را قورت داد و گفتي نداشته آب
 !دارم..نامزد-
 ! بودی عالنی بود و اادشیاو را . نشستنی آوي لب هاي رونی غمگي آن طرف،لبخنددر

  مهربان زد و گفت؛ي لبخنددکتر
 اد؟یخوابت م.. هم خوبیلیخ-

 . آمدی مخوابش
 !اری هم بسآن

 . بوددیی را باز و بسته کرد که نشان از تاشی پلک هانی خشک شده بود بنابراگردنش
 :ت و گفت دهان پارسا گذاشي را روژنی ماسک اکسدکتر

 ..بخواب-
 .. بودی کلمه کافنیهم

 ! خوابش برددهی نکشهی آرام چشمانش را بست و به ثانپارسا
 . باز کردی را به آرامشی هاچشم

باز هم همان سر درد را . دهانش برداشتي را از روژنیماسک اکس. نبودیکس. را در اتاق چرخاندنگاهش
 . شده بوديادآوری بود و خاطراتش دهی تصادف را در خواب ديلحظه .داشت
 .یکی و ودیوی دي وحشت زده ي چهره

  خودش متنفر بود؟از
  مرتکب شده بود که قصد کشتنش را داشتند؟ی چه گناهمگر

 . آمدی نه،که آنقدر خوابش مای دانست اثر آرام بخش هاست ینم. را بستشی هاچشم
چقدر شکسته شده . صادق خان زدي محو به رويخندلب. را باز کردشی هاد،چشمی باز شدن در را که شنيصدا
 !بود
 .دیای کرد که به سمت پارسا بی دست صادق خان را گرفته بود و کمکش م،یعل

 .دی کشریخواست بلند شود که ستون فقراتش ت. معذبش کرده بوددنی کشدراز
 : بالفاصله گفتیعل
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 ..ي خواد بلند شدینم-
 . پارسا نشست،کناری صندلي روصادق خان.دی درد کشي از روی نفسپارسا
 . حرف تمام صورت پارسا را از نظر گذراندبدون

 ! محوي پارسا است،با چشمان باز و لبخندنی خواست باورش شود که ایم
*** 
 . شده بودکالفه

 .. وسط کم بودنی ازی چکی
 ! کردی را کنارش احساس نمی کسیشگی همحضور

 ! بودامدهی ندنشی دي هنوز برانیاو را به بخش آورده بودند و آو. روز گذشته بودسه
 .دی را به صورتش کششی هادست

 .خوردندی دوخت که با شدت به پنجره می تخت نشست و نگاهش را به قطرات بارانيرو
 . در اتاق بالفاصله به عقب برگشتي صدابا

 :لرزان گفت ییبا صدا.دیکوبی اش منهی امان در سی بقلبش
 بله؟-
  تو؟امی شه بیم+
  آمدشی لب هاي روي لبخندشی صدادنی شناز

 : و گفتدی کشیقی عمنفس
 ..آره-
  توانست لبخندش را پنهان کند؟یمگر م. وارد شدنی باز شد و آودر
 : تخت نشست و گفتيکنارش رو. زد و به سمتش آمدي هم متقابال لبخندنیآو
 !خوشحالم که حالت خوبه-

 : نشاند و گفتنی آویشانی پي رويبوسه ا.دی انداخت و او را به آغوشش کشنی آوي دستش را دور شانه هاپارسا
 ..يچقدر الغر شد-
 : گفتي بالفاصله از آغوش پارسا خارج شد و با اخم محونیآو
 ..اصال هم الغر نشدم.. نگونوی ایه-

 . نگفتيزی زد و چي لبخندپارسا
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 . حرف بزند و او گوش کندنی خواست آویدلش م.ت هم نگاهش را به پنجره دوخباز
 . کند و او گوش کندفی شان تعری از خاطرات بچگنیآو

 . نداردی فرقچید،هی خواد بگوی چه مهر
 منوال گذشت که پارسا کالفه نی به همیقیدقا. شده بودرهی رخ پارسا خمی زد و فقط به نی نمی حرفنی آواما

 :گفت
 ..حرف بزن-
 : را باال داد و گفتشی متعجب ابروهانیآو
  بگم؟یچ-

 : اش زد و گفتیشانی دستش را به پپارسا
 ؟يکجا بود-
 :پارسا ادامه داد.نی هم تعجب آوباز
 ؟ي سه روز کجا بودنیا-
 : آرام گفتییبا صدا.کردی درد مشیهنوز هم گلو. آب دهانش را قورت دادنیآو
 ..سرما خورده بودم-

 : کند ناخودآگاه گفت فکرنکهی بدون اپارسا
 !یتب داشت-
دستش را باال آورد و نگاهش . را در ذهنش داشتيزی لمس چياما خاطره . حرف خودش تعجب کرداز

 . کردی را هنوز احساس مییحرارت دست ها.کرد
 : را پاك کرد و گفتشهی شيبخار رو.به کنار پنجره رفت. بلند شدشی جااز
 ..نیآو-
 : نامفهوم گفتیی و چشمانش را بست و با صدادی تخت دراز کشي رونیآو
 هوم؟-

پارسا صورت . شد و متعجب به پارسا نگاه کردزی خمی ننیآو. رساندنی بلند خودش را به آویی با گام هاپارسا
 : را از نظر گذراند و گفتنیآو
 ..باهام حرف بزن-
 : خشک شده اش را گشود و گفتيلب ها.دی بگودی دانست چه بای هنگ کرده بود و نمنیآو
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  بگم؟دی بایخب چ-
 .دی دراز کشنی تخت، کنار آوي هم روپارسا

 ! را به دندان گرفتنشیی خودش را جمع کرد و لب پای خجالت زده کمنیآو
 : را باز و بسته کرد و گفتشی پلک هاپارسا

 .. کردمیاحساست م..ي بودشمیهر روز پ-
 ! نگفتيزی و چدی کششی به لب های زباننیآو

 . شده بودرهی خنی در چشمان آوپارسا
 . گونه اش نشاندي روی طوالني را جلو برد آرام،بوسه اسرش
 : و گفتدی سرش را عقب کشسپس

 ؟ی بمونشمی شه پیم-
 . پارسا،از حرف پارسا،سرش را تکان دادي مسخ شده از بوسه نیآو

 دانست یاما م. افتاده استایکتوری و ودیوی دي برایکنجکاو بود بداند که چه اتفاق.دی کشیقی نفس عمپارسا
 .دی نپرسی سوالنی حساس شود،بنابرایکی وي رونیممکن است آو

 بزند ی حرفایکتوری به پارسا در مورد وای کرد که آی فکر منی شده بود،به ارهی هم همانطور که به سقف خنیآو
 !ر؟ی خای

 : را گشود و گفتشیلب ها.دی فهمیباالخره که م.دی کشیقی عمنفس
 ؟ی پرسی نمایکتوریدر مورد و-

 : گفتيسپس جد. نشستشی لب هاي محو روي ذهنش را خوانده بود،لبخندنی آونکهی از اپارسا
  براش افتاد؟یچه اتفاق-
 : آرام گفتیبا لحن. انداختنیی نشست و سرش را پاشی در جانیآو
 .. کردیخودکش-

 .پارسا نگاه کرد کرد و سپس سرش را باال آورد و به یمکث
 : کرد و گفتي مبهوت خنده اپارسا

 نه؟..گهی دی کنی میشوخ-
 . نه تکان دادي سرش را به نشانه نیآو

 . زديقهقهه ا. بلند شدشی از جاپارسا
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 : و گفتمستادی اشیروبه رو.به سمتش رفت. را نگران کردنی وارش آوکی هستري هاخنده
 حالت خوبه؟..پارسا-

 :زد،گفتیدستش را به سرش گرفت و همانطور که نفس نفس م. را رفته رفته قطع کردشی هاخنده
 !منه..ریهمش تقص..همش-

 ! حس شدی رفت و بدنش شل و بیاهی سچشمانش
 . و پرستار را صدا زددی کشیغی پارسا جتی وضعدنی با دنیآو

 . افتادنی زمي را نداشت،روستادنی توان اگری که دپارسا
 .. کردی درد مسرش

 !یلیخ
*** 

 . شده بودرهی سقف خبه
 ! کردی کرد،تمام بدنش درد می کرد،سرش درد می درد مقلبش
 . بماندداری مجبور بود بادتشی همه آمده بودند عنکهی الیبه دل. آمدی خسته شده بود و خوابش مشی هاچشم

 ! بردی خوابش نمی االن هم از خستگو
 . فرستادی افتاد،به خودش لعنت می که میلی نگاه لادی

 .دادی عذاب وجدان آزارش محس
 ! بود که شکستیی خواند که حال االنش،تقاص دل های میلی نگاه لدر

 . صادق خان را از خود رنجاندبارها
 .دی کشری تشی هاقهی هجوم خاطرات بد،شقاز

 . بکشدادی خواست فریدلش م. هم فشار دادي را بست و روشی هاچشم
 ! دستش است را پرت کند و بشکنديجلو چه هر
 . بودنیآو. را باز کردشی در اتاق،چشم هاي صدابا

 ! را با لبخند نشان ندهدنی شد اما انقدر حالش بد بود که اخوشحال
 :همزمان گفت. زد و به ستمش آمدی اما،لبخند پررنگنیآو
 .. توی خوابیچقدر م-

 : را گشود و گفتشی لب هاپارسا
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 ! برهیخوابم نم. هم نذاشتميباور کن پلک رو-
 : محو کرد و گفتی لبخندش را کمنیآو
  بگم بهت آرامبخش بزنن؟ي خوایم-

 . تکان دادی منفي محو زد و سرش را به نشانه ي لبخندپارسا
 : سرش زد و گفتری را زدستش

 !گهیبرو خونه د..يخسته شد-
 : تخت نشست و گفتي رونیآو
 ..ستمیخسته ن-

 . سرش زد و بدون حرف به پارسا نگاه کردریاو هم دستش را ز.دی کنار پارسا دراز کشآرام
 ! نامعلومیی اش را دوخته بود به جارهی پارسا نگاه خاما
 . متوجه شوددی همچنان نگاهش کرد تا شانیآو

 . به همان منوال گذشتقهی دو دقبایتقر
 . صورت پارسا تکان دادي نگران،دستش را جلونیآو

 . نگاه کردنی سرش را تکان داد و به آویجی با گپارسا
 : آب دهانش را قورت داد و گفتنیآو
 ..چته پارسا-

 : زد و گفتی تصنعي لبخندپارسا
 چمه؟-

 ! بودي تکرارشانیحرف ها. زدرونی از حدقه بشانی هر دوي هاچشم
 ..یلیخ
 . انداختنیی سرش را با خجالت پانیآو

 . تند شده بودشینفس ها. کرد تپش قلبش باال رفته استی احساس مپارسا
 . شدندی چشمش رد مي از جلویلمی تا به حال،مانند فی از بچگخاطراتشان

 . کردیالتماس م. کردیدر و دل م. زدیحرف م. کردی مهی سرش گري که باالدی شنی را مي دختريصداها
 . آشنا بودشیصدا
 .که دوستش دارد زد و گفت غی بود که جي همان دختريصدا
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 . خواندی که نامش را مي بغض آلود همان دختريصدا
 "..پارسا،پارسا،پارسا"

 . وحشت زده نگاه کردنیسرش را برگرداند و به آو. زدی مشی واقعا صدایانگار کس. دهانش را قورت دادآب
 : آرام گفتیی صدابا
 ..جانم-
 : و ترس گفتی شد اما،همچنان با نگرانیگفتن پارسا تعجب و غرق خوش "جانم" از نیآو
 ؟ی شی مينجوریحالت خوبه؟چرا همش ا-

 : و گفتدی کششی به لب های زبانپارسا
 ..خوبم-
 : را باال داد و گفتشی ابروهانیآو
 ؟یمطمئن-

 : گفتنتی زد و با شطي لبخندپارسا
 ؟یناراحت..هیچ-
 : کرد و گفتی بالفاصله اخمنیآو
 ..دمی پرسنانیمحض اطم..رمینه خ-

 کوتاه دست ی با مکثنیآو.دی انداخت و او را به آغوش کشنی آويدستش را دور شانه ها. محو زدي لبخندپارسا
 . را دور کمر پارسا حلقه کردشیها
 ! کرد که پارسا چقدر مهربان شده استی خودش فکر مبا

 .. زندی منیری شي لبخندهامدام
 !!دی گویم "جانم" به او یحت

 : گفتقی عمی با نفسدی کشابشی آسي به دندان های زبانپارسا
  سر من؟ي باالي اومدی بودم فقط تو مهوشی من بیوقت..نیآو-
 : از آغوش پارسا خارج شد و با تعجب گفتنیآو
 چطور مگه؟..آره-

 . باز هم تپش قلبش باال بودپارسا
 .. بودخودش
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 . رفتی ضربان قلبش باال مشی صدادنی بود که با شني همان دخترنیآو
 . شدی بودنش خوشحال ماز
 . بردی لمس کردنش لذت ماز
 ..! نداشتدی تردگرید

 : آرام نجوا کردیی نشاند و با صدانی آوي گونه ي روي برد و بوسه اکی را نزدسرش
 ..دوست دارم-
 . خشک شدنیآو

 . داردقتی است حقدهی که شنی شد حرفی نمباورش
 : آمد گفتی که از ته چاه در میی صدابا
 ؟ی گفتیچ..یچ-

 : محو گفتي و با لبخنددی کشیقی نفس عمپارسو
 ..گفتم دوستت دارم-
 ینم.دی کوبی امان میقلبش ب. نگفتيزیآب دهانش را قورت داد و چ.هنگ کرده بود. شده بودجی گنیآو

 . هجوم آوردندشی اشک ها به چشم های ناگهانلیدانست چرا و به چه دل
 : را قاب کرد و محزون گفتنی صورت آوشی با دست هاپارسا

 .. هات آزارم دادههی گري صدای کافيبه اندازه ..ای نکنهیگر-
 ! است، واقعا پارساستستادهی اشی که روبه روی شد کسی باورش نمنیآو

 . به او ابراز عالقه کردی که به سادگیکس
 .دی را به آغوشش کشنی باز هم آوپارسا
 .. اش نشاندیشانی پي روي ابوسه

 . شدرهیرش را باال آورد و در چشمان پارسا خ سنیآو
 . لحظات عمرش بودنی بهترنیا

 . بوددهی حرف عمرمش را شننیبهتر
 . که عاشقش بود،به او ابراز عالقه کرده بودیکس

 . دوختشی برداشت و به لب هانی آوي نگاهش را از چشم هاپارسا
 . با شدت باز شد انجام دهد دري کارنکهی سرش را جلو برد اما قبل از اآرام
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 زده رونی از حدقه بی بود و با چشمانستادهی چشم دوختند که در چهار چوب در اي اهی دو با وحشت به هدهر
 . کردینگاهشان م

 : گفتعی گذاشت و سرشی چشم هاي که به خودش آمد دستش را روهیهد
 .. توبهایخدا-
 . اتاق خارج شد و در را پشت سرش بستاز
 . خندهری کوتاه زدند زی و پارسا با مکثنیآو

*** 
 . را عوض کردشی هالباس
 ی میاهی گرفت و چشمانش سی مجهی سرگیهنوز هم به طور ناگهان.دی به گردن خشک شده اش کشیدست

 . بودافتهی کامل بهبود گریاما د.رفت
 . وارد اتاق شدالیدان
 . از حد نگران بودشیب
 : گفتیمدام م. از حد خوشحالشی بو
 "!  خواهرم رو بهم برگردوندهادگاریخوشحالم که خدا تنها "

 . هم رفتار و اخالقش با پارسا خوب شده بود که باعث تعجب همه شده بودآنقدر
 : زد و گفتشی به روي لبخندالیدان
 کمکت کنم؟-

 : کوتاه گفتیسپس با مکث. تکان دادی منفي سرش را به نشانه پارسا
 ! شمی مي جورهی اخالقت نیبا ا.ي مهربون شدیلی خالیدان-
 ! لبش باال رفتي گوشه الیدان
 !ندی گویم "شیا" که دخترها ی به همان شکلقایدق

 : کرد و گفتبشی را در جشی هادست
 ..!یاقتی لی درصد شک داشتم،االن صد در صد مطمئنم که بکی اگر تا االن نیبب-

 : کرد و گفتي تک خنده اپارسا
 ..رهی مشییحالل زاده به دا-
 . به سمت پارسا برداشتی شتاب قدم،بای ساختگیتی با عصبانالیدان
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 .دی هم در عکس العمل به عقب پرپارسا
 ! اش شدی ناگهاني جهی باعث سرگنیهم

 . کرد که تعادلش را حفظ کندی به سرش گرفت و سعدستش
 ! و مانع از افتادنش شددی با وحشت به پارسا نگاه کرد و سپس به سمتش دوي لحظه االیدان
 : گفتی نگرانبا
 پارسا حالت خوبه؟-

 : و به زور گفتدی کشیقی عمنفس
 .خوبم..آره-

 هی از ثاني حس شد و در کسری بار تمام بدنش شل و بنیا. رفتجی به جلو برداشت که باز هم سرش گیقدم
 . افتادنی زميرو
 اش ياری اما پارسا لحظه به لحظه هوشدی کوب به صورتشی آرامي هایلیس. وحشت زده به سمتش رفتالیدان

 .دادیرا از دست م
 . بلند پرستار را صدا کردي با صداالیدان

 ! را به پارسا دوختنگاهش
  کرد؟ی افتاد چه می مشی برای اتفاقاگر

  چه بود؟ي عالئم بعد از کما نشانه نیا
 . و پرستارها با عجله وارد اتاق شدنددکتر

 . تخت خواباندنشيرو
 تمام اصرار داشت دکتر را ی حالی نگاه کرد که با بیی و مضطرب و نگران به پارساستادی اتاق اي گوشه الیدان

 ! کند که حالش خوب استیراض
 . به پارسا بزند،که حتما آرامبخش بودی آخر هم دکتر مجبور شد که آمپولدر
 . هم افتاد و به خواب رفتي روشی پارسا چشم هاقشی بعد از تزررایز

*** 
 : و گفتدی کشیقی نفس عمی نگاهدکتر

 هی.. بشهجادی ای بدنش اختالالتي ممکنه که توادی که به هوش می ره کما،بعد از وقتی که می کسد،هرینیبب-
   يزای و چی ناگهاني شدن هاهوشی و بی حالیجه،بی مثل سرگییزایچ
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 ..گهید
 : گفتی با درماندگالیدان
  افته؟ی براش می اتفاقه؟چهیخب مشکل چ.. فهممی نم؟منی چیعنی-
 : داد و گفترونی نفسش را با شدت بیعل
عالوه بر اون،ممکنه . رو ممکنه تا آخر عمرش داشته باشهياری هوشی اومدن ناگهاننیی ها و پاجهی سرگنیا-

 ! هم باشن که بعدا خودشون رو نشون بدني اگهیعوارض د
*** 

 . را بستشیت و چشم ها اش گذاشیشانی پي را روساعدش
 :ي هادي و پشت بندش صدادی باز شدن در را شنيصدا

 ؟یخواب-
 : گرفته گفتیی را باز کرد و با صداشی چشم هاپارسا

  شه خوابم ببره؟یمگه م-
 : محزون زد و گفتيلبخند. کنارش نشستيهاد

 شت؟ی پادی نی کسی چرا گفتيداریتو که ب-
 : و گفتدی کوتاه کشی نفسپارسا

 ..نمی رو ببنی خواستم آوینم..جمع بستم-
 : را باال داد و متعجب گفتشی ابروهايهاد

 ..نی ازدواج کنای زودنی نامزدته، قراره به هم؟اوني شدوونهی؟دی چیعنی-
 : زد و گفتینی پوزخند غمگپارسا

  کنم؟ی خراب منوی آوی من زندگي فکر کرد؟واقعاي هادی گی میچ-
 : داد و گفتیفیفشار خف.سا گذاشت دست پاري دستش را رويهاد

 .. شم پارسایمنظورت رو متوجه نم-
 : گفتي تندی نشست و با کمشی در جاپارسا

 من يتو فک کرد..ي گفته؟هادی دکتر چی دونی واقعا نمشم؟توی من همون آدم سالم چند ماهه پيفکر کرد-
    که ذره ذره آبنمی همش نگرانم باشه؟ببنی که آونمی تونم ببیم
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تازه .. شهی ره،تمام بدنم انگار فلج می مجی کنن،منم همش سرم گی غش مییهوی آدما هستن نیا..نیبشه؟بب
   ی کرد و به سختیمکث!( هم باشهي اگهی عوارض ددیشا..ستیمعلوم ن

 .. زنمی به هم منی رو با آومینامزد)گفت
 . مانده بودرهی متعجب به پارسا خيهاد

 . سوختشانی به حال هردودلش
 !! و هم پارسانی آوهم
 

*** 
 : زد و گفتي قهقهه ای طوالنی مکثد،بای که شنی با حرفالیدان
 !ي شدوونهیتو د..پارسا-
 :آب دهانش را قورت داد و گفت. اش را خوردد،خندهی پارسا را دي نگاه جدی وقتاما
 ! گمی به عموت نمنوی هم بشم اکهی تکهیت.. گمی نمنویمن ا-

 نی خواهد از آوی راحت میلی کردند که او،خیچرا همه فکر م. زدی نمی سوخت و حرفی از درون مپارسا
 بگذرد؟

 .. بود از خودشیعصب
 . آمدی بود که بر سرش میی خودش که مسبب تمام بالهااز

 : آرام گفتییبا صدا. کوتاه و پر از خشم شده بودشی هانفس
 ؟ی گینم-
 . درمانده به پارسا نگاه کردالیدان
  خواهد؟ی دختر شما را نمگری که پارسا ددی بگوی توانست برود و به علی میی چه روبا
 : و دستش را گرفت و گفتدیبه سمتش دو. رودی که به سمت در اتاق مدی به خودش آمد پارسا را دتا
 .ی شی ممونیبخدا پش.. کارو نکننیپارسا ا-

  هم مانده بود؟یمانی پشي برایی جامگر
 " کندی نمهیمرد که گر" کرد که ی مياما مدام خودخور. بوددهی را چسبشی سفت گلويزیچ

 . گشتیاز اتاق خارج شد و با نگاهش دنبال عل. خارج کردالی را از دست داندستش
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 پارسا ي به روي لبخند،متعجبیعل.ستادی اشی جلوقایدق. آرام و نا استوار به سمتش رفتیی قدم هادنش،بای دبا
 :زد و گفت

  شده؟يزیچ-
 : کوتاه گفتی و با مکثدی خشک شده اش کشي به لب هایزبان. در مرز جان کندن بودگری دپارسا

 ی کنم،میحاال که فکر م..من...من.. بهتون بگمدی باي دونم چجورینم..بخدا شرمنده ام..ی عمو علدیببخش-
   نی به آوگهید..یشرمنده ول.. ندارمی مشترکي نقطه چیه..نیبا آو.. کهنمیب

 .. نداعالقه
 .متعجب نگاهش را به صادق خان دوخت. تمام نشده بود که صورتش سوختفشحر

 .. نزدیحرف
 . اش بودی زندگانی پایلی سنیا

*** 
 ! مرد بودکی ی اوج ناراحتنی اد،یشا. نامعلوم دوخته بودي اش را به نقطه ارهی خنگاه

 . خفقان آور استشی برارانی اي هواران،ی اي کرد فضایاحساس م.دی کشیقی را بست و نفس عمشی هاچشم
 ... آمدی نمرانی وقت به اچی هکاش
 !کاش

 . تنها در کانادا تنگ شده بودي صبح ها،ظهر ها و شب هاي برايدلش برا. بود که تنهاستخوشحال
 ..ییتنها

 .. که مدام به او ابراز عالقه کندی کسچی آمدنش باز خواستش کند،بدون هری که بخاطر دی کسچی هبدون
 ي به چمدانش گوشه ینگاه. کردی گاهش عادت می گاه و بي هاجهی داشت به سرگدیشا. بلند شدشی جااز

 .خانه انداخت
  قصد بازگشتن به کانادا را کند؟دی بگوی به کسنکهی باعث شد بدون ايزی چچه

 شی برارانی و همه کس در ازیگذشتن از همه چ.دی کششی به لب هایزبان. چمدان را سفت گرفتي دسته
 ! کشاندشی مرز جنون من،تایاما گذشتن از آو.ساده بود
 . را به سرش گرفتدستش

 . آژانس را گرفتي اپن گذاشت و تلفن را برداشت و شماره ي را هم روچیسو
 بله؟+
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 : نشست و گفتنی زميرو
 . خواستمی منی ماشهی دیببخش..سالم-
 اشتراکتون؟+

 :شتراك بگردد،گفت اي آن را نداشت دنبال شماره ي که حوصله پارسا
 )سپس آدرس خانه را داد..(میاشتراك ندار-

 : کرد و گفتادداشتی مرد
 ن؟ی بری مفیکجا تشر-

 : آمد و گفتشی تلخ رو لب هايلبخند
 ..فرودگاه-

*** 
 : کرد و گفتی اخمی خان به علصادق

 .. به اسم پارسا ندارمي نوه اگهیمن د..حرف من همونه-
  صادق خان بازگو کند؟ي توانست حال پارسا را برای چگونه میعل

 . که اشتباه متوجه شده انددیبگو
به سمت صادق خان برگشت و خواست . زدی نمی کز کرده بود و حرفي دوخت که گوشه انی را به آونگاهش

 :دی کشادی بزند که صادق خان فریحرف
 دخترت بعدم برگشت گفت ي اسم گذاشت روهید پارسا اوم.. متحرکهيمثل مرده .. بندازنی نگاه به آوهی یعل-

    اسمت رو همگهی دی ازش دفاع کنيبه وهللا اگر بخوا..بهش عالقه ندارم
 !ارمینم
 : و گفتدی کشیقی نفس عمیعل
  چرا مرخص شدن پارسا عقب افتاد؟نی با خودتون نگفت،اصالي خبر نداريزیشما از چ..آخه پدر من-

 : نامعلوم دوخت و گفتي خان نگاهش را به نقطه اصادق
 ..ستیاصال مهم ن-

اما هنوز .ادیاز پارسا ناراحت بود،ز. حرفش را ادامه دهدی کرد که علی گفت و فقط خدا خدا می بود،اما نممهم
 !هم نگرانش بود

 :دی نگاه ها به سمت او چرخي که آمد همه ي هاديصدا
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 عکس نی دونم چرا پارسا ایمن نم! هم نبودی مهمزیآخه چ..نی که نگران نشمی نگفتهیما به شما و بق..آقاجون-
 .العمل رو از خودش نشون داد

 : ادامه دادی طوالنی با مکثيهاد. حرفش را بزندي ادامه ي کنجکاو شده بودند و منتظر بودند که هادهمه
 منجر شیاری اومدن هوشنیی و پاجهی افتاد که به سرگی اتفاقهی شد،ی پارسا داشت مرخص میوقت..خب-
    عوارض بعد ازنی گفت ای که دکتر مي اونجوری دونم ولی نمقیمن دق..دش

 .. و تا آخر عمر باهاشون باشهفتهی اتفاق بي افرادي و ممکنه براکماست
 : و گفتدی خشک شده اش کشي به لب های خان زبانصادق

 ؟ی چیعنی-
 : آرام گفتیی با صدايهاد

 ! رو خراب کنهنی آوی خواد زندگیگفت که نم..خب،من با پارسا حرف زدم-
دستش به طور . اش گذاشتنهی سي قفسه يدستش را رو.ختی در قلبش ريزی خان احساس کرد چصادق
   دهی کوبیلی که با آن بر صورت پارسا سیهمان دست. به گز گز افتاد،یناگهان

 .بود
 . صادق خان را صدا زدی آرام و با نگرانیعل

 : گفتدهی بردهیبر مقطع و ی خان، با کلماتصادق
 ! بهشنیزنگ بزن..زنگ-
 : مبهوت انداخت و گفتنی به آوی نگاهمی نیعل
 !خاموشه..زنگ زدم-

 . آمدفونی آي که صداردی را بگالی داني اش را در آورد و خواست شماره یگوش
 . رفتفونی را پاك کرد و به سمت آشی کرد،اشک های مهی که تا آن لحظه آرام گرحانهیر

 : برگشت و گفتهی از چند ثانپس
 ..الهیدان-
 : لب گفتری بلند شد و زشی از جایعل
 ..حالل زاده-

 .همه جوابش را کوتاه دادند. دادیسالم. وارد شدالی دانقهی از گذشت چند دقپس
 : محو و مضطرب گفتي آب دهانش را قورت داد و با لبخندالیدان
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 ن؟یخبر ندار..شما از پارسا..دیببخش-
 : را هم که داشت از دست داد و گفتيدین ذره ام همایعل
 ! از تو بپرسمنوی خواستم ایمن م-
 : گفتی داد و با درماندگرونی نفسش را با شدت بالیدان
 .نیانگار آب شده رفته تو زم..دو روزه ازش خبر ندارم-
در را که . آرام به سمت اتاق رفتیی دهانش گذاشت و با قدم هايدستش را جلو.دی شنی نمگری دنیآو

 . دادختنی ري اجازه شی نشست و به اشک هانی زميبست،رو
 .. نبودی رسم عاشقنیا

 ! گرفتمی طرفه تصمکی شانی زندگي براپارسا
*** 
  لذت بخش بود؟شی براایآ. به ساختمان خانه اش انداختینگاه
 ! بردی لذت منی و لمس کردن آونی آودنین،دی آوي صدادنی اما نه آن قدر که از شنبود
  زد؟ی لبخند مدی باایآ. آشنا،به عقب برگشتیی صدابا

 . داده بوددیوی و دیکی مقصر بود که خبر نامزد شدنش را به ومزی جدیشا
 : به طرفش آمد و گفتمزیج
 !ي کردم مردی م؟فکری کنی مکاری چنجایتو ا..اوه پسر-

 ! زدی ساده از مردنش حرف مچه
 : کامل گفتتی جدبا
 ؟یناراحت.. که زنده و سالممینی بیم-
 : زد و گفتي پوزخندمزیج
 !ی رفتی خودتم به درك مدی،باي شدیکی باعث مرگ ونکهیبعد از ا..آره-

  دانستند؟ی میکی او را مسبب مرگ وچرا
 : را به سرش گرفت و گفتدستش

 .. مزخرفت روي حوصله خودتو دارم نه حرف هامز،نهیخفه شو ج-
 .در ها را باز کرد و وارد شد. گذاشته بودبشی را در جدهایاز قبل کل.مت خانه رفت سبه

 . اش نابود شدیزندگ. نشستنی زمي روشی سر جاآرام
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 . رفتی نمرانی هرگز به اکاش
 ! عمق فاجعهیعنی نیا. و نه دوستانشرفتندی پذی او را مشی هالی نه فامگرید
  نبود؟مزی خودش فکر کرد،مگر او هم دوست جبا

  با او رفتار کردند؟نگونهی اچرا
  قائل شدند؟ضی تبعنشانی بچرا
 . برودنیی است،پادهی را چسبشی که گلوی سفتزی دهانش را قورت داد تا چآب

 . هاامیهجوم زنگ ها و پ. درآورد و روشنش کردبشی اش را از جیگوش
 : رحمانه نوشته بودیچه ب.دی از چشمش چکی قطره اشکن،ناخودآگاهی آوامی پدنی دبا
 ".. معرفتیب"

 . کارتش را درآورد و شکاندمی را خاموش کرد و سیگوش
 اش در ی به ظاهر دوستان خارجي هاهی ها و کناکهیتا از ت. نکنندشیدای رفت تا پی هم منجای رفت،از ای مدیبا

 .امان باشد
کتش را .وارد اتاقش شد. از پله ها باال رفتجهیبا وجود سردرد و سرگ. بلند شدشی و از جادی کشیقی عمنفس

    راشی و پلک هادی تخت دراز کشي پرت کرد و آرام رونی زميدرآورد و رو
 . هم گذاشتيرو

 ... کردی استراحت مدیبا. داشتياری بسيکارها
 . زدي هم سکندريچند بار. اعصابش بوديش،رویسر درد و حالت تهو. بلند شدشی جااز
 را عوض کرد و از شی پس از شستن دست و صورتش لباس هانی خوردن نداشت،بنابرايا که در خانه بريزیچ

 .خانه خارج شد
 .سوار شد. تنگ شده بودنشی ماشي برادلش

 . را زد و بازش کردنگی در پارکموتیر
  کردند؟یآنها آنجا چه م.دی کشری ت،سرشیکی پدر و مادر ودنی دبا

 . شد و به سمتشان قدم برداشتادهی پنی از ماشآرام
 . در انتظارش استيزی بفهمد که چه چیکی پدر ونی خشمگي افهی توانست از قیم

 .. دادرونی را با شدت بنفسش
 :دی گرفت و غرشی اش را در مشت هاقهی به سمتش آمد و یکی وپدر
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 ؟ی کنی مکاری چنجایخودت زنده ا..يتنها دخترمو به کام مرگ کشوند-
 اش را قهی ایکتوریپدر و. افتادنی زميرو. شددهی به صورتش کوبی بزند مشت محکمی پارسا حرفهنکی از اقبل

   بدنش کرخت.پارسا توان دفاع از خودش را نداشت.گرفت و بلندش کرد
 . بودشده

 نی زمي بار نه از شدت ضربه ها،بلکه از درد سرش رونیا. شددهی دوم،سوم و چهارم به صورت کوبمشت
 . شک خون بودی اش احساس کرد که بینی گرم را از بیعی مازشیر.افتاد

 که پدر ي بلند شود،اما با لگدشی کرد از جای گرفت و سعنیدستش را به زم.دی کشی مری هر نبضش،سرش تبا
 . افتادنی زمي اش زد رونهی به قفسه سایکتوریو

  شد؟ی بدتر هم منی از امگر
 : به سمتش خم شد و گفتیکی وپدر
 . بهت عالقه داشتي روزهی بود که دخترم نیمت،فقط به خاطر ااگر نکشت-

 . هم از پارسا دور شدبعد
 :مزی مضطرب جي و سپس صدادی را شنیی قدم هايصدا. زدی نفس منفس

 ..مارستانی بمیپاشو بر.. بشهينجوری خواستم ایمن نم..پارسا-
 بار نی بلند شدن تالش کرد و ايباز هم برا. شده استنی از حد سنگشی کرد که سرش بی احساس مپارسا

 !موفق شد
 :دی آورد و با درد غررونی بمزیدستش را با شدت از دست ج. دستش را گرفتمزی لق زد که جیکم
 ي گری وحشينجوری رو کشتم که ایکیمگه من و.. خورهیحالم از همه تون به هم م..یپست فطرت عوض-
   زمویهمه چ.. من نابود بشهی باعث شد تمام زندگد؟اونی کنیم

 ایکتوری که ودیبفهم..ای لعنتدیدست از سرم بردار.. باختممویسالمت..نامزدمو باختم..خانواده مو باختم..باختم
   اون.. بهش نداشتميمن که کار. مرگ اون فقط خودش بودلیدل. کردیخودکش

 .. من رو نابود کردی زندگتمام
 : سرش را تکان داد و با اضطراب گفتمزیج
 ..مارستانی بمی بردیاد،بایسرت داره خون م..سرت..باشه پسر-

 : انداخت و گفتمزی به جزی نفرت انگینگاه
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 ي افهی خوام قی نمگهید.. گمی بهت نميزی خاطرات خوب گذشتمونه که چمز،بخاطریاز جلو شمام دور شو ج-
 ..نمی کدومتون رو ببچی ههیکر
 . رفت و حرکت کردنشی کوتاه به سمت ماشیردد سرش را تکان داد و با مکث ممزیج

 ی آزارش منی و ادی کشی مدام در گوشش سوت ميزیچ. گرفت تا مانع افتادنش شودواری دستش را به دپارسا
    خواستیدلش نم. رفتی بهداشتسیوارد خانه شد و به سمت سرو.داد

 آمد و رونیب. صورتش را شستیآب را باز کرد و به سخت. افتدی خودش بی کبود و خوني به چهره نگاهش
   ی توانست،اما به سختیهر چند که نم. کرددای را پهی اولي کمک هايجعبه 
 . را بستشیچشم ها.دی مبل دراز کشيرو. را پانسمان کردسرش
 ... هوس مردن کرده بودبی عجدلش
*** 

 . شدی تنگ مزیمه چ هيدلش برا. را دور تا دور خانه اش چرخاندنگاهش
 بالکن خانه اش ي شده بودند،برادهی از هم پاشگری دوستانش که دپی خانه اش،خاطراتش با اکلی تمام وسايبرا

 .! خوردندی می برد و در آنجا بستنی را مکای سرد زمستان مليکه روز ها
 . کردی متشی گشتند اذی هرگز برنمگری که دیمرور خاطرات.دی کشقی عمی انداخت و نفسنیی را پاسرش

 ! بودی عالنی اش قطع شده بود و اجهی شد که سردرد و سرگی می ساعتچند
 ! بازگشتن داردي برايدی دانست که چرا هنوز هم امینم.خانه را نفروخت. چمدان را سفت گرفتي دسته
 . نصب شده بودواری دي اش را به عکس خودش دوخت که رورهی خنگاه

 را برداشت و با مکث کوتاه، با تمام قدرت به سمت ونیزیکنترل تلو. سمت عکس رفت را رها کرد و بهچمدان
 .عکسش پرتاب کرد

 . قاب عکس، سکوت خانه را شکستي شهی شکستن شيصدا
 .بود "متنفر" برگشته بود که از خودش یباز هم به زمان. دادرونی را با شدت بنفسش

 .خانه خارج شد صبر کند، به سرعت از گری دي لحظه انکهی ابدون
 . شدی تنگ مکای مليدلش برا. انداختالی داني به خانه ی نگاهمین. شدنشی ماشسوار
 . دشوار بودشی براگری به شهر دي مکان از شهرنقل

 ! رفتیم "تورنتو" به
 . در آنجا چگونه خواهد بودی دانست که زندگینم
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 . اعصابش متشنج شده بودلی دلنی همبه
 ! ماندني نبود برای وقتگرید

 ... پدال گاز گذاشتي را روشی را روشن کرد و پانیماش
*** 

 : آرام گفتیی با صداالیدان
 ..رفته کانادا-

 د،ی که به نا حق به صورت پارسا کوبیلیعذاب وجدان آن س. در دلش روشن شديدی امي خان کور سوصادق
 : آرام گفتییاو هم متقابال با صدا. بوددهی را چسببانشیگر
 ..بالش دنمیبر-
 . به صادق خان انداخت و سپس سرش را تکان دادرهی خی نگاهالیدان
 : رسا گفتیی بلند شد و با صداشی از جانیآو
 ..امیمنم م-

 ..حق داشت که برود. نکردی مخالفتیکس
 ! افتدی شد که کارشان عقب بی باعث منی ااما
 . بودری مدارکشان وقت گي هیته
 : رفت و با بغض گفتالی آرام به سمت دانکایمل
 .. پارساشیمنو ببر پ..بابا-
 : سرش را تکان داد و خشک گفتالیدان
 .. برمتی مگهیباشه،چند وقت د-
 : را گرفت و گفتالی دست دانکایمل
 .. خوامی االن پارسا منیمن هم..االن ببرم-
 ! سر دادهی حرفش گرانی پس از پاو
 . را نداشتکای کس،به خصوص ملچی هيوصله  به شدت خشن شده  بود و حالی چند وقت،داننیا

 : گذاشت و گفتکای دهانش ملي خشم دستش را روبا
 ؟يدیفهم.. ات بلند بشه کشتمتهی گري صداکایمل-
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 بلند شی از جادیمهش. اش ادامه دادهی به گري بلندي با صداکایمل. دستش را برداشتتی با عصبانسپس
 : گفتالی رو به دانی و با ناراحتدی را به آغوشش کشکایمل.شد
 ..یکنی رفتار مينجوریچرا با بچه ا-
 : لب گفتری کالفه سرش را تکان داد و زالیدان
 ..هی جنابعالری بچه لوس شده تقصنیاگه ا-
 : نکند گفتدای کش پنی از اشتری بحث بنکهی اي برایعل
 ! نهای پارسا واقعا رفته کانادا نمی ببنیریکاش خبر بگ-

 : که تا آن لحظه سکوت کرده بود گفتيهاد
 .. پرواز بودستی لياسمش تو-
 . قلبش را به درد آورده بودیاحساس دلتنگ. کنديری آب دهانش را قورت داد تا از شکستن بغضش جلوگنیآو

 . شدی کرد و حالش بد می خودش احساس مي افراد حاضر در جمع را روينگاه ها.دی کششی به لب هایزبان
 ..نفر بود ترحم متاز
 : آرام گفتییبا صدا. بلند شدشی و از جادی کشیآه
 ..رونی رم بیم-
 !از خانه که خارج شد،با خودش فکر کرد کجا برود؟. هم نشدگرانی حرفش را ادامه نداد و منتظر جواب دگرید

وران را در  رستریناخودآگاه مس. برود که قبال با پارسا رفته استیی خواست جاهایدلش م. داشتی قدم برمآرام
 . گرفتشیپ

 . بودستادهی در رستوران اي،جلوي روادهی دو ساعت پبای از تقرپس
 قدم زیبه سمت م.در را باز کرد و وارد شد. آن نشسته بودندي دوخت که آن روز با پارسا رويزی را به منگاهش

 . کوتاه نشستیبرداشت و با مکث
 : گارسون آمديصدا. کرد بغضش نشکندی را بست و سعشی هاچشم

 ن؟ی دارلی میچ..نیخوش اومد..سالم-
 : آمد گفتی که از ته چاه در مییآب دهانش را قورت داد و با صدا. را باز کردشی هاچشم

 ..يقورمه سبز-
 ! خشک گفتچقدر

 . کرد و رفتادداشتی گارسون
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 .اریالغر شده بود، بس. صورتش گذاشتي را رودستش
 !"یالغر مردن" دی پارسا مسخره اش کند و بگو آن تنگ شده بود کهي دلش براچقدر

 . فکر کرد که ممکن است پارسا االن کجا باشدنی گذاشت و به ازی مي را روسرش
 ز،ی برخورد بشقاب با ميبا صدا. بود که وارد رستوران شده بودی نفراتنی خلوت بود و او جزء اولبای تقررستوران

 .سرش را بلند کرد
 . دور شدی و بدون حرفدی چزی مي مخلفات را هم روگارسون
 .ختی برنج ري از آن را رويقاشق را در ظرفش زد و مقدار. را به ظرف خورش دوختنگاهش

 . اش کرد و سپس قاشق را پر کرد و به سمت دهانش بردی قاطیکم
 . شدي صورتش جاري روشیدر آخر هم بغض شکست و اشک ها.دی جوی بغض مبا

 کارش، نی نکرد، بلکه با ای فکر کرد که پارسا در حقش خوبنی صورتش گذاشت و به اي را روشی هادست
 ! کشاندي را به نابودشانیزندگ

*** 
 ! بودمتی کوچک بود اما همان هم غنی اش کمی قبليبه نسبت خانه . خانه اش مستقر شده بوددر
 . بودی کافنی خوب و آرام، هميجا
 . دادی آزارش مي تا حدودنی شناخت و ای کس را آنجا نمچیه

 بود که دواری گشت و امی محل کارش مي برایی کرد و دنبال جای وکالت مدی درآوردن خرجش باز هم بايبرا
 ! ارتباط برقرار کندیبتواند با آنها به درست

 نکهیبا ا. دانستهودی را بنی بردن ماشنی را بلد نبود،بنابرارهایچون مس. را مرتب کرد و از خانه خارج شدکتش
 . کندي روادهی داد پحیحالش خوب نبود اما ترج

 یاما بالفاصله سع. لق لق بزندی اش باعث شد که کمجهیسرگ. به سر و گردنش فشار آورده بودادی رفتن زراه
   ی ضعف ها به هم منی حالش از اگرید.کرد که تعادل خودش را حفظ کند

 !خورد
 : آمدییصدا. خودش کرد نثاری را به سرش گرفت و فحشدستش

 حالتون خوبه؟..آقا-
 حال تکان یسرش را ب. هم سن و سال خودشبای تقريپسر. کوتاه برگشت و به صاحب صدا نگاه کردی مکثبا

 : گفتیداد و ناخودآگاه به فارس
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 ..خوبم-
 . باعث شد که چشمان پسر گرد شودنیهم
 : گفتی کمال تعجب او هم به فارسدر
 ؟ی هستیرانیا.. پسریه-

 : جان زد و گفتی بيلبخند. لذت بخش بودشی هم زبان براکیوجود . دلش گرم شدیکم
 ..آره-

 : زد و گفتي هم متقابال لبخندپسر
 ه؟یخونت کجاست؟اسمت چ-

 ی نمشی از پي دور شده است و با اشاره کردن کاریلی خدی برگشت که به خانه اش اشاره کند،اما دپارسا
 : گفتنیبنابرا!رود

 ..اسمم پارسا مقدم..دمی ساندرز رو خري آقايخونه -
 : گفتتی نهای بی را باال انداخت و با ذوقشی ابروهاپسر

 .. کار خودشونهيهمش سرشون تو.. بخارنی بس که بای خارجنی انیبابا مردم ب..می اهی پس همساولیا-
 : زد و گفتي لبخند محوپارسا

 .. که خوبهنیا-
 :ت و گفدی را در هم کششی اخم هاپسر

 ..ي بخاری تو هم بداستی جور که پنیا-
 : گفتنیبنابرا. کش دادن بحث را نداشتي حوصله گری دپارسا

 ..ي نکردیخودت رو معرف-
 : سرش را تکان داد و گفتیجی با گپسر

 ..امنشمیمن مهراب ک) سپس دستش را به سمت پارسا دراز کرد و گفت..(ای گیراست م-
 : گفتطنتی شی با کمپارسا

 ..یگولی ژهیلیچه فام..امنشیک..اوهوع-
 : به سر و گردنش داد و گفتی مانند دخترها، تابمهراب

 !هی و مجلسکی هم شیلیخ-
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 روح ی بي دانست چرا پارسا آنقدر خشک و تا حدیمهراب که نم. نگفتيزی محو زد و چي لبخندپارسا
 :است،لبخندش را جمع کرد و گفت

  برسونمت؟ي ریکجا م-
 : شلوارش کرد و قدر شناسانه گفتبی را در جشیا دست هپارسا

 . کنمي روادهی خوام پیم..ممنون-
 . مهرابي حرفش مهر سکوت زد بر لب هانی ابا

 ی دوست و رفاقتچی به هگریاما پارسا د. برقرار کندی دوستي خواست با پارسا رابطه ی خونگرم بود و ممهراب
 ! اعتماد نداشتدی بهتر بود بگوای.اعتقاد نداشت

 . از پارسا جدا شدی خشک و خالی ندانست و با خداحافظزی ماندن را جاگری دمهراب
 ! نبودمانی غلط بوده است،اما اصال پشي بود که رفتارش خشک و تا حدوددهی فهمپارسا
 یه مجبور ماگر نه ک. کنددای وکالت پي را برایی بود بتواند جادواریام. و به راهش ادامه داددی کشیقی عمنفس

 !!!شد وردست باشد
*** 

 . ورقه را امضا کردی خوشحالبا
 . وکالت کردنش اجاره کرده بودي دفتر کوچک را براکی

 و ی و صندلزی مدنی خري نبود براازی نگری را داشت و دزیخدا را شکر دفترش همه چ. را به سرش گرفتدستش
 ! مکافات بکشدگری دزیهر چ
 خانه اش را ی بود کمگری دي بود و فقط نور المپ خانه هاکی تارکیخانه تار. و کوفته وارد خانه اش شدخسته

 .روشن کرده بود
 را شیلباس ها. کورمال کورمال پله ها را باال رفتنی بنابرارد،ی گی باشد سر درد مادی دانست که اگر نور زیم

 . تخت انداختيعوض کرد و خودش را رو
 . کم کندی دلتنگنی از بار اي کند و ذره اشی نداشت تا تماشانی از آویکه عکس بد بود چقدر
 . را تصور کردنی آوي را بست و چهره شی هاچشم

 با بغض که نی آویعنی. شدی اما با عکس آن مواجه ماورد،ی خندانش را به خاطر بي کرد چهره ی می بار سعهر
 !ردی را بگشی اشک هازشی ري دارد جلویسع
 . گذاشت و فشار دادشی چشم هاي بسته بود، اما دستش را روشی چشم هانکهی ابا
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اما حاال خودش را مسئول . توانست فراموشش کندی مدی ابراز عالقه نکرده بود، شانی کرد اگر به آوی ماحساس
 . دانستیم
 : لب گفتریز
 ! رسه که فراموشت کنم؟ی مي روزهی یعنی-

 لی دلنی کرد و به همی را کنارش احساس نمنیحضور آو.ست ای دانست که جوابش منفی هم مخودش
 . بردیخوابش نم

 . افتاده بودندنی زمي رفت که روشی بلند شد و به سمت لباس هاشی جااز
 مشروب خوردن را ی و حتدنی کشگاری تواند سی منی کرد که با وجود آویفکر م. را درآوردگارشی سي بسته

  داشت؟ي ازهی نبود او چه انگنیاما حاال که آو.ترك کند
 . گذاشت و با فندك آتشش زدشی لب هانی نخ را بکی

 ! خشکش شدي باعث سرفه هاش،ی هاهی دود به رهجوم
 . تخت نشستيپنجره را باز کرد و رو.یشگی هم همان حس همباز

 ! نبودنی بود اما آخرگارشی سنی اولنیا
 باعث شد نیهم. بلند شدشیبالفاصله از جا.دی خانه اش از خواب پري شده کسرهی زنگ ي با صداصبح
 .ردی بگجهیسرگ

 . مهراب دستش را مشت کرددنیبا د. در نگاه کردیاز چشم.دی دونیی توجه، با عجله از پله ها پایب
 ! سره کنند؟کی مردم را ي زنگ خانه دی نباي دانست صبح به آن زودی نممردك

 . رفت و دست و صورتش را شستی بهداشتسی را باز کرد و خودش هم به سمت سرودر
 . و خارج شددی کشیآه. گود رفته بود و چشمانش قرمز بودشی چشم هاریز. کردنهی به خودش در آینگاه

و  صورتش را خشک کرد شرتشی تنیپارسا با آست. کردی بود و با لبخند با پارسا نگاه مستادهی در اي جلومهراب
 : گفتيجد
 ؟ي مالحضه ای انقدر بشهیهم-

 : لبخندش را پررنگ تر کرد و گفتمهراب
 ..آره-

 : زد و گفتزی تمسخر آمي لبخندپارسا
 . گمی مکیبهت تبر..هوم-
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 : بلند گفتییبا صدا.مهراب هم کامال وارد خانه شد. ساز را زدي چاي به سمت آشپزخانه رفت و دکمه سپس
 ؟ي داریمشکل.. هااای خوابی میلیخ-

  حد فضول باشد؟نی توانست تا ای مرد مکی. اش نشاندیشانی پي رویظی اخم غلپارسا
 : و لحن خشک گفتتی را کج کرد و با همان جدسرش

  بهت جواب پس بدم؟دیچرا با-
 : گفتي بار او هم جدنیا. مبل نشستي رومهراب

 ..من روانشناسم-
 : کرد و گفتي تک خنده اپارسا

 !دق دق..لمیمنم وک..خوش به حال ننه بابات..یآخ-
 : محو زد و گفتي لبخندمهراب

  داره؟لیخشونتت دل-
 : را باال انداخت و گفتشی متعجب ابروهاپارسا

 ؟ی شی کنه خشن نمدارتی از خواب بينجوری اادی نفر صبح زود بهی-
 : و گفتستادی پارسا اي رو به رومهراب

 .. شمین بهم باشه مسلما ناراحت نماگر قصد اون طرف کمک کرد..خب نه-
 :آرام و شمرده شمرده گفت.دی کشیقی نفس عمپارسا

 .. شمیمنظورت رو متوجه نم-
 : نگاهش را به پارسا دوخت و گفتمهراب

 ..دمتی خونه ات دي اومدی وقتی اتفاقشبید-
 : زد و گفتي لبخندپارسا

 االن بخندم؟-
 : گفتي اما جدمهراب

 ؟ی رفتی اتاقت راه مي و تويدی کشی مگاری صبح سيکای تونم بدونم چرا تا نزدیم-
 : داد و گفتهی تکواریدستش را به د. کرده بوددای پنیقی بودن مهراب وانهیبه د. زدي پوزخندپارسا

 ؟ي منو تماشا کرديسادیتا صبح وا-
 : آشپزخانه نشست و گفتي مبل جلوي به عقب برداشت و سپس روی قدممهراب
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 هی کنم یاحساس م.. خوردیو مدام چشمم به تو م..قاتی تحقي سرهی بودم بخاطر داری کال بشبینه، من د-
 ! بتونم کمکت کنمدی من روانشناسم، شانیبب..ي داریمشکل

  حرف ها چه بود؟نی ایمعن
  خواست به او ترحم کند؟ی مدهی از راه نرسمهراب

  گفت مشکل دار؟ی چه با خودش فکر کرده بود که مدام به او ماصال
 : گفتي و جددی را در هم کششی اخم هاپارسا

 نیبنابرا. دخالت کنهمی شخصی زندگي توی خواد کسیدلم نم..ادی فضول بدم ميمن از آدما.. مهراب جاننیبب-
   مدام هم روانشناس. بمونهی در حد سالم و احوال پرسمونیبزار دوست

در ضمن، من .. شدملی من درس خوندم وکي روانشناس شدياگه تو درس خوند. رو به رخ من نکشودنتب
   ي گردی مماریاگه دنبال ب.. ندارمیاجی احتچی و به کمک تو هستمی نوونهید

 ! فت و فراوونهمارستانی تي گذروندن دوره ات، تويبرا
 : محو زد و گفتي کوتاه لبخندی با مکثمهراب

 نیبا ا..مهی کارتی مسئولي زنم از روی می که اگر حرفی فقط خواستم بدوندمیمن شغلم رو به رخت نکش-
   هی به عنوان ی تونیم.. مصمم شدم که کمکت کنمي هم که زدییحرفا

 .ی من حساب کني رودوست
پسش زد و  به دست مهراب انداخت و یپارسا نگاه. حرفش دستش را به سمت پارسا دراز کردانی از پاپس
 : گفتيجد
 اونو ي خوام که تو داری مییمن فقط و فقط تنها.. خوامیکمک هم نم.. خوامی نمقیرف.. خوامیمن دوست نم-

    کنم دست از سرمی ازت خواهش می ولا،یناراحت نش..يری گیاز من م
 ..بردار
*** 

 ي دستش را رویعل. زدی و پارسا را صدا مدی کوبی در مي را روشیمشت ها. کرده بودکسرهی زنگ را الیدان
 : گذاشت و گفتالی دانيشانه 

 ؟ي نداردیکل-
 در ي گذارد، با عجله دستش را باالی در مي زاپاس را در باالدی کلشهی آمده بود پارسا همادشی که الیدان

 . زدي لبخنددیبا لمس کردن کل.دیکش
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 .دی کشی آهی خالي خانه دنیبا د. را باز کرد و وارد شدنددر
 . به سرعت از پله ها باال رفتنی را داد که ممکن است پارسا در اتاق ها باشد، بنابرانی ااحتمال

 محو و يلبخند. کردی میی پارسا خودنماي خانه،عکس هاي جايدر جا. نگاهش را دور تا دور خانه چرخاندنیآو
 : لب گفتری نشست و زشی لب هايمحزون رو

 !فتهیخودش-
 ي شکسته ي هاشهیخورده ش.او هم ناخودآگاه به دنبالش راه افتاد. رودی میی که به سمت جادی خان را دصادق

 . را ترك کرده استنجای ای داد که پارسا با چه حالی نشان منی زميرو
 . به عکسش نگاه کردرهی نشست و خنی زميرو
 . کردن پارسا نداشتدای پي برايدی امگرید

 !!!رده بود رابطه منی به قول دوستانش ادیشا
 . عطر تنش تنگ شده بوديچقدر دلش برا.دی کشقی عمیآه
 : انداخت و گفتنی صادق خان و آو،ی به علینگاه. آمدنیی شل و وا رفته از پله ها پاالیدان
 ! رفتهنجایاز ا..ستنی نلشیوسا-

 . پله ها نشستي خورد و روزی حرفش لانی از پاپس
 ی بغض لعنتنی آمد و ایاشکش نم. آن ها گذاشتي در شکمش جمع کرد و سرش را روشی زانوهانیآو

 . را به درد آورده بودشیگلو
 : دلش گفتدر
 منو آدم هم حساب نکهیبخاطر ا..ی گرفتمی طرفه تصمکی نکهیفقط بخاطر ا.. بخشمت پارسای وقت نمچیه-

   بخاطر..ي و بعد ولم کردي بهم ابراز عالقه کردنکهیبخاطر ا..ينکرد
 !! بخشمتینم..شی پاهات شکوندری که بارها زغرورم
*** 

 ! رفتی مشی پتی به او محول شده بود، با موفقی که به تازگيروند پرونده ا. دادگاه خارج شداز
 شد که نتواند ی باعث منی گرفته بود و همیبی گوناگون، سر درد عجي طور فکرهانی کارها و همادی حجم زاز

 . کندیرانندگ
 . را بستشی فرمون گذاشت و چشم هايسرش را رو. شدنشی ماشسوار
 . نداشتی دوستچی هگری بد بود که دچقدر
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 .. بردی شاپ نمی مختلف او را به کافي زد و به بهانه های زنگ نمکای جسگری بود که دچقدر
 ! نبودندایکتوری وی و حتکاید،جسیویمز،دی جگرید
 . ه وجود نداشت آخر هفتي های ها و دورهمحی تفرگرید
 . کندی احساس خوشبختی نبودند که او وقتش را با آنها بگذراند و در دلش کمالی و دانهی،هدين،هادی آوگرید

 را دوست یی بود که تنهادهیفهم. کرده استی سالها وانمود به خوشبختنی بود که در تمام ادهی فهمتازه
 . عادت داردییندارد،بلکه به تنها

 د؟ی را کنارش احساس کند و آخ هم نگونی توانست نبود آوی االن،چگونه ماما
 شب ها درست و ی از نبودش حتلی دلنیبه هم. کنارش عادت کرده بودنی که در کما بود، به بودن آوی مدتبا

 ! بردی خوابش نمیحساب
 : لب زمزمه کردری فرمون برداشت و زي را از روسرش

 ...ي بودنجایکاش ا-
 . بودنش مهم نبودگرید. نرفتاطی با سرعت کم و احتگرید. را روشن کردنیماش
 .. مهم نبودیزندگ

 .. مهم بود که حاال او را نداشتنیآو
 . پدال گاز گذاشتي را روشیپا

 ! شدی نکبت بارش خالص مهی زندگنی افتاد و او از ای اتفاق مگری تصادف دکی دیشا
 . نامعلوم دوخته بودي اش را به نقطه ارهی نشسته بود و نگاه خی صندليرو

انگار بند بند . کردی خشک و طوالني شد،سرفه هاشی هاهیهجوم دود که وارد ر. زدگارشی به سیقی عمپک
 ! کرده بودنددای پتی حساسگاریوجودش به دود س

 . نداشتیچقدر بد بود که از او عکس. را تصور کندنی آوي کرد چهره ی را بست و سعشی هاچشم
 . خودش را گذاشته استي عکس هانستاگرامش،ی ای خصوصجی در پنیکه آو آمد ادشی به ناگهان

 نکهی ادیبا ام. کرددای را پنی آوجیپ. شدنستاگرامی را زد و وارد اشیرمز و نام کاربر. سمت لپ تاپش هجوم بردبه
 .. رفتجشی پي شود،روی مواجه مياالن با هجوم عکس ها

 . را گرفتشی گلوینی بغض سنگيدی که ديزی با چاما
 .. حذف شده بودشی عکس هاي همه

 ..!"رفت" آن نوشته شوده بود ي بود که با خط درشت رویاهی سری فقط تصوو
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 . پرت کردواری لپ تاپش را به سمت دتی را باال برد و با عصباندستش
 .. گذاشتشی گلوي را روشی هادست
 ..دی ترکی اش می بغض لعنتنی اکاش
نبودن . هم که شده سبک شودي لحظه اي خواست برای دلش میوقت. کنندی نمهی مهم نبود که مردها گراصال

    از غصهی توانست کمی مدیشا. توانست هضم کندی را که هرگز نمنیآو
 . را کاهش دهدشیها

 .دی اش را به آتش کشی که تمام زندگیتصادف. مردی میی در آن تصادف کذاکاش
 .رش را با دستانش گرفتس. کردی درد مشی هاقهیشق. بلند شدشی جااز

 . شودی مدتری و شددی کرد که دردش هر لحظه شدی ماحساس
 . نگه داشت بود را رها کردشی وقت در گلونی را که در ايادیفر
 . اتاق حمله کردلی وار به سمت وساوانهید

 . کندی می را دارد سر آنها خالنی دانست چرا حرص نبودن آوینم
 . افتادنی زمي اش،روی ناگهاني جهی سرگاز

 . به شماره افتاده بودندشی هانفس
 قابل تحمل ری غشی برادی کشی که در آن لحظه مياما زجر.ردی ها بمي زودنی به استی دانست که قرار نیم

 .بود
 . بدنش فلج شده اندي کرد تمام اندام های ماحساس

 .. کردی احساس مشی را در دست های زدند و سوزشی دو دو مشی هاچشم
 .. و تار شدرهی چشمانش تي جلوای رفته،دنرفته

*** 
 . را گشودنشی سنگي شد،پلک های مدهی که آرام به صورتش کوبیی هایلی سبا

 . سرش بودند چرخاندي که باالی دو شخصنی را بنگاهش
 . دهد که دکتر استصی توانست تشخی مدشیاما از روپوش سف. شناختی نم،يگری مهراب و دیکی

 : گفتیسی انگلظی غلي زد و با لهجه ي لبخنددکتر
 !يباالخره به هوش اومد-

 . توام با سرزنش به مهراب انداختی نزد و نگاهیحرف
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 : را باز و بسته کرد که دکتر گفتشیمشت ها. کردی را در هر دو دستش احساس میبی و درد عجسوزش
 ! شنی هات باز مهیبخ.. کارو نکننیا-
 : گفتی لب و به فارسریز
 ..كبه در-

 ! پارسا کردي به روی اخممهراب
 . نگفتيزی به مهراب انداخت و چظی با غی هم نگاهپارسا

 . پارسا از اتاق خارج شدتی از چک کردن وضعدکتر،پس
 :دی گرفت و غرشی مهراب را در مشت هاي قهی نشست و شی بالفاصله در جاپارسا

 رم؟ی به درد خودم بميذاری نم؟چراي داری شد؟چرا دست از سرم بر نمداتی از کدوم قبرستون پگهیتو د..یلعنت-
 : پارسا را گرفت و گفتي با آرامش دست هامهراب

 ..ی هستی احمق روانهی کردم که تو دای پنیقی نیبه ا-
 : زد و گفتي پوزخندپارسا

 ..پس دست از سرم بردار-
 : گفتمی آرام و مالی زد و با لحني لبخندمهراب

 .. که معالجه اش کنمی دارم تا وقتی بر نمی روانهیمن هرگز دست از سر ..کناشتباه ن-
 . آمدی خون پارسا در نمي زدی مکارد

 پارسا انداخت و ي به تفاوت به دست هایمهراب نگاه. شدی سفت تر متی هر لحظه از عصبانشی هامشت
 :گفت

 .. هات باز شدنهی که بخيانقدر زور زد..بفرما-
 ! که دستش غرق در خون است؟دیچرا نفهم. انداختشی گنگ به دست های نگاهپارسا
 . کوتاه از اتاق خارج شدیمهراب هم با مکث. تخت رها کردي را شل کرد و خودش را روشی هامشت

 ؟! چه کندشی دست هاي رونی ننگي خواهد با عالمت های پس منی فکر کرد که از انی ابه
 ! نکردی زنده ماندن هم تالشياما هر چه که بود، برا. نداشتی خودکشقصد
 ! بودشی شروع دردهانیا. پرستار وارد اتاق شدندکی مهراب همراه دکتر و قه،ی از چند دقپس

*** 
 :به عقب برگشت و با اخم گفت. خانه که شد، در کمال تعجب مهراب هم دنبالش آمدوارد
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 !دم در بده..بفرما تو-
 : توسط پارسا گفتشی شدن هاری تحق کالفه ازمهراب

 یلیتو خ.. کنمی واقعا تعجب م؟منی برخورد کنينجوری ادی که جونت رو نجات داده بایبا کس..خجالت بکش-
 ..ینمک نشناس

 : هم گذاشت و گفتي را روشیچشم ها. مبل نشستي زد و روینی پوزخند محو و غمگپارسا
 ! که دست و پاتم بوس کنم؟ي ندارالی خ،ي نکبت بارم برگردوندیتو منو به زندگ-

 : آرام بود گفتي که خدادادیکنارش نشست و با لحن. آرام به سمت پارسا قدم برداشتمهراب
 ی منی خودت رو از بي فقط دارينجوریا.. بتونم کمکت کنمدی بگو شانه؟بهمی اتیچرا نظرت در مورد زندگ-
 !يبر

  گفت؟ی مچه
  کرد؟ی و دل مدرد

  کرد؟یع م شرودی کجا بااز
 برگشتنش ن؟ازی زنگ آو؟ازیکی وي خارج آمدنش؟از ابراز عالقه ؟ازي با هادشی مرگ پدر و مادرش؟از دعوااز

  اش با تبسم؟یی ازدواجش؟از آشناي سماجت صادق خان براران؟ازیبه ا
 ..از
 !ن؟ی نامزد کردنش با آواز

 ! افتاده بودشی مدت برانی بود که در طول ای اتفاقنی بهترنی ادیشا
 : را گشود و گفتشی هالب
 ....... از دست دادمیی هواي سانحه يسالم بود که پدر و مادرم رو تو 16-

*** 
 سال بعد 2

 : دکتر گوش داداتی محو به چرندي زد و با لبخندگارشی به سی محکمپک
 ؟ی رو ترك کندنی کشگاری و سی شه لطف کنیم.. شهی قلبت بدتر متیروز به روز وضع-
 : را باال انداخت و گفتشی همان لبخند،ابروهابا
 ! تونمی تکرار کنم؟ نمدیچندبار با-

 : پرت کرد و گفتزی مي خودکارش را روی عصباندکتر



         رمان کوه درد                                                      اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 250 

 ..پس منتظر روز مرگت باش-
 را که در دهانش حبس کرده بود،در صورت دکتر يگاری بلند شد و دود سشیاز جا. پررنگ تر شدلبخندش

 !پخش کرد
 : سرد گفتی با لحنسپس

 ..زی عزی ات ممنونم چارلهودهی بياز تمام تالش ها-
 . گرفتشی خانه را در پریمس. بلند از مطب دکتر خارج شدیی با گام هاگری دی حرفبدون
 در يدتری و درد شدی باران بماند، سرماخوردگری زشتری دانست هر چه بی و او مدی باری ميدی شدباران

 !انتظارش است
 . را تند کردشی قدم هانیبنابرا
 . کردیقلبش درد م. کردیسرش درد م. شده بوددهی مانند موش آب کشبای تقرد،ی که به خانه رسیوقت
 . اش را از دست دادی به زندگدی کامال امگری است دماری قلبش هم بدی که فهمی وقتاز

 ! دانست چگونه تا به حال زنده مانده استی هم نمخودش
 . و به خودش نگاه کردستادی انهی آيجلو
 . شدی می سالگی کم وارد سکم
 . دادی را نشان نمنی ظاهرش ااما

 . شده بوددی اش کامال سفقهی شقيموها
 داد اما به قول ی مرده نشان مکی او را مانند نیهم. بوددهی چشمانش گود رفته بود و رنگش پرریز

 . جذابش کرده بوداریمهراب،بس
 ی در جوابش پوزخند مشهی همنیبنابرا. زندی حرف را منی ای اصول روانشناس دانست که مهراب بر اساسیم

 : گفتیزد و م
 !یخر خودت-

 . اش مضحک شده استافهی دانست که چقدر قی می بهتر از هر کسخودش
 : زد و گفتنهی به خودش در آيپوزخند. را به سرش گرفتدستش

 !گهی دریبم-
 را در شکمش جمع شیزانوها. نشستنی زمي رفت و رونهیبه سمت شوم. را عوض کردشی هالباس
    کردی را بست و سعشیچشم ها. متنفر بودییاز تنها. را دوست نداشتییتنها.کرد
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 . سردردش توجه نکندبه
 را از خودش دور نیهر چه تالش کرد نتوانست فکر آو. عمرش را گذراندي روزهانی دو سال،بدترنی ادر

 ! کند؟ی االن چه منیآو گفت که یمدام با خودش م.کند
 ! است؟بندی هنوز هم به او پاایآ
 ! اش کرده است؟ی را وارد زندگيگری مرد دای

 ! افزوده شوددشی سفي شد که روز به روز به موهای فکرها باعث منیهم
 زد که تو از قبلش هم ناقص تر شده ی مبی رفت،اما به خودش نهی منی زنگ زدن به آوي بار تا پانیچند

    زندهی تا چه زمانی دانی نمی عشقت را به آتش نکشان وقتی،زندگيا
 !!یهست

 .دی دستش را به صورتش کشکالفه
 .دی پتو خزری تختش نشست و زيرو. بلند شد و به سمت اتاقش رفتشی جااز
 را تحمل تی وضعنی تواند ای نمشتری بقهی دانست چند دقیم.دی صورتش کشي پتو را رویشگی عادت همبه

   ي کرد که مرده است و پرستار ها پارچه ایاما مدام خودش را تصور م.کند
 . کشندی صورتش مي را رودیسف
 . کندهی گرشی را ندارد که برای کساو
 .. تنهاستاو

 !یی بود،محکوم شد به تنهامحکوم
 .دی کشقی عمیلیق،خی صورتش برداشت و نفس عمي را از روژن،پتوی احساس کمبود اکسبا

 شب سرش 9 ساعت شهی دانست که مهراب طبق روال همیم.دی خوابی مدیبا. کردواری دي به ساعت روینگاه
 !ردی گی شود و وقت خوابش را میآوار م
 . دانه از آن را بدون آب خوردکی برداشت و زی مي قرص خواب را از رونیبنابرا

 !ندیکه باز هم کابوس نب بود دواریام. نکرد و چشمانش را بستی تلخ شد اما توجهدهانش
نگاه خواب آلودش را به مهراب دوخت و . شد چشمانش را باز کردی داده مشی که به بازوی آرامي تکان هابا

 :گفت
  داخل؟ي اومديچجور-

 : زد و گفتي لبخندمهراب
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 ! خودم زدمي دست براهی داتی کليرفتم از رو-
 دی کشیهوف. صورتش جمع شدشیبا درد گلو.آب دهانش را قورت داد. مهراب عادت کرده بودي رفتارهانی ابه

    مهراب زد و او را از خودش دوري نهی سيو با دستش به قفسه 
 :مهراب با تعجب گفت.کرد

 چته؟-
 : بلند شد و گفتشی جااز
 ..يری گیبرو اون ور تو هم م..فکر کنم سرما خوردم-

 :و گفت زد ي لبخند محومهراب
 ..آب دماغتم داداش-

 : صورتش را جمع کرد و با چندش گفتپارسا
 .. باباریاه برو بم-
 که در ی کردن اتفاقاتفی پشت سرش آمد و شروع کرد به تعرشهیمهراب هم مانند هم. رفتییرای سمت پذبه

    تمام آمده است ویی گفت که با پرروی مياز دختر. افتاده استشیروز برا
 ."ن؟یشما قصد ازدواج ندار"ست  او گفته ابه
 بار سرش را تکان کی هی کرد اما هر چند ثانی نمی توجهنیبنابرا. نبودشی برای خاطرات خوبادآوری موضوع نیا
   ری کرد که قلبش تی خشکيسرفه . نشستنهی مبل کنار شوميرو. دادیم

 .دستش را باال آورد و آرام قلبش را ماساژ داد.دیکش
 : به پارسا انداخت و گفتی نگاهی با نگرانمهراب

  کنه؟یحالت خوبه؟قلبت درد م-
 : پر از درد گفتی فرو داد و با لحنی آب دهانش را به سختپارسا

 ی کنه، تمام بدنم درد می کنه،سرم درد میقلبم درد م.. شهی سر من خراب مهی بدبختی هر چشهیهم-
 .ادی بال سرم مهیهر روز داره . کشم مهرابی نمگهید..کنه

 : کندی پارسا خودش را خالشهی نزد تا مانند همیحرف. با ترحم نگاهش کندمهراب
 گاری مهراب؟ من از سی دونیم.. دوستاميبرا.. خانواده ام تنگ شدهيدلم برا.. نامزدم تنگ شدهيدلم برا-

    خورم تای کشم و میاما م..از مشروب خوردن خسته شدم. خسته شدمدنیکش
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 قراره ستیمعلوم ن.. به تهش برسونمزوی همه چی خودکشهی زنه با ی وقتا به سرم میضبع.. کوتاه تر بشهعمرم
 . زجر بکشمیتا ک

 : به پارسا انداخت و گفتي نگاه تندمهراب
 ؟ی گی مهی چاتی چرندنیا-

 : بکشد،اما نتوانستقی کرد نفس عمی سعپارسا
 ..ستیچرند ن-

 کند،حال ادهی پارسا پي را رویمهراب با خودش فکر کرد که هر چه هم اصول روانشناس. را بستشی هاچشم
    کهیاز نبود کس. شودیاو روز به روز افسرده تر م. شودیپارسا خوب نم

 ..ی خانواده اش،از نبود سالمتي دارد، از نبود اعضادوستش
 : و گفتدی کششی به لب هایزبان. درمان کند توانست مورد سوم رای با جبران کردن دو مورد اول مدیشا
  بود؟ی چتیی اسم دایگفت..پارسا-

 : مشکوك به مهراب انداخت و گفتینگاه. را باز کردشی چشم هاپارسا
 ؟ی پرسیچرا م-

 :دی تفاوت بگوی بی کرد با لحنی را باال انداخت و سعشی شانه هامهراب
  شده مگه؟يزیحاال چ..ينجوریهم-

 : کرد و گفتی اخمپارسا
 .. نشدهيزیچ..نه-
 :مهراب کالفه گفت. را بستشی داد و چشم هاهی هم سرش را به مبل تکباز
 .. اسمشوینگفت-

 : در همان حالت که بود گفتپارسا
 ..یمی عظالیدان-

*** 
به بهانه . کنددای را در شهر اتاوا پالی توانسته بود دفتر وکالت داناری بسيمهراب با تالش ها. روز گذشته بودچند
   الی دفتر داني رو به روقای مالقات با استادش به اتاوا آمده بود و حاال دقي
 .بود
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اما باز هم . خوردی اش به هم می از پارسا خبر دارد، دوستدی بگوالی دانست که اگر داخل برود و به دانیم
 . مهم تر بودشی پارسا برايمعالجه 

 : و گفتستادی ای منشزی ميجلو. شد و به داخل دفتر رفتادهی پنشی ماشاز
 ..نمی رو ببیمی عظي خواستم آقای مدیببخش..سالم-

 : بدون ناز و ادا گفتگری دي های منشدختر،برخالف
 ن؟یقبال وقت گرفت-

 : تکان داد و گفتی منفي سرش را به نشانه مهراب
 ..در مورد خواهر زاده شون.. دارمشونی با ای کار مهمیول..ریخ-

 در با دهی نکشهیبه ثان. مهراب را تکرار کردي سرش را تکان داد و تلفن را برداشت و همان حرف هایمنش
    بود و باستادهی افتاد که در چهار چوب در ايشدت باز شد و نگاه مهراب به مرد

 . کردی شوك زده به او نگاه میچشمان
 : گفتیدستش را به طرفش دراز کرد و به فارس. رفتالین زد و به سمت دايلبخند

 ..!پارسا مقدم..دوست خواهرزاده تون.. هستمامنشیمهراب ک-
 مهراب را ي قهی رانهی حرکت غافلگکیدر . به دست مهراب انداخت و سپس به صورتش نگاه کردی نگاهالیدان

 :دی کشادیدر مشتش گرفت و فر
 پارسا کجاست؟-

 : متعجب گفتمهراب
 ..نی منو ول کني قهی؟یمی عظي چه طرز برخورده آقانیا-
مهراب در آن لحظه . و او را به داخل اتاق پرت کرددیاما دستش را کش. اش را رها کردقهی کوتاه ی با مکثالیدان

 .دی چه بگودی دانست باینم.خنده اش گرفته بود
 : با خشم گفتالیدان
 ؟ي خندی میبه چ-

 :ذاشت و گفت دهانش گي دستش را رومهراب
 ..ینی بشی قابل پریهر دوتاتون خشن و غ..نی اگهی برابر اصل همدی و خواهر زاده کپیی که دانیبه ا-
 ! شد؟ی خوشحال مدی شنی که ميزی از چدی باالیدان

 : گفتمی و مالي جدیاخمش را حفظ کرد اما با لحن. دهانش را قورت دادآب
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  پارسا کجاست؟ی دونیتو م-
 : گفتيمتقابال او هم جد. لبخندش را جمع کردمهراب

 !نجای اومدم انی هميمن اصال برا..بله-
 مبل انداخت و با يخودش را رو! کندهی گرای کردن پارسا بخندد دای دانست از شوق پینم. شوك زده بودالیدان

 : آرام گفتییصدا
 حالش خوبه؟-

 : تکان داد و گفتی منفي سرش را به نشانه ی و با ناراحتدی کشیقی نفس عممهراب
اگر . شماشی دونه من اومدم پیپارسا نم.. رو انجام دادمی بزرگسکی هستم رنجایاگر من االن ا..یمی عظيآقا-

    من خودم رو مسئولی کنه ولی شک با من قطع رابطه میبفهمه ب
 .. حالش بذارمانی که شما رو در جردونستم

 : بلند شد و به سمت مهراب رفت،همزمان گفتشی از جای با اضطراب و نگرانالیدان
 ؟ی چیعنی-

 : گفتزدی در آن موج می که ناراحتی و با لحندی کششی به لب های زبانمهراب
 رو از شی به زندگدی که داره باعث شده اميدی شدیبدتر  از اون افسردگ.. دارهی قلبيماریمتاسفانه پارسا ب-

   ی که انجام میی زنه و کارهای و مرگ میمدام حرف از خودکش..دست بده
اما هر بار به . روند درمان پارسا رو شروع کردمشی از دو سال پبایمن روانشناسم و تقر.. ترسونهی واقعا منو مده

   من. من نگفتهي براشی از زندگيادی ززیراستش پارسا چ.در بسته خوردم
 باورتون نشه اما دیشا..یمی عظيآقا.دی کشنجای از نامزدش جدا شد و کارش به اي دونم که چجوری مفقط

   نیا.. کنههی برام ناراحت بشه و گرستی نی گه روز مرگم کسیپارسا همش م
 يماری بره،پارسا نه بخاطر بشی پينجوریاگر ا..می کمکش کندیبا.. کردمدایبه زحمت شمارو پ! فاجعهیعنی

 .. دهی جونش رو از دست می بخاطر افسردگ،بلکهیقلب
 : دستش را باال آورد و به زور گفتالید،دانیرفش که رس قسمت حنی ابه
 ! نگویچیه..هیکاف-

 : اما با سماجت ادامه دادمهراب
 سر یی هر بالشیی تنهاي تونه تویاون تنهاست و م.ستی اصال خوب نشی روحتی وضع،پارسایمی عظيآقا-

   االن دوتا دستاش. کردی اقدام به خودکششیهمون دو سال پ..ارهیخودش ب
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 دی که شده باي به هر نحوی،ولي دونم چجورینم.. دهی هاش نشون از حال بدش مهی آثار بخی کنی نگاه مرو
   نیای که بهش وابسته بوده بي اگهیخودتون،نامزد سابق پارسا و هر کس د

 ..ششیپ
 : خفه گفتیی گذاشت و با صداشی گلوي دستش را روالیدان
  کرده؟یخودکش-

 : داد و گفتنروی نفسش را با شدت بمهراب
 وجه جبران چی به هگهی که دارهی سر خودش بیی بالهیاالن ممکنه پارسا .. تموم شدهگهی دهیاون قض-

 .می وقت رو تلف کندینبا..نشه
 : نگاه درمانده اش را به مهراب انداخت و گفتالیدان
 االن کجاست؟-

 : بدهدالی کرد آرامش را به دانی زد و سعي لبخندمهراب
 .. و دوست پارسامهیمن همسا..می کنی میما شهر تورنتو زندگ-
 : مهراب گذاشت و گفتي شانه ي دستش را روالیدان
 ..ششیمنو ببر پ-

 : آرامش بخش گفتیسپس با لحن. فشردی گذاشت و کمالی دست داني دستش را رومهراب
 ی خونه زندانيارسا رو تو پمی تونیما نم.. خانواده اش هم باشني اعضاي هی بهتره که بقیول..چشم-
 . شما قصد فرار به سرش بزنهدنیممکنه بعد از د.میکن
 : سرش را تکان داد و گفتالیدان
 .. کاناداادی تونه بینم.. بدهیلی حالش خ،پدربزرگشیاز طرف.. کشهی طول منجای اانیتا ب..راننیآخه اونا ا-

 : و متفکر گفتدی کششی به لب های زبانمهراب
 ياما به نظر من،بودن همه .. با خودتونهمیباز هم تصم.. اگر نامزدش هم باشه افاقه کنهدی دونم،شاینم-

 . حالش داشته باشهي رويشتری بيری پذری تونه تاثی خانواده مياعضا
 : آرام گفتییسپس با صدا. سرش را تکان دادالیدان
 ..نمشی خوام ببیم-

 :د و همزمان گفت اش را در آوریگوش. با لبخند سرش را تکان دادمهراب
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 اتی عملهی ی مثل انسان باهاش برخورد کرد،اما من تونستم طشهی داره و واقعا نمي پارسا اخالق گندنکهیبا ا-
 .رمی عکس بگهی ازش يفوق سر

مگر چند سال . شدیباورش نم. مبهوت مانده بودالیدان. گرفتالی را به سمت دانی حرفش گوشانی از پاپس
    را بست وشیچشم ها. شده بوددی حد سفنی پارسا تا ايگذشته بود که موها

 دو سال ي شده بود،پارسارهی خی گوشنی به دوربی حسچی که بدون هیی پارسانیا. کرد بغضش را فرو دهدیسع
 ! لقب بودنی او،بهتري متحرك براي لقب مرده دیشا. نبودشیپ

 : گفتدی را دالی که حال دانمهراب
 خانواده اش پارسا رو ي اعضاي هی شه با کمک شما و بقی دم که میمن قول م..یمی عظي آقانیناراحت نباش-

    دونمینم.هدف نداره. ندارهی به زندگدیاون االن ام.معالجه کرد
 نامزد سابقش که ازدواج نکرده؟..یراست..می براش هدف بسازدی بادیشا..یول
 : به رمق به مهراب انداخت و گفتی نگاهالیدان
 ..ستیحال اونم بهتر از پارسا ن-

 : آمد و گفتشی لب هاي شرور بر روي لبخندمهراب
  تونه باشه؟؟؟ی می بهتر از مثلث عشقیچ..هدف-

*** 
 : را به گوشش چسباند و گفتیگوش.  داغش خوردي از نسکافه ي جرعه اپارسا

  آخه؟ی پرسی مهی مزخرف چي سواالنیمهراب حالت خوبه؟ا-
 بلندگو ي را روی پارسا تماس گرفته بود و گوشال،بایبه اصرار دان.ردی خنده اش را بگيو کرد جلی سعمهراب

    دهانش گذاشته بود تايدستش را رو. انداختالی به دانینگاه.گذاشته بود
 . نزندیحرف
 : و گفتدی کششی به لب هایزبان
  چه خبر؟گهید-

 : کالفه گفتی و با لحندی کشی هوفپارسا
 !ي؟باي نداريکار. شمی متی زنم اذی کنه،حرف میممهراب گلوم درد -

 . نکردی اما توجهدیگفتن مهراب را شن "نه نه نه" يصدا
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 ي لبخند محو،ي خاطره ايادآوریبا . کندتی خورد اما مجبور بود رعای رنگش تنش را میبافت مشک. بودکالفه
 .زد

 و صادق خان نگرانش الیآن زمان دان. گذشتیده سال از آن روزها م.مارستانی شدنش در بي و بسترآنفوالنزا
 اما االن چه؟.بودند

 بود، اما نیسرش سنگ. اعصابش بودي روینی بزشیآب ر. بلند شدشی گذاشت و از جازی مي را رونسکافه
 ! کردندی اش مي شک بستری رفت بیاگر م. رفتی نممارستانیب

 . اش رفع شدی از کالفگی ترق ترقش،کمي را چپ و راست کرد و با صداگردنش
 ! قلبش راای ردی دانست سرش را بگینم. خشک کردي سرفه چند

*** 
 . را گرفتی علي خانه يشماره . تلفن را برداشتالیدان

 . برقرار شدی طوالناری با مکث بستماس
 ! گذرانده شدی به سالم و احوال پرسهی اولي هاحرف

 : و با من من گفتدی کشیقی نفس عمالیدان
 .. کردمدایپارسا رو پ..یآقا عل-
اما تماس . انداختی به گوشی که فکر کرد تماس قطع شده است،نگاهالیدان.امدی نیی صداچی هقهی چند دقتا

    بزند کهی را به گوشش چسباند و خواست حرفیگوش.همچنان برقرار بود
 : آمدی عليصدا

 .. شکرتایخدا-
 : و گفتدی کشیقی نفس عمالیدان
 . کانادانیایه شما بالزم باش..فکر کنم-

 : آمدی عليصدا
  بود؟حالش خوبه؟؟کجاي کردداشی پي افتاده؟اصال چجوریچرا؟مگه اتفاق-
 . بازگو کردی علي بود برادهی را که از مهراب شنییزهای کوتاه تمام چی با مکثالیدان
 : گفتالیدان. از دست داده بودیقی دقاي قدرت تکلمش را برابایتقر.دی دانست چه بگوی نمیعل
 ن؟؟یایم-
 : و مصمم گفتدی کشیقی نفس عمیعل
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 ..همه با هم..میایم-
*** 
 به موکلش انداخت و که ینگاه. دادگاه اعتراض کندي بلند شود و به راشی را نداشت که از جانی حال اپارسا

   ینم. فرو دادیآب دهانش را به سخت. شده بودرهیبا ترس و التماس به او خ
 بلند شد شیاز جا. کردند و او الل شده بودیتند تمام مال و اموال موکلش را مصادره مداش. تمرکز کندتوانست
 : گرفته گفتییو با صدا

 ..یاعتراض دارم جناب قاض-
 : به پارسا انداخت و گفتی نگاه،عبوسیقاض

 ..ستیاعتراض وارد ن-
 گری دری چند ماه اخنیدر ا.پارسا سرخورده از دادگاه خارج شد. ختم دادگاه را اعالم کردی با مکث کوتاهسپس

 ! بازنده بودشی در اکثر پرونده هالی دلنی توانست تمرکز کند و به همینم
با . مهراب دوختينگاهش را به خانه . بودکی تارشهیخانه مانند هم. شد و به سمت خانه راندنشی ماشسوار

    بود که به شدت اهل صرفهیمهراب آدم. را باال انداختشیتعجب ابروها
 مبل يکتش را درآورد و رو. مکث وارد خانه شدیبا کم. خانه اش روشن بودياما حاال تمام چراغ ها. بودییجو

   یحس خوب.دی لرزیتمام تنش م. رفتنهیبه سمت شوم.پرت کرد
 ی نمگری بار دنیاما ا. را عوض کردشیس هاسپس به سمت اتاقش رفت و لبا. خودش را گرم کردیکم.نداشت

 !!توانست بافت بپوشد
 .دی رنگ پوشی نازك مشکشرتی تکی
 .از اتاق خارج شد. آمدشی لب هاي به روي که در آن لحظه داشت،لبخندی احساس سبکاز
 تی از حد آن اذشی بینیری از ششی خودش نسکافه درست کند و گلوي سمت آشپزخانه رفت تا باز هم برابه

   مهم نبود که. مشروب،کامال نظرش عوض شدي هاشهی شدنیاما با د.شود
 . شودی متی با خوردن مشروب اذچقدر

 دوم را پر السیگ. سوختی از طعم تلخش مشیگلو.دیابتدا جرعه جرعه نوش. خودش پر کردي برایالسیگ
    بدنشي توانست باال رفتن دمایم.دی آن را سر کشی بار بدون معطلنیا.کرد

 . مبل افتاده بود،درآوردي کتش که روبی را از جگارشی سيبسته . احساس کندی به خوبرا
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 از مشروبش ي زد و سپس جرعه اگارشی به سیپک محکم. گذاشت و آتش زدشی لب هانی نخ را بکی
 !! بدیلیخ.حالش بد بود.دینوش

*** 
 : پارسا انداخت و مضطرب گفتي به خانه ی نگاهمهراب

 ..پس چرا برقا رو روشن نکرده.. رفت داخلدمیخودم د-
 : و گفتدی پرشیاز جا. صبرش را از دست دادگری دالیدان
 .. حالش بد شدهدی خونه اش شامید خب بر-

 :سرش را تکان داد و گفت. پارسا بودندي خانواده ی چرخاند که همگي نگاهش را به سمت افرادمهراب
 .. جلوشنیای همه نییهوی کنم ی خواهش میول..باشه-
 : کالفه سرش را تکان داد و گفتیعل
 ..میدی؟فهمی کنیچندبار تکرار م-

 : برداشت و گفتزی مي پارسا را از روي خانه يدهایکل.دی کشیقی نفس عممهراب
 ! و پدرتوننیایشما ب)  اشاره کرد و گفتنیبه آو..(نیای همه تون بستی نازین-

 : رمق گفتی خان بصادق
 .. طاقت ندارمگهید-

 . هم دنبالش رفتندنی و آوالی،دانیعل. از خانه خارج شدی محو زد و بدون حرفي لبخندمهراب
 دهیترس.اما پارسا در را باز نکرد! بار،نه دوبار،بلکه چند بارکینه . و زنگ زدستادی پارسا اي خانه ي جلومهراب

 . در را باز کرد و وارد خانه شددیبا کل.بود
 ....ه سرفه افتاد دود که به صورتش خورد بهجوم
*** 
خانه . در به عقب برگشتيبا صدا. کردی می شد همخوانی در ذهنش پخش مدی که شاینی با آهنگ غمگپارسا

   ی چشمانش تار مادی خوردن مشروب زلی بود و عالوه بر آن،به دلکیتار
 : گفتدهی کشییبا صدا.دید
 ؟ییمهراب تو-
 نی زمي که در دستش بود،مشروب رویالسی شد از گی باعث منی زد و همیلق لق م. بلند شدشی جااز
   زی را رشیچشما. دهدصی در تشخي توانست قامت چهار نفر را جلویم.زدیبر
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 : و با نفس نفس گفتکرد
 ..مهراب-

 : خفه گفتیی آب دهانش را قورت داد و با صدامهراب
 بله؟-

 :گشت و گفت به عقب برستی نيگری هر کس دای راحت شده بود دزد الشی که خپارسا
 ؟ي دی زنم جواب نمی صدات میچرا هر چ-
هر چند گرفته،هر چند خش دار،اما صدا ! پارسا بودي صدانیا. تواند نفس بکشدی کرد نمی احساس منیآو

 ! پارسا بوديصدا
همه . زدشیدستش را باال برد و رو. کنارش بودقایدق. برق گشتدیدنبال کل. را گرفته بودشی گلويدی شدبغض

   پارسا حال به عقب برگشتن را نداشت و فقط دستش را. خانه روشن شدي
 :دی کشادی گذاشت و فرشی چشم هايرو
 ..احمق خاموششون کن-
پارسا . بلند هق هقش را رها کردي و با صداستادی پشت سرش اقایدق.دیبه سمت پارسا دو.دی بغضش ترکنیآو

   ای توهم است ي شنود از روی که میی دانست صداینم.هنگ کرده بود
 !ت؟یواقع

 السیدستش شل شد و گ. متوقف شدشیزمان برا.. اشک بار،اما آشناي چهره ادنیبا د. به عقب برگشتدی تردبا
 . بلند شکستیی افتاد و با صدانی زمياز دستش رو

 . خودش را در آغوش پارسا پرت کرد و دستانش را دور کمر پارسا حلقه کردی معطلی بنیآو
 . گذاشت و او را از خودش جدا کندنی آوي شانه هاي را باال آورد و روشیآرام دست ها. خشک شده بودپارسا
با . بدنش شل شدد،تمامیچی که در قلبش پیمیبا درد عظ.دی لرزیتمام تنش م. دوختنی را به آوصشی حرنگاه

   ی کوتاهغی جنیآو. قلبش گذاشتيدستش را رو. فرود آمدنی زميزانو رو
 .. پارسا زانو زدياو هم جلو و دیکش

 توانست باور کند ینم. گذاشتنی صورت آويدست لرزانش را باال آورد و رو. زدی از درد نفس نفس مپارسا
 . استشی زندگلی است، عشقش، دلستادهی اشی که رو به رويدختر

 : خفه گفتیی خشک و لرزانش را باز کرد و با صداي هالب
 ..نیآو-
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 : توجه به نامش که توسط پارسا خوانده شد، گفتیه،بی با گرنیآو
 دی شاي کردیاگر بهم ابراز عالقه نم. نبودی رسم عاشقنی؟ای کارو بکننی با من ایچطور تونست.. معرفتیب-

   دوسال تمام شبم با فکر تو روز..پارسا.. اومدمی کنار مهی قضنیراحت تر با ا
 و سر درد و چه جهی من بخاطر سرگي کردیخه؟تو واقعا فکر م بود آی رفتنت چلیدل.. و زورم با فکر تو شبشد

  کردم؟ی دونم غش کردنات تو رو ول میم
 زد و به نیدستش را به زم. برداشت و به مهراب دوختنینگاه مبهوتش را از آو.دی دانست چه بگوی نمپارسا
    نااستوار به سمت مهرابیی های بلند شد، با قدمشی از جایسخت
 : گفتدی گرفت و نالشی اش را در مشت هاقهی رمق ی و بستادی اشیجلو.رفت

 ..مهراب..لعنت به تو..قینامرد نارف..نامرد-
 ! حس شد، فلج شدیتمام بدنش ب.دی کشری اش تنهی سي قفسه

 . افتادنی زمي بار کامال رونیا
 و الی،دانی علي وحشت زده ي لحظات چهره نیدر آخر. رفتی میاهی و چشمانش سدی کشی مری مدام تقلبش

    هميچشمانش رو. را نداشتی عکس العملچی اما توان هدیمهراب را د
 ! و تار شدرهی مقابل چشمانش تای و دنافتاد

*** 
 . استمارستانی رنگ متوجه شد در بدی سفي آشناطی محدنی را که باز کرد،با دچشمانش

بدون فکر، سرم را سر دستش خارج .خت به سرم در دستش انداینگاه. بلند شدشی کرخت بود اما از جابدنش
 . به سمت در رفت و بازش کردیبه سخت. آمدنییکرد و از تخت پا

 که ي ابهی و مرد غرنی آونینگاهش مدام ب. توان حرکت کردن را از دست داددی که مقابلش دي صحنه ابا
 .کنارش نشسته بود در نوسان بود

 مهربان يبه سمت پارسا آمد و با لبخند. بلند شدشی به همان منوال گذشت که مرد از جاقهی چند دقبایتقر
 :گفت

 .. حالتون خوبهنکهی خوشحالم از ایلیخ..سالم-
 : را به مرد دوخت و گفتنشی نگاه خشمگپارسا

 شما؟-
 : لبخندش را حفظ کرد و گفتمرد
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 ..نینامزد آو..ي معتمدایآر-
 !!نی نامزد، آو،ي معتمدایآر

 . نسبت داده استيگریعشقش را به مرد د "نامزد" ي شد که کلمه ی نمباورش
 . را گرفته بودشی مانند سنگ گلويزیچ

 . خوردزی لشی داد و سر جاهیبه در تک. در اتاق را بست،ی را تکان داد و بدون حرفسرش
 ! استی مرگش حتمگری دانست که دیم

*** 
 : آمدالی دانيصدا. را بستشی و چشم هادی خشکش کشي به لب هایزبان
 ..نخواب-

 : گرفته گفتیی را باز کند با صداشی چشم هانکهی ابدون
 ..رونیلطفا برو ب..الی دانستیحالم خوب ن-
 ي خانه ياز پله ها. مضطرب و توام با ترحم به پارسا انداخت و از اتاق خارج شدینگاه. بلند شدشی از جاالیدان

 : آرام گفتییرد و با صدارو به مهراب ک. رفتنییپارسا پا
 ! که بدتر شدنیا..يگند زد-

 . گرفتشی بلند راه اتاق پارسا را در پییبا گام ها. بلند شدشی و از جادی کشیقی نفس عممهراب
 .چند تقه به در زد و وارد شد.ستادی در اپشت
 شی اش را در مشت هاقهی. و به سمتش هجوم برددی پرشی مهراب از جادنیبا د. را گشودشی پلک هاپارسا

 :دیگرفت و غر
 ؟بهینی منو ببی بدبختيسادی؟وایینجای هنوز ایی چه رونم؟بای نحست رو ببختی خوام ری نمگهیمگه نگفتم د-

 ؟ینی شدن غرور منو ببکهی تکهی؟تینیستوه اومدن منو بب
 : شد و گفترهی در چشمان پارسا خمهراب

 ..ستی ننطوریاصال ا-
 : گفتی و با درماندگدیخودش را عقب کش. به او دادیرها کرد و هل مهراب را ي قهی پارسا

 .. من به تو اعتماد کردمیلعنت-
 : آب دهانش را قورت داد و گفتمهراب

  شده؟یخب حاال مگه چ-
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 :پشتش را به مهراب کرد و گفت. پارسا را گرفتي هم بغض گلوباز
 دو سال رو با فکرش گذروندم حاال متعلق نی که تمام ایکس.. که دوستش داشتم، حاال با نامزدش اومدهیکس-

 .. اسگهی نفر دهیبه 
 ! به هدف خورده بودرشیت. کرد لبخندش را پنهان کندی سعمهراب
 : پارسا گذاشت و گفتي شانه ي را رودستش

 ؟ياری دوباره به دستش بی کنی نمیچرا سع-
 :آب دهانش را قورت داد و گفت. با شدت،به عقب برگشتپارسا

 !نمتی هم نبگهید..رونیگمشو ب..خفه شو مهراب-
 :همزمان گفت. و به سمت در رفتدی کشی هوفمهراب

 ..ي رو از دست نداديزیتو هنوز چ..به حرفم فکر کن-
 . منتظر عکس العمل پارسا بماند از اتاق خارج شدنکهی بدون او

 ی به دفتر مدی حالش خوب نبود، اما بانکهیبا ا. به ساعت انداختی و نگاهدی کششیموها در ی دستپارسا
   پرونده ها را.یسر تا پا مشک.دی را پوششیلباس ها.بهتر از ماندن در خانه بود.رفت

 می ننکهیبدون ا. زديپوزخند. که صداها پس از ورودش قطع شدنددیشن. گذاشت و از اتاق خارج شدفشی کدر
    صادق خان متوقفي سمت در رفت که با صداندازد،بهی  به آنها بینگاه
 :شد
 ؟ي ریکجا م-
 : تمام گفتيسرش را کج کرد و با سرد. عقب برگشتبه
  جواب پس بدم؟دیبا-
 :به سمت پارسا آمد و همزمان گفت. بلند شدشی از جایعل
 .ما گذشت ي به همه ی چی دونی دوسال نمنی ايتو.می تو اومددنی ديما همه برا-

 :سرش را تکان داد و محزون گفت. دوختنی را به آونشی نگاه غمگپارسا
 !کامال مشخصه...آره-
 مسخره را داده شنهادی پنی از مهراب که ای و حتای از آر،ي بازنیاز ا. را در دستش فرو کردشی ناخن هانیآو

 !بود متنفر بود
 : دهان باز کرد تا جواب پارسا را بدهد، که پارسا بالفاصله گفتالیدان
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 .. شمااری همش در اختنجایا) با دستش به خانه اشاره کرد و گفت..( برمدیبا-
 . دوخت و از خانه خارج شدای را به آرنشی آخر نگاه خشمگدر
 که ییبایاز آهنگ ز.چه آمده اند ي برانی و آوای دانست که آرینم. ها پرسه زدابانیتا شب در خ. دفتر نرفتبه
   "آ" با شانی نام هر دونکهیاز ا. خوردی دو اسمشان بود، حالش به هم مانیم

 . آمدی شد قلبش به درد می مشروع
 . آن وسط اضافه بودایاما آر. کردی مي قراری بنی آودنیی و بودنی بوسدن،ی به آغوش کشي تنش براتمام
 ..! خودش اضافه بوددی شااصال
 ."عاشق حسود است" برده بود که ی پالی داني آن کلمه ي به معناحاال
 درآورد و در را با آن باز بشی را از جدیکل. دانست که همه خوابندی شب بود ممهی نبایتقر.ستادی در خانه ايجلو

   چقدر هم که نگرانش. زديپوزخند.المپ ها خاموش بودند.کرد و وارد شد
 : خشک شدنی آوي را روشن کند به سمت پله ها رفت که با صدای المپنکهیبدون ا. بودندشده

 ..پارسا-
 : گفتیبه سخت.به عقب برنگشت. خواندی آن را منی که آوی بود نامش وقتبای زچقدر

 بله؟-
 !"جانم" دی به خودش زحمت داد تا نگوچقدر

 : با بغض گفتنیآو
 ؟ي گردیچرا بر نم-

 : لرزان گفتییبا صدا. باز هم به عقب برنگشتپارسا
 ..برو بخواب-
 انداخت و نییسرش را پا. تند شده بودشیپارسا نفس ها. را گرفت و وادارش کرد به عقب برگرددشی بازونیآو

 . خارج کردنی را از دستان آوشیبازو
 : آب دهانش را قورت داد و آرام گفتنیآو
 ..پارسا-

 نییاما پارسا همانطور سرش را پا. منتظر پاسخ پارسا بودنیآو.دی کوبی مشانی هانهی وار در سوانهی هر دو دقلب
   شی باز هم با همان لحن آرام صدانی کرد آویانداخته بود و خدا خدا م

 !نزند



         رمان کوه درد                                                      اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 266 

 "پارسا" آرام تر یی بار با صدانیا. باز هم تکرار کردنی آواما
 !جلو و جلو و جلوتر. بردناخودآگاه سرش را جلو. دوختنی را به آوصشی سرش را باال آورد و نگاه حرپارسا

فاصله را به صفر رساند . کردی با هم برخورد مشانی هاینی که نوك بيبه طور. سانت بودکی بای شان تقرفاصله
   دستش را باال آورد و پشت. گذاشتنی آوي لب هاي را روشیو لب ها

 را شانیصورت هر دو بود که نی آوي هان،اشکی بنیدر ا. کرددنشی شروع به بوسصانهیحر. گذاشتنی آوسر
    را از خودش دورنی که در قلبش احساس کرد آويبا درد. کرده بودسیخ

 :چند قدم به عقب برداشت و با عجز گفت.کرد
 .. برونجایتروخدا از ا.. برونجایاز ا-
 . رفت که در آن مستقر شده بودی نگاه اشک بارش را به پارسا دوخت و سپس به سمت اتاقنیآو

 دهانش يدستش را رو. افتادنی زميدر را پشت سرش بست و رو.دی به سمت اتاقش دوی بدون معطلپارسا
    را همهشی خواست اگر قرار است بغضش بشکند،صدایدلش نم.گذاشت
 !!بشنوند

 .. قطره اشکنیاول
 .. شکستغرورش

 !تمام
*** 

 .قش خارج شود از اتادی کشی نشانده بود،خجالت منی آوي که بر لب هاي خاطر بوسه ابه
 . را گرفته بودبانشیعذاب وجدان گر. بوديگری عالقه داشت که متعلق به مرد دي به دختراو

 . شد حالش بدتر شودی باعث منی نبود و امانی از همه، از کارش پشبدتر
 ! درد گرفته بود از هجوم افکارسرش
 . نبودزی مي روشی قرص هايبسته . کردزشی به مینگاه
 توجه ی بای آردنی کرد نسبت به دیسع. تامل از اتاق خارج شدیبا کم. بلند شدشی و از جادی کشیهوف

    برداشت و به سمت آشپزخانهونیزی تلوي جلوزی را از مشی قرص هايبسته .باشد
 .رفت
 : آمدی عليصدا

 ؟ي خوری منی قرصا چنیا-



         رمان کوه درد                                                      اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 267 

 : کرد و گفتی آب خالوانی لکی خودش يبرا
 .نی شی متوجه منیخودتون نگاه کن..نمونه اش جلو دستتونه-

سرش را باال آورد و به صادق . دانه قرص ها را در دهانش گذاشت و با آب آنها را فرو داددانه
 . و آن مردك مزاحم نگاه کردنی،آویال،علیخان،دان

 ي و خواست به سمت اتاقش برود که صدادی کشقی عمینفس. زد متنفر بودی که در نگاهشان موج می ترحماز
 : آمدایآر
 نم؟ی شه اتاقت رو ببیم-

 : گفتظی و با غدی را در هم کششی هااخم
  بشه؟یکه چ-
 : را باال انداخت و گفتشی شانه هاایآر
 ! دارهی جالبطیگفتم حتما مح..ییخب آخه شب و روز اونجا-

 : گفتي ارادریکامال غ. لبش باال رفتي گوشه
 چشم ي خوام چشمم توی که نمنهیاگه همش اونجام بخاطر ا..ستی نی جالبي اشتباه نکن اتاق من جارینه خ-

 !فتهی بیجنابعال
 . در ادامه زد و باز هم به اتاقش بازگشتيپوزخند. نشدمانی که زد تعجب کرد اما پشی حرفاز
 : داد و گفترونی نفسش را با شدت بایآر
 .. استوونهی دنی انیباور کن-
 : رمق زد و گفتی بي لبخندالیدان
 .. شهی سرش مییزای چهی مهراب نیفکر کنم ا-

 : گفتی را برداشت و رو به علزی مي رويقرص ها.دی کشیقی خان نفس عمصادق
  خوره؟ی می چي قرصارو برانیا-

*** 
 : خلوت از خانه برد و گفتي را به گوشه اای آرمهراب

 .. عشق و عالقه به خرج بدهکمی.. تویچقدر شل..ی کنی مي خانم رو بازنی نقش نامزد آويتو مثال دار-
 : کالفه گفتایآر
 .. تونمیاصال نم..سخته بخدا-
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 : گفتی عصبمهراب
 ه؟ی خانواده چنی نسبتت با اقایتو دق-
 : زد و گفتي لبخندایآر
 !ي هادیعنی.. خانمهنی آويخواهر من، زن پسر عمه -

 : گفتعی سرش را تکان داد و سرمهراب
 .دمی فهمی اوکیاوک-
 : متفکر گفتایآر
 ؟يدیچرا پرس-

 : گفتنیبنابرا "احمق" دی کرد که به او نگویادب حکم م.دی کشیقی نفس عممهراب
 کن ی کوچولو سعهیپس لطفا ..هی برگردوندن پارسا به زندگي براي انجام بدي دونن که اگر تو کاریهمه م-

 .یخشک رفتار نکن
 یپارسا نگاه. رفت و کنارش نشستنیه سمت آو بيگری به ناچار سرش را تکان داد و بدون حرف دایآر

 : نثارش کرد و گفتنیخشمگ
  گفت بهت؟ی میمهراب چ-
 : زد و گفتی مصنوعي لبخندایآر
 .دی نبود، در مورد شغلم چندتا سوال پرسی خاصزیچ-

 ای بکشد که آررونیخواست دستش را ب. گر گرفتنیآو. را در دستش گرفتنی حرفش دست آوانی از پاپس
 . باردی مشی کرد آتش از سر و رویپارسا احساس م.مانع شد

 نی به آوایآر.دی از آن را نوشي کرد و مقداری خودش خالي آب برایوانیل.دی بگودی بايزی دانست که چه چینم
 . نافذینگاه.نگاه کرد

سا دوخته بود که  اش را به دست پاررهی نگاه خنیاما آو. را دارددنشی بفهماند که قصد بوسنی خواست به آویم
 ! کردی مشتری و بشتری بوانیهر لحظه فشارش را دور ل

 با انگشت شصتش ایآر. دوختای بالفاصله نگاهش را از پارسا گرفت و به آرنیآو. را باال آوردنی دست آوایآر
    برد تا بر آنکی را نزدشی را نوازش کرد و سپس لب هانی دست آويرو

 ! به اطرافشان نگاه کردنددهی دو ترس،هريزی شکسته شدن چي بنشاند که با صدابوسه
 : و مضطرب گفتدی پرشی از جانیآو.دی چکی به پارسا افتاد که قطره قطره خون از دستش منگاهشان
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 وونه؟ی دي کردکاریچ-
 يتمام حرصش را رو. بلند شد و به سمت اتاقش رفتشی از جای انداخت و بدون حرفنی به آوی نگاهپارسا

   سیوارد سرو.آن قدر فشارش داد که در دستش شکست. کرده بودی خالوانیل
 . آب گرفتری شریدستش را ز. شدیبهداشت

 . سوزشش صورتش جمع شداز
 و اهی سشی مشت و لگد هاری را زای خواست آری تند و نامنظم شده بود و دلش مشی نفس هاتی شدت عصباناز

 !کبود کند
 . بوددهی را بوسنی آمد که دست آوی چشمانش مي جلوي صحنه امدام

 در ي که خارج شد،قامت مهراب را جلوی بهداشتسیاز سرو. همان دستش را داشتدنی قصد بوسقای هم دقایآر
 .دید

 : کرد و گفتیظی غلاخم
 نجا؟ی اي پاتو بذاري حق ندارگهی اتاق من؟مگه بهت نگفتم دي تويای بهت اجازه داده بیک-

 : و گفتدی کشیقی نفس عممهراب
 ؟ي کار کردی با خودت چنیبب) به دستش اشاره کرد و ادامه داد(؟ی هستی منطقریچرا انقدر غ..بس کن پارسا-

 : زد و آرام گفتي پوزخندپارسا
 ؟؟ی فهمیم..دشی بوسی من ميداشت جلو..از من انتظار منطق نداشته باش-

  هنوز هم به مهراب اعتماد داشت؟چرا
  زد؟ی حرف ها را به مهراب منی چرا ااصال

 :سپس متفکر گفت.دستش را گرفت و نگاهش کرد. به سمتش آمدمهراب
 .. کنمشی برات ضد عفونایب-

 : و گفتدی دستش را عقب کشپارسا
 ..الزم نکرده،تو فقط دست از سرم بردار-

 . بردرونی را گرفت و او را به دنبال خود، به بشی توجه بازوی بمهراب
 . بودندی بودند،صادق خان و علییرایه در پذ کی کسانتنها

 . مبل کردي پارسا را گرفت و او را وادار به نشستن روي شانه هامهراب
 : گفتی پارسا به سمتش آمد و با نگرانی دست خوندنی با دیعل
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  شده؟یچ-
 : صادق خان آمديصدا. را بستشی نداد و چشم های جوابپارسا

 ..پارسا باباجان-
 : را گشود و آرام گفتشیلب ها! متنفر بودزی لحن ترحم آمنی از اچقدر

 بله؟-
 :کنار پارسا نشست و محزون گفت. بلند شدشی خان از جاصادق

  شده؟دی بهت گذشت که انقدر موهات سفی دو سال چنی ايتو-
ست  دي را باالنیمهراب پتاد. بودیعل.چشمانش را باز کرد. دستش را گرفتیکس. ندادی زد و جوابيپوزخند

 :پارسا گرفت و گفت
 ..ادی دردت نزمی ریآروم م-

از درد و سوزشش تا . کردی زخمش خالي از آن را رويادی حجم زی و بدون معطلدی را از دستش قاپنی بتادپارسا
 ! حس شدی تمام بدنش بهیچند ثان

 : را از دست پارسا گرفت و گفتنی با خشم بتادیعل
 ؟ي کردشی زخمت خاليچرا رو..داره ی خورندگتی خاصنی بتادی دونیمگه نم-

 :سپس با تمسخر گفت. زدي به مهراب نگاه کرد و پوزخندپارسا
 .. آقا مهراب رو ندارم و نداشتميای سوسول بازيحوصله -

 نه در ،ییاما در تنها. شدنش توسط پارسا عادت کرده بودریبه تحق. خوردیخون خونش را م. کردی اخممهراب
 . بودندبهی غرشی که برايجمع و عده ا

 : انداخت و آرام گفتنیی را پاسرش
 .. رمیمن م-

 . پارسا خارج شدي بماند،از خانه ی منتظر عکس العمل کسنکهی بدون اسپس
 . دست پارسا را پانسمان کردمتی و با مالدی کشی هوفیعل

 : است، گفتی جمع، جمع خانوادگگری ددی خان که دصادق
 ؟ی قلبت رو عمل کني خواینم-

 : سرد گفتی بدون توجه به سوال صادق خان، با لحنپارسا
  نه؟ای زنده ام نی مطمئن بشنی خواستی من؟ی موندی چي اصال برانجا؟ی انی اومدی چيبرا-
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 : و گفتدی را در هم کششی اخم هایعل
 ه؟ی چه حرفنیا-

 : انداخت و گفتی به صادق خان و علینگاه. بلند شدشی از جاپارسا
 لرزان ییآب دهانش را قورت داد و با صدا..(نجای انی عذاب دادن من اومديشماها فقط برا.. دونمیخودم م-

 ن؟یاری و نامزدشم بنی داشت آویلیوگرنه چه دل) گفت
 : را باال آورد و به پانسمان اشاره کرد و گفتدستش

 . ممنوننیبابت ا-
 . به سمت اتاقش رفتی حرفبدون
*** 

 . برده بودرونی گرداندن در شهر،از خانه بيمهراب همه را به بهانه .د شده بوکی تاربای تقرهوا
 . بزرگ اتاقش باز بوديپنجره . نشسته بودی صندليرو

 ! تا مغز و استخوانش هم رسوخ کرده بودي سردنیهوا سرد بود و ا. آمدی مسوز
 . را در هوا پخش کردگارشی سدود
 ای کشد ی او را به آغوشش مایاگر سردش شود آر. استای در دست آرنی کرد که االن، دست آوی فکر منی ابه

 . اندازدی دوش او مي آورد و رویکتش را در م
 ! گذشتی ساعت هم از رفتنشان نمکیهنوز . به ساعت انداختی زنگ در، نگاهي صدابا
 . نگاه کردنیبا تعجب به آو. بلند شد و به سمت در رفت و بازش کردشی جااز
 : کرد و گفتشی پالتوبی را در جشی دست هانیآو
 .. داخل؟مردم از سرماامی کنار بي بري خواینم-

 .دی دونهی وارد شد و به سمت شومنیآو. کنار رفتی بدون حرفپارسا
 اش قرمز شده ینی که در اثر سرما گونه ها و نوك بنی بانمک آوي کرد خوددار باشد و به چهره ی سعپارسا

 .بود، فکر نکند
 : و گفتدی کشقی عمینفس

 ؟یچرا برگشت-
 : آتش گرفت و گفتي شعله هاي را جلوشی دست هانیآو
 ..سردم بود-
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 .! بودسردش
 .. گرم کردنش نکرده استي برای تالشای آریعنی نیا

 : و گفتدی کشی هم نفسباز
 نامزدت ناراحت نشد؟-
 : کوتاه کرد و آرام گفتی مکثنیآو
 !نه-

 را شی و چشم هادی آن دراز کشيبه سمت کاناپه رفت و رو. تاسف تکان دادي سرش را به نشانه پارسا
 . آمدی خوابش مبی روزها عجنیا.بست
 : آمدنی آويصدا

 ..ادی مگاری سيبو-
 : را باز کرد و گفتشیپارسا چشم ها. کوتاه کردي حرفش چند سرفه انی از پاپس

 ..در بالکن رو باز کن بوش بره-
 : را در شکمش جمع کرد و گفتشی زانوهانیآو
 ..!هوا سرده..نه-

 . کردی کلمه را تکرار نمنی اکاش
 . گفتی آنقدر از سرد بودن هوا نمکاش
 : گفتدی و با ترددی کششی به لب های زبانپارسا

  ناراحت نشد؟ایچرا آر-
 : مبل نشست و گفتيرو. بلند شدشی از جانیآو
 ؟یاز چ-

 . پرسدی سوال ها را منیست چرا ا دانینم. نشستشی معذب،در جاپارسا
 : نامعلوم دوخت و گفتي را به نقطه انگاهش

 .. خونهی برگشتنکهیاز ا-
خودش را . شدی خراب مشانیتمام نقشه ها.اما االن وقت لبخند زدن نبود. دوست داشت لبخند بزندنیآو

 : نشان داد و با من من گفتنیغمگ
 ! که دوسم ندارهنهی اي نشونه دیشا.. دونمینم..خب-
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 شد نتواند به ی باعث منیضربان قلبش باال رفته بود و ا. نگاه کردنی سرش را باال آورد و به آوعی سرپارسا
   درش را با شدت باز. بلند شد و سمت بالکن رفتشیاز جا. نفس بکشدیدرست
 .کرد
 . کردشی را با ولع وارد شش هاهوا

 ! دوستش نداشتای نداشت،آردوستش
 :دی را از پشت سرش شننی آويصدا

 ؟ی شد؟خوبیچ-
وارد خانه شد و در بالکن را هم . گفت هوا سرد استنی آمد که آوادشی. تکان دادن سرش اکتفا کردبه

 . رفتجی که برداشت،سرش گیقدم.بست
 . لق زد و دستش را به سرش گرفتیکم
 : گفتیبا نگران. را گرفت و مانع از افتادنش شدشی بالفاصله بازونیآو
 ؟ی خوبیمطمئن-

 : خفه گفتیی شد و با صدارهی خنی در چشمان آوپارسا
 ..ي اگهی مرد دهیتو االن مال ..ی لعنت؟ی زنیچرا بهم دست م-

 . خارج کردنی را با شدت از دستان آوشیبازو
 . تند و نا منظم شده بودشیپارسا نفس ها. کردی حرکت مانده بود و به پارسا نگاه می بنیآو

 : به عقب برداشت و گفتیقدم
 ی منکهی از ا؟ی از به ستوه اومدن من خوش حال؟ی کنی تالفشموی کار دو سال پي اومدنجا؟ی ايچرا اومد-
  آره؟؟؟ي بری شم لذت می ذره ذره آب مینیب

 : به سمت پارسا برداشت و گفتیقدم. تکان دادی منفي بالفاصله سرش را به نشانه نیآو
  آخه؟هیرف چه حنیا..نه بخدا..نه-

 : گذاشت و با عجز گفتشی گلوي دستش را روپارسا
 .. از دست دادن ندارمي برايزی چگهید.. که کردمو دادمییمن تقاص کارها..نی برو آونجایاز ا-

 . داشت،به صفر رساندنی را که با آوي افاصله
 : صورتش افتاده بود را پشت گوشش زد و گفتي که رونی آوي از موهاتره
 .. تونم تحمل کنمینم..ارهیقلبمو به درد م.. دهیعذابم م..گهی نفر دهی کنار دنتید-
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 . به دست آوردن دوباره او تالش کندي توانست براینم. دور شدنی آواز
 : گفتدی لرزی که بر اثر بغض مشی صدابا
 !میستین..و..میمن و تو قسمت هم نبود..ی خوشبخت بشدوارمیام..نیبرو آو-

 . سخت بودشی کلمات برانیچقدر گفتن ا. بلند اما نااستوار به اتاقش رفتییکرد و با گام ها نی را به آوپشتش
  داشته باشد؟يگری عشقش را با مرد دی خوشبختي شد آرزوی ممگر

 ! کندی خانه خاللی و وساواری ديعادت کرده بود حرصش را رو.دی کوبواری را محکم به دمشتش
 .. را از دست داده بودنی آوی سادگبه
 خالص ی لعنتی زندگنی را از اران،خودشیبه خودش قول داد که پس از برگشتن همه به ا. نشستنی زميرو

 ..کند
*** 

 : گفتی را پاك کرد و رو به علشی اشک هانیآو
 .. تونم ادامه بدم بابای مسخره رو نمي بازنی اگهیمن د-
 . و منتظر به مهراب نگاه کرددی را به آغوشش کشنی آویعل

 : هم فشرد و گفتي را روشی چشم هامهراب
 .. درمان پارسا ناتوانمي اعتراف کنم که تودیبا-
 : کرد و گفتنیرو به آو. بلند شدشی جااز
 آرامش ياون برا.. ندارهازیپارسا به منه روانشناس ن.. بودهی تون ساختگي نامزدهی که قضنیبهتره بهش بگ-

   گهی روانشناس و روانپزشک دچینه تنها من،بلکه ه.. دارهازیروانش به شما ن
 ! تونه کمکش کنهی نميا

 : و ادامه داددی کششی به لب هایزبان
 ..گهی دکتر دهی شی پنشیببر..نی کنشی راضنی تونستدیشا..نیحاال بازم باهاش حرف بزن-

 . انداختنیی حرفش،سرش را پاانی از پاپس
 ... از همان اول راه را اشتباه رفته بوددیشا

*** 
 .دی را پوششی لباس هاپارسا
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 به الی خواست از خانه خارج شود که دانیم. و از اتاق خارج شددی کششی در موهای دستیشگی عادت همبه
 .دیدستش را گرفت و به عقب کش.دیسمتش دو

 : نگاه کرد و گفتالی متعجب به دانپارسا
 ..دمیوونه؟ترسیچته د-
 : محو زد و گفتي لبخندالیدان
 .. باهات صحبت کنمدیبا-

 . انداختالی به پشت سر دانی نگاهپارسا
  کردند؟ی خواست در مورد چه صحبت کند که همه آن گونه منتظر نگاهش می مالیدان
 : انداخت و گفتالی خشک به دانینگاه. حال اصال کنجکاو نبودنی ابا
 !رونی خوام برم بیم..حال ندارم-
 .دی باز هم دستش را گرفت و کشالی را باز کرد که داندر

 :شمرده شمرده گفت. شدن بودی کم کم در حال عصبپارسا
 ..ولم کن..گفتم حال ندارم..الیدان-
 : صادق خان آمدي بار صدانیا

 .. شه پسرمی وقتت گرفته نمادیز-
 نی ترکینزد. چرخاندی خالي مبل هانینگاهش را ب.دی کشیقی به اعصابش مسلط شود،نفس عمنکهی ايبرا

 . بودنی آو،کناریمبل خال
 : گفتنیبنابرا.ستدی داد سر پا باحیترج

 . کنمیگوش م..نیحرفتون بگ-
 : انداخت و سپس رو به پارسا گفتنی به آوی خان نگاهصادق

 ..نیبش-
 کرد یسع.آرام به سمت مبل رفت و نشست.را محکم گفت که پارسا توان مخالفت نداشت "نیبش" آنچنان

  شد؟یاما مگر م. توجه باشدی کنارش بنینسبت به حضور آو
  نشست؟ی منی کنار آوقای دقدیچرا با. را به سرش زددستش
 ! نبودایآر. را در جمع چرخاندنگاهش

 : تعجب گفتبا
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  کجاست؟ایپس آر-
 : و گفت زدي لبخندیعل
 ..رهی بگطیبا مهراب رفت بل-

 : زد و گفتیلبخند محزون.دی که منتظرش بود فرا رسي روزباالخره
 ..نیتازه اومده بود-

 :دی را شننی آرام و خش دار آويصدا
 ..رهی بگطی خودش بليرفت برا-
 : شده بودجیگ. برگشتنی سمت آوبه
  بدون تو؟رانی گرده ای برم؟دارهی چیعنی-
 . سرش را تکان دادنیآو

 : زد و گفتي پوزخندپارسا
 ..ری پذتیچقدر مسئول-

 : آمدالی دانيصدا
 .. نداشت و ندارهنی در برابر آویتی مسئولایآر-

 :دستش را به سرش گرفت و آرام گفت. کلمه، هنگ کرده بودی واقعي به معناپارسا
 ! چه خبره؟نجای بده احی لطف کنه و واضح توضتونیکی-
 !دی گوی با اشاره به او فهماند که خودش مالی بزند که دانی خواست حرفیعل
 : به پارسا کرد و گفترو
 ..چون نامزدش نبود..چون. باهاش نداشتی نسبتچی نداشت چون هنی در برابر آویتی مسئولایآر-

 هم تند شی نفس هاضربان قلبش باال رفته بود و متقابال. نگاه کردالی را باال آورد و به دانع،سرشی سرپارسا
 .شده بود

 : ادامه دادالیدان
 به ی تا بتوني هدف دارهی به ازیگفت که ن. برام گفتدتی شدی کرد، در مورد افسردگدای منو پیمهراب وقت-

    حساستنی بشه در مورد آودیگفت که شا.ی فکر کنی زندگيادامه 
 ی به دست آوردنش تالش کني کنه،بلکه تو براي رو بازنی نقش نامزد آوی نفر تا مدتکی داد که شنهادیپ.کرد
   االن! شد،نشدی مدی که بايزیاما خب متاسفانه اون چ. بشه هدفتنیو ا
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 ...ای آرهم
 : گفتی دستش را باال آورد و به سختپارسا

 ..بسه تمومش کن..بسه-
 اش نهی سي در قفسه ی سوخت و احساس درد و سوزشی مشیگلو. انداختنییسرش را پا. بلند شدشی جااز

 : حال  گفتنیبا ا.داشت
 نیخسته نباش..نیموفق هم شد..نجای انی عذاب دادنم اومديشما فقط  برا..بهتونم گفتم که.. دونستمیم-

    بهي نوه اي اگهی دیمگه شما نگفت) رو به صادق خان کرد و ادامه داد..(واقعا
 نصف ی سالگی سي که توینی؟ببینی بب حقارت منوي؟اومدی کنی مکاری چنجای االن ا؟پسي پارسا نداراسم

   مگه من به شما نگفتم..عمو)  گفتیرو به عل( شده؟آره؟؟ دی موهام سفشتریب
 .. به دخترتونگهی دکه
 ي بود،که از درد سر و قفسه دی شدشیآن قدر سرفه ها. شدت به سرفه افتادد،بهی قسمت حرفش که رسنی ابه
 . افتادنی زمي رفت و رولی بدنش تحليروی اش ننهیس
 :نگران تکانش داد و گفت.دی به سمتش دوالیدان
 ؟؟یخوب-

 : را کنار زد و گفتالی داني دست هاتی با عصبانپارسا
 آره؟.. شدموونهی من دنی کنیهمه تون فکر م-
 : بالفاصله گفتیعل
 ..نه نه-

 : آرام گفتییبا صدا.دی لرزی چانه اش از بغض مپارسا
 ..ختمی شمارو هم به هم ري همه یزندگ.. نحس بودمیمن از بچگ-

 : صورت پارسا گذاشت و گفتيدستش را رو.به طرف پارسا آمد. بلند شدشی خان از جاصادق
 .. باباجانهی چه حرفنیا-

 : گفتیرو به عل. دست صادق خان را کنار زدپارسا
 تونم درك ینم..یلو.. دارممانیبه ذات پاکتون ا..نی هستی دونم شما چه آدمی عمو؟من منجای انیچرا اومد-

    کم خندههی نی؟ای تا من و دخترت رو به هم برسونیینجایشما االن ا..کنم
 ست؟ی ندار



         رمان کوه درد                                                      اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 278 

 : کرد و گفتی اخمالیدان
 کجاش خنده داره؟-

 : زد و گفتي بغضش،لبخندانی مپارسا
 ؟ي من بدطی با شرای اونو به آدميحاضر.. بزرگ بشهکای ملیوقت..خود تو-
 : شد و گفترهیدر چشمانش خ.رگشت بنی سرعت به سمت آوبه
 یکه مدام غش م..هیکه قلبش فنر.. ندارهی که روان درست و حسابی کنی زندگي با مردی تونیتو م..نیآو-

    ورهی وقت قلبش بگهی که نکنه ی داشته باشنوی مدام استرس ای تونیم..کنه
 خشن بودن و ي همه اش،بای کج خلقي هاش، با همه یوونگی دي با همه ی تونیم.. رو وداع بگهی فاندار

   یلی که قاتل قلب خی زندگي با مردی تونی؟ميای بودناش کنار بریگوشه گ
 !ی تونینم..نه..؟؟ی تونیآدماس؟م

 در شوك نی حرف آودنیبا شن. داد تا بغضش را فرو دهدیمدام آب دهانش را قورت م. انداختنیی را پاسرش
 :کامل فرو رفت

 ! تونمیم-
 : دوخت و گفتنی مبهوتش را به آونگاه

 ؟ی گی مي داریچ..یچ-
 بلند شدند و از خانه خارج شانی از جایبدون حرف. بگذراندشانی اشاره کرد که تنهاالی و دانی خان به علصادق
 !شدند

 : نامعلوم  دوخت و با بغض گفتينگاهش را به نقطه ا. کنار پارسا نشستنی زمي رونیآو
 یلیخ..سخت بود پارسا.. شدمی بهت عالقه مند مدیگفتن نبا..ها بهم سرکوفت زدن یلیخ.. دوسالنی ايتو-

    داشته که نامزدشيرادی و ابی گفتن حتما عیپشت سرم م..سخت بود
 سوختم و ذره ذره آب یم.. زدنی بهم زخم زبون مگرانیمن د..میدیمن و تو هر دومون زجر کش.. کردهولش

   يغم و غصه هات رو تو..ي خودت شدياما تو خودت باعث نابود.. شدمیم
 به ی بشلی بشه و به قول خودت تبدماریقلبت ب.. باعث شد تا روانت حساس بشهنای اي و همه یختی رخودت

 ...من در نبود و تو سوختم،تو هم..ری آدم گوشه گهی
 . بغض شکستد،ی که رسشی قسمت حرف هانی ابه

 . هق هقش تمام خانه را برداشته بودي دوخت،که صداینی نگاه محزونش را به آوپارسا
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 .دی انداخت و او را به آغوشش کششی را دور شانه هادستش
 . را بستشی هاچشم
 . تنش را استشمام کردعطر

 : آرام گفتیی صدابا
 .. دو سالنی اي تویحت.. هات آزارم دادههی گري صدای کافيبه اندازه ..بهت گفته بودم.. نکنهیگر-
 ضربان نی دلنشي پارسا گذاشت و به آواي نهی سيسرش را رو. خفه کردشیدر گلو هق هقش را،ي صدانیآو

 .قلبش گوش داد
 ! نبودی معمولي که اصال به مانند ضربان هایضربان

 : و با بغض گفتدی کششی به لب هایزبان
  کنه؟یقلبت درد م-

  از حال بدش بزند؟ی توانست در آن لحظات حرفیدرد داشت اما مگر م.دی کشیقی نفس عمپارسا
 : دهانش را قورت داد و گفتآب
 ..االن نه..نه-

 ..! بودی بزرگدروغ
 . شدرهیدر چشمانش خ. از آغوش پارسا خارج شدنیآو

 . پارسا نشاندي گونه ي روی طوالني سرش را جلو برد و بوسه انیآو. کج و کوله زدي لبخندپارسا
 !ذت بخش بودچقدر ل. کامل بردي بوسه پارسا را در خلسه همان

 . انداختنیی و با شرم سرش پادی خودش را عقب کشنیآو
 شد و رهیدر چشمان خجلش خ. گذاشت و سرش را باال آوردنی آوي چانه ریدستش را ز.دی کشقی عمینفس

 :محزون گفت
 ی زنده ام و نفس می دونم تا کی نمی بکشم؟وقتشی ات رو به آتندهی رو،آتی تونم زندگیآخه من چطور م-

 ..کشم
 : بالفاصله گفتنیآو
 هم داشته یبیتو هر نقص و ع..يری بگمی تصممونی زندگي طرفه براکی شی مثل دو سال پذارمینه نم..نه-

    انداختنییسرش را پا..( و من نظرم همونهیی من همون پارساي،برایباش
 ..اون وقت من..ی باشی بهم عالقه نداشتگهی دنکهیمگر ا)  آرام گفتو



         رمان کوه درد                                                      اختصاصی کافه تک رمان    

@Caffetakroman 280 

 . تمام ماندمهی نش،حرفشین لب ها گرم شدبا
 ! ابراز عالقه اش مانده استي به آن معنا بود که پارسا پانیا

 . تند شدشی قلبش که باال رفت،نفس هاضربان
 : و با نفس نفس گفتدی را عقب کشسرش

همش به ..ومدهی نرونی لحظه هم فکرت از ذهنم بکی دو سال نی ايتو.. از جونمشتریب..نیدوستت دارم آو-
    کردمی فکر منیبه ا.. برات افتادهی کردم که بعد من چه اتفاقی فکر منیا

 سرم خراب ي روای اون پسره گفت نامزدته، دنیوقت.. نهای هست تی زندگي تویکس.. نهای ي هنوز مجردکه
 .. سخت بودیلیخ..شد
 :گشتش گرفت و گفت شدن از چشمش بود را، با سر انری که در حال سرازیقطره اشک.دی خندنیآو
 .. چپر چالقتي دوستانیبا ا..حقت بود-

 .گفت "ينامرد" لب ری کرد و زی مهراب،اخميادآوری با پارسا
*** 
 : گفتیعل. و صادق خانی علي هاحتی انداخته بود و گوش سپرده بود به نصنیی را پاسرش

 يبرا.. کناريذاری و مشروب خوردن رو به کل مدنی کشگاریس..ي قرص هات رو سر موقع بخوردیبا-
 .. روانشناس خوبهی شی پي ری هم متیافسردگ

 : آب دهانش را قورت داد و آرام گفتپارسا
 ..مهراب هست-

 : آمدالی دانيصدا
 پاشو بذاره ی شه حتی نمی راضگهید..ي کردتی اذیلیبنده خدارو خ.. برات بکنهي تونه کاریمهراب گفت نم-
 ..ت خونه ايتو

 ! فکر کرد که مهراب طلبکار هم شده استنی به اپارسا
 : رسا گفتییبا صدا. فرستادی او است، به خودش لعنتونی را مدنی حضور آونکه،االنی آوردن اادی با به اما
 ! کنمیخودمم درستش م..خودم گند زدم-

 . بلند شد و از خانه خارج شدشی حرفش،از جاانی از پاپس
 . مهراب رفتي سمت خانه به

 ! بار زنگ زدن در باز شدکی شه،بای هممانند
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 شهیهم.تابستان و زمستانش فرق نداشت. گرم بودشهیخانه مهراب هم. به صورتش خوردیباد گرم. وارد شدپارسا
 ..!گرم بود

 : کش دار گفتیی صدابا
 ...مهراااب-

 !نبود.به سمت اتاقش رفت و در را باز کرد.دی نشنییصدا
 : معترض مهراب آمدي اتاق ها را باز کرد که صداي همه در
 .. تو آشپزخونه امایب-

 : زد و گفتي کردن لبخندي مهراب در حال آشپزدنیبا د. بدو به سمت آشپزخانه رفتپارسا
  کنن؟ی ميمگه دکترا هم آشپز..يآشپز شد-

 : به پارسا انداخت و گفتی نگاهمی،نی چشمری زمهراب
 ..یتو آدم فقط ستنینه دکترا آدم ن-

 : و گفتدی را در هم کششی اخم هاپارسا
 .. منو بخورایب-

 : گفتيبا لحن تند. کردی هم اخممهراب
 ؟ی زکی به سنگ پا گفتی دونستیم-

 : را باال انداخت و گفتشی ابروهاپارسا
 .. دکتري آقاي رو بلدیرانی دونستم شما هنوز اصطالحات اینم..عه-

 . کردینی زمبی به پارسا نداد و خودش را مشغول سرخ کردن سی جوابنیبنابرا. حال دعوا را نداشتمهراب
 : و آرام گفتستادیکنارش ا. به سمتش رفتپارسا

 ؟ی کنیکمکم م-
 : اندازد گفتی به پارسا بی نگاهنکهی بدون امهراب

 در چه مورد؟-
 . کردندی منی مدام به او تلقگرانیاما د. داردی شد که افسردگی خودش باورش نمپارسا
 : و گفتدی کشیقی عمنفس

 يمن تو..امی تو بتونم کنار بریبه غ..ي اگهی کنم با روانشناس دیفکر نم.. کمکم کنمی درمان، افسردگيتو-
   اما.. از تو باهام دوست بودنشتری بی که حتییکسا.. داشتمادیعمرم دوست ز
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 ...تا آخرش باش..ياز اولش بود! ي که رفاقتو در حقم تمام کردي بودیتو تنها کس.. کردني فقط نامرداونا
 . به دست و سپس صورت پارسا کردیمهراب نگاه. را به سمت مهراب دراز کرددستش

 : مکث،دستش را در دست پارسا گذاشت و گفتبدون
 !هستم-

*** 
 . زدندی شلوغ شهر تورنتو قدم مي هاابانی در خگریکدی را در دستش گرفته بود و کنار نی آودست
 . که دوستش داشتی لذت بخش بود،بودن کنار کسچقدر
 . که دو سال تمام،فکر و ذهن و روحش متعلق به او بودی کسکنار

 : به خودش آمدنی آوي صدابا
  شد؟یچ.. کانادای برگشتیوقت..پارسا-

 : کرد و گفتنی به آوی نگاهپارسا
 ؟ی پرسیچرا م-
 : را باال انداخت و گفتشی شانه هانیآو
 ..ينجوریهم-

 .. نداشتی حسچی آن روز،هيادآوری با پارسا
 : گفتآرام

 .. کتک نوش جان کردمیکل.. اومدن در خونه امایکتوریپدر و مادر و-
 : محو زد و گفتيلبخند.دی کشیقی نفس عمنیآو
 .. گذشتگهید-

 . کوتاه،سرش را تکان دادی با مکثپارسا
 .. بودگذشته

 .. آن روزها گذشته بودي همه
 .. وجود نداشتگری دشیاز عالقه ها و ابرایکتوریو

 .. وجود نداشتگری دشی های و بدجنستبسم
 .. وجود نداشتگری دشی هاي و نامردمزیج
 .. وجود نداشتگری دشی هایی و دورودیوید
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 !! به دلش نشسته بودبی وجود نداشتن ها عجنیا
 در شی نگاه کرد که ابرهایسرش را باال گرفت و به آسمان. شددهی صورتش چکي روی کرد قطره آباحساس

 . دادی را مدی باران شدکی دی نونیا. خوردندی و تاب مچی پگریکدی
 : آمدنی آويصدا

 ..بارون شد که. عه-
 : زد و گفتي لبخندپارسا

 ..! بارونهشهیهم..نجایا-
 .. سابقه اش شدی بی را که منجر به سرماخوردگی آمد بارانادشی

 .. اشی سالگستی بدر
 ..شی هایی اوج تنهادر

 . شدی مشتری خورد،هر لحظه بی صورتشان مي که روی قطراتتعداد
 : با استرس گفتنیآو
 ..ی شیبدتر م.. خوب نشدهتیهنوز سرماخوردگ.. خونهمیبر-

 : نگاه کرد و گفتنی برگشت و به آوپارسا
 با تو، روز به یزندگ.. نداره برامیی معناگهی بد و بدتر ديواژه .. شهی بهتر و بهتر مزیهمه چ..ی تو هستیوقت-

    و با همهی زنی حرف م،باهامی که تو کنارمنیهم.. شهی تر منیریروز ش
 .. نعمته برامنیبزرگ تر..ي هام قبولم داری کاستي
 . انداختنییسرش را پا. داغ شدشیدر آن سرما،گونه ها. کرد لبخندش را پنهان کندی سعنیآو

 . کرده بودطنتی از دوسال،پارسا دلش هوس شبعد
 : زد و کنار گوشش آرام گفتنی آوي قهی شقي رويبوسه ا. بردکی را نزدسرش

 ..!پوست و استخوون..يتو که هنوزم الغر-
 : به پارسا رفت و گفتي بالفاصله سرش را باال آورد و چشم غره انیآو
 کجام الغره؟..تازه اشم..الغر بودن که بهتر از چاق بودنه..شروع نکن پارسا-

 : تکان داد و گفتی منفي سرش را به نشانه پارسا
 !ی شکنیفوتت کنن م..ي الغریلیخ..ی چاق بشدیبا-

 .دندی خندن،بلندی آوي شکستن پاي آوردن خاطره ادی دو با به هر
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 ! بردی منی را از بي دوري آن سال هاي همه ی که تلخي اخنده
 .. آن ها کنار هم بودندحاال

 .. نام همبه
 .. به هممتعلق

 .. اش افتاده بودی روال خوشي رویزندگ
 ..دی را به چشمانش دی سال رنگ خوش14 کوه درد،پس از يپارسا
 ..دی عشق را چشنیری شي مزه
  پارسااما

 .. بودوانهی دهمچنان
 !نی به نام آوي دختري وانهی بار دنیا

 
 ..کوه"
 . شودی سنگ ها آغاز منیبا نخست 
 ..انسان 
 ... دردنی نخستبا
 ..من 
  ، نگاه تونیبا نخست 
 "...آغاز شدم 
 
 انیپا
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