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  خالصه:

  

داستا�ون درباره ی دخرت شاد و شنگول و صد البته زیبایی،که هیچ کس �ی تونهاز زیباییش چشم 
 .....پوشی کنه اما در طول زندگیش اتفاقی براش میوفته که دیگه از همه چیز ناامید میشه و

درمورد خوشتیپ و خوشگل و صد البته مغروری که از قضا دل این آقا پرس اسیر چشم های مشکی و 
 .....دخرت خانم میشه و داره سعی میکنه که

 

رساسیمه از خواب پریدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم!هه دیگه دیدن این کابوس واسم تکراری 
اسم تکرار میشه و عذابم میده،پوفی کشیدم و شده و میتونم ترسم رو مهار کنم اما همیشه داره و 

سعی کردم بخوابم.هه خواااب!خیلی وقته از این کلمه دورم.سعی کردم به سختی های زندگیم فکر 
 !....نکنم و کپه مرگمو بزارم

******* 

 نیلو...نیلو جونم؟؟؟..خا�ی پاشو دیگه...نچ...اه د پاشو دیگه!اوی چلغوووز...؟-

 !اتت رو بیشرت از این مورد عنایت قرار ندادم پاشو برو اونور بزار بکپمچلغوز عمته،تا امو -

 !اه پاشو دیگه،دهنم آسفالت شد تا تونستم از این دکرته وقت بگیرم...د پاشو د-ترالن

 .مگه من دیوونه ام؟صدبار گفتم �یام-من

شناس هه همیشه از کسایی که این حرف رو میزدن بدم میومد،آخه مگه هرکی میره روا 
دیوونست؟ولی حاال دارم خودم این حرفو میزنم.اوووف...خالصه بعد از صد تا دری وری که ترالن 

  .......بهم گفت بیدار شدم

،موهام که ،با دیدن خودم تو آینه یه جیغ خفیف کشیدم.چشم هام قرمز قرمزز شده بودwc رفتم تو
نه کنم آخه موهام لخته لخته،از حموم دیگه نگووو،دیشب که از حموم اومدم یادم رفت موهام رو شو 
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که میام شونش نکنم میشه جنگل آمازون!بعداز کارهای بهداشتی اومدم بیرون و به زور ترالن یه 
تیپ رستا رس مشکی زدم و با ترالن راه افتادیم.بعد از نیم ساعت رسیدیم،وارم مجتمع شدیم و با 

-دکرت پارسا فروزان«هوه ای نوشته بودآسانسور به طبقه چهارم رفتیم.رس در یه دره چوبی ق
وارد سالن شدیم،اسمم رو به منشی گفتم.غرق در افکارم بودم که ترالن پارازیت اومد ».روانشناس

 وسط:به چی فکر میکنی؟

میگaاا انقدر از این خوب بودن دکرته میگن،پس باید باتجربه و با سابقه باشه!چیزه....نریم تو -من
 م گنده،قد کوتوله،عینکیه،زششت رو به رو بشیم؟؟؟با یه پیرمرد،خرفته،شک

 !ترالن قش قش خندید که با چشم غره منشب رسa الل شد و یواش به من گفت:�یدونم...شااید

وای نه!اون وقت من چطوری باهاش حرف بزنم؟چطوری دردو دل کنم؟اه...گند بزنن به این -من
 !شانس که هیچ وقت ندارم

افکارم برداشتم و با ترالن رفتیم به سمت در،دستگیره رو فشار دادم و در با صدای منشی دست از 
با صدای تیکی باز شد.با باز شدن در،چشم های من و ترالن هم زمان گرد شد...!واای نه امکان 
نداره!یه پرس جوون و چشم عسلی با ژست خاصش نشسته بود و زل زده بود به من!چشمن رو 

رمز شده بود نگاه کردم و هم زمان باهم زدیم زیر خنده...!ترالن دیگه برگردوندم و به ترالن که ق
دستگیره درو گاز میزد.این یارو دکی هم که زل زل داشت نگاهمون میکردو مبهوت و رسدرگم 
چشمشو این ور و اون ور میکرد!خالصه بعداز کلی خندین،با یه رسفه سینم رو صاف کردم و 

مین طوری نگام کرد،بعد یهو چشaشو بست و نفسشو فوت کرد گفتم:سالم آقای دکرت!چند لحظه ه
 !بیرون و گفت:سالم،بفرمایید

 !ترالنم دیگه خندش gوم شده بود،گفت:ممنون و باهم به سمت مبل سه نفره رفتیم و نشستیم

 !دکرت:فکر �ی کردم انقدر دلقک باشم که مریضام قبل از آشنایی غش کنن از خنده

 .دشو قورت بده گفت:ما که به شa �یخندیم دکرتترالن که سعی داشت خن

 دکرت:پس میتونم بپرسم به چی میخندیدین؟

باالخره زبون باز کردم و گفتم:آخه ما تعریف شa رو زیاد شنیدیم و آماده رو به رو شدن با یه آدم 
 !....کچل وشکمو رو داشتیمباسابقه و پیر و
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 .د؟!و یه چشمک نثارم کرددکرت:که پرسی به خوشگلیه و جوونیه من دیدی

یکم معذب شدم ولی با این حال خونرسد تو چشaش نگاه کردم و گفتم:صد البته با اعتaد به نفس 
 !کاذب

تک خنده ای کرد و گفت:خب حاال کدومتون وقت داشتین؟و یه نگاه کوتاه به من و بعد به ترالن 
ن نگاه کرد و گفت:فکر �یکردم دخرت کرد.ترالن گفت:ایشون و به من اشاره کرد!دکی با تعجب به م

 !شادی مثل شa نیازی به روانشناس داشته باشه

با این حرفش یک باره همه ی گذشتم مثل فیلم از جلوم رد شد.با صدایی که سعی داشتم بغضم رو 
کنرتول کنم گفتم:آره راست میگید زیادی ظار شادی دارم،خیلی وقته دارم تظاهر سازی میکنم،خیلی 

 !...ارم توی ظاهر بی خیالی طی میکنم اما....خیلی چیزا تو دm هستوقته د

دکرت گفت:دکرت محرم هر رازیه...امیدوارم به من اعتaد کنید و راحت حرفتون رو بزنید تا بریم رساغ 
 درمانش!بهش نگاه کردم،نفس عمیقی کشیدم و لب باز کردم

بول شد،بارو بندیل سفرمون رو بستیم تا نزدیک به یک سال پیش خواهرم نازنین دانشگاه شaل ق-
نازنین رو تا رامرس همراهی کنیم.سفری که شدد تلخخخ ترین خاطره زندگیم!تو جاده بودیم،غرق 
خواب بودم که با جیغ مامانم که میگفت:یا ابوالفضل.چشaم رو باز کردم،نور تریلی جلوم و صدای 

سه روز به هوش اومدم و خاm رو باالی رسم بوقش تو گوشم پیچید و دیگه چیزی نفهمیدم!بعد از 
دیدم.ازش رساغ خانوادم رو گرفتم که اشک تو چشaش جمع شد...سخته...خیلی سخته که آدم تو یه 
شب سه تا از عزیزاشو از دست بده و اظهار شادی کنه...!یخنده ولی تو دلش خون باشه...!مزه شوری 

دیدم دکرت داره با یه نیم چه اخم اما مهربون نگاهم  اشک رو تو دهنم حس کردم،رسمو باال گرفتم که
میکنه.گریم شدت گرفت،دستم رو جلوی دهنن گرفتم و میون اشکام گفتم:دیگه ناامید شدم از همه 
کس و همه چیز!آخه مگه من چند سال از خدا عمر گرفته بودن که باید اینطوری میشد؟!ترالنم گریه 

ز چند دقیقه به خودم اومدم و با هزار زحمت بغضمو قورت میکرد و شونه هامو مالش میدادبعد ا
 .دادم

 دکرت لبخند مهربونی زد و گفت:آروم شدی؟؟؟

 .گفتم:بله،ممنون که به حرفم گوش کردید.خیلی وقت بود با کسی دردو دل نکرده بودم 
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 دکرت گفت:عه....خا�ه...راستی اسمتون چی بود؟

 نیلوفر شمس-من

یکنید زیادی ناامیدید؟میدونم و درک میکنم که از دست دادن عزیز سخته دکرت:نیلوفر خانم فکر �
اما وقتی ناامید باشی فکرت بیشرت درگیر میشه.من اعتقاد زیادی به قرص و دارو ندارم،به نظر من 

 هرکسی میتونه به خودش کمک کنه،البته اگه خودش بخواد!حاالخودت میخوای؟

متکی دارم که بهش تکیه کنم و با کمک اون بتونم خوب بشم معلومه که میخوام ولی نیاز به یه -من
برای همینم اومدم پیش یه روانشناس.من خیلی تنهاام!فامیل زیاد دارم اما �یتونم بهشون اعتaد 
کنم....من یه دخرت تنهام با یه عامله پول که به ارث بردم میون این همه گرگ تو جامعه...هرکس 

 !...ومله...�یخوام اینطور باشهمیادطرفم فکر میکنم بخاطر پ

میفهمم،به جای تجویز دارو یه کتاب رو بهت پیشنهاد میکنم که حتa بخونش مطمئنم میتونه -دکرت
کمکت کنه!اسمش رازه...راز یه زندگی موفق برای هرکسی رو توش نوشته...!حاال هم برای امروز 

 !بسته خسته شدی،به منشی میگم یه وقت دیگه برات تنظیم کنه

 !ممنون بخاطراینکه به حرفام گوش دادین-من

 !با همون ژست مغرورش تک خنده ای کرد و گفت:وظیفمه

بلند شدم و بعداز خداحافظی با ترالن زدیم بیرون.از منشی یه وقت برای پنجشنبه گرفتیم و از 
 .مجتمع خارج شدیم

 بریم رستوران یه چی بخوریم؟-ترالن

ماشین رو زدم و رفتم یه رستوران شیک...بعد از پنج مین رسیدیم و آره بریم گشنمه....استارت -من
 ...پیاده شدیم و رفتیم تو و دنج ترین جا رو انتخاب کردیم و نشستیم

 .....میگم این دکرته هم تیکه ای بودااااا-ترالن

 !آره دیدم با نگات قورتش دادی،صرب کن اگه به سپهر نگفتم-من

 !ارزونیه خودت،سپهرم رو �یفروشم ه این آقای اعتaد به سقفها؟چی؟اصال این دکی هم -ترالن
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 !حاال جدا از خوشگلیش،صداش خیلی خوب بود...میدونی به آدم آرامش میداد-من

عه عه عه عه....واسه ما حرومه واسه تو حالل؟چطور تو ازش تعریف میکنی؟من نکنم؟آره دیگه -ترالن
 .....بگو هیکلش سیکس بکه،چشاش جادوییه،نگاش

من با خنده گفتم:خب حاالاااا....من کی اینارو گفتم؟یه از صداش تعریف کردم دیگه...بگو خودم 
 .مونده بود تو گلوم میخواستم بگم که تو بهونش رو جور کردی

 .......عه نیلوووو-ترالن

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

کردم و گوشی  اووووففففف....آخه کیه اول صبح زنگ میزنه؟به زور چند تا پله باقی مونده رو طی
 رو برداشتم:الوو....بله؟

 !سالم نیلو،چقدر دیر جواب دادی داشتم ناامید میشدم،گوشیتم که خاموشه-ترالن

 سالم و....آخه توله این وقت صبح وقت زنگ زدنه؟-من

 !ساعت رو نگاه کردی خانم خوش خواب؟با حرف ترالن نگاهمو به ساعت دوختم،یک ظهر بود-ترالن

 !خوابیدم اوووف چقدررر-من

 حاال اینارو ول کن...قراره با بچه ها بریم شaل،تو هم میای؟-ترالن

 نه بابا حوصله شaل رو ندارم!حاال کی میرید؟-من

 !....فردا صبح،لوس نشو دیگه،بیا روحیت عوض میشه جون تووو-ترالن

 .نه حسش نیست...بعدشم وقت دکرت دارم-من

 جون ما رو میپیچونی؟کی؟ آهاااان...پس میخوای بری پیش دکی-ترالن

 ...خفه،آلزایمر گرفتی؟فردا ساعت پنج-من

 یعنی �یااای دیگه؟؟؟؟؟؟؟-ترالن
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 نچ-من

 اه برو �یر....خدافظ-ترالن

 .خوش بگذره،بای-من

گوشی رو گذاشتم.چشمم خورد به عکس چهار نفرمون!شاد و خندون و خوشبخت!حارض بودم کل 
اشم.برم تو بغل مردونه بابا،پیشونی مامانم رو ببوسم،نازنین ثروتم رو بدم،فقط یه دقیقه پیششون ب

رو بغل کنم و بگم که خیلی دm براش تنگ شده،بگم مگه قرار نبود یه خانواده باشیم تا آخرش پشت 
 هم؟حاال من به کی تکیه کنم؟به کی اعتaد کنم؟؟؟

********** 

 خب دیگه چه خرب؟خوش میگذره؟-من

 ...دریاییم،فعال جایی نرفتیم کهبابا لب -ترالن

 اوهووم...خب دیگه کاری نداری؟-من

 نچ-ترالن

 !به همه سالم برسون،سپهرم از طرف خودت ببوسس-من

 �نیلووو میکشمت هاااا.....توهم برو اون حمیدو ببوسسس!جوون بابای-ترالن

م تو اتاقم.بعد از یه وگوشی رو قطع کرد!دخرته پروعه بی جنبه....!با خنده گوشی رو گذاشتم و رفت
کنکاش،یه مانتو اسپرت کوتاه،شلوار تنگ و یه شال مشکی پوشیدم!مثل همیشه مشکی!به چشم هام 
میاد.یه کم کرم و مداد زدم...بعد از چند مین از خونه زدم بیرون...!همه میگن خوشگلم و باید اسممو 

فل ماشین رو زدم و رفتم توی میزاش� فرشته ولی من اسمم رو دوست دارم!رسیدم جلوی در مطب،ق
 !ساختمون

 .سالم خانم،نیلوفر شمس هستم،وقت داشتم-من

 .سالم،بفرمایید داخل دکرت منتظرتون هس�-منشی
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 !رفتم سمت در و در زدم،با صدای بفرمایید دکرت رفتم تو

 .سالم آقای دکرت-من

 سالم خانم شمس بفرمایید،حالتون خوبه؟-دکرت

 .خیلی وقته که از ته دل خوب نیستمممنون،به لطف شa ولی -من

 .نه دیگه نشد...گفتم انقدر ناامید نباشید-دکرت

آخه اگه شa جای من بودید و هرشب کابوس میدید،کابوس اون شب کذایی...تو یه خونه -من
 .بزرگ...تک و تنها االن خوب بودید؟من هیچ انگیزه ای برای زندگی ندارم

 رو میکردم.کتابی که گرفتم رو گرفتید؟ راستش زود نه،ولی همه ی سعیم-دکرت

 !بله،کتاب جالبیه،تا یه جاهایی خوندمش آقای دکرت-من

 .بله....راستش من خیلی معذبم،شaهم سختتونه هشت تا کلمه رو تکرار کنید،پس راحت باشید-دکرت

 !...عه...بله آقای فروزان-من

 !خب اینکه بدتر شد،شد ده تا حرف-دکرت با خنده گفت

 .من همین طوری راحتم-انداختم پایین و گفتم رسم رو

هرطور مایلید!و رشوع کرد به حرف زدن.از اینکه رنگ مشکی میپوشم -اخم شیرینی کرد و گفت
اعرتاض کرد و گفت کم کم باید عادت کنم رنگ های شاد بپوشم،اینکه درسم رو ادامه بدم یا با کالس 

مرت تنها تو خونه باشم و خاطراتم رو مرور های رسگرمی و تفریحی وقت خودم رو پر کنم تا ک
هروقت احساس تنهایی کردم  کنم،خالصه که کلی باهام حرف زد و گفت که از ناامیدیم ناراضیه و

 !بدونم که همیشه هست و هیچ وقت تنهام �یزاره

از مطب زدم بیرون.هوای تازه بهم خورد...خیلی آروم شدم،راست میگفت باید خودمم تالش کنم  و 
 !...امیدم به خدا باشه...آره همینه...پیش به سوی یه زندگی جدید

 ...با سوزش بدی تو رسم مثل سیخ نشستم، رسجام،که دیدم ترالن با خنده رو به روم وایستاده
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 �ای تو روحت...چیکار کردی؟-من

 سالم خانم گل،خوبی؟-ترالن

 سالمو....میگم چیکار کردی؟-من

 ...چهار تا تار مو که دیگه این حرفارو ندارهای باباااا...کندن -ترالن

 کوفت..سکته کردم.رفتی شaل حال کردی اومدی منو سکته بدی؟-من

 !آی گفتی شaاال....جات خالی خیلی خوش گذشت-ترالن

 �-من

 چه خرباا؟دکرت میری هنوز؟-ترالن

 اره چهار جلسه رفتم!اتفاقا امروز هم وقت دارم،تو هم میای؟-من

 ....m برای دکی جون تنگیدهآره د-ترالن

 ...جون عمممتتتت-من

خالصه تا ساعت سه فک زدیم و ترالن از سفرش گفت و بعدش هم چون با سپهر قرار داشت رفت،قرار 
 .شد برم دنبالش...!امروز تصمیم گرفتم حسابی خوشگل کنم و از این بی رنگ و روجی دربیام

مانتو سفید که تا باالی زانوم بود و یه شال سفید زرشکی ساعت چهار بلند شدم،یه شلوار زرشکی با یه 
 .«�خاک بر رسم«پوشیدم.صندل هامم پام کردم.یه آرایش جیجر کردم که حسابی خوردنی شده بودم

ساعت چهار ونیم از خونه زدم بیرون،رس قرار با ترالن،جلوی یه کافی شاپ وایستادم که دیدم داره با 
باز کرد،نشست برگشت سمت من،خواست یه چی بگه که در جلو رویه نیش باز میاد سمت ماشین،

حرفشو خورد،چشaشو گرد کردو گفت:واااای چه خوشگل شدیییی....شیطون همیشه میری پیش دکی 
اینطوری تیپ میزنی؟میخوای من نیام خودت بری راحت باشی؟حرفش رو قطع کردم و 

ه انقدر مشکی نپوشم،که انژی رو از آدم گفتم:اووف...کم چرت و پرت بباف به هم!ارصار داشت ک
میگیره...منم امروز تصمیم گرفتم که دیگه مشکی نپوشم!بعد اینکه توضیح دادم،گازشو گرفتم 

رفتیم داخل،پنج دقیقه ای معطل شدیم رفتم.بعد از چند مین،جلوی مجتمع ترمز زدم.پیاده شدیم وو
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ت در و در رو باز کردم و با یه لبخند که منشی گفت:خانم شمس بفرمائید داخل!دستمو بردم س
ملیح وارد شدم،ترالن بیرون نتظر موند!رفتم تو دیدم یه دخرته داره با دکرت دست میده،لبخند رو لبم 

 !ماستید

 .سارا جان گفتم که میام،حاال هم برو مریض دارم-دکرت

ک به دکی زد و واااای عاششقتم چشم!از کنار من رد شد،برگشت یه چشمک به من و یه چشم-سارا
رفت بیرون.وااااا دخرته کم داشت....برگشتم دیدم دکی زل زده بهم و داره نگام میکنه.منم چند لحظه 

 .که گذشت به خودم اومدم و گفتم:سالم آقای فروزان

 

 !هپروت دراومد،یه لبخند زدو گفت:سالم نیلوفر خانم،بفرمائیدبا صدای من اون هم از

بود؟آهان سارا...کیه؟با همه اینطوری شدم...؟یعنی اون دخرته...اسمش چیولی �یدونم چرا یه جوری 
 چه...؟برخورد میکنه؟انقدر صمیمی؟هوووف...بی خیال به تو

 !...کردید،خوشحاm که حرفام تاثیر گذاشته میبینم که تغییر-دکی با لبخند گفت

 .فقط میتونم بگم یه دنیا ممنونم-من

 به پیشنهادم فکر کردید؟ خواهش میکنم،راستی راجع-دکرت

به نتیجه ای نرسیدم...آخه میدونید اون خونه پراز خاطرات برای  راستش آره،ولی هنوز-من
 !تصمیمی نگرفتم من،چطوری بفروشمش؟هنوز

بفروشید ،چون هم اونجا راستش میفهمم چی میگید ولی من بخاطر همین میگم که اونجارو-دکرت
براتون ترسناک.�یگم اصال بهشون فکر نکنید،ولی ندازه و هم بزرگه وشa رو بیشرت یاد خانوادتون می

 !...رستون گرم باشه برای روحیتون بهرته

آخه �یدونم...میدونی دکی....عه...ینی چیزه دکرت.با بهت داشت نگام میکرد،یهو زد زیر -من
و گاز میگرفتم.ِد آخه خنده،انقدر خندیده بود که رسخ رسخ شده بود،منم که رسم تو یغم بود و زبو�

میزنی؟خاک بر بود زدی؟مگه این ترالنه که اینطوری باهاش حرفدخرته ی خنگ این چه حرفی
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رسممم!خالصه بعداز کلی خندیدن گفت:وااای خیییلی خوب بود،تو اوج صحبت و ناراحتی چیزی 
 !...میگی که آدم غش کنه از خنده

 «جوووون عممم«دارم بهش میگم دکی. واقعا ببخشید،من با پرسعمم که دکرته شوخی-من

 «چه یهو پرس خاله شد«صدام نکرده بود....نه بابا خیلی باحال بود،تاحاال کسی اینطوری-دکی

حس میکردم امروز با قبل فرق ولیخالصه نیم ساعت بعدپاز خداحافظی اومدم بیرون!�یدونم چرا
دونم یا شایدم من توهم زدم.رفتم داشت،همش تو چشaم نگاه میکرد،هی حرفشو یادش میرفت!�ی

سمت ترالن و باهم از مطب اومدیم بیرون که بهار یه نیشگون ازم گرفت و گفت:صرب کن کجا رستو 
 گفتی این دکی مارو اخفال کردی؟هان؟انداختی پایین میری؟تعریف کن ببینم!چی

 چی میگی تو؟-من

 خندش همه جارو برداشته بود؟هان؟ عه عه عه....که چی میگم آره؟چی گفتی این دکی صدای-ترالن

 !براش تعریف کردم.دیگه ماشینو گاز میزد از خندهمنم که تازه فهمیدم چی میگه،تو ماشین جریان رو

 بر رست،اون زبونتو دوباره بی جا باز کردی؟واااای خاک-ترالن

 ...... همش تقصیر تو اِ....هی پیش من میگه دکی دکی دکی-من

پیاده کردم و رفتم خونه!هیچی دیگه ترالن خا�مم سوژه رسیدیم خونشون،ترالن روبا شوخی و خنده 
 !....گرفت

 

 !همینی که گفتم حرف نباشه-خاله

 .من که حریف زبون شa �یشم چشم میام-من

 .قربونت برم پس من فردا میبینمت،فیال خدافظ-خاله

 .مرسی،خدافظ-من
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یقش دعوتم کنه.خیلی خوشم میاد ازش...هرچی خاله زده بود تولد پرس عطگوشی رو قطع کردم.زنگ
و شوهرخاm رو دوس دارم از این حمید بدم میاد.ولی بدبختی اینه که فردا وقته دکرت دارم .تصمیم 

شaره رو از کارت مطبش گرفتم زنگ بزنم به منشیش و وقت فردا رو کنسل کنم.گوشی رو برداشتم و
 اد:سالم،بفرمائید؟جواب دگرفتم...بعداز سه چهارتا بوق

 اِ سالم آقای دکرت شaیید؟-من

 منشیم نیس�،شa؟-دکرت

 !اِوا ببخشید،نیلوفر شمس هستم-من

 شaیید؟خوب هستین؟-دکرت

 .کنسل کنم وقت �یکنم بیامبله ممنون،میخواستم وقت فردا رو-من

 ....�ونمخیلی خب،ممنون که گفتید چون منم تا آخر وقت �یتونستم �-دکرت با اکراه گفت

 وظیفم بود،روز بخیر،خدافظ-من

 .خدا نگه دار-دکرت

گوشی رو قطع کردم...اووووف چقدر اسرتس داشتم انگار داشتم با رئیس جمهور حرف میزنم.از جا 
 !بلند شدم،میخواستم برم حموم،موهامدچسبیده به هم

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

ی بدد جیگری شده بودم.یه لباس ماکسی آینه یه چشمک زدم واز خونه زدم بیرون.خدایبرای خودم تو
قرمز پوشیده بودم با یه ساپورت مشکی،یه گل رس رز قرمز هم کج روی موهام زده بودم و یه آرایش 

 �!مات با یه رژ لب جیگری زد بودم.جیگری بودم و خرب نداشتم

له اینا شدم،تولد حساب کردم،ماشینم تعمیرگاه بود مجبور شدم آژانس بگیرم.وارد باغ خاپول آژانس رو
پیدا کردم و باهاش سالم و علیک کردم و به  رشوع شده بود،صدای آهنگ کر کننده بود.خاله رو

حمید هیز که با چشaش داشت منو میخورد هم تربیک گفتم و کادوم رو دادم بهش وگوشه ای 
 ....نشستم
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که دکیه خودمونه!اینجا چیکار  داره میاد سمت من با یه پرسه.....اِواااا این»شوهرخاm«دیدم عمورضا
 ...اینم امشب بد تیکه ای شده هااااا�میکنه؟

 «گرمیمتعجب نکنید خیلی باهم شوخ و«سالم دخرتم،چطوری؟به به تیپت تپ حلقم!-عورضا

 !سالم مرسی،شa که دست منو از پشت بستید؟! میبینم که با خاله هم ست کردید-با خنده گفتم

 .خالته دیگه-عمو

 .سالم آقای فروزان-شمت دکی و با اکراه گفتمبرگشتم 

 !سالم،فکر �یکردم شa رو اینجا ببینم-دکرت

 ببینم،شa هم دیگه رو میشناسید؟-عمو

 !تا دکی اومد یه چی بگه رسیع گفتم:آره عموجون،یکی از دوستام رو پیش ایشون میربم

 ....آهاااان-اونم گفت

 .اه اه اه دویاره این نچسب اومد

 باباجون این خانم خوشگله رو به من قرض میدین؟-حمید

 که چی بشه؟-گفتعمو یه ابروش رو انداخت باال و

 .اوه اوه....دکی رو ببین!چرا اخم کرده؟تا االن که نیشش باز بود؟با اخم زل زده بود به حمید

 به من میدن؟ پرنسس زیبا افتخار یه عکس و یه رقص تانگو رو-حمید

 !نه،افتخاریه که نصیب هرکس �یشه-گفتماخمم رفت توهم ومنم ناخودآگاه 

 شوخی میکنی؟-حمید

 .نه جدی گفتم-با همون اخم گفتم
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اونم یه پوزخند زدو رفت.عمو هم پشت رسش یه چشمک زد و رفت.من موندم این بابای منه یا بابای 
اره با لبخند نگام حمید؟!حضور یه نفر رو بغل دستم حس کردم.برگشتم دیدم دکرت نشسته بغلم و د

 !خوب شد گفتی وگرنه جلوی آقا رضا سوتی میدادم-میکنه،چند لحظه گذشت که گفت

دسگه رشa هنگ کردم چقدر «خندیدم و چیزی نگفتم.رسم رو برگردوندم که صدام زد:نیلوفر؟
 «�خودمونی شده

 �یدونم چرا اسرتس گرفتم،برگشتم و گفتم:بله؟

 یخوای بپرسی اینجا چیکار میکنم؟رسش رو آورد نزدیک تر و گفت:�

گفتم:خب اینجا آب دهنم رو قورت دادم،از این همه نزدیکی بهش یه جوری شدم.لیم رو تر کردم و
 چیکار میکنید؟

بابا رشیک آقارضا توی -چشaش رو بست رسش رو عقب برد و یه نفس عمیق کشید
 .کارخونست.خانوادم نبودن من اومدم تولد آقا پرسشووون

 نیلوفر؟-یقه که گذشت دوباره صدام کردچند دق

 بله؟-من

تو مطبش «تو کمرم مونده....!یعنی اگه منم پیشنهاد رقص بهت بدم میزنی تو برجکم؟آخه قر-دکرت
 «جدی تره،چه پرسخاله شده

 آب دهنم رو ثورت دادم و گفتم:خودتون چی فکر میکنید؟

 ...ونم چی بگیخب من از همه لحاظ از اون پرسه رس ترم،حاال �ید-دکرت

 ...گفتم:باشه،خودمم دm میخواست ولی پارت� مناسب نداشتمیه ذره فکر کردم و

 !بلند شد خم شد ودستشو دراز کرد سمتم و گفت!پس افتخارش نصیبم شد؟

با اکراه دستمو تو دستش گذاشتم و بلند شدم.انگار برق گرفته بودم.تنم یه لرزش نامحسوس 
نگ تندو قشنگ ایرانی رقصیدیم.حرکات ماهرانه انحام میداد،معلوم بود داشت...رفتیم وسط و با آه
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وارده!هرچند منم کم �ی آوردم.اون حمیدم از اول تا آخر زوم کرده بود روی ما و ناخنش رو 
 �!میجوید.خنده داره...هیچ وقت فکر �یکردم یه روز با دکرتم برقصم

 

 .سم gوم شدخالصه یک ساعت بعد کم کم مهمون ها رف� و مرا

 !...خوب میموندی دخرتم،ماشینت هم تعمیرگاهه-عمو

 .نه ممنون عموجون،خونه کار دارم-من

 .من خودم میرسو�ش-حمید

 .دکرت که بااخم غلیظی به زمین زل زده بود گفت:من دارم میرم رسراه شaرو هم میرسونم

 ...نه مزاحم �یشم-من

 .دارم میرم،شaرو هم میرسونمنه این حرفا چیه؟االن شبه،منم که -دکرت

نگاهم رفت سمت حمید که بااخم و منتظر به من زل زده بود.برای اینکه حرصش رو 
 .دربیارم،گفتم:اووم...باشه خیلی ممنون

لبخندی زد و رسش رو تکون داد.از بقیه خداحافظی کردیم واومدیم بیرون.سوئیچش رو از جیبش 
 «اوه چه جنتل من«ز کرد و گفت:بفرمائید.درآورد قفل ماشینش رو زد.در جلو رو با

 .ممنون-من

رفت سمت در راننده و سوار شد ومن هم نشستم توی ماشین.استارت زد و حرکت کرد...!توی راه 
آدرس رو از من پرسید و منم گفتم.بی حرف مشغول رانندگی بود.دستش رو گذاشته بود روی شیشه 

وی فرمون حرکت میکرد.نیم نگاهی بهم کرد ماشین که تا نیمه باز بود،یه دستش هم نرم ر 
 گفت:وقت بعدیت کی؟و

 .سه شنبه-من

 ...اوهوووم-دکرت
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 ظبتتون احیانا تزئینی نیست؟ببخشیداااا ولی-من

 .تک خنده ای کرد و گفت:نه،االن روشنش میکنم

گذاشت.منم که عاشققققق سلنا گومز رو «like a love song baby»پخشش رو روشن کرد و آهنگ
این آهنگ......یه چیز دیکه هم نوک زبونم بود،میدونستم پروییه،با این حال گفتم:دوباره 

 زیر پاتون هم فکر کنم �ایشی باشه؟نه؟ گازببخشیداااا،ولی اون

 !یه نگاه بهم کرد و قهقه طوالنی کرد و گفت:از اخالقت خوشم میاد،با کسی رودروایسی نداری

 �ه،از پدرم به ارث بردمیکم خجالت کشیدم ولی گفتم:ارثی

یه نگاه دیگه بهم کرد و پاشو روی پدال گاز فشار داد....مثل نور از بقل ماشین ها رد میشدیم!منم 
که عاشق هیجان،فقط خیلی خودمو کنرتل کردم که از هیجان مفرط جیغ نزنم.با یه لبخند یه نگاه 

 گذرا بهم کرد و گفت:�یرتسی؟

 .اصال-من

کم کرد،بچم با فهم و شعوره.داشتم فکر میکردم که مون که رسیدیم رسعتش روچند مین بعد،به محل
گفت:فکر نکنم ترس توی واژه نامه مغز تو معنایی داشته باشه،دخرت تو جناب پارازیت اومد وسط و

بااین رسعت دیوانه وار �یرتسی؟هر دخرتی االن جای تو بود جیغش تا هفت تا آسمون رفته بود و 
 !لک املوت میپیوستآخرش هم به م

 .من تو دنیا از سه تا چیز میرتسم،صدای رعد و برق،تنهایی و تاریکی-من

 !جالبه-دکرت

 !خیلی ممنون همین در کرمی است-من

 .بله چشم-دکرت

 .مرسی از زحمتتون،بفرمایید تو یه چای بخورید-من

 .ممنون،دیر وقته-دکرت
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 تعارف میکنی؟-من

حالی...معلوم نیست با خودت چند چندی،یه بار دوم شخص غش غش خندید و گفت:وااای خیلی با
 .مفرد حرف میزنی یه بار جمع

 .رسم رو انداختم پایین و گفتم:شa هم که فقط سوتی بگیر

 دیدی باز گفتی؟-دکرت

 .وااای...تو اون لحظه دوست داشتم خفش کنم

 !خب دیگه خدافظ،شب خوش-من

 .یه لحظه وایسا-دکرت

برداشت و رسش رو کند و روش چیزی نوشت،گرفت طرفم و گفت:این  جعبه دستaل کاغذیش رو
 .شaره منه،هر موقع شب احساس تنهایی یا ترس کردی من هستم،هرموقع شب هم که بود زنگ بزن

 .خیلی ممنون-من

 .شaرش رو ازش گرفتم

 .شب شیک-دکرت

تم هااا....در رو بستم و وبا یه بوق اونجا رو ترک کرد.وااااای این دکی هم شیظونی بوده و �یدونس
به پشت در تکیه دادم،تو صداش چی داره که هرموقع باهاش حرف میزنم احساس آرامش 

 .......میکنم؟!اووووف

 

با صدای آالرم گوشیم،چشaم رو باز کردم.ساعت پنجه صبححح.....قراره با بچه ها بریم کوه.منو ترالن 
ز انجام کار های مربوطه،یه رسی خورده ریز جمع و سامی پرسخاm و دوستاشون.بعدا» اووق«و حمید

کردم و یعد از زدن یه تیپ اسپرت خاکی و یه آرایش ملیح زدم بیرون.قرار بود برم دنبال ترالن!یا سبز 
شدن چراغ حرکت کردم.بعد از پونزده مین رسیدم جلوی درشون.یه تک زدم که بعد از چند دقیقه 

 :به به...سالمم جیگرپیداش شد،همین که نشست تو ماشین گفت
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 !سالم،توله توکه از من چیزی کم نداری-من

 �امروز حس تیپ زدن نداشتم،سپهرم که نیست-ترالن

 ....بله دیگه شوما فقط بخاطر سپهر جان تیپ بزن-من

 ....پس چی؟حسودیت میشه؟توهم برو پیش حمید خو-ترالن

 ...من نیار ترالااااااااااان.....اسم اون پرسه ی گودزیال رو جلوی-من

 ...خب بابا چته؟برو دیگه دیر شد-ترالن

با حرص پامو روی پدال گاز فشار دادم.چند مین بعد رسیدیم رسقرار.همه با دیدن ما سوار شدن و 
سامی و «پیش به سوی کوه...این دوتا خل و چل هم که کش� مارو،هی کورس میزارن برای هم

 !....دیگه شورشو ترش کردن»حمید

و پنج مین رسیدیم پایین کوه،ترالن پیاده شد و داشت با بقیه خوش و بش میکرد.منم در بعداز چهل 
رو باز کردم و مشغول بس� بند کتونی هام شدم،که حضور یه نفر رو باالی رسم حس کردم.از این 
عطر تند و تلخش معلومه کیه دیگه...اووووف خدایا صرب بده حوصله ی قیافه نحس این رو دیگه 

 .ندارم

 ...سالم خا�ی،خوشگل هارو میدزدن-حمید

 .از جام بلند شدم،بدون اینکه نگاهش کنم گفتم:سالم

داشتم میرفتم که یهو بازوم توسط اون کشیده شد،داشتم میوفتادم تو بقلش که خودم رو کنرتل 
 ...کردم

 خوبی خا�م؟-حمید

هااا...دفعه ی آخرت باشه  حسابی رس صبحی قات زدم،تقریبا با داد گفتم:اوووی حرف دهنتو بفهم
 !با من اینطوری حرف میزنی

چشaش از زور عصبانیت رسخ شده بود،به اطراف نگاه کردم،تقریبا همه رفته بودن،ترالن رو دیدم 
که نگران بود،بهش یه چشمک زدم که یعنی خیالت راحت...عوضییییی.....دوباره بازوهام رو گرفت 
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باشه با آقاتون اینطوری حرف میزنی هاااا....اومد سمت گوشم  و از الی دندوناش غرید:دفعه ی آخرت
 !و گفت:از این به بعد همین طوری برخورد میکنم ببینم چی کار میکنی؟

دیگه در حد انفجار بودم...زانوم رو خم کردم و با شدت بدی زدم زیر دلش،خم شد،از درد به خودش 
ت منم هردفعه اینطوری برخورد میکنم!و بی میپیچید!یه پوزخند زدم و گفتم:تو برخورد کن اونوق

توجه بهش رفتم سمت ترالن و با اون رفتیم شمت بچه ها.بعد از چند مین،آقای ازرائیل هم 
 .ترشیفشون رو آوردن و به من هم اصال توجه نکرد...خو چیکار کنم؟!یخمک اعصاب خورد کن

روز ترالن هم اومد پیشم خالصه داستان اول صبح رو غلظ گیر بگیری،خیلی خوش گذشت،اون 
 .....موند،کلی مسخره بازی در آوردیم و رقصیدیم

***********  

ریموت رو از داشتربد دراوردم و زدم،با باز شدن در حرکت کردم که.....اه این پرسه اینجا چیکار 
میکنه؟!بی توجه بهش داشتم میرفتم که اومد جلوی ماشین.وایستادم،اومد طرفم،اخم غلیظی رو ی 

 پیشونیم نقش گرفت،شیشه ماشین رو دادم پایین و بدو ن اینکه نگاهش کنم گفتم:فرمایش؟

 سالم،در شان یه خانم با شخصیت هست که اینطوری صحبت کنه؟-حمید

با هرکسی،با توجه به شان و منزلت خودش برخورد میکنم.حاال هم وقت برای تلف کردن -من
 !برم که کار دارم میخوام ندارم،کاری داری بگو

دیگه خون خونش رو میخورد،کارد میزدی خونش در �یومد.با عصبانیت گفت:دفعه آخرت باشه 
 .اینطوری پاچه میگیری هااا....اومدم بریم بیرون کارت دارم،زود پیاده شو ببینم

 .....بزار باد بیاد من با توبیام بیرون؟؟!خوش گذشتهه....خیال خااام.برو-من

اینطوری حرف میزنی مواظب دندون های خوشگلت باش که تو دهنت حمید با حرص گفت:خا�ی،
 !....خورد نشه

 ....ریز میبینمت-من

وقتشه درشت ببینی،امشب میخوام این بازی مسخره رو gوم کنم،میخوام به مامان اینا بگم -حمید
 !ی کنی؟بلبل زبونراه بندازیم.بریم زیر یه سقف،اونوقت ببینم بازم جرات میکنیزودتر عروسی رو
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 .هه هه هه...شوخی بامزه ای بودخب دیگه برو زیاد حرف زدی!من جنازمم رو دوش تو �یندازم-من

فکر کردی من عاشق چشم و ابروی تو ام؟نه دm برات میسوزه،این همه پول زیادیت میشه -حمید
 .رودل میکنی

ش نه میزارم دست ببین گربه وحشی،مطمنئ با-گفتمبا چشم های عصبانی و متعجب زل زدم بهش و
 کثیفت به من و نه به ارثم بخوره!افتاد؟

 !هه...حتa....حاال میبینیم،مال خودم میکنمت گربه چموش-حمید

 ....میزارم تو رویاهات بهش فکر کنی

رو پدال گاز فشار دادم و از اونجا دور شدم....آخه چرا خداااا؟هق هق میکردم و میون گریه  رو و پام
میزدم...از خدا مینالیدم....برای بدبختیام به بیچارگی هام گریه میکردم...ای هام با خدا حرف 

  ���خداااا...بابا کجایی که مثل او�وقع هااا پشام باشی

روی خودم حس میکردم اما بی خیال اشک  با چشم هایی اشکی وارد مطب شدم،نگاه هایی رو
 میریختم.با گریه گفتم:آقای دکرت هس�؟

 ب کرده بود گفت:بله،دیر کردین....حالتون خوبه؟منشی که تعج

 .خوبم-من

 ...رفتم توبه طرف در رفتم،در زدم و

 .سالم آقای دکرت-من

 دکرت که رسش پایین بود گفت:سالم،خوبی؟دیر کر....چرا گریه میکنی؟چیزی شده؟

 !....با گریه روی مبل راحتی نشستم و گفتم:چیزی شده؟!زندگیم داره از هم میپاچه

 گریه نکن...یه چند تا نفس عمیق بکش سعی کن آروم باشی...!تعریف کن ببینم چی شده؟-رتدک

چند تا نفس عمیق کشیدم و گفتم:قبل از اینکه خانوادم رو از دست بدم،حمید اومد خواستگاریم،از 
 اول ازش خوشم �یومد ولی به احرتام خاله و مامان گفتم چند وقتی باهم ارتباط داشته باشیم.چند
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باری هم باهم رفتیم بیرون.اما اصال اخالقیات من با این پرسه �یخوند،حد خودشو �یدونه،اعصاب 
خورد کنه،خشنه و هزار تا چیز دیگه که من �یتونم تحملشون کنم...!میخواستم همه ی اینا رو به 

ام کار نداشت لعنتی اتفاق افتاد.چند وقتی باه بابا بگم،دنبال یه فرصت مناسب بودم که اون تصادف
ولی بعدش گیر دادن هاش رشوع شد که تو زن منی و فالن...فکر میکردم دوستم ولی...و ماجرای 

به چشم هایی که االن رسخ وزدم،رسم رو بلند کردم کردم.وقتی کامل حرفم روامروز رو براش تعریف
رو به روی کن  و از جاش بلند شد و عصبانی به بیزون فوت کردشده بودنگاه کردم.نفسش رو

نشست.باالهره لب باز کرد و گفت:به نظر من االن کاری باهاش نداشته باش،صد در صد میخواد بین 
�یخوایش رو «تو و خانوادش صحبتی بشه دیگه،اون موقع حواب قطعی رو بده و بگو که �یخوایش

 «با حرص و یه لحن خاصی گفت،�یدونم شایدم توهم زدم

خاک «رو میکنم،میدونم این حمید هیچی نیست و الکی قمپوز در میکنه آره خوبه...همین کار-من
 !ولی دروغ چرا،یه �ه فقط یه ذره امروز ازش ترسیدم و دکی گفتم؟جل بر رسم قمپوز چیه

 !گفت:نگران نباش کمکت میکنمدکی خندید و

 .رو داشته باشه که بهش کمک کنهناخودآگاه نیشم شل شد....چقدر خوبه که آدم یکی

راستی آقای دکرت؟من تصمیمم رو گرفتم.واقعا دیگه �یتونم توی اون خونه بزرگ زندگی کنم.و با 
 !اطمینان اضافه کردم:میفروشمش

 خوش حاm که این رو میشنوم،خیلی خوبه!آشنایی دارید برای فروش؟-دکرت

 .امروز میرم پیش پدربزرگم،اون شاید داشته باشه-من

 !دیگه برم گفتم:منکیفم رو برداشتم و

 .هaهنگ کنه!خدانگه داربه منشی میگم وقت بعد رو-دکرت

 !...لطف میکنید،خداحافظ-من

 خانم؟نیلوفر-دکرت

 برگشتم وگفتم:بله؟من که دستم به دستگیره در بود
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که من اونجا  راستش میخواستم خونتون رو ببینم،شاید خریدمش.اگه مایل باشید،یه وقت بزاریم-دکرت
 ببینم؟نظرت چیه؟رو 

دیگه داشتم میپوکیدم از خنده،لبم رو کشیدم تو دهنم و گفتم:کی از شa بهرت؟!ولی آقای دکرت متوجه 
 «چیه خو؟کرمم گرفت اذیتش کنم«حرفتون شدید؟

 حرفم؟مگه چی گفتم؟-دکرت

دوم ماجرای »،نظرت چیه؟وقت بزارید من اونجا رو ببینماگه مایل باشیدیه«تکرار کردم،جملش رو
 شخص مفرد و جمع یادتونه؟

که خورده بودم و کردم و در آخر گفتم:دررابطه با خونه صدای قهقهش تو مطب پیچید.منم خندم و
 .هaهنگ میکنم!خداحافظ

 .ممنون،خدانگه دار-دکرت

،چند خا�ی که اونجا نشسته یودم و منشی با تعجب نگاهم در اتاقم رو باز کردم و رفتم بیرون
و سفید شدم.از منشی خداحافظی کردم.حق دارن تعجب کنن خب!با هق هق رسخمیکردن.یکم 

 !رفتم تو،صدای قهقه از تو اتاق شنیدن،بعدشم که من با نیش شل شده اومدم بیرون

واال....کی انقدر با دکرتش صمیمیه؟خب من چیکار کنم؟خودش صمیمی میشه...بعدشم دکرتمه،بهش 
 !همچین میگم انگار شوهرمه«م رازمه....اعتaد کردم،همه چی مو میدونم،محر 

 !پسندیدتصمیم گرفتم فعال پیش بابابزرگ نرم تا شاید دکی خونم رو دید و

 

یک هفته از اون روز میگذره،دکی با شوهرخاm اومدن خونه رو دیدن،امروز هم قراره بریم 
ون،ولی من مثل قبول نکرد و گفت بیا پیش من �به بابابزرگم تلفنی گفتم،اولش».خخخخ«محذر

همیشه تونستم متقاعدش کنم تنها راحت ترم...!آهان راستی امروز بعداز محذر هم قراره بریم خونه 
پرسخاله ی ترالن رو ببینیم...یه برج بیست طبقه توی سعادت آباده،میخواد با زن و بچش برن 

ریم محذر.هرچی گفتم کانادا...خونه رو هم خالی کردن.قرار شد دکی ساعت چهارونیم بیاد دنباm ب
خودم میام قبول نکرد...بعداز یه آرایش مالیم،یه دمپای قهوه ای باشال همرنگش و مانتو و کفش 
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کرمی پوشیدم.داشتم خودم رو توی آینه برانداز میکردم که صدای زنگ اومد.اوه البد دکرته...چقدر 
یدم،تا رس حد مرگ تعجب کردم زود اومد!با دو رفتم پایین،همین که به آیفون رسیدماز کسی که مید

...وای خدا سهیل...آخ جون سهیل....سهیل پرسعمومه که چهاساله پاریس بوده ومن ندیدمش،مثل 
خواهر و برادر بودیم،خیلی هواموداشت...دکمه اف اف رو فشار دادم و دوئیدم بیرون.اونم تا من 

 ن من؟رو دید دویید،وقتی بهم رسید،مردونه بغلم کردو گفت:چطوری شیطو 

 !خوبم آقای بی معرفتآ.آچرا خرب ندادی میای؟میدونی چقدر دm برات تنگ شده بود؟-من

من رو از بغلش بیرون آورد و لپام رو بوسید و گفت:ببخشید خواهری یهویی شد،بابت اتفاقی که 
 .اون در زدم بیام ولی نشدافتاد مد واقعا متاسفم...ببخشید که نتونستم بیام،کلی به این در و

لبخندی زدم که تلخیش رو هیچکس نچشیده بود...اواااا دکی هم که اومده،یه رسفه کوتاه کردم و 
وااا این چرا انقدر »چیه خب؟ارزو به دل موندم به جای دکی بگم پارسا...واال«گفتم:سالم آقا پارسا

 رسخه؟

 �خانم.یهو رسش رو بلند کرد و گفت:معرفی �یکنید؟زیرلب گفت:سالم نیلوفر

سهیل نگاه کردم و گفتم:سهیل پرسعمو و داداش گلم...مخصوصا گفتم داداشم که فکر های بد  به
 �نکنه

 شa؟سالم،خوشبتم.و-سهیل

 ...فوری گفتم:ایشون از آشناهامون هس� که میخوان اینجارو بخرن

 ...پارسا:من هم خوشبختم

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

 .کول افتادمای واااای یکی من رو بگیره،از کت و

 !میزنی؟بسته دیگه چقدر قر-ترالن

اووووف باالخره امروز اسباب کشی کردیم وجا به جا شدیم...سهیل هرکاری کرد کارگر بگیره قبول 
 !پنجاه مرتی رو سه نفری چیدیمخونه دویست ونکردم و
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رس راهت منم برسون خونه خاله اینا...میدونی که اونجا دعوتم.تو و ترالن �ونید من شب -سهیل
 .میام.ترالن چنان چشم غره ای رفت که شانس آوردم شلوارم خیس نشد

نه نیلو،منم دیگه میرم.منم برسونید!دیگه جرات نکردم چیزی بگم.فوری حارض شدیم.اول من -ترالن
وارد زدم ورو رسوندن بعدش هم خودشون رف�...ای بابا آخه االن وقته دعوت کردنه خاله جان؟زنگ

 .ردن طول حیاط به در ورودی رسیدم که خاله وایستاده بودحیاط شدم.بعداز طی ک

 سالم قربونت برم،خوبی؟کارا gوم شد؟-خاله

 !سالم،ممنون...بله باالخره gوم شد-من

یا همون یخمک خودمون سالم علیک کردم.بعداز نیم ساعت حرف «وارد خونه شدیم،و با عمو حمید
 .اومدهای متفرقه،باالخره بحثی که منتظرش بودم پیش 

خب خاله جون،امشب میخواستیم درباره ی شa دوتا صحبت کنیم و تاریخ عقد و عروسی و -خاله
مشخص کنیم.نظرت چیه؟ببخشید خاله جان،ولی مگه من هنوز جوابی به آقا پرستون اینجور چیزا رو

 دادم؟

 اواا،حمید که گفت موافقی!اینطور نیست؟-خاله

 !...خرش رو بجوئموااای که دوست داشتم تو اون لحظه خر 

من هیچ جوابی به حمید ندادم.االن هم با gام احرتامی که برای شa و عمو قائلم ولی میگم که -من
 !نظر من منفیه

 چرا آخه؟چی شده؟-خاله

 ...خاله جون ما اخالقمون به هم �یخوره-من

گن یه این در کaل تعجب دیدم حمید بلند شد،یه پوزخند زد و از در رفت بیرون!جوگیر که می
 ....میگن

 عزیزم مطمئنی؟-خاله

 .بله،اگه میشه زنگ بزنید به آژانس،یه ماشین بفرس� من برم خونه کار دارم-من
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 عزیزم شام نخوردی که هنوز؟-عمو،

 ...گشنم نیست عمو با بچه ها یه چیزی خوردیم-من

 !هرطور راحتی-عمو

ون.داشتم به سمت در میرفتم که حمید ماشین اومد و من بعداز خداحافظی اومدم بیر  یه ربع بعد
رو دیدم که با همون پوزخند مسخرش داره میاد سمتم.وقتی رسید بهم گفت:فکر نکن بی خیالت 

 !شدم و ولت کردم...از همین االن به بعد آتیش میشم میام تو زندگیت و زندگیتو به آتیش میکشم

 !هیچ غلطی بکنن هه...خندیدم...تو که هیچی،گنده تر از توهاشم �یتونن-من

باز کردم و اومدم بیرون،داشتم سوارماشین میشدم که با حرص نگاهم کرد،منم بی توجه بهش درو
  خانم؟؟؟یکی گفت:نیلوفر

�یدونم چرا هل شدم،گفتم:س...سالم...اینجا ....«�»برگشتم،با کaل تعجب دیدم آقا پارسا
 میکنید؟چیکار

 !بدم به آقارضا،اینجا باشید من شaرو میرسونمسالم،اومدم این پرونده ها رو -پارسا

 !...نه،ماشین اومده،زحمت �یدم بهتون-من

 !ماشین رو میگم بره....زحمتی هم نیست-پارسا

 ...رفت سمت راننده و بهش گفت که بره

 !ممنون-من

 .خواهش میکنم...یه چند لحظه صرب کنید،میام-پارسا

 !د که اومدو رفت سمت در...سع چهار دقیقه ای طول کشی

 !بفرمائید-پارسا

بی صدا توی ماشین نشستم و اونم حرکت کرد.بعداز چند دقیقه پرسید:خونه جدیدتون کجاست؟از 
 کدوم طرف برم؟
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 ...سعادت آباد-من

 فکری؟چیزی شده؟پس هم مسیریم......تو-پارسا

 !براش تعریف کردمبله....امشب جوابم رو گفتم،وجریان امشب رو-من

 !یتونه بکنه پرسه ی قزمیت!البته ببخشید اینطوری میگم ها،باالخره پرسخالتهکاری �-پارسا

 !...نه اینکه من خیلی خوشم میاد ازش-من

 !چند مین بعد گفتم:راستش یه تصمیمی هم گرفتم،میخواستم با شa درمیون بزارم

 !خوشحال میشم...بفرمائید-پارسا

،پاریس زندگی میکنه،قراره دوهفته دیگه بره سهیل پرسعموم همون که اونروز خو�ون دیدینش-من
از اونجا برای من دعوت نامه بفرسته....موندن اینجا واسم سخت شده،هیچ انگیزه ای برای موندن  و

 !...ندارم،میخوام برم اونور

آنچنان زد رو ترمز که قلبم اومد تو دهنم!جیغ خفیفی کشیدم،به طرفم برگشت و با تعجب 
 گفت:تصمیمت قطعیه؟

 به احتaل زیاد آره...حاال چرا اینطوری زدین رو ترمز؟-نم

 !یکم من من کرد و گفت:خب...آخه تعجب کردم

 ...دوباره راه افتاد

 پرسیدم:نگفتین نظرتون چیه؟

�یدونم چی بگم!فکر بدی نیست ولی یه همین راحتی ها هم نیست...اونجا فقط آقا سهیل -پارسا
 هم داری...درسته؟هست،ولی اینجا فامیل های دیگه ای 

 !بله....خودمم �یدونم-من

 !�یدونم چرا حس کردم ناراحت شد!شایدم باز توهم زدم

 کجای سعادت آباد برم؟-پارسا
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 !«....»،پالک«....»،برج«....»خیابون-من

کنرتل نکرده بودم با رس رفته بکششش....دوباره زد رو ترمز،جوری که اگه خودم روخدایااااا من رو
 !شیشه!خوبه نصفه شبه زیاد کسی تو خیابون نیست بودم توی

 برگشت سمتم و گفت:جدی میگی؟

 آره چه اشکالی داره؟-من

 !آخه خونه منم توی همون ساختمونه-پارسا

 !جدا؟؟؟چه جالب-من

 ...رسم رو تکیه دادم به شیشه ماشین،باورم �یشد تو یه ساختمون باشیم،ماشین دوباره حرکت کرد

دیگه هیچی نگم که شa هیجان زده بشید چون حرف زدنم مساوی با خورد شدن فکر کنم باید -من
 !ترمزکلمه،بس که شa میزنید رو

 ...صدای قهقهش ماشین رو پر کرد

 !...ترمزقول میدم دیگه نزنم رو-پارسا

 .امیدوارم-من

 .!همین طوری داشتم نگاهش میکردم...خدایی اینم جذابه هاااا....تیکه ایه واسه خودش

همین طوری داشتم نگاهش »چه ربطی داره آخه؟«چرا انقدر قلبم تند تند میزنه؟هوووف...البد رسده!
کرد و یه لبخند دخرتکش زد...حاال یکی من رو بگیره اون  نگاهم رو قافل گیرمیکردم،که برگشت و

دهنم؟نگاهم وسط...چرا ذوق مرگ شدم؟چرا تو دm دارن تبل میزنن؟چرا از هیجان قلبم داره میاد تو 
رو ازش گرفتم و به خیابون زل زدم.راستش دیگه �یتونستم نگاهش کنم.یه نیروی عجیبی چشم هام 
رو به طرف اون سوق میداد ولی من مقاومت میکردم!خالصه اون لحظات که هم عذاب آور بود و 

به هم شیرین gوم شد!خودمم �یدونم چرا اینطوری توصیفش میکنم!از ماشین پیاده شدیم و
آسانسور رفتیم...اومدم دکمه طبقه دهم رو بزنم،که هم زمان دستم به دست دکرت برخورد که طرف

 !نه-اون هم دکمه ده رو فرشد...با تعجب به هم نگاه کردیم و هم زمان گفتیم
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 !و بعدش خندیدیم!میون خنده هاش گفت:باورم �یشه

 ...خیلی دوست دارم خونوادتون رو ببینم-من

 !ها که اینجا نیس�،اینجا خونه مجردیمهاون -پارسا

 آهااان-من

 .رسیدیم به طبقه ده و از آسانسور اومدیم بیرون

 !بفرمائید داخل؟-پارسا

 !ممنون،شب بخیر-وسفید شدم وگفتمیکم رسخ

 .شبت شیک-پارسا

اای اومدم تو و در رو بستم.اه این طپش قلبم هم رو مخمه!چرا فقط این رو میبینم میره رو ویربه؟وا 
چون کسی رو اینجا تو »چرا اونوقت؟؟؟«راستی چه خوب شد خونش رو به روی واحد منه هااا!

  !ساختمون �یشناسم سختم بود خب!وجدان جان فکر بد نکن

باز کردم و به سمت آیفون رفتم.دیدم خاله با صدای دینگ دینگ زنگ خونه چشم هام رو
کردم.رفتم و به دست و صورتم یه آبی زدم واومدم باز زهراست...دکمه اف اف روزدم و در واحد رو
 ...جلوی در!آسانسور ایستاد و خاله اومد بیرون

 ....به به سالم بر خاله ی خوشملم....چه عجب از این طرف هاااا-من

 !سالم عزیزم،خوبی؟ببخشید باید زودتر میومدم پیشت-خاله

 !ممنون،اختیار دارین،قدم رنجه کردینخوبم -من

 ...بون بریز بچهکم ز -خاله

 .چشم،بفرمائید-من

 .راهنaییش کردم سمت مبل ها

 .به به چه جای شیکی!مبارک باشه خانوم با سلیقه-خاله
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 .مرسی خاله جون!بشین من برم چایی بیارم-من

 .نه،فعال چیزی �یخورم،بیا بشین با خودت کار دارم-خاله

 !امیدوار بودم موضوع حمید نباشهبی تعارف نشستم،راستش کنجکاو شده بودم چیکار داره،فقط 

 یه چیز میخوام بگم بی چون و چرا با ید قبول کنی.بگو خب؟-خاله

 !چیهحاال شa بگو-من

 !پس فردا پنجشنبه میخوایم بریم شaل،باید توهم بیای-خاله

 خودتون؟-من

 .نه،دوتا از همکار های رضا با خونواده هاشون هم هس�-خاله

 !...و �یشناسمآخه خاله من که اونار -من

 ...کی میگه �یشناسی؟؟؟یکیشون که آقای فروزشه همونی که با دخرتش دوستی-خاله

 .خب نگار که نیستش-من

 ...کی میگه؟اومده از خارج-خاله

 !...جدی؟چرا پس ب من خرب نداده-من

 .�یدونم...اون یکی هم آقای فروزانه،همونی که پرسش دکرته،تولد حمید دیدینش-خاله

 �ه بودم...دکی هم هست پسهنگ کرد

 .گفتم:خب من که خونوادشون رو �یشناسم

 !خیلی خونواده گرم و خوبین...آشنا میشی باهاشون...بهونه های شابدوالعظیمی نیار واسه من-خاله

 !خاله جاااان....اون تعارف شابدوالعظیمی،نه بهونه-یعنی ترکیدم از خنده...مسون خنده هام گفتم

 ...نخب حاال همو -خاله
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�یدونستم چی بگم.فکر بدی نبود.حال و هوام هم عوض میشد،حتa خوش میگذشت...نگار مثل 
 !خون گرمه،پارسا روهم میشناسم ولی میرتسم حمید دوباره گیر بده خودم شیطون و

 چی شد پس؟میای دیگه...؟-خاله

 از دست شa...چشم میام!فقط خاله جون...یه چیزی؟-من

 چی؟-خاله

 میشه....میشه به حمید بگین که به من کاری نداشته باشه؟-من

 !با اینکه خیلی دوست دارم عروس خودم بشی،ولی باشه بهش میگم-خاله

 !......فدای خاله گلم بشم من-من

 !یه چایی برداربیار گلوم خشک شدخب دیگه زبون نریز،پاشو برو-خاله

 !چششششم-من

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

ببندم...چشaم گوشیم چشم هامو باز کردم،که نور آفتاب باعث شد دوباره چشم هام روزنگیا صدای 
مالیدم و باز کردم!از جام پاشدم.رفتم دشوری و بعداز مسواک زدت اومدم بیرون که صدای گوشیم رو

 ...رو شنیدم!با دو رفتم سمت اتاق و گوشی رو برداشتم

 ...الو سالم خاله صبح بخیر-من

گلم،صبح توهم بخیر.میخواستم بگم یا ساعت هشت اینجاباش باهم بریم یا راس  ساعت مسال -خاله
 ...باش«....»نیم خیابونهشت و

 .رسقرار باشه خاله،من میام-من

 ...راستی خاله ژاله هم میاد باهامون-خاله

 جدی؟؟؟باراد هم میاااااد؟؟؟-من
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یام،ژاله هم اعصابش به هم ریخت...تونستی واال دیشب که اینحا بودن میگفت حوصله ندارم �-خاله
 .راضیش کن بیاد

 .باشه ببینم چیکار میکنم-من

 .باشه پس میبینمت...خداحافظ-خاله

 ...خدافظ-من

به ساعت نگاه کردم،هفت و رب بود...رفتم تو دفرتچه تلفن گوشیم و رو اسم باراد کلیک کردم.تصمیم 
 شی رو برداشت...صدای خابالوش پیچید تو گوشی:بله؟گرفتم یکم کرم بریزم.بعد از چهار تا بوق گو 

 ....آنچنان جیغی کشیدم که گوش خودم سوت کشید

 کی؟الوووووو؟چیشده؟تو-باراد

سکته کرده بود بدبخت...زدم زیر خنده...داشتم هرهرهر میخندیدم.انگار به خودش اومد و گوشی 
 .گوشی پیچیدرو نگاه کرد چون صدای عصبیش تو

 .روحت دخرته....آخه من به تو چی بگم؟هاااان؟سکته کردمای تو-باراد

 گفتم:خب میخواستی نخوابیده باشی...مگه �یخوای بیای شaل؟پس چرا خوابی؟

 .کی گفته من میخوام بیام؟خوش باشی خواااهر من �یام-باراد

 !...میکنم تو غلط میکنی..یا همین االن پا میشی حارض میشی،یا خودم میام با چک و لقد بلندت-من

 هه...جوو تووو؟یا شوورت؟-باراد

 .شوور میخوام چیکار؟خودم یه تنه حریفتم-من

 ...نه حاال بی شوخی حسش نیس-باراد

 ...بگو میخوام برم پیش دوست دخرتهام-من

 ...حاال ریا نشه-باراد
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 !با خودتهببین من نیم ساعت دیگه اونجاام،به نفعته که بیدار بشی وگرنه دیگه هرچی پیش اومد -من

 ...برو بچه نخندو�ون-باراد

 حاال میبینی...بای-من

 !و گوشی رو قطع کردم

 .اینطوری �یشه من حال این رو میگیرم

بیست دقیقه حارض شدم و یه تیپ رسمه ای مشکی زدم، و یه آرایش خوشگل کردم!چمدون  تو
بیرون.کفش های آل استار  کوچیکم رو که از دیشب آماده کرده بودم رو برداشتم و از خونه اومدم

زدم و منتظر شدم تا بیاد، که صدای در واحد پارسا رو پوشیدم...دکمه آسانسور رورسمه ایم رو
 .شنیدم.برگشتم که اون رو هم چمدون به دست دیدم

 .سالم،صبح بخیر-من

 سالم،صبح شaهم بخیر.خوبی؟-پارسا

 .ممنون-من

 نگاه کرد و گفت:مسافرت میری به سالمتی؟ همون طوری که داشت کفشاش رو میپوشید به من

 .بله،هم مقصدیم-من

 ...عه پس میای شaل-پارسا

 !...بله-من

آسانسور اومد باال.باهم سوار شدیم.رسم رو انداخته بودم پایین و با گوشیم ور میرفتم...دوباره اسرتس 
» همکف«یگفت:روی خودم حس کردم!باالخره صدای رضیف خا�ی که م گرفتم!سنگینی نگاهش رو

 .تو آسانسور پیچید.باهم اومدیم بیرون

 میری خونه آقارضا؟-پارسا

 !نه میرم خونه اون یکی خاm،یه ماموریتی دارم انجام که دادم میام رس قرار که همه هس�-من
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 ماموریت؟چه ماموریتی؟-پارسا

 !یش کنم باهامون بیادقراره یه موجود بد قلق که پرسخاm باشه رو از خواب ناز بیدار کنم و راض-من

 ....که اینطور...پس میبینمت...فعال-پارسا

 .خدافظ-من

 ....سوار ماشین شدم و راه افتادم سمت خونه ی خاله

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

 ....زینگ زینگ

 .بیا تو گلم-خاله ژاله

ش شده در با صدای تیکی باز شد و من با جت دوییدم تو...از حیاط یا بهرته بگم باغشون که سنگ فر 
 ...بود رد شدم و رسیدم به در ورودی که خاله رو دیدم

 سالم خاله جون،خوبی؟چه عجب از این طرفاااا-خاله

 سالم،مرسی خوبم.خاله منکه میام اینجا...باراد خوابه؟-من

آره واال...هرکاری کردم میگه �یام،صبح هم اعصابش خورد شده بود.�یدونم کدوم خیر ندیده -خاله
 !...بود رسکارش گذاشته بود بد خواب شده بچمزده ای زنگ

 ���....خندهیعنی پوکیدم از

 چرا میخندی؟؟؟-خاله

خاله من بودم.....خخخخ...زنگ زدم بیدارش کردم!هوووف خاله زری گفت راضیش کنم بیاد،االن -من
 .هم اومدم بیدارش کنم

 �اوا خاک بررسم،فکر کردم دوستاش بودن ببخشید-خاله

 .اله،فقط برای بیدار کردنش به یه وسیله نیاز دارمبیخی خ-من
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 چی؟؟؟-خاله

 !...یه پارچ آب یخ-من

 !خاک بررسم،رسما میخوره-خاله

 ...نه بابا بادمجون بم آفت نداره-من

 ...خالصه به زور خاله رو راضی کردم و قول دادم که کم بریزم

اال.در اتاقش پیش بود،آروم بازش کردم گذاشتم روی پله اول و با یه پارچ آب رفتم طبقه بچمدونم رو
رفتم تو!درست باالی رسش وایستادم و یهو همه ی آب رو شلپ شلپ خالی کردم روش!مثل جن و

زده ها از خواب پرید.تا چشمش به من افتاد،یه نفس عمیق کشید و خیز کرد سمتم،منم فرار رو بر 
پله ها پایین همون طور که هرهر میخندیم  قرار ترجیح دادم و د برو که رفتیم...با رسعت دوئیدم از

 ...گفتم:بهت گفته بودم بیدار نشی هرچی شد پای خودت و پشت خاله سنگر گرفتم

کنار...مامان جان برو اونور من این رو ادب باراد همونطوری که میومد سمت ما گفت:مامان برو
 ؟؟؟کنم...آخه دخرته ی بیشعور من نخوام بیام شaل باید کی رو ببینم

ببینی!که چی که میگی �یام،غلط میکنی خاله من رو اذیت باید نارصالدین شاه قاجار رو-من
 .میکنی.باید بیای!اصال میدونی چیه؟خوب کاری کردم

 !...خیلی رو داری،یه چیزی هم بدهکار شدم مثل اینکه-باراد

رنیار بیا...خوش میگذره خاله با خنده از جلوی من رفت اونور و گفت:باراد راست میگه،لوس بازی د
 !...بخدا اینجایی دm میمونه پیش تو

 .گونش رو بوسید و گفت:چشم بخاطر شaهم که شده میامباراد رفت سمت خاله ژاله و

گفت:حساب شaهم باشه واسه بعد خانوووم!فک نکن یادم میره اومد از کنارم رد شد،لپم رو کشید و
 !به موقعش تسویه میکنم

 ...تریز میبینم-من

 ....جمع کنم و دیره وگرنههمونطور که داشت به سمت اتاقش میرفت گفت:حیف که باید وسایلم رو
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 !و دیگه صداش رو نشنیدم

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

همگی سوار ماشین بودیم و داشتیم میرفتیم رسقرار! خاله و عمو فرهاد تو ماشین خودشون و من و 
 !ماشینم رو گذاشتم خونشون و نیاوردمشباراد با ماشین اون.به ارصار خاله من 

 !باری جووون،اون ضبطت رو روشن کن دیگه-من

 باری جون و درد...خوبه من بهت بگم نیلو؟یا نه لولو؟-باراد

 !تو غلط میکنی-من

به زور مجبورش کردم ضبط رو روشن کنه...بعد از یه رب رسیدیم رسقرار،همه اومده بودن.همه پیاده 
سالم و احوال پرسی کنیم.با خونواده فروزش آشنا شدم.پروین خانم و آقا  شدیم که به رسم ادب

احسان.زوج خیلی مهربون و خونگرمی بودن!بعد از اون با خونواده فروزان یا همون پارسا اینا آشنا 
شدم.اول ب مادرش گلناز که واقعا هم گل بود،تو نگاه اول مهربونی از صداش و چشم هاش معلوم 

درش که خیلی با شخصیت بود و بعد هم با خواهرش که دخرت شوخ و بامزه ای بود بود،وبعدش با پ
و عجییییب چهرش برام آشنا بود و یه دخرته که اسمش فرنوش بود،مثل اینکه دخرتعموی پارسا 
بود،اصال ازش خوشم نیومد،وقتی دید دارم با پارسا سالم و علیک میکنم همچین نگاهم میکرد که 

 !ش رو خوردمانگار ارث خاندان

 .......خالصه که اینجوری

  دوباره هرکی سوار ماشین شد و راه افتادیم

خربی بغل تازه چشم هام گرم خواب شده بود که با صدای اربده یه از خدا بی
نفس نفس زدم که دیدم گذاشتم رو قلبم وپریدم....داشتم میمردم از ترس!دستم روخوابگوشم،از
و داره هرهر میخنده.جلوی یه باغ کوچیک بودیم،که فکر کنم رستوران  به روم وایستادهباراد رو
 ...هوا دوئیدم سمتش که اونم فرار کرد...حاال من بدو اون بدوبی بود،یهو

 !باراد دستم بهت برسه خفت میکنم-من

 !حقت بود....گفتم تسویه میکنم-باراد
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گرفت...منم خیلی شت خاله و سنگرو دوئید سمت یه آالچیق که فکر کنم بقیه اونجا بودن.رفت پ
 !گفتم:باراد خان مطمنئ باش کارت بی جواب �یمونهعادی نشستم بغل خاله و سالم کردم و

 ....برو جوجو نخندونم-باراد

 !خاله با خنده گفت:شa دوباره شدید تام و جری؟اصال �یشه شa دوتا رو تنها گذاشت

 !دی کشید که کم مونده بود سکته کنمخاله جون تقصیر خودشه،دم گوشم چنان دا-من

کی بود صبح من روبا یه پارچ آب بیدار کرد؟کی زنگ زد به گوشیم جیغ کشید؟هااان؟عمه ی -باراد
 من آره؟؟؟

 !همه داش� هرهر میخندیدن،فقط فقط فرنوش داشت بد نگاهم میکرد،ولش کن درگیره با خودش

 کار هارو تو کردی؟؟واااای نیلوفرجون...همه این »:خواهر پارسا«سارا

بلی....میخواست با شaل اومدن مخالفت نکنه منم اون کارها رو نکنم!بعدشم کارت بی جواب -من
 !�یمونه باری جوووون

 مثال چیکار میخوای بکنی لولو؟؟؟-باراد

 �-من

 !غذا رو آوردن و باعث شد خنده بقیه و بحث ما نصفه �ونه

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

و نیم بود که رسیدیم به ویالی آقای فروزش!یعنی در اصل اون ها بقیه رو دعوت ساعت نزدیکه شش 
 !کرده بودن

در رو یه باغبون جوون باز کرد و هر سه ماشین رفتیم داخل...بعداز اینکه باراد ماشین رو پارک 
 !...کرد،پیاده شدم و به سمت خاله رفتم

ش شده بود و پر بود از گل های خانم ها همه به سمت در ورودی رفتیم.حیاطشون سنگ فر 
یاس!سمت چپ یه استخر بزرگ بود و سمت راست یه تاپ خوشکل که باد داشت تکونش میداد.اونور 



https://telegram.me/Romankade  ناامیدی نویسنده : الهه صالحیدستی در اوج  

  

 

باغ روهم که میشه پشت خونه رو ندیدم،یادم باشه یه بار بیام فضولی ببینم!پروین خانم در رو باز 
 ...کرد و گفت:بفرمائید تو

کرم قهوه ای ست شده  Lبا مبل العاده شیک داش� که همه رفتیم تو...یه پذیرایی فوف
بود...آشپزخونه سمت راست بود که کال وسایل هاش سفید نقره ای بود.وسمت چپ هم یه راه پله 

 ...که به باال ختم میشد

 !باال شش تا اتاق هست،باهم کنار بیاید-پروین خانم

 پروین خانم پس نگار کی میاد؟-من

 .ه اینطور ها میرسه،مشغول انتقالی برای دانشگاه بود دیرتر راه افتادامشب ساعت دوازد-پروین

 ...پس من و نگار یه اتاقیم-من

 !هرطور راحتی عزیزم-پروین

قرار شد همه برن اسرتاحت کنن و ساعت نه همه بیان پایین که بریم دریا...خوبیش این بود که دریا 
رضا خان پدر پارسا رف� یه اتاق،خاله پری و گلناز پشت ویال بود و راه زیادی نبود.آقا احسان و علی 

و  «�»خانوم و خاله ژاله بنده یه اتاق،باراد و پارسا هم که حسابی باهم جور بودن یه اتاق،فرنوش
 !سارا یه اتاق و من نگار که هنوز نرسیده بود هم یه اتاق

  !از خستگی زیاد،رسم به بالش نرسیدن خوابم برد

پایین،حتa تا االن توی سالن بیدار شدم و تو جام غلت زدم.تصمیم گرفتم برم با صدای رس و صدا از
 !...نگار و خاله زری اینا اومدن

بلند شدم و آرایشم رو تجدید کردم،یه دستی به لباس هام کشیدم و در رو باز کردم.از پله ها اومدم 
 !پایین که نگار رو دیدم.با دو اومد سمتم و فوری بغلم کرد

 سالم نیلووووو جونم،خوبی؟-نگار

کوفت.�یتونستی اومدی بهم خرب بدی؟چرا اونروز که حرف طوری که خودش بشنوه گفتم:سالم و
 زدیم بهم نگفتی؟
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ازم جدا شد و گفت:میخواستم سوپرایزت کنم،بیام اینجا بفهمی که بعد مامان گفت میدونی 
 .اومدم...دm برات یه ذره شده بود

 ...م:منم تولهلبخند زدم و گفت

 ...از پله ی آخر هم اومدم پایین و به سمت خاله زری رفتم

 !به به...سالم،شaهم که اومدین خاله جون-من

 .سالم عزیزم-خاله زری

 .سالم عموجون-من

 گفت:سالم گلم،خوبی؟بوسید وعمو رضا دستم و کشید و مردونه بغلم کرد و پیشونیم رو

 ام تنگ شده بوداااامرسی،مثل اینکه خیلی دلتون بر -من

 مگه میشه دm برای فرشته ای مثل تو تنگ نشه؟-عمورضا

 !نظر لطفته-من

برگشتم طرف حمید که داشت با پوزخند نگاهم میکرد،برای خالی نبودن عریضه یه سالم خشک 
 وخالی کردم،که گفت:خودشیرینی هاتون gوم شد؟

 !!!گفتم:با اجازتونرصی نگاهش کردم ومن هم که �یخواستم کسی از ماجرای ما چیزی بفهمه گ،ح

 .به بقیه گفتم:مثل اینکه جمعتون جمع بوده گلتون کم بوده که من اومدمو رو

 ...باراد:البته گل خرزهره

 .کل خونه رفت رو هوا

رو بهش گفتم:تو دوباره نطق کردی نخودچی....؟و رو به بقیه گفتم:البته ببخشید من خیلی راحتم 
 !ینطوریههاااا...کال ژنم ا

 ...نه نیلوفرجون،خیلی هم خوبه...خیلی بامزه ای-سارا
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 !فرنوش قیافش رو در هم کرد و روش رو اونوری کرد،آخه من چه پدرکشتگی بااین دارم،�یدونم

 .مرسی سارا جون-من

 !راحت باش عزیزم،اینجا همه خودین-خاله پری

 ...باش دیگه هیچی خاله جان چی میگی؟این خودش راحت هست دیگه بگی راحت-باراد

 !خاله پری درشت میگن اینجا همه خودین فقط شa نخودی هستین باری جووون-من

 آقا من نخودی...تو دیگه چی میگی که فندقی لولو جوووون؟-باراد

کنی تا صبح باهم بحث میکنن،هم ما از خنده دملون درد میگیره،هم گشنه ولاینا رو-خاله ژاله
 !رای بعد،برید حارض شید بریم دریابزارید بمیمونیم!بحث رو

 ...چشم خاله-من

 !دست نگار رو گرفتم و به سمت باال رفتم

 میشناسی؟نگار این فرنوش رو-من

 .آره دخرت عموی ساراست،یه بار پیارسال تو جمعمون بود-نگار

 چرا اینطوریه؟با خودش درگیره انگار؟-من

 !لب تزریقیش...البته باید بگم لب شرتی آره بابا ولش کن اصال خوشم �یاد ازش،بااون-نگار

 .وااای �یری دخرت!منم ازش بدم میاد-من

 �تازه عالوه براینکه با خودش درگیره،درگیره یه نفر دیگه هم هست-نگار

 کی؟-من

 ...پارسا-نگار

 گفتم:خدایی؟وبا تعجب نگاهش کردم

 !میگه آویزون بودنش به پارسا که این رونگاه هاش و-نگار
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حس خوبی به این مسأله نداشتم.از فرنوش که خوشم �یومد،با فهمیدن این هم بیشرت ازش بدم  اصال
 !�یدونم چرا؟اومد،

با نگار یه تیپ خوشگل زدیم و رفتیم بیرون،با باز شدن در در رو به رویی ماهم باز شد و فرنوش که 
مد سمتمون و گفت:اوه مای سارا تا مارو دید،او هفت قلم آرایش کرده بود و سارا اومدن بیرون

 !گاد...چه خوشتیپ کردی

 ...�یرم برای تو-من

 ....حاال دوست داری �یری �یر-سارا

 ...سه تامون خندیدیم

 ناراحت �یشی که باهات شوخی میکنم؟-سارا

 !نه بابا،ناراحت چی بشم؟!راحت باش عزیزم-من

دریا،ویال رو دور زدیم و رفتیم در پشتی ویال...راه همراه بقیه رفتیم سمت هرچهار نفر رفتیم پایین و
گرفتم زیادی تا دریا نبود...صدای موج آرام بخش دریا رو شنیدم!بی توجه به بقیه دست نگار رو

دور بازوی که نگاه کردم دیدم،فرنوش با نیش باز دستش روباهم روی ماسه ها نشستیم.اونطرف روو
 !...فت و بعد باهم رف� کمی اونور تردر گوشش چیزی گپارسا حلقه کرد و

 !نگاه کن تروخدا...تا االن مثل برج زهرمار بود االن چه نیشش تا بناگوشش باز شده-من

 .ولی خوشم میاد پارسا زیاد محلش �یده-نگار

 .با حرص گفتم:آره دارم میبینم،تا بهش گفت بریم باهاش همراه شد

 چرا حرص میخوری؟�یده،اخم میکنه.حاال تنو�یدونم ولی بیشرت اوقات بهش محل -نگار

 !با تته پته گفتم:ها؟من...؟آخه از دخرتهای آویزونی مثل اون خوشم �یاد

گفت:راستی گرفت وباراد رو دیدم که کمی اونور تر داره با حمید صحبت میکنه.نگار رد نگاهم رو
 کارت با حمید چی شد؟
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 !به آتیش میکشهخوامش ولی تهدیدم کرد که زندگیم روخونوادش گفتم �یgوم شد...به خودش و-من

 !زر میزنه-نگار

 ...میدونم-من

هم برای تفریح رفت لندن پیش عموش ولی درست بعداز فوت خونوادم بود که نگار هم برای درس و
 !برگشتهاالن طاقت نیاورده و

 !ترالن �یدونه برگشتی،بفهمه من بهت نگفتم خفم میکنه-من

 !گفت:آره راست میگینگار خندید و

 دوباره به باراد نگاه کردم که تنها وایستاده بود،رو به نگار گفتم:نگار پایه ای یه کرمی بریزیم؟

 پایه ام ولی رس کی؟-نگار

  ...باری جووون!و نقشم رو بهش گفتم-من

 !خیلی عادی به سمت باراد رفتیمدوتایی بلند شدیم و

 !جا ساکتی؟نگاهی بهش کردم و گفتم:چه عجب تو یه 

 !...عمورضا گفت:بیا...بچه یه بار خواست آروم یه جا وایسته اگه گذاشتی

 !و چیزی نگفتمخندیدم

گفتم:اوااا....باراد بیا این رو ببین...وااای بهش و کردمجلوتر از باراد،یهو رو چند ثانیه بعد،یکم رفتم
 ...چه خوشگله

 ی؟گفت:چکه کنجکاو شده بود،اومند سمتم وباراد

گفتم:ایناهاش...وبلند شدم.باراد دوال شد که مثال اون موجود خیالی رو ببینه که دوال شدم روی آب و
بی هوا از پشت هولش دادم که با رسرفت توی آب و شلیک خنده ی بقیه بود که رفت رو هوا...پارسا 

خااااک....از یه  فرنوش هم اومده بودن،فرنوش با حالت بدی نگاهم کرد و پارسا گفت:باراد یعنیو
 دخرت اینطوری گول خوردی؟
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،با صدای خیز برداشت سمتم! و من هم دوییدم،از بغل پارسا که رد شدمباراد از آب پرید بیرون و
 بلند گفتم:مگه دخرتها چشونه؟

 !هیچی عزیزم فعال بدو که طعمه گرگ نشی-نگار

 ...ثل پر من رو از زمین بلند کردهمنان داشتم میدوییم که دست باراد از پشت حلقه شد دورم و م

 ...جیغ جیغ کردم و گفتم:باراااد جون من بزارم زمین...بارااااد وm کن

 ...بقیه هم که انگار داش� فیلم کمدی میدیدن هرهر میخندیدن

 .دیدیم نه این ول کن نیست داره میره سمت دریا!از یه در دیگه وارد شدم

 !ا میخوm،بخدا رسمبارادی...جونی من وm-من

 ...لوس نکن خودتووو که من خر �یشم-باراد

 ....آب هaناول شدن من توgوم شدن جملش هaنا و

 !پا زدم از آب اومدم بیرون،کل هیکلم خیس شده بوددست و

 !...اواااا...باراد جون رسما میخوره-»مادر پارسا«گلناز خانوم

 میکنن؟مگه من آدم نیستم؟رسما �یخورم؟ظرفداری خاله جون چرا همه از نیلو-باراد

 مقاوم ترهآدم نیستی که...هرکولی هستی واسه خودت...بدن تو-من

 ....مقاوم ترهههدرآورد:بدن توادام رو

 ...ودستش رو به معنی خاک بررست نشون داددست روی شونه باراد گذاشت  پارسا اومد و

 !....میکنم هااااباراد حرصب گفت:تو یکی هیچی نگو میزنم لهت 

برگشتیم پیش کردیم وباراد لباسمون رو عوض خالصه من و نگار و باراد و پارسا برگشتیم ویال...من و
 !بقیه
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یه جوجه کباب خوشمزه gوم خنده های پیاپی بقیه واون شب با کل کل های نا gام من و باراد و
  !...شد

 !با صدای نگار چشم هام رو باز کردم

 !...بریم صبحونه بخوریمر؟نیلو پاشونیلوف-نگار

 ...سالم-من

 .سالم-نگار

از روی تخت پاشدم و رفتم دستشویی که توی اتاق بود.دست و صورتم رو شستم و اومدم بیرون که 
بغل دستش نشستم.دوتامون برداشتم و رفتمدیدم نگار داره آرایش میکنه.منم کیف لوازم آرایشم رو

دیم و اومدیم بیرون...از پله ها رفتیم پایین صدای همه از آشپزخونه یه آرایش مالیم و خوشگل کر 
 ....میومد.رفتیم اونجا

 .یه سالم بلند باال دادم و گفتم:صبح همگی بخیر

یعنی اگه بفهمن همچین »...فرنوش«و لب شرتی» حمید«همه هم جوابم رو دادن به جز اون یخمک
 !القابی بهشون دادم از کتف دارم میزنن

 ...گار نشستیم بغل هم و رشوع کردیم.تو سفره همه چی بود.از شیر مرغ گرفته تا جون آدمیزادمن و ن

 داشتم لغمه میگرفتم که آقا احسان گفت:خب،بچه ها امروز برنامه چیه؟کجا بریم؟

 من یه جای توپ رو میشناسم،بریم اونجا؟-پارسا

 من حرفی ندارم.بقیه چی؟-خاله زری

 !ص خودش گفت:جایی که پارسا جون معرفی کنن مطمنئ باشید خوبهفرنوش با عشوه خرکی مخصو 

 .و همه موافقتشون رو اعالم کردن

حرصی به فرنوش نگاه کردم که داشت آ�یوه میخورد.آخه دخرت هم انقدر لوس؟انقدر پرو؟چقدر 
 کوچیک میکنه تو جaعت پرسها...اه اهخودش رو
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 !بشن بعد از صبحونه همه رف� تو اتاقاشون تا حارض

 اه دیدی دخرته نچسب رو؟-نگار

 «پارررررسا جون بگن حتa خوبه«آره....-من

 چی میخوای بپوشی؟نیلو-نگار

 �یدونم...چطور؟-من

 ارتشی باهم خریده بودیم؟یادته؟ یه مانتو-نگار

 .آوردمش...قرار بود هرجا پوشیدیم باهم باشیمآره،باخودم-من

 .رو بپوشیم منم آوردمشای فدای اون مغز فندقیت!همون -نگار

 .باشه-من

هردوتامون مانتو ارتشی و یه شال مشکی و شلوار لوله مشکی پوشیدیم.نگار یه آرایش مالیم مسی 
کرد و من هم یه آرایش مالیم خوشل...یه کرم زدم با یه رژگونه آجری،و رژ نارنجی خورشنگ.باریمل 

 مانتو خیلی میومد...در عین سادگی شیکو مداد چشم،ولی مداد چشمم سبز خورشنگ بود که با اون 
 .بود

 ...وایستادیمدوتایی جلوی آینه

 !...چه خوب شدیتوله-من

 ...تو که از من بهرت شدی...اون مداده خیلی خوشگلت کرده-نگار

 .چه واسه خودمون هم نوشابه باز میکنیم-من

 ....هندونه های من هم داره سنگینی میکنه-نگار

 !...جا گذاشتمن،نزدیک آخرین پله بودیم که یادم افتاد گوشیم روبا خنده اومدیم بیرو 

 .جا گذاشتم االن میاممن گوشیم رونگار تو برو-من
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زودی اومدم بیرون.پام رو که رو پله ی اول و با رسعت رفتم باال.گوشیم جلوی آینه بود،برش داشتم و
منتظر سقوط اشهدم رو خونده بودم وگذاشتم �یدونم چی شد،پام لیز خورد،تعادm بهم خورد،دیگه 

دور کمرم حلقه شد و من رو به طرف خودش کشید.قلبم تند تند میزد.از بوی عطرش  بودم که دستی
 .فهمیدم پارساست!تکونی به خودم دادم و از بغلش اومدم بیرون

 .وااای داشتم میمردم هااا...خیلی ممنون-من

خیره خیره نگاهم میکرد.خیلی تشکر کردم ها.همین طوری ولی انگار اصال تنو حال خودش نبود...وااا
 ...کردم هاااگفتم:کجایین شa؟تشکرمعذب شدم...جلوی چشمش یه بشکن زدم که پرید.با خنده

 .هااان؟......آهاااان....خواهش میکنم-پارسا

تروخدا لنزم  خندم رو خوردم و اومدم پایین که دیدم فرنوش با اخم داره نگاهم میکنه،نگاه کنبه زور
 گذاشته،آخه مگه میخوای بری عروسی؟میخواستمداز بغلش ردشم که گفت:جات خوب بود آویزون؟

کوری چشم بعضی ها گفتم:بهیه پوزخند زدم وشده...برگشتم وهااان؟چی؟مثل اینکه چیزی �یگم پرو
 !نباشههرروز از گردن یه نفر آویزون  بله....آدم یه بار اتفاقی آویزون بشه ولی

رد شدم.آخیش خالی شدم.تقریبا همه پایین بودن.من و  دیگه داشت منفجر میشد..یه پوزخند زدم
ما با تعجب نگاهمون کرد و نگار بغل هم وایستاده بودیم.باراد از پله ها اومد پایین،اومد طرف

 !گفت:خرب داااااار....همه به صف شین حرکت میکنیم

 ...دوباره خونه رفت رو هوا

 ...چیه؟مگه دروغ میگم....؟چه با مزه شدین شa دوتا-ادبار 

 ...یه تعظیم کوتاه کردم

  ....من و باراد و پارسا و نگار و سارا و فرنوش با ماشین باراد و بقیه با ماشین خودشون راه افتادیم

خوندن و مسخره بازی تو ماشین،رسیدیم به یه راه باریک که دو طرفش بعد از بیست دقیقه آهنگ
پراز درخت بود،دیگه هیچکس هیچی �یگفت،همه محو اونجا بودن،واقها خیلی قشنگ بود،دم پارسا 

 !گرم
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با راهنaیی پارسا پیچیدیم تو یکی از این راه های بینمون،خیلی رسسبز بود...اصال غیر قابل توصیف 
صندوق بود....هرچی از قشنگیش بگم کم گفتم.همه از ماشین پیاده شدیم و وسایل هارو از 

میربدم،باراد پشتش به من  مینداخ�...داشتم فالسک رودراوردیم...باراد و نگار داش� زیر انداز رو
بود.�یدونم به نگار چی گفت که نگار رسخ شد و رسش رو انداخت پایین بعدش هم با دو رفت 

ط رسسبز رو سمت ماشین...!وااا ایناهم مشکوک میزنن هاااا...به موقع رسیدگی میکنم.فعال محی
 !دریااااب

علیرضا خان و عمورضا و آقا احسان و عمو فرهاد داش� حکم بازی میکردن...خانم هاهم که داش� 
 ...غیبت میکردن و همین طور ساندویچ الویه رو به کمک هم درست میکردن

 بروبچ....؟میاید حقیقت یا شجاعت بازی کنیم؟؟؟-باراد

موافقتشون رو اعالم کردن!همه به صورت دایره نشستیم.من این بازی رو دوست داشتم...جوون ها 
 .یه بطری آوردم

باراد گفت:هرکس بفهمیم دروغ گفته یا کاری که ازش میخوایم رو انجام نده،تو این سفر هرجا همه 
 !ویال،پس بازی رو جدی بگیرید وباید تنها �ونه توبره برن �یتونه

 ...اوکی باری جووون-من

 ...ولو جووونآفرین ل-باراد

 ...تهش به نگارچرخوند.رسش افتاد به حمید وخالصه بازی رشوع شد.باراد بطری رو

 حقیقت یا شجاعت؟-نگار

 .حقیقت-حمید

 مطمنئ؟؟؟-نگار

 .اوهوم-حمید

 ...خب.....شa واقعا نیلوفر رو دوست دارید-نگار

 !حمید یه نگاه به من کرد،یه پوزخند زد و گفت:نه
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خرماتو پخش کنم...آخه این چه سوالی بود پرسیدی!پارسا که رو به ورم....ای خودمای نگار حلواتو بخ
روی من نشسته بود،نگاهم کرد،رسش رو تکون داد که یعنی آروم باش مهم نیست...راست میگه چرا 

 !مخم بودمیخورم؟به جهنم که دوستم نداره!ولی این پوزخند فرنوش بدددد روحرص

 ...تهش به فرنوش افتادچرخوند.اینبار رسش به باراد وودور دوم شد،باراد بطری ر 

 خب،حقیقت یا شجاعت؟-باراد

 .حقیقت-فرنوش

 باراد بی تعارف گفت:تو پارسا رو دوست داری؟؟؟

چشمک نگار به هم نگاه کردیم،هردوتامون رسخ شده بودیم از خنده!پارسا به من نگاه کرد و یه من و
 .زد،قیافش بی تفاوت بود

 .دوست نداشت فرنوش زبون باز کرد و با عشوه گفت:آخه مگه میشه پارسا جون رو باالخره

 ...اه اه حاm بهم خورد

 !بله...مشخصه-باراد

به پارسا نگاه کردم،دیدم داره به فرنوش نگاه میکنه،تو نگاهش یه خاک بر رست بود!حس میکردم 
 .پارسا بهش حسی نداره

 .رو به باراد و تهش رو به من بود دوباره بطری چرخیده شد و اینبار رسش

 گفتم:خب باری جون،حقیقت یا شجاعت؟

 !کار من نیست،شجاعت رو انتخاب میکنملولو جونم از اونجایی که حقیقت تو-باراد

 !خب.....!امروز باید سه تا ساندویچ الویه بخوری-من

 گرد کرد و گفت:سه تااااا؟چشم هاش رو

 !بله-من

 ...گفت:باشهباراد با اعتaد به نفس 
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 ...بچه ها بیاین ناهار-خاله پری

 .چه به موقع-من

 .میریم میخوریم،ولی بازی هنوز ادامه داره لولو جووون-باراد

گفتم:چهاتا ساندویچ میدی به من رفتیم پیش بقیه،همه رشوع کرده بودن،رفتم پیش خاله زری و
 خاله؟

 چهار تاااا؟-خاله

 .میخوامبله.بدین سه تاشو برای باراد -من

خاله با تعجب ساندویچ ها رو بهم داد،من هم رفتم نشستم پیش باراد و ساندویچ هارو دادم بهش.با 
کرد،منم یه لبخند ژکوند زدم.خالصه باراد با حرص اون سه تا ساندویچ رو خورد،بقیه هم حرص نگاهم

ور بود،که گه گاه فهمیده بودن هرهر میخندیدن.فقط این وسط یه چیزی برام تعجب آ که موضوع رو
موقعش رس از کارش درمیارم که داشت ساندویچ ها رو میخورد،با ناراحتی نگاه میکرد...به نگار به باراد

 .باالخره

 ...باراد که خودنش gوم شد،با حرص گفت:پاشید بریم بقیه بازی من تالفی نکنم رست باراد نیستم

چرخوند.رسش افتاد به فرنوش و پارسا بطری رومثل قبل نشستیم.اینبار همه با خنده بلند شدیم و
 .تهش به من!یه نگاه بد به من کرد و زیرلب گفت:آدم قطع بود

 خیلی خونرسد گفتم:شجاعت یا حقیقت؟

 .حقیقت-فرنوش

 چشم هاش زل زدم و گفتم:تا حاال چند تا عمل زیبایی انجام دادی عزیزممم؟ مستقیم تو

 ...یعنی قرمز شد در حد چی

 فت:میشه یه سوال دیگه بپرسی؟گبا حرص

 !نه-من



https://telegram.me/Romankade  ناامیدی نویسنده : الهه صالحیدستی در اوج  

  

 

 میشه بگم شجاعت؟-فرنوش

 !نه-باراد به جای من جواب داد

 .ولی اگه کسی که ازش سوال بپرسه قبول کنه میشه-حمید

 !خیلی خب،قبوله-من

 ...ولی فرنوش جون دیگه نظرت تغییر نکنه هاااا-نگار

 .نخیر-فرنوش

 !کن،امروز کال �یتونی آرایش کنیکامل پاک همین االن آرایش صورتت رو-من

 ...بچه ها دیگه ترکیدن از خنده

 فرنوش با عصبانیت نگاهم کرد و گفت:بهرت از این نبود؟

 ....گلممممنه-من

 .وااای مردم از خنده-باراد

 .دمت گرم باحال بود-سارا

 ...باالخره یه بار بدون آرایش میبینیمش-پارسا

 ین میخندین؟من دارم حرص میخورم شa دار-فرنوش

پاک کرد.یعنی اووووق.....با اون همه با یه بطری کل صورتش روخالصه به زور من،فرنوش بلند شد و
آرایش اصال �یشه گفت خوشگله!همه معلوم بود دارن به همین فمر میکنن عملی که کرده بود،بدون 

د بعد به من نگاه کرد ولی هیچکس به روی خودش �یاورد.ولی پارسا با یه حالت بدی بهش نگاه کر 
 !بعد دوباره به اون بعد به من.خندم گرفته بود،انگار داره مقایسمون میکنه

 .چرخوند،رسش افتاد به پارسا و تهش به سارانوبت بعدی شد.پارسا بطری رو

 .شجاعت-پارسا
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 !میربی بازار،هرچی که خواستم برام میخریداداشی امروز یا فردا من رو-سارا

 ...استفاده گر....خیلی خب باشهای سوء -پارسا

 .فدات-سارا

اینبار رسش سمت من و تهش سمت باراد افتاد.تا بطری وایساد همه زدن زیر بطری دوباره چرخید و
 .خنده...باراد هم با بدجنسی داشت نگاهم میکرد

 .فوری گفتم:شجاعت

 خبببب.....که به من سه تا ساندویچ میدی آره؟؟؟-باراد

 ...چیکار کنم حوصله ندارم هااا باراد زود بگو-من

 ...باشه نخور من رو لولو...امشب باید تنها بری جنگل سمت خونه خاله اینا-باراد

 !یعنی ای کاش الل میشدم و �یگفتم شجاعت

 عه بارااااد...�یشه که...یه دخرت تک و تنها تو جنگل؟-پارسا

 !نه دیگه پارسا جون،بازیه-فرنوش

 !ه بود،با اعتaد به سقفی که داشتم گفتم:میرممنم که حسابی حرصم گرفت

 !که ای کاش باز الل میشدم و قبول �یکردم

 نگار با ناراحتی گفت:مطمئنی نیلو؟

 .گفتم که نگران نباشید-من

 .....خب ببینم چیکار میکنی-باراد

ساعت حدود های پنج بود که قصد برگش� کردیم.وسایل هارو جمع کردیم و گذاشتیم تو صندوق 
 !های ماشین...راه افتادیم سمت ویال.تو ماشین با صدای موزیک الیتی که پخش میشد خوابم برد

 !زیر خنده با صدای بلند آهنگ یهو از خواب پریدم.....خیلی زیاد بود....همه زدن
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 !ای باراد حلوات رو بخورم-من

 !اختیار داری من تا خرمای تورو پخش نکنم هستم در خدمتت-باراد

 !ئین شa بزرگرتین مقدم تریننفرما-من

 !نگار با حرص گفت:عه...بسته دیگه

 !یه نگاه مشکوک بهش کردم و هیچی نگفتم

رسیدیم ویال...چون خسته بودیم رفتیم اسرتاحت کنیم.ساعت حدود های شیش بود!با نگار رفتیم 
ام درست روتخت،ساعتم رو تنظیم کردم رو هشت که برای شام بیدار بشیم.حتاال هرکی میخواد ش

 !کنه به ما ربطی نداره.بله میدونم خیلی پروییم...به دلیل خستگی زیاد بشaر سه خوا�ون برد

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

 ...دینگ دینگ....دینگ دینگ

 ...خاموش کن اون گوشیت رو-نگار

 .گوشیم رو از روی میز برداشتم و صداش رو قطع کردم...دیگه باید میرفتیم پایین زشت بود نریم

 .نگار؟پاشو بریم پایین-من

 !تو برو میام-نگار

 ...زود بیای ها-من

پاشدم یه بولیز کاموای قرمز خوشگل که تا روی باسنم بود پوشیدم.با یه شلوار مشکی!رژ نارنجیم رو 
رو ساده  که تقریبا رفته بود رو بادستaل پاک کردم و یه رژ قرمز زدم که لبام رو جیگر میکرد.موهام

جمع کردم و یه طرفش رو ریختم تو صورتم،با عطرم دوش گرفتم و رفتم بیرون...چشم باالی رسم 
 .گردوندم همه پایین بودن

 .سالم به همگی-من

 ...همه جوابم رو دادن
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 !عزیزم چقدر ماه شدی-خاله گلناز

 ...چشaت خوشگل میبینه خاله-من

شپزخونه!فرنوش هم نشست بفرمائید شام آمادست.همه رف� سمت میز پذیرایی توی آ -خاله پری
 !پیش خاله گلناز...اه اه خود شیرین

صندلی رو جلو کشیدم،هنوز نشسته بودم که خاله گلناز گفت:عزیزم؟میشه بری پارسا رو صدا 
 .کنی؟بچم گشنه میمونه

 .فرنوش تند و تیز نگاهم کرد.من هم که مشکلی نداشتم گفتم:چشم خاله

 !پله ها رفتم باال...که ای کاش �یرفتمو در مقابل چشم های عصبانی فرنوش،از 

در زدم،ولی صدایی نیومد.باز در زدم،صدایی نیومد!دوباره در زدم و صداش  مقابل اتاق وایستادم و
 کردم:آقا پارسا؟؟؟

ولی جوابی نیومد.گفتم شاید اصال تو اتاق نیست.در رو باز کردم که دیدم پارسا یه پاش تو دستشویی 
یم تنه لخت داره میاد بیرون.یعنی آب شدم از خجالت...!فورا در رو بستم که و یه پاش بیرون با ن

بخندی بی حیا...ولی چه هیکلی داشت هااا....خاک بررسم خودم آبصدای خندش رو شنیدم!ای رو
 !که بی حیا ترم

 ...نیلوفر بیا تو-پارسا

بیام صداتون کنم برای شام،داشت گفتم:مامانتون گف� در رو به زور باز کردم،رسم رو انداختم پایین و
 !بهم نزدیک میشد نفسم باال �یومد

 چرا رست رو انداختی پایین؟-پارسا

 .بلند کردم و نگاهش کردمبه زور رسم رو

 !....تیپ قرمز زدی،لپات هم که قرمز میشه خوشگل تر میشی-پارسا

 !یعنی بگم اونجا برای یه لحظه قلبم از کار افتاد دروغ نگفتم
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 !فتم:شام رسد میشه زودتر بیاین پایینفورا گ

پایین که دوباره صدای خندش رو شنیدم!ای �یری تو پرسه ی خوشتیپ و خوشگل رفتم و با دو
 !خوشخندهو

رفتم پایین و رسمیز نشستم،چند مین بعد پارسا هم اومد پایین و درست نشست رو به روی من که 
 !م چی خوردم...غذا کوفتم شدصندلی خالی بود.ای به خشک شانس!اصال نفهمید

 .بعداز شام،همه اومدن تو پذیرایی روی مبل ها نشس�

 امشب رو که یادت نرفته؟-باراد

 !نخیر-من

 عه....مگه بچه بازیه؟-پارسا

 جدی میخوای بری؟-سارا

 !آره-من

 غذیه چیه؟-ژالهخاله

 !برای بقیه تعریف کرد که صدای اعرتاض همشون بلند شدباراد غذیه رو

 عه باراد...؟این چه کاریه؟نیلوفر نری هاا-عموفرهاد

 ...آره دخرتم خظرناکه-علیرضاخان

 !گفت انجام دادیمعمو بازیه دیگه!چطور ما هرکاری-فرنوش

بلند شدم و رو به همه گفتم:آخر شب خودم میرم،الزم نیست نگران باشید...بازی رشط بستیم پس 
 !باید برم

ی چیزی نگفت...ولی مگه من میرم...!بشینین و بخونین که با لحن قاطعی که صحبت کردم کس
 !چطوری پیچوندم
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ساعت دوازده و ربع بود.چهل و پنج دقیقه دیگه باید میرفتم.ولی دروغ چرا میرتسیدم.دm هوای 
بیرون رو کرد.بچه ها هم بیشرتشون نبودن.فقط حمید بود.معلوم نیست بقیه کجا گم و گور شدن!در 

تم بیرون.میخواستم یکم تاب بخورم.صدای پا شنیدم.رسم رو بلند کردم که فرنوش رو باز کردم و رف
از جلوم رد شد.مثل اینکه خیلی ناراحت بود.به من چه اصال...رفتم جلوتر  رو دیدم که با اخم بدی

 که دیدم پارسا روی تاب نشسته!من رو دید،یه لبخن زد و گفت:عه...اومدی بیرون؟

 ...بله-من

 ای بریم ساحل؟پایه -پارسا

 .آره خیلی هم خوببب....ساعت یک باید برم جنگل-من

 .پاشد و اومد طرفم،اخم کرده بود

 ...نباید قبول میکردی-پارسا

 !آدمی نیستم که بزنم زیر حرفم-من

 ...داشتیم میرفتیم سمت پشت ویال،از کنار درخت ها رد میشدیم

 ولی میدونی چقدر خطر داره؟-پارسا

 !چیزی که میدیدم رسa الل شدم...نه!باورم �یشهم......با آره ولی -من

 پارسا با تعجب نگاهم کرد وگفت:ولی چی؟چرا اینطوری شدی؟

اصال هنگ کرده بودم با دست اون سمت رو نشون دادم...از ما دور بودن!نگار چسبیده بود به تنه 
 !ه میبوسیدشدرخت و باراد داشت میبوسیدش،بعد در گوشش چیزی میگفت بعد دوبار 

 نه!مگه....مگه اینا رابطه دارن؟تو میدونستی؟-پارسا

 اگه میدونستم انقدر تعجب میکردم؟-من

 یه فکری تو رسم جرقه زد.زود گفتم:پارسا...یعنی آقا پارسا یه کاری میخوام بکنم،کمکم میکنید؟

 !سمتم و گفت:اگه بهم بگی پارسا آره اومد
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م اون سمت پشت اون درخت که مارو نبینن و نزدیک باشیم،بعد گفتم:باشه...باهم میریهول شدم و
 !شa با گوشی من ازشون فیلم میگیرین

 فیلم برای چی؟-پارسا

 .بیا بریم دیر میشه بعدا میفهمی-من

دستم رو گرفت و گفت بریم...خیلی آروم به اون درخت نزدیک شدیم.خوبیش این بود پشتشون 
یشد.رسیدیم به درخت.دوربینم رو تنظیم کردم و دادم دست چراغ بود...وگرنه تو فیلم معلوم �

پارسا.اونم گرفت سمتشون و فیلم گرفت...اون ها هم اصال انگار تو یه دنیای دیگه بودن و حضور 
مارو حس �یکردن،یعنی �یتونس� حس کنن چون ما توی تاریکی بودیم!یواش زدم به بازوی پارسا و 

 !اشاره کردم که بسته

 !...دیم سمت ویالباهم اوم

هم خیلی خوشحال بودم از اینکه اینا همدیگرو دوست دارن هم عصبی بودم که چرا به من 
 !نگف�...!صرب کن حالشون رو میگیرم

کشید و گفت:باز میخوای چیکار کنی شیطون؟مگه داشتم میرفتم سمت ویال که پارسا دستم رو
 �یخواستیم بریم دریا؟

 !م:فعال این مهم تره...بیا بریم تا بفهمیگوشیم رو تکون دادم و گفت

نشستیم...!یه ربع بعد باراد با خوشحالی اومد تو و نشست،یه چند دقیقه گذشت که باهم رفتیم تو
گفتم:دوستان توجه کنید!امشب میخوام یه فیلم مهیج نگار اومد...همین که نگار نشست بلند شدم و

 !...بهتون نشون بدم

 رد وگفت:نیلوفر؟پارسا با تعجب نگاهم ک

 البته فکر کنم پیش باراد باشه؟نه باراد؟-من

 !نه...چه فیلمی؟بعدشم هم نپیچون تو باید بری-باراد

 .کیف توعه...بیا بریمشa ببینید،من نیستم بخندو�تون فیلم رو ببینید!تو من میرم،میخوام بزارم-من
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 ....گاااار؟یه لحظه بیاو دستش رو کشیدم و رفتم باال...از اونجا گفتم:نگااااار؟ن

 باراد که تعجب کرده بود گفت:خل شدی به امید خدا؟

 !تا چند لحظه دیگه میفهمید کی خل شده-من

 ...اتاقرفتم تونگار اومد باال...دست هردوشون رو گرفتم و

 چیه؟چی میگی؟-نگار

 !گالری و فیلم رو پلی کردم و گرفتم طرفشونگوشیم رو درآوردم،آوردم رو

 !هردوشون داش� پس میوفتادن،الل شده بودن

 چطوره؟قشنگه نه؟بریم پایین واسه بقیه هم بزاریم ببینن نه؟-من

 گرفتی؟تو....تو چطوری این رو-باراد

 ...دیگه دیگه-من

 !من...من...چیزه...خب-نگار

اونوقت به کردین؟نگار خانم از تو توقع نداشتم.شa دوتا باهم رابطه داشتین هان؟چیه؟هنگ-من
 من نگفتین؟

 .به خدا باراد گفت نگم-نگار

 آره باراد خان؟از کی؟-من

 !...از قبل از رفتنش-باراد

 آبجیییی؟ببخشید دیگه...؟-نگار

 !...فقط یه راه داره-من

 چه راهی؟-باراد
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همین االن میریم پایین،جلوی همه میگی که نیلوفر �یزارم بری جنگل وگرنه میرم فیلم رو به -من
 .نشون میدم همه

 ...خیلی نامردی-باراد

 ...انتخاب با خودته-من

 .دستی به صورتش کشید و گفت:خیلی خب...ولی مطمنئ باش حالت رو میگیرم

 .توهم مطمنئ باش حاال حاال هااا باید بهم حق السکوت بدی-من

 !باراد خندید وگفت:تووووله

 .سه تایی اومدیم پایین و نشستیم

 دخرتم؟ پس فیلم چیشد-عمو احسان

 ...عموجون مثل اینکه نیاوردمش-من

 .و دور از چشم بقیه به پارسا یه چشمک زدم

 ...راستی نیلوفر،امشب �یخواد بری-باراد

 .اوااا...نه میرم!رشط بستیم-من

 «نخاله«راست میگه رشط بستیم.-حمید

 .نه امکان نداره خطرناکه-باراد

 !باید برهحاال چرا یهو نظرت عوض شد؟بازی بوده -فرنوش

 ...میرم-من

 .گفتم نه...خودم این رشط رو گذاشتم حاال هم پشیمون شدم-باراد

 !حاال که ارصار میکنی باشه...ولی شاهد باشید هاااا خودش گفت نرم-من

 !پارسا رو دیدم که لب زد:ای شیطووون
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 !خالصه اون شب موقع خواب کلی رس نگار غرغر کردم و اون هم کلی معذرت خواست

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

پرت روی مبل انداختم...امروز بعد از ناهار رفتیم بازار و کلی خرت واوووف....با خستگی خودم رو
خریدیم!برای ترالن یه شال رنگی جیگر،یه مجسمه خوشگل که عکس دوتا قلب داشت که آهنگ هم 

 !گرفتم خوشبومیزد،با یه سارافن خوشگل گرفتم و برای سهیل هم یه کمربند چرم،با یه ادکلن 

عوض کنن ولی من حسابی خسته بودم،روی مبل همه رف� تو اتاقشون که لباس هاشون رو
نشستم...!بعد از یه ربع کم کم همه اومدن.خاله پری رفت تو آشپزخونه تا غذاهایی رو که از بیرون 

ونه اومدم حارض کنه!بلند شدم رفتم پیشش و با کمک هم میز رو چیدیم.از آشپزخگرفته بودیم رو
 !گفتم:بفرمائید غذا حارضهبیرون و

همه دونه دونه اومدن،روبه روم باراد و بغل دستم پارسا و نگار بودن...چند تا لقمه بیشرت 
نخوردم.زیاد گشنم نبود...ریا نشه با نگار اسنک خورده بودیم!تقریبا همه خورده بودن که پارسا 

لند شدم،اومدم رد شم،که پام به پایه میز گیر گذاشت توی سینک.من هم ببرداشت وبشقابش رو
کرد...چشمتون روز بد نبینه،تلپی افتادم روی پارسا.اون هم تعادلش به هم خورد و افتاد زمین و من 

 ...هم تو بغلش...یعنی آب شدم از خجالت

 ....آآآی-پارسا

 ...با صدای جیغ نگار به خودم اومدم و فوری بلند شدم

 .همه اومدن طرفمون

 وااای آقا پارسا رشمنده...حالتون خوبه؟-من

 ...پارسا معلوم بود که دردداشت،فوری بلند شد و گفت:آره خوبم مهم نیست

 !ببخشید حواسم نبود-من

 ...خواهش میکنم-پارسا

 داغون کردی میگی ببخشید؟گفت:چی چیو ببخشید؟زدی پاش روفرنوش اومد سمت پارسا و



https://telegram.me/Romankade  ناامیدی نویسنده : الهه صالحیدستی در اوج  

  

 

 ...حاالاواااا چیزی نشده که -خاله گلناز

 فرنوووش...؟-پارسا

 چیه خب مگه دروغ میگم؟-فرنوش

 با حرص نگاهش کردم و گفتم:عزززیزم تو مگه درد داری؟مگه من اصال با تو کاری دارم؟

 ...نه با من کاری نداری،با پارسا کاری داری-فرنوش

میشه یه  گفت:آره دیگه،کسی که مادر و پدر رسش نباشه همین میشه دیگهزد ودستش رو به کمرش
 !یکیدخرتی که از قصد خودش رو بندازه رو

 ...ریخ� رومبا این حرفش انگار آب رسد رو

 ...پارسا برزخی فرنوش رو نگاه کرد و داد زد:خفه شو فرنوووش

 �این چه حرفیه؟-علیرضاخان

 گرفت:آبجی کجا؟رو باال آوردم و بی صدا از کنارشون رد شدم که باراد بازومدستم رو

 .رس قربم-من

 کجا میری؟یعنی چی؟-نگار

بدون هیچ حرفی،با دو از خونه زدم بیرون..لحظه آخر صدای عمورضا رو شنیدم که میگفت:یکی بره 
 ....دنبالش و بعد صدای داد فرنوش رو

گریه کردم...به ویال رو دور زدم و رفتم سمت ساحل...قدم زدم...رفتم...اشک ریختم!به بدبختی خودم
ر بدبختم که یه دخرتی مثل فرنوش جرأت کنه همچین حرف هایی رو اینکه چقد

بزنه؟!مامااان؟بابا؟دارین من رو میبینین؟دیدین چی شد؟دیدین چطوری تو جمع تحقیر شدم؟مگه 
 ...من از قصد افتادم روش؟مگه من هرزه ام؟خدایا؟داری میبینی بدبختیمو؟برای کدومشون گریه کنم
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آسمون نگاه کردم.دیگه اشکی نداشتم ه بودم.نشستم روی ماسه ها و بهتقریبا خیلی از ویال دور شد
برگشتم پشتم که صدایی رو شنیدم:کامران این جوجو رو نگاه؟با  کردمکه بریزم.صدای پایی رو حس

 ...پای خودش اومده تو دهن شیر

 ...ای جوووونم...تو چقدر جیگری-کامران

 ....وضی هاگفتم:برین گمشید اونور عوفورا بلند شدم

 ...ببین چی میگه سامی؟میگه برین؟و لبخند چندشی زد-کامران

 !تا رسحد مرگگگ ترسیده بودم

 .بریجووووون تازه پیدات کردیم،تا پذیرایی نشی که �یزاریم-سامی

 �...اومدن سمتم،جیغ کشیدم:وm کنید عوضی هاااا

پاهام رو و دهنم و اون یکی همگذاشت ر ماسه ها یکیشون دستش روبه زور من رو خوابوندن رو
جمع کردم و نگه داشت...با دستای کثیفش داشت دکمه های مانتوم رو باز میکرد...gام توانم رو

دست روی دهنم رو گاز گرفتم!همین که دستش رو برداشت جیغ بلندی کشیدم و 
 ...گفتم:کمککککک......وm کنیییییید

و بلند کردم که پارسا رو دیدم که با اونا درگیر که یهو اون یارو از روم بلند شد...رسم ر 
میمردم!خدایا شکرت که نذاشتی چیزیم بشه!داشتم میلرزیدم...اون دوتاهم مست بودن شده...داشتم

�یتونس� از خودشون دفاع کنن...پارسا هم میزد و فحش میداد.توان بلند شدن نداشتم!اون دوتا  و
گفت بیای اینجا؟چرا انقدر دور خوبی نیلوفر؟آخه کی به توگفت:بیهوش شدن.پارسا دوئید طرفم و

 شدی؟

 .�یدونم به خودم اومدم دیدم اینجاام-من

 .بلند کرد.نشستم!دکمه هام رو بس�گرفت و من رودستم رو

 اونا...اونا که....چیزیت که نشد؟-پارسا

 !لت رسم رو انداختم پاییننه.....مرسی که اومدی!اگه نبودی االن �یدونم چی شده بود و با خجا-من
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باال گرفت و گفت:اگه چیزیت میشد،اول فرنوش دستش رو زیر چونم گذاشت و رسم رو
 !که چرا گذاشتم بیای بیرونمیکشتم،بعد خودم رورو

 ...بهرته بریم-من

هردومون بلند شدیم و به سمت ویال رفتیم.در رو باز کردیم و رفتیم تو...همه توی سالن بودن!پارسا 
 اخم رفت سمت فرنوش و داد کشید:دیدی چیکار کردی؟هااان؟ با

 .آقا پارسا،ول کنید-من

 چی شده نیلوفر؟؟؟-باراد

 ...هیچی-من

 ....پارسا با حرص گفت:دوتا آدم مست بهش حمله کردن،اگه من نبودم االن

 .....آقا پارساااااا-من

 مگه دروغ میگم؟همش تق-پارسا

 

 [03:01 07.05.16دستی در اوج ناامیدی, [

 ..صیر این دخرته

 .اروم باش پرسم-خاله گلناز

 خوبی نیلو جونم؟-نگار

 .خوبم-من

حاال جلوی همه من رو تحقیر میکنی؟رسم داد میزنی پارسا؟خیلی نامردی....حاال که اینطوره -فرنوش
 .سویچ ماشینم رو بده من برم

 .گفت:بفرماییدپارسا سویچ ماشین رو پرت کرد سمتش و
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 !نه فرنوش...بشین-خانعلیرضا 

 .نه عمو،من دیگه تحمل این جمع رو ندارم-فرنوش

 .رفت باال..همه اومدن سمتم و حاm رو پرسیدن.منم گفتم خوبم

 .باال تو اتاقم!بعد از یه ربع در اتاقم زده شدرفتم

 .بفرمائید-من

 .باز بود رو دوشم ولی موهامپارسا اومد تو.شاm رو انداختم

 .بشینممیتونم -پارسا

 !بفرمائید-من

 گفت:حالت خوبه؟نشست روی صندلی و

 ...خوبم......میشه بری دنبال فرنوش؟تنها این موقع شب-من

 رفت........تو چقدر خوبی!اینقدر عذابت داد،االن میگی برو دنبالش؟-پارسا

 !لطف داری؟من �یتونم کسی رو از خودم برنجونم-من

 !خیلی خوبه-پارسا

 �-من

 !شد و گفت:من برم دیگه...چیزی خواستی بگو.فعالپارسا بلند 

 ممنون-من

فوری در رو بازکرد و گفت:راستی؟؟؟موهای باز بیشرت بهت میاد وداشت میرفت که یهو برگشت و
 !رفت

وجدان جان هیس لطفا...�یخوام فکر »فکر کنم عاشقت شده هااا«بر رسم!آب شدم از خجالت!خاک
 !کرد ازم یه نظر خواست،دلیل �یشه که بگی عاشقم شده بیخودی کنم...بیچاره یه تعریف
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  !خالصه با کلی درگیری فکری که داشتم خوابم برد

 ...فردای اونروز همه عزم رف� کردن.کسی حوصله موندن نداشت

 !چمدونم رو گذاشتم تو ماشین باراد،قرار شد نگار هم با مابیاد

علیرضاخان وایستاده بود صدام کرد:نیلوفرجون؟یه میخواستم سوار ماشین بشم که،خاله گلناز که بغل 
 لحظه میشه بیای؟

 رفتم سمتشون وگفتم:جانم خالهٔ 

 .دخرتم ما بخاطر رفتار فرنوش ازت عذرخواهی میکنیم-علیرضاخان

من هنوز خودم رو مدیون  عه...این حرف ها چیه آقای فروزان؟؟؟حاال یه اشتباهی شده...بعدشم-من
 .آقا پارسا میدونم

 .همه ی این ها تقصیر فرنوش بود-له گلنازخا

 !من اگه حواسم جمع بود و �یوفتادم اینطوری �یشد-من

 ...به فرنوش ربطی نداشت که دخالت کنه-علیرضاخان

 ....به هر حال نیازی به عذرخواهی نیست-من

 !خالصه ازشون خداحافظی کردم و سوار ماشین شدم

 چی میگف�؟-نگار

 !کردن،من هم گفتم نیازی به معذرت خواهی نیستهیچی،معذرت خواهی -من

 !....اه اه....اصال خوشم نیومد از این دخرته افاده ای-باراد

 .نه تروخدا خوشت میومد-نگار

جمع تو رس و کله ی هم میزنید وگرنه فقط تو�خب حاال...�یخواید شa هم یه دعوا راه بندازید؟-من
 ...تنهایی میرید تو فاز
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 .یه بشکون گرفت که جیغم رفت هوا نگار از پهلوم

 دستت بشکنه...خب مگه دروغ میگم؟-من

 خخخخ-باراد

 .تخته رو باهم جور کردهتوهم که فقط بخند،بایدم بخندی!خدا خوب درو-من

 .چشمت دراد-نگار

 ...گفت:بسته دیگهباراد صدای ضبط رو زیاد کرد و

 !با صدای آروم پاشایی خوابم برد

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

 .لوس نشو دیگه بیا،دm برات تنگ شده بی احساس-ترالن

 اه خیلی خب،کجا بیام؟؟؟-من

 .کافی شاپ همیشگی-ترالن

 .خیلی خب برو دیگه حوصلت رو ندارم،این یه ساعت رو حداقل بخوابم-من

 من هم دوستت دارم...بای-ترالن

 بابای-من

گرفتم بعداز چند سوپرایز کنیم.شaرش روروبگم اون هم بیاد،ترالن تصمیم گرفتم زنگ بزنم به نگار و
 .برداشتتا بوق گوشی رو

 .آخه مگه مریضی؟حاال خوبه چند ساعته از هم جدا شدیم هااا....خیر رسم خواب بودم-نگار

 .سالم کمپوت جونم.منم خواب بودم چند دمین پیش یکی همینطوری من رو بیدار کرد-من

 خب؟چیکار داری؟-نگار
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گفت بریم بیرون،همون کافی شاپ خودمون.گفتم به توهم بگم بیای.بهش نگفتم  ترالن زنگ زد-من
 .اوندی سوپرایز بشه

 ساعت چند؟-نگار

 .هفت-من

 میای دنباm؟؟؟-نگار

 .آره،یه رب به هفت اونجاام.فعال بای-من

 !بای-نگار

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

ه آرایش مالیم کردم.بعد یه مانتو نچ.....دیگه خوابم �یربه...!از جام بلند شدم.ساعت شش بود.اول ی
سبز لجنی پوشیدم،پایه شال سبز کمرنگ،بایه شلوار مشکی!کیفم و سؤیچ رو برداشتم و از خونه 

 ...پررنگ بود رو پوشیدم و سوار آسانسور شدماومدم بیرون.کتونیم که مخلوطی از سبز کمرنگ و

 ......همکف

گرفتم!بعد از پونزده مین رسیدم جلوی در نگار ش روگاز سوار ماشین شدم،با ریموت در رو باز کرم و
 ...رسوند به ماشین و سوارشداینا.یه نک انداختم،چند لحظه بعد اومد جلوی در و با دو خودش رو

 سالم،خوبی؟-نگار

 سالم،مرسی.چه خرب؟-من

 .سالمتی-نگار

گاه کردم دیدم ترالن بعد از پونزده مین رسیدیم جلوی در کافی شاپ.با نگار پیاده شدیم.از شیشه ن
 .اومده

 .بیانگار من میرم بعد پنج دقیقه تو-من

 .باش-نگار
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 .دید و برام دست تکون داد،من هم رفتم سمتش و نشستم پشت میز..ترالن من رورفتم تو

 سالم بر دوست بامعرفت خودم.خوبی؟-من

 ی خودم.خوبم..تو خوبی؟خوش گذشت؟سالم بر توله-ترالن

 ....آری آری-من

 چی میخوری؟-النتر 

 !دوتا نسکافه با دوتا کیک شکالتی-من

 دوتا؟؟؟-ترالن

 .آره...گشنمه ناهار نخوردم-من

 .ترالن که تعجب کرده بود اشاره کرد که پیشخدمت اونجا بیاد اینور

 !سه تا نسکافه و کیک شکالتی-نگار

 ...االن میارم براتون خانم ها-پیشخدمت

 .ترالن چون پشتش به در بود ندیدنگار از در کافی شاپ اومد تو.ولی 

 بردارم؟گفت:ببخشید خانم؟میشه صندلی بغلیتون رواومد پشت رس ترالن و زد به شونش و

 .....بفرمایید.میتونید بر-ترالن

 ....گفت:نگااااربرگشت و یهو

 .و همدیگه رو بغل کردن

 ی نیلو؟میدونستچرا خرب ندادی میای توله؟دm برات یه ذره شده بود!تو-ترالن

 .آره،شaل باهم بودیم-من

 میمردی به من هم میگفتی؟-ترالن
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 .نگار میخواست سورپرایز بشی-من

 !راست میگه تری جونم-نگار

 باز گفتی تری؟؟؟تو-ترالن

 ...سه تامون خندیدیم.سفارشمون رو آوردن

 !میخوردم که گوشیم زنگ خورد.به صفحش نگاه کردم دیدم سهیلهداشتم نسکافم رو

 الو سالم،خوبی؟-من

 آبجی،مرسی.تو خوبی؟سالم-سهیل

 خوبم مرسی.چه خربا؟-من

 .کارت دارمسالمتی...امشب خونه ای؟میخوام بیام-سهیل

 .آره هستم بیا-من

 !باشه پس ساعت ده اینا میبینمت-سهیل

 باش...بابای-من

 ....بای-سهیل

 گوشی رو قطع کردم که نگار و ترالن همزمان گف�:کی بود؟؟؟

 .سهیل-من

 همون پرسعموت؟مگه فرانسه نبود؟-نگار

 .چرا برگشته-من

 راستی ترالن؟کارت با سهیل چی شد؟؟؟-نگار

وااااااای انقدر حرف زدین اصال یادم رفته بود!به نیلو هم بخاطر همین گفتم بیاد اینجا...بچه -ترالن
 ...ها باورتون �یشه،این پنجشنبه میخوان بیاند خواستگاری
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 ترالاااان؟ جدی میگی-من

 خدایی؟-نگار

 .آره جدا....وای �یدونید چقدر خوشحاm-ترالن

 :حاال هول نکنی همون شب اول جواب بله رو بدی-من

 ....نه بابا-ترالن

 !راست میگه ناز کن-نگار

 راستی نگار خانوم؟؟؟�یخوای اون قضیه رو به ترالن هم بگی؟-من

 هااان؟کدوم قضیه؟-نگار

 .....باراد و-من

 !آهان اون رو؟خب...چیزه....ترالن میدونه-نگار

 چرا بهم نگفتی؟میدونه؟پس فقط من غریبه ام دیگه؟ترالن از تو توقع نداشتم،تو-من

 !رابطشون رو؟بخدا خودش گفت نگم-ترالن

 ....آخه میدونی چیه؟من اآون موقع ها فکر میکردم تو...تو باراد رو  دوست داری..برای همین-نگار

 !من باراد رو جای داداشم خیلی دوسش دارمواقعا که...-من

 !خب االن میدونم-نگار

خب دیگه حاال بیخیال،بیاید به من بگید من چیکار کنم اونشب؟چی بپوشم؟چطوری برخورد -ترالن
 !...کنم نرم سوتی بدم رشفم بره کف پام

هم جدا  رس به رس گذاش� ترالن رس قضیه خواستگاریش،از خالصه بعد از کلی شوخی و خنده و
چون سهیل میخواست شدیم.من اومدم خونه،ترالن هم با نگار رف� برای ترالن لباس بخرن...من هم که

 !بیاد نرفتم
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*******************  

رفتم در واحد با صدای زنگ اف اف از جام بلند شدم.تصویر سهیل افتاده بود!دکمه رو فشار دادم،و
 .د بیرونرو هم باز کردم.باالخره از آسانسور اوم

 !سالم بر داداش گلم-من

 !سالم بر آبجی خلم-سهیل

 ...خیلی بدی سهیل-من

 تو؟؟؟ باشه من بد،حاال میزاری بیام-سهیل

 .بفرمایید-من

 کشید و گفت:چطوری تپل من؟از جلوی در رفتم کنار و اونم اومد تو!لپم رو

 �خوبم...من کجام تپله؟-من

 ...همه جات-سهیل

 .که بخاطر این پاشدم شام درست کردم بگورو خیلی....اِهمی!من-من

 !دستت طال،بیار بخوریم که دارم میمیرم از گشنگی-سهیل

 .آشپزخونه،میز رو چیدمبیا تو-من

وقت تو آشپزخونه،پیتزا درست کرده بودم.براش گذاشتم توی بشقاب که گفت:به به...دیگه باهم رفتیم
 !.؟شوهرت شده!رو نکرده بودی این ه�هات رو..

 من و شوور؟؟؟-من

 پ ن پ...من و شوور؟؟-سهیل

 .من شوور �یکنم-من

 .عاشق که شدی اونوقت بهت میگم-سهیل
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 عشق...هه....همچین میگی انگار خودت عاشق شدی.؟-من

 ...شاید-سهیل

 گفتم:نکنه واقعا شدی؟هان؟با تعجب بهش نگاه کردم و

 ....حاال-سهیل

 گفتی؟بگو ببینم کیه این خانم خوشبخت؟سهیل میکشمت...!عاشق شدی به من ن-من

اینجا نیست.پاریسه!اسمش فرانکه،چند وقتیه باهم رابطه داریم.پدرش ایرانی مادرش همون -سهیل
 !جا بدنیا اومده

 چطور دخرتیه؟تو نخشی یا نه؟-من

 !خدا بخواد میخوام بگیرمش-سهیل

 جدی میگی؟؟؟-من

 .آری-سهیل

 .یمآخ جوووون...یه عروسی دیگه افتاد-من

 مگه دیگه عروسیه کیه؟-سهیل

 .ترالنم براش خواستگار میاد آخر هفته،میخواد بره-من

 دوست بودن؟-سهیل

 ...بگوووآره،دوست دارن همدیگرو...حاال این ها هیچییی...نگار رو-من

 نگار چیشده مگه؟-سهیل

کدومشون به من تو شaل فهمیدم یه ساله با باراد رابطه داره،قصدشون هم جدیه اونوقت یه -من
 !نگف�

 میز و گفت:جدی میگی؟؟؟گذاشت روسهیل لیوانش رو
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 .باور کن-من

 !ای باراد توله-سهیل

توی ماشین ظرفشویی گذاشتم،چایی ساز رو روشن غذا که gوم شد،میز رو جمع کردم و ظرف هارو
 داری؟ گفتم:گفتی باهام کارکاناپه نشسته بود،نشستم بغلش وکردم و رفتم پیش سهیل،رو

 م

فرانسه صحبت کنم،تصمیمت جدیه؟من دعوت نامه  آره میخواستم راجع به اقامتت تو-سهیل
 بفرستم؟دنبال کارات باشم؟

 میشه یه ذره بیشرت فکر کنم؟-من

 ...مایلی...فقط تا سه روز دیگه من جواب میخوام ها...چون من دوشنبه بیلیت برگشتمههرطور-سهیل

 !چه زود میخوای بری-من

 .تو هم چند وقت دیگه میای پیشم دیگه-لسهی

 !...سختت نیست اونجا؟باالخره غربته دیگه-من

 .سخت که هست ولی امکانات بیشرتی دارم-سهیل

 .اوهوم....فعال �یدونم چیکار کنم-من

 من برم دیگه،مامان نگران میشه.کاری نداری نیلو؟-سهیل

 !میشستی خب،چایی گذاشتم-من

 .فدات برم دیگه خستم-سهیل

 .باش-من

همراهیش کردم.داشت کفشش سهیل بلند شد،من هم باهاش بلندشدم،یه شال انداختم روی رسم و
 .میپوشیدرو
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 .فعال بهدا میبینمت،خداحافظ-سهیل

 .بای-من

 .بش کردآسانسور باز شد،پارسا اومد بیرون و با سهیل خوش و

 سالم آقا پارسا،شa؟اینجا؟-سهیل

 .ینجاستسالم،خوبید؟من خونم ا-پارسا

 .سالم-من

 ...سالم نیلوفر-پارسا

 .نگفته بودی دکرت هم اینجاست-سهیل

 !نپرسیدی،یادم نبود-من

 بفرمائید داخل؟-پارسا

 .ممنون،شبتون بخیر خدافظ-سهیل

 !شبتون خوش-پارسا

 ....نیلو یادت نره،من سه روزه جواب میخوام ها-سهیل

 !خربت میکنم-من

 گفتم:راستی کی مطب هستین من بیام؟به پارسا وبعد از اینکه سهیل رفت،چرخیدم رو 

 .فردا از ظهر تا هشت هستم-پارسا

 زنگ بزنم منشی وقت بگیرم یا خودتون میگین چه ساعتی بیام؟-من

گفت:همش پره،فقط ساعت ببینم.به گوشیش یه چند لحظه نگاه کرد وی لحظه وایسا برنامم رو-پارسا
 آخر هفت اینطورا خالیه!میتونی بیای؟

 .مشکلی نیست میام...بفرمایید تو-من
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 .ممنون.شب بخیر-پارسا

 .شب شیک-من

 !رفتم تو و در رو بستم.باید راجع به رفتنم بیشرت فکر کنم،ببینم نظر پارسا چیه؟

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

 .باشه خاله جونم حتa میام-من

 .فدات شم خاله،پس میبینمت-خاله ژاله

 .سالم برسون به عمو فرهاد!خدافظ-من

 .خدافظ-خاله ژاله

زد آخ جووووون تولد!فردا تولد باراد،خاله میخواد سورپرایزش کنه،میخواد براش جشن تولد بگیره.زنگ
بزنم گفت من فردا زودتر برم پیشش کمکش کنم!فقط �یدونستم براش چی بخرم!تصمیم گرفتم زنگ

 !برداشتبه نگار باهاش مشورت کنم.با سومین بوق گوشی رو

 نیلو،چطوری؟ سالم-نگار

 سالم خوبم،نگار فردا شaهم تولد باراد دعوتید؟-من

 .مگه میشه دعوت نباشیم؟آره خاله ژاله زنگ زد گفت-نگار

 چی براش خریدی؟-من

و خودش مامانم اینا که پول میدن ولی من یه گردنبند فروهر و یه مجسمه که اول اسم خودم-نگار
 .ش حک شده رو خریدمرو

 ...نخریدم.میای بریم بیرون امروز؟ببینم چیزی پیدا مکنم بخرممن چیزی -من

 آره،ساعت پنج خوبه؟-نگار

 ...عالی...پس آماده باش میام دنبالت!فعال بای-من
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 .بای-نگار

قطع کردم.ساعت سه بود هنوز.نیم ساعته یه دوش گرفتم و یه آرایش مسی کردم،یواش گوشی رو
 ...نیم بود که رفتم بیرونزدم.ساعت چهارویواش آماده شدم،یه تیپ مشکی سفید 

 .بیروننگار بدو-من

 ...اومدم-نگار

 .اومد سمت ماشین،در رو باز کرد و نشست بدویه مین بعد نگار بدو

 .سالم...بزن بریم-نگار

 !سالم.چشششم-من

چند مین بعد جلوی یه پاساژ شیک ترمز کردم.جای باحالی بود.بیشرت لباس هام رو از اینجا 
خرم.داشتیم تو پاساژ راه میرفتیم و مغازه هارو نگاه میکردیم.باالخره پشت یه ویرتین،یه ساعت می

 ...گفتم:بیاکشیدم ومردونه خوشگل دیدم،خیلی خوشم اومد.دست نگار رو

 .باهم رفتیم تو.فروشندش یه پرسجوون بود

 !سالم،قیمت اون ساعتتون چنده؟و به ساعته اشاره کردم-من

 !ندارهو بیست تومن،قابلتون رو فروشنده:سیصد

 کنید؟ کادوممنون،میشه این رو-من

aفروشنده:بله حت. 

 !حساب کردم و اومدیم بیرون.ولی اینطوری خالی خالی �یشه،باید یه کرمی بریزمپولش رو

 !اون بچه رو نگاه کن چه جیگره؟ فکر میکردم که چیکار کنم که نگار گفت:واااای نیلو داشتم

خوشگل دیدم که داشت پستونک میخورد،لی که میگفت نگاه کردم.یه دخرت بچه تپلی و به سمتی
چیزی تو ذهنم باز کرد.تا نیشش رو باز کرد،پستونکش افتاد....یهو یه ،که اون هم نیشش رولبخند زدم

 !جرقه زد....جو�ی جووووون سوژه جور شد
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 .وااای مرسی نگار-من

 وااا.خل شدی؟-نگار

 !بریم هیچی بیا-من

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

 !...منم خاله باز کن-من

 ...وباز کرد و من هم با قدم های بلند و رسیع رفتم توخاله در ر

 !به به سالاام...چه خوشگل شدی بزنم به تخته-خاله ژاله

 ...سالم خاله،چشaت قشنگ میبینه-من

ا وسایل تزئینی که خاله خریده بلد کردیم و برفتم تو و لباسم رو درآوردم.کمک کردم بادکنک هارو
 ...به سلیقه من تزئین کردیمبود،خونه رو

 خاله راستی عمو فرهاد کجاست؟-من

 !که سفارش دادیم رو بگیرهرفته کیک رو-خاله

 !آهان-من

 !خالصه بعد از یه ساعت کار،خونه شد دسته گل

هام رو عوض کردم،یه  کم کم مهمون ها هم اومدن و خونه شلوغ شد.رفتم تو اتاق باراد و لباس
هم پوشیدم،آرایشم مشکی کوتاه با ساپورت طرح دار مشکی پوشیدم،کفش پاشنه بلند مشکیم رو لباس

 ...رفتم پایینتجدید کردم ورو

کردم،گلوم خشک شده بود،رفتم سمت میز نوشیدنی ها علیکنگار ایناهم اومده بودن،با همه سالم و
 .وایستاده اونجا و داره رشبت میخورهکه یه رشبت بردارم.دیدم پارسا 

 سالم،خوبین؟-من

 سالم،ممنون تو خوبی؟-پارسا
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منم خوبم مرسی! دست دراز کردم و یه رشبت برداشتم که دیدم پارسا داره با تعجب نگاهم -من
به لبم نزدیک کردم و یه قلوپ از رشبت خوردم،ولی همین که وارد گلوم میکنه،توجه نکردم.لیوان رو

 گفت:خوبی؟چیشدی؟گرفت...چندبار پشت رسهم رسفه کردم.پارسا اومدسمتم و شد،آتیش

 !این چیه؟چقدر بدمزست...گلوم سوخت-من

 !گفت:فکر میکردم میدونی مرشوبهپارسا لیوان رو ازم گرفت و

 !گفتم:مرشووووب؟من تو عمرم لب به مرشوب نزده بودمبا تعجب نگاهش کردم و

 جدا؟؟؟-پارسا

 !بله-من

مثل همه جا خاموش  گفت که باراد داره میاد.دیگه برق هاروخاموش کردن،خاله ژالهضبط رو
 !باز کرد،یهو همه با جیغ گف�:تولدت مبارک!و دست زدن!انگار بچه کوچولوعهنکردیم.تا باراد در رو

سوپرایز کرده بود گفت:سالم!عه....امروز تولدمه؟یادم نبود اصال...،وای مرسی واقعا باراد که هنگ
 .شدم

کنه بیاد.من هم رفتم و باند هارو روشن کردم.یه آهنگ شاد و تند پخش عوضباراد رفت تا لباساش رو
 !...باهم رفتیم وسط گرفتم ووشد.دست نگار ر

حسابی خالی شدیم،نشستیم روی یکی از خالصه بعد از اینکه با پنج شیش تا آهنگ رقصیدیم و
 ...صندلی ها

خانوم زیبا،افتخار یه پوش اومد سمتم و گفت:سالم پیش من موندم تنها...یه پرسشیکنگار پاشد رفت 
 دور رقص رو میدین؟؟؟

 .سالم،متاسفم همین االن نشستم خسته ام-من

 ...رفتکرد وپرسه که کنف شده بود،عذرخواهی

 ....باالخره بخشی که منتظرش بودم رسید.بخش کادوهاااا
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میدادن و اون هم باز میکرد بقیه دونه دونه میومدن کادوهاشون رووباراد روی صندلی نشسته بود 
 !کنم آخریننفری بودم که کادو میداداز باال آوردم.فکرکلی خرکیف میشد.رفتم کادوم روو

 .چی آوردی...آخ جون چقدر هم گندستبرامبه به دخرت خاله جون....ببینم تو-باراد

 ...همه ی جمع خندیدن

بود،اون رو باز کرد یکی دیگه بود،دوباره باز کرد یه جعبه دیگهادم بهش...درش روجعبه بزرگ رو د
 گفت:ایستگاه گرفتی؟خالیه؟باز کرد یکی دیگه بود،یه نگاه به من کرد واون رو

 ....نه بابا-من

 !...خالصه یه پنج شیش دور دیگه هم جعبه ها رو باز کرد.همه با تعجب و خنده به ما نگاه میکردن

 !کل خونه رفت رو هوا....جوری میخندیدن که خونه میلرزید بازکرد باالخره جعبه آخر رسید،تا درش رو

به من گفت:مگه من بچه ام که برای من پستونک حرص روبعد از خنده های جمع باراد با خنده و
 آوردی؟هان؟

 ...بهرتین کادو دونستمبرات بزرگ شدن که به قد نیست به عقله که تو نداری...من هم این رو-من

 .بدهبرو توله...این قبول نیست!یاال کادوی اصلیم رو-باراد

 ...باشه حاال حرص نخور-من

 !...اونم کلی خوشحال شدبهش دادم وکادوی اصلیش رو

 !...رو بگیر بده به باراد گفت:بیا این چاقوکیک شد...خاله صدام کرد وبعداز کادوها نوبت به

 !برید،همه دست زدنبعد کیک روفوت کرد وبهش،اول شمع رو چاقو دادممن هم

کیک رو بریدن و به همه دادن...گوشه ای نشسته بودم و داشتم کیک میخوردم که حضور یه نفر رو 
 .بلند کردم دیدم پارسا داره با خنده نگاهم میکنهبغلم حس کردم!رسم رو

 چرا میخندی؟-من

 !میوفتم!خیلی باحال بود میبینم یاد پستونکهقیافت رو-پارسا
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 ...مرسی-من

جوجه برداشتم.به بشقاب های کیک جمع شد و وقت شام شد.شام سلف رسویس بود.یکم برنج و
یکم کاهو بغل غذام.رفتم نشستم جای قبلیم پیش پارسا و رشوع کردم به خوردن...!وسط ای غذام 

 بود که پارسا گفت:نوشابه �یخوری؟

 !نه،نوشابه ندوست-من

 �-اپارس

 چرا میخندی؟-من

 !وااای خیلی بامزه گفتی-پارسا

 ...خوردمبقیه غذام روانداختم پایین ویه لبخند زدم و رسم رو

 ...کم کم همه داش� میرف�

پوشیدم.اومدم پایین و با همه خداحافظی کردم،رفتم سمت لباس هام رورفتم اتاق باراد ومن هم
 .ماشینم که پارسا رو دیدم

 کورس هستی؟؟؟فق یه موا-پارسا

 چیکار کنه؟پایه ام....!هرکی باخت-من

 !یه شام مهمون میکنه-پارسا

 ...اوکی-من

همزمان گاز دادیم.ساعت دو سوار ماشین شدم.دقیق تو یه راستا وایستادیم،به هم نگاه کردیم و
ود یه نصفه شب بود،تو خیابون ویراژ میدادیم.خدایی دست فرمونش خوب بود.یه لحظه اون جلوب

 برده دیگه؟لحظه من!یه فکری به رسم زد شیشه رو دادم پایین و گفتم:هرکی زودتر برسه رشط رو

 ....آره-پارسا

 مطمنئ؟؟؟-من
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 ...آره دیگه-پارسا

جوووون هنوز  و از یه فرعی انداختم تو...با رسعت میروندم،جلوی برج ترمز زدم!آخ گرفتمگازش رو
 !...پیاده شدم.تکیه دادم به کاپوت ماشیننیومده!ماشین رو پارک کردم و 

پرواز کردی یا پیاده شد،با تعجب نگاهم کرد و گفت:توپارکینگ.پارک کرد ویهو ماشینش پیچید تو
 غیب شدی؟

 ...هیچکدوم،پیچیدم تو فرعی-من

 ...ای ای ای-پارسا

 .باهم سوار آسانسور شدیم

 کی شام رو بدم؟-پارسا

 .�یدونم-من

 وقت که وقت داری بیای مطب برگشتنی چطوره؟فردا آخر -پارسا

 !...خوبه-من

 .پس ماشین نیار-پارسا

 .باشه-من

 ...هرکی رفت سمت واحد خودشخداحافظی کردیم و

شب خوبی بود!رو تخت دراز کشیدم...به فردا فکر کردم!باید فردا به سهیل جواب بدم...اصالر �یدونم 
تحمل کنم وندن ندارم از یه طرف �یدونم میتونم اونجا روبرای اینجا مچیکار کنم؟!از یه انگیزه ای

 !یانه؟

 !با هزار تا فکر و خیالی که تو رسم میچرخید،خوابم برد
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 ...بفرمائید داخل-پارسا

 .رفتم تو و گفتم:سالم

 سالم،خوبی؟-پارسا

 !ممنون خوبم-من

 !خب بفرمائید من درخدمتم-پارسا

دم،فردا پرواز داره و میره میخواد بدونه میرم یا نه که بره راستش امروز باید جواب سهیل رو ب-من
 .دنبال کارام.اصال �یدونم چیکار کنم،میخواستم مشورت بگیرم

ببین تا اونجایی که من میشناسمت میدونم که تو دخرتی نیستی ک با تنهایی کنار بیای،دخرتی -پارسا
نور کسی نیست که باهات باشه،سهیل هستی که بیشرت تو جمع بودی،گفتی خندیدی،ولی اگه بری او 

 !هست ولی کافی نیست

 !...خوبه!تو روحیم تاثیر میزاره�یدونم!حداقل واسه چند وقتم برم به نظرم-من

درسته اینم هست ولی مطمنئ باش آدمی نیستی که بتونی اونجا �ونی،با توجه به شناختی که -پارسا
 !ازت دارم میگم

،یا اگر هم ببینم یه صحنه های دیگه کابوس �یبینم و راحت میخوابم درسته....راستی یه چند شبه-من
 !کوچیکیه که وقتی بیدار میشم یادم میوفته،اینطوری نیست که از خواب بپرم

 .خوشحاm میشنوم-پارسا

 !مرسی...لطف شaست-من

پیش من  خودت خواستی شاد باشی،اگه دقت کنی این روز ها با اون روزهای اولی که اومدیتو-پارسا
کلی تغییر کردی!وقتی رفتیم شaل باراد میگفت خیلی وقته که باهاش کل کل �یکردی،شوخی 

 !�یکردی و لی االن که اون حال قبلیت برگشته،کلی خوشحال بود

 ...مدیون شaام-من
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 !من کاری نکردم-پارسا

 !لطف داری-من

 !خب اگه دیگه حرفی �ونده بریم که من باختم رو بدم-پارسا

 !بریم-من

 .باهم از مطب اونگمدیم بیرون و سوار ماشین شدیم

 .حرکت کرداستارت زد و

 کدوم رستوران برم؟-پارسا

 !....فرفی نداره-من

هم ضبط رو روشن کرد.یه موزیک الیت پخش میشد.رسم رو تکیه دادم به شیشه و چشم هام رو
 !و نفهمیدم کی خوابم برد گذاشتم

م،دیدم ماشین وایساده...جلوی یه رستوران شیک بودیم.اومدم گوشیم با صدای زنگ گوشیم بیدار شد
جواب بدم که قطع شد!چشمم خورد به ساعت،نههههههه!من یه ساعته که خوابم؟خاک رو

 بررسم!تندی برگشتم سمت پاذسا وگفتم:چرا بیدارم نکردی؟

 !نیومد بیدارت کنم میشی دm پارسا یه نگاه کحبت آمیز بهم انداخت و گفت:تو خواب خیلی معصوم

 !زیر گلیعنی آب شدم رفتم

 !آخه یه ساعته معطل شدی!من صبح زود بیدار شدم خسته بودم،ببخشید-من

 !خواهش میکنم،خیلی هم خوب بود.و یه جوری نگاهم کرد-پارسا

خوش نشستیم...!گارسون اومد وباهم پیاده شدیم و رفتیم توی رستوران،یه گوشه رو انتخاب کردیم و
 ...داد بهمونگفت و منو رو آمد

 چی میخوری؟-پارسا

 .با ماهیچهگفتم:باقالی پلوو یه نگاه به منو کردم
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 !با ماهی با مخلفاتبه گارسون گفت:دوتا باقالی پلوپارسا رو

زد زیر  قافلگیر کرد،یه لبخند دخرت کش زد دستش روداشتم نگاهش میکردم،برگشت و نگاهم رو
 ...کردزل زل نگاهم چونش و

 !من هم از اونجایی که آدمش نیستم،چشم هام رو بدزدم خیلی ریلکس نگاهش کردم

 ...چند لحظه که گذشت خودش خندش گرفت و گفت:از جسارتت خوشم میاد

 !جسارت نکردم جناب دکرت-من

 !گفت:اوه یسخندید و

و تaل برداشتمکه خوردم،یه دسآوردن...یواش یواش رشوع کردم به خوردن،نصفش روسفارشمون رو
 !گفتم:دستتون درد نکنه

 چیزی نخوردی که...؟-پارسا

 !غذام همین قدره ممنون خوش مزه هم بود زیاد خوردم-من

 ...خواهش میکنم،به هرحال تعارف نکنی-پارسا

 !نه بابا اهل تعارف نیستم-من

 .زدم برو میام ،گفت:من میرم صندوق.ماشین روبعد از اینکه پارسا غذاش رو خورد

 ...باشه-من

از رستوران اومدم بیرون،خواستم در ماشین رو باز کنم که نشد.فکر کنم باز نشده!صرب کردم تابیاد...یه 
 گفت:ببخشید خانوم زیبا میتونم یه چیزی بگم؟پرسه جوون اومد سمتم و

 !اگه قصدتون مزاحمت نیست بفرمایید-من

 .حال میشمگفت:این کارت منه،زنگ بزنی خوشگرفت سمتم ویه کارت

 !یه نگاه با اخم بهش کردم و گفتم:بفرمایید آقای محرتم،مزاحم نشید
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 !خا�ی بگیر دیگه مطمنئ باش پشیمون �یشی-پرس

 �!گفتم نه،بفرمایید-من

 ....گفت:امکان نداره من از یکی خوشم بیاد باهاش نباشم،یا میگیری یااومد سمتم و

 پارسا با صدای بلندی گفت:یا چییییییی؟؟؟

 .با ترس بهش نگاه کردم

 آقا کی باشن؟-پرس

 نامزدشم،باید بپرشم شa کی باشین؟-پارسا

 !ای بابا راهتو بکش برو دیگه-من

گرفت سمتم و گفت:هروقت از نامزدت خسته شدی یه زنگ به من بزن،مطمنئ پرسه دوباره کارتش رو
 ....باش که

واست یه دونه دیگه بزنه که جیغ حرفش gوم نشده بود که مشت پارسا خورد تو صورتش...میخ
 زدم:پارساااااا؟؟؟

با جیغ من چند نفری دورمون جمع شدن،پرسه میخواست حمله کنه که چند نفر گرفتنش یه چند تا 
گفتم:تروخدا گرفتم وفحش بد داد که از گفتنش معذورم.پارسا میخواست بره سمت پرسه که بازوش رو

 !بیا بریم ولش کن یه چیزی گفت

 .م رو مظلوم کردم،انگار تاثیر داشت چون فوری گفت:سوارشو بریمچشم ها

رو رس حرکت کرد.خیلی تند میروند انگار که میخواد حرصشگرفت ومن هم زود سوارشدم.گازش رو
 !فرمون خالی کنه

 !ببخشید-من

 !گفت:لعنت به من که گفتم برو تو ماشین...یادم رفت باز کنمبا لحن آرومی

 !اومد اتفاق بود پیش-من
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 .پرسه....وm کرده بودی االن یا بیaرستان بودیم یا آگاهی-پارسا

 ....نتونستم مقاومت کنم دربرابر.

 دربرابر چی؟-من

 !یه نگاه بهم کرد و گفت:هیچی

خاک بر رس ندیدی «گفت نامزدشم،اون لحظه با همه ی اسرتسن ذوق مرگ شدمواااای راستی به پرسه 
 ...«پدیدت

 !دست میکرد تنو موهاش و یه پوففف صدادار میکردنگاهش کردم،هی 

بهش گفتم:آروم باش بهش فکر نکن،ارزشش رو نداره فکرت رو درگیر کنی!از یه پرس ول خیابونی 
 !غیر از این توقع �یره

 !گفت:یه زمانی من آرومت میکردم،نصیحتت میکردم حاال تو میخوای آرومم کنیخندید و

برای اولین بار بود که به خودم اجازه دادم باهاش اینطوری «دکرت خندیدم و گفتم:کوچیک شوماییم
 «!حرف بزنم

 ....خنده صداداری کرد و گفت:از دست تووو

 

 ....چند مین بعد رسیدیم خونه

 !ممنون بابت شام و بابت اون قضیه هم ببخشید-من

 !خواهش میکنم بابت شام و اون قضیه هم من مقرص بودم-پارسا

 �!گفتم:نفرمایینوکردمنگاهش 

 بریم تو؟؟؟-پارسا

 !ممنون،خوابم میاد شدید-من
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 .شبت شیک-پارسا

 !شب بخیر-من

 

 .با صدای زنگ گوشیم از خواب پریدم،بدون اینکه به صفحه نگاه کنم جواب دادم:الو...سالم

 سالم،خواب بودی؟-سهیل

 ...آره-من

 !نمتسهیل:ببین امروز پروازم ساعت پنجه،میخوام بیام ببی

 .میام فرودگاه،ساعت چهار اونجاام-من

 باشه،فقط جوابت چیشد؟؟؟-سهیل

 !...دنبال کارام باش،اگه واسه همیشه هم �یام،میخوام واسه چند وقت از اینجا دور باشم-من

 .باشه،رسیدم اونجا باهات هaهنگ میکنم-سهیل

 ...فدات مرسی-من

 !ع نکردم.تو هم پاشو انقدر نخوابجمخواهش آبجی...من برم دیگه،وسایل هام رو-سهیل

 .باشه.فعال بای-من

 ...میبینمت بابای-سهیل

 �گوشی رو گذاشتم باالی رسم،ساعت دوازده بود.باید تنها برم فرودگاه

 !تصمیم گرفتم زنگ بزنم به ترالن ببینم باهام میاد یا نه؟

 من؟روی اسمش کلیک کردم،بعد از چندتا بوق جواب داد:سالم،چطوری میمونه 

 !سالم،خوبم توله ی من...:ترالن امشب سهیل میخواد بره،میای باهم بریم فرودگاه؟من تنها ام-من



https://telegram.me/Romankade  ناامیدی نویسنده : الهه صالحیدستی در اوج  

  

 

 باشه میام فقط چه ساعتی؟-ترالن

پنج پروازشه،من گفتم چهار اونجاام،پس سه باید از خونه راه بیفتم که سه ونیم جلوی در شa -من
 .باشم

 گفتی؟ االن کامال فهمیدم...خودت فهمیدی چی-ترالن

 .هیچی بابا،تو سه و نیم جلو در باش-من

 .باشه-ترالن

 .�یر پشت خطی دارماالنم برو-من

 .کشته مرده این محبتتم!بای-ترالن

 ...بای-من

 الو جانم سهیل؟؟؟-من

ماشین من نیاری؟چون با ماشین من میریم،تورشمنده آجی،میخواستم بگم میشه ماشینت رو-سهیل
 رو بربی از فرودگاه؟

 .باشه مشکلی نیست �یارم-من

 .قربونت،فعال-سهیل

 .خدافظ-من

از روی تخت بلند شدم،میخواستم یه چیزی برای ناهار درست کنم ولی دیدم حسش رو ندارم،زنگ 
آوردن،من هم که گشنم بود همه رو خوردم.ساعت یک و زدم برام پیتزا بیارن!یه ربع بعد غذام رو

اومدم بیرون،سشوآر رو زدم به برق و موهام رو خشک کردم.یه نیم بود،رفتم حموم و یه دوش گرفتم.
 ...آرایش مالیم کردم و یه تیپ پرسکش زدم.به آژانس زنگ زدم و از خونه اومدم بیرون
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توی البی وایستاده بودم که ماشین اومد.اومدم بیرون و سوار شدم.چند مین بعد ترالن رو هم سوار 
وقت که سهیل اینجا بود،بهش عادت کردم،خیلی زود داره  کردیم و پیش به سوی فرودگاه.این چند

 !میره ولی خب کار و زندگیش اونجا رو هواست مخصوصا فرانک خانوم

 .رسیدیم جلوی فرودگاه،پول ماشین رو حساب کردم و اومدیم بیرون

 خب االن سهیل �یگه تو واسه چی اومدی؟-ترالن

 .نه غلط میکنه-من

 .م،رفتیم سمتشون باهاشون خوش و بش کردماز دور عمو و زنعمو رو دیدی

 ....نیلوفر نیستی هاااا-زنعمو

 ...خونه ام زنعمو جایی �یرم که-من

 .وقت کردی یه رس بهمون بزن-عمو

 .چشم-من

 .باالخره اومدن-سهیل

 کی؟؟؟-من

 .دوستام-سهیل

 .سه تا از دوستاشکه قیافه های خوبی داش� اومدن و سالم علیک کردن

 !سهیل رو اعالم کردنشaره پرواز 

 .خب دیگه،من باید برم-سهیل

دونه دونه دوستاش و بعد مامان باباش رو بغل کرد و ازشون خداحافظی کرد.به من که رسید محکم 
 .بغلم کرد و گفت:خدافظ آجی،مواظب خودت باش

 !توهم همینطور-من
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 .با ترالن هم دست داد.برای همه دست تکون داد و رفت

 فته بود ماشینش رو بربم،عموجون سؤیچش. دست شaست؟ای وای به من گ-من

 .یکی از دوستاش گفت:داد به من گفت بربم

 !آهان.باشه-من

 .همگی از فرودگاه اومدیم بیرون

 ماشین نیاوردی نیلوفر؟-عمو

 .نه سهیل گفت نیار من هم نیاوردم-من

 .پس بیاین سوار شین-عمو

و برسونن خونه،ولی ما قبول نکردیم.وسط های راه پیاده ماشن عمو.ارصار داش� مار با ترالن رفتیم تو
 .و یه دربست گرفتیم شدیم

رانندش یه پرسجوون بود،نشستیم عقب!بعد از چند مین یه پرسه دیگه جلو سوارشد.تا نشست راننده 
،انگار اون هم دیده بود.با ترس نگاهم کرد.من هم بهش چشمک زد!یعنی چی؟به ترالن نگاه کردم

 !چیزی نیست و آروم باشه ولی میدونستم یه چیزی هست و مشکوک میزنن بهش گفتم

 .چند دقیقه که گذشت دیدم،مسیر،مسیر خونه نیست

ترالن دوباره نگاهم کرد.یه فکر به ذهنم رسید.فوری به ترالن اس دادم:ببین اصال نرتس،من یه کاری 
 .میکنم ماشین رو نگه داره،تا نگه داشت بپر بیرون فقط بدو

 .رو که خوند نوشت:باشهاس 

 از توی آینه یه نگاه به راننده انداختم و با عشوه گفتم:ببخشید؟میتونم اسمتون رو بپرسم؟

 !تعجب کرده بود،یه ابروش رو داد باال و گفت:چرا که نه؟اسمم سیاوشه

 رو به اون یکی گفتم:میشه شa بیاین عقب من برم پیش آقا سیاوش؟

 !و گفت:ای به چشمپرسه یه نگاه به ترالن کرد 
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 .ترالن باترس بهم نگاه کرد که یه لبخند زدم ولی خودم هم خیلی ترسیده بودم

ماشین رو گرفت سمت راست و زد بغل،یه چشمک به ترالن زدم و یهویی دوتایی پیاده شدیم و د 
بدو و تا اون ها به خودشون بیان ما رفته بودیم،ولی صدای فحش های رکیکی که میدادن 

 !یدیممیشنرو

 .رسیع واسه یه ماشین دست تکون دادیم و نشستیم

 ...ترالن که نفس نفس میزد گفت:واااای...خدارو شکر!اگه میربد�ون معلوم نبود چی میشد

 !اووووف داشتم از اسرتس میمردم-من

 ...ولی مغز فندقی توهم خوب کار میکنه هااا-ترالن

 .خواهش میکنم و رسم رو خم کردم-من

 کوچشون پیاده شد،چند مین بعد من هم جلوی ساختمون پیادترالن رس 

 

 !...اه بگو دیگه ترالن-من

 !...کالفم کردی دخرت-نگار

خب بابا مثل اینکه شa از من هول ترین هااا...هیچی دیگه،سپهر و خونوادش دیشب اومدن -ترالن
،دیشب از من نظر خو�ون،بابا و مامان که همه جوره هم از خودشون خوشش اومد هم از وضعشون

خواست که منم گفتم هرچی خودتون بگید،قرار شد تا آخر هفته تحقیق کنه و جواب قطعی رو بده 
 !و من هم تا او�وقع مثال فکر کنم

 واااای جدی میگی؟؟-نگار

 !خدایی؟پس تو هم یواش یواش داری میری قاطی مرغ ها؟-من

 .بله تا چشمتون دراد-ترالن

 ...مارو بگو برای این خوشحالی میکنیمخیلی ممنون از لطفت.-من
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 راستی بچه ها میخواستم یه چیزی بگم؟-نگار

 چی؟؟؟-ترالن

گربه بازی خسته راستش چند وقته باراد کلید کرده که میخوام رسa بیام خواستگاری و از موش و-نگار
 !شدم،من هم دیشب تصمیمم رو گرفتم و گفتم که میتونه با بابام صحبت کنه

 نه؟؟؟؟؟جدی میگیییییی؟-من

 ...وااای خیلی خوشحال شدم نگارررر-ترالن

 .یهو بی هوا زدم تو صورتم و گفتم:خاک بررسم

 نگار که هول کرده بود گفت:چرااا؟

 !!!ترشیدم رفت-من

 !یهو سه تایی زدیم زیر خنده.ترالن میون خنده هاش گفت:عرضه نداری که...یکی رو تور کن دیگه

 !یکی مغز خر خورده باشه بیاد تورو بگیرهمگر اینکه -نگار

هوm که به این ایشششش...از خداشم باشه.اصال مگه من مثل شa شش ماهه به دنیا اومدم و-من
زودی شوهر کنم؟دو روز دیگه که رفتید رس خونه زندگیتون،حرست مجردی رو خوردین بهتون 

 .میگم،حالتون رو او�وقع میپرسم

 !م دیدهمزمان باهم گف�:خواهی

 خب حاال بیخیال شوور بشین،پایه این بریم بیرون؟-من

 ..من هستم ولی سه تایی نه بگیم بقیه هم بیان-ترالن

 بقیه کین؟-نگار

 راست میگه،به باراد و سپهر زنگ بزنید بیان اینجا باهم بریم؟-من

 گفت:میخوای به حمید هم بگیم بیاد؟نگار با بدجنسی نگاهم کرد و



https://telegram.me/Romankade  ناامیدی نویسنده : الهه صالحیدستی در اوج  

  

 

 !گفتم:نخیر الزم نکرده،شa برو به باراد جونت زنگ بزنوازش گرفتمبا حرص روم رو 

خالصه بچه ها به باراد و سپهر زنگ زدن تا بیان.ماهم تا اون ها بیان مشغول تیپ زدن بودیم.سه 
ربع بعد زنگ خونه به صدا دراومد،رفتم پشت آیفون دیدم باراده،در رو زدم تا بیاد تو.در رو هم باز 

 ...مد تو شیطونی هاش رشوع شدگذاشتم.تا او 

 سالم؟صاحابخونه؟کجایین پس؟-باراد

گفت:چطوری از اتاق اومدیم بیرون و بهش سالم دادیم،بی هیچ رو دروایسی نگار رو کشید تو بغلش و
 خا�ی؟؟؟

 ...نگار که رسخ شده بود گفت:خوبم

 .بعد یه چیزی آروم گفت که نشنیدم

 !،بچه نشستهکن باری جونحداقل مراعات جمع رو-من

 گفت:تو چطوری لولو جون؟؟؟باراد اومد سمتم و

 !خوبم-من

همون موقع صدای در واحدم اومد.رفتم سمت در و در رو باز کردم دیدم پارساست،هول شدم و 
 گفتم:سالم،خوبین؟

 چطوری؟سالم،خوبم،تو-پارسا

 .خوبم ممنون-من

 ....باز کرد و دست کرد توش و گفت:میخواستمکیفش رو

 به سالم برداش پارسای بی معرفت.چطوری؟خربس ازت نیست؟-دبارا

 !پارسا با تعجب رسش رو باال گرفت و گفت:سالم،�یرم برای تو کوه معرفت

 کاری داشتی؟اینجا چیکار میکنی؟شیطون نگاهش کرد وگفت:با نیلو-باراد
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دوستشون بگن فردا خونرسد گفت:واحد روبه رویی مال منه دکرت.بعدش هم اومدم به نیلوفر بگم به 
 !وقتشون کنسله،شaره ای ازشون نداشتم

 .گفت:آهااانباراد با تعجب نگاهش کرد و

 !بفرمائید تو دم در بده-من

 ...آره بیا تو-باراد

 .نه مزاحم �یشم-پارسا

 گفت:چه مزاحمتی...؟کشید وباراد دستش رو

چهره خندان سپهر �ایان شد تا من تاد وبا یه با اجازه اومد تو.خواستم در رو ببندم که آسانسور وایس
 رو دید گفت:به به آبجی نیلوفر...چطوری؟خانوم ما اینجاست؟

 .سالم،کم مزه بریز هنوز که خانومت نشده...بعدشم بیا تو تا بریم-من

و علیک کرد.تو جمع همهدجز پارسا میشناختنش چون چند سالی بود که  اومد تو و با همه سالم
 !.مثل داداشم دوستش داشتمدنبال ترالن بود

نو هم تو  پارسا خان پاشو،پاشو برو حارض شو که میخوایم بریم بیرون تو هو باید بیای...نه و-باراد
 !کارت نباشه که خوش ندارم بشنوم

 زوریه؟-پارسا

 .بله زوریه،مشکلی داری؟میخوایم بریم ددر پاشو بینم-باراد

 گفت:مزاحمتون نباشم؟پارسا پاشد و

 بابا چه مزاحمتی؟نه -من

 .خوشحال میشیم-ترالن

باالخره پارسا رفت تا حارض بشه و ماهم یکم نشستیم تا بیاد.ساعت پنج و نیم بود که در زده شد.همه 
بلند شدیم و دونه دونه ازدر رفتیم بیرون و سوار آسانسور شدیم.رسیدیم پارکینگ.باراد سوار ماشینش 
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هم سوار ماشینش شد،دیدم خب بده تنها بیاد مثال ما.  شد،سپهر نشست جلو و دخرتها عقب!پارسا
گفتیم بیاد.دو دل بودم که باراد گفت:میای اینجا یا میری پیش پارسا؟لحنش یه جوری بود که انگار 

 .داره میگه برو اونور زشته

 .نیلوفر بیا اینجا باهم بریم هم جای بقیه بازتر بشه هم من راجع به اون دوستت صحبت کنم-پارسا

 .ن هم که زود دوزاریم افتادگفتم:آهان باشهم

و به ترالن و نگار که غضیه رو میدونس� و داش� با شیطنت نگاهم میکردن یه چشمک زدم و سوار 
 .شدم

راه افتادیم...ماشین باراد جلو بود و ما پشتشون.با شیطنت روکردم به پارسا و گفتم:خب 
 میفرمودین؟؟؟

 رو؟ پارسا که تعجب کرده بود گفت:چی

 درمورد دوستم دیگه...؟یادتون رفته؟-من

 ...با صدا خندید و گفت:از دست تو

 حاال چیکارم داشتین؟-من

میخواستم به یه د�ایشگاه نقاشی دعوتت کنم.یکی از دوستام دوتا کارت دعوت داد من هم -پارسا
 گفتم اگه دوست داشته باشی باهم بریم؟پنجشنبه همین هفته،چطوره؟

 .ونم حتa میام�یدونم.بت-من

 !پس زودتر میام باهم بریم-پارسا

 .باشه-من

 !از ته دm ذوق داشتم،چون تا حاال گالری نقاشی نرفته بودم و از طرفی هم میخوام با پارسا برم

 صدای زنگ گوشیم دراومد،دیدم باراده جواب دادم:بله؟

 .نیلو بچه ها میگن نظرتون چیه بریم شهربازی؟اینجا همه پایه ان-نگار
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 رو به پارسا گفتم:میگن شهربازی میرین؟

 .پارسا نگاهی بهم کرد و گفت:آره هستم

 .خودم هم که عاشق هیجان رود قبول کردم و گوشی رو قطع کردم

 !گفتم:آخ جون ارمدیدم بچه ها دارن میرن سمت ارم،با ذوق دستام رو به هم زدم و

 ...هاااپارسا با خنده بهم نگاه کرد و گفت:کودک درونت فعاله 

 .کودک درون خودمه دوست داره فعال باشه-من

 !خندید و چیزی نگفت

همگی پیاده شدیم. ترالن و سپهر باهم،نگار و باراد باهم  هرکی ماشینش رو توی پارکینگ پارک کرد و
رو  من و پارسا هم باهم قدم برمیداشتیم ولی تو یه راستا بودیم.اول از همه پیشنهاد چرخ و فلکو

شدم،نگار و ترالن که میگف� رسگیجه میگیریم،باراد و سپهرم بخاطر که با مقاومت بقیه روبه رودادم 
اون ها نشس�.با حرص بلند شدم و گفتم:یعنی خاک بر رس زن ذلیلتون کنم!اصال خودم تنهایی میرم.با 

 .بلند شدن من پارسا هم بلند شد و گفت:من هم میام

دوتا بلیت گرفت.مدت کمی منتظر موندیم وار بشن.پارسا رفت وبقیه هم قرار شد برن اژدها رو س
 ...بعد سوار شدیمو

 

از چرخ و فلک اومدیم پایین،واقعا اون باال حال خوبی به آدم دست میده!رفتیم سمت بچه ها که 
 .بودناون ها هم تازه از اژدها پایین اومده

 خوش گذشت لولو جووون؟-باراد

 !عالی بود باری جوووون-من

 بروبچ میاین بریم تونل وحشت؟-سپهر

 .من تا حاال نرفتم-ترالن
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 ...من بچه بودم با این قطار کوچولوها رفتم...خخخخ-نگار

 .آره داداش بریم بلیت بگیریم بریم-باراد

با ترس بهشون نگاه کردم.خدایا من از تاریکی مثل چیییی میرتسم ولی خب کسی �یدونست به جز 
 .ته بودمپارسا که یه بار بهش گف

 !بچه ها میگم بیاید اول بریم ترن سوار شیم؟-من

 !پارسا یه نگاه به من کرد و گفت:اره ترن بیشرت حال میده

 .نگید که دوباره میخواین جدا شید برین ترن.از این به بعد هرچی سوارشدیم باهم-باراد

 .من هم که دیدم وضعیت سفیده گفتم:خب حاال....یه پیشنهاد بود

 ...ا رف� بلیت بگیرن.من هم نشستم روی نیمکت پیش بچه هاخالصه پرسه

 چیه؟چرا قیافت شبیه ناله شده؟-نگار

 .نه خوبم-من

بچه ها اومدن و بلیت ها رو دادن و راه افتادیم سمت تونل وحشت.پارسا دم گوشم گفت:تو مگه از 
 تاریکی �یرتسی؟؟؟

 .با ترس بهش نگاه کردم و گفتم:چرا

 نریم؟میخوای بگیم -پارسا

 !االن دیگه �یشه-من

دیگه چیزی نگفت.بلیت ها رو دادیم.اول از همه باراد و نگار رف� و بعد ترالن و سپهر و در آخر من 
و پارسا...اولش فقط تاریک بود...کپ کرده بودم،یهو یه نور باریک از وسط اومد و رفت یه قسمت 

بود جیغ بنفشی کشیدم.پارسا دستم  رو روشن کرد،با دیدن اون قسمت که یه مرد با دست بریده
 ...گفت:آروم من اینجاام نرتس گرفت ورو
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صداهای عجیب غریبی میومد که باعث شد بازوی پارسا رو سفت بچسبم...رفتیم جلوتر،صدای جیغ 
میومد.وارد یه راهرو دیگه شدیم با دیدن اونجا دوباره جیغ زدم.اطرافمون پر از اسکلت بود،که با 

گرفته ون تاریکی معلوم بود.همه ی بدنم یخ کرده بود،حاm خیلی بد بود!پارسا دستم رونورقرمز تو ا
گوشم پیچید،چشم بود و مدام داشت حرف میزد ولی من هیچی �یفهمیدم...!صدای جیغ همه تو

هام تار شد،فقط تو لحظه آخر فهمیدم که دستی دور کمرم حلقه شد و تو هوا معلق شدم و دیگه 
 !مچیزی نفهمید

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

 .با آبی که رو صورتم ریخته شد چشم هام رو باز کردم،همه دورم جمع شده بودن

 نیلوفر خوبی؟میبینی مارو؟-پارسا

 .گفتم:آره...آب میخواموخوردمیکم تکون

 .االن میگیرم-پارسا

 مطمئنی خوبی؟�یخوای بریم دکرت؟-باراد

 .نه خوبم-من

 حالت بد میشه چرا نگفتی نریم؟که میدونستی آخه تو-ترالن

 .چمیدونستم انقدر حاm بد بشه که بیهوش بشم-من

 .پارسا نشست بغلم و آ�یوه رو باز کرد و داد بهم،تشکر کردم و گرفتم.یکم که خوردم حاm بهرت شد

 نیلو اگه بهرتی بریم؟؟؟-نگار

 .من خوبم،شa برید بگردین من هم حاm خوب شد میام-من

 باره میخوای وسیله سوارشی؟یعنی دو -سپهر

 ...نخیر حالش بدتر میشه الزم نکرده-پارسا

 .گرفتیه حس خوبی رسارس وجودم رو
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 ...گفت:بچه ها پس بریم ترنترالن با یه حالت خاصی نگاهم کرد و

 �!...من هم ترن میخوام-من

 !نخیر.من دکرتم میگم که االن بری فشارت بیشرت میوفته-پارسا

 .یگه دیگه دوباره حالت بد میشه،اصال میگم بریم یه روز دیگه بیایمنگار گفت:راست م

 .نه بچه ها شa برید-من

 .بلند شدن که برن ولی پارسا نشست

 .گفتم:شaهم برو دیگه

 �یای؟؟؟-باراد

 .نه شa برید من هستم-پارسا

 مطمئنی؟-نگار

 ...آره اینجاام حال نیلوفر بدتر نشه-پارسا

 !و همراه بقیه رفت نگار یه چشمک به من زد

 .چند دقیقه به سکوت گذشت که پارساگفت:ناراحت نشو گفتم نری بخاطر خودت گفتم

 !میدونم ناراحت نشدم.ممنون که من رو از اونجا آوردی بیرون-من

 !کاری نکردم،وظیفه بود همسایه-پارسا

 ...چیزی نگفتمخندیدم و

 چیزی میخوری بگیرم؟گشنت نیست؟-پارسا

 .بچه ها بیان بریم شام بخوریمنه،بزار -من

 ...باشه-پارسا
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نیم ساعت چهل دقیقه بعد یواش یواش بچه ها اومدن.قرار شد بریم یه رستوران غذا بخوریم.هرکی 
حرکت میکرد چون اون قرار بود یه رستوران معرفی  سوار ماشین شد و راه افتادیم.اینبار پارسا جلو

 .کنه

خوشگل و سنتی ترمز زد. همه پیاده شدیم.جای با مزه ای بیست دقیقه بعد جلوی یه رستوران 
که وسطش یه حوض کوچولوی تزئینی بود که با نور های مختلف تزئین شده  بود...یه جای بزرگ

 .بود.یه موزیک سنتی هم تو سالن پخش میشد

 !...چه جای باحالیه-سپهر

 .همه پشت میز نشستیم

 .ردیم و هرکی یه چیزی سفارش دادگارسون اومد و خوش آمد گفت،منو رو نگاه ک

 !من هوس کشک بادمجون کردم-نگار

 .برای من هم کشک بادمجون بیارید-باراد

 ...یه کباب برگ هم برای من-ترالن

 !گفتم:بدبخت های زن ذلیلمن هم کباب برگ!با تاسف بهشون نگاه کردم،رسم رو تکون دادم و-سپهر

 چیه حسودیت میشه؟-نگار

 حسودی؟؟؟من و-من

 بده باهم تفاهم داریم؟-ترالن

 .مرسی تفاهمممم....آقا لطفا یه جوجه هم برای من بیارید-من

 .برای من هم جوجه بیارید-پارسا

همه با تعجب و شیطنت بهش نگاه کردن...اون هم خونرسد منو رو بست.چیه خب حاال اون هم 
 جوجه میخواسته مگه چیه؟
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گذاشتم روی میز...!غذاها به سکوت گذشت.رسم رو رفت.یه ربعگرفت وخالصه گارسون سفارش رو
 ...که خوردم عقب کشیدم رو آوردن!همه رشوع کردیم به خوردن...نصف غذام رو

 چرا �یخوری پس؟-باراد

 !...سیر شدم-من

 .مثل جوجه غذا میخوره-باراد

 !دیگهخب سیر شدم-من

 !خالصه پرسها غذای من هم خوردن

بعد رفتیم  موندیم وبلند شدیم.پرسها رف� حساب کنن،منتظرشونکه کامل خوردن باالخره همه 
  !سمت ماشین ها.از بچه ها خداحافظی کردیم و اومدیم سمت خونه

 .شب بخیر-پارسا

 .شب شیک-من

 راستی قرار پس فردا رو فراموش نکنی،من زودتر ساعت چهار میام که پنج بریم.باشه؟-پارسا

 .اوکی مشکلی نیست،ممنون-من

خواهش میکنم،سارا از این جور چیزها خوشش �یاد برای همین بهش نگفتم!گفتم شاید تو -پارسا
 !دوست داشته باشی

 �آره دوست دارم.فرنوش چی؟-من

 !یه پوزخند زد و گفت:بهش نگفتم

 ...باشه...پس فعال-من

 .خداحافظ-پارسا

اگه یه پرس دیگه پیشنهاد میداد اومدم تو و در رو بستم.�یدونم چرا دعوتش رو قبول کردم.صددرصد 
قبول �یکردم.ولی خب پارسا غریبه نیست که هم دکرتمه هم آشنامونه.ولی خب دلیل �یشه باهاش 
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برم بیرون که...!اه اصال خودم هم �یدونم چی میگم؟!خودم میگم خودم هم جواب خودم رو میدم.با 
 !دم کی خوابم بردخستگی لباس هام رو در آوردم و روی تخت ولو شدم و نفهمی

*********** 

 جواب دادم:بله؟؟؟ با صدای زنگ موبایلم از خواب بیدار شدم.ای توروحتون.با صدای خابالو

 .سالم،خانم خوش خواب پاشو خودت رو جمع کن داره برات مهمون میاد-ترالن

 !اگه منظورت تو و نگاره که مهون نیستید مزاحم های همیشگین-من

 ...خیلی ممنون-ترالن

 خفه...کی میاید؟-من

 .نگار اینجاست نیم ساعت دیگه راه میوفتیم-ترالن

 .باشه،فعال بای-من

 !...بای-ترالن

آشپزخونه و یه صبحونه رسپایی خوردم...گفتم تا بچه ها  تو بعد رفتم.wcاز تخت بلند شدم و رفتم
یم ساعت پوست کندمشون گذاشتم بپزه.بعداز نبیان یه ناهار درست کنم...سیب زمینی و تخم مرغ رو

کالباس رو خورد کردم و با سس مایونز ریختم توش...شد یه الویه و رنده کردم بعدم خیارشور و
 !...بچه هاحسابی،غذای مورد عالقه من و

عوض کردم،به صورتم صفا دادم و اومدم توی پذیرایی.همین که نشستم  اتاقم و لباس هام رورفتم تو
مه اف اف رو زدم و در رو باز کردم و منتظر شدم بیان باال.بعداز چند مین زنگ به صدا در اومد.دک

 !آسانسور ایستاد و اومدن بیرون

 ...تالم....تالم-ترالن

 !جونمسالم نیلو-نگار

 !سالم بر دوست های دیوونه ی خودم-من
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 ...نشس� روی کاناپه اومدن و

 چه خرب؟از پارسا -نگار با چشم هایی شیطنت توش موج میزد گفت

 !با تعجب گفتم:هیچی از دیشب ندیدمش،اومدیم خونه باهم دیگه

 خب چی ها گفتین تو راه؟-ترالن

هیچی چیز خاصی نبود،به یه �ایشگاه نقاشی که برای دوستشه دعوتم کرد،گفت دوتا دعوت -من
 .نامه داره من هم قبول کردم

 .نگار فوری گفت:دیدی گفتم ترالن

 چی رو؟؟؟-من

 دیگه ای نگفت؟چیز -ترالن

 نه،چطور؟خب مگه چیه؟-من

 خیلی توجه میکنه؟تو چقدر خنگی...یعنی تا حاال نفهمیدی پارسا به تو-نگار

 هاااا....؟-من

من پارسا رو میشناسم یه پرس مغروریه که حد و حساب نداره،به دخرتها محل سگ -نگار
 !�یده،اونوقت تورو �ایشگاه دعوت کرده؟

 !دوست داره؟ یه �ایشگاه دعوت کرده،باید بگم من روچون من روخب دلیل �یشه که -من

عزیزم،اون مخ آکبندت رو به کار بندازی میفهمی،فقط یه دعوتش نیست که...مثال دیروز توی -ترالن
توی بغلش بودی داشت تووحشت وقتی تو غش کردی �یدونی چقدر دست پاچه شده بود،وقتیتونل

ت بیaرستان یا مثال توی رستوران ما همه یه چیز سفارش دادیم اون چون بال بال میزد میخواست بربت
گفت جوجه میخوام گفت من هم جوجه میخوام.یا خیلی چیز های دیگه.اصال یه �ونه همین نگاه تو

 !....هاش



https://telegram.me/Romankade  ناامیدی نویسنده : الهه صالحیدستی در اوج  

  

 

با حرف های بچه ها عجییییب رفتم تو فکر... چرا خودم تا حاال به این موضوع فکر نکرده بودم؟!تا 
ودی حق رو به بچه ها میدادم،ولی میگم شاید یه موقع از کارهاش منظوری نداشته!�یدونم یه حد

 ...واال

 چی شد مغز پسته ای؟به نتیجه ای رسیدی؟-ترالن

 ...هان؟نه-من

 موضوع خنگ بازی دراوردی؟میگم تو که هوشت خوبه چرا تو این-نگار

 !اده با یه نگاهی که عشق توشه رو بفهممآخه تا حاال همچین تجربه ای نداشتم که فرق نگاه س-من

 !اوخی....بچمون هنوز عاشق نشده-ترالن

 .کارش چون هم پرس خوبیه هم موقعیتش خوبهولی اگه پا پیش گذاشت برو تو-نگار

 .ببینم دیگه چیزه دیگه ای هم بینتون شده که ما �یدونیم؟فکر کن شاید به نتیجه ای رسیدیم-ترالن

تم:آره،مثال وقتی برای اولین بار گفتم میخوام برم خارج برای اینکه نظرش یکم فکر کردم یهو گف
از خونه ی خاله اینا میرسوند خونه،همچین زد رو ترمز با رس بپرسم،پشت فرمون بود داشت من رورو

 !رفتم تو شیشه

 دیگه چی؟؟؟�اوهوووم-نگار

ن شب تیپ قرمز زده بودم،رفتم یا مثال بعضی موقع ها یه چیزایی میگفت.مثال شaل بودیم،او -من
صداش کنم بیاد شام بخوره،گفتم باالتنش لخت بود دیدمش بعد که رفتم تو گفت تیپ قرمز که 

باز دید گفت موهای باز بیشرت زدی،لپات هم که قرمز میشه خوشگل تر میشی،یا مثال یه بار موهام رو
 !بهت میاااد

ه هر کاری کرده بفهمی نفهمیدی؟!بابا داره ترالن نیشش باز شد و گفت:آخه تو چقدر خنگی،پرس 
 ...بهت نخ میده دیگه

 .نخ �یده!ولی میشه از رفتارش حدس زد که نسبت به نیلوفر بی میل نیست-نگار

 .آره،توهم فردا رفتی تک تک کار هاش رو زیر نظر بگیر-ترالن
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 !باشه...حاال این هارو ول کنید ناهار درست کردم بریم بخوریم؟-من

 گذاشتی؟ره گشنمه،چی آ -نگار

 �الویه-من

 ...دمت گرم آجی-ترالن

 باهم رفتیم آشپزخونه و م

 

 [01:53 15.05.16دستی در اوج ناامیدی, [

یز رو چیدیم.نشستیم و تا اونجایی که جا داشتیم خوردیم چون سه تامون در حد مرگ الویه رو 
 .دوست داشتیم

 ..واااای ترکیدم...خیلی خوشمزه بود مرسی-ترالن

 !خواهش میشه-من

تو اتاق  پاشدم و ظرف هارو جمع کردم و گذاشتم توی ماشین ظرفشویی و بعدش با بچه ها رفتیم
 .من

 .میگم فردا که باهاش رفتی بیرون حسابی تیپ بزن و خوشگل کن-نگار

 خب حاال....من مگه تیپ هام بده؟-من

 !؟خنگ میگه یعنی تیپ متفاوت بزن ببین عکس العملش چیه-ترالن

 ...آهااان-من

 ببینم،حس تو بهش چیه؟-نگار

�یدونم...خب...چیزه...پرسه خوبیه...من که زیاد دقت �یکنم بهش وقتی پیششم فقط تپش قلب -من
 !دارم
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 خدایی؟؟؟-نگار

 ...آره-من

 .ترالن یه چشمک به نگار زد

 چیه؟چی شده؟-من

 !نگار با یه لبخند مرموز گفت:هیچی...باالخره یه روزی میفهمی

 چی رو؟-من

 !...هیچی بی خیال-ترالن

دیگه چیزی نگفتم ولی عجیب ذهنم درگیره پارسا و حرف های جدید بچه ها که تا حاال بهشون فکر 
 !...نکرده بودم شد

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

ظهر پنجشنبه بود که داشتم تلوزیون نگاه میکردم.امروز قرار بود بریم �ایشگاه نقاشی...غرق در 
اسی تازه خونده بود که گوشیم زنگ خورد.شaره ناشناس بود،میخواستم جواب آهنگی بودم که س

 گفتم:بله؟برداشتم وندم بعد گفتم شاید آشنا باشه،برای همین گوشی رو

 سالم،خوبی؟شناختی؟-

 ...سالم،ممنون..آره آقا پارسا-من

 ...بگم امروز قرارمون رو یادت نره میخواستم-پارسا

 .مباشه،ساعت پنج منتظر -من

 !یه صدای دخرت از پشت گوشی اومد که میگفت:پارسا جون،قطع کن دیگه

 ...میبینمت فعال-پارسا

نذاشت چیزی بگم و قطع کرد!یه حس بدی بهم دست داد!حس کردم اون دخرته فرنوشه.اه اعصابم 
 ریخت به هم یعنی با کی بود؟کجا بود؟ولش کن اصال به من چه؟؟؟
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شدم ولی فایده ای نداشت چون gام فکرم روی پارسا و اون بی خیال مشغول آهنگ گوش کردن 
 !...دخرته بود و مدام صدای پر عشوه ی دخرته تو گوشم میپیچید

 ...باالخره ساعت گذشت،ساعت چهار بود که بلند شدم رفتم تی اتاق

یه شال  یه شلوار لولٔه لی پوشیدم بایه مانتو رسمه ای کوتاه با یه کفش عروسکی مشکی و
ی...سعی کردم آرایشم متفاوت تر و بیشرت باشه.دوست داشتم جلوش خوب جلوه کنم.�یخواستم مشک

از اون دخرته یا فرنوش کم بیارم.موهام رو باال بستم و یه ورش رو بیرون گذاشتم!در کمد رو باز کردم 
باز کردم که عطرم رو بردارم که زنگ خونه زده شد.فوری زدم،کیفم رو برداشتم ورفتم بیرون.در رو 

 .که پارسا رو دیدم

 سالم.خوبی؟-من

 خوبی؟گفت:سالم،ممنون تویه لبخند بی جون که بیشرت شبیه پوزخند بود زد و

 .من هم خوبم-من

سوار شدیم.به تیپش دقت کردم.یه پیرهن مشکی جذب خوشگل با یه باهم رفتیم سمت اسانسور و
 ...ست شدیم هااایه کت تک رسمه ای...اواااا چه باهم  شلوار مشکی و

چشم رفتیم توی پارکینگ و سوار ماشین شدیم و راه افتادیم.حس میکردم ناراحته،میخندید ولی تو
 .ببینم چیزی شده یا نههاش یه غمی داشت!تصمیم گرفتم بپرسم

 .چیزی شده؟حس میکنم ناراحتی-من

 ...واال اعصاب �یزارن واسه آدم کهبرگشت طرفم و گفت:هوووف....چی بگم

 خورد کرده؟؟؟ آهان.اونوقت کی اعصاب دکی رو-من

 .غش غش خندید و گفت:مهم نیست،�یخوام شبم رو خراب کنم

 !...هرطور راحتی-من

 .یه موزیک شاد گذاشت و باهاش همراهی کرد
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وارد شدیم...وارد یه راهرو شدیم بیست دقیقه بعد رسیدیم جلوی گالری،کارت دعوت ها رو دادیم و
 سالن خیلی بزرگ ختم میشد.از سمت چپ رشوع کردیم و دونه دونه تابلوهاروکه تهش به یه 

هارو اصال میدیدیم.بعضی هاش منظره و کوه و درخت و چیزهای تکراری بودن ولی بعضی تابلو
�یدونستم چیه،ولی یه حس خوبی به آدم میداد.خالصه همین طوری که تابلو هارو میدیدیم،یهو 

 ،.شدی بگو بریم یه جای توپ یه چی بخوریمپارسا گفت:هرموقع خسته 

 ...باشه-من

 .خالصه تابلوهای اینور رو که دیدیم رفتیم سالن دوم

ولی االن از اینجا خیلی خوشم چیزی از نقاشی �یدونستمگفتم:من تا حاال گالری نقاشی نیومده بودم و
 ...اومد.ممنون

 !لبخندی زد و گفت:خواهش میکنم

این سالن رو هم دیدیم و تصمیم گرفتیم که برگردیم.اومدیم بیرون و سوار خالصه نصف تابلوهای 
 گفت:پایه ای بریم رستوران شام بخوریم بعد بریم کوهسار؟ ماشین شدیم.همین که راه افتادیم

 .�یدونستم چی بگم،راستش یکم هم هول شده بودم

 ...�یدونم-من

 .یگذرهکوهسار شب ها برنامه بزن و برقص هست خوش م-پارسا

 ...باشه-من

 !...پس بزن بریم-پارسا

رفتیم سمت در.نشستیم پشت یه میز جلوی یه رستوران مدرن ترمز رو زد...از ماشین پیاده شدیم و
 .سفارش دوتا کوبیده دادیمو

بود.دیدم یکم کرم بریزم بد نیست.یهو جلوی چشمش یه بشکن زدم که دومرت فکرپارسا عجیب تو
 گفتم:تو فکری؟خندیدم وپرید رو هوا.آروم 

 !گفت:راستش از ظهره اعصابم خورد شدهپارسا هم خندید و
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 اگه �یگی فضوm میتونم بپرسم چرا؟-من

 ...راستش...فرنوش یه چیزهایی گفت که ریختم به هم-پارسا

 ...اوهوم.میتونم حدس بزنم چی گفته-من

 چی؟-پارسا

 .گفته دوستت داره و بی صدا خندیدم-من

 وووون....بله مگه کسی میتونه من رو دوست نداشته باشه اصال؟شیط-پارسا

 !...اوه...اعتaد به نفستون از جو داره خارج میشه-من

گفت:میگه دوستت دارم،دخرته دیوونه میخواد بره لندن بخاطر من میخواسا کنسل کنه خندید و
خه مگه عشق میگه من عاشقت میکنم،آ میخواست به آیندش رضبه بزنه!میگم دوستت ندارم

 .زوریه،من هم گفتم یکی دیگه رو دوست دارم

 ....یهو قلبم وایستاد.این االن چی گفت؟؟؟گفت یکی دیگه رو دوست داره؟خدایا؟من

 .هرکی...میخواست نشونش بدم گفت کیه گفتم-پارسا

 گفتم:حاال کی هست؟در حالی که دm پراز آشوب بودم

 کی؟-پارسا

 ...همون که دوسش دارین دیگه-من

هااان؟؟؟....آهاااان!�یشناسیش.میخواستم یه درخواستی ازت بکنم،میدونم سخته ولی میخوام -پارسا
 !شانسم رو امتحان کنم

 چه درخواستی؟-من

من بهش گفتم یکی رو دوست دارم ولی نگفتم کی رو.اون هم گفت تا نبینمش باورم -پارسا
جلوش باری کنی!میدونم سخته ولی در  �یشه.میخواستم....میخواستم چند وقت نقش عشق من رو

 !حارض. دخرتی که نزدیکم باشه رو �یشناسم...اون اگه بفهمه خیلی زود میرهحال
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گفتم:خب چرا به همونی که دوستش دارین �یگین؟چرا �یخواین اون رو قورت دادم وآب دهنم رو
 نشون بدین؟

 .خب راستش...چیزه...االن موقعیتش نیست-پارسا

 چی؟؟؟یعنی -من

 .یعنی از دوست داش� اون مطمنئ نیستم-پارسا

 .بود گلوم گیر کردهیه بغض بدی تو

 دقیقا از من من چی میخواید؟-من

میخوام یه مدت تورو در کنار من ببینه،میخوام نقش معشوقه من رو بازی کنی که اون بره!اگه -پارسا
گفت:سخته رسش رو انداخت پایین ومیخوای قبول نکنی هم نکن هااا چون میدونم واقعا سخته....

 ...ادعای دوست داش� کنی درحالی که دوست نداری

 !�یدونم چی شد؟�یدونم چرا؟�یدونم توی نگاهش چی دیدم که بدون هیچ فکری گفتم:باشه

 متعجب رسش رو باال آورد وگفت:جدی میگی؟

 !میخوام جربان کنمآره کمکت میکنم.تو یه بار کمکم کردی به زندگی برگردم من هم -من

 ...جربان کنم.غذات یخ شد بخورلبخندی زد و گفت:�یدونم چطور لطفت رو

بی حرف مشغول خوردن شدیم.فکرم درگیر شده بود در حد چی!چرا �یخواد اونی که دوستش داره 
موضوع انقدر ناراحت رو نشون فرنوش بده؟چرا من رو انتخاب کرده؟اصال چرا من واسه این

ه یکی رو واقعا دوست داشته باشه!االن میفهمم نگار و ترالن چی میگف�.من ناخواسته و شدم...نکن
با کسی دیگه ندارم واسه همین بدون بدون اینکه بفهمم عاشق پارسا شدم،من...من چشم دیدنش رو

اه رفتیم کوهسار.توی ر  کردم!غذامون که gوم شد،از رستوران اومدیم بیرون و قبولفکر پیشنهادش رو
فکر کردم ولی به نتیجه خاصی نرسیدم.پارسا هم انگار فکرش دوباره مشغول شده بود چون خیلی

چیزی �یگفت.وارد کوهسار شدیم،از پیچ ها میگذشتیم.شیشه رو دادم پایین و عطر هوا رو استشaم 
عده از جوون  باهم پیاده شدیم.یهکردم.هوای خنکی بود،نم بارون میزد.رسیدیم اون باال...زد روترمز و

 .یه سمت دیگه ها ریخته بودن وسط و داش� میرقصیدن.عالقه ای به دیدنشون نداشتم.با پارسا رفتیم
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 !من اینجا رو خیلی دوست-من

یهو با تعجب نگاهم کرد و هرهر خندید،بعد گفت:وای خیلی باحال میگی...!همچین رشوع کردی 
 !...جدی بگیچیز احساسی ویه گفتم میخوای

 .خندیدم و چیزی نگفتم

 ...دوباره برگشتیم و راه اومده رو یه نیم ساعتی اون اطراف گشتیم و بعد سوار ماشین شدیم

 .رفتیم باالکردیم وچهل دقیقه بعد،رسیدیم خونه.ماشین رو پارک

 ...خیلی خوش گذشت ممنون بخاطر دعوتت-من

 ...خواهش میکنم،به من هم خوش گذشت-پارسا

 .شبت بخیر-من

 .شب بخیر-پارسا

 که صدام کرد:نیلوفر؟داشتم میومدم تو

 !دوست داریدوباره تپش قلبم رفت رو هزار...دالمصب اینطوری صدام نکن وقتی میگی یکی دیگه رو

 برگشتم و گفتم:بله؟؟؟

 گفت فرداشب همه مهمون مایید؟خاله-پارسا

 !مهمون شa؟نه...چیزی نگفته-من

اد اینا و حمید اینارو دعوت کرده،چون از تو شaره ای نداشت گفت میگه!فرداشب مامان بار -پارسا
 .که به توهم بگن

 آهان،باشه...ممنون...فعال-من

 .خدافظ-پارسا
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روی تخت انداختم.،احتaال فردا فرنوش رو درآوردم و خودم روو اومدم تو...لباس هام در رو بستم
 دوست داره؟چرا نگفت؟؟؟عنی پارسا کی رواجرا کنم.خوایا یهم هست،پس باید از فردا نقشم رو

  !بردبا هزار جور فکر و خیال باالخره ساعت سه نصفه شب خوابم

همونطور که پارسا گفت فرداش خاm زنگ زد و گفت که خاله گلناز از من هم دعوت کرده با بقیه 
براش تعریف  برم خونشون.به نگار زنگ زدم قرار شد بیاد ما باهم بریم و من هم جریان دیشب رو

 .کنم.ساعت پنج بود که زنگ خونه زده شد،از چشمی نگاه کردم دیدم نگاره...در رو باز کردم

 سالم،خوبی؟چطوری اومدی تو؟-من

 !سالم،مرسی...پارسا داشت میومد تو من هم اومدم،در باز بود-نگار

 !آهان...بشین-من

بگو دیشب چی شد که دارم نگار نشست روی مبل و رسیع من رو هم کشید بغلش و گفت:زود 
 !مییرم از فضولی

نگاهش کردم و کل جریان دیشب رو گفتم.از �ایشگاه و کوهسار  گرفته تا فرنوش و فهمیدن حسم 
به پارسا.بعداز gوم شدن حرف هام با تعجب نگاهم کرد و گفت:تو که میگی دوستش داری چطوری 

 قبول کردی این کار رو بکنی؟

نفهمیدم چی گفتم!در حالی که اشک توی چشم هام جمع شده بود اصال �یدونم چیشد،-من
 گفتم:نگاااار؟یعنی کی رو دوست داره؟

 ببینیم چی میشه!تو از تصمسمت مطمئنی؟نگار بغلم کرد و گفت:�یدونم چی بگم؟باید صرب کنیم

 !راستش نه،ولی دیگه �یشه نظرم رو تغییر بدم چون فکر کنم تا االن فرنوش فهمیده-من

 !هرکاری میکنی بکن ولی جلوی پارسا گاف نده که بفهمه تو دوستش داری-ارنگ

 .رو انداختم و گفتم:باشهبا ناراحتی رسم

 ...االن هم پاشو بریم آماده شو-نگار
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باهم رفتیم تو اتاقم.به سلیقه ترالن یه مانتو لیمویی کوتاه،بایه شلوار لوله مشکی با شال مشکی 
ملیح کردم،سؤیچ رو برداشتم و باهم اومدیم بیرون.ساعت شش پوشیدم.صورتم هم یه آرایش 

بلد بود،بهم آدرس داد و من هم با راهنaیی اون رفتم سمت خونشون!ساعت بود.نگار خونشون رو
دو رو ور شش و چهل دقیقه بود که رسیدیم.خونشون ویالیی بود،ماشین رو پارک کردیم و پیاده 

باز شد.هردومون رفتیم تو...یه باغ خیلی خوشگل داش� که با رو زدیم،در با صدای تیکی شدیم.زنگ
 .چراغ های رنگی تزئین شده بود.رفتیم توی ساختمون

 ...سالم به همگی-من

 .سالم-نگار

 خاله گلناز و علیرضاخان و پارسا به استقباملون اومدن و خوش امد گف�.به بقیه هم سلم کردیم و
شیک و مدرنی داش�.همه اومده بودن.خونواده نگار،خاله  نشستیم رو ی مبل سلطنتیشون...!خونه

کردنش معلوم بود لنگه دخرتشه ولی باباش  خیلی زهرا اینا،باراد اینا و خونواده فرنوش...مادرش از سالم
 !مهربون و صمیمی برخورد کرد

 .باشید گفت:برید باال لباس هاتون رو عوض کنید راحتخاله گلناز به من و نگار نگاهی انداخت و

لباسامون رو عوض وتشکر کردیم و باهم بلند شدیم.طبقه باال پنج تا اتاق داشت.رفتیم تو یه اتاق
کردیم.از عکس های مختلفی که از پارسا بود میشد فهمید که اتاق اونه!شدید به دستشویی نیاز 

اومدم داشتم برای همین رفتم دستشویی و نگار رفت پایین.بعد از انجام کارهای مربوطه 
بیرون.دوباره رفتم توی اتاق تا شاm رو بردارم.شاm رو رس کردم،برگشتم برم که فرنوش رو با اخم 

 .غلیظی جلوی در دیدم

چیزهای جدید شنیدم!باالخره مخش رو زدی آره؟چیکار کردی که بخاطر تو من رو پیچوند -فرنوش
 هان؟؟؟

باال میگیری.من و پارسا عاشق همیم گفتم:خیلی خودت رو دست من هم اخم کردم،رفتم سمتش و
تو کن سعله،گنده تر از توهم �یتونه مارو از هم جدا کنه،تو هم بهرته بری چون پارسا کوچکرتین 

 ...توجهی به تو نداره

 .آخیییش راحت شدم.چشaش یه کاسه خون شد.معلوم بود زیادی حرص خورده
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 .بخواد من شک دارم پارس تو رو-فرنوش

 گفت:آخه مگه تو چی داری؟؟؟واومد جلوتر 

 !...شک نداشته باش،من دوستش دارم و هیچوقت تنهاش �یزارم-پارسا

 .فرنوش برگشت و پشت رسش رو نگاه کرد

من رو میگی انگار بهم تیتاب داده بودن،ولی با یادآوردن اینکه حرفاش دروغ بوده،بادم خالی شد.چی 
 !میشه راست گفته باشه؟

 ...از این حرفی نزده بودی ولی تو هیچوقت-فرنوش

پارسا اومد سمتم،کمرم رو کشید سمت خودش و من رو به خودش چسبوند،رضبانم رفت رو هزار 
داشتم از گرما هالک میشدم که گفت:کجای کاری؟من خیلی وقته میشناسمش،خونه من هم روبه 

 .روی خونشه...بهرته کاری به کارش نداشته باشی فرنوش

شد قبل از اینکه بریزه از اتاق زد بیرون.با اینکه اصال ازش خوشم �یاد  چشم های فرنوش پر اشک
دوست داره مثل من!نه هیچکس مثل من دوستش ولی دm براش سوخت.خب شاید واقعا پارسا رو

 .نداره

 .گفتم:باهاش بد حرف زدی...من درکش میکنمخودم رو از بغلش کشیدم بیرون و

گفت:واست سخت بود،نه؟من خیال من بشه.من رو برگردوند طرفش وباید اینطوری کنم که بی -پارسا
 .ازت خیلی ممنونم

خواهش میکنم....بهرته بریم پایین و خودم زودتر اومدم پایین...بعداز چند دقیقه اون هم اومد -من
ازش رشاغ فرنوش  پایین ولی خربی از فرنوش نبود.اینبار بغل باراد نشستم.یکم باهم حرف زدیم و

 ...که گفت چند لحظه پیش رفترفتمگرو

موقع شام شد.انصافا دستپخت گلناز خانم حرف نداشت.با اینکه خدمتکار داش� ولی به گفته خودش 
 !خودش میپذههمیشه شام هارو
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بعد از رصف شام،دوباره همه جمع شدن.مردها که طبق معمول بحث سیاسی شون گل انداخته 
گاه و اینجور چیزها حرف میزدن،پارسا و حمید و باراد هم داش� بود،خانم ها هم از مدل مو و آرایش

من هم یواش یواش جریان باال و حرف پاستور بازی میکردن.من و نگار هم پیش هم نشسته بودیم و
 !...بهش گفتمهای پارسا و فرنوش رو

 !بکنه خسته کرده که حارض شده این کار روببین فرنوش چقدر پارسا رو-نگار

 ...واالآره -من

 !بعداز یه ساعت کم کم همه عزم رف� کردن...از همه خداحافظی کردم و راه افتادم سمت خونه

سه روز از اون شب میگذره و اتفاق خاصی نیوفتاده...با صدای در واحدم از تو اتاقم اومدم بیرون.از 
 م،خوبی؟گفت:سال چشمی دیدم پارساست.در رو باز کردم،رسش پایین بود،رسش رو باال گرفت و

 ممنون.شa خوبی؟سالم-من

 !من هم خوبم.....راستش میخواستم یه پیشنهادی بدم اگه قبول کنید-پارسا

 من هم که شدیدا کنجکاو شده بودم گفتم:بله؟

 فرداشب تولد یکی از دوست های مشرتک من و فرنوشه،میخواشتم ببینم میتونی بیای؟-پارسا

 !آخه من که دعوت نیستم-من

میتونید یه نفر رو با خودتون بیارید.فرنوش میخواست همراهم باشه که من گفتم �یام  گفته-پارسا
 .اگه بیام هم نیلوفر رو میارم

 ولی ظاهرم رو حفظ کردم و گفتم:چه ساعتی؟�!....قند تو دm آب شد

پارسا که خوشحال شده بود گفت:ساعت هشت رشوع میشه،هفت راه بیوفتیم چون تو باغشون 
 !لواسونه

 !راستش یکم ترسیدم خب باالخره هرچی باشه با یه پرس تنها دار میرم بیرون دیگه!اونم لواسووون

 �با من من گفتم:ل...لواسونه؟؟؟
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 .اره دیگه...یکم دور هست ولی جای باحالیه-پارسا

 !فردا منتظرم بله...باشه-من

 مرسی از لطفت.راستی....؟اون برنامه بود...؟جلوی فرنوش؟-پارسا

 .واسم هستح-من

لبخندی زد وشب بخیرگفت و رفت.اومدم تو.یکم غذا که از دیشب مونده بود رو خوردم و رفتم توی 
 !...اتاقم و بشaر سه خوابم برد

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

آماده جلوی در وایستاده بود.تا من رو دید در اسانسور رو باز کرد در رو باز کردم...حارض و
 !...گفت:بفرمائیدو

سوار شدیم و رفتیم پارکینگ.سوار ماشین شدیم و راه افتادیم.شیشه ماشین رو داد پایین.یه باهم 
 !...نسیم خنکی اومد که حال کردم.از بیرون خنک بودم ولی از تو داغه داغ

هراز چند گاهی سنگینی نگاهش رو حس میکردم ولی نگاهش نکردم.خدایی اون شب هم من خیلی 
،خط چشم،ریمل،مداد و رژ جیگری...!بعداز چهل و پنج دقیقه سایه دودیبه خودم رسیده بودم.یه 

رسیدیم به ویالشون.از بیرون هم صدای موزیک میومد.ماشین رو پارک کرد و باهم پیاده 
 شدیم.همچنان سکوت بود.داشتم جلوتر میرفتم که صدام کرد:نیلوفر؟

 برگشتم سمتش و گفتم:بله؟؟؟

 د و گفت:میشه....؟؟؟اومد جلوتر،به بازوش اشاره کر 

رسم رو انداختم پایین و با خجالت دستم رو دور بازوش حلقه کردم.خودش رو بیشرت بهم چسبوند و 
باهم راه افتادیم.یه حس دوگانگی داشتم.هم از بودن باهاش خوشحال بودم و هم اسرتس داشتم و 

چشaش قفل شد به دست دوست داشتم ازش فرار کنم...!رسیدیم به در ورودی که فرنوش رو دیدیم.
من و پارسا و یه سالم با اخم کرد که جواب بدتری گرفت.باهم رفتیم تو...جمعیت خیلی زیاد بود.همه 
هم دخرت و پرس بودن.رفتیم سمت دوست پارسا که تربیک بگیم.یه دخرت ملوس بود با قیافه ای ساده 
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یم.یه پرس جوون اومد سمت که خیلی به دل میشست...بعداز تربیک اومدیم و روی صندلی نشست
 ما،زد رو شونه پارسا و گفت:چطوری پیرمرد؟

 ...خوبم پرسم-پارسا

 پرسه یه نگاهی به من کرد وگفت:چه عجب ما شa رو با یه جفت دیدیم...خوب هستین خانوم؟

 .ممنون-من

 معرفی �یکنی پارسا؟-پرسه

 !...پارسا دستش رو دور کمرم حلقه کرد و گفت:عشقمه

 ...د و گفت:مبارک باشه داداش و راهش. رو کشیو رفتپرسه خندی

 وااااا این چرا اینجوری بود؟-من

 ...ولش کن خوشم �یاد ازش-پارسا

دیگه چیزی نگفتم.چند دقیقه بعد فرنوش اوند طرف ما و با طعنه به پارسا گفت:عزیزم؟پس چرا 
 !نیس�؟�یرقصید؟بعد یه نگاه به من کرد و گفت:نکنه نیلوفرجووون بلد 

پارسا خودش رو بهم نزدیک تر کرد که از چشم های فرنوش دور �وند و گفت:نیلوفر من خیلی هم 
 .زیبا میرقصه،تو برو ما هم االن میایم

 !یعنی اگه بگم نفسم رفت دروغ نگفتم!گفت نیلوفر من

 ...بعداز اینکه فرنوش رفت پارسا گفت:بریم برقصیم؟شک میکنه

 .بریم-من

م و رفتیم وسط...همه داش� میرقصیدن البته رقص که نه تو هم میلولیدن!پارسا دستش باهم بلند شدی
رو دور کمرم حلقه کرد من هم دستم رو روی شونش گذاشتم و با لپ هایی ک مطمئنم االن رسخ 

 ...قشنگ میرقصی-شده بود رشوع کردم به رقصیدن.نرم میرقصیدم.رسش رو آور دم گوشم و گفت

 .گوشم خیلی حساس بودم و قلقلکم میومد برای همین خندیدم خندم گرفت.آخه رو
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 و گفت:چرا میخندی؟ متعجب بهم نگاه کرد

 .به گوشم حساسم قلقلکم اومد-من

اون هم خندید و چیزی نگفت... بعداز اینکه آهنگ gوم شد،رفتیم و جای قبلیمون نشستیم.یه آقایی 
 ...اومدم بردارم که گفت:برنداری هااااانوشیدنی تعارف کرد.پارسا یه دونه برداشت من هم 

 با تعجب بهش نگاه کردم وگفتم:چرا؟

 به آقاهه اشاره کرد که بره و در گوشم گفت:�یخوای که مثل اوندفعه گلوت بسوزه؟

خورد.برای رصف شام همهدرو صدا پس مرشوب بوده...چیزی نگفتم.اون هم تا ته گیالسش رو
میاره.وقتی اومد دیدم یه بشقاب پر غذا گرفت جلوم،هم  کردن.پارسا رفت و گفت برای من هم

 جوجه بو هم کباب.با تعجب بهش گفتم:کی تا حاال دیدی من انقدر بخورم؟؟؟

 .نشست بغلم و گفت:یه شبه دیگه بخور

همون موقع دوباره فرنوش اومد،یه نگاه بد بهم کرد و گفت:عزیزم همش رو میخوای بخوری؟رژیمت 
 رو به هم نزنه؟

حرص نگاهش کردم،اومدم یه جواب دندون شکن بهش بدم که پارسا بلند شد و بشقاب خودش رو با 
گفت:من براش ریختم،بیا تو این رو بخور ما باهم میخوریم و نشست به طرف فرنوش گرفت و

پیشم.فرنوش هم که دوباره خیط شده بود با یه چشم غره رفت اونور و ماهم رشوع کردیم به 
هرتین غذای عمرم بود.پارسا هم هی میگفت یه ذره بیشرت بخور،مثل گنجیشک خوردن...واقعا ب

 ...میخوری،همه رو من خوردم و از اینجور حرف هااا

،اومدیم بیرون. و خالصه مهمونی gوم شد و کم کم همه عزم رف� کردن.ماهم بعداز تربیک دوباره
نجره تکیه دادم و نفهمیدم کی خوابم سوار ماشین شدیم و د برو که رفتیم.توی ماشین رسم رو به پ

 ...برد.چشم هام رو که باز کردم پارسا رو دیدم که داره نگاهم میکنه،دیدم توی پارکینگیم.وااای

 ای وای دوباره من خوابم برد بیدارم نکردی؟-من

 !...همش یه ربعه رسیدیم-پارسا
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 ام کرد:نیلوفر؟از ماشین پیاده شدیم و رفتیم باال.خداحافظی کردیم که دوباره صد

 بله؟؟؟-من

خیلی ممنون که امشب من رو تحمل کردی...فکر کنم که آخرین شب بود...فرنوش پس فردا -پارسا
 !بلیت داره و میره

 .از یه طرف خوشحال شدم که دیگه �یبینمش از یه طرف ناراحت که دیگه �یتونم یش پارسا باشم

 !....خواهش میکنم....خب مشکلتون حل شد پس-من

 �!...آره حل شد ولی یه مشکل دیگه اضافه شد-ارساپ

 چه مشکلی؟-من

 !هووووف.....هیچی-پارسا

دوباره خداحافظی کردیم و هرکی رفت تو خونش.با خستگی لباس هام رو درآوردم و یه تاپ شلوارک 
روی تختم که بخوابم که دوباره زنگ در زده شد.گفتم البد دوباره قرمز مشکی پوشیدم.رفتم

چشم هام شد توپ تفنگگگگگ.....یا خدا....این ست.رفتم سمت در...همین که در رو باز کردمپارسا
  اینجا چی میخواد؟؟؟

 !با کسی که جلوی در میدیدم تا رس حد مرگ تعجب کردم

 اینجا چی میخوای؟؟؟-من

 �یخوای دعوتم کنی بیام تو؟-حمید

 ...نخیر دلیلی �یبینم.کارت رو بگو-من

گرفتم اما مهلت نداد و اومد تو و در رو تو و میخواست بیاد که جلوش رو گذاشتیه پاش رو
 .بست.هنگ کرده بودم...مغزم قفل شده بود...چسبیدم به دیوار،داشت میومد جلو

 چیه خانومی؟چرا ترسیدی؟یه شب با من بودن مگه ترس داره؟-حمید

 ...از ترس میلرزیدم،فکر �یکردم انقدر پست باشه
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 .ی میگی؟هان؟تو هیچ غلطی �یتونی بکنیبا ترس گفتم:چ

 !خیز کرد سمتم و گفت:کاری میکنم التaسم کنی باهات ازدواج کنم

پازدم،جیغ زدم فایده ای نداشت...من رو انداخت گرفت و من رو بلند کرد.هرچی دست وزیر پاهام رو
 !روی کاناپه و خیمه زد روم...مغزم هیچ فرمانی �یداد

 !کن....�یخوامت مگه زوره؟برو �ییییییرعوضی آشغال وm -من

داشت رسش رو به لبم نزدیک میکرد...خدایا �یخوام �یخواستم....با gام توانم فریاد کشیدم،لبش که 
به لبم رسید محکم گازش گرفتم که طعم شوری اشک رو توی دهنم حس کردم.خدایاااا کمکم 

صدا د و صدای پارسا که اسمم روکن!همون لحظه صدای مشت و لگد بود که به در میخور 
 کرد...فریاد زدم:پارسااااا؟؟؟توی گردنم فرومیکرد...!حمید انگار هیچی �یفهمید..رسش رو

حمید وحشیانه بهم حمله کرد...!رنگ قرمز پوشیده بودم و بیشرت جریحش میکرد!صدای شکسته 
د کرد و مشت بود که حواله ی شدن در اومد و بعد قامت پارسا �ایان شد...!حمید رو از روم بلن

صورتش میکرد و فحشش میداد...حاm ازش به هم میخورد.معلوم نبود اگه پارسا نبود چه بالیی رس 
من میومد؟!حمید بیهوش روی زمین افتاده بود.پارسا با دو اومد سمتم.داشتم میلرزیدم ناخودآگاه 

 لوفر!خوبی؟رفتم عقب!نشست بغلم روی کاناپه و گفت:هییییش آروم باش نی

آغوشش کشید!خدایا رسی تکون دادم...قطره اشکی از چشمم چکید!پارسا یهو و بی هوا من رو تو
 !هضم این همه اتفاق برام سخته

بغلم کرده بود و ازم میخواست آروم باشم!ولی �یدونست که من االن از هر زمانی آروم ترم!آغوش 
کرده لذت داشت؟چرا االن که یه پرسه غریبه بغلم اون حمید عوضی کجا و آغوش پارسا کجا؟!چرا برام

نباید جلوش بایستم و یه دونه بزنم زیر گوشش؟چرا �یتونم؟دm جواب این سوال هارو داد:چون 
 !عاشق شدی

 .آره راست میگفت.قانع شدم...بعداز چند دقیقه به خودم اومدم و از آغوشش اومدم بیرون

 د؟بهرتی؟ببینم زیاد که اذیتت نکر -پارسا

 .خوبم.�یدونم اگه نبودی چی میشد؟:ازت ممنونم-من
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وظیفم بود.زنگ بزن به خالت و آقا رضا بگو همین االن بیان تا تکلیف پرسشون رو مشخص -پارسا
کنن!باشه ریزی گفتم.تازه حواسم به لباسم جمع شد...من با یه تاپ و یه شلوارک جلوی این 

 �?��نشستم؟؟؟

گریه همه چیز رو تعریف ی اتاق،بعداز تعویض لباسم به هاله زنگ زدن و بافوری بلند شدم و رفتم تو 
 !میرسونهکردم و اون هم گفت که زود خودش رو

یه هفته از اون شب کذایی میگذره...حاm خیلی بد...دوباره کابوس هام رشوع شده ...ولی اینبار 
 !هرشب حمید رو توی خواب هام میبینم

کلی هم ازم عذرخواهی و با عصبانیت اومدن و حمید رو بردن واون شب خاله با گریه و عم
کردن...:بعد خرب بهم رسید که عمو حمید رو از خونه بیرون کرده و خیلی عصبانیه و خاله هم کارش 
شده اشک...!دm خیلی براشون سوخت!ولی هر بالیی رس حمید بیاد حقشه.رسم داشت میرتکید...یه 

روی کاناپه دراز کشیده بودم که گوشیم زنگ خورد.از روی میز برش دستaل به رسم بسته بودم و 
 جواب دادم:بله بفرمائید؟؟؟ داشتم و

 ...سالم خانووومی-سهیل

 سالم سهیل...چطوری؟خوبی؟-من

 !از احوال پرسی های شaااا....نه که خیلی زنگ زدی-سهیل

 !بخدا تو این مدت انقدر درگیر بودم که اصال نشد-من

 گیری؟؟؟ چه در-سهیل

 ...هااان؟هیچی بیخیال-من

 !چیزی شده نیلوفر؟بگو شاید بتونم کمکت کنم-سهیل

 .ولش کن �یخوام اعصابت رو خورد کنم-من

 ...چی شده؟گفتم بگو-سهیل

 ....حمید-من
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 سهیل با عصبانیت گفت:بازم اون؟؟؟چیشده؟چیکار کرده؟

 !عصبیش رو میشنیدمبا خجالت موضوع رو تعریف کردم.از پشت تلفن صدای نفس های 

با صدای دو رگه گفت:زنگ زدم بگم کارهای دعوت نامت درست شده تا چند روز دیگه میرسه 
دستت...باید هرچه زودتر بیای من �یتونم بزارم تنها اونجا �ونی و اون عوضی هم باز کارش رو تکرار 

 !کنه

 !�یدونم سهیل اعصابم به هم ریختست �یتونم تصمیم بگیرم-من

 .کن بهرتین کار اینه که بیای اینجا...حاال فعال اسرتاحت کن،دعوتنامه رسید دستت خربم-لسهی

 .باشه-من

مواظب خودت باش.من به اون باراد هم زنگ میزنم حواسش بهت باشه...از پارسا هم عوض -سهیل
 من تشکر کن.کاری نداری؟

 .نه داداشی...فعال خدافظ-من

 .خدافظ نیلو جونم-سهیل

چیکارش کنم؟میتونم بدون قطع کردم.حق با حمید بود...برم خیلی خوبه!ولی خب پارسا روgاس رو 
اون زندگی کنم؟؟؟خب شاید اون من رو دوست نداشته باشه!س چرا بغلم کرد؟خب شاید میخواسته 
من رو آروم کنه!اه پاک گیج شدم...تصمیم گرفتم با بچه ها مشورت کنم برای همین زنگ زدم به 

 سالم نگار،خوبی؟نگار:الو 

 سالم آجی...مرسی...تو خوبی؟چرا صدات گرفته؟-نگار

 .خوبم.به ترالن زنگ بزن باهم بیاین اینجا کارتون دارم-من

 ....چیزی شده؟؟؟نکنه باز اون حمید خاک بر رس-نگار

 .نه موضوع اون نیست.حاال بیاید میفهمید-من

 .باشه.نهایتاً تا یه ساعت دیگه اونجاییم-نگار
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 .سی.فعال بایمر -من

 ...بای-نگار

گوشی رو گذاشتم روی میز و تصمیم گرفتم تا بچه ها بیان برم حموم...یه دوش حاm رو بهرت میکرد.نیم 
ساعت تو حموم بودم و بعدش اومدم بیرون و یه تاپ شلوارک سبز و زرد پوشیدم.یه ارایش خیلی 

درو باز کردم و منتظر شدم  رفتمکردم...قهوه جوش رو هم روشن کردم که صدای در اومد.کم هم
 ...بیان

 سالم...چطوری؟-ترالن

 خوفی؟-نگار

 .سالم.خوبم.بیاین تو-من

 !کفششون رو دراوردن و اومدن تو!تا نشستیم،ترالن گفت:خب بدو بگو چیشده که مردم از فضولی؟

 ...راست میگه بدو بگو-نگار

 !بچه عا راستش مثل خر موندم توی گل-من

 چرا؟چیشده؟-ترالن

زد من هم ماجرای حمید رو گفتم اون هم گفت دعوت نامت تا چند روز دیگه میرسه سهیل زنگ-من
 !....بیا اینجا اون حمید کارش رو تکرار میکنه...!از یه طرف روست دارمربم ولی از یه طرف دیگه

 نگار مشکوک نگاهم کرد و گفت:پارسا؟آره؟

 آره.حاال به نظرتون چیکار کنم؟رسم رو انداختم پایین و گفتم:

 !ترالن و نگار یه نگه به هم کردن.ترالن یه بشکن زد و گفت:فهمیدم

 چی؟-من

بهش بگو تصمیم قطعی دارم که برم،به عکس العملش قشنگ من میگم برو پیشش مشاوره و-ترالن
 .دقت کن.بعد اگه دوستت داشته باشه خب میگه نرو دیگه
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 !!!ولی خیلب مغروره-نگار

بچه هاااا....ولی ماجرای فرنوش رو که یادتونه گفت یکی رو دوست دارم!من میرتسم...�یدونم -نم
اگه برم میتونم بدون اون زندگی کنم یا نه...ولی �یتونم هم بخاطرش �ونم شاید اصال دوسم نداشته 

 !...باشه

 !اشک توی چشم هام جمع شده بود

 !اا...ایشا¶ درست میشه نگران نباشترالن بغلم کرد و گفت:نبینم گریه کنی هاا 

 !خدا کنه-من

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

اوووف ُمردم از خستگی...!تازه از بیرون برگشته بودم....لباس هام رو دراوردم و با خستگی خودم رو 
روی تخت انداختم!بچه ها کلید کردن بربنم بیرون که حال و هوام عوض بشه...اصال نفهمیدم کی 

خآاب ناز بودم که یهو حس کردم مچ دستم اسیر شده،اومدم برگردم به پهلو بخوابم  خوابم برد!توی
که نشد!چشم هام رو باز کردم کن با صورت عصبانی حمید رو به روشدم،از ترس چنان جیغی کشیدم 

جام  که گوشم کر شد.با صدای جیغم از خواب بیدار شدم...صدای رعد و برق کر کننده بود...تو
ای در رو شنیدم،میرتسیدم برم بیرون و اون عوضی باشه...!صدای پارسا رو میلرزیدم!صد

 ............شنیدم:نیلوفر...؟نیلوفر خوبی؟باز کن در

وقتی فهمیدم اونه دوییدم بیرون و در رو باز کردم.پارسا اومد تو.صورتم از اشک خیس شده بود.شونه 
 هام رو گرفت و گفت:چیشده؟حالت خوبه؟؟؟

ونم گفتم:خ...خواب اون...اون عوضب رو دیدم،میخواست....میخواست....صدای رعد و با صدای لرز 
مانع حرفم شد و باعث شد یه جیغ بنفش بکشم!رسم رو تو سینش پنهون کرد.یه حس آرامش و  برق

امنیت رسارس وجودم رو فراگرفت.اره این حس رو دوست داشتم...مثل یه پر بلندم کرد ومن رو روی 
بودم.زیر گوشم نجوا گونه گفت:تا وقتی من پیشتم کسی �یتونم بغلشهمچنان تومبل نشوند...

دوست داشتم،نفس هاش که زیر  اذیتت کنه!تو جام لرزیدم.اره صداش رو که بهم آرامش میداد رو
 گوشم زمزمه میکرد رو دوست داشتم.من کل وجود این مرد رو دوست داشتم.آره حسم عشق

ش جدا بشم.انگار صدای درونم رو شنید،چون دستاش رو دور کمرم سفت تر بود...!دوست نداشتم از 
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کرد.بعد از چند دقیقه من رو از خودش جدا کرد و گفت:حالت بهرته؟آروم شدی؟میخوای برات قرص 
 آرام بخش بیارم؟؟؟

میخواستم بگم صدات،آغوشت و چشaت واسم یه دنیا آرامشه ولی نگفتم ولی به جاش گفتم:آره 
 .لی میرتسم....میرتسم دوباره خوابش رو ببینم!اون کابوس لعنتی gوم شد این رشوع شدبهرتم،و 

.روش رو اونور نگاهم رو تو نگاهش دوختم.ناخودآگاه یه قطره اشک از چشمن ریخت.چشaش لرزید
 ....کرد و گفت:گریه نکن نیلوفر....نکن...یهو دیدی

ت:دراز بکش.می مونم تا خوابت بربه..به حرفش دیگه چیزی نگفتم و رسم رو انداختم پایین که گف
گوش دادم و روی مبل دراز کشیدم.چشم هام رو بستم ولی سنگینی نگاهش رو روی خودم حس 
کردم.یهو یاد سهیل و حرف هاش افتادم.االن بهرتین موقعیته که بهش بگم.چشم هام رو باز کردم و 

 .حمل ندارم،میخوام برمگفتم:تا چند روز دیگه دعوت نامه میرسه دستم.دیگه ت

با تعجب و عصبانیت نگاهم کرد و با تن صدای تقریبا بلندی گفت:من �یدونم اونور چی داره که 
 میخوای بری؟هان؟

 .من هم با تعجب نگاهش کردم و گفتم:�یدونم میخوام از اینجا فرار کنم

 ....بگم برای کی نفسش رو فوت کرد و گفت:من که میدونم برای چی میخوای بری...البته باید

 !چی میگی؟؟؟من میخوام از اینجا و آدم هاش که عذابم میدن فرار کنم-من

با عصبانیت بلند شد و گفت:و بری و پیش سهییییل خااان خوش باشی؟!باشه برو به من ربطی 
 .نداره،نباید دخالت کنم.خدافظ

بزنم؟چرا انقدر عصبانی  و در رو کوبید و رفت....واقعا رفت؟!چرا اینطوری کرد؟چرا نذاشت حرف
بود؟نکنه فکر کرده من بخاطر سهیل میرم؟!باورم �یشه برای اولین بار رسم داد زد؟خب من االن از 
این رفتارات چی برداشت کنم؟!ولی باید مطمنئ باشه که جواب همه ی اینهارو بهش میدم.بابای من 

 !....سا فروزانفرررمیگیرم آقای پارررر ...حالت رورسم داد نزده بود که این زد

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

 صبح با صدای زنگ اف اف بیدارشدم.تصویر یه مرد بود،آیفون رو برداشتم:بله؟
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 !پستچی هستم-مرد

 ...بفرمایید باال-من

مانتو پانچم رو کشیدم تنم و یه شال هم انداختم روی رسم!اسانسور ایستاد و مرد پستچی اومد 
 .بیرون

 .رو امضا کنیدبرای شaست!لطفا اینجا پستچی:روز بخیر...این بسته

 .ممنون-من

وبسته رو گرفتم و روی اون برگه رو امضا کردم...و اودم تو.بسته رو باز کردم.همونطور که حدس 
میزدم دعوتنامه سهیل بود.دیگه همه چی ردیفه و میتونم برم،فقط مونده حال تو رو بگیرم آقا 

بگیرم و رفتنم رو اعالم کنم و توی این همونی خونواده ی پارررسا...تصمیم گرفتم که یه مهمونی 
پارسا و خودش رو هم دعوت کنم!باید یه زنگ به نگار بزنم...اومدم رو اسمش کلیک کنم که خودش 

 !زنگ زد.چه حالل زاده

 سالم،خوبی؟-من

 سالم،خوبم.توخوبی؟-نگار

 !مرسی...داشتم زنگ میزدم بهت...میخواستم یه چیزی بهت بگم؟-من

 ...وااای نیلوووو...این هارو ول کن �یدونی چی شده که-نگار

 چیشده مگه؟؟؟-من

دیشب خاله ژاله زنگ زد خو�ون و قرار خواستگاری گذاشت برای امشب....واااای �یدونی چه -نگار
 ....حالیم که

 ....جدی میگی؟؟؟چه خوووب!ولی خیلی هولی ها-من

 !گلی نصیبشون بشهخیلی هم دلشون بخواد عروس به این -نگار

 !اوه اوه...هندونه هات نیوف�؟-من
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نه حواسم هست...من دیگه برم...برم واسه شب حارض بشم کلی ذوق دارم.اصال �یدونم چی -نگار
 .بپوشم فعال بای

 ...بای-من

و گوشی رو قطع کردم.نچ نچ نچ اصال پاک یادم رفت میخواستم غذیه مهمونی رو بگم هااا،از بس 
 !حرف زد!فعال رسشون شلوغه بزارمش برای بعد فعال وقت دارم که این نگار

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

 خب زود بگو ببینم چی شد؟-من

هیچی دیگه رفتیم تو اتاق مثال صحبت هامون رو کردیم بعد قرار شد پنجشنبه بیان برای تعیین -نگار
 .روز عقد

 به همین زودی؟؟؟؟؟؟-ترالن

 !...از خداشون بود...ماهم که اوکی رو دادیمآره دیگه...بزرگ ترهامون که -نگار

 .وااااای مبارک باشه-من

 !مرسی...ایشا¶ تو هم از ترشیدگی در بیای-نگار

عزیزم من فعال قصد ازدواج ندارم.میخوام برم اونور کیف دنیارو بکنم نه مثل شa کهنه بچه -من
 !بشورم

 !م،نگار هم که پنجشنبه تازه صیغه میکنناوووووه حاال کو تا بچه؟!ما که فعال صیغه خوندی-ترالن

 ....باالخرررره-من

 حاال ببینم....حدی جدی میخوای بری؟-نگار

 !آره تصمیمم رو گرفتم،ولی قبلش یه حالی من از این بگیرم-من

 بابا حاال مگه چی گفته؟-ترالن

 رسم داد زد میفهمی؟اصال به اون چه ربطی داره؟-من
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اره،فکر کرده تو بخاطر سهیل میری و سهیل رو میخوای قاطی خب من میگم شاید دوستت د-نگار
 !کرده

 .اصال هرچی....من حال این رو نگیرم نیلوفر نیستم-من

 .لج نکن با زندگیت-ترالن

 ...بیخیال فعال...حوصلش رو ندارم-من

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

 !وااااای نیلو اون لباس بنفشه چه خوشگله....بیا بریم-ترالن

همراهش رفتم.این روز ها حوصله خودم رو هم ندارم!امروز به زور ترالن باهاش  با بی حوصلگی
 !اومدیم خرید البته مثال...خودم هنوز چیزی نخریدم،�یشه نخرم باالخره عقد دوستمه دیگه �یشه

 .به ترالن که لباس رو پوشیده بود نگاه کردم

 چطوره؟-ترالن

 ...قشنگه بهت میاد برش دار-من

 ...قشنگه!تو هم بگرد ببین چیزی خوشت میاد؟لباس های شیکی دارهآره -ترالن

در رو بست و رفت تو من هم رفتم بقیه لباس هارو ببینم.بینشون یه لباس مشکی چشمم رو گرفت.تا 
روی رون بود،آستین حلقه ای بود ولی یغش کیپ بود و روش پره نگین بود و یه کمر بند هم که 

..در عین سادگی زیبا بود.رو کردم به فروشنده جوونی که واستاده روش نگین بود دور کمرش بود.
 .رو به من بدید «...»بود گفتم:ببخشید،از این سایز

 !ترالن که از اتاق پرو اومده بود بیرون گفت:�یپوشیش؟بپوش ببین بهت میاد؟

 !فروشنده:من ندید میگم تو تنشون عالی میشه

 !کرد.پول لباس هارو حساب کردیم و اومدیم بیرونیه نگاه بد بهش کردم که خودش رو جمع 

 آرایشگاه کجا میری تو؟-ترالن
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 .با نگار قراره بریم،گفت به تو هم بگم-من

 ترالن با جیغ جیغ گفت:االن میگنننننن؟؟؟

 ...حاال که فهمیدی-من

 .چته تو؟از کِِی این شکلی؟بابا ولش کن این پرسه رو زندگیت رو بکناه نیلو-ترالن

 و گفتم:تو دیگه چرا این حرف رو میزنی؟؟؟ برگشتم

 !برای اینکه این چند وقت همش تو خودتی،آرومی،حرف �یزنی-ترالن

 .ول کن حوصله ندارم-من

 ...تا یه چیزی هم میگم میگی حوصله ندارم-ترالن

 !سوار شو انقدر روضه نخون-من

و قرار شد صبح بیام تا باهم بریم خونشون پیاده کردم ماشین رو روشن کردم و راه افتادم...ترالن رو
با ریموت باز کردم و وارد شدم.ماشین رو پارک کردم.منتظر آسانسور شدم آرایشگاه.در پارکینگ رو

که دیدم پارسا از سمت البی که فکر کنم پیش نگهان بود با اخم داره میاد.اخم های من هم رفت تو 
آسانسور هم رسید.بدون اینکه نگاهش کنم  هم!ولی روم �یشد سالم ندم.به من که رسید همزمان

 .گفتم:سالم

حس و وارد آسانسور شدم.اون هم رسد تر از من جواب داد.توی آسانسور بودیم.سنگینی نگاهش رو
کردم.سکوت بدی بود دوست داشتم فرار کنم...!یهو گفت:کار های رفتنتون چی شد؟آقا سهیل ردیفش 

 کردن؟

 .وتنامم اومده،ویزا هم گرفتم برای پونزده روز دیگه بلیت دارممغرور نگاهش کردم و گفتم:بله.دع

یه لحظه خشکش زد!!!به وضوح پریدن رنگش رو حس کردم ولی چرا؟؟؟خب اگه دوستم داره چرا 
امیدوارم خوش بگذره و موفق باشید!به آققققا سهیل -�یگه؟!ولی فوری نقاب بی اهمیتی زد و گفت

 .هم سالم برسونید
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گفتم:چشم.رسیدم حتa سالمتون رو به سهیل اده شد،من هم پشتش اومدم بیرون واز آسانسور پی
 !ججججان میرسونم

 .گفت:خدافظبا حرص در رو باز کرد و

 !خدافظ-من

 !آخیییییش یکم خالی شدم.بچه پرو

 !خوردم و فوری خوابیدم که صبح بتونم بلند بشمشب یه شام حارضی یعنی کالباس و مخلفاتش رو

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

 .....ادامه

با صدای آالرم گوشیم از خواب بلند شدم.رسیع یه لباس هایی رو که از شب آماده کرده بودم رو 
برداشتم،کفش های پاشنه بلند نقره ایم رو هم گذاستم توش و بدون اینکه چیزی بخورم یا آرایشی 

ودیم.در رو زدیم و باهم رفتیم داخل و با کنم رفتم بیرون...سه ربع بعد با ترالن جلوی آرایشگاه ب
یکی از آشناهامون بودن و ما سه تا همیشه میومدیم پیششون خوش و مریم جون و شاگرداش که 

 .بش کردیم

 پس نگار کو؟-ترالن

توی اتاقه تا آخر کارش بیرون �یاد.شa هم سعی نکنید برید تو چون مریم »:یکی از شاگرد ها«بنفشه
 !�یزارهجون به هیچ وجه 

 ...تسلیم...چشم �یریم-ترالن

خالصه خود مریم جون رفت تا نگار رو درست کنه و ما هم نشستیم زیر دست شاگرد هاش که 
درستمون کنن.گفتم که آرایشم مالیم باشه و به لباسم بیاد.یک ساعت و نیم بعد کار هردومون gوم 

من به سارا همونی که درستم کرده  شد.بنفشه داشت برای ترالن ناخن هاش رو طراحی میکرد که
 .بود گفتم:برای من هم طراحی کن

 !چه عحب خودت طراحی نکردی-سارا
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 .حوصله نداشتم-من

 ...اوووه-سارا

خالصه کارم که gوم شد،بلند شدم و جلوی آینه وایستادم.واقعا خوشگل شده بودم...رژگونه و رژ 
شت تر میکرد،با یه سایه کرم رنگ که مات نارنجی خورشنگ،خط چشم،ریمل که چشم هام رو در 

زیاد معلوم نبود و فقط یه هاله کوچیک ایجاد کرده بود که تهش یکم مشکی قاطیش بود!حسابی 
خوشم اومده بود،واقعا گل کاشته بود.برگشتم و به ترالن نگاه کردم،اون هم آرایشش مات و تقریبا 

 .بنفش بود

 ....ی gوم میشیم اونوقت به عروسی �یرسیم هاااهم خودت رو خوردی هم من رو قورت داد-ترالن

 .خوشگل شدی-من

 ...تو بیشرت توله-ترالن

 !اومد و در گوشم گفت:من که دخرتم جذبت میشم دیگه ببین پارسا چی بشه

هوووف یعنی به من توجه میکنه؟!این چند وقتی که اینجاام دوست دارم باهاش خوب باشم ولی 
یستم که ببینم کسی طعنه میزنه من الل بشم چیزی نگم!حالت رو خودش خراب کرد.من هم آدمی ن

میگیرم حتی اگه دوستم داشته باشی!هنوز از اینکه پونزده روز دیگه میرم کسی خرب نداره حتی ترالن 
 .و نگار،فقط پارسا میدونه!البته عمو و زنعمو هم به واسطه سهیل میدونن

خوشگل شده بود.رفتم بغلش کردم و دم گوشش با ورود نگار به سالن همه دست زدن...واقعا 
 !گفتم:مبارک باشه خواهری خیلی خوشگل شدی خاک بر رست

 !نگار با خنده گفت:یعنی ابراز احساساتت از پهنا تو حلقم

 !خواهش میکنم....اختیار دارین-من

 !آقا دوماد اومدن بدو برو-مریم جون
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از اینکه اعالم کردن فیلم gوم شد ماهم رفتیم  فقط نگار رفت بیرون که فیلم بردار فیلم بگیره بعد
جلوی در.سپهر وایستاده بود.اول ترالن رفت جلو سالم کرد و سپهر هم درگوشش یه چیزی گفت که 

 نشنیدم فقط دیدم ترالن رسخ شد!من هم رفتم جلو و گفتم:سالم،خوبی؟

 سالم نیلو،خوبم تو خوبی؟-سپهر

 !عالی-من

 .ا با ما بریمماشینت رو پارک کن بی-ترالن

 .نه تری تو برو من با ماشین خودم میام-من

 .راست میگه دیگه تنهایی بیا با ما بریم-سپهر

 .نه بچه ها من رس راه جایی کار دارم شa برید-من

خالصه با زور راضیشون کردم که برن...چه کاری؟!هیچ کاری نداشتم!دو تا ماشین دنبال عروس راه 
 ...افتادیم،من و ترالن و سپهر

رفتیم باغ تا عکس و فیلم بردارن...خالصه به زور مارو راه دادن.بعد از باغ راه افتادیم سمت 
تاالر...وقتی رسیدیم من و ترالن زودتر رفتیم که لباس هامون رو عوض کنیم...عقدش مخطلت 
 بود.رفتیم توی رختکن و لباس هامون رو عوض کردیم و رفتیم سمت مهمون ها...از دور خونواده

دیدم،خودش هم بغلشون وایستاده بود.اول رفتیم و به خاله پری و آقا احسان تربیک پارسا اینا رو
گفتیم و به سمت خاله گلناز رفتیم وخوش و بش کردیم...اعالم کردن که نگار و باراد دارن میان.صدای 

شدم که دست و جیغ وسوت بود که میومد!وقتی باراد و نگار رو پیش هم دیدم انقدر خوشحال 
همه ی دغدغه هام رو فراموش کردم.رفتم باالی رسش تا قند بسابم...وقتی براس سومین بار خطبه 

میدادن و خواهر خاله پری رو خوند،باالخره بله رو داد.همه دونه دونه میومدن و کادو هاشون رو
باراد و نگار بود اون هارو نشون میداد.رفتم جلو و کادوشون که یه دوتا پالک زنجیر که به اسم های 

رو دادم بهشون که کلی هم تشکر کردن!واقعا هردوشون رو دوست دارم و ازاینکه به هم رسیدن 
خیلی خوشحاm!ولی خوشحالیم موقتی بود تا وقتی که چشم تو چشم پارسا شدم...گوشه ای از سالن 

گاه کرد.اعصابم محو من بود،اما وقتی دید من نگاهش میکنم،یک طرف دیگه رو نوایستاده بود و
،همه ی انرژیم رفت!�یدونم چرا نگاهش با همیشه فرق داشت.پاکه پاک دوباره به هم ریخت
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بود!بزن و برقص رشوع شد و جوون ها ریخ� وسط...ولی من گوشه ای از سالن نشسته بودم که 
شه هااا..چت صدای ترالن رو شنیدم که درگوشم بلند حرف میزد:پاشو بیا وسط دیگه...نگار ناراحت می

 شده؟

از سوال و جواب ها راحت کنم بلند شدم و با ترالن رفتیم وسط.هه آقا حمید  برای اینکه خودم رو
با یه دخرت مو طالیی که آرایش غلیظی هم کرده بود میرقصید...با چشم دنبالش گشتم.اون هم گوشه 

ن وسط...مردونه و قشنگ ای از سالن نشسته بود و با سارا حرف میزد.دوتاشون بلندشدن و اومد
 !میرقصید قبال باهاش رقصیده بودم

 .اوووی خوردی پرس مردم رو بسته انقدر تابلو بازی درنیار-ترالن

به خودم اومدم و با اشاره ی دست بهش گفتم یواش تر میشنوه...نوبت رقص عروس و دوماد شد،همه 
م.اصال این دوتا برای هم آفریده رف� کنار و اون دوتا اومدن وسط...غرق رقص زیباشون شده بود

شدن!بعداز یه آهنگ که تنهایی رقصیدن،موج جمعیت و شاباش بود که اومد وسط جمعیت...!حسابی 
گرمم بود و اون وسط احساس خفگی میکردم.از سالن اومدم بیرون تا یکم هوا بخورم...زیر یه درخت 

؟چرا وم �یکنه؟!اومد سمتم.....همین وایستادم.از دور پارسا رو دیدم.اه چرا من هرجا میرم هست
 ....طوری زمین رو نگاه کردم،صداش رو شنیدم که گفت:میخواستم یه چیزی بهت بگ

گوشیم حرفش قطع شد.سهیل بود،چه بی موقع!گوشی رو برداشتم برای اینکه حرصش با صدای زنگ
 رو دربیارم گفتم:سالم سهیل جونم؟:چطوری؟

 .ون شدی توبه به سالاام....چه مهرب-سهیل

بعله دیگه...کم پیش میاد پس استفاده کن.قشنگ رسخ شدنش رو حس میکردم...نفس هاش تند -من
 .شده بود

 .آره دیگه چند روز دیگه اونجاام-من

کسی سوال پرسید؟خودم میدونم اینجایی دیگه.زنگ زدم بگم از طرف من به اون باراد و نگار -سهیل
 .د زنگ میزنمتربیک بگو حاال خودمم بعدا به بارا

 !آهان...باشه...کاری نداری پس؟من برم مجلس gوم شد-من
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 .نه دیگه برو خدافظ-سهیل

 .بابای-من

 گوشی رو قطع کردم.با حرص نگاهم کرد که گفتم:شa کاری داشتی؟؟؟

 !نخیر،بفرمایید تو محلس gوم شددد-پارسا

که از رابطم با سهیل عصبی  خونرسد نگاهش کردم و از بغلش رد شدم...خدایا یعنی دوستم داره
میشه؟!خب اگه دوستم داره چرا چیزی �یگه؟نکنه االن اومده بود همین رو بگه؟ای لهنت به من...اگه 
با سهیل اونطوری حرف �یزدم شاید میگفت!خدایااااا چقدر من بدشانسم...خب حاال اصال از کجا 

ی درگیر رفتم توی سالن.داش� معلوم میخواست اعرتاف کنه؟!خب پس چی میخواست بگه!با فکر 
 شام میدادن ترالن تا من رو دید دستم رو کشید و گفت:کجایی سه ساعته؟؟؟

 .گرمم بود بیرون بودم-من

 جالب اینجاست تو نیستی،پارسا هم پشتت غیب میشه.پیش تو بود؟-ترالن

 .آره-من

 چی میگفت؟-ترالن

 !بعدا میگم االن حسش نیست-من

اده پارسا اینا و ترالن اینا بودن نشستیم.تازه باهم آشنا شده بودن و گرم رفتیم و رس میز که خونو 
 .گرفته بودن!مشغول شام شدیم.شام رو که خوردم رفتم پیش نگار و باراد

 .اه بسته دیگه چقدر میخورید؟!همش هم نیششون بازه یکم سنگین باشید-من

 !میخواستیم ببینیم فضوملون کیه؟-باراد

 ...جشنت رو خراب کنم همین جا دنبالت کنم دور سالن بچرخو�ت هاااباراد کاری نکن -من

 .هرسه مون خندیدیم و باراد گفت:واال از تو بعید نیست
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خالصه رفتم رسجام نشستم.بعد از تاالر قرار بود بریم خونه ی مادر عروس،خاله پری و اونجا بزن و 
ناراحت میشد...!سوار ماشینم شدم و  برقص کنیم.حالش رو نداشتم برم ولی باید میرفتم چون نگار

دنبال ماشین عروس راه افتادم...همه سعی داش� بیان بغلشون ولی ماشین من و سپهر بغلشون بود 
و �یزاشتیم کسی بیاد.بعد از دور دور تو خیابون ها رسیدیم خونه ی نگار اینا... یه راست رفتم تو و 

خوشحال یود �یدونست چیکااار کنه!صدای باند ها خونه  از خاله یه لیوان آب گرفتم.خاله ژاله انقدر
رو میلرزوند...جوون ها هم که جوگیر شده بودن ریخته بودن وسط و داش� خودکشی میکردن.من 
و ترالن هم رفتیم و حسابی تخلیه ی انرژی کردیم!دیگه واقعا پاهام داشت خورد میشد...!کم کم جو 

ن هم که جز آخرین نفرات بودم خداحافظی کردم و سوار خوابید...و بقیه رفع زحمت کردن...م
بود اگه gاس سهیل و نگاه های خیره پارسا رو غلط گیر ماشین شدم و ِد برو که رفتیم!شب خوبی

گ پارک کردم...پارسا هم تازه اومده بود.پیاده شدم و بدون هیچ توجهی بگیریم!ماشین رو توی پارکین
�وندم و رفتم باال....تقریبا بین طبقه پنجم وششم بود فک کنم،یهو  به سمت آسانسور رفتم...منتظرش

آسانسور ایستاد.قلبم تند تند میزد.چرا اینطوری شد!دوباره و صد باره دکمه دهم رو فشار دادم ولی 
هیچ تغییری نکرد...یهو برق آسانسور قطع شد که جیغ بنفشی کشیدم...داشتم از ترس سکته 

دم برس...داشتم دیوونه میشدم،در حد مرگ ترسیده بودم و بدنم داشت میکردم!خداااایا به دا
میلرزید.یهو یاد پارسا افتادم همه جارو تار میدیدم...گوشی رو از کیفم به زور در آوردم و شaره 

 پارسا رو گرفتم،صدای رسدش پیچید تو گوشی:بله؟؟؟

 .....با gام توانم جیغ کشیدم:پارساااا تروخدا بیااااا

 !...شده بود:چیشده؟کجایی نیلوفر؟هااان؟حرف بزن لعنتیهول 

 ....با ته مونده های جونم گفتم:آسانسور گیر کرده طبقه

بدنم شل شد و افتادم روی زمین چشم هام �یدید داشتم سکته میکردم...صداش رو میشنیدم توی 
میکنم یه ربعی  گوشی داد میزد ولی توانی نداشتم که کوشی رو بردارم!خدابا فقط برسونش!فکر

گذشت که حس کردم آسانسور حرکت کرد...و بعد ایستاد...با چشم های نیمه بازم دیدمش،اومد 
 جلوم زانو زد:نیلوفر...نیلوفر خوبی؟

 رسم رو تکون دادم...مردم بیرون جمع شده بودن.به ی مرده گفت:میشه یه لیوان آب قند بیارین؟
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و من هم خوردم حاm بهرت شده بود ولی رسگیجه داشتم.به مرده رفت و با یه لیوان برگشت.داد دستم 
 !گرفت و گفت:کجا میری؟با اسانسور بریم حالت خوب نیستزور بلند شدم که پارسا اومد و بازوم رو

 !�یرمم دیگه سوار آسانسور �یشم....مردم و زنده شدم-من

 .با کمک پارسا از پله ها اومدیم باال

 ...خیلی ممنون اگه نبودی-من

 هیس...کاری نکردم!فقط....؟-پارسا

 فقط چی؟؟؟-من

 .من.....میخواستم که.......هوووف هیچی شب بخیر-پارسا

 !شب خوش-من

در رو بستم...اه چی میخ،اد بگه هی �یگه؟! با ذهنی خسته و تنی خستهدتر رفتم و لباس رفتم تو و
درگیری فکری که داشتم،باالخره با هام رو عوض کردم،آرایشم رو شستم و روی تخت ولو شدم و

 !خوابم برد

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

 چییییییییی؟دیوونه شدی؟-نگار

 ما االن باید بفهمیم؟حاال که نه روز دیگه میری؟-ترالن

 !گفتم میخواستم عقد نگار gوم بشه بعد بگمبچه ها ببخشید که دیر-من

 فکر میکنی میتونی اونجا دووم بیاری؟آخه من به تو چی بگم،میخوای بری اونجا بگی چند َمنه؟-نگار

 پس پارسا چی؟انقدر میگی دوسش دارم اینه پس؟-ترالن

هنوز هم میگم دوستش دارم.ولی از اون مطمنئ نیستم،میدونه که نه روز بیشرت وقت ندارم اگه -من
 !دوستم داشته باشه میاد میگه فقط همین راه رو دارم

 !گم حرف خودت رو میزنی از بس که لجبازیواال �یدونم چی بهت بگم؟!هرچی می-نگار
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 !راه دیگه ای جز این ندارم که ازش اعرتاف بگیرم-من

 اگه اعرتاف نکرد چی؟میخوای یه عمر بری اونجا؟-ترالن

 !اگه اعرتاف نکرد یعنی دوستم نداره دیگه...میرم که دیگه نبینمش-من

 ......خل شدی بخدا-ترالن

 دیگه کی میدونه؟-نگار

 !بابابزرگ صحبت کرده،اون هم قبول کرده،چند وقت دیگه خودش هم میخواد بیاد اونورعمو با -من

 جدا؟؟؟-ترالن

 ...آره-من

 ...گرفتی و هیچ کس �یتونه تصمیمت رو تغییر بده به جزپس همه چی جوره و تصمیمت رو-نگار

 ....آقا پارسا-ترالن

 ...بچه ها خر نشید برید بهش بگید هااا-من

 !با �یگیمنرتس با-ترالن

 ....خالصه بگم هااا-من

ولی  بچه ها بلند شدن که برن قرار بود با سپهر و باراد برن دور دور...به من هم گف� باهاشون برم
 !حسش نبود اون ها هم جفت بودن گفتم بیخیال خودتون برید

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

و بدون حس وحال خریدم...هر روز  چیز هایی که نیاز داشتمنه روز مثل برق و باد گذشت...!لباس و
بدتر از دیروز میشدم!پارسا هرشب دیر میومد و من فقط دوبار تونستم ببینمش..میتون غم رو توی 
چشم هاش ببینم ولی وقتی خودش چیزی نگه �یتونم کاری کنم،غرورم برام مهمرت از همه 

له ژاله هم کمکشون کردن آلی من خاچیزه...ترالن و نگار حسابی رو مخم راه رف�،هرچد خاله زری و
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مرغم یه پا داره.فقط یه نفر میتونه نظرم رو تغییر بده که اون یه نفر باید یه بار دیگه ازم بخواد که 
 !نرم

همه تو فرودگاه جمع شده بودن.....خاله زری،عمورضا،خاله ژاله،عمو فرها،باراد،سپهر،ترالن،نگار و 
 !خونواده هاشون

 !ای همشون تنگ میشهاز همین االن دm بر 

همه هس� غیر از اونی که من میخوام..حتی ازش خداحافظی هم نکردم.میدونست امشب میرم ولی 
من شب تا صبح بیدار بودم ولی نیومد خونه...دونه دونه بغلشون کردم و بهشون دست دادم...خاله 

 ...هام گریه میکردن

 !کننبسته خاله هااااا.....پشت رس مسافر که گریه �ی-من

 خاله ژاله اشکش رو پاک کرد و گفت:�یشد نری خببب؟؟؟

 راست میگه دیگه...تو نباشی دیگه من کی رو حرص بدم؟-باراد

 ....خانومت رو-من

نگار اشکش رو پاک کرد و گفت:االن هم ول �یکنید و دوباره من رو بغل کرد،بوسش کردم و 
 !گفتم:انقدر خودت رو اذیت نکن عزیرم

 ...کردم ترالن هم بغلش

 .....باالخره صدای اون کسی که منتظرش بودم اومد:مسافرین محرتم،مقصد

چمدو�درو برداشتم و بادست از همشون خداحافظی کردم!رفتم باالی پله برقی......دm بد گرفته 
بود...بغض داشتم!چرا خوشحال نبودم؟!مگه منتظر این روز نبودم؟!یه لحظه بین جمعیت یه نفر رو 

 !یدم!خیلی شبیه پارسا بود...ولی نه امکان نداره اون باشهاز پشت د

***************** 
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چمدونم رو تحویل گرفتم و قدم برداشتم.از دور سهیل رو دیدم با دخرتی که کنارش ایستاده بود...اون 
هم من رو دید و برام دست تکون داد.به سمتشون رفتم که سهیل من رو کشید توی بغلش و 

 .چطوری آبجی شیطونه؟گفت:سالااام..

 !لبخند مصنوعی زدم و گفتم:سالم...خوبم ولی مثل اینکه تو بهرتی

 «سالم عزیزم»hello my dear:و به فرانک اشاره کردم.رو کردم بهش و گفتم

رشمنده دیگه «صورت ناز و ملوسی داشت،با صدای نازک و پر انرژیش گفت:سالم...شa خوب هست؟
 «�بچمون فارسی زیاد بلد نیست

 !ممنونم...توخوبی؟پس بلدی فارسی حرف بزنی-من

 .من خوب هستم،بله یک کم بلد هستم-فرانک

 ...حاال بیاید بریم بعدا بیشرت باهم آشنا میشید-سهیل

 .سهیل چمدونم رو برداشت و راه افتادیم سمت در ورودی...سوار ماشینش شدیم

 سهیل خونه چیشد؟؟؟-من

شدست...اسرتاحت کردی میربم نشونت میدم دوست نداشتی دیزاینش رو عوض آمادست...مبله -سهیل
 .کن

 .مهم نیست...من رو برسون اونجا خسته ام-من

با تعجب گفت:چرا انقدر بی حوصله ای؟حاال یه چند روز خونه من باش یه چهار جا رو یاد بگیری 
 .بد �یگذره

 !یستسهیل راست گفت...بریم گردش...پاریس شهر زیبای-فرانک

 !با لبخند گفتم:من تازه از سفر اومدم خسته ام،یه روز میزاریم واسه گردش و تفریح گلم

 .هرطور راحت هستی-فرانک

 سهیل بریم خرید برای توی یخچاm؟من االن برم چی بخورم؟-من
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االن میریم رستوران یه ناهار دبش میخوریم بعد میریم خونه رو میبینی،همه چی هم تو -سهیل
 !ت گرفتمیخچال هس

 !دستت درد نکنه همهی زحمت ها افتاد گردن تو-من

 !اختیار داری...یه آبجی که بیشرت نداریم-سهیل

 !من فدای داداشم بشم-من

توی رستوران اصال نفهمیدم چی خوردم.هنوز نیومده دm برای ایران تنگ شده!هوووف یعنی االن 
شده...اه ای کاش هیچوقت به حرف ترالن پارسا چیکار میکنه؟فهمیده اومدم اینجا؟دm براش تنگ 

 !گوش �یدادم و اونروز نرفته بودم پیشش مشاوره

 با صدای سهیل به خودم اومدم:عه.......نیلوفر؟

 ها؟بله؟-من

 ...کجایی تووو؟سه ساعته دارم صدات میکنم-سهیل

 بخشید حواسم نبود.کاری داشتی؟-من

 ای یه چیز دیگه سفارش بدی؟چرا با غذات بازی میکنی؟خوشمزه نیست؟میخو -سهیل

 .نه نه میخورم-من

مشکوک نگاهم کرد ولی چیزی نگفت...بعد از خوردن غذام که واقعا به زور خوردم که سهیل شک 
 !نکنه،رفتیم تا خونم رو ببینیم

aسهیل زد رو ترمز و گفت:بفرما اینم از منزل ش... 

طبقه بود.با آسانسور رفتیم طبقه  هرسه مون پیاده شدیم.سهیل در رو باز کرد.یه ساختمون شش
چهارم.سهیل کلید انداخت و در رو باز کرد.رفتیم تو...خونه شیکی بود هم ساختش هم چیدمان و 

 ...وسایل هاش
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از در که میرفتی تو یه راهرو کوچیک بود که سمت راستش پذیرایی بود با مبل های راحتی فیروزه 
چوبی که دکوری های جالبی داش�.کاغذ دیواری های طالیی ای و فرش فیروزه ای طالیی.میز تلوزیون 

که رگه های مشکی داشت هم روی دیوار خود�ایی میکرد.آشپزخونه هم با کابینت مشکی سفید 
براق تزیین شده بود.دوتا اتاق داشت که یکیش برای مطالعه بود و قفسه کتاب و میز کامپیوتر داشت 

 .و سفید تزیین شده بود.خیلی قشنگ بود و یکی هم اتاق خواب که با رنگ یاسی

 چطوره خانوم؟-سهیل

 !عالیه سهیل سلیقت حرف نداره-من

 .زیبا هست»خیلی«اینجا کیلی-فرانک

 ...مرسی-من

 !خب دیگه ما میریم شب میایم دنبالت میریم که اینجا رو بهت نشون بدیم-سهیل

 ...باشه...ولی خب حاال میشستید-من

 !احت کننه دیگه تو هم اسرت -سهیل

بعد از اینکه دوتاشون خداحافظی کردن  و رف� رفتم و توی یخچال هم دیدم همه چی بود ولی االن 
فقط آب میخواستم.یه شیشه با یه لیوان کوچیک برداشتم و رفتم توی اتاق...یکم ازش خوردم که 

خواب داد میزنه التهاب درونم رو کم کرد.با فکری دگیر بالخره خوابم برد...خواب دیدم یه نفر تو 
وازم کمک میخواد...خیلی تاریک بود...رفتم جلو که پارسا رو دیدم که انگار نفسش گرفته و داره 
رسفه میکنه....کم کم کبود شد،با جیغ رفتم سمتش میخواستم دستش رو بگیم که از خواب پریدم.بدنم 

چه خوابی بود من  خیس عرق بود!یکم از ب ریختم و خوردم...لیوان تو دستم بود.خدایا این
دیدم؟!دm خیلی شور میزد و �یدونستم چیکار کنم...با فکر کرن به خوابم هم بدتر میشد...یهو متوجه 
دستم شدم و جیغ کشیدم...لیوان رو انقدر فشار دادم که توی دستم شکست و خون افتاد!رسیع 

داشتم و دستم رو با پاشدم و رفتم دستشویی،خدارو شکر جعبه کمک های اولیه اونجا بود.برش 
بتادین شستم و باند پیچی کردم...کف اتاق رو هم که از شیشه خورده و خون پر بود gیز کردم...ای 

 وااااای حاال به سهیل چی بگم؟؟؟

******************* 
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 !سهیل جان خسته ام امشب اگه میشه بزار برای یه موقع دیگه-من

 .ستگیت هم در بیاد.به فرانک هم میگم بیادباشه،برای فرداشب قرار میزارم که خ-سهیل

 ...آخه-من

آخه نداره...مگه �یخوای اینجاها رو یاد بگیری؟مگه برای گردش و اینکه حال و هوات عوض -سهیل
 بشه نیومدی اینجا؟پس چرا میگی نه؟

 .هیچی...فرداشب بیاین دنباm-من

 .خیلی خب.کاری داشتی زنگ بزن-سهیل

 .باشه،خداحافظ-من

 .بای-سهیل

 هووووف ببین چجوری رفتار کردم که این هم فهمیده یه مرگم هست!لب تابم رو برداشتم و روی
 ...«پایین بعد از این پارت براتون میزارم«کلیک کردم...»بغلم کن از تتلو«آهنگ 

چرا او�وقع گریه کردم؟بخاطر یه پرس؟اون هم من؟خب دلتنگش بودم...به خودم که �یتونم دروغ 
،نیلوفر گف� هاش،برای غیرتی بودن وز نیومده دm براش یه ذره شده!دm برای اخaشبگم هن

هاش...ای کاش بازهم بشه بهش بگم دکی و اون مثل اونروز تو مطب برام بخنده!خدایاااا یعنی 
دوست داره یا میخواست من رو متقاعد کنه که پیش فرنوش نقش  اونروز راست گفت که یکی رو

به  ایا دارم دیوونه میشم...آهنگ رو قطع کردم و رفتم سمت گوشیم.شaره خونم روبازی کنم؟!خد
 ...ترالن و نگار و خاله هام اس کردم...پنج دقیقه نشد که تلفن خونه زنگ خورد،انگار هولن

 بله؟؟؟-من

نگار با جیغ جیغ گفت:وااااای سالم نیلوووو....چطوری تو؟سهیل رو دیدی؟جات راحته؟اصال 
 ...ببینم راستی فرانک چه شکلیه؟خوشگله؟به سهیل میاد؟مکجایی؟

وااااااای نگار چته؟ترمز بریدی؟دونه دونه...من خوبم سهیل رو هم دیدم جام هم راحته فرانکم -من
 !دخرت خوشگل و بامزه ایه،و االن هم با اجازت خونه gرگیدم خربم
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 بگردی؟وااا چرا انقدر بی حوصله؟چقدر بی ذوقی چرا نرفتی -نگار

 چه ذوقی؟چه شوقی؟-من

 چیه؟چیشده؟دلت براش تنگ شده؟-نگار

 ازش خرب نداری؟-من

 !ازش خرب ندارم،ولی وقتی رفتی یعنی قیدش رو زدی پس نباید بهش فکر کنی و ازش خرب بگیری-نگار

 ...ولی من-من

 ولی چی؟هنوز دوستش داری؟پس چرا رفتی؟-نگار

 .نبودمبرای اینکه از دوست داشتنش مطمنئ -من

 !وایمیستادی مطمنئ میشدی-نگار

چطوری؟میرفتم بهش میگفتم دوستم داری یا نه؟اون انقدر مغروره که نگو اگرم نسبت به من -من
 ...بی میل نبوده فکر میکنی غرورش رو میزاشت زیر پاش؟نه نگار هنوز درست نشناختیش

یدونم که نه میتونی اونجا دووم من �یدونم شاید اون رو نشناسم ولی تورو خوب میشناسم...م-نگار
 .بیاری و نه میتونی پارسا رو فراموش کنی پس رفتنت اشتباه محظ بود

 ...ولی من از رفتنم پشیمون نیستم...چون اگه اون دوستم داشت میومد و بهم میگفت نرو-من

 ...یخوایبا اون لجبازی که تو کردی،من حارضم قسم بخورم که اون فکر میکنه که تو سهیل رو م-نگار

 .ول کن دیگه اعصاب بحث کردن ندارم-من

 .خیلی خب...هراز گاهی یه زنگ بزن من هم میزنم-نگار

 پ ن پ....کاری نداری دیگه؟-من

 .نه دیگه برو فعال خداحافظ-نگار

 ...خداحافظ-من
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زد...اندفعه ترالن بود،یه یک اووووووف چقدر حرف زد...به محظ اینکه قطع کرد تلفن دوباره زنگ
 !خوردن ربع هم با اون حرف زدم که اون هم حرف های ترالن رو میزد.اه مغزم رو

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

 نظرت درباره پاریس چیست؟-فرانک

شهر شa خیلی خیلی زیباست...مخصوصا برج ایفل اون هم توی شبببب خیلی �ای قشنگی -من
 !...داره

 !آی گفتی-سهیل

پاریس کردیم و سهیل سعی داشت راه رو به من یاد بده و  بعداز دور دوری که توی خیابون های
گوشه ای پارک کرد و سه تایی رشوع کردیم به قدم زدن.چه هوای خوبی دیدن ایفل،ماشین رو

بود...سهیل و فرانک دست تو دست هم قدم میزدن و من هم کنارشون.چه حس خوبیه یه نسیم 
ن اینه که دستت تو دست عشقت خنک موهات رو به بازی بگیره ولی حس بهرت از ای

 !باشه...هوووف،اون که از من دریغه پس باید با همین نسیم خوش باشم

 سهیل؟-من

 جانم؟-سهیل

 کسی رو اینجا میشناسی که پیانو تدریس کنه؟-من

 ...معلم گیتار میشناسم ولی پیانو�����اوووم-سهیل

 .دخرت عموی من تازه از ایران آمد اون بلد هست-فرانک

 جدا؟تدریس هم میکنن؟-من

 بله...میخوای بهش بگم؟-فرانک

 .اگه بگی که خیلی لطف میکنی-من

 حاال چرا یهویی تصمیم گرفتی پیانو یاد بگیری؟-سهیل
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 همینطوری،دوست دارم پیانو رو...میتونی برام یه پیانو بگیری؟-من

 آره...تاکی میخوای؟-سهیل

 دخرتعموی فرانک جون هم بیاد؟نه؟هفته آینده چطوره؟تا او�وقع فکر کنم -من

 .االن زنگ میزنم بهت میگم-فرانک

 ...چه عالی-من

فرانک گوشیش رو از کیفش درآورد و شaره دخرتعموش رو گرفت و رشوع کرد باهاش اینگلیسی 
به من گفت:قبول کرد،گفت که روز سه شنبه میاد به حرف زد.بعد از اینکه قطع کرد،خوشحال رو

 .ت آدرس رو بدمخانه شa،فقط گف

 !مشکلی نیست،آدرس رو بهش بده و بو که سه شنبه منتظرشم-من

 .حتa-فرانک

 ...بچه ها میگم دیگه بریم-من

 ....باشه بریم،ولی جدیدا خیلی بی حوصله شدی هااا-سهیل

چیزی نگفتم.به سمت ماشین رفتیم و سوار شدیم،اول فرانک رو رسوندیم خونشون و بعد قرار شد 
 .برسونه خونه سهیل من رو

 میگم تو ماشین �یخوای؟-سهیل

 .فعال که نه-من

هام رو عوض کردم و روی دیگه چیزی نگفت.من رو رسوند و بعدش رفت.من هم رفتم باال و لباس
 تخت دراز کشیدم...

 امروز قراره که دخرتعموی فرانک بیاد و بهم پیانو یاد بده،دیروز با سهیل رفتیم و یه پیانو خریدیم و
گذاشتیم گوشه پذیرایی.موقعیت خوبی جور شد...هم وقتم پر میشه،هم این که به پیانو عالقه دارم،و 

آبی آسaنی و یه به رنگهم خوبیش اینه که دخرتعموش ایرانیه و تازه از ایران اومده!یه بولیز رسمی 
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دمپا پوشیدم.روی کاناپه نشستم که بعد از یک ربع،زنگ آیفون به صدا دراومد.در رو باز  شلوار لی
 .کردم و منتظر شدم تا بیاد،چند دقیقه بعد،از آسانسور اومد بیرون

 سالم،خوب هستین؟-من

 سالم،ببخشید نیلوفر خانم شaیید؟-دخرت

 .لبله خودمم بفرمایید داخ-من

 ....باهم رفتیم تو

 .من آتوسا هستم و از دیدنتون خیلی خوشحاm-دخرت

 !من هم همونطوری که میدونی نیلوفرم...خیلی هم خوشبختم-من

 .بعداز اینکه روی مبل نشست،رفتم توی آشپزخونه و با دوتا لیوان رشبت آلبالو و یکم شیرینی برگشتم

 !زحمت نکشید.خیلی ممنونم-آتوسا

 .نم،چه زحمتی...از خودتون پذیرایی کنید بعد رشوع میکنیمخواهش میک-من

که براندازش کنم.صورت سفید و دماغ و لب متوسط،چشم موقعی که رشبتش رو میخورد،فرصت کردم
دوتا چال روی گونش داشت که بامزش میکرد.بعد از اینکه رشبتش رو خورد گفت:شa های طوسی و
 چند سالتونه؟

 ...با من راحت باش،نیلوفر صدام کن.اینطوری راحت ترممن بیست و سه سامله.-من

 .منم-آتوسا

 تو چند سالته؟-من

 .من هم بیست وچهار سامله-آتوسا

 !عه؟چه جالب-من

 موافقی بریم رشوع کنیم؟-آتوسا



https://telegram.me/Romankade  ناامیدی نویسنده : الهه صالحیدستی در اوج  

  

 

 !بریم-من

باهم بلند شدیم و رفتیم سمت دوتا صندلی که رو به روی پیانو گذاشته بودم.بعد از اینکه نشستیم 
 گفتم:تو چند جلسه میتونم یاد بگیرم؟

 !بستگی به خودت داره ولی معمولیش پونزده جلسست-آتوسا

خالصه اونروز توضیحات اولیه رو داد و بیشرت من رو با پیانو آشنا کرد،تا اینکه روش زدنش رو بهم 
ایی که زده یاد بده.میگفت باید هرچیزی رو پله به پله یاد بگیری!بعداز اینکه یه بار دیگه حرف ه

 .بود رو براش توضیح دادم،گفت که واسه امروز بسته.باهم روی مبل نشستیم و یکم میوه خوردیم

 برای ادامه تخصیل اومدی اینجا؟پدر و مادرت ایرانن؟-آتوسا

خواهرم هم توی تصادف رسم رو کمی پایین انداختم و گفتم:نه برای تحصیل نیومدم،پدر و مادر و
 .فوت شدن

 !گفتم،چشم هاش شد اندازه توپتا این رو 

 .با تته پته گفت:خ...خدا بیامرزتشون!من �یدونستم �یخواستم ناراحتت کنم

 .لبخند مصنوعی زدم و گفتم:اشکالی نداره عادت کردم

 پس چرا اومدی اینجا؟میموندی بهرت نبود؟-آتوسا

 !یم عوض بشهنگفتم که یه جورایی فرار کردم،به جاش گفتم:برای تفریح،برای اینکه روح

 .آهان-آتوسا

 تو چرا اومدی؟با خونوادت اومدی؟-من

آره تنها نیومدم،بیشرت کار بابا اینجاست و ما مجبور بودیم هی بریم و بیایم ولی دیگه االن کال -آتوسا
 ...اومدیم اینجا

 .اوهوم-من
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،یعنی روزهای بعد از یک ربع حرف زدن بلند شد که بره.ازش شaرش روگرفتم.قرار شد یه روز درمیون
 !فرد بیاد و باهم کار کنیم

 .همین که در رو بستم،تلفن خونه زنگ خورد،گوشی رو برداشتم

 الو بله؟الووووو....بفرمایید؟چرا حرف �یزنی؟-من

 .اما دریغ از یک صدا.gاس رو قطع کردمکه دوباره زنگ خورد

 بفرمایید؟-من

 سالم نیلوفر جون،خوبی؟-

 !به جا �یارمسالم،ممنون...ببخشید -من

 .....سارا ام دیگه،خواهر پارسا....رفتی اونور فراموش کار شدی هاااا-

 با این حرفش هول کردم و گفتم:عه...ساراجون تویی؟چه خرب؟خانواده خوبن؟

 !همه خوبن سالم دارن...چه یهویی بی خرب رفتی؟-سارا

 ...دیگه یهویی شد دیگه رشمنده-من

 .حالت رو بپرسم و بگم شaرم اینهدشمنت رشمنده،زنگ زدم -سارا

 ؟آهان....راستی شaرم رو از کجا آوردی-من

 .از نگار گرفتم-سارا

 !عه...چیزی نگفت بهم-من

 �یدونم.خب دیگه نیلوجون،کاری نداری؟-سارا

 .گلم،خوشحال شدم صدات رو شنیدم.به همه سالم برسوننه -من

 .حتa...مواظب خودت باش فعال خداحافظ-سارا

 .خداحافظ عزیزم-من
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 !هووووووف.....چقدر اسرتس گرفتم!�یدونم چرا حس میکردم پارسا هم پیشش بود

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

یک ماهی از اون روز میگذره و تا حاال کم و بیش میتونم پیانو بزنم ولی هنوز مونده که کامل یاد 
که بتونه بفهمه که مشکل بگیرم.آتوسا خیلی دخرت خوب و شیطونیه.تو این چند وقت خیلی سعی کرد 

من چیه ولی هربار من یه طوری پیچوندمش...!توی این چند وقته خیلی باهاش جور شدم و چند بار 
باهم بیرون رفتیم ولی خب �یتونم یه رسی چیزهارو بهش بگم!سهیل هم درگیر کارهاشه ولی خب 

ن چیز کمی میدونه و زیاد باهم ارتباط داریم.فرانک هم دوستش دارم باحاله ولی خب چون از ایرا
یعنی دیوونه «�یتونه فارسی حرف بزنه یکم رابطم باهاش رسده البته رسد رسد هم نه هااا...ولرمه

 ...«الفاظم هستم

راستی یه مزاحم تلفنی هم پیدا کردم.�یدونستم اینجاهم مزاحم تلفنی هست...جالب اینجاست که 
 «�»نه حتی فوت میکنههفته ای دو سه بار زنگ میزنه نه چیزی میگه 

و اما توی همین چند وقتی که اینجاام کلی الغر شدم.وقتی عکس هام رو برای بچه ها توی گروه 
فرستادم کلی غر زدن که الغر شدی... کلی از بچه ها هم درمورد پارسا پرسیدم،یا میگن خرب نداریم 

تازه میفهمم چقدر دوستش  االنیا کال میپیچونن!تو این مدت نه تنها نتونستم فراموشش کنم بلکه 
 .دارم...!با صدای زنگ گوشیم از افکارم دست کشیدم و جواب دادم:الو سالم سهیل

 سالم خانومی...خوبی؟چه خربا؟-سهیل

 خوبم سالمتی...تو چطوری؟فرانک خوبه؟-من

 .اون هم خوبه...زنگ زدم یه مهمونی دعوتت کنم-سهیل

 چه مهمونی؟-من

 .نکه میخوام سوپرایزش کنم و یه تولد دوستانه براش بگیرمپس فردا تولد فرا-سهیل

 ...چه خوب!حتa میام-من

 باشه پس،میبینمت.کاری نداری؟-سهیل
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 ...نه داداش،فعال بای-من

 .بابای-سهیل

خب تولدم که دعوت شدم...حاال چی بخرم واسش؟تصمیم گرفتم زنگ بزنم به آتوسا و ازش نظر 
موشه شاید بدونه ازچی خوشش میاد دیگه...!روی اسمش کلیک بخوام.باالخره هرچی باشه دخرتع

 .کردم.بعداز دوتا بوق رسیع جواب داد:الو سالم نیلوفرجونم

 سالم آتی...خوبی؟-من

 خوبم.تو چطوری؟-آتوسا

 ای بد نیستم...ببینم غذیه تولد فرانک رو که میدونی؟-من

 آره سهیل بهم گفت...چطور؟-آتوسا

 بخرم؟چی دوست داره؟تو میدونی؟من �یدونم براش چی -من

 .من هم هنوز براش چیزی نخریدم.نظرت چیه بیام باهم بریم بخریم-آتوسا

 زحمتت �یشه؟-من

 ....نه بابا چه زحمتی...نشنوم از این حرفا ها-آتوسا

 فداتم.کی بریم؟-من

 .فردا عرص چطوره؟چون من امروز تدریس دارم-آتوسا

 .شیش منتظرتمنه خوبه،من ساعت پنج و نیم -من

 .باشه پس فعال خدافظ-آتوسا

 ...بای آتی-من

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

 به نظرت اونی که نگین داره چطوره؟-من
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 ...عالیه-آتوسا

میشه  _?could you give me   that watch please:رو کردم به فروشندش که یه آقا بود و گفتم
 _اون ساعت رو به من بدید

 _aبله حت_.yes,shure-فروشنده

 _قیمتش چقدره؟_?how many does it cost-من

 .دالر-----.dolors ,.....-فروشنده

 -برش میدارم-I'll take it-من

و بعد از حساب کردن پول از مغازه اومدیم بیرون.من یه ساعت مچی نقره نگین دار خریدم و آتوسا 
 .هم  یه نیم ست خوشگل

 ؟؟میگم آتی....فردا میای دنباm باهم بریم؟-من

 .آره حتa.ساعت پنج اونجاام-آتوسا

 !باید یه ماشین بگیرم اینطوری �یشه-من

بعداز اینکه آتوسا من رو رسوند خونه،یه شام حارضی و رس رسی خوردم و زود خوابیدم چون باید 
 !صبح زود بیدار میشدم

به زور از صبح با صدای آالرم گوشیم و عطسه ای که کردم از خواب پریدم.گوشی رو قطع کردم و 
جام بلند شدم.بدنم خشک شده بود،فکر کنم دیشب رسما خوردم.رسیع رفتم توی آشپزخونه و یه 

خوردم که حداقل امشب تولد برای خودم ریختم و یه دونه قرص رسماخوردگی هملیوان آب پرتقال
 .باز کردمکوفتم نشه!ساعت یک ظهر بود که صدای زنگ خونم اومد.احتaال آتوساعه...رفتم و در رو

 .سالم بر خانم خابالو-آتوسا

 ...داشتم فین فین میکردم،با صدای گرفته گفتم:سالم،بابا رسما خوردم اه

 ...عه تو که دیشب خوب بودی!چیزه دیگه نبود بخوری-آتوسا
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 .کم �ک بریز.بیا بریم موهام رو درست کن ببینم بلدی یا نه،من حوصله آرایشگاه رو ندارم-من

حوصله چی رو داری؟میگم بیا بریم فالن جا میگی حوصله ندارم.میگم میخوام برم مهمونی تو -آتوسا
 !بیا باهم بریم میگی حوصله ندارم!معلوم نیست چته خدایی؟

 !بیا بریم دیر نشه-من

 .و دستش رو گرفتم و باهم به سمت اتاقم رفتیم

 !من که باالخره میفهمم تو چه مرگته؟-آتوسا

 �م دوستت دارمخیلی ممنون من ه-من

 !نشستم روی صندلی و گفتم:اول من رو درست کن...پرو هم خودتی

 !زد زیر خنده و گفت:مگه من چیزی گفتم؟

 .کردموهام رو بازاومد سمتم و کلیپسو

 خراب کنی؟ آتی حتa بلدی دیگه؟؟؟نزنی موهام رو-من

 !ای یه چیزهایی بلدم.درست بشین انقدر حرف نزن-آتوسا

ک ساعت و نیمی زیر دستش بودم و اجازه هم �یداد که من خودم رو نگاه کنم.هم خالصه یه ی
کشید.از جام بلند شدم و برگشتم سمت آینه...آرایش آرایشم کرد و هم موهام رو درست کرد و اتو

صورتم ملیح بود،به خواست خودم سایه نزدم.چون خوشم �یاد...!موهام رو هم فر کرده بود و الیه 
از پشت حالت قشنگی داشت.جلوی موهام رو هم ساده یه ور ریخته بود و  بسته بود و الیه باال

 .پایینش رو موج دار کرده بود

 چطوره؟؟؟-آتوسا

 ...راضیم ازت-من

 !این همه زحمت کشیدم تازه راضی ازم؟-آتوسا

 .نه بابا خیلی خوب شده دمت گرم-من
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که میخوای بپوشی رو بپوش س هایی روخواهش میکنم.تا من هم خودم رو درست کنم،لبا-آتوسا
 !ببینم چطوری میشه

 .باشه-من

رفتم سمت کمدم.یه لباس مشکی عروسکی داشتم که از روی سینش سنگ دوزی کمی کار شده بود 
و از پایینش حالت کلوش داشت و تور بود،با یه ساپورت طرح دار مشکی...برشون داشتم و 

 ...پوشیدمشون

پیدا کردم و اکلیلی بود رو کفش پاشنه هشت سانتی مشکی که روش براق بعداز یه ربع گش� هم،یه
به پایان بود و پوشیدم.توی اون لباس خیلی رسدم بود.برگشتم طرف آتوسا که یواش یواش کارش رو

 گفتم:چطوره؟؟؟و

آتوسا نگاهم کرد و گفت:عالی شدی عروسک...ما تو فامیلمون زیاد پرس داریم هااا...فکر کنم مخ 
 !...ندتاییشون رو بزنی با این تیپ پرس کشتچ

 !یه پوزخند صدادار زدم و گفتم:پرسهای فامیلتون رو نخواستم،ارزونیه خودت خانوووم

 چیه؟حسودیت شد؟ببینم تو اصال دوست پرس داری؟-آتوسا

 ...با همون پوزخند روی لبم گفتم:نه ندارم

ه به رنگ بنفش بود رو پوشید،واقعا مشکوک نگاهم کرد و هیچی نگفت.اون هم پاشد و لباسش ک
 .پوشیدم که گفت:عه هنوز که زوده بریمناز شده بود.من هم تند مانتوم رو

 ...میدونم،رسدمه-من

 ...هوا که خوبه-آتوسا

 .�یدونم من رسدمه،فکر کنم تب هم دارم-من

 اومد جلو و به پیشونیم دست زد و گفت:دخرت تو چقدر داغی...میخوای نیای؟

 !بابا زشته.بیخیال خوب میشمنه -من
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 ..........و ای کاش به اون مهمونی �یرفتم

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

 

بود و تولد رو اونجا گرفته بود.رفتیم و به فرانک تربیک باهم وارد سالن شدیم.خونه سهیل بزرگ
 .گفتیم که اون هم با لحجه بامزش تشکر کرد.کادوش رو هم دادیم و روی یه صندلی نشستیم

 چیزی میخوری بریم بخوریم؟-توساآ 

 !�یدونم.تشنمه-من

گرفت و باهم رفتیم سمت میزی که نوشیدنی چیده بودن روش...یاد تولد باراد افتادم.وقتی دستم رو
میخواستم مرشوب بخورم و �یدونستم که مرشوبه و وقتی خوردم پارسا نگران اومد سمتم.چهرش 

 گفتم:هااان؟چی میگی؟ جلوی صورتم بود.با صدای آتوسا پریدم و

 سه ساعته دارم صدات میکنم.کجایی توووو؟-آتوسا

 همینجا...چی میگی؟-من

 .بردار بریم دیگه-آتوسا

آوردم و یه گیالس مرشوب برداشتم...�یدونم به خودم لج کردم،به پارسا �یدونم از کجا اون جرأت رو
دادم باال...یعنی گلوم یه رضب گیالس رولج کردم،اصال چرا خوردم...!دوباره رفتیم نشستیم و من هم 

 !...آتیش گرفت....!ولی حس �یکردم

 .پاشو بریم برقصیم-آتوسا

باهم رفتیم وسط و رشوع کردیم رقصیدن...وسط رقص بودم �یدونم چیشد یهو رسم گیج رفت و 
 ...دیگه چیزی نفهمیدم

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

 ....صداهای نامفهوم میشنیدم
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 !نه؟من �یتونم مهمون هام رو ول کنم زشتهمیشه تو بربیش خو -

-aآره حت.... 

 !به رسم نزدیک کردم،حسابی درد میکرد.کل بدنم درد میکردگرفت.دستم روحس کردم آتوسا دستم رو

 .باهم توی ماشین نشستیم

 !که جنبه نداری چرا مرشوب میخوری آخه؟آخه دخرته خنگ تو-آتوسا

کردم بیرون...!چند مین بعد داغ...پنجره رو کشیدم پایین و رسم رواز بیرون رسد رسد بودم ولی از تو
گفت:بخواب،اسرتاحت کن حالت بهرت برد توی اتاق وباال.آتوسا من رورفتیمرسیدیم جلوی در خونه و

 .بشه من شب اینجاام

 !با همون لباس ها روی تخت دراز کشیدم و نفهمیدم کی خوابم برد

بو کردم...صداش شد...برگشتم...باهاش رو به رو شدم...بغلم کرد...عطرش رودستام اسیر دستی 
 !...میشنیدم ولی �یفهمیدم چی میگه....فقط صداش میکردم و میگفتم که نرهرو

 ...با سیلی که آتوسا بهم زد از خواب پریدم

 خوبی نیلو؟چت شده؟پارسا کیه؟-آتوسا

دم و میگفتم:پارسا تروخدا دیگه نرو.من میرتسم!دیگه هیچی �یفهمیدم فقط دست آتوسا رو گرفته بو 
 .�یتونم تحمل کنم

حالت خوب نیست.بخواب فردا بریم دکرت...روی تخت دراز من رو رویتخت خوابوند و گفت:نیلو
 !گرفتم دستم و �یدونم کی ولی باالخره خوابم بردکشیدم،دست آتوسا رو

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

 .باالی رسم دیدمیدار شدم که آتوسا روصبح با رسدرد شدیدی از خواب ب

 سالم،اینجا چیکار میکنی؟؟؟-من

 !یه ذره به مغزت فشار بیاری میفهمی چی میگم؟-آتوسا



https://telegram.me/Romankade  ناامیدی نویسنده : الهه صالحیدستی در اوج  

  

 

 هان؟چی میگی؟مگه دیروز تولد نبودیم؟-من

 ....تولد و مرشوب و تخت و پارسا و-آتوسا

شمم رد شد!واااای من تا گفت پارسا با تعحب نگاهش کردم.یهو gام دیشب مثل فیلم از جلوی چ
 !چیکار کردم؟

 ...دستم توسط آتوسا کشیده شد...روی مبل نشسته بودیم که گفت:خب،میشنوم

 چی رو؟؟؟-من

 به اون راه نزن...دیگه �یتونی فرار کنی...بگو ببینم پارسا کیه که من �یدونم؟خودت رو-آتوسا

 ...هیچکی-من

 و میگفتی نره؟ هیچکی رو شب انقدر قربون صدقش میرفتی-آتوسا

 بیخیال کسه مهمی نیست،-من

 .باشه میخوای نگی نگو...ولی دروغ هم نگو-آتوسا

 .گرفتم و نشوندمشبلند شد که بره،که دستش رو

 اگه بگم مطمنئ باشم سهیل و فرانک �یفهمن؟-من

 من رو اینطوری شناختی؟-آتوسا

شش دکرت و نگاه هاش و تولد حمید خیلی خب بهت میگم...و رشوع کردم و از اول اینکه رفتم پی-من
وهمسایه بود�ون و  سفر شaل و پارک و رستوران و کوهسار و فرنوش و عشقش و تولد باراد و 

 :...گفتماومدن و لج کردنم رو....همه و همه رو

 .وقتی رسم رو بلند کردم،کل صورتم خیس از اشک بود

 چرا همچین کار احمقانه ای کردی؟-آتوسا

زندگیم رو بخاطرش خراب کنم،اگه دوستم داشت میگفت،من چطوری میموندم و با  �یتونستم-من
 !یکی دیگه میدیدمش؟
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 .خب اون فکر کرده تو سهیل رو دوست داری با اون رفتارت-آتوسا

 .من کار اشتباهی نکردم-من

 !...از بس کله شقی تو دخرت-آتوسا

 !چیکار کنم خب؟-من

 میخواستی همه حرفات رو توی دلت نگه داری؟یعنی اگه دیشب اینطوری �یشد -آتوسا

خب نگار و ترالن،همونایی که عکساشون رو دیدی،اون ها میدونن...اون ها هم همین هارو -من
 !میگن

بشور از دیشب آرایشت مونده چی بگم بهت آخه؟حرف تو کلت �یره که...پاشو برو صورتت رو-آتوسا
 !...گریه کردی پخش شده شبیح جن شدی

 !ممنون...بعدش بریم دکرت،رسدرد امونم رو بریده خیلی-من

 !واااااای دستت درد نکنه آتی...�یدونم چطوری جربان کنم-من

 .خواهش میکنم کاری نکردم-آتوسا

 .باورم �یشه،آخ جون باالخره gوم شد-من

 .خب حاال انقدر ذوق نکن،بیا یه بار دیگه یه قطعه دیگه رو بزن ببینم-آتوسا

 !...چشم استاد-من

نشستم پشت پیانو نشستم با دست هام روش رضب گرفتم و اون قطعه موسیقی رو که خیلی دوست 
داشتم و باهاش آروم میشدم و زدم!میدونید کسی که پا تو دنیای موسیقی و سازهاش نذاشته واقعا 

 !�یفهمه ساز یعنی چی؟!پشت موسیقی کلی احساس خاموش پنهون شده

 کردم،برگشتم طرف آتوسا و گفتم:خب...چطور بود استاد؟؟؟بعداز اینکه کارم رو gوم 

 .آتوسا برام دست زد و گفت:واقعا عالی بود،تو خیلی با استعدادی دخرت
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بلند شدم و یه تعزیم کوتاه کردم و رفتم سمت آشپزخونه تا میوه بیارم.بشقاب و چاقو و سبد میوه 
ونه زنگ خورد،رفتم و برش داشتم و gاس رو آوردم و روی میز گذاشتم،میخواستم بشینم که تلفن خ

 .وصل کردمرو

 .الو سالم-من

 ...سالم بر دوست بی معرفت خودم...یه وقت زنگ نزنی هاااا-ترالن

 !وااای چطوری ترالن؟چه خربا؟به خدا رسم شلوغ بود-من

رشیف خرب که زیاده ولی مهمرتینش اینه که یه ماه دیگه جشن عقد من و سپهر،جنابعالی هم ت-ترالن
 !چرا هم باید قبول کنیمیاری...بی چون و

یه آن انگار یه چیزی تو قلبم فروریخت...اگه برم حتa پارسا رو میبینم دیگه،نه من نباید برم!طاقت 
 رسد بودنش یا اینکه با کسه دیگه ای باشه رو ندارم!برای همین گفتم:ترالاااان؟؟؟

 !ترالن و کوفت...همین که گفتم باید بیای-ترالن

 .خب من بیام که پارسا رو میبینم-من

معلومه که میبینی...اون رو هم دعوت کردم،مگه میخوای آدم خوار ببینس اونطوری صدات -ترالن
 میلرزه؟

 من �یخوام ببینمش،من تازه دارم فراموشش میکنم،حاال باز بیام ببینمش داغ دm تازه بشه؟-من

 ...نی!لوس بازی هم درنیارتو �یری �ونی هم �یتونی فراموشش ک-ترالن

فکر میکنی من دوست ندارم عقد بهرتین دوستم باشم؟!من تازه به اینجا عادت کردم، دارم با -من
 ���رشایطم کنار میام،اگه بیام هوایی میشم اونوقت برگشتنم سخت میشه!تروخدا درکم کن

 ؟بعداز یکم سکوت،ترالن گفت:یعنی میخوای بگی عروسیم هم �یخوای بیای

 .تا موقعی که تو عروسی کنی من با خودم کنار میام-من

 ترالن که از صداش معلوم بود دپ شده گفت:باشه،کاری نداری؟
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 !خواهری ناراحت نشو دیگه،قول میدم عروسیت حتa بیام،االن اصال موقعیتش جور نیست-من

میکنه،مراقب خودت باش خیلی خب...ببینیم و تعریف کنیم.من برم مامان داره صدام -ترالن
 .خداحافظ

 .بابای-من

 .بهونه کرد،بغش توی صداش مشخص بود!دm بدجوری گرفته بودهووووف...مطمئنم مامانش رو

 به نظرت نباید میرفتی؟-آتوسا

 !�یدونم...فقط این رو میدونم که االن �یتونم اون رو ببینم-من

 دوستت میگذری؟پارسا انقدر مهمه که بخاطرش از عقد بهرتین -آتوسا

بابا شa چرا درکم �یکنید،مگه من بدم میاد برم؟من فقط �یتونم باهاش رو به رو بشم...اونوقت -من
 !میرتسم نتونم دل بکنم و دوباره بیام

 .�یدونم واال...من چون تا حاال عاشق نشدم �یتونم درک کنم-آتوسا

 !انشا¶ که بشی من رو درک کنی-من

 نفرین میکنی؟آتوسا با خنده گفت:

 پ ن پ-من

خوردیم و بعد آتوسا عزم رف� کرد:من  با شوخی و خنده که البته واسه من مصنوعی بود،میوه رو
 ...دیگه برم،سه ساعت دیگه کالس دارم

 .باشه گلم-من

 .کیفش و برداشت و رفت سمت در،من هم بلند شدم و تا جلوی در رفتم

 .خیال کنی ها...فعال خداحافظ من دارم میرم نشینی بی خودی فکر و-آتوسا

 .خداحافظ-من
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رو هم گذاشتم توی جمع کردم و گذاشتم روی سینک و سبد میوه رفتم و بشقاب های میوه رو
 ...یخچال.رفتم تا ظرف ها رو بشورم

یعنی االن پارسا کجاست؟چیکارمیکنه؟اصال به من فکر میکنه؟اصال من رو یادش هست یا فراموشم 
دیوونه میشم،خودت کمکم کن...آخه بگو دخرته خنگ،عقد رو نرفتی،باالخره کرده؟خدایا دارم 

عروسیشون بشه که �یتونی نری...!تو فکر بودم که یهو بشقاب کفی از دستم لیز خورد و تلپی افتاد 
کم داشتم.تکه های خورد شدش رو برداشتم و توی یه پالستیک توی سینک و شکست...اه همین رو

ف هارو شستم...رفتم توی اتاق تا یکم بخوابم.خواب بعداز ظهر اونم اینجا ای انداختم و بقیه ظر 
 !میچسبه

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

توی  گذاشتماز خونه زدم بیرون...توی این هوا قدم زدن توی شب خیلی حال میده...هنز فیریم رو
 «ون میزارمبعداز پارت برات«از مازیار فالحی رو پلی کردم»یه عکس یادگاری«گوشم و آهنگ 

 ...دm گریه میخواست...این روزها عجییییب زود زود گریم میگیره

صداش رو تا آخر زیاد کردم،دستم رو کردم توی جیبم و با اهنگ آروم لب زدم...یهو یه دستی حلقه 
 ...و با دیدن سهیل خیاm راحت شد � شد دورم،از ترس یه جیغ خفیف کشیدم،برگشتم

 ...سالم،مردم از ترس-من

اول از این سالم،دوم از این بیست بار صدات کردم ولی جواب ندادی...مجبوری صداش رو -سهیل
 چرا چشaت خیسه؟»مشکوک نگاهم کرد«انقدر زیاد کنی؟سوم از این.....

 ...دستم رو کشیدم روی صورتم و گفتم:هیچی

 باهام هم قدم شد وگفت:هیچی که نشد حرف...چیزی شده؟

 کنه جرمه آدم دلش بگیره گریه-من

 !آخه تو آدمی نیستی که خیلی راحت گریه کنی-سهیل

 ...بیخیال-من
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 .خیلی وقته میبینم تو خودتی هااا...یه چیزی شده!حاال هی من بگم-سهیل

 .بابا چیزی نیست که...امشب جشن عقد ترالن بود،نتونستم برم ناراحتم-من

 فهمیدی؟خب چرا نرفتی؟؟؟زودتر میگفتی بلیت میگرفتم برات.کی -سهیل

 ...خیلی وقته-من

 پس چرا نرفتی؟-سهیل

 !موقعیتش نبود...پیانوم هنوز gوم نشده بود-من

من هم عر عر....پیانو انقدر مهمه که تو بخاطرش قید جشن بهرتین دوستت رو بزنی؟؟؟�یشد -سهیل
 بعدا یاد گرفت؟

 .حاال واسه عروسیش میرم-من

که تو دلت مونده رو بهم �یگی؟من خیلی وقته که خیلی عوض شدی نیلوفر...چرا اون چیزی -سهیل
فهمیدم که یه چیزی شده،ولی هربار به زبون آوردم یه جوری من رو پیچوندی،ولی اندفعه دیگه 

 �یزارم،باید هرجی شده بهم بگی...نا سالمتی من جای دادشتم،نیستم؟؟؟

 !این چه سوالیه؟معلومه که هستی-من

 ...پس بگو-سهیل

 ....آخه-من

 !...دیگه آخه نداره-لسهی

 چرا که نه؟مگه چی میشه حرف دm رو به داداشم بزنم؟

 ...پس بریم خونه بعد-من

 .بریم-سهیل

 .بعد از بیست دقیقه رسیدی خونه.نشستیم روی مبل



https://telegram.me/Romankade  ناامیدی نویسنده : الهه صالحیدستی در اوج  

  

 

 ...خب میشنوم-سهیل

اینکه رسم رو انداختم پایین و گفتم!از هرچیزی که توی دm بود...از دلگیری هام...از پارسا...بعد از 
حرفم gوم شدم،سهیل صورتم رو توی دستش گرفت و گفت:تو....این همه مدت این همه حرف تو 

 دلت بوده،اونوقت من تگاالن باید بفهمم؟

 ...بخشید داداشی-من

 .اشتباه کردی...وقتی دلت اونجا بود اومدی-سهیل

 .همه همین رو میگن...من رو اصال درک �یکنید-من

اال...ولی باالخره که چی؟تا آخر عمرت دیگه �یخوای بخاطر اون برگردی �یدونم چی بگم و -سهیل
 ایران؟

 ...چرا...ولی االن نه-من

  ...شش ماه بعد

 اووووف خسته شدم،چقدر بگم آخه،من االن لباس میخوام برای چی؟

 !بابا کریسمسه میخوای برای چییی؟-آتوسا

 ...عید من نوروزه...بعدشم لباس داشتم-من

 .چقدر غر میزنی تواه -آتوسا

 !خب خسته شدم دیگه،از صبح تا حاال هی این پاساژ اون پاساژ کردیم-من

 !از بس که ضعیف شدی...!نگاه کن یه پاره استخون شده-آتوسا

 چیکار کنم خوب؟-من

 .لباس هامون رو دراوردیم و نشستیم روی مبل که تلفن خونه زنگ خورد

 ...الو سالم-من
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 .کر شد و باعث شد گوشی رو از گوشم دور کنم چنان دادی کشید که گوشم

 سالم و دردددددددد.....کدوم گوری بودی سه ساعته؟؟؟-باراد

 با ترش گفتم:رفته بودم خرید،خب چرا داد میزنی؟

 اون گوشی بی صاحابت چرا خاموشه؟-باراد

 ...البد شارژ gوم کرده-من

 .ساعته دارم زنگ میزنماون سهیل چرا جواب �یده؟مردم و زنده شدم...سه -باراد

اول از این صدات رو بیار پایین،دوم از این خب اتفاق بوده پیش اومده،سوم از این من بچه -من
 ... نیستم میتونم از خودم مواظبت کنم

 ...میبینم که بلبل زبون شدی-باراد

 ...اون دادی که تو رس من زدی-من

 !هرچی...من عصبانی بودم-باراد

 .من هم عصبانی شدم-من

 کشتی؟حاال چیکار داشتی خودت رو-من

 !خربم میخواستم عروسیم دعوتت کنم اگه افتخار بدید خانووووم؟-باراد

 .حاال فکرهام رو بکنم ببینم اگه افتخار دادم میام-من

 مگه میتونی نیای؟-باراد

 نیام؟؟؟-من

 !میام از کتف دارت میزنم...چی فکر کردی؟-باراد

 ...هااامیدونی لج کنم �یام -من

 .�یر بابا...عروسی بهرتین دوستت و پرسخاله عزیزته �یتونی نیااای-باراد



https://telegram.me/Romankade  ناامیدی نویسنده : الهه صالحیدستی در اوج  

  

 

 خیلی نگران هندونه هاتونم...نیوف� یه وقت...؟-من

 !نرتس حواسمون هست-باراد

 خب حاال کی هست؟-من

 ...هفته دیگه جمعه-باراد

 ...االن میگن؟اون نگار رو من ببینم-من

 !...یهویی شد-باراد

 !خب بزار برنامم رو ببینم اگه وقتم برای جمعه خالی بود،یه کاریش میکنم خیلی-من

 !تو میای اینجا دیگه...من تو رو میبینم باز-باراد

 !حرف میزنی؟خب دیگه کاری نداری زیاد داری -من

 ...برو �یر...نبینم دیگه تلفن جواب ندی ها-باراد

 ...خیلی خب...فعال بای-من

 .میبینمت...بای-باراد

 باراد بود؟-آتوسا

 !آره بابا کچلم کرد-من

 چی میگه؟-آتوسا

 .پوفی کشیدم و گفتم:هفته  دیگه عروسیشونه

 میری دیگه؟-آتوسا

 .�یتونم نرم.اگه یه درصد میشد نرم �یرفتم-من

 تو هنوز نتونستی با اون موضوع کنار بیای؟-آتوسا
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ش ولی باهام رسد برخورد کنه...اون حتی توان این رو ندارم برم و با یکی دیگه ببینمش یا ببینم-من
 !موقع رفتنم هم نبود...انقدر شعور نداشت

 تو مگه رفتی ازش خداحافظی کنی؟-آتوسا

 .من از قبل بهش گفته بودم پروازم کِِی...اون اگه میخواست فرودگاهم میومد-من

 چرا اینطوری برداشت �یکنی که شاید �یتونسته رفتنت رو ببینه؟-آتوسا

 .یتونم الکی خودم رو دلخوش کنم�-من

 ...فعال که مجبوری بری و ببینیش-آتوسا

 !...بله-من

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

 پروازت کِیه؟؟؟-سهیل

 سه شنبه صبح...تو هیچ جوره �یتونی بیای؟-من

همین فردا؟نه بخدا،اگه میشد میومدم منتها کارهای رشکت ریخته رو رسم،از اینور ختم -سهیل
 .پدربزرگ فرانکه

 !آره دیگه...باشه-من

 .پس من خودم میام میربمت فرودگاه-سهیل

 زحمتت نیست؟-من

 .نه بابا چه زحمتی...فقط از باراد و نگار عذرخواهی کن.خودم هم زنگ میزنم بهش-سهیل

 باشه پس کاری نداری؟-من

 نه،فقط ساعت چنده پروازت؟-سهیل

 .هشت...تو هفت اینجا باش-من
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 .الباشه گلم.میبینمت فع-سهیل

 .بابای-من

بعداز اینکه تلفن رو قطع کردم،رفتم توی اتاقم که وسایل هام رو جمع کنم...چند دست لباس های 
 ...تو خونگی و بیرونی و مانتو وشلوار برداشتم.به عالوه لباس مجلسی برای عروسی

ن یه لباس کوتاه عروسکی مشکی سفید تا روی رون،با کفش پاشنه ده سانتی سفید ورنی...همشو 
گذاشتم توی یه چمدون و یه چمدون کوچیک هم برداشتم برای سوغاتی هایی که با آتوسا خریده رو

بودم.از االن که هنوز نرفتم انقدراسرتس دارم که نگووو...�یدونم چطوری میخواد باهام برخورد کنه 
 ...که من هم همونطوری برخورد کنم!اصال چطوری میخوام ببینمش؟؟؟خدا بخیر کنه

 !...م رو روی شیش کوک کردم و با هزار فکر و خیال خوابم بردساعت

با صدای آالرم گوشم از خواب بیدار شدم.رفتم و دست و صورتم رو شستم و یه لقمه نون و پنیر و 
گردو گرفتم و خوردم.اومدم توی اتاقم و یه آرایش ملیح و دخرتونه کردم و لباس هام رو 

زنگ خونه زده شد.آتوسا بود.در رو زدم و در واحد رو هم  پوشیدم.ساعت یه ربع به هفت بود که
 .باز گذاشتم.چمدون هام رو از اتاقم آوردم توی پذیرایی که آتوسا اومد

 .سالم،صبح بخیر-من

 .بریمسالم،صبح تو هم بخیر...بدو-آتوسا

 .وایسا سهیل هم میخواد بیاد-من

 ...سهیل پایین منتظره-آتوسا

 فرانک هم باهاشه؟-من

 .نه اون بیچاره مریضه-آتوسا

 !آره بابا میخواست بیاد بهش گفتم نیاد-من

یه نگاه کلی به خونه انداختم،چمدون ها رو با کمک آتوسا گذاشتیم توی آسانسور.در رو بستم و 
 !...اومدم توی آسانسور و رفتیم پایین
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و بعد سوار  یا سهیل سالم و علیک کردم و چمدون هارو به کمک خودش گذاشتیم توی صندوق
شدیم.نیم ساعت بعد فرودگاه بودیم.اول رفتیم یه کافی خوردیم که بعد شaره پرواز من رو اعالم 

 ...کردن

 .خب دیگه من دیگه باید برم-من

 !زودی بیا دm برات تنگ میشه-آتوسا

 .بغلش کردم و گفتم:من هم همینطور...چشم سعی میکنم زودتر بیام

 .گفت:البته اگه بتونی زود بیای سهیل با طعنه و به شوخی

 !دقیقا...اگه دلبستگی های خانوووک بزاره-آتوسا

حاال هی شa نیش و کنایه بزنید من رو دست بندازید دم رف�...وقتی رفتم دیگه نیومدم اونوقت -من
 .قدر من رو میدونید

 ...سهیل هم بغلم کرد و گفت:برو به سالمت آبجی

تم و سور پله برقی شدم.از اون باال به سالن شلوغ فرودگاه نگاه با جفتشون خداحافظی کردم...رف
و از کردم.دm برای پاریس تنگ میشه،ولی بیشرت از این دm برای بچه ها و فامیل و ایران تنگ شده

 ...همه مهمرت دm برای پارسا یه ذره شده

و هواپیa هم باالخره  سوار هواپیa شدم...صندلیم بغل یه خانوم مسن ولی شیک و پیک بود.نشستم
 ...راه افتاد

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

اصال از هواپیa که اومدم بیرون و وارد فرودگاه شدم،بوی ایران اومد.تازه فهمیدم چقدر دلتنگ 
شوق همینطوری از چشمم میومد.از پشت شیشه دنبال بچه ها گشتم...باالخره پیداشون بودم.اشک

مه بودن...ترالن و سپهر،نگار و باراد،خاله زهرا و عمورضا،خاله ژاله کردم...اووووف ماشا¶ یه ایلن!ه
 .و عموفرهاد...تک تک همشون زو بغل کردم و باهاشون خوش و بش کردم

 ...وااای دخرت چقدر الغر شدی-ترالن
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 راست میگه چیکار کردی با خودت؟-نگار

 دوری از شa بوده دیگه چه کنم؟-من

 ؟دخرتم جات اونور خوبه-عمورضا

 ...بله عالیه-من

 .فدات شم چقدر الغر شدی...یه ذره به خودت نرسیدی-خاله ژاله

 ...خاله جون میگم که از دوری شa بوده دیگه-من

 .فدات شم خاله امشب خونه مایی-خاله زهرا

 ...نه امشب همگی بیاید خونه ما-خاله ژاله

 !م خونه خودم راحت ترمنه بابا همتون رستون شلوغه،نا سالمتی عروسیه ها...من میر -من

 .این حرف ها چیه؟بیا بریم دیگه...خونت االن کثیفه یه gیز کاری اساسی میخواد-عمو فرهاد

کرده...یه هفته پیش دستور دادن کارگر بربم چی فکر کردی بابا جان؟این فکر همه جاش رو-باراد
 ...خونش رو gیز کنن،االن خونش از خونه شaها gیز تره

 ...زیر خنده هممون زدیم

 .بله دیگه ما اینیم...مرسی که تا اینجا اومدید-من

 .یعنی با زبون بی زبونی میگه برید-نگار

 !بابا خب تازه رسیده خستست-باراد

 !بیاااا....این باراد یه بار حرف درست تو زندگیش زد-من

 .بزار برسی بعد کل کل هات رو رشوع کن-باراد

 !من �یرمم جلوی تو کم �یارم-من

 .حیف که تازه اومدی دm �یاد اذیتت کنم-باراد
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 ...خب دیگه بریم بزاریم نیلوفر هم بره خونش-عمو رضا

 باراد خان ماشین من رو آوردی؟-من

 ...بله مادمازل-باراد

همه باهم از سالن فرودگاه اومدیم بیرون...از همه خداحافظی و تشکر کردم و رفتم سمت 
نمش...وااای خدایا خودت کمکم کن...نرم اونجا سوتی بدم یه وقت خونه!همش اسرتس داشتم که ببی

 !...هول کنم؟!خودت هوام رو داشته باش

بعداز نیم ساعت رسیدم خونه...یعنی گوله اومدم هاااا....دm برای ماشینم هم یه ذره شده بود.رسیدم 
ون هام رو بردم توی توی پارکینگدو ماشین رو پارک کردم...ماشینش نبود.دm گرفت...به زور چمد

و رفتم تو...یه راست آسانسور و رفتم باال...کفش هاش جلوی در نبود!کلید انداختم و در رو باز کردم
رفتم توی اتاق خوابم...وسایل هام رو جابه جا کردم و روی تخت ولو شدم...خسته و کوفته شده 

 .بودم!یهو یاد یه چیزی افتادم،فوری زنگ زدم به نگار

 وبی؟سالم خ-من

 ...سالم،مرسی...بزار برسی-نگار

 نگار خونه نیست...خربی داری ازش؟-من

 از کی؟-نگار

 !از شوهر عمه اصغر آقا بقال...خب پارسا دیگه-من

 ...از مادرش شنیدم شب ها تا دیر وقت مطبشه-نگار

 کِی؟-من

یه روز در چند وقت پیش خونشون بودیم دیر اومد بعد خاله گلی هی بهش غر میزد،میگفت -نگار
 ...هفته میاد خونه،میاد هم دیر وقت میاد

 آهان...بعد میدونه من اومدم؟-من
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 !نه بابا از کجا میدونه...؟-نگار

 باشه...مرسی...فقط یه چیزی،پس فردا آرایشگاه کجا میری؟-من

 !همون جایی که عقدم رفتم،پیش مریم جون...تو و ترالن هم باید بیاین دیگه-نگار

 !...ن هaهنگ میکنمباشه،با ترال -من

 .اوکی-نگار

 .فعال...بعدا میبینمت بای-من

 !باشه...بابای-من

گوشی رو قطع کردم...مثال میخواستم نخوابم که اگه پارسا اومد ببینمش،ولی انقدر خوابم میومد 
 !...نفهمیدم کی خوابم برد

 

هم خرامان خرامان راه شب بود...از تشنگی زیادبلند شدم و رفتم بیرون،المپ ها خاموش بود و من 
میرفتم که یهو پام گیر کردبه چی با کله افتادم روی زمین و صدای شکس� شیشه پیچید تو 
خونه...فهمیدم میز عسلی بوده.بدنم از درد جمع شد.یه تیکه از شیشه هم رفته بود توی دستم،من 

یکی با عجله دویید سمت هم که جایی رو �یدیدم مرده بودم از ترس...یهو دیدم در خونه باز شد و 
و المپ رو روشن کرد.روشن شدن برق مساوی شد با فروریخ� قلب من...پارسا با باالتنه  پریز برق

لخت و یه شلوار راحتی وسط اتاق حیرون و سیرون با چشم هایی اندازه توپ تفنگ داشت به من 
 ...نگاه میکرد

 ت...تو اینجا چیکار میکنی؟-پارسا

سالم،دوم از این خو�ه من باید بگم اینجا چیکار میکنی،سوم از این دست و پام داره اول از این -من
 میشکنه،چهارم از این کلید خونه من رو از کجا آوردی؟
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اول از این سالم،دوم از این کلید رو باراد بهم داده بود برای روز مبادا من هم االن صدای -پارسا
،سوم از این هم که دست و پات داره میشکنه بزار شکسته شدن شیش اومد فکر کردم دزد اومده

 .کمکت کنم

 ....تا خواست بیاد طرفم فوری جیغ زدم:نیای اینجاهاااا

 ...گفت:نخوردمت کهبا تعجب نگاهم کرد،بعد یهو اخم کرد و

 �زمینه زخمی میشی با حالت بدی نگاهش کردم و گفتم:شیشه رو

 !میادپس سعی کن بلند شی دستت داره خون -پارسا

تازه یاد دستم افتادم،سوزش بدی داشت...به زور بلند شدم و دستم رو به دیوار گرفتم.میخواستم قدم 
 بردارم که فوری گفت:نیای ها...جارو برقیت کجاست؟

 .توی اتاق خواب-من

 ...بزار شیشه خورده ها رو جمع کنم بعد بیا-پارسا

و بعد جاروبرقی رو برداشت و با وسواس بعد هم میز شکسته شده رو برداشت و گذاشت روی مبل 
 !اما رسیع اونجارو جارو کشید

 ...حاال بیا-پارسا

 .اومدم و روی مبل نشستم

 ...خیلی ممنون از زحمتت-من

 دستت رو ببینم.؟-پارسا

 !چیزی نیست-من

گرفت که برق گرفتتم.ولی هیچ اومد و نشست بغلم رو ی مبل...تپشم شدت گرفت.یهو دستم رو
 لی توی صورتم ایجاد نکردم.یه نگاه بهش کرد و گفت:باند و بتادین داری؟عکس العم

 ...گفتم که چیزی ن-من
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 داری یا نه؟-پارسا

 .توی توالت جعبه کمک های اولیه دارم-من

گرفت من رو بلند کرد و برد سمت توالت...جعبه رو باز کرد و بتادین رو از توش برداشت،دستم رو
ست.تو gام مدت ساکت بودم و اون کارش رو انجام میداد.بعد از اینکه توی روشویی و با بتادین ش

 !دستم رو با باند بست گفت:gوم شد،حاال میتونی بری بخوابی

 ...ازت ممنونم-من

 خواهش میکنم.راستی کی برگشتی؟-پارسا

 ...امروز-من

 «آقا سهیل رو با یه لحن خاصی گفت«آهان...راستی آقا سهیل چطوره؟-پارسا

با شیطنت گفتم:واال حالش خوبه ولی ناراحت بود اومدم،خودش هم رسش شلوغ بود نتونست  من هم
 .بیاد

 .پوزخند زد و گفت:عجب....!من دیگه برم بخوابم

 .ببخشید بیدارت کردم-من

 !نه بابا خواب خواب نبودم...فعال...شب خوش-پارسا

 !بازم ممنون...شب شیک-من

وشیک...آرایشم مخلوطی از سفید و مشکی بود که به لباسم به آینه نگاه کردم.مثل همیشه ساده 
میومد.آرایش ترالن هم مشکی و طالیی بود که با لباسش ست شده بود.نگار رو که دیگه نگو...خیلی 

 !خوشگل و جیگر شده بود.صورتش رو نگاه میکردی انگار آرایش نداشت ولی خیلی تغییر کرده بود

 !پایین منتظرته.ایشا¶ خوشبخت بشینگارجون بیا برو آقا دوماد -مریم

 .چشم...خیلی ممنون-نگار
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من و ترالن هم پشت نگار رفتیم و مواظبش بودیم با اون دامن دنباله دار نیوفته!بعداز فیلم برداری 
جلوی آرایشگاه همه راه افتادیم به سمت باغی که گرفته بودن...!عروسیشون مختلط بود.رسیدیم 

و دست نگار رو هم گرفت و پیاده کرد.با جیغ و سوت و کل تا توی باغ  توی باغ.باراد پیاده شد
 .همراهیشون کردیم و بعدش هم رفتیم و لباس هامون رو عوض کردیم

 ...بچه ها بیاید بریم وسط-سپهر

ترالن دستم رو گرفت و باهم رفتیم وسط...داشتم میرقصیدم که یهو پارسا رو دیدم.اما چه 
بور با موی بلوند میرقصید!عصبی شدم درحد چی...یعنی خون خونم  دیدنیییی....با یه دخرت

میخورد!آهنگ که gوم شد رفتم و گوشه ای نشستم.دی جی اعالم کرد که عروس و دوماد برای رو
رقص تانگو آماده بشن.باراد و نگار دست تو دست هم اومدن وسط...یه نور که رنگش متغیر بود و 

ونه باهم میرقصیدن و زوج های دیگه هم دورشون هی عوض میشد روشون بودن.عاشق
 میرقصیدن...محو رقصشون بودم که یکی صدام کرد:نیلوفر؟

 .رسم رو برگردوندم که پارسا رو دیدم.ناخوداگاه اخم هام رفت تو هم

 بله؟؟؟-من

 پایه رقص هستی؟-پارسا

 !بلند شدم و رو بهش گفتم:پارت�ت رفت تنها موندی؟!نه من حس رقصیدنم رفت

 یعنی �یای؟-پارسا

 ...نه-من

با حرص رفت سمت همون دخرته و بلندش کرد و رفت وسط و باهم رقصیدن.داشتم میسوختم.دیگه 
اشکم داشت درمیومد!دوباره بلند شدم و از جمعیت دور شدم...رفتم سمت چندتا آالچیقی که اونور 

تونم تحمل کنم.صدای پایی رو باغ بود و نشستم تو یکیشون...نفس های صدا دار میکشیدم.دیگه �ی
شنیدم.به خیال اینکه پارساست رسم رو بلند کردم.ولی یه پرسه رو دیدم که با یه سیگار بین لبش 

 .اومد توی آالچیق.تا دید نگاهش میکنم،لبخند زد و گفت:سالم بانوی زیبا

 .سالم-من
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 .نشست رو به روم

 میتونم نسبتتون رو با عروس و داماد بپرسم؟-پرسه

 !...خیلی محرتم بود و باادب صحبت میکرد گفتم:دوست عروس هستم چون

 ...پرسه:من هم دوست دامادم،سپهر جان!خوشبختم

 ...من هم همینطور-من

اصال حوصله صحبت کردن باهاش رو نداشتم!دوباره رسم رو انداختم پایین که صدای پارسا رو 
 .شنیدم،فوری رسم رو بلندکردم

 ...داش� کارتکامران جان تو-پارسا

 ..چشم داداش-کامران

 .و بلند شد و رفت.من هم دوباره رسم رو انداختم پایین...قشنگ نشست بغل دستم

 چرا اینجا نشستی؟-پارسا

 .رسم درد میکنه-من

 فقط همین؟-پارسا

 !بله...چه دلیل دیگه ای میتونه داشته باشه؟-من

 .هیچی...بیا بریم تو-پارسا

 .میاممیخوای برو من هم بعدا -من

 .بلند شد و دستش رو گرفت طرفم و گفت:پاشو میگم

 ...میگم االن �یام-من

یهو دستم رو کشید که پرت شدم بغلش...اصال مغزم قفل شده بود.اومدم خودم رو بکشم کنار که 
 ...نذاشت و سفت بغلم کرد و گفت:با من انقدر کل کل نکن
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 !وm کن....با چه حقی به من دست میزنی-من

 .تخون هام خورد شد از بس فشارم داددیگه اس

 مثل اینکه دوست داری حرص من رو دربیاری؟!هاااان؟کالفم کردی میفهمی؟-پارسا

 ....آخه؟وm کن میگم....اهچی میگی؟من به تو چیکار دارم-من

 ...بیخود تالش نکن من نخوام یه میلیمرت هم ازم جدا �یشی-پارسا

 چند بخشه؟ تو فازت چیه؟خوبی؟وm کن میدونی-من

نه �یفهمم...تو دوستت دارم میدونی چند بخشه؟بدون تو �یتونم میدونی چند بخشه؟داری -پارسا
من رو به مرز جنون میربی لعنتی...رفتنت کم بود،حاال اومدنت و تحمل این رفتار رسدت روچیکار 

 کنم هاااان؟

چ فرمانی �یداد.هنگ کرده میزد...مغزم هیشونه هام رو توی دستش گرفته بود و پشت رسهم حرف
 بودم!مگه میشه؟!این همه وقت دوستم داشته و دم نزده؟؟؟

 ...متوجه حرفات �یشم...دستام هم داره خورد میشه وm کننننن-من

 سگم نکن نیلوفر....دیگه آخه با چه زبونی بهت بگم دوستت دارم؟-پارسا

 مدت چیزی نگفتی...؟به من ربطی ندارم...اگه دوستم داشتی چرا تو این همه -من

برای اینکه فکر میکردم..فکر میکردم تو سهیل رو میخوای...وقتی برگشتی و فهمیدم رابطه ای -پارسا
 ...جلو بهت بگم...پسم نزن که دیوونه میشم....دیوونه میشم...دیوونهباهاش نداری،تصمیم گرفتم بیام

هام رو آزاد کردم و گفتم:این همه واقعا ازش ترسیدم!تعادل روحی نداشت...دیگه عصبی شدم،دست 
 !مدت گذشته...باید زودتر میگفتی آقااا خیلی دیر شده

گذاشت باز براش قاتی کنم که لباش رواومدم برم که دوباره دستم کشیده شد...برگشتم و میخواستم
لبم...پر حرست میبوسید...خودم رو کشتم ازش جداشم ولی نشد!نفس کشیدن یادم رفته رو

برداشت و گفت:هیچ وقت بدون اجازه اشتم دیوونه میشدم که بعداز چند دقیقه لباش روبود...د
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رست رو ننداز پایین برو،هروقت بری منم اینطوری برخورد میکنم...حاال میتونی بری...رو حرف هام 
 !هم فکر کن

 

 [14:18 09.06.16دستی در اوج ناامیدی, [

 !ونم.اگه بری هم میگم خوشبخت بشیاگه �ونی،میشی صاحب قلبم،تاج رسم،خانوم خ

درمیارم...که  اومدم بیرون...من تالفی این حرفش روهمین.....؟یعنی همین؟رسم رو انداختم پایین و
 ...خوشبخت بشم آره؟یعنی عشقش همین قدره که تالشی براش نکنه؟!خفتتتتت میکنم پارسا

 ...رفتم پیش ترالن و سپهر

 کجا بودی نیلو؟-سپهر

 !...ور و ور...جای باحالیههمین د-من

 تقریبا آخرهای مجلس بود...یه خانوم مسن اومد طرفم و گفت:سالم،ببخشید نیلوفر خانوم شaیید؟

 بلند شدم و گفتم:سالم،بله بفرمایید؟

 .خانم:من راد هستم،اگن میشه یه چند لحظه وقتت رو بگیرم دخرتم

 ...بله حتa-من

 .سمتشاز بچه ها عذرخواهی کردم و رفتم 

راستش میدونم جای مناسبی نیست،ولی میخواستم شa رو برای آقا پرسم خاستگاری -خانم راد
 !...کنم.خودش شa رو دیده و پسندیده

 ببخشید من آقا پرس شa رو میشناسم؟-من

 ...به یک طرف اشاره کرد و گفت:اوناهاش

 ?...آهااان کامران����عه این همون پرسه که توی آالچیق بوده که...اسمش چی بووود؟
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 .خب نظرت چیه دخرتم-خانم راد

بود داره به حرف های ما گوش یهو چشمم به پارسا خورد که چند قدم اونور تر وایستاده.خیلی تابلو
 .میده...یه چیزی تو ذهنم جرقه زد

 !واال چی بگم خانم راد...اینطوری که �یشه من ایشون رو درست �یشناسم-من

م آشنا میشید گلم...یه برگه کوچیک گرفت سمت و گفت:این شaره پرسمه باهاش خب باه-خانم راد
 ...gاس بگیر

دو دل شدم که بگیرم یا نه...البته بگیرم هم gاس �یگیرم که...برای همین مردد گرفتم و گفتم:حاال 
 !یه ذره فکر کنم

 ....میبینمت خداحافظباشه دخرتم.من فعال برم-خانم راد

 ...خداحافظ-من

 �ولی چه مادر روشن فکری داشت هااا...اومده میگه بیا شaره پرسمه بهش زنگ بزن

 دیدم پارسا داره میاد سمتم،وقتی رسید گفت:واسه چی گرفتی؟

 ...واسه چی فالگوش وایستادی-من

 .به خودم مربوطه-پارسا

 !من هم به خودم مربوطه که چرا گرفتم...ازش خوشم اومده مشکلی داری؟-من

 !ص روش رو ازم گرفت و چیزی نگفتبا حر 

دیگه کم کم همه داش� میرف�...به خواست خود باراد و نگار،مراسم عروس کشون نداش�...واال...تا 
ساعت دو تو باغ دیگه چه عروس کشونی بیچاره ها خسته ان...بعداز اینکه از بچه ها خداحافظی 

 ...تم و زد به شیشه،شیشه رو دادم پایینکردم اومدم بیرون و سوار ماشین شدم...پارسا اومد سم

 !وایسا ماشین جلوی ماشینم پارک شده،بره باهم بریم خیابون خلوته-پارسا

 .بچه نیستم-من
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 !گرفتم و رفتم و به رسخ شدنش توجه نکردمو گازش رو

خیابون ها خلوته خلوت بود...چهل دقیقه ای رسیدم خونه.تا رفتم تو پارکینگ،پارسا رو دیدم که 
 !لوی ماشینش وایستاده...امکان نداره!چطوری انقدر زود رسیده؟ج

 پیاده شدم و گفتم:با جت اومدی که انقدر زود رسیدی؟

 !...نخیر،از فرعی اومدممم-پارسا

 ...پس خاطره هامون یادشه...چیزی نگفتم.سوار آسانسور شدیم و رفتیم باال

بیشرت وقت نداری...من جواب میخوام!بین  رسیدیم...کلید انداختم در رو باز کنم که گفت:یه هفته
 اون پرسه کامران یه نفر رو انتخاب کن...!شب خوش من و

 ...رفت تو و در روبست

 ...یه حالی من از تو بگیرمممم آقای پارسا فروزانفررر

 

سه روز گذشته بود و من نتونسته بودم هیچ تصمیمی بگیرم!�یدونم...واقعا با پارسا خوشبخت 
 !میشم؟

 ...آسانسور اومدم بیرون.امشب خونه خاله ژاله شام دعوت بودم.در واحد پارسا باز شد از

 این موقع شب کجا بودی؟-پارسا

 .علیک سالم-من

 گیریم که سالم.میگم کجا بودی؟-پارسا

 االن باید توضیح بدم؟؟؟-من

 مگه میتونی ندی؟-پارسا

 ...راسم خاستگاریم بود،خونه خاm بودمآهان بله...حاال که خیلی ارصار میکنی میگم...امشب م-من
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 !کلید ر انداختم و رفتم تو...برگشتم و گفتم:راستی این آقا کامران خیلی پرسه خوبیه

و در رو در مقابل چشم های به خون نشسته پارسا بستم!حاال بسووووز...تا تو باشی دیگه اینطوری 
 !با من حرف نزنی

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

یپ پرسکش....یه نگاه تو آینه کردم...بیسته بیست شده بودم!کارت رو برداشتم آراسته و gیز،با یه ت
و از خونه اومدم بیرون...باالخره تصمیمم رو گرفتم.البته با عقل...مهلتیه هفته ای که داده بود gوم 

 ...شد...دارم میرم مطبش تا بهش بگم

یر...وارد مطب شدم.فقط منشی جلوی مطبش ترمز زدم.دm برای اینجا هم تنگ شده بود!یادش بخ
 .بود

 سالم.ببخشید آقای دکرت هس�؟-من

 بله،مریض دارن...شa از مریض هاشون هستید؟-منشی

 .بودم...االن یه کار شخصی داشتم-من

 ...االن دیگه gوم میشه...بفرمایید بشینید-منشی

 !نشستم روی مبل تا ویزیتش gوم بشه

 .مد بیرون و خداحافظی کرد و رفتبعداز ده دقیقه یه آقا از اتاقش او 

 منشی داشت زنگ میزد بهش...رو به من گفت:ببخشید اسمتون؟

 !شمس. هستم-من

 .بعد چند ثانیه که به پارسا گفت من اومدم گفت:بفرمایید داخل

 .بلند شدم و رفتم تو...با تعجب نگاهم کرد:سالم

 سالم،اینجا چیکار میکنی؟-پارسا

 داری؟مگه نگفتی یه هفته وقت -من
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 کردی؟؟؟فکرهات رو-پارسا

 ...نشستم روی مبل و گفتم:آره

 خب...میخوای چیکار کنی؟-پارسا

 .میخوام ازدواج کنم-من

 با کی؟؟؟-پارسا

 .کارت رو از کیفم درآوردم و گفتم:جشن عقدمه...خوشحال میشم بیای

 با تعجب نگاهم کرد و گفت:چییییی؟؟؟

 !...همین دیگه...عقدمه-من

 ...ز جاش بلند شد و گفت:واسه چی اومدی اینجا؟که حرص دادن من رو ببینی؟برو بیرونبا عصبانیت ا

ریلکس بلند شدم و کیفم رو برداشتم.جلوش وایستادم و گفتم:به جای تو بودم،کنجکاو بودم ببینم 
 !عشقم داره با کی ازدواج میکنه

 ....داد کشید:بیرووووون

دم هاش که بهم نزدیک میشد رو شنیدم:صرب رفتم سمت در که یهووو صدای دادش و صدای ق
 ....کننننن

برم گردوند و با حیرت نگاهم کرد...آخیییش کارت رو باز کرده بود...بهش اشاره کرد و گفت:این...این 
 !که اسم منه؟

 !چیه چشم نداری شوور آیندم رو ببینی؟-من

 با حیرت نگاهم کرد و گفت:یعنی...یعنی...؟

 ....بله-من

تم و بلندم کرد و دو دور چرخوندم...مثل خل ها میخندید و میگفت:نوکرتم....خدایا یهو اومد سم
 !...شکرتتتتت
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بعداز اینکه گذاشتم زمین گفت:ببینم شیطون...؟پس چرا فقط اسم رو نوشتی؟مکان و روزش رو 
 ننوشتی؟

 !اون رو دیگه دست خودت رو میبوسه-من

 ...ای به چشم-پارسا

 !...گفت:gوم دنیامرو به پات میریزم...خیلی دوستت دارم خا�یو دوباره بغلم کرد و 

 !من هم دوستت دارم آقایی من-من

 !...دنیا همینه...پراز اتفاق های غیر منتظره...پراز عجایب

تو این دو روزی دنیا باهم مهربون باشید و نزارید هیچ چیزی باعث جداییتون بشه!اگه دوستش 
 !ید ای کاش...!امیدوارم همه به عشقشون برسندارید برید جلو که بعد ها نگ

 ...تقدیم به بهانه زندگیم

 ...الهه صالحی

۲۱/۳/۱۳۹۵ 

  بامداد ۲:۲۲ساعت:
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