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 نسترن قائدی نژاد -طعم چشمان تو 

 

 

 

 

 

صدای آژیر ماشین پلیس می آد دستام رو می ذارم رو گوشم و چشام رو می بندم، پدرم رو دارن می 

برن، جیغ می زنم نه، نه، .. . یهو ازخواب می پرم عرق کردم بازم خواب دیدم نمی دونم چرا هر چی 

ار ... . نه، ته دلم گواه بد می ده. چرا چند شبِ پشت سر زنگ این گوشی لعنتی رو عوض می کنم انگ

هم خوابای ناجور می بینم تو همین فکرا بودم که گوشیم زنگ خورد کش و قوسی به بدنم دادم به 

 صفحش نگاه کردم ناخودآگاه یه لبخند اومد رولبام. 

 

 سالم عزیزم -

 

 سالم خانومم خواب بودی؟ بیدارت کردم؟  -

 

 یدارشده بودم باید برم دفتر مجله. نه، ب -

 

 بازم سوژه جدید؟  -

 

 هه بازم سوژه جدید.  -

 

 برو آماده شو، مزاحمت نمی شم فقط زنگ زدم بگم امروز نهار بیا همون رستوران همیشگی.  -

 

 چرا؟  -

 

 هیچی یکی از دوستام باخانومش دعوتمون کرده. -

 

 رسونم.باشه، سعی می کنم خودم رو ب -

 

 مرسی فدات شم، خداحافظ.  -
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 خداحافظ.  -

 

به ساعت نگاه کردم هفت و نیم بود، ساعت نه قرار داشتم با خودم گفتم گندت بزنن پرند، پف 

کردی از بس خوابیدی، خوب خبر مرگت زودتر پاشو. غر می زدم و لباسام رو از تو کمد می ذاشتم 

زدم، بازم خدا رو شکر یه سرویس بهداشتی طبقه ی باال کنار  روتخت. رفتم یه آبی به سر و صورتم

اتاق خودم بود. تند تند مسواک زدم که بو گندِ دهنم بیچاره کرمی رو بی هوش نکنه. بدو بدو اومدم 

تو اتاق لباسم رو پوشیدم. خیلی اهلِ آرایش کردن نبودم فقط زمانی که رو فُرم بودم یا قرار مهمی 

ا یه رژ لب سر و تهش رو هم آوردم و از اتاق اومدم بیرون بدو بدو از پله ها داشتم. واسه همین ب

اومدم پایین که پام لیز خورد و افتادم، حاال کَلّم رو زمینِ پاهام رو پله. از سر و صدایی که کردم 

 « پرند تویی؟»مامانم بیدارشد و گفت 

 

 گفتم آره بخواب من دارم می رم، خداحافظ. 

 

ون اومدم دم در، جاکفشی رو باز کردم یه جفت پاشنه ده سانتی برداشتم همین که یه قدم لنگون لنگ

برداشتم پام بدجوری تیر کشید گفتم خوب خبر مرگت تو که نفله شدی دیگه پاشنه بلند پوشیدنت 

چه صیغه ایه من نمی دونم. سریع یه کفش مشکی ساده کشیدم بیرون، از تو پارکینگ پارس سفیدم 

 اشتم و حرکت کردم. رو برد

 

به ساعتم نگاه کردم، هشت رو نشون می داد، مطمئن بودم با این ترافیک و این همه چراغ قرمز دیر 

می رسم ولی گفتم هرچه باداباد. پشت چراغ قرمز بود عصبانی شدم، تا یاد داشتم از انتظار کشیدن 

و  رتم. یه ماشین کنارم بود که یه دخترمتنفر بودم. شیشه رو دادم پایین تا یه ذره باد بخوره به صو

پسر جوون توش نشسته بودن داشتن حرف می زدن، اهل گوش واستادن نبودم ولی خوب حرفه م 

ایجاب می کرد که فضول باشم، اما خوب نه در هر زمینه ای ولی دیگه دست خودم نبود یه چیزی 

قول می دم »ه دختره می گه قلقلکم می داد که بشنوم گوشم رو تیز کردم دیدم پسره داره ب

دختره هم سرش رو انداخته بود پایین و دو تا انگشت اشارش رو «. خوشبختت کنم، نظرت چیه؟

دور هم می چرخوند از خجالت رنگ لبو شده بود. بی اختیار یه خنده رو لبام نشست یاد اون روزی 

 بودنخونه دارهای بزرگی که آرسام ازم خواستگاری کرده بود افتادم، پدر من و پدر آرسام کار

که طی یه سفرِ کاری توی شمال با هم آشنا شدن، آرسام هم همون جا توی کارخونه ی پدرش کار 

می کنه ما هم از طریق پدرامون همدیگه رو می شناختیم. یه روز آرسام بهم زنگ زد و گفت که کار 
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هم ازم خواستگاری کرد. مهمی داره و من رو به صرف شام به یه رستوان دعوت کرد و همون شب 

راستش من اصالً انتظار چنین درخواستی رو از آرسام نداشتم چون یه خواستگار داشتم که ازش بدم 

نمی اومد یا بهتر بگم خوشم می اومد اما اون تنها مشکلی که داشت این بود که از نظر طبقاتی با من 

اپی اون جواب منفی بده. اون روزا اختالف داشت و همین باعث شده بود پدرم به درخواست های پی

اصالً متوجه اطرافم نبودم، یا درگیر کار بودم یا توفکر اون. بعد از حدود یک ماه که کامالً از 

برگشتن نظر پدرم نسبت به ایلیا نا امید شدم، با سبک سنگین کردن و تحقیقات زیاد و رفت و آمد 

 بیشتر، باالخره به آرسام جواب مثبت دادم.

 

تو افکارم بودم که دیدم رسیدم جلو در دفتر مجله و تو دلم یه صلوات برا شادی روح اموات  غرق

این دو تا جوون فرستادم که باعث شدن غرق تو رویا بشم و از این ترافیک وحشتناک عصبانی نشم 

م و ت.ساعتم رو نگاه کردم تقریباً یه ربع به ده بود، زیرلب گفتم خدا به خیر کنه. کیفم رو برداش

رفتم تو. دم در خانوم نیازی رو دیدم که برام سر تکون می داد، فهمیدم اوضاع بی ریخته. اومد در 

 خندید و رفت. رفتم دم در اتاق آقای کریمی در زدم و وارد شدم.«. خدابیامرزتت پرند»گوشم گفت 

 

 گفتم سَـــ ..

 

آرامش به حرفاش گوش کردم و نذاشت حتی سالم کنم، شروع کرد داد و بیداد. منم درکمال 

آقای کرمی از اونجایی که من تو این مدتی که اینجا کار می کنم شما به ندرت از من »بعدش گفتم 

تن این بیرون رف«. بی نظمی دیدین حق ندارین به من توهین بکنید و صداتون رو روی من بلند کنین

ن. دوباره شروع کرد داد و فریاد و حرفا از دهن من همان و فعال شدن اتشفشان مغز کرمی هم هما

با دستش به من اشاره کرد که برم بیرون، اما به خاطر اینکه دستش رو محکم تکون داد زیر بغل 

کتش پاره شد. اون لحظه نمی دونم چی شدکه یهو اختیار از دستم در رفت و شروع کردم خندیدن، 

یه برو حسابداری تصف» بهم داد و گفت حاال نخند کی بخند. وقتی به خودم اومدم که کرمی یه فیش

، منم یه شونه انداختم باال وراهی حسابداری شدم. نمی شه گفت برام مهم نبود ولی هیچ «حساب

وقت نمی ذاشتم کسی غرورم رو جریحه دارکنه، یه زنگ به آرسام زدم و جریان رو براش تعریف 

جله خریدم و صفحه حوادثش رو کردم و بهش گفتم بیاد پارک نزدیک دفتر. یه روزنامه از م

پیداکردم و شروع کردم به خوندن، نفهمیدم چقدر گذشت که یهو صدای آرسام رو شنیدم که گفت 

 «بابا خوردیش، بیا بیرون از این روزنامه! چی چی نوشته که انقدر غرقش شدی»
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 «خوب چی می خوندی»به احترامش بلندشدم بش دست دادم نشستیم، گفت 
 

 ه یه پسرِ بیست و چهار ساله است که به چند جرم مختلف دستگیرش کردن.راجع ب -

 

 «واقعاً نمی دونم چی بگم، سنی نداره»آرسام سرش رو تکون داد و گفت 
 

 من دیگه به شنیدن اینجورخبرا عادت کردم. -

 

 واسه همین می گم بیخیال خبرنگاری. -

 

 آرسام تو رو خدا دوباره شروع نکن. -

 

 «باشه خانومم، حاال می خوای چیکارکنی؟»ستی کشید تو موهاش وگفت د
 

 نمی دونم، ولی مطمئن باش بیکار نمی مونم. -

 

 «آره، می شناسمت که چه وروجکی هستی»دماغم رو فشار داد و گفت 
 

 «ساعت چند باید بریم رستوان؟»به ساعتم نگاه کردم و گفتم 
 

 حدودًا دو ساعت دیگه. -

 

 خوب تو این مدت چیکار کنیم؟ از اینجا تا رستوران که بیست دقیقه ای بیش تر راه نیست. -

 

 نگاهی به سر تا پام کرد و گفت می ریم برات یه دست مانتو و کیف و کفش می خریم.

 

 وا به چه مناسبت؟! -

 

 به مناسبت مهمونی امروز. -

 

 نمی فهمم چرا اونوقت! -

 

 این تیپ ساده بیایی اونجا، زن من از خیلیا سره. دوست ندارم با -
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 بهم برخورد، مگه تیپ من چش بود. یه نگاهی بهش انداختم و بلند شدم.

 

 کجا می ری؟ -

 

 جایی که آبروی تو رو نبرم. -

 

 من کی همچنین حرفی زدم، وایسا دختر ... -

 

 من احمق نیستم آرسام. -

 

 ستاش گرفت.اومد شونه هام رو تو د -

 

 ولم کن.  -

 

 بخدا بدگرفتی منظورم رو. -

 

 من فقط. ... فقط خواستم لباسای شیک مناسب مهمونی بپوشی همین. -

 

 نیازی نیست، بخریم من ماشینم رو آوردم می برمش خونه لباسام رو هم عوض می کنم. -

 

 بخدا خیلی گلی قربونت بـــرم. -

 

نیاوردم این فکر آزارم می داد که من باعث سرشکستگیش م. لباسم رو  دلخور بودم ولی به روش

عوض کردم و ماشین رو هم گذاشتم تو پارکینگ و اومدم سمت آرسام. وقتی نشستم تو ماشین، 

پرند، این خانوم دوستم یه خرده، چه جور بگم، خیلی خودش رو قبول داره زبونشم »آرسام گفت 

شین ولی توشعور باالیی داری خواهش می کنم بی خیالش شو، خیلی نیش داره، نمی گم ساکت ب

 «حرفی زد اصالً  بهش محل نذار
 

هه، داشت منو خر می کرد. لجم گرفته بود از اینکه می خواست شیک بپوشم تا بگه زن منم آره. 

 هخیلی عصبانی بودم ولی بازم به روش نیاوردم وقتی خواستیم پیاده شیم یه نگاهی از تو آیینه ب

خودم انداختم دیدم رژ لبم پاک شده دوباره زدم و اومدم بیرون. آرسام دستشو حلقه کرد دور 

دستام و با هم رفتیم تو. یه خانوم و آقا گوشه رستوران بلند شدن، آرسام گفت که همونان. رفتیم 
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بمون رو جلو سالم کردیم اون آقا جوابمون رو به گرمی داد ولی خانوم با یه سالم خشک و خالی جوا

داد و اول نشست. با توجه به تعریف هایی که آرسام ازش کرده بود و این طرز برخوردش اصالً 

 ازش خوشم نیومد و به خودم گفتم پرند به خاطر آرسام حفظ ظاهر کن. رو به خانوم گفتم:

 

 من پرند هستم و از آشنایی با شما بسیار خوشحالم. -

 

 حالی که یه دستمال از تو جعبه می کشید بیرون گفت:یه نیم نگاهی بهم انداخت و در 

 

 ما که هنوز آشنا نشدیم. -

 

 باالخره استارتش که زده شد. -

 

بله همینطوره که شما می گین. من لعیا هستم دانشجوی ارشد حسابداری. اشاره کرد به شوهرش  -

 «و توی کارخونه ی پدر روزبه حسابدار هستم»
 

 وم کردم، خیرنگار هستم.منم درسم رو تم -

 

 اوه از اون قشر آدمای فضولِ کَنِه. -

 

از حرفش نه تنها من جا خوردم که روزبه و آرسام هم همینطور. سعی کردم خونسرد باشم و 

 درکمال آرامش ساختگی ای که داشتم گفتم:

 

رده ه خوب این بر می گبه نظر من زیباترِ که به جای واژه ی فضول کنجکاو رو استفاده کنین، البت -

به نا آگاهی شما نسبت به واژه های ادبیات، که طبیعتاً نمی شناسید چون تنها یک حسابدار هستید و 

 این انتظار از شما نمی ره که بهتر از این صحبت کنید.

 

تموم مدتی که داشتم صحبت می کردم سرم پایین بود و متوجه گارسونی که اومده تا از ما سفارش 

 ه نبودم یه نگاهی به چهره ی لعیا که مشخص بود کارد بزنی خونش در نمی آد انداختم و گفتم:بگیر

 

 لعیا جون شما چی میل دارین؟  -

 

 هم زبون دارم هم چشم خودم انتخاب می کنم. -
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 نالبته که اینطوره، اما چون همه جا رسمه که میزبان از مهمان چنین درخواستی رو بکنه و شما چنی -

کاری رو  نکردین گفتم من بپرسم از نظر من مشکلی نداره. یه نگاه به صورت آرسام انداختم که 

 مشخص بود اونم عصبیه وگفتم:

 

 عزیزم تو چی می خوری؟ -

 

 یه ذره خودش رو جمع و جور کرد و یه نفس داد بیرون وگفت:

 

 فرقی نمی کنه خانومم، هرچی که تو بخوری. -

 

ببخشید جمع ما رو ترک کرد. اون از رفتار صبحش، اینم از حاالش. از دستش عصبانی  و بعد با یه

شدم هر چی دو دو تا چهار تا می کردم نمی فهمیدم چرا عصبانیه من فقط داشتم در برابر بی تربیتی 

های این دختره ی ایکبیری یه جواب دندون شکن اما به ظاهر محترمانه می دادم )به ظاهر محترمانه 

 ون از صد تا فحش بدتر بود(چ

 

تو همین فکرا بودم که گوشیم زنگ خورد نگاه کردم دیدم ساغره، بی اختیار خنده ای رو لبام 

 نشست.

 

 جانم؟  -

 

 اِ ببخشید من فکر کنم شماره رو اشتباه گرفتم. -

 

 نه ساغر جان خودمم. -

 

 خانوم شما منو به شک انداختیا. -

 

 خوبی عزیزم.منم خوبم تو  -

 

آها پس گیر کردی، می گم چه تریپ الوی برام برداشته نکبت. حاال تا می تونم فُحشت می دم  -

 خوشم می آد نمی تونی جواب بدی یه جاییت می سوزه.

 

 آره عزیزم بعداً جوابش می آد. -
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 هوی تهدید می کنی؟  -

 

 چرا که نه. -

 

 . . . . خوردی. -

 

 ش مزه نیستی.اونقدرا خو -

 

 دمت رو قیچی کنن زبونت در می آد، زبونت رو قیچی کنن از یه جای دیگه ت یه چی درمی آد. -

 

این بار دیگه نتونستم خودم رو کنترل کنم و زدم زیر خنده، همون لحظه آرسام وگارسون هم با هم 

 ی زد.رسیدن. گارسون غذاها رو میذاشت روی میز و آرسام داشت با روزبه حرف م

 

 هوی پرند کدوم گوری هستی با آرسامی؟  -

 

آره اومدیم رستوران یکی از دوستای آرسام به همراه خانوم محترمشون )عمدًا روی محترم تاکید  -

 کردم( مارو نهار دعوت کردن.

 

 به به پس جای ما خالی. خوب دیگه مزاحمت نمی شم فقط عصری می آم پیشت، خونه ای که؟  -

 

 ره بیا منتظرم. قربونت برم خداحافظ.اآ -

 

 الهی هرچه زود تر قربونم بری. -

 

ساغر یکی از دوستای صمیمی من بود از دوران دبیرستان با هم بودیم ساغر همیشه عاشق زبان بود 

 متن ترجمه می کرد گاهی هم برای اینکه وقتش پر بشه کالس می گرفت. 

 

 باصدای روزبه به خودم اومدم: 

 

 پرندخانوم بفرمایید. ان شاء ا... دفعه بعد خونمون دعوتتون کنیم. -

 

 ان شاء ا... -
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« خوب روزبه جان نظرت راجع به خرید جنس های ما چیه؟»داشتم نوشابه می خوردم، آرسام گفت 

که یهو پیچید تو گلوم و شروع کردم به سرفه کردن. لعیا هم با صدایی که توش کینه موج می زد 

آرسام هم مدام می زد پشت کمرِ من. بهتر که شدم گفت « تموم نمیشه نترس، باز هم هست»ت گف

سرم رو به نشونه ی مثبت تکون دادم و با یه ببخشید رفتم سمت دستشویی. عصبانی بودم « خوبی ؟»

 واقعاً آرسام به خاطر منافع کاریش از من خواسته بود جلوی این دختره ی بی شعور خفه خون بگیرم

که مبادا آقا روزبه از تصمیم خودش منصرف شه و جنسای حضرت آقا رو نخره. تو آیینه نگاهی به 

خودم انداختم و گفتم پرند فعال آروم باش بعدا به خدمتش می رسی. کمی منتظر شدم تا ارامشم رو 

 به دست بیارم و بعد برگشتم

 

 و رو به آرسام که تقریبا غذاش دستگفتم مرسی « بهترید؟»اومدم سر میز نشستم که روزبه گفت 

نخورده بود و دست کشیده بود گفتم اگه می شه بریم، من خیلی خسته ام. آرسام هم بدون هیچ 

حرفی بلند شد و من هم از روزبه هم از لعیا تشکر و خداحافظی کردم. لعیا هم با همون لحن 

رخورد و این دختره ی ایکبیری خشکش جوابم رو داد. برام جالب بود که چرا انقدر روزبه خوش ب

 لوس و نُنره ؟!

 

همین که نشستیم تو ماشین تا خواستم دهن باز بکنم و گالیه کنم آرسام شروع کرد به داد و بیداد 

کردن، تا حاال اینطوری سرِ من داد نکشیده بود. تقریبا یه پنج دقیقه ای فقط داد می زد و منم هیچی 

خیلی زیاد. می ترسیدم اگه حرف بزنم بغضم بترکه و این برای من  نمی گفتم. دلم شکسته بود زیاد

یه ضعف در مقابل آرسام بود. تقریبا دیگه خسته شده بود چیزی نمی گفت.  هر چند دقیقه ای فقط 

 گفتم من نوکرت« پرند بازش کن»نفسش رو می داد بیرون که برا گوشیش اس ام اس اومد گفت 

ت و منم بی تفاوت روم رو کردم اونور که دیدم یهو آرسام گفت ای نیستم، یه نگاه بدی بهم انداخ

 جـــــــــان ای ول بابا دمت گرم. گفتم:

 

 چیه کپکت خروس می خونه! -

 

 روزبه است می گه جنسارو ازم می خره. -

 

 این حرف که از دهنش بیرون اومد دلم می خواست تیکه تیکه ش کنم:

 

 ؟ آرسام می شه بزنی کنار -
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 چرا؟  -

 

 تو بزن. -

 

 چشـــــم. -

 

 اینم از این. پرند ببخشید که باهات بد حرف زدم راستش من ... -

 

 هیچی نگو فقط خفه شو ... لطــفاً. -

 

 درماشین رو بازکردم، پیاده شدم و کوبیدمش بهم.

 

 پرند من که معذرت خواستم. -

 

که شبیه یه فریاد وحشتناک بود گفتم بی جا کردی. و دستم رو تقریبا ازش دورشده بودم با صدایی 

تکون دادم برا یه تاکسی و بی معطلی سوارش شدم. راننده گفت خانوم این اقا پشت ماشین ایستاده 

 بود گویا با شما کار داشت. گفتم غلط کرد. 

 

ه اعت سه بود یراننده که دید من آمپر چسبوندم دیگه چیزی نگفت وقتی رسیدم خونه طرفای س

هوی چه مرگته انقد می »راست رفتم تو رختخواب و خوابیدم. سرم به شدت داشت منفجر می شد. 

 صدای ساغر بود که تموم هیکلش رو انداخته بود روم و سعی داشت بیدارم کنه. « کپی

 

 ولم کن ساغر تو اینجا چه غلطی می کنی. -

 

 کنن، پا می شی یا بلندت کنم؟عوض مهمون نوازیته خاک بر سر بی عرضت  -

 

 نه نه خودم االن بلند می شم تو لطفا بشین. -

 

 باریکال می بینم که متوسل شدن به زور یه نتایجی داد. -

 

 آره آدم از آدم خل و چل می ترسه. -
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 ببین پرند کاری نکن که ... -

 

 باشه بابا، باشه. -

 

 خوب برام بلبل زبونی می کردی.می بینم که زبونت کوتاه شده ظهر  -

 

به یاد ظهر پوزخندی زدم و بالشم رو پرت کردم طرف ساغر و رفتم بیرون. اونم داشت یه چیزایی 

 می گفت که نمی شنیدم سر و صورتم رو یه آبی زدم صورتم رو با حوله خشک کردم و رفتم تو اتاق.

 

 ی؟ ببینم پرند قضه این پسره محکوم به اعدام رو شنید -

 

 نــــــــــــه، چیه؟! -

 

 اِ منم نشنیدم. -

 

 ایش بی نمک. -

 

 خوب خبر مرگت بگو چیه دیگه. -

 

 هه هه نمی گم تا یه جاییت بسوزه. فکر می کردم امروز تو دفتر شنیده باشی. -

 

 دفتر نرفتم. -

 

 چرا؟  -

 

 چون دیگه قرار نیست برم. -

 

 وا چــرا؟  -

 

 اخراج شدم. چون -

 

 اوه چــرا. -

 

 چون باکرمی دعوام شد. -
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 بی خیـــــــــال، چرا؟  -

 

 تا جون تو یکی در آد. مرض و چرا، درد بی درمون و چرا. -

 

 خوب بگو چه غلطی کردی خالصمون کن. -

 

 سر هیچ و پوچ. -

 

دوازده تا بچه رو می دی؟  عجـــــب. پس باید بری رخت مردم رو بشوری. چجوری خرج این -

 چقد گفتم شبا جوگیر نشین کار دستتون می ده هـــا.

 

خدا روزی رسونه. همونطوری که روزی توی مفت خور رو می ده روزی دوازده تا قد و نیم قد منم  -

 می ده.

 

رفته گمی گم پرند حاال که ازکار بی کار شدی بیا برو سراغ این پسره کارت بگیره حال کرمی هم  -

 می شی.

 

 خوب توی گور به گورشده که نمی گی چه خبره. -

 

قضیه یه قتله. پسره خودش اومده اعتراف کرده که یه پسر رو کشته و در جواب چرای پلیس هم  -

گفته به کسی ربطی نداره. دو بار هم خودکشی کرده و هر دو بار به طرز معجزه آسایی زنده مونده 

 ورا اعدامه.و فقط درخواستش از مام

 

جالبه اما من چجوری پیداش کنم مصاحبه با همچین آدمی سخته منم اولین نفری نیستم که  -

 کنجکاوم درموردش بدونم.

 

 تو فقط بگو دوست داری؟  -

 

 معلومه ازخدامه. -

 

 درستــــــش می کنم. -
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 به من می گن ساغـــــــر. -

 

 م خوردی.باهمه بی مصرفیت یه جا به درد -

 

حاال من یه جا به دردت خوردم تو کی به داد دل بی کس من رسیدی چقد گفتم از تو خونواده این  -

 آرسام اینا یه شووَرم برا من حقیر پیدا کن.

 

 شوور می خوای چیکار بزغاله؟  -

 

 نه که تو پشیمونی؟  -

 

 ه کورِ کچل عین خودت.باشه بابا برات جور می کنم ولی نه از خونواده آرسام، ی -

 

 خیلی پستی. -

 

ساغر تا ساعت هفت پیشم موند و بعدش رفت. فکر این پسره بدجوری ذهنم رو مشغول کرده بود 

تا اخر شب بهش فکر می کردم. چند بارم آرسام زنگ زد ولی جوابش رو ندادم و خوابیدم ... صدای 

چشام رو می بندم، پدرم رو دارن می برن  آژیر ماشین پلیس می آد دستام رو می ذارم رو گوشم،

 جیغ می زنم نه نه یهو از خواب می پرم عرق کردم بازم خواب دیدم صدای آژیر نیست گوشیمه ..

 

 بنال ساغر. -

 

 سالم جیگــــر. -

 

 سالم و مرض بگو چه مرگته. -

 

 . برو بکپ نمی گم.خاک بر سر من که صبح به این زودی زنگ زدم این خبر خوب رو بهت بدم -

 

 باشه باشه غلط کردم. -

 

 آفرین خوشم می آد زود تسلیم می شی. -

 

 د بگو دیگه. -
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 ساعت ده، برو  به این آدرسی که می گم و خودت رو معرفی کن همه چی هماهنگ شده. -

 

 قربونـــــت برم، بگو. -

 

 برات اس می کنم. باشه خداحافظ. -

 

 خداحافظ. -

 

رفتم دست و صورتم رو شستم و یه صبحونه حسابی خوردم. اومدم تو اتاقم گوشیم رو برداشتم 

دیدم ساغر آدرس یه آسایشگاه رو برام فرستاده. تعجب کردم رفتم لباسام رو پوشیدم و تو ماشین 

بهش زنگ زدم که گفت مثل اینکه دچار افسردگی حاد شده. پیش خودم فکر کردم زده یکی رو 

ایدم افسردگی بگیره غافل از اینکه چه غم بزرگی تو دل این پسر لونه کرده. تقریبا طرفای کشته ب

یه ربع به نه بود که رسیدم در آسایشگاه، رفتم داخل و آدرس اتاقش رو پرسیدم. رسیدم در اتاقش. 

 ایشون ممنوع المالقت»دوتا مأمور پلیس ایستاده بودن، خودم رو معرفی کردم که یکیشون گفت 

هستن اما از اونجایی که آقای رضایی سفارشتون رو کرده می تونید داخل بشید، ولی اول باید با 

فهمیدم دایی ساغر برام اینکار رو کرده و تو دلم هزار بار به روحش که قرار « دکترش مالقات کنین.

 بود بعد از صد و بیست سال سرگردان بشه صلوات فرستادم. رفتم در اتاق دکتر در زدم.

 

 بفرمایید. -

 

 سالم. -

 

 علیک سالم. بفرمایید بشینید. -

 

 ممنونم. غرض از مزاحمت بنده پویامین هستم می .. -

 

بله، متوجه شدم. راستش باید درمورد وضعیت روحی بیمار بگم که اصال و به هیچ وجه حالش  -

 تر شدن حالش بشه.مساعد نیست و این مالقات و یا مالقات های آتی نباید باعث وخیم 

 

 بله متوجه منظورتون هستم. -
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 االن که خوابه اما حدودا نیم ساعت دیگه وقت داروهاشه، می تونید منتظر بمونید. -

 

 واقعا از این همه لطف ممنونم. -

 

 خواهش می کنم دخترم فقط دیگه سفارش نکنم. -

 

 بله بله حتما. با اجازه. -

 

دلی ها نشستم یه چنددقیقه ای که گذشت گوشیم زنگ خورد آرسام بود با اومدم رو یکی از صن

 اینکه ازش دلخور بودم اما خوب بود چون اینطوری گذر زمانو حس نمی کردم.

 

 بله. -

 

 سالم عزیزم. -

 

 علیک سالم. -

 

 خوبی؟  -

 

 چرا بد باشم؟  -

 

 پرندِ من. -

 

من چی ام؟ کی ام؟ آرسام من زنتم بفهم نه کسی که باهاش  تو چی آرسام ها تو چی؟ فکر کردی -

 بتونی معامله های گنده بکنی و سود کالنی بدست بیاری.

 

 می فهمم من اشتباه کردم، اصال غلط کردم تو منو  ببخش تکرار نمی شه. -

 

 امیدوارم. -

 

 حاال بخند. -

 

 دیگه لوس نشو. -
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 ات می خرم.بخند. نترس مسواک گرون شد بر -

 

 هه هه نمکدون. -

 

 باشه نخند، همین که بخشیدی خودش کافیه. کجایی خونه ای؟  -

 

 نه تیمارستان. -

 

 کجــا؟!  -

 

 تی ما رس تان. -

 

 اونجا چیکار می کنی دختر! -

 

 دنبال سوژه جدید. -

 

 آخه تو تیمارستان، من چی بگم به تو. -

 

 بشینم.من نمی تونم بیکار  -

 

 بله کامال می شناسمت. -

 

 حاال طرف کی هست. -

 

 قاتل. -

 

 ای بابا نمی شد یکی دیگه رو پیدا کنی؟  -

 

 می ترسی؟  -

 

 نباید بترسم؟ -

 

 نه. -
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از دست تو دختر لجباز. من باید برم پرند، یه کاری برام پیش اومده بعدا دوباره بهت زنگ می  -

 ظب خودت باش.زنم تروخدا موا

 

 هستم، خداحافظ. -

 

 خداحافظ. -

 

به ساعتم نگاه کردم حدودا ده دقیقه دیگه هنوز مونده بود. با اینکه بدم می اومد از اینکه منتظر 

باشم ولی این انتظار برام شیرین بود چون حس کنجکاوی داشت منو می کشت. ده دقیقه هم هر 

ار رفت توی اتاقش و بعد ازچند دقیقه برگشت. اون مردی جوری که بود تموم شد. دیدم یه پرست

که دم در ایستاده بود با دستش اشاره کرد که برم تو. راستش یه ذره استرس داشتم آخه تاحاال 

مصاحبه اینجوری نداشتم .در زدم و بی اونکه منتظر جواب باشم رفتم تو، یه اتاق سر تا سر سفید و 

 و زیر یه مالفه سفید پنهون کرده بود.یه تخت و یه آدم که تموم تنش ر

 

من که داروهام رو کوفت کردم دست از سرم بردارین. چرا نمی ذارین به درد خودم بمیرم. من  -

که تا چند وقت دیگه اعدام می شم پس این کارا چیه اول می خواین خوبم کنین و بعد بکشینم خیلی 

 احمقین احمقـــــا.

 

ستم چی به زبون بیارم، تو همین حین هم اون دو تا اقا وحشت زده وحشت کرده بودم نمی دون

 اومدن داخل.

 

 چی شده خانم پوریامین؟ -

 

 وهلل، من نمی دونم تا وارد شدم شروع کردن به داد و فریاد. -

 

همین که صدای منو شنید سرش رو از مالفه بیرون آورد و یه نگاهی به من انداخت اون دو تا مرد 

 ن بیرون. رفتم سمتش.هم رفت

 

 تو کی هستی؟  -

 

 سالم من پرند پوریامین هستم، ازاشناییت خوشحـ...  -
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 ولی من اصال دوست ندارم با کسی اشنا شم بیرون. -

 

 خواهش می کنم به حرفام گوش کن. -

 

 بیرون.  -

 

 باور کن من قصد ندارم اذیتت کنم. -

 

 ی زنم.گفتم بیرون، اگه نری داد م -

 

 خواهش می کنم فقط چند دقیقه. -

 

برو بیرون، گمشو بیرون. دکتــــــــر پرستـــــار، اینو بیرون کنین، نمی خوام کسی رو ببینم  -

 خدایــــــا، وای گمشو گمشــــــــــو.

 

 ادن.رم ایستتا اومدم برگردم که در رو باز کنم دیدم دم در عالوه بر اون دو تا محافظ، دکتر و پرستا

 

 خانم پوریامین، من به شما گوشزد کردم نکردم؟  -

 

 بخدا آقای دکتر من حرفی نزدم نمی دونم چرا. -

 

با یه ببخشید اونجا رو ترک کردم. با یه دنیا سوال بی جواب رفتم سمت ماشین سوار شدم و می 

مدام عذابم می داد. واقعاً چرا، به  روندم. کجا، نمی دونستم، فقط می رفتم. گیج و گم بودم و یه سوال

 چه دلیلی.

 

پام رو گذاشتم رو ترمز. در کارخونه ی آرسام بودم خودمم نفهمیدم کی اومدم اونجا، اما واقعا به 

وجودش احتیاج داشتم. ماشین رو پارک کردم و یه سالم به مش رحمت )نگهبان( کردم و رفتم 

 داخل سمت میز منشی، به احترامم بلندشد.

 

 سالم خانوم بزرگمهر )اونجا منوبه فامیلی آرسام صدامی کردن(. -

 

 سالم. حال شما، خوبین؟ -
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 متشکرم. شما خوبید؟ با آقای بزرگمهر کار دارین؟  -

 

 بله، هستن؟ -

 

 اجازه بدین. بفرمایین بشینید لطفا. -

 

 ممنونم. -

 

 آقای بزرگمهر، همسرتون تشریف آوردن.  -

 

 خانوم بزرگمهر، بفرمایید داخل. -

 

 ممنونم. -

 

 سالم. -

 

 سالم پرند جان. از این طرفا، اتفاقی افتاده راه گم کردی! -

 

 اتفاق که نه فقط کمی گیجم. -

 

 بشین بگم برات یه چیزی بیارن، االن حرف می زنیم. -

 

 الو، خانم صمدی، کیک و چایی لطفاً. -

 

 چی شده.خوب بگو ببینم  -

 

 رفتم پیش اون پسره. -

 

 خــــوب. -

 

 نشدکه باهاش حرف بزنم. -

 

 خانم صمدی در زد، کیک و چایی آورد و رفت.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – طعم چشمان تو

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 1  

 

 چرا نشد پرند؟ -

 

 تا رفتم تو شروع کرد به داد و بیداد کردن. -

 

 مگه نگفتی بیمار روانیه. -

 

 چرا. -

 

 تظار داری؟ از یه بیمار روانی بیش از این ان -

 

 نه. -

 

 پس چی می گی؟ -

 

 من باید باهاش حرف بزنم آرسام. -

 

 دختر، تو خیلی عجولی باید صبر کنی، گاماس گاماس. -

 

 خوب اون خیلی رفتارش تنده می ترسم که نتونم. -

 

ه نظر من ب ببینم، واقعا می خوای بدونی قضیه چیه؟ پس تا جایی که می تونی تالش کن و کم نیار. -

 هفته ای یک بار برو پیشش و تو یه دفتر مجله دیگه کار پیدا کن.

 

 نمی دونم باید فکر کنم. -

 

تقریبا یک ساعت پیش آرسام بودم واقعا به وجودش احتیاج داشتم، خیلی آروم شدم. یه زنگ هم 

زد با این تفاوت که  به ساغر زدم و همه چیز رو براش تعریف کردم. اونم دقیقا حرفای آرسام رو می

اون عقیده داشت باید هر روز یه ساعت خاصی برم آسایشگاه. تموم طول اون روز رو به عالوه شب 

به اون پسر فکر می کردم، پسری که حتی هنوز اسمش رو هم نمی دونستم. انقدر غرق تو فکر بودم 

 ون می داد، کمی تو جامکه نفهمیدم کی خوابم برد... صبح که بیدار شدم ساعت هشت و نیم رو نش

غلت خوردم و تصمیم گرفتم بازم برم آسایشگاه. لباسم رو پوشیدم، یه لقمه هم برای خودم گرفتم 
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و راهی شدم. تقریبا ساعت یه ربع به ده بود که رسیدم تا ماشین رو پارک کردم و رفتم تو سالن، 

 ساعت شد ده. رفتم دراتاقش.

 

 سالم آقای... -

 

 ستم.من وکیلی ه -

 

 بنده هم جمالی هستم. -

 

 بله، عذر می خوام دیروز فرصت نشد که ازتون بپرسم. ببخشید پرستار داروهای ایشون رو دادن؟  -

 

 بله. -

 

 من می تونم برم داخل. -

 

 بله ولی خواهش می کنم مثل دیروز نشه. -

 

 تموم سعیم رو می کنم. -

 

بود تحویل دو تاشون دادم و با یه بسم ا... آروم وارد شدم. رفتم  یه لبخند هم که حاوی تشکر زیاد

نزدیک، دیدم آروم خوابیده. قیافش اصالً شبیه جنایت گرا یا قاتال نبود، برعکس خیلی معصوم بود و 

یه غم بزرگ توی صورتش مشخص بود. دلم خیلی به حالش سوخت تقریبا نیم ساعتی اونجا نشستم 

یدار شدنش نا امید شدم از اتاق بیرون اومدم و با یه تشکر از وکیلی و جمالی و وقتی دیگه کالً از ب

اونجا رو ترک کردم. امروز برخالف دیروز احساس بدی نداشتم اما همچنان قیافم شبیه یه عالمت 

سوال بزرگ بود. به ساعتم نگاه کردم، ده و چهل دقیقه بود، حوصله رفتن خونه رو نداشتم. اول یه 

غر زدم و بهش گفتم که می رم خونشون و بعدشم به مامان که نگران نشه. طرفای یازده زنگ به سا

 و نیم بود که رسیدم. زنگ رو فشار دادم.

 

 کیه؟ -

 

 کرم خاکیه. -
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 اوا عزیزم، اینجا چیکار می کنی؟! -

 

 می خوام تو باغچتون لونه کنم. -

 

 یگه مزاحم نشید.ایش، باغچه ما حشرات چندش نداره. لطفاً د -

 

اتفاقاً به من خبر دادن یکی از چندش آورترین موجودات جهان اینجا لونه کرده، اسمشم نمی  -

 دونم سغور سغی سغا نمی دونم یه اسم عجق وجق زشت.

 

 چندش خودتی و هیکل قناصت. -

 

 علف زیر پام سبز شدا، در رو باز نمی کنی؟! -

 

 درو محصول بشه، بعد.نه، بذار میوه بِدی، فصل  -

 

 باز نکنی از رو در می آم. -

 

 خوبیا. -

 

 ساغر شوخی ندارما. -

 

 من آیفون رو گذاشتم، تونستی بیا باال. -

 

اول کیفم رو انداختم تو گردنم و بعد پام رو رو دستگیره درگذاشتم و رفتم باال. رو در که نشسته 

ی برا اینکه ضایع نشم چشام رو بستم و پریدم. یه ذره پام بودم یه ذره می ترسیدم بپرم پایین، ول

 درد گرفت ولی بی خیالش شدم، دستام رو بهم مالیدم رفتم تو.

 

 خاک تو سرت با این مهمون نوازیت بی عرضه. -

 

 پــــــرند، بیشعور نگفتی چالق می شی. -

 

 نه که تو هم خیلی به فکر منی. -
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 االن دوباره زنگ می زنی باز می کنم. چه می دونستم عین خر از در می آی. یه ذره ایستادم، گفتم -

 

 حاال که به کوری چشم بعضیا سالمم. -

 

 ایشاال یه دفعه دیگه موقعِ این کارایِ خرکیت شَل شی، بخندیم. -

 

 زبونت رو گاز بگیر االغ. -

 

 آخ دردم گرفت. -

 

 چی شد؟! -

 

 دیگه.زبونم رو گاز گرفتم  -

 

 هه هه، نمک. -

 

 پرند بیا اینجا ببینم، رفتی پیش این یارو. -

 

 آره. -

 

 چی شد؟  -

 

 خواب بود. -

 

 زرشــک.-

 

 اشکال نداره فردا بازم می رم. -

 

 می گم پرند سوژه که زیاده، می خوای بیخیال این شو. -

 

نیست. روز اول با خودم فکر کردم می رم،  نه ساغر، شاید باورت نشه اما دیگه قصدم مصاحبه -

بعدش که داستانش چاپ شد چقد برا من خوب می شه ولی حاال حتی اگه نخواد هم داستانش رو 

 چاپ نمی کنم. 
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 چرا اونوقت! -

 

 معصومیت این چهره به من می گه اون مجبور شده دست به همچین کاری بزنه. -

 

 اسه ما پلیس هم بشه.همین رو کم داشتیم که خانوم و -

 

 ور نزن نهار چی داری. -

 

 کوفت. می خوای؟  -

 

 اگه تو هم می خوری آره.. -

 

تا عصر پیش ساغر موندم و برگشتم خونه. دوست داشتم ساعتام یه جوری پر بشه که سریع فردا 

دن. رو بم داده بوبرسه که آرسام زنگ زد و گفت بیا بریم بیرون. به روش نیاوردم اما انگاری دنیا 

آرسام بم گفته بود تا یه ربع دیگه می آد دنبالم. منم تند تند آماده شدم و آرایش ملیحی کردم، 

بعدش به مامانم خبر دادم و رفتم بیرون. حدوداً دو دقیقه منتظر بودم که آرسام رسید. از صدای 

خوب  ی ذوق کردم، البتهماشینش فهمیدم ولی صبر کردم بهم زنگ بزنه نمی خواستم فکر کنه خیل

ذوقم کرده بودمـــا ولی نمی خواستم پررو شه. آرسام به گوشیم زنگ زد، گفتم االن می آم یه 

 کوچولو دیگه هم منتظر موندم بعد رفتم بیرون.

 

 به به، چه خوشتیپ کردی جناب بزرگمهر. -

 

 ای کاش یه جای این ماشین من یه تخته ای چیزی پیدا می شد. -

 

 «.وا، چــرا؟!»با یه حالت گیج گفتم  -

 

 واسه اینکه چشم نخورم دیگه. -

 

 بیا باز من به این رو دادم. -

 

 حاال تخته که نیست می خوای برو تو برام اسپند دود کن جداً می ترسم. -

 

 حوصله اون رو ندارم ولی یه راه دیگه هست. -
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 ایول، چیه. -

 

 چشاتو ببند تا بگم. -

 

 می خوای چیکار کنی؟  -

 

 تو ببنـــد. -

 

 نمی بندم. -

 

 نبیم دیگه به دخترا بگی ترسوها، راه بیفت. -

 

 خیلی خوب، بیـــا، بستم. -

 

 دستم رو کردم تو دهنم و مالیدم به صورتش.

 

 وای پرند چیکار کردی. -

 

 خواستم چش نخوری دیگه. -

 

 اَه، حالم بهم خورد. -

 

 تا تو باشی دیگه به من نگی حسود. -

 

 دلم خنک شد این رو گفتم و زبونم رو در می آوردم و می خندیدم. 

 

 یکی طلبت. -

 

 نه بابا. -

 

 منتظر منم باش. -
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اینو گفت و ماشین رو روشن کرد. به درخواست من رفتیم تو یه پارک خلوت و دو تا آبمیوه گرفتیم 

دلی ها، آرسام اول آبمیوه ش رو برداشت و شروع کرد خوردن اما یه ذره و نشستیم رو یکی از صن

 از آبمیوه ریخت رو لباس و دستش.

 

 لباسم کثیف شد من برم بشورمش پرند. -

 

 باشه. -

 

داشتم آبمیوه می خوردم که یهو یکی از پشت سر داشت روم آب می ریخت با حالت غضبناکی 

شیطنتم گل کرد و همون خاکی که با آب هایی که آرسام روش برگشتم، دیدم که آرسامه، منم 

ریخته بود تبدیل به شِل شده بود رو پرت کردم طرفش. یهو چشمم به یه شلنگِ دیگه خورد، 

برداشتمش و گرفتم طرفش. نه اون کوتاه می اومد نه من. دوتایی هم جیغ می زدیم و می خندیدیم. 

 «.تسلیم، خسته شدم»رو انداختم و گفتم  وقتی که دیگه کامل کامل خیس شدم شلنگ

 

 حاال با این لباسا چطوری تو ماشین بشینیم. -

 

 دوتا زیرانداز تو صندوق دارم می ذارم رو صندلی. پاشو بریم که االن حسابی سرما می خوریم. -

 

 بریم. -

 

خودشم هم انداخت و  آرسام از صندوق زیراندازها رو آورد و انداخت رو صندلیم، من نشستم و برا

 نشست.

 

 پس چرا حرکت نمی کنی؟ -

 

 چون قراره یه چیزی رو بهت بگم. -

 

 چی؟  -

 

راستش بابام با یه شرکت توی دبی قرار داد بسته، اونام به همین مناسبت تو دبی مهمونی گرفتن که 

 هم ما، هم طرف هایِ دیگه ی قرار داد می آن اونجا.
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 چه عالی. -

 

 دوست داری بیای؟  -

 

 مگه نمی گی قضیه کاریه؟  -

 

 چرا ولی اونا ما رو با خانواده هامون دعوت کردن. -

 

 جون من؟! -

 

 نظرت چیه؟ -

 

 خیلی دوست دارم بیام. -

 

 پرند ویزا داری؟  -

 

 نه. -

 

رو خودم انجام می  خوب مدارکت رو آماده کن فردا صبح می گم یکی از بچه ها ازت بگیره کارات -

 دم.

 

 آرسام مرســـــــی. -

 

 فقط می مونه یه چیز. -

 

 چی؟  -

 

 لباس. -

 

 آرسام من لباس مجلسی زیاد دارم. -

 

 دوست دارم خودم برات انتخاب کنم. -

 

 باشه هر جور که تو می خوای، کی بریم خرید؟  -
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 کی وقت داری؟  -

 

 صبح ها، هر وقت که تو بخوای.من که بیکارم. به جز  -

 

 باشه پس خبرت می کنم. -

 

 منتظرم. -

 

واقعاً خبر خیلی خوبی بهم داده بود. اونشب از خوشحالی خوابم نمی برد نزدیک ساعت دو بود که 

تصمیم گرفتم بخوابم، بعد از کمی غلت زدن باالخره خوابیدم. صبح برای نماز که بیدار شدم دیگه 

 صمیم گرفتم برم نون تازه بخرم. بابام رو دیدم که داره آماده می شه بره کارخونه.نخوابیدم، ت

 

 سالم بابایی. -

 

 سالم دخترم. -

 

 صبح به این زودی چرا داری می ری؟  -

 

 چند تا کار عقب افتاده دارم و یه جلسه کاری مهم، خوابم نمی بره. -

 

 خندم گرفت.

 

 چرا می خندی؟  -

 

 خه منم وقتی هیجان زده ام نمی تونم یه جا بشینم.آ -

 

 تو چرا لباس پوشیدی، کجا به سالمتی؟  -

 

 می رم نون بخرم. -

 

 می خوای برسونمت؟  -

 

 نه، صبح به این زودی باید قدم زد. -
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 باشه، هرجور راحتی. خداحافظ. -

 

 موفق باشی بابایی. -

 

رتم زد و رفت. منم پشت سرش رفتم بیرون. نونوایی خیلی شلوغ برگشت و یه لبخند قشنگ به صو

بود، فکر نمی کردم این ساعت این همه آدم اینجا باشه، حدودا نیم ساعتی تو صف بودم. برگشتم و 

یه صبحونه ی حسابی درست کردم و با اشتها خوردم، بعدش اومدم تو اتاقم آماده شدم، سویچم رو 

د راهی شدم. وقتی رسیدم ساعت یه ربع به نه بود. مونده بودم چیکار کنم، برداشتم و با دلی پر از امی

تصمیم گرفتم کمی تو حیاط بمونم. رفتم و روی یه صندلی نشستم و به اطرافم نگاه می کردم، بعضی 

از بیمارها رو آورده بودن بیرون اما هیچ کدوم مثل من از هوا لذت نمی بردن. تو چهره یکی می شد 

یکی خشونت، یکی نفرت. خالصه هر کسی درگیری های فکری خودش رو داشت. این  غصه رو دید

رو از طرز نگاه هاشون به نقطه ای نامعلوم می شد تشخیص داد همین طور که دور و برم رو نگاه می 

کردم یهو متوجه یکی از اتاقا شدم، درسته خودش بود. پشت پنجره ایستاده بود و بیرون رو تماشا 

ام به نگاهش گره خورد، تو نگاهش هیچ چیز نبود، خیره بهم نگاه می کرد بدون هیچ می کرد. نگ

عکس العملی. نگاهم رو از چشماش گرفتم و رفتم داخل، به وکیلی و جمالی سالم و صبح بخیری 

 گفتم و در زدم، بعدم گفتم الهی به امید تو و وارد شدم.

 

 سالم. -

 

-  ... 

 

 هوای خوبیه، نه؟ -

 

- ... 

 

 من داشتم لذت می بردم، شما چطور؟

 

- ... 

 

 می شه با هم آشنا بشیم، من پرند پوریامین هستم. می شه اسمتون رو بدونم؟ -
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 یه بیچاره. -

 

 چرا اینطور فکر می کنین؟ -

 

 چون هستم. -

 

 اما زند... -

 

 شعار نده. -

 

 شعار نیست. -

 

 ازمن چی می خوای؟ -

 

 می خوام باهات صحبت کنم.

 

 که همه جا مشهور بشی و سرشناس.. -

 

 اولش اینطور بود. -

 

 و حاال؟ -

 

 نیست. -

 

 چرا؟ -

 

 چون نگاه معصومی داری. -

 

 چهره می خونی. -

 

 این رو هر کسی می تونه بفهمه. -

 

 ش خواسته..و باور کنه که یه آدم معصوم آدم کشته اونم به دلیلی که دل -
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 می دونم براخودت دلیلی داشتی. -

 

 نداشتم. -

 

 داشتی. -

 

 دوست داشتم بکشمش. -

 

 چرا. -

 

 به تو مربوط نیست برو بیرون. -

 

 باشه باشه، معذرت می خوام. -

 

 گفتم برو بیرون. -

 

 گفتم که معذرت می خوام. -

 

ه ی خودت پشیمون شی، می دونی که من یه قاتلم، یه اگه نری بیرون کاری می کنم که از کرد -

 جانی.

 

درحالی که گلدونه روی میزش رو برمی داشت اومد به سمتم گالش رو ریخت رو زمین و گرفتش 

 باال...

 

می رم بیرون اما تو نگاهت نه خشمه نه نفرت، نگاهت سرده. نگاهت یه بغض داره، یه بغض  -

ه ذره می کشه. این رو گفتم و اون رو درحالی که با بهت بهم نگاه می نترکیده که داره روحت رو ذر

 کرد ترک کردم.

 

خوشحال بودم از این که تونستم حداقل پنج دقیقه باهاش صحبت کنم، این یه شروع خوب بود. با 

خوشحالی از آسایشگاه اومدم بیرون که یهو  یادم افتاد مدارک رو آماده نکردم. سریع رفتم خونه، 

مادشون کردم و به آرسام زنگ زدم که گفت یادش رفته بفرستت ش. منم تصمیم گرفتم خودم آ

ببرمش هم برا اینکه زودتر به دستش برسه هم اینکه هیجان داشتم و نمی تونستم تو خونه بمونم. 
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تقریبا چهل و پنج دقیقه بعد رسیدم و رفتم داخل. خانوم صمدی سرش پایین بود و متوجه من نشد. 

 م جلو میزش و با یه لبخند گشاد گفتم:رفت

 

 سالم خانوم صمدی . -

 

 وای، سالم، ببخشید خانوم بزرگمهر خیلی غرق این مطلب شده بودم ترسیدم، معذرت می خوام. -

 

 نه عزیزم، من باید عذرخواهی کنم که ترسوندمت. آقای بزرگمهر هستن؟ -

 

 .. ولی آها جلسه... بله بله جلسه دارن.ایشون خوب بله، یعنی نه، یعنی هستن ولی -

 

تعجب کرده بودم چه خبره، چرا انقد این دختره هول شده. منتظر نشستم حدودا بیست دقیقه بعد 

 یه خانومی با یه آرایش زننده و نیش باز از اتاق اومد و پشت سرش هم آرسام.

 

 مهشید اون کپی ها رو هم برام بیار. -

 

 اشه قول دادیا آرسام.باشه ولی یادت ب -

 

 باشـ... -

 

نگاهش خورد به من، کارد می زدی خونم درنمی اومد ولی سعی کردم آروم باشم. همیشه معتقد بود 

نباید عیب ها وخطاها رو بازگو کنیم چون عادی می شه و این باعث وخیم ترشدن ماجرا می شه. با 

 یه لبخند تصنعی رفتم جلو.

 

 خسته نباشی.سالم آرسام جان،  -

 

 سَـ.. سالم. -

 

 معرفی نمی کنی عزیزم؟  -

 

 ایشون خانوم ملکی هستن. -

 

 از آشنایی با شما خوشحالم. -
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 منم همینطور. -

 

 آرسام جان اگه کارت تموم شده بریم تو. -

 

 بریم. -

 

 پرند، من... این... فقط... -

 

 حرف زدم خیلی خوشحالم، این یه شروع خوب بود.آرسام، امروز باهاش درحد پنج دقیقه  -

 

آرسامم که انگار از بی خیال شدن من خوشحال شده بود با صدایی که شادی توش موج می زد که 

 البته کامل مشخص بود از چیه، گفت:

 

 خیلی خوشحالم پرند، من به توانایی هات ایمان دارم. -

 

ر دارم از اتاقش اومدم بیرون، اتاقش بوی عطر اون زن مدارک رو بهش دادم و به بهونه اینکه کا

نکبتی رو می داد و این حالم رو بهم می زد. از خانوم صمدی خداحافظی کردم و اومدم از در برم 

بیرون که سینه به سینه مهشید شدم، چش تو چش، نگاش کردم و با نفرت روم رو برگردوندم و 

م نا خودآگاه اشکی از چشم افتاد، این سوال عذابم می رفتم سمت ماشین. همین که تو ماشین نشست

 داد، من برای آرسام کم گذاشتم؟!

 

اون روز روز بدی بود. آرسام بهم زنگ زد که بریم خرید اما گفتم مهمون دارم و نرفتم. اصال 

حوصله ش رو نداشتم، احساس می کردم بهم پایبند نیست و این عذابم می داد. شب زودتر از 

خوابیدم و خودم رو از فکرای جورواجور خالص کردم. صبح دوباره بعد از نماز دیگه همیشه 

 نخوابیدم و رفتم نون بخرم که دیدم بابام داره می ره کارخونه منتها با وضعی آشفته.

 

 سالم بابا. -

 

 سالم پرند جان. -

 

 بابا چیزی شده. -
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 نه دخترم. -

 

 ولی قیافت اینو نمی گه. -

 

 چیزی نیست خداحافظ. -

 

براش یه آیه الکرسی خودندم و دعا کردم اگه مشکلی هم داره رفع بشه. رفتم نونوایی، امروز مثل  -

دیروز شلوغ نبود. نون گرفتم و اومدم خونه، تصمیم گرفتم برم یه دوش بگیرم. یه ربع حموم کردنم 

ه صبحونه خوردم و نون رو گذاشتم توی طول کشید، از حموم اومدم بیرون با حوله رفتم تو آشپزخون

پالستیک که خشک نشه. رفتم تو اتاق، موهام رو تند تند خشک کردم، لباس پوشیدم، راهی شدم. تو 

راه چشمم به یه گل فروشی خورد. یاد دیروز افتادم که گل های گلدونش رو انداخت زمین، تصمیم 

خریدم و دوباره راه افتادم. خدا رو شکر گرفتم براش گل بگیرم. من عاشق رز نباتیم، ده شاخه 

ترافیک خیلی سنگینی نبود و من ساعت نه و بیست دقیقه رسیدم. رفتم داخل، دو تا مرد دیگه جای 

 وکیلی و جمالی ایستاده بودن.

 

 سالم، من پرند پوریامین هستم ببخشید، شما؟  -

 

 شما همون خانوم خبر نگار هستین. -

 

 بله. -

 

 کارتتون رو ببینم. می شه -

 

 البته. -

 

 بفرمایید. می تونید برید داخل. -

 

 عذر می خوام فضولی می کنم اما آقای وکیلی وجمالی کجان؟  -

 

 شبا ما اینجا بودیم و روزا اونا اما گویا مشکلی براشون پیش اومده و ما جاشون ایستادیم. -

 

 اوه، پس باید خسته باشین. -
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 بله. -

 

 خداقوت، ببخشید من برم داخل. -

 

 بفرمایید. -

 

رفتم تو، خوابیده بود. به گلدونش نگاه کردم سرجاش بود اما گلی توش نبود. لبخندی زدم و گلها 

رو تو گلدون گذاشتم. چند دقیقه بعد پرستار وارد شد و ازم خواست که بیرون باشم. منم اومدم 

مد بیرون گفت که بیمار گفته نمی خواد کسی رو ببینه و لطفا بیرون منتظر موندم. وقتی پرستار او

مزاحم نشید. خیلی ناراحت و سرخورده شدم واسه همین رفتم تو حیاط نشستم که دیدم اومده پشت 

پنجره یه نگاهی بهم کرد، یکی از شاخه گال رو برداشت و شروع کرد به پر پر کردنشون. لبخند 

از آسایشگاه بیرون اومدم. سرخورده شده بودم یا بهتر بگم  تلخی رو لبام نشست، آهی کشیدم و

روحیه م رو از دست داده بودم. خیلی به خودم اعتماد داشتم فکر می کردم حتما می تونم باهاش 

صحبت کنم اما اون منو نمی پذیرفت. این مسئله یه جوری آزارم می داد و مسئله آرسام به یه شکل 

تم برم خونه و دوباره بخوابم. رسیدم تو خونه و رفتم تو اتاق روی دیگه. با این حالم تصمیم گرف

تخت، حدود نیم ساعت بود که دراز کشیده بودم اما خوابم نمی برد، رفتم تو آشپزخونه و یه قرص 

خواب خوردم، رو در اتاقمم نوشتم کسی منو بیدار نکنه. ساعت حدودا چهار بعدازظهر بود که با 

 یدم.صدای گوشیم از خواب پر

 

 بله. -

 

 سالم خانوم خوشگله، خواب بودی؟  -

 

 آرسام تویی؟  -

 

 نه، روح خبیثشم. -

 

 مسخره. -

 

 امروز چه کاره ای پرند؟ -

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – طعم چشمان تو

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 7  

 

 عالف. -

 

 به به، چه شغل شریفی. -

 

 همینه که هست. -

 

 پس من تا یک ساعت دیگه اونجام. -

 

 داری می آی اینجا. -

 

 ام؟ آره. نی -

 

 نه نه بیا، منتظرتم. مراقب خودت باش. -

 

 بابای جوجو. -

 

یهو سیخ نشستم رو تخت، یاد اون روز افتادم اون دختره ایکبیری و اون آرایش زننده ش. یاد 

نداشتم اینجوری برای آرسام آرایش کرده باشم، حتی بعد این چند ماهی که ما با هم عقد کرده 

من یه شلوارک یا دامن کوتاه ندیده بود. از اتاق رفتم بیرون و مامان رو صدا بودیم آرسام هنوز پای 

کردم، کسی جواب نداد، بهش زنگ زدم گفت رفته خونه خاله افسون و تا شب نمی آد. رفتم 

سرکمد لباسا یه تاپ صورتی که باال نافی بود و با دامن ستش که خیلی هم کوتاه بود برداشتم، با 

و تا گیره مو همرنگش رو پیدا کردم، موهام رو خرگوشی بستم و یه آرایش بدبختی هم گشتم د

دخترونه خیلی قشنگ کردم، دو تا گوشواره هم انداختم تو گوشم. رفتم جلو آینه، چون تا حاال 

اینطور لباسی جلوی آرسام نپوشیده بودم خجالت می کشیدم اما برا حفظ زندگیم باید هر کاری می 

شوهر من بود و حق داشت. اون چیزی نمی گفت، من نباید حرکتی از خودم  کردم، باالخره اونم

نشون می دادم؟ تو همین فکرا بودم که یهو زنگ دم در رو زدن، رفتم تو آیفون نگاه کردم دیدم 

آرسامه با خودم گفتم چه زود اومده اما ساعت نگاه کردم پنج و ربع بود، اصالً گذر زمان رو حس 

 ه خودم مسلط باشم رفتم جلو در رو براش باز کردم.نکردم. سعی کردم ب

 

 سالم جناب بزرگمهر. -
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 آرسام همینطوری میخ من شده بود و حرف نمی زد.

 

 چیه، جن دیدی؟ -

 

 نه، زن خودم رو تا حاال اینطوری ندیده بودم. -

 

 با این حرفش لپام از خجالت گل انداخت.

 

 بیا تو عزیزم. -

 

 من به پاهای ظریفت می آد.چقدر دا -

 

 مرسی. برو بشین یه چیزی بیارم بخوری. -

 

این رو گفتم و رفتم توی آشپزخونه، مشغول درست کردن شربت شدم و بعدش داشتم می 

 ریختمش تو لیوان که آرسام پشت سرم ظاهر شد.

 

 چیکار می کنی خانومی؟ -

 

 دستم بیفته زمین و صد تیکه بشه. از ترس جیغ بلندی کشیدم که باعث شد لیوان از

 

 آرسام با صدایی که بیشتر شبیه فریاد بود گفت پرند چی شدی. -

 

 هیچی، هیچی. سالمم، وایسا االن جمعش می کنم. -

 

 نه دمپایی پات نیست شیشه می ره تو پات صبر کن االن می آم. -

 

کرد و از اشپزخونه آورد بیرون، یه آرسام دمپایی پاش کرد و برگشت تو آشپزخونه و منو بقل 

دستش زیر سرم بود و یه دستش رو پاهای لختم؛ یه حسی آمیخته با شرم و لذت بهم دست داده 

 بود. من رو برد تو اتاق و گذاشتم رو تخت و نشست کنارم.

 

 برم شیشه خورده ها رو جمع کنم، چرا آوردیم تو اتاق؟  -
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 پات چیزی نشده؟  اونم جمع می کنی. بذار ببینم -

 

 نه بابا، حس که دارم اگه شیشه تو پام بود دردم می اومد. -

 

 حاال ضرری داره من نگاه کنم. -

 

 نه خوب، ولـی.. -

 

 ولی بی ولی. -

 

آروم دستش رو می کشید روی پاهام و من چشمام رو بسته بودم، یه حس خاصی داشتم حسی که 

 کم داشت دستش رو می برد زیر دامنم که با التماس گفتم: تاحاال تجربش نکرده بودم، کم

 

 آرسام. -

 

 با یه لبخند گفت خدا رو شکر چیزی نیست. -

 

 پس من برم شیشه خورده ها رو جمع کنم. -

 

 اونا رو من جمع می کنم، حرف دیگه ای هست. -

 

 می خواستم برات شربت بیارم خوب. -

 

 رین تر از شربت چشمام رو گرفته.االن یه چیزی اینجا شی -

 

 به دور تا دور اتاقم نگاه کردم چیزی ندیدم.

 

 اِ، ا،ِ آرسام، چشمات آلبالو گیالس می چینه ها. کو خوردنی که حاال شیرین باشه یا نه! -

 

 هست! تو اجازه می دی من بخورم؟ -

 

 اگه پیدا کردی بخور، چیکارت دارم. -
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داخت روم و لبش رو گذاشت رو لبام. دوبار دیگه هم اینکار رو کرده بود اما یه طرف بدنش رو ان

نمی دونم چرا اینبار دقیقاً داشت لبام رو می خورد و آروم موهام رو نوازش می کرد، منم چشمام رو 

 بسته بودم. بعد از حدودا یه دقیقه بلند شد، منم چشمام رو باز کردم.

 

 قند خونم تامین شد! -

 

 ب این حرفش رو با یه لبخند دادم و بلند شدم.جوا

 

 کجا در می ری؟  -

 

 هیچی نخوردی خوب. -

 

 پرند بشین می خوام باهات حرف بزنم. -

 

 بله؟  -

 

 چرا از من فرار می کنی؟  -

 

 من؟  -

 

 انکار نکن. -

 

 چرا این فکر رو می کنی؟  -

 

 ا رو برا من نپوشیدی؟ چون اینطوری هست، مگه تو این لباس -

 

 چرا خوب. -

 

پس چرا دوست نداری جلو چشمم باشی. چند ماهه که عقدیم و من حرفی نمی زنم اما از این شرم  -

و حیات خسته شدم. شرم و حیا خوبه، عالیه. کم دختری پیدا می شه مثل تو ولی عزیز دلم، خانومِ 

 ا، من شوهرتم، منم حق دارم. ندارم؟ من، واسه ی من حیا نداشته باش. خجالت نکش باب

 

 چـرا... داری. -
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 باریکال، می گم ازم پذیرایی نکردیا پرند. -

 

 ا،ِ آرسام خوب خودت گفتی. االن می رم. -

 

 بابا بیا بشین شوخی کردم. خدا داند تو کی دوباره به سرت بزنه و اینطوری برا من لباس بپوشی. -

 

 بپوشم.سعی می کنم همیشه  -

 

 واقعا؟  -

 

 واقعا. -

 

پس پاشو بیا بریم خرید. هم برا مهمونی لباس بخریم هم چند دست لباس خوشگل و کوتاه برات  -

 بخریم.

 

 به اندازه کافی دارم. -

 

 دوست نداری با سلیقه من باشه؟  -

 

 باشه، هرجور که تو می خوای. -

 

 پس پاشو، آماده شو. -

 

 پذیرایی، منم اومدم.برو تو  -

 

 د نشد دیگه، قولت یادت رفت؟ -

 

 من که قول ندادم که...  -

 

 پرند، من شوهــرتم، اینو بفهم. حاال هم لباساتو عوض کن. -

 

 آخه.. -
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 آخه بی آخه. یاال سریع باش. -

 

شم م که شلوارم رو بپورفتم مانتو و شلوارم رو آوردم. اول مانتو پوشیدم و پشتم رو کردم به آرسا -

که یهو اومد منو بقل کرد و گذاشتم رو تخت و دامن رو از پام درآورد و شلوارم رو پام کرد. تو تموم 

این مدت من محکم چشمام رو بسته بودم، نمی تونستم بش نگاه کنم ولی خوب حق داشت من واقعاً 

 شورش کرده بودم صورتم رو بوس کرد و گفت:

 

تو انگار بمب اتم هوا کردی. تموم شد، حاال دیگه راحت شدی؟ انقد دنگ و فنگ پاشو خانومی،  -

 نداشت که، پاشو بریم تا دیرمون نشده. تا تو بیای پایین منم تند تند شیشه هارو جمع کنم. 

 

این رو گفت و رفت بیرون. خیلی خوشحال بودم، تو دلم خدا رو شکر کردم اما حیف که دووم 

 . چندانی نداشت... 

 

یه نگاهی تو آینه به خودم انداختم و از اتاق اومدم بیرون. آرسام داشت شیشه خورده ها رو جمع می 

 کرد، منم رفتم چراغا رو خاموش کردم و اومدم.

 

 جمع شد؟  -

 

 آره، بریم؟ -

 

 بریم. -

 

 می گم آرسام، جایی رو برای خرید سراغ داری؟  -

 

صی مد نظرم نیست اما برای لباس های خونگی مغازه دوستم هست برای لباس مجلسی جای خا -

 لباساش محشره.

 

 خوب پس اول بریم اونجا. -

 

 باشه. -
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آرسام جلو یه مجتمع تجاری بزرگ ایستاد. راستش تا حاال اینجا نیومده بودم دستش رو گرفتم و با 

 یه نگاه پرسشگرانه مغازه ها رو دید می زدم.

 

 اینجاست. -

 

 وای آرسام، چه دیزاینی. خیلی شیکه. -

 

 آره افشین خیلی براش زحمت کشیده. -

 

 سالم افشین خان. -

 

 به به، سالم اقا آرسام راه گم کردی. -

 

 خانومم چند تا چیز احتیاج داشت اومدیم اینجا که هم تو رو ببینم هم خانومم لباس انتخاب کنه. -

 

 وقتم خانوم.از آشنایی با شما خوش -

 

 بنده هم همینطور. واقعا مغازه قشنگی دارین، تبریک می گم. -

 

 متعلق به شماست. آرسام برای من خیلی عزیزه. -

 

 لطف دارین. ببخشید من یه نگاهی لباسا بندازم. -

 

 خواهش می کنم بفرمایین. -

 

ن قشنگ بودن. نمی دونستم کدوم من کمی از اونا دور شدم و مشغول نگاه کردن لباسا بودم، همشو

 رو انتخاب کنم که یهو آرسام دستش رو گذاشت رو شونم.

 

 همین که داری بهش نگاه می کنی، محشره. -

 

یه لباس آستین حلقه ای که به اندازه دو تا دست باالی زانو بود یا بهتر بگم لباس خواب ولی خدایی 

 خیلی شیک بود.
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 نجا برداریم؟ افشین، لباسا رو از ای -

 

 نه آرسام جون. کدش رو بگو خانوم برات می آره. -

 

آرسام دونه دونه انتخاب می کرد و کدش رو به یکی از خانوم هایی که اونجا ایستاده بود می گفت. 

پونزده تا دست لباس شد، موقع حساب کردن هم دوستش بنده خدا کلی به ما تخیف  -تقریبا ده

لی ازدوستش خوشم اومد با اینکه مغازش تو باالشهر بود و خیلی شیک و داد. نمی دونم چرا و

مشخص بود که وضعش بد نیست بازم ذره ای غرور نداشت. حتی تو مدتی که ما اونجا بودیم چند تا 

دختر با آرایش زننده و مانتوهای تنگ وکوتاه اومدن داخل و با عشوه باهاش صحبت می کردن اما 

 می کرد و نگاهش به لباسا بود و باهاشون حرف می زد.اون کمتر بهشون نگاه 

 

 آرسام ممنون عزیزم، خیلی قشنگن. -

 

 تو تن تو قشنگ ترم می شه. من متنظر اون روزیم که هر روز یکی از اینا رو تن تو ببینم. -

 

 ان شاء ا... . خوب بریم اون مغازه ای که لباس مجلسی داشت. از اینجا دوره؟  -

 

 ریباً.تق -

 

حدوداً یک ساعت بعد اونجا بودیم. این مغازه دوست مامانم بود که من صداش می کردم سهیال 

 جون.

 

 سالم سهیال جــــون. -

 

 وای خدا، ببین کی اینجاست. سالم عزیزم، چطوری، خوبی؟ چقدر دلم برات تنگ شده بود. -

 

 منم همینطور. با شوهرم اومدم لباس انتخاب کنم. -

 

 راستی من واقعا شرمندم که تو جشن عقدتون نبودم راستش شوهر خالم فوت شده بود. -

 

 آره مامان گفت، خدا بیآمرزدشون. -

 

 خدا رفتگان شما رو هم رحمت کنه. -
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 «خودمونیما ولی عجب جیگری انتخاب کردی»و منو طرف خودش کشوند « می گم پرند»سهیال گفت 
 

 آره؟! -

 

 آره. -

 

 ولی خودش رو بکشه بازم تو خوشگل تری. -

 

 خدا یا مرحمتت رو شکر. -

 

 این رو گفتم و دو تایی زدیم زیر خنده.

 

 خوب پرند چه لباسی، برا چه مجلسی. -

 

 یه جشن توی خارج از کشور، یه مهمونی تقریبا بزرگ. -

 

 صبر کن یه نگاه بندازم. -

 

 ا اطالع بود.سهیال از سلیقه من کامال ب

 

 اینا چطورن پرند جان. این رو گفت و رفت سر جاش نشست تا آرسام بیاد کنار من. -

 

 آرسام داشت آروم آروم جوری که سهیال نشنوه صحبت می کرد.

 

 پرند خودت انتخاب کن. اینا چیه این انتخاب کرده بابا، می خوایم بریم یه مهمونی باکالس. -

 

 ه منو می دونه. به نظرم این آبیه فیروزه ایه خیلی قشنگه.خوب سهیال سلیق -

 

 اما به نظر من اون قرمزه آتیشیه بهتره. -

 

نگاهی به دستش که داشت به اون طرف مغازه اشاره می کرد انداختم. یه لباس دکلته که جلوش تا 

ز ن نما. چشمام اروی زانو بود ولی پشتش کمی بلند تر بود با شال همرنگش، یه لباس کامال بد

تعجب گرد شده بود، یعنی آرسام می خواست من این رو جلو مردای غریبه بپوشم! درست بود که 
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ما از خانواده نسبتا مرفهی بودیم اما عقاید مذهبیمون رو داشتیم، نمی تونستم به خودم بقبولونم که 

 .آرسام از من می خواد جلوی اون همه مرد غریبه اینطوری خود نمایی کنم
 

 ولی من چنین لباسی نمی پوشم. -

 

 خوب، اون سبزه چطوره؟ -

 

 نمی پو شم. -

 

 چرا؟  -

 

 واقعا تو برات مهم نیست که من جلو اون همه مرد غریبه چه پوششی داشته باشم؟  -

 

 دختر خوب، اونجا خارجه، کی به کیه. تو ایران بله ولی اونجا اینطوری نیست. -

 

ونم اونجا چطوریه آرسام خان. غیرتت کجا رفته؟ هر جا که باشم من یه مسلمونم، برا خودم می د -

 دلبری از مردای دیگه این لباس لخت رو نمی پوشم.

 

 خوب، حق نداری با من بیایی. من تو رو با این لباس های املی نمی برم. -

 

 خودم رو نگه داشتم که نریزه. این رو گفت و از مغازه بیرون رفت. چشمام شده بود پره اشک، ولی

 

 چی شد پرند، چرا شوهرت رفت؟  -

 

 یه اس ام اس اومد براش که مثل این که یکی از کارگرهاشون صدمه دیده. خیلی بهم ریخت. -

 

هم من می دونستم چه چرت و پرتی گفتم هم سهیال. آخه این خبر رو با اس ام اس می دن؟ آخه 

 ؟این وقت شب کارخونه بازه
 

به روم نیاورد، منم چیزی نگفتم و ازش تشکر کردم. اومدم بیرون، سرگردون بودم، قدم می زدم 

 گاهی هم به مردم کنارم تنه می زدم و صداشون تو گوشم می پیچید:

 

 کوری؟  -
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 مشکل داری؟  -

 

 تو باغ نیستیا، کجایی؟  -

 

ن نبود؟ یعنی درست تصمیم نگرفتم؟ اشتباه دنیا رو سرم خراب شده بود، واقعا آرسام انتخاب م

ازمن بود یا اون؟ عقاید من اشتباه بود یا اون؟ اُمّل! من امل بودم؟! خدایـــــا. خدایا، چی به سر 

 زندگیم داشت می اومد.

 

اون شب نفهمیدم چطوری رسیدم خونه اما وقتی ساعت رو نگاه کردم یازده و نیم بود. با دنیایی از 

سرم رو رو بالش گذاشتم و اونقدر گریه کردم تا خوابم برد. صبح با حالت کوفتگی  غم و اندوه

زیادی از خواب بیدار شدم و ساعت رو نگاه کردم، هفت و نیم. دوباره چشام رو مالوندم، درست 

دیدم؟! ای وای نمازم قضا شد. بلند شدم یه آبی به صورتم زدم و تند تند لباس پوشیدم، ماشین رو 

حرکت کردم، تو تموم طول راه به آرسام فکر می کردم؛ انگار یادم رفته بود برای چی و  برداشتم

کجا دارم می رم. انگار یادم رفته صبح به شوق اینکه به اینجا برسم شبم رو تموم می کردم. اینا رو تو 

مت محوطه ذهنم مرور می کردم، از در آسایشگاه اومدم داخل، دقیقا نه و نیم، ناخودآگاه رفتم به س

و نرفتم داخل. امروز حتی اگه منو می پذیرفت هم روحیه خوبی نداشتم که باهاش حرف بزنم. یاد 

حرفای دیشب آرسام افتادم، یاد اون ساعتی که تو خونمون بود، نوازشاش، بوسه هاش، توجه هاش. 

له  از اون باعثمن آرسام رو از صمیم قلبم دوست داشتم و این قابل انکار نبود. هرگونه بی توجهی 

شدنم می شد. همراه با این فکرا کم کم اشکم هم سرازیر شد، دست خودم نبود دیگه نمی تونستم 

کنترلشون کنم. آه می کشیدم و اشک می ریختم و حسرت می خوردم به زندگیم که در حال 

 فروپاشی بود. زندگی ای که هنوز حتی شروع نشده بود اما داشت به بن بست می خورد.

 

می دونی می گن اشک آدم رو سبک می کنه اما اگه اشکی برا ریختن مونده باشه. گاهی اونقدر  -

 بدبخت می شی که تنها باید خونت بریزه تا سبک شی.

 

خودش بود، کنار من نشسته بود. با یه دستبند هم دستش به صندلی قفل شده بود. مات و مبهوت 

اش رو دستبند زدن، من چقدر غرق بودم که اصال اینا رو بهش نگاه می کردم، این کی اومد؟ کی دست

 متوجه نشدم. با کف دستم اشکام رو پاک 
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 کردم.

 

 سالم. -

 

 سالم. -

 

 راستش من همیشه متنظر همچین لحظه ای بودم اما... -

 

 بذار من بگم. اما االن نه حال خودت رو می فهمی و نه حال من رو. -

 

 ایید کردم.با سر حرفاش رو ت

 

 فردا ساعت نه و نیم تو اتاقم متنظرتم. -

 

با بهت بهش نگاه کردم و قبل از این که فرصت حرف زدن پیدا کنم جمالی اومد و دستبندش رو باز 

 کرد و بردنش... 

 

نمی دونستم خوشحال باشم یا ناراحت. یعنی اون باالخره راضی شده بود با من حرف بزنه؟ به چه 

دن اشکام اونم اشکایی که به خاطر رنجیدن از عزیز ترین کسم جاری شدن؟ این فکرا قیمت؟ دی

مثل خوره به جونم افتاده بود و ولم نمی کرد. رفتم خونه و بدون این که لباسام رو عوض کنم سرم 

رو گذاشتم رو بالش. خسته بودم، یه دنیا خستگی رو به دوش می کشیدم، احساس می کردم شونه 

 می شکنه. پلکام سنگین شد و خوابیدم، یه خواب عمیقِ عمیق.هام داره 

 

چقد می کپی آخه تو دختر. مثال می خوای چند وقت دیگه شوهر کنی؟ آرسام می خواد جنازه  -ساغر

 با خودش ببره یا عروس! پاشو بینم.

 

م وای، ساغر. تو کدوم گوری بودی. همیشه عین جن معلق می مونی درست زمانی که آد -من

فکرش رو نمی کنه ظاهر می شی و البته با این کارت صد هزار فحش رو به جون خودت و خونوادت 

 می خری.
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تو بی جا می کنی به من فحش بدی. اه، اه، صدات حالم رو بهم زد. پاشو صورتت رو آب بزن  -ساغر

ه هم می خررنگ آدم بگیری. آرسام اینطوری ببینتت عالوه بر مهریه ت، پونصد تا سکه دیگه 

 جلوت زانو هم می زنه که ولش کنی و بری.

 

 الل شی الهی. می تونی انقد آرسام آرسام نکنی. -من

 

 اوه ملت چه شوهر دوستن. -ساغر

 

 خفه. برو بمیر بابا. -من

 

می گم تو فکر کردی صدای خیلی قشنگی داری که ور ور می کنی یا بوی دهنت احیانا با گل  -ساغر

ر شده؟ تو رو خدا نگاش کن با مانتو و شلوار گرفته خوابیده. دختر، با این شلوار تنگ محمدی معط

تو چطوری خوابت می بره. من می دونم تو تهش نازا می شی؛ آرسام می ره یکی رو می آره ور دلت 

 می گه این رو آوردم بزاد، تو بشور و بساب.

 

 یه چپ چپی نگاش کردم که زد زیر خنده.

 

و بابا، ایشاال همون دوازده تا. ما که بخیل نیستیم، نه خرجش رو من می دم نه درد خ -ساغر

 زایمونش رو دوش منه. پاشو صورتت رو بشور عین جن بو داده شدی.

 

 رفتم دست و صورتم رو شستم، مسواک هم زدم.

 

 چی شد دلت هوای ما رو کرد خانوم؟  -من

 

مدام می آن و می رن زنگ می زنن و سراغ می گیرن، نه که بعضیا خیلی معرفت دارن  -ساغر

 خواستم جبران کرده باشم.

 

 اِ نکبت، من که چند روز پیش خونتون پالس بودم. -من

 

اوه. اون قرن پیش رو می گی بابا، به روز باش خوب. چه خبر، چیکار می کنی؟ چه خبر از  -ساغر

 پسره؟
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 ی داشتم تا عوضشون کنم براش تعریف کردم.رفتم سمت کمد و همین طوری که لباس برم

 

 که اینطور. -ساغر

 

 بله. -من

 

 می گم پرند جون، عزیزم، دیشب شویِ گرامی اینجا بودن؟  -ساغر

 

 خبر مرگت تو از کجا فهمیدی. -من

 

وده باز اون دامن کوتاه مچاله شده ای که کنار تخته و این تاپی که تنته که ستشه. خبر مبری  -ساغر

 دیشب؟ الحمدهلل برا اولیش برنامه ریزی کردین؟ 

 

 می گم، اگه تو حرف نزنی می گن اللی؟! چرا انقد چرت و پرت می گی. -من

 

 دِ خودت االن حرف منو تأیید کردی، گفتی دیشب آرسام اینجا بوده. -ساغر

 

 خو آره گفتم، که چی؟  -من

 

ن من دیر استعدادهای خودم رو کشف کردم. تازگیا به پس حدس اینجانب درست بوده. ببی -ساغر 

 این نتیجه رسیدم که باید پلیس می شدم، اصال انگار تو خونمه. نمی دونم چی شد که...

 

وای، وای، وای، چقدر ور می زنی تو دختر. خدا یه زبون به تو داده، دو تا گوش دو تا زبون می  -من

 داد چیکار می کردی؟ 

 

 کیش رو نگه می داشتم برا موقعی که این یکی خسته شد ازش کار می کشیدم.هیچی ی -ساغر

 

واال اینی که من تو حلق مبارک می بینم خسته که نمی شه هیچ، انگار با چرخیدن جون تازه می  -من

 گیره.

 

 کور شود هر آنکه نتواند دید. -ساغر

 

 و بعدشم زبونش رو در آورد و زد زیر خنده.
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 ال خدایی دیشب مرحله مقدماتی بوده یا تا فینال رفتین؟ حا -ساغر

 

 نه بابا. حاال کوتا فینال. -من

 

 خو زهرمار، خوشت می آد منو بذاری تو کف دیگه. بگو چه غلطی کردی و خالصمون کن. -ساغر

 

تن. فمو به مو اتفاق های دیشب رو تعریف کردم البته با فاکتور گرفتن از دعواها و قضیه خارج ر

اصوال خیلی از مشکالت حرف نمی زدم مخصوصا این که مربوط به آرسام بود و با تعریف کردنش 

 احساس می کردم دارم کم ارزشش می کنم.

 

می گم دختر نمی تونستی همون موقع الل مونی بگیری، شاید بنده خدا زیر پر و پاچت دنبال  -ساغر

تشنه برش گردوندی، تو هم خوب بلدیا ولی به  چیزی می گشته. ولی خودمونیما بردیش لب چشمه

 قیافه ی اسکولت نمی آد.

 

 اسکول خودتی بیشعــــــور. -من

 

خو مگه دروغ می گم. می گن خدا در و تخته رو با هم جور می کنه ها، داستان شماست.  -ساغر

م تاه پوشیده، آقا هدقیقاً تو کلمی اونم شلغم. چند ماه عقدین تازه خانوم زحمت کشیده یه دامن کو

 لطف کرده کمی دستش رو تکون داده اونم با کلی ذوق.

 

 خو حاال تو که شوهر کردی، روز بعد عقدتون لخت شو برو جلوش. باشه؟  -من

 

 البته نه در اون حد ولی مثل تو دیگه ببو  بازی در نمی آرم. -ساغر

 

 خواهیم دید. -من

 

 بیاد.بله البته اگه شوور گیر  -ساغر 

 

حاال از شوخی گذشته، ساغر تو چرا ازدواج نمی کنی. هرکی ندونه من که می دونم تو چقد  -من

 خواستگار داری؟ 
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به نظر من آدم برای ازدواج باید لبریز از محبت و احساسات باشه تا بتونه چیکه هایی که  -ساغر

 ارم.ازش می چکه رو به طرف مقبالش بده و من هنوز چنین احساسی ند

 

 هـــُـــو چه لفظ قلمم واسه من حرف می زنه، هرکی ندونه خیال می کنه طرف آدم حسابیه. -من

 

 خو بزغاله، مگه نمی گی جدی باش؟  -ساغر

 

 نه، تو دیگه خیلی جو گیر می شی. -من

 

ون ا خدا رو شکر کردم که ساغر کنارم بود این باعث می شد کمتر به آرسام و مشکالتم فکر کنم.

شب خوابم نمی برد خیلی خوابیده بودم، تصمیم گرفتم برم یاهو و کمی چت کنم. نمیدونم چرا ولی 

)خاموش کردن چراغی که نشون می ده کابر  invisibleبشم sign inوقتی میخواستم  

آنالین هستش، البته بنده مستحضر هستم که شماها همتون استادینا. این رو فقط برا یادآوری خودم 

تم( زدم. وقتی وارد شدم دیدم آرسام هم آنه، یه خنده شیطانی نشست رو لبم. با یکی دیگه از آی گف

 دی هام که به اسم پسرکُش بود، وارد شدم.

 

 های هانی. -من

 

 سالم عسلــــم. -آرسام

 

 خیلی پستی آرسام بی چشم و رو.

 

 خوبی فدات؟  -من

 

 تو چطوری عسیسم؟  -آرسام

 

 لی. می شه با جنتلمنی مثل تو حرف زد و خوب نبود!عا -من

 

 می دی گلم؟ aslفدای تو.  -

 

 ، تهران.52سارینا،  -من

 

 ، منم تهران.52حمید،  -آرسام
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 خندم گرفته بود. این وسط کدوم ما سرِ کار بودیم؟ 

 

 از خودت بگو. متاهلی، مجرد، چکاره؟  -من

 

 چنده. مجردم. من؟ نه بابا، زن کیلو -آرسام

 

 ای بی چشم و رو.

 

منم همین طور. البته بهت بر نخوره ها، بال نسبت شما اکثر مردا خیلی پستن اصال نمی تونم  -من

 بهشون اعتماد کنم.

 

 من چی؟  -آرسام

 

 خوب راستش، خیلی نیست که تو رو می شناسم اما به نظرم اخالق فوق العاده داری. -من

 

فدای تو بشه حمید. الهی قربون اون صداقتت برم، منو می شناسی کم کم. من اصال تو آره.  -آرسام

 ذهنم نمی گنجه که فرشته ای مثل تو رو اذیت کنم یا کاری کنم که باعث شه اعتماد از بین بره.

 

با این حرفش اشک تو چشام جمع شد. ای نمک نشناس، من زنش بودم و تا حاال اینا رو ازش 

 م. دست خودم نبودم اما دوباره شروع کردم به زار زدن.نشنیده بود

 

 هانی هستی؟  -آرسام

 

 کجا رفتی جوجو. -آرسام

 

 یه چیزی بگو خوشگلم، چرا ساکتی؟ -آرسام

 

خاک بر سر بی شرفت کنن. تف بیاد به تموم هیکل بی مصرفت. نتونستم جوابش رو بدم، پنجره رو 

قدر محکم در لپ تابم رو بستم که فکر کنم تموم کلیداش خدا  بستم. بدجوری عصبانی بودم. اون

 بیامرز شدن. اون شب هم دوباره با دنیایی از اندوه سر به بالش گذاشتم...
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صبح بعد از نماز چند تا دعا خوندم و با خدا راز و نیاز کردم، ازش خواستم آرسام رو سر عقل بیاره 

ه دیگه عروسی کنیم اما با این وضع من چنین چیزی رو تا زندگیمون درست بشه. قرار بود دو ما

صالح نمی دیدم... با اینکه میلی به خوردن چیزی نداشتم اما به زور چند تا لقمه خوردم. سر راه بازم 

 براش گل گرفتم، سعی کردم خوشحال باشم یا الاقل این طوری به نظر بیام. 

 

 سالم آقای جمالی. سالم آقای وکیلی.  -من

 

 .سالم –وکیلی و جمالی 
 

 من می تونم برم داخل؟  -من

 

 مثل اینکه پرستار داروهاش رو داده، فکر نمی کنم مشکلی داشته باشه. -وکیلی

 

 ممنونم با اجازه. -من

 

 در زدم و رفتم تو. پشت پنجره ایستاده بود و بدون اینکه برگرده و نگاهی بهم بندازه گفت:

 

که برای کسی که خیلی هم دوستش داری ببری انگار بیشتر خودنمایی می کنه، گل قشنگه، وقتی  -

انگار بوش مستت می کنه، بوش مستش می کنه اما وای از اون روزی که گل رو سر قبر گلت پرپر 

 کنی. آرزو می کنی ای کا ش تو جای گلت پرپر می شدی.

 

 از کجا فهمیدی گل آوردم؟  -

 

ه می کردم، مدتیه می آم کنار پنجره و آسمونی رو که قراره چند ماه دیگه داشتم از اینجا بهت نگا

 توش پرواز کنم رو تماشا می کنم.

 

 وکیل گرفتی؟  -

 

 نیازی نیست. -

 

 آخه... -

 

 برای نصحیت کردن اومدی یا گوش کردن؟ -
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 شنیدن. -

 

ی یه خانواده ثروتمند اما پس گوش کن... بیست و شیش سال پیش درست در چنین روزی، تو -

تهی از شادی و شور، بچه ای به دنیا اومد، بچه ای که با هزار جور آزمایش و عمل و نذر و نیاز به دنیا 

 اومد پسر بود. شد تنها پسر خاندان فرهنمد بزرگ که کاش چنین روزی نمی اومد، که کاش...

 

 امروز تولد توئه؟  -من

 

ش دکترا نمی تونستن کاری کنن که مادرم باردار بشه، کاش.. کاش.. کاش نبود، کاش نبودم. کا -

کاش... اسمم پارساست، پارسا فرهمند، استاد ادبیات. فوقم رو فرانسه گرفتم، قرار بود برای دکترا 

 هم برم که...

 

یادش بخیر... درست دو سال پیش، زمانی که داشتم »یه لبخند تلخ نشست رو لباش و آروم گفت 

ی دادم، خانومی در زد و ازم اجازه خواست تا بشینه. تا حاال ندیده بودمش و این جلسه درس م

 چهارمی بود که از کالسم می گذشت، امروزم که دیر کرده بود.

 

 کجا بودین خانوم، االن وقت اومدن به کالسه؟  -پارسا

 

 فت:سرش رو انداخت پایین و درحالی دست باندپیچی شدش رو می آورد باال، گ

 

 استاد بیمارستان بودم. -

 

 بفرمایید تو ولی دیگه تکرار نشه. -پارسا

 

 چشم. -

 

آخر کالس وقتی همه داشتن می رفتن؛ گفتم بمونه کارش دارم. وقتی کالس دیگه خالی شد صداش 

 زدم.

 

 ببخشید خانومِ ... -پارسا

 

 رادمهر استاد. -
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یبا چهار جلسه غایب بودین، کالس من کالس خشکی نیست اما به بله خانوم رادمهر. شما تقر -پارسا

 حضور سر کالس اهمیت زیادی می دم.

 

 بله استاد متوجهم. باور کنید اگر مشکل نداشتم می اومدم سعی می کنم دیگه تکرار نشه. -رادمهر

 

 خواهش می کنم، می تونید برید. -پارسا

 

 چیکش رو نمی دونستم.همون موقع به لیست نگاه کردم، اسم کو

 

 عذر می خوام خانوم رادمهر، اسم شما چرا توی لیست نیست؟ -پارسا

 

 نمی دونم استاد. -رادمهر

 

 موردی نداره. لطف کنین اسم کوچیکتون رو بگین من وارد می کنم. -پارسا

 

 مهتاب، مهتاب رادمهر. -رادمهر

 

چند لحظه اسمش رو باخودم مرور می کردم،  این رو گفت و سرش رو انداخت پایین و رفت. تا

مهتاب.. مهتاب. چه نگاه پاکی داشت این دختر، تو تموم مدتی که باهم حرف می زدم فقط یه لحظه 

یه نگاهی بهم می کردو دوباره سرش رو می انداخت پایین. اسمش رو توی دفتر نوشتم و وسایالم 

تبدی بود، توی زندگیم از نظر مالی هیچ مشکلی رو جمع کردم و رفتم خونه. پدر من مرد تقریبا مس

نداشتم تنها مشکل من توی زندگی این بود که حرف همیشه حرف پدر بود و نه تنها من که مادر هم 

 از این موضوع رنج می برد.

 

سالم سمانه خانوم. )سمانه یه جورایی همیشه کمک حال مادرم بود. نمی شه گفت خدمتکار،  -پارسا

 جزیی از خانواده ما بود، جوری که حتی بابامم بهش احترام می ذاشت). اون تقریباً

 

 سالم پارسا جان، خسته نباشی. بشین برات چایی بریزم. -سمانه

 

 ممنون می شم. -پارسا

 

 چیزی می خوری برات بیارم؟  -سمانه
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 نه، ممنونم. مامان کجاست؟  -پارسا

 

 رفته بیرون. -سمانه

 

 ا امشب مهمون داریم.پارس -سمانه

 

 کیه؟ -پارسا

 

 فکر نمی کنم خوشت بیاد ازشون. -سمانه

 

 وای نگو که خاله اینان. -پارسا

 

با سر حرفم رو تایید کرد. من با خالم مشکلی نداشتم یعنی اصال کاری بهش نداشتم، مشکل من 

و آویزونم می کرد ژینوس دخترخالم بود که فکر می کرد من ازش خوشم می آد و هی خودش ر

ولی من حتی به اندازه ی یه دخترخاله هم قبولش نداشتم. از دخترای سبک بیزارم، مخصوصا اون که 

 هیچ حد و مرزی برا هیچی قائل نبود.

 

 ممنون سمانه جون بابت چایی. من می رم استراحت کنم. -پارسا

 

 برو پسرم. -سمانه

 

چیزی تنم نکردم. همیشه عادت داشتم فقط با شلوار یا  رفتم تو اتاق لباسام رو عوض کردم ولی

شلوارک بخوابم. ولو شدم رو تخت، نمی دونم ساعت چند بود اما احساس می کردم یه چیزی داره 

رو صورتم راه می ره، منم محکم با دستم زدم روش که یهو دیدم جونور نیست، آدمه، این هم 

دم که ژینوسه. یه نگاهی به اون کردم، یه تاپ سفید دستشه. یهو بلند شدم و با چشای گرد شده دی

 تنگ پوشیده بود که کامال می شد لباس زیر مشکیش رو دید. پتو رو کشیدم رو تن لختم و گفتم:

 

 تو به چه اجازه ای اومدی تو اتاق من؟  -پارسا

 

 خوب، هرچی در زدم جواب ندادی. -ژینوس

 

 باید سرت رو بندازی و بری تو؟  مگه هرجا در زدن جوابی نیومد -پارسا
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 خوب اینجا که هر جایی نیست اتاق پسرخالمه. -ژینوس

 

 برو بیرون ژینوس. -پارسا

 

 چرا؟  -ژینوس

 

 الاله اال اهلل. می خوام لباس بپوشم. -پارسا

 

 من که دیدمت، دیگه چته؟  -ژینوس

 

 می ری بیرون یا نه دختره یِ ... -پارسا

 

 خیلی خوب بابا، ترش نکن. خوبه تو دختر نشدی. -زینوس

 

 همین که تو شدی بسه.  -پارسا

 

 چیزی گفتی؟  -ژینوس

 

 نه، برو بیرون.  -پارسا

 

خیلی عصبانی شدم، لباس پوشیدم و از درِ پشتی خونه زدم بیرون. دیگه حوصله این دخترِ بیشعور 

 رو نداشتم.

 

نکه مطمئن بشم رفتن، بعدش برگشتم خونه. صبح هم دانشگاه کالس انقد تو خیابونا پرسه زدم تا ای

داشتم ولی دیر رسیدم؛ لعنت به این ترافیک سنگین. وقتی وارد کالس شدم همه دانشجوهام اومده 

بودن. کیفم رو گذاشتم و دفترحضور و غیاب رو در آوردم، همین که خواستم بخونم نمک کالس 

 شروع کرد به مزه پرونی:

 

تاد نمردیم و یه بارم شما دیر اومدین ولی خودمونیما عجب جد تندی داشت این دختر خانوم، اس -

 گرفتتون بد فرم. 
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به دستش نگاه کردم دیدم داره مهتاب رو نشون می ده. به محض اینکه این حرف رو زد کالس 

هیچ عکس  رفت هوا، هرکسی یه چیزی می گفت و می خندید اما مهتاب نه تنها نخندید که حتی

 العملی هم نشون نداد.

 

 ساکت ساجدی. بیا پای تخته یه مروری از درس جلسه قبل کن برای بچه ها. -پارسا

 

 آقا نکن، جد منم شما رو می گیره ها. -ساجدی

 

وقتی ترم دیگه هم همین جا ور دل خودم بودی، جدت فراموش میکنه گیر و گوری داشته  -پارسا

 باشه.

 

 ن حرف از دهن من خارج شد، ساجدی ترش کرد. اومد سینه به سینم ایستاد.همین که ای

 

 نمیذارم هر چی دلت میخواد به زبون بیاری. -ساجدی

 

من فقط جواب بی تربیتی های تو رو دادم. اینجا کالسِ درسه آقای ساجدی، نیومدیم که  -پارسا

 جک و لطیفه بگیم.

 

ه که بنویسم که یهو ساجدی سرمو کوبوند به تخته و از کالس این رو گفتم و روم رو کردم به تخت

رفت بیرون. منم رفتم دنبالش و کشیدمش که ببرم آدمش کنم که دیگه یادش بره از این غلطا بکنه 

 که دست به یقه شدیم اون سرم رو زد به دیوار 

 

 «و دیگه چیزی نفهمیدم...
 

 م!خانوم... . چی بود اسمت، فراموش کرد -پارسا
 

 من پرندم، پرند پوریامین اما میتونی منو پرند صدا کنی، هر جوری که راحتی. -پرند

 

خانوم پوریامین، من خسته ام. اثر داروی آرام بخشه، تا همین جا هم فکر نمی کردم بتونم  -پارسا

 صحبت کنم.
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یام، از نظر شما که بله بله متوجه ام، ممنونم که قبول کردی. فردا دوباره همین ساعت م -پرند

 مشکلی نیست؟

 

 لبخند تلخی زد وگفت:

 

نه. انگار مرور خاطراتم قبل از مرگ برام شیرینه، مخصوصا که بعضیاش ذره ذره وجودم رو  -پارسا

 می سازه و من رو ...

 

حرفش رو خورد و به طرف تختش رفت. منم با یه خداحافظی کوتاه از وکیلی و جمالی اومدم بیرون. 

می شنیدن این حرفا برام تعجب آور بود. خانواده به اون ثروتمندی، پسری که استاد دانشگاست، ک

از « ؟چرا قتل»این همه تحصیالت، اون تربیت باال، اون حیا توی نگاش.. و بازم همون سوال همیشگی، 

که رِ یه دآسایشگاه زدم بیرون، این چند وقت که سرکار نمی رفتم واقعا کالفه بودم. ناخودآگاه د

روزنامه فروشی ایستادم و نیازمندی هاش رو نگاه کردم، هر جایی که فکرش رو بکنین زنگ زدم اما 

پیدا نشد که نشد. به ساغر زنگ زدم، گفت آموزشگاست و ازم خواست برم اونجا که بعدش با هم 

 بریم خونشون. برای ساغر ماجرا رو تعریف کردم.

 

 ی حتما تو دفتر مجله کارکنی؟ حاال مطمئنی که می خوا -ساغر

 

 ببخشید پس باید کجا کار کنم؟  -من

 

 تو آموزشگاه ما. -ساغر

 

 من اونقدرا زبانم قوی نیست که بتونم تدریس کنم. -من

 

 نمی گم تدریس کن. -ساغر

 

 پس چی؟ -من

 

 مسئول ثبت نام. -ساغر

 

 نام بشما. ساغر، این همه درس نخوندم که بیام مسئول ثبت -من

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – طعم چشمان تو

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

6 1  

 

من که نگفتم همیشه، موقته. هر وقت کار پیدا کردی برو. حقوقشم بد نیست، حوصلتم سر  -ساغر

 نمیره. تازه منم که همیشه اونجام.

 

 مشکل همینجاست. -من

 

 دقیقا کجا؟  -ساغر

 

 دقیقا رو به روی من. نمیخوام هر دقیقه قیافه نحست رو ببینم. -من

 

 ت بخواد، از تو نکبت که خوشگل ترم.خیلیم دل -ساغر

 

 مُشک آن است... -من

 

 خوب، نیا. فدا سرم، قربونی دوتا چشای سبز قشنگم.. -ساغر

 

 ببخشید، دقیقا کجای چشمت سبزه؟ -من

 

 دقیقا این وسطش، همین مشکیه. -ساغر

 

 بازم خوبه یادته که مشکیه و لنز سبزش کرده. -من

 

 خودت بذاری زورت می گیره؟ حسود. حسود. حسود.عرضه نداری  -ساغر

 

 چشای من خودش خوشگل هست. -من

 

 آره رنگ ... مرغه. -ساغر

 

این رو گفتم و زدم زیر خنده. عصر بود و داشت شب می شد که از پیش ساغر اومدم که یهو یه 

ود اید کارم احمقانه بفکری به ذهنم رسید. رفتم تو یه مغازه کادویی که برای پارسا کادو بخرم، ش

برای کسی که داشت می مرد کادوی تولد بخری اما اون انگار جز من هیچ کی رو نداشت. با خودم 

فکر کردم شاید خوشحال بشه. ساعت طرفای ده شب برگشتم خونه و همچنان از آرسام خبری نبود 

ره. حاال عصبانی بوده یه یعنی واقعا نمی خواست من رو با خودش ببره؟ باورم نمی شه، نه امکان ندا

چیزی گفته. اه، چقد خنگم من. چرا نمی خوام قبول کنم که آرسام... آرسام چی؟ اونی که من می 
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خوام نیست؟! اون کسی که اسمش تو شناسنامه ی منه اونی که من می خواستم نیست! پناهم نیست؟ 

. از . نمی دونستم باید چی کار کنمتکیه گاهم نیست. اه، بازم این فکرا مثل خوره افتاده بود به جونم

طرفیم دلم برا آرسام تنگ شده بود، باید بهش زنگ می زدم. به کسی که منو له کرد؟! به کسی که 

منو یه دختر امل فرض می کنه. اون شبم دوباره رفتم یاهو اما با آی دی خودم رفتم، می خواستم 

نتظر بودم بیاد منت کشی اما زهی خیال باطل. ببینم اگه آرسام من رو ببینه چی می گه. یه جورایی م

sign in .که شدم بعد از حدود یه ربع سالم داد 

 

 سالم. -آرسام

 

 سالم. -من

 

 فکرات رو کردی؟  -آرسام

 

 راجع به چی؟  -من

 

 لباس.  -آرسام

 

 فکر نمی خواد که، من همون موقع حرفم رو زدم و پسش نمی گیرم. -من

 

 به خواب ببینی که با من بیای؟ پس  -آرسام

 

فکر کردی کی هستی آرسام. ببین تو توی کارخونه جناب بزرگمهری اما این رو بدون که برا  -من

 من آرسامی فقط آرسام. تازه تازگیا همینم داره کمرنگ می شه، داری ازچشم می اُفتی آرسام.

 

داشتم عجز رو تو کالمم حس کنه اما انتظار داشتم نازم دو بکشه، معذرت خواهی کنه، انتظار 

 افسوس. انگار این آرسام، آرسامِ من نبود. شایدم همون بود و انتخاب من اشتباه بود.

 

 چیزی که زیاده، زن خوب. نخواه، می دونی چند تا از تو بهتر برا من هست؟  -آرسام

 

صبح بیدار شدم و دیدم دیشب دیگه نمی شنیدم، نمی دیدم، نمی فهمیدم. دنیا دور سرم می چرخید.. 

کنار لب تاپم خوابم برده، آرسامم کلی چرت وپرت نوشته. نخونده بستمش و به زندگی خودم 

 افسوس خوردم. نمی دونم چرا ولی گفتم ای کاش به ایلیا جواب مثبت داده بودم... 
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*** 

 

 ش.دیگه انگار یاد گرفته بودم سر موقع برسم راس نه و نیم رفتم تو اتاق

 

 سالم. -من

 

 سالم. -پارسا 

 

 خوبی؟ -من

 

 می شه دیگه این رو ازم نپرسی. -پارسا

 

 بله، ببخشید. -من

 

 بشین.  -پارسا

 

 بدون هیچ حرفی شروع کرد به تعریف کردن، گفت االن دوباره این داروها خوابش می کنن.

 

. کم کم داشتم مرور می کردم اتفاق هایی که اون روز وقتی چشام رو باز کردم دیدم تو بیمارستانم»

 برام افتاد رو که یه پرستار اومد داخل و در حالی که سرمم رو تنظیم می کرد گفت:

 

چقدر طرفدار داری! تموم دانشجوهات اینجا بودن، به زور فرستادیمشون که البته فقط از  -پرستار

 وض کنه.پس یکیشون برنیومدیم. اونم می خواست پانسمانش رو ع

 

 برام چه اتفاقی افتاده؟ -پارسا

 

سرت شکسته. عمیق نیست، همش سه تا بخیه برداشت. سرمت که تموم شد این زنگ رو  -پرستار

 بزن تا بیام باز کنم.

 

نمی  «بذارید ببینمش.»این رو گفت و از اتاق رفت بیرون. صدای دختری رو می شنیدم که می گفت 

 دم، اومد داخل دیدم مهتابه.تونستم صداش رو تشخیص ب
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 سالم استاد. -مهتاب

 

سالم خانوم رادمهر، شما چرا موندین! پرستار گفت همه بچه ها رفتن، راضی به زحممتون  -پارسا

 نبودم.

 

راستش استاد من احساس گناه می کنم اگه من دیروز دیر نکرده بودم، این سوژه ای نمی  -مهتاب 

 ن بال رو سرتون بیاره. من واقعا متاسفم، من نمی دونم...شد برای اون پسره که ای

 

اوه، چقد شلوغش می کنی. حاال انگار چی شده. اون همیشه همین طوره، تو نبودیم باز برا  -پارسا

 خودش سوژه پیدا می کرد.

 

 به هر حال من خیلی متاسفم استاد. من دیگه باید برم حسابی دیرم شدم ببخشید. -مهتاب 

 

 نه صبر کن چیز دیگه ای نمونده سرمم تموم شه با هم با آژانس می ریم. -رسا پا

 

 ماشینتون رو آرودن، االنم تو پارکینگ بیمارستانه ولی من مزاحم شما نمیشم. -مهتاب

 

 مزاحم نیستی، بمون می برمت. -پارسا 

 

 نمی خوام باعث زحمتتون بشم استاد. -مهتاب

 

 یا بریم.زحمتی نیست. ب -پارسا

 

 .یکرد عوض رو پانسمانت گفت پرستار شده؟ چی دستت. بکنم فضولی یه راستی، –پارسا 
 

 سرش رو انداخت پایین، درحالی که به پانسمانش نگاه می کرد گفت:

 

 آبجوش ریخته. -

 

 ای وای، چجوری؟  -پارسا

 

 می خواستم برنج دم کنم. -مهتاب

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – طعم چشمان تو

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

6 5  

 

 اشی.باید بیشتر مواظب ب -پارسا

 

 بله بی دقتی کردم. -مهتاب  -

 

 خوب مثل اینکه سرمم تموم شد. بذار زنگ رو بزنم پرستار بیاد.  -پارسا

 

معلومه استاد خوبی هستی که دانشجوهات خودشون رو کشته بودن برات. و رو کرد به  -پرستار 

عمیقن، مخصوصا که دختر حواست به این دست بیچاره باشه، این ضربه ها خیلی »مهتاب و گفت 

 «.یکیش دقیقا کنار شاهرگته. مرتب بیا پانسمانت رو عوض کن که عفونت نکنه

 

از حرفای پرستار گیج شده بودم این که گفته بود آبجوش ریخته رو دستش، ضربه ی چی؟! همین 

 که پرستار این حرف رو زد اشک تو چشای مهتاب جمع شد و از اتاق رفت بیرون.

 

 م پرستار دستش چی شده؟ خانو -پارسا

 

نگفته بهت؟ باچاقو زدن ناکارش کردن. بعضی از ضربه ها خیلی عمیقه بخیه شده، بعضی  -پرستار 

 رو هم فقط باید شست و شو داد.

 

 چی؟ چاقـــو؟! کی؟ چرا؟  -پارسا

 

 اینا رو از خودش بپرس، من نمی دونم پول بیمارستانم حساب شده می تونی بری. -پرستار

 

 فکر کردم رفته اما دیدم روی یکی ازصندلی ها نشسته و داره گریه می کنه.

 

 از من کمکی بر می آد؟  -پارسا

 

 نه استاد. معذرت می خوام که دروغ گفتم. با اجازه. -مهتاب

 

 نه، من نباید می پرسیدم. بمون می رسونمت. -پارسا

 

 اذیت می شین با این حالتون.استاد خونه ما از اینجا خیلی دوره،  -مهتاب

 

 من هیچیم نیست می رسونمت. -پارسا
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رفتم سمت ماشین، درحالی که مهتابم پشت سرم می اومد و خوب می تونستم حس کنم که داره 

گریه می کنه و سعی داره جلو اشک های خودش رو بگیره. چقد دوست داشتم بدونم پشت اون 

دختر بیچاره گذشته. ازش آدرس خونشون رو خواستم. با چشمای گریون چه خبره و چی به این 

 خجالت سرش رو انداخت پایین گفت:

 

 استاد خونه ما پایین شهره، شاید اصال شما اونجا رو بلد نباشین. -مهتاب

 

اوال که من همه این شهر رو مثل کف دستم بلدم، دوما هیچ وقت از محل زندیگت خجالت  -پارسا

دم شریف باشه، معیار برتری از نظر من پول نیست. حیاست، نجابته، خانومیه، نکش. مهم اینه که آ

 که تو همش رو داری.

 

خودمم نفهمیدم یهو چی شد که این حرف رو زدم. با این حرف من سکوت بدی تو ماشین به وجود 

ترجیح اومد. راستش منتظر بودم برام همه چیز رو تعریف کنه اما اون الم تا کام حرف نزد، منم 

دادم سکوت کنم و ظضط ماشین رو روشن کردم که یه جورایی حوصلمون سر نره. راست می گفت 

خونشون خیلی دور بود حدودا یک ساعت و نیم بعدش رسیدیم. بهم گفت سرخیابون پیادش کنم 

 که براش حرف در نیارن. باورم نمیشد، چه محله ای... . اونجا پاتوق مواد فروش ها بود.

 

 می خوای تا دم در باهات بیام؟ دیر وقته. -پارسا

 

 نه استاد، خودم می تونم برم. خیلی زحمت کشیدین واقعا ازتون ممنونم. -مهتاب

 

 برو به سالمت. -پارسا

 

کمی متنظر بودم وقتی که کامال از جلو چشام محو شد، رفتم. اون شب وقتی رسیدم خونه مادرم 

که چیزی نیست و من خوبم و فقط شست و شوش دادن، اگه وحشت کرده بود. بهش توضیح دادم 

 می گفتم بخیه هم خورده که دیگه غش می کرد. مامانا رو که می شناسین؟!

 

این رو گفت و اشک تو چشماش جمع شد. می خواستم بپرسم پس اینا االن کجان اما ترجیح دادم 

 که خودش همه چیز رو تعریف کنه.
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تصمیمم برا ادامه تحصیل چیه، منم گفتم می خوام برم اونور و اونم ازم  همون شب بابا ازم پرسید

 خواست که هر چه زودتر اقدام کنم.

 

نمیدونم سه یا چهار روز بعد بود که با مهتاب کالس داشتم، برخالف انتظارم وقتی من رو دید 

سم هم سرش رو رفتاری کامال عادی داشت و جز سالم هیچی به زبون نیاورد و بعد ازاتمام کال

کالس رو ترک کرد. هرچی بیشتر می گذشت، من بیشتر شیفته « خسته نباشید»انداخت زیر و با یه 

رفتار و کالم و منش این دختر می شدم. اون آرامش خاصی که تو نگاهش بود، اون نجابتی که تو 

طور پرورش پیدا رفتارش بود. اون حتما دختر قوی و با اراده ای بوده که تو چنین محله ای این 

کرده. حدودا یک ماه از اون ماجرا می گذشت که یه روز مهتاب دیر اومد سر کالس، تقریباً آخرای 

کالس. حال خودش نبود حتی موقعی که می خواست بشینه به چند تا صندلی برخورد که باعث شد 

حال خرابش شده صداهای بدی رو ایجاد کنه اما کسی حرفی نمی زد، همه انگار یه جورایی متوجه 

بودن. کالس که تموم شد اون هنوز سرجاش نشسته بود و به دیوار زل زده بود، هر چی صداش 

کردم جوابی نداد که یهو افتاد. نمی دونستم چیکار کنم. اومدم تو راهرو به چند تا دختر گفتم بیان 

تونین بلندش می »کمکم اما اونام هر چی تکونش می دادن عکس العملی نشون نمی داد. گفتم 

، چاره ای نداشتنم؛ با اینکه می دونستم تو محیط دانشگاه اصال وجهه ی خوبی «نه»، گفتن «کنین؟

نداره و ممکنه بعدا مورد تمسخر دانشجوهام قرار بگیرم اما بغلش کردم و گذاشتمش تو ماشین. 

ونستم رو گلوشه. نمی د اومدم در رو ببندم راه بیفتیم که یهو دیدم مقنعه ش باال رفته و آثار کبودی

چه بالیی سر این دختر اومده، فقط مطمئن بودم که اون پاکه. نفهمیدم چطوری رسیدم بیمارستان، 

 بردمش تو اورژانس، پرستار ازم خواست که بیرون باشم. بعد از چند لحظه پرستار اومد بیرون.

 

 آقا چه بالیی سر این دختر اومده؟  -پرستار

 

ونم. ایشون دانشجوی من هستن که سر کالس ازحال رفت. می شه بگین چه اتفاقی من نمی د -پارسا

 افتاده؟ 

 

 من نه ولی دکترش می تونه بگه. می تونی داروهاش رو بگیری؟  -پرستار

 

 حتما، نسخه ش رو بدین. -پارسا
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گرفتم دادم به نسخه رو گرفتم و رفتم داروخونه. یه سرم و چند تا آمپول و چند تا قرص. اینا رو 

 پرستار و رفتم پیش دکتر، در زدم و وارد شدم.

 

 سالم من همراه خانوم مهتاب رادمهر هستم. می شه بگین چه اتفاقی برای ایشون افتاده؟  -پارسا

 

 دکتر که تقریبا مرد مسنی هم بود عینکش رو روی چشماش جا به جاکرد و گفت:

 

قیافت نمی آد انقدر پست باشی که همچنین بالیی سرش  فکر نمیکنم تو شوهرش باشی، به -دکتر

 بیاری.

 

 مشخص بود دکتر عصبانیه. یعنی مهتاب شوهر داشت؟ یعنی شوهرش اون رو زده بود! 

 

 نه آقای دکتر. ایشون دانشجوی من هستن سر کالس از هوش رفتن. -پارسا 

 

ه، کتک خورده، آثار کبودی روی عجب. ببین پسرم، مریض از چیزی تا سر حد مرگ ترسید -دکتر

گلوش می گه می خواستن خفش کنن؛ یا طرف حال عادی نداشته یا از عمد می خواسته اینکار رو 

 کنه و باعث شده به مریض شوک وحشتناکی وارد بشه.

 

واقعا نمی دونستم داره چی به سر این دختر بیچاره می آد. درمونده رفتم تو اتاقش، زنگ زدم به 

 من شب نمی آم. تا نمیه های شب باالی سرش نشسته بودم که یهو به هوش اومد. خونه که

 

من.. من این اینجا چیکار میکنم؟ آخ، بدنم درد میکنه. تر و خدا به جمشید بگید نیاد، بگید  -مهتاب

 نیاد. من دیگه اونجا کار نمی کنم، نمی خوام.

 

جا کار می کنه؟ تا صبح پلک رو هم نذاشتم، این رو گفت و دوباره از هوش رفت. جمشید کیه؟ ک

واقعا نگران حال این دختر بیچاره بودم. دم دمای صبح بود که دوباره بیدارشد باالی سرش بودم، 

 چشاش رو که باز کرد دقیقا من رو روبروش دید، اولش ترسید، بعد با آه و ناله گفت:

 

 رد؟ ساعت چنده؟استاد، من اینجا چیکار می کنم؟ کی من رو آو -مهتاب

 

لبخندی به روش زدم و گفتم اینجا بیمارستانه، حالت خوب نبود من آوردمت. االنم نزدیک به پنج 

 صبحه.
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 من جز دردسر چیزی ندارم. واقعا متاسفم استاد.  -مهتاب

 

 «جمشید، استاد جمشید کجاست؟»بعد انگار یهو یه چیزی یادش اومده باشه گفت 
 

 یه؟ جمشید ک -پارسا

 

 صاحب کارمه استاد. اون دنبالتون نیومد، بالیی سرتون نیاورد؟  -مهتاب

 

آروم باش دختر. نه هیچ اتفاقی برای من نیفتاد. کسی هم اینجا نیست، من از دیشب تا حاال  -پارسا 

 بیدارم.

 

 مهتاب شروع کرد به گریه کردن.

 

 م. بذار بمیرم از گشنگی، به درک.من دیگه پیش جمشید کار نمی کنم، نمی خوا -مهتاب

 

 این رو که گفت قلبم به درد اومد.

 

 می خوای برای من تعریف کنی چی شده؟  -پارسا

 

من پیش این جمشید کار می کنم، یه تولیدی داره. دیروز همه رو فرستاد رفتن، گفت  -مهتاب 

 تعطیله. وقتی هم که من می خواستم برم در رو قفل کرد.

 

ینجا که رسید شدت گریه ش بیشتر شد. می خواستم فرار کنم اما اون گلوم رو محکم گرفته به ا

بود، دهنش بوی مشروب می داد، می دونستم حالت عادی نداره. بهش التماس کردم، داد زدم، 

فریاد زدم اما ولم نمی کرد. یهو الکی خودم رو انداختم رو زمین. اونم نشست، ترسیده بود. اولش 

، رفت آب بیاره، منم «آب، آب»د بعدش شروع کرد به خندیدن، بعد یهو ساکت شد و گفت صدام ز

یه گلدون برداشتم و زیر میز نشستم؛ همین که اومد از پشت زدم تو سرش، افتاد، منم کلید رو از تو 

 جیبش برداشتم و در رو باز کردم، بعدش دیدم داره بلند میشه. نفهمیدم چطوری اومدم دانشگاه اما

 می دونستم اونجا امنه.
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دیگه به هق هق افتاده بود. سعی کردم آرومش کنم، تقریبا ساعت هفت بود که پرستار گفت 

 «.میتونه مرخص بشه»

 

 لباسات رو عوض کن، من میرم حسابداری. -پارسا

 

 نه استاد کمی پول همرام هست، خودم میدم. -مهتاب

 

  این رو گفت و سرش رو انداخت پایین.
 

 تا لباست رو بپوشی منم اومدم. -پارسا

 

رفتم پول بیمارستان رو حساب کردم و بیرون منتظر نشستم تا بیاد. هر چی اصرار کردم که بریم 

صبحونه بخوریم قبول نکرد، منم رفتم براش کیک و شیر خریدم. میدونستم بدنش خیلی ضعیف 

 شده.

 

 و سراغ داری برای کار؟ حاال می خوای چی کار کنی، جایی ر -پارسا

 

 نه. -مهتاب

 

 می تونم یه سوال بپرسم. -پارسا

 

 بپرسین استاد.  -مهتاب

 

 می شه هی به من نگی استاد. -پارسا

 

 چشم استاد. -مهتاب

 

این رو که گفت بعدش یهو انگار بفهمه چی گفته زد زیر خنده، منم خنده م گرفت. تا حاال خنده ش 

، چقدر ناز می خندید. بهش خیره نگاه می کردم که سرش رو انداخت پایین و گفت رو ندیده بودم

 سوالتون چی بود؟ 

 

 هیچی ولش کن. -پارسا
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 می دونم می خواین راجع به دستم بپرسین. -مهتاب

 

 در حالی که تعجب کرده بودم از این تیز بودنش، فقط بهش نگاه کردم.

 

رم. یه بردار دارم که زندانه، پدرمم معتاده، مادرمم از دست کارای من خانواده درستی ندا -مهتاب

اون دق کرد و عمرش رو داد به شما. هرچی پیش این جمشید خدانشناس در می آوردم رو بابام می 

گرفت مواد می خرید. دیدم نمی شه، خرج این زندگی رو باید یکی بده. به دروغ به بابام گفتم از 

نم در قبالش گفته باید بدون حقوق براش کارکنم. چقد گفتن این حرف جمشید دزدی کردم و او

برام سخت بود اما خوبیش این بود که دیگه دستش به پوال نمی رسید. یه شب که خیلی نعشه بود 

باحال داغونی اومد خونه و ازم خواست باهاش برم بیرون، وقتی خیلی پاپیچش شدم فهمیدم می 

پول نداشتم، هر چی داشتم رو همون روز دادم برا یه ذره برنج و نون  خواد براش مواد بخرم. من که

که از گشنگی نمی ریم یه مقدارشم که قبال داده بودم بابت کتاب و دفتر و... ، برای دانشگاه. گفتم 

حرفش رو نمی فهمیدم، گفتم چرا منو پس نمی «. برو، تو بری تو رو پس نمی زنه»، گفت «پول ندارم»

نمی رم، اونقد پاپیچش شدم تا فهمیدم منظورش چیه... دنیا دور سرم می چرخید. این  زنه، تا نگی

بابای من بود؟ واقعا من دخترش بودم؟ باورم نمی شد بابام بخواد منو به مواد بفروشه، هرچی گفت 

برو محلش نذاشتم که افتاد به جونم و کتکم زد، اومدم فرار کنم همین که در رو باز کردم با چاقو 

 زد دستمو داغون کرد... 

 

نمی دونستم این جور موقع ها باید چی گفت یعنی راستش اصال تا حاال با چنین افرادی هم صحبت 

نشده بودم یا پای دردلشون ننشسته بودم. دلم براش کباب شد، فرشته پاکی که نمی خواست آلوده 

 به گناه بشه اما اطرافیانش نمی ذاشتن... 

 

ون. به یکی از دوستام که یه مانتو فروشی داشت زنگ زدم، گفتم شاید اون رسوندمش در خونش

بتونه آدرس یه تولیدی رو بم بده که برای مهتاب کار جور کنم. اونم گفت که با یه تولیدی قرارداد 

بسته شاید بتونه اونجا براش یه کاری دست و پا کنه و بهم خبر می ده  خسته و کوفته اومدم خونه و 

رو تخت. حتی توان اینکه جریان رو به مامان یا سمانه جون توضیح بدم نداشتم. عصر بود که افتادم 

از خواب بیدار شدم، دیدم دو تا میسد کال از حامد )همون دوستم که مانتو فروشی داشت( رو 

گوشیم هست. بهش زنگ زدم گفت رئیس تولیدی گفته ما خیاط نمی خوایم ولی برا اینکه روی من 

نندازه گفت بعضی از روز های هفته برای جلو بردن کارها می تونه بیاد. منم خیلی  رو زمین
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خوشحالم شدم، چون مهتاب دانشگاه هم داشت و به حامد گفتم ازش می پرسم چه روزایی کالس 

نداره و اونم قبول کرد. پس فردای اون روز با مهتاب کالس داشتم، کالس که نه امتحان داشتن. نمی 

ولی بال بال می زدم این خبر رو بهش بدم، خودمم نمی فهمیدم چرا انقد از اینکه این کار  دونم چرا،

رو براش کرده بودم راضی بودم. احساس می کردم چون دارم این کار خیر رو در حق یه جوون می 

کنم این قدر خوشحالم. اون روز کلی هم به خودم رسیدم و به قول بچه ها تیپِ دخترکُش زده بودم. 

سنگینی نگاه همه رو روی خودم حس می کردم اال مهتاب و تو دلم می گفتم هی خانوم، بابا یه 

نگاهیم به ما بنداز. از حرفای خودم خندم گرفته بود، چرا توجه این دختر رو می خواستم؟ چون بهم 

 بی توجهی می کرد، در عین حالی که احترامم رو داشت؟ نمی دونستم و نمی فهمیدم. برگه های

امتحان رو به بچه ها دادم و نشستم سرجام. حواسم به همه ی کالس بود اما مهتاب رو یه جور دیگه 

می پاییدم. حواسم بود که حتی یه بار به یکی از دخترا رسوند اما چیزی نگفتم؛ دست خودم نبود، 

ود که بنمی تونستم حرفی بش بزنم. حتی از این کارش خندمم می گرفت. تقریبا نفر سوم چهارمی 

بلند شد برگه ش رو داد و اومد که بره. بهش گفتم بیرون از دانشگاه منتظرم باش، کارِت دارم. اونم 

بی هیچ حرفی از کالس رفت بیرون. تقریباً دیگه رفتارش تو دستم اومده بود؛ کم کم داشتم می 

 «.ه...شناختمش، نه تنها من، که احساس می کردم قلبم هم داره با این دختر آشنا می ش

 

 خسته ام، خیلی خسته و بیشتر دلتنگ. تنهام بذار.  -پارسا

 

ممنونم که وقتت رو بم دادی. راستش، شاید کارم درست نباشه اما من.. من.. خوب برای  -پرند

 تولدت یه هدیه گرفتم.

 

مون هبندازش دور، فقط سر قبرم برام گل بیار. گل رز قرمز باشه. بیا آروم پر پرش کن  -پارسا

طوری که... حرفش رو خورد و در حالی که قطره های اشک از چشماش جاری می شد رفت طرف 

 تختش.

 

 میذارمش اینجا، خودت بندازش دور. -پرند

 

براش یه جعبه موزیکال خریده بودم، اون رو گذاشتم روی میز و اومدم بیرون. می خواستم برم 

ونم می کرد. رفتم تو یه پارک حوالی آسایشگاه و خوب خونه اما فکر در و دیوار خونه و اتاقم دی

فکر کردم؛ تصمیم گرفتم برم تو آموزشگاه کنار ساغر. این جوری کمتر به آرسام فکر می کردم. به 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – طعم چشمان تو

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

7 3  

 

ساغر زنگ زدم، گفت سر کالسه و قطع کرد. رفتم اونجا، تقریبا ده دقیقه نشستم تا ساغر اومد 

 بیرون.

 

 سالم خانوم معلم. -پرند

 

 ا،ِ دختر ترسیدم. تو اینجا چیکار میکنی؟  -ساغر

 

 می خوام اینجا کار کنم ساغر، خسته شدم از تو خونه موندن. دیگه نمی تونم. -پرند

 

 می بینم که سر عقل اومدی. -ساغر

 

 حاال باید چیکار کنم؟  -پرند 

 

 باید مدارک بیاری. آوردی؟  -ساغر

 

 نه. -پرند

 

یا بریم با خانوم رضایی صحبت کنیم تا فردا مدارکت رو بیاری. خانوم رضایی مدیر خوب ب -ساغر 

 اینجاست.

 

رفتم با خانوم رضایی هم صحبت کردم و گفتم صبح ها جایی کار دارم و نمی تونم بیام. قبول کرد و 

 ماونم گفت که مسئول ثبت نام مرخصی زایمان گرفته و تا چند وقت دیگه برمیگرده. منم گفت

می خواستم برم خونه که ساغر گفت چند تا دفتر «. خوبه، چون منم این کار رو موقتا می خوام»

احتیاج داره و امروز ماشینش رو نیاورده و ازم خواست که برسونمش. باهم رفتیم داخل، اون داشت 

تر دفوسایلش رو می خرید منم داشتم همین طوری قفسه ها رو نگاه می کردم که چشام خورد به یه 

خاطرات بزرگ قشنگ؛ به ذهنم رسید که تموم حرفای پارسا رو توش بنویسم. تا رسیدم خونه 

 بالفاصله بعد از این که لباسام رو عوض کردم، شروع کردم به نوشتن...

 

 به نام خدا »

 

 «. اون روز سر کالس برای اولین بار دختری رو دیدم که... 
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ه این پسر گذشته و چی شده که دست به همچین کاری زده و چرا برام خیلی جالب بود بدونم چی ب

انقدر نا امید. دلتنگ کیه، ناراحت کیه؟ مهتاب؟! اگه این طوره پس مهتاب کجاست، اصال خانواده ش 

کجان، چرا هیچ کسی از این پسر سراغی نمی گیره یا چرا باباش که انقدر پولداره براش کاری نمی 

 یره؟ مگه تک پسره خانواده نیست؟کنه، یه وکیل خوب نمی گ

 

 اون روزم مثل روزای دیگه گذشت بی اونکه آرسام بپرسه پرند زنده ای!

 

صبح با وحشت از خواب بیدار شدم، بازم همون خواب های مزخرف.. بابام رو داشتن می بردن! چرا 

 بابام باش.مدتیه این خواب رو می بینم یعنی می خواد اتفاقی بیفته. خدایا خودت حافظ 

 

این رو زیر لب گفتم و از خونه زدم بیرون. ساعت نه اونجا بودم. رفتم داخل، دیدم خوابیده اما کادم 

رو باز کرده بود؛ داشت آهنگ می زد، انقد خوشحال شدم که انگار دنیا رو بم داده باشن. اومدم برم 

 بیرون که در حالی که سرش زیر مالفه بود گفت:

 

تا صب که نمی خونه. هر چند لحظه یه بار باید کوکش کنی. بیدارم از صبح تا االن،  از شب -پارسا

دارم این رو کوک می کنم. من رو یاد خاطراتم انداخت، بهترین چیزی بود که می تونستم بگیرم. 

 ممنونم.

 

آب  شخوشحالیم دو برابر شد. از تخت اومد پایین، فهمیدم کلی گریه کرده. از تو پارچ برای خود

ریخت. تو همین موقع هم پرستار اومد داخل و ازم خواست بیرون باشم اما پارسا گفت خودش 

داروهاش رو می خوره، پرستار هم از من قول گرفت مواظب باشم که همه ش رو بخوره. پارسا 

 شروع کرد...

 

ار دارم و د و کوقتی مهتاب از کالس رفت بیرون خیلی بدخلقی کردم که سریع برگه هاتون رو بیاری»

از این حرفا. اون بیچاره ها هم ناچار برگه هاشون رو دادن و من با سرعت برق اومدم بیرون. تو 

محوطه رو نگاه کردم نبودش، در دانشگاه هم همین طور؛ داغون شدم. تو دلم گفتم من فقط می 

اری ایستاده، انگ خواستم کمکت کنم. سوار ماشین شدم و از دانشگاه زدم بیرون که دیدم سر کوچه

 دنیا رو بم داده باشن.

 

 فکر کردم رفتی؟  -پارسا
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 مگه نگفتین منتظرتون باشم؟  -مهتاب

 

 آره، ولی نگفتم اینجا. -پارسا

 

 من تو دانشگاه کسی رو زیاد نمی شناسم اما شما سرشناسید استاد. -مهتاب

 

 تم:تو دلم گفتم تو فرشته ای بخدا دختر. با لبخند بش گف

 

 مگه نگفتم به من نگو استاد. -

 

 خوب شما استاد منید، چی بگم؟ -مهتاب

 

 هیچی. بیا سوارشو کارت دارم، یه خبر خوب دارم برات. -پارسا

 

اومد سمت در پشت که در جلو رو براش باز کردم. نگاهی بهم کرد، نگاهی که احساس کردم قلبم 

د. به خودم نهیب زدم چته پسر، چرا انقد بی دست و پا شدی سوخت؛ تا حاال اینطوری نگام نکرده بو

 اما اون لحظه صدای عقلم رو نمی شنیدم. 

 

برات تو یه تولیدی کار پیدا کردم. حقوقشم خوبه، کارت هم نیمه وقته می تونی به کالسای  -پارسا

 دانشگاتم برسی.

 

. مرسی واقعا خوشحالم کردین. وای راست می گین استاد؟ نه، استاد نه، چرا همون استاد -مهتاب

 خدایا شکرت، ممنونم خدا جون.

 

کلی تو دلم ذوق کردم، این اولین باری بود که اینطوری ذوق کردنش رو می دیدم. داشتم بال در می 

آوردم. اون روز بردمش پیش حامد که بهش روز هایی که کالس داره رو بگه و بعدشم ازش 

نهار بخوریم اما قبول نکرد. بردمش سر کوچه پیادش کردم. اومد در خواستم که باهام بیاد بریم 

 ماشین رو باز کرد که بره اما برگشت و بهم نگاه کرد.

 

استاد، نمی دونم چطوری زحمتهاتون رو جبران کنم. شما بهتر از حال و روز من خبر دارین  -مهتاب

 وزم.اما قول می دم به جبران کاراتون براتون یه کت و شلوار بد
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به به، کت و شلوار. مطمئنم که خیاطیت هم مثل درسات بیسته. حرفت یادت نره ها، من کت  -پارسا

 و شلوار می خوام.

 

 برگم رو تصحیح کردین استاد؟  -مهتاب

 

 نگاش کردم مشکلی توش نبود. -پارسا

 

، احساس کردم با لبخندی زد و رفت. اون موقع بود که احساس کردم با رفتنش دلمم باهاش رفت

خوشحالیش خوشحال میشم و با ناراحتیش داغون. شاید خنده دار باشه اما منتظر کت و شلورای 

بودم که قرار بود برام بدوزه. حامد بهش گفته بود فردا ساعت هشت اونجا باشه. منم کالس نداشتم، 

ش لبخندی زدم و تصمیم گرفتم برم دنبالش، سر کوچه ایستادم که دیدم داره می آد. با دیدن

خواستم براش بوق بزنم که دیدم یه موتوری جلو پاش ایستاد. یه پسر الت که ترکش نشسته بود 

اومد جلوی مهتاب. نفهمیدم چطوری خودم رو بهش رسوندم اما تا رسیدم پسره یه چک زد به 

ن، زمیصورت مهتاب. خون جلو چشام رو گرفته بود از پشت سر یقه ش رو گرفتم و انداختمش رو 

حاال اون یکی پسره هم اومد بود، اولی رو زدم رفتم دومیه رو بزنم که دیدم دومیه یه چاقو دستشه و 

تو یه حرکت یقه م رو گرفت، اومد بزنه تو شکمم که یهو افتاد روم. مهتاب با چوب زده بود تو 

 سرش و باالی سرم داشت گریه می کرد.

 

شما این جا چی کار می کنین، پاشین ببینم چه بالیی سرتون استاد، خدا من رو بکشه الهی.  -مهتاب

 آوردن این کثافتا.

 

تموم تنم درد می کرد، از دماغ و دهنمم داشت خون می رفت ولی برای اینکه نگران نشه نگاش 

 کردم و شروع کردم به خندیدن.

 

ه . اینم خون نیست کفکر می کردم شجاع تر از اینا باشی، چته دختر؟ من که چیزیم نشده -پارسا

 آب اناره.

 

 مهتابم اشکاش رو پاک کرد و اومد این پسر رو از روم بلند کنه.

 

 دستات رو به تن کثیف این نزن، خودم می اندازمش اون ور. -پارسا
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 دیدن اشکای مهتاب از این دردی که می کشیدم برام درد آورتر بود.

 

 گریه نکن خواهش می کنم. -پارسا

 

 این حرفم دوباره شروع کرد به گریه کردن. با

 

 اَ.. گه بَ.. الیی.. سرِ.. تون می.. اومد.. خو.. دم.. رو.. نمی.. بخ.. شی.. دم ... -مهتاب

 

تیر که نخوردم بسه. می خوای تا شب بمونی این جا و گریه کنی! پاشو، روز اول کاریت دیر  -پارسا

 می رسی.

 

 برای شما ندارم. من جز دردسر چیزی -مهتاب

 

 چرت و پرت بسه. دیگه این حرفا رو نزن، ناراحت می شم. -پارسا

 

یه دستمال داد دستم که خون دماغ و دهنم رو پاک کنم و برام تعریف کرد که چرا اینا مزاحمش 

شدن، گویا از باباش طلب داشتن. یکی نبود بگه دِ بی شرف، چی کار به این دختر بیچاره داری. من 

 بودم نمی دونم چی به سرش می اومد.ن

 

 می شه یه خواهش کنم؟  -مهتاب

 

 چی؟  -پارسا

 

 در یه داروخونه نگه دارین. -مهتاب

 

 دختر، من خوبم. -پارسا

 

 خواهش میکنم استاد. -مهتاب

 

 خوب دیرت می شه. -پارسا

 

ود ولی به اولین داروخونه که یه جوری مظلوم نگام می کرد که دلم ضعف رفت. اصال دست خودم نب

رسیدم زدم رو ترمز. مهتاب هم کلی خوشحال شد و سریع پرید بیرون. به دستمال نگاه کردم پرِ 
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خون شده بود، خون دماغم بند نیومده بود. بعد از چند دقیقه مهتاب با یه بسته پنبه و یه بتادین 

چه حس خوبی بود، دلم می خواست برگشت. بتادین رو ریخت رو پنبه و خودش گذاشت رو دماغم. 

منونم، م»همون موقع دستاش رو بگیرم و ببوسم. به ساعتم نگاه کردم، داشت دیرش می شد. گفتم 

ماشین رو روشن کردم و تا می تونستم گاز دادم. حدودا نیم ساعتی « من خوبم. بریم تا دیرت نشده.

شم هم این که توضیح بدم به خاطر من دیر رسیدیم، خودم باهاش رفتم تا هم با محیط کارش آشنا ب

دیر رسیده. وارد که شدیم تنها صدایی که گوش می شنید صدای چرخ خیاطی بود و تا چشم کار می 

کرد پارچه. این برای من که تقریبا اولین باری بود که پام رو تو یه تولیدی گذاشته بودم جالب بود 

ته بود. بهش نگاه کردم، یه مرد تقریبا پنجاه اما مهتاب فقط چشماش رو به میز صاحب تولیدی دوخ

ساله که یه متر هم تو گردنش بود.، جلوش نه چرخ خیاطی بود نه پارچه. پس این متر رو میخواست 

چی کار! باهاش سالم و احوال پرسی کردم، خیلی تحویل گرفت. ازش خوشم اومد، آدم خوش 

یست و اومدم بیرون. بهش گفتم ساعت برخوردی بود. به مهتاب هم اطمینان دادم که چیزیم ن

دوازده میام دنبالت و قبل از اینکه مجال حرف زدن پیدا کنه اومدم بیرون. رفتم تو یه پارک سرم رو 

گرفتم زیر شلنگ آب، تموم تنم درد می کرد. تصمیم گرفتم برم دوش بگیرم اما تا خونه مسافت 

این رو بابا برام خریده بود اما من ترجیح  زیادی بود واسه همین سمت آپارتمان خودم راهی شدم.

دادم تا زمانی که مجردم پیش اونا بمونم؛ گر چه بابا اصرار داشت برم خارج از کشور و همون جا 

زندگی کنم اما معتقد بودم زندگی تو وطن یه چیز دیگست. تقریبا نیم ساعت بعد رسیدم، سریع 

شدم. یکی از بهترین لباسام رو هم پوشیدم و پریدم تو حموم و با آب گرم دوش گرفتم؛ سرحال 

شیشه ادکلون و روش خالی کردم. رفتم یه سَرَکی هم تو یخچال کشیدم، یه سیب برداشتم. هفته ای 

یه بار سمانه خانوم می اومد و اینجا رو مرتب می کرد و کمی خرت و پرت می خرید. می خواستم به 

ا می دونستم خوشش نمی آد، برا همین رفتم یه گل مناسبت اولین روز کارش براش کادو بگیرم ام

فروشی به فروشنده گفتم از هر نمونه گلی که داری یه دونه بذار. فروشنده خنده ش گرفته بود. به 

ساعتم نگاه کردم، یازده و نیم بود. مطمئن بودم سر موقع می رسم. گل رو گذاشتم رو صندلی عقب 

دم. هم زمان با رسیدن من مهتاب هم اومد بیرون، براش بوق زدم و راه افتادم؛ دقیقا دوازده اونجا بو

 منو دید و اومد سمت ماشین.

 

 سالم استاد. -مهتاب

 

 سالم، خسته نباشی. امروز چطور بود؟ -پارسا
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هم محیط کار خوبه، هم آقای حسنی مرد بسیار محترمی هستن. ازتون ممنونم استاد، واقعا  -مهتاب

 میدوام یه روزی بتونم جبران کنم.بهم لطف کردین. ا

 

گال رو از صندلی عقب آوردم روبروش گرفتم. از بس تنوعش زیاد بود مهتاب فقط بهشون نگاه می 

 کرد و حرفی نمی زد. بعد ازچند ثانیه انگار یهو به خودش اومده باشه گفت:

 

 وای اینا خیلی قشنگن خیلی. -مهتاب

 

 قابل تو رو نداره. -پارسا

 

 بازم من رو شرمنده کردین. -مهتاب

 

 انتخاب کن. -پارسا

 

 چی؟  -مهتاب

 

 گلی که مورد عالقته رو از توش بردار. -پارسا

 

 لبخندی زد و یه رز قرمز برداشت و منم دسته گل رو گذاشتم رو پاش.

 

 موافقی بریم نهار بخوریم؟ -پارسا

 

 نه استاد، باید برم خونه. -مهتاب

 

 بابات منتظرته؟  -اپارس

 

اون که براش فرقی نمی کنه من کجا باشم. اگه براش همین چندرغازم نمی بردم از خونه  -مهتاب

 می انداختتم بیرون.

 

 پس چرا نمیای؟  -پارسا

 

 نمی خوام مزاحم بشم. -مهتاب
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 .ش رو می خرم بی هیچ حرفی ماشین رو روشن کردم و تو دلم گفتم ناز دخترونه، نگران نباش همه
 

اون روز واقعا روز قشنگی بود؛ اولین روزی که در کنار مهتاب غذا می خوردم، نگاش می کردم، 

باهاش حرف می زدم. هرچی که می گذشت بیشتر از عالقه خودم بهش مطمئن می شدم. اون واقعا 

این مسئله قدرت و همونی بود که من می خواستم. برام مهم نبود چه جور خانواده ای داره؛ اتفاقا 

اراده این دختر رو نشون می داد، تو چنین خانواده ای مثل یه فرشته پاک بزرگ شده بود. فرشته ای 

که می خواستم مال من بشه، مهتاب من بشه. تقریبا دو هفته از اون ماجرا می گذشت، من هر وقت 

اما  م کم با من راحت شده بودکه می تونستم می رفتم دنبال مهتاب و با هم می رفتیم بیرون. اونم ک

هنوز من رو استاد صدا می کرد ولی من با اسم کوچیک می خوندمش. یه روز که در تولیدی ایستاده 

بودم مهتاب رو دیدم اما انگار حال خوشی نداشت؛ براش دست تکون دادم، بوق زدم، اما ندید. رفتم 

تم جلوش ایستادم. فقط بهم نگاه می دنبالش، صداش زدم، حتی اونم نشنید. ترسیدم، دویدم و رف

 «چیزی شده؟»کرد! با وحشت پرسیدم 
 

 سالم استاد. -مهتاب

 

 سالم دختر، چته؟ جون به لبم کردی، چیزی شده؟ -پارسا

 

 نه، فقط.. فقط، دلم.. برای مامانم تنگ شده. -مهتاب

 

فکری به ذهنم رسید. ازش فردای اون روز رو زن یا همون روز مادر بود. دلم ریش شد، یهو یه 

خواستم سوار شه. سرش رو روی صندلی گذاشت و بعد از چند لحظه دیدم خوابش برده. عین بچه 

ها شده بود، چه قیافه دوست داشتنی و معصومی داشت. پشت هر چراغ قرمز از فرصت استفاده می 

بیرون می آورد. بعد از کردم و بهش زل می زدم، اون قدری که بوق ماشین ها من رو از دنیای خودم 

حدود دو ساعت رسیدیم بهشت زهرا. صداش زدم، بیدار نشد. پیاده شدم از بیرون یه گل چیدم، گل 

رو می کشیدم رو صورتش و فکر می کرد یه حشره است هی صورتش رو می خاروند. موقعی که 

 .دید فایده نداره چشماش رو باز کرد، لبخندی به صورتش پاشیدم گفتم پیاده شو
 

 کجاییم؟  -مهتاب

 

 مگه دلت برای مامانت تنگ نشده بود؟  -پارسا
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 چرا یه دنیــــــا. -مهتاب

 

عین دختربچه های کوچیک از ماشین پرید بیرون، فقط می دویید. وقتی به قبر مامانش رسید 

نشه  د باورتخودش رو انداخت روش. بلند بلند گریه می کرد، منم با فاصله ازش ایستاده بودم. شای

اما با اشک هاش منم اشک می ریختم. چقدر دوست داشتم اون لحظه بقلش کنم و نوازشش کنم. 

می خواستم آرومش کنم اما نمی دونستم چطوری. نیم ساعت اونجا نشسته بود، بعدش بلند شد و 

 قبر مادرش رو بوسید و اومد طرف من.

 

 استاد شما خیلی خوبین واقعا ممنونم. -مهتاب

 

 آروم شدی؟  -پارسا

 

 خیلی. -مهتاب

 

 گرسنت نیست؟  -پارسا

 

 نه خیلی. -مهتاب

 

 ولی من دلم داره ضعف میره، بریم نهار بخوریم؟ -پارسا

 

 خیلی دوست داشتم منم یه روزی شما رو دعوت کنم. -مهتاب

 

 می خوای این کار رو کنی؟  -پارسا

 

 می خوام اما...  -مهتاب

 

 م حرفش رو بزنه.نذاشت

 

 یه روزی ازت می خوام که خودت برام غذا درست کنی، اون روز نباید مخالفت کنی. -پارسا

 

 من از خدامه زحمتاتون رو یه جوری جبران کنم. -مهتاب

 

 می شه یه خواهش کنم؟ -پارسا
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 بفرمایین. -مهتاب

 

من اگه کاری هم می کنم خودم دوست هیچ وقت دیگه این حرفا رو نزن، عصبانی می شم.  -پارسا

 دارم فقط همین. این خواسته دلمه.

 

 چشم استاد. -مهتاب

 

 یه خواهش دیگه . -پارسا

 

 بله استاد. -مهتاب

 

 دیگه به من نگو استاد. -پارسا

 

 چشم استاد. اِ، نه چیزه یعنی.. -مهتاب 

 

 پارسا، بگو پارسا. -پارسا

 

 ی ادبیه.خوب، این که ب -مهتاب

 

 «حتی اگه بی ادبی هم باشه قشنگه. -پارسا
 

*** 

 

 سرم درد می کنه، می شه خواهش کنم برا امروز تمومش کنیم؟ -پارسا

 

 بله حتما. بازم ازت ممنونم. -پرند

 

 می شه یه خواهش دیگه کنم؟ -پارسا

 

 حتما. -پرند

 

 ضبط صوت بیاری؟شاید بی ادبی باشه ولی می تونی برام یه  -پارسا

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – طعم چشمان تو

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

8 3  

 

 خواهش می کنم. حتما این کار رو می کنم. خوشحال می شم بتونم کاری برات کنم. -پرند

 

 بی نهایت ممنونم. -پارسا

 

 خواهش می.کنم. می شه قرص هات رو بخوری من برم؟  -پرند

 

 همه قرص ها رو گذاشت تو دهنش، با یه لیوان آب یه نفس سر کشید.

 

می رفتم آموزشگاه. سه تا شش رفتم خونه، نهار خوردم، نماز خوندم و راهی شدم. تو  ساعت سه باید

مسیر هم همه ش به فکر آرسام بودم درحالی که هیچ خبری از اون نبود و چیزی به روز پرواز 

 نمونده بود...

 

*** 

 

لی س نداشت، کرفتم پیش خانوم رضایی، برام توضیح داد که باید چی کار کنم. اون روز ساغر کال

حوصلم سر رفت. هی به خودم فحش می دادم چرا الاقل دفتر خاطراتم رو یا بهتر بگم خاطرات 

پارسا رو نیاوردم. پارسا، اسمی که مدتیه ذهنم رو مشغول کرده یعنی آخرش چی می شه؟ پارسا کی 

عادی داشته؟ رو کشته، چرا کشته؟ اصال چطوری حاضر شده این کار رو کنه یعنی اون موقع حالت 

 غرق تو دریای تفکراتم بودم که حس کردم یکی صدام می کنه.

 

 خانوم، خانوم کجایی؟ حواست کجاست. -

 

 بله؟  -پرند

 

 می دونید چند بار صداتون کردم؟  -

 

 با اینکه اصال از لحنش خوشم نیومد ولی حق با اون بود.

 

 معذرت می خوام، امرتون؟ -پرند

 

 ی ثبت نام.اومدم برا -

 

 اسم، سن، مدرک یا پایه تحصیلی، پایه کالس زبان؟  -پرند
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 زهرا امیری، شانزده، دوم دبیرستان، می خوام تازه شروع کنم -

 

عزیزم اول باید تعیین سطح بدی. روز دوشنبه هفته دیگه ساعت چهار بیا، هر لِوِلی که قبول  -پرند

 و انجام بدی.شدی، اون موقع باید کارای ثبت نامت ر

 

 بله، ممنون. -

 

 خواهش می کنم. -

 

اون روز چند تا دختر دیگه هم برای ثبت نام اومده بودن. کار من زیاد نبود، اغلب اوقات مگس می 

پروندم و تو دلم به ساغر بد و بیراه می گفتم که چرا همیشه اینجا کالس نمی گیره. تقریبا نیم 

 ر زنگ زدم تا گذر زمان رو حس نکنم.ساعت دیگه مونده بود، به ساغ

 

 بله؟  -ساغر

 

 بلتک. -پرند

 

 اِ، پرند تویی؟! -ساغر

 

 پ ن پ. -پرند

 

 پ ن پ و کوفت. -ساغر

 

 حوصلم سر رفته ساغر. -پرند

 

 عزیزم زیرش رو کم کن. -ساغر -

 

 شیرش خرابه، کم نمیشه. -پرند 

 

 دار.خوب می خوای از رو گاز برش  -ساغر

 

 زنگ زدم که تو برش داری دیگه. -پرند
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 آها، پس بنده اینجا نقش دلقک رو بازی می کنم تا خانوم حوصلشون سر نره. -ساغر

 

 یه جورایی. -پرند

 

برو بگو آرسام جونت بشه دلقکت بی شعـــور. موقع کیف و حالتون که یاد ما نیستی که،  -ساغر

 اوفتی، گور به گور شده؟ وقتی حوصلت سر رفته یاد من می

 

 خوب می خوای این دفعه وسط کیف و حالمون تو هم شیرجه بزن بیا. -پرند

 

 نه، قربون دستت. نمی خوام شوهر نکرده، مادر بشم. -ساغر

 

 خیلی آشغالی ساغر. -پرند

 

دلم نمی هـــو، رگ غیرت زن مردم باد کرد. حاال اگه عرضه داشتی و خودی نشون می دادی  -ساغر

 سوخت.

 

 همین که تو عرضه داری بسه. -پرند

 

دِ نکبت، من اگه عرضه داشتم که یه شوور واسه خودم دست و پا می کردم؛ نمی نشستم عین  -ساغر

آخوندا رو منبر برا تو روضه بخونم، چی کار بکن چی کار نکن که، البته می دونی مشکل همه از این 

 بکن نکنا شروع میشه، اگه... 

 

 زر زر نکن برا ثبت نام اومدن؛ بابای. -پرند

 

و در حالی که صدای جیق جیق ساغر حتی گوش اون دخترای بیچاره رو هم کر کرده بود گوشی رو 

گذاشتم. کار اونا رو هم انجام دادم. رفتم خونه، کسی نبود، حوصله نداشتم زنگ بزنم آمار بگیرم. یه 

وباره شروع کردم به نوشتن. کم کم داشتم حس تازه ای رو شامی برای خودم دست و پا کردم و د

 تجربه می کردم، حسی که احساس می کردم توش کشش خاصی به این دختر دارم... 

 

به ساعت نگاهی انداختم دوازده بود، می خواستم برم بخوابم که یادم افتاد پارسا ازم خواسته بود 

که حافظه ندارم، یادم رفته بود براش بخرم. این  براش ضبط صوت ببرم. دو دستی زدم تو سرم! من

موقع شبم که جایی باز نبود، چه خاکی تو سرم می کردم! یهو چشم افتاد به قفسه م، خودم یه ضبط 
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داشتم ولی یکی دو سالی می شد که گوشه اتاق خاک می خورد. امتحانش کردم، درست بود. یه 

 بوس برا خودم تو آینه فرستادم و خوابیدم..

 

*** 

 

 نه و چهل دقیقه اون جا بودم. 

 

 سالم. -پرند

 

 سالم. تو زحمت انداختمت. -پارسا

 

 زحمتی نبود، کاری نکردم. خوشحال می شم برات کاری انجام بدم. -پرند

 

 واقعا خوشحال می شی؟  -پارسا

 

 معلومه. -پرند

 

 پس قصه زندگیم رو بنویس. -پارسا

 

 با از حدقه زده بیرون گفتم:با چشایی که تقری

 

 واقعا تو این رو می خوای؟  -پرند

 

 آره. -پارسا

 

 می تونم بپرسم چرا؟  -پرند

 

 چراش رو تو صحبتام می فهمی. فقط این کار رو می کنی؟ قبل از.. مرگم. -پارسا

 

ار فراموش کرده با این حرفش دلم یه جوری شد؛ انگار یادم رفته بود اون محکوم به اعدامه، انگ

 بودم به محض اینکه دکترش تشخیص بده حالش بهتره، دادگاهش تشکیل می شه و بعدشم حکم... 

 

 حتما این کار رو می کنم ولی می شه منم یه خواهش کنم. -پرند
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 اگه می خوای تالش کنم که زنده بمونم، باید بگم نه. -پارسا

 

 خوب چرا؟  -پرند

 

 رام معنی نداره.چون زندگی ب -پارسا

 

 هیچ کاریش نمیشه کرد؟  -پرند 

 

 آدم با امید زنده است، نه؟  -پارسا

 

 من ندیدم عاقبت در آسمان شهر رؤیاها

 

 نور خورشیدی

 

 زیر پایم بوته های خشک با اندوه می نالند

 

 «چهره خورشید شهر ما دریغا سخت تاریک است!»
 

 یدیخوب می دانم که دیگر نیست ام

 

 نیست امیدی..

 

 آهی کشید و شروع کرد:

 

بعد از نهار مهتاب رو رسوندم و برگشتم خونه اما رفتم خونه خودم. اصال حوصله خونه خودمون رو »

نداشتم، دلم می خواست یا با مهتاب باشم یا تنهای تنها. می خواستم به مناسبت روز زن براش کادو 

تاب موبایل نداشت و من هیچ وقت نمی تونستم ازش خبری بگیرم که فکری به ذهنم رسید؛ مه

بگیرم. بهترین گزینه بود. کمی استراحت کردم و بعد زدم بیرون. تو خریدن گوشی براش خیلی 

وسواس نشون دادم، سعی کردم یه گوشی دخترونه ی ناز باشه؛ همون جا هم کادوش کردم. بعد از 

اش گرفتم. کلی ذوق زده بودم، تو راه برگشتم به خونه اون رفتم سراغ سیم کارت، یه شماره رند بر

یکی از دوستام بهم زنگ زد و گفت تو ویالشون به مناسبت روز زن جشن گرفتن و من مامان رو هم 

دعوت کرد. اولش گفتم نمی رم، بعدش باخودم فکر کردم شاید مهتاب راضی بشه با من بیاد شمال، 
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ش صبح زود سر کوچشون منتظر بودم؛ بعد از حدود یه ربع، واسه همین گفتم بهت خبر می دم. فردا

 مهتاب اومد، من رو دید و برام دست تکون داد و اومد سوار شد.

 

 سالم اُس.. نه، چیزه.. سالم. -مهتاب

 

 کلی ازش خندیدم، اونم خجالت کشید و سرش رو انداخت پایین.

 

 ؟سالم به روی ماهت خانوم. احوال شما، خوبی -پارسا 
 

 من خوبم، شما خوبی؟ اول صبحی خیلی سرحالینا! -مهتاب

 

 آره، امیدوارم که تو خرابش نکنی. -پارسا

 

 من؟! -مهتاب

 

 آره. -پارسا

 

 من چطوری می تونم خرابش کنم؟ -مهتاب 

 

 بیا بریم تو یه پارکی جایی بشینیم، می گم. -پارسا

 

 من باید برم سرکار. -مهتاب

 

 برات مرخصی رد کردم. -پارسا

 

 اتفاقی افتاده؟ -مهتاب

 

 اگه تو قبول کنی می افته. -پارسا

 

 من که نمی فهمم شما چی می گین. -مهتاب

 

 بریم یه جایی بشینیم برات توضیح می دم... -پارسا

 

*** 
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 یعنی واقعا من با شما بیام شمال؟  -مهتاب

 

 اشکالی داره؟  -پارسا

 

 ه...آخ -مهتاب

 

 می تونی بگی دقیقا مشکلت چیه؟  -پارسا

 

 نمی دونم. -مهتاب

 

 به من اعتماد نداری؟ -پارسا

 

 نه به خدا، این طوری نیست. -مهتاب

 

 پس قبول کردی. -پارسا

 

 آخه.. -مهتاب

 

 قبول کردی دیگه. -پارسا

 

 باشه. شاید پرویی باشه ولی به یه شرط.. -مهتاب

 

 ــی؟ هرچی بگی قبوله.چ -پارسا

 

من حوصله جشن و مهمونی ندارم، راستش من تا حاال پام رو از این شهر بیرون نذاشتم و  -مهتاب

یکی از آرزوهام اینه که شمال رو ببینم. دوست دارم همه ش بریم جنگل، دریا،.. خالصه بگردیم نه 

 مهمونی.

 

 برای خودت برداری؟ باشه، هر چی تو بگی. وسایلی هست که باید  -پارسا

 

 نه چیزی نیست. -مهتاب

 

 پس بریم. -پارسا
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 همین االن؟  -مهتاب

 

پس کی؟ بدو بریم از خونه من چند تا وسیله برداریم، یه چیزی هم برا صبحونه بیاریم. من  -پارسا

 گرسنمه.

 

 اما من روم نمیشه بیام خونتون. -مهتاب

 

 اونجا نیست.می ریم خونه خودم، کسی  -پارسا

 

 مهتاب اول وارد شد و برای اینکه معذب نباشه در رو نبستم.

 

 وای چه خونه قشنگی دارین، چه دکوراسیون محشری. اجازه هست اتاق ها رو هم ببینم؟  -مهتاب

 

 خونه متعلق به خودته.  -پارسا

 

 و تو دلم گفتم ایشاال که بشی خانوم همین خونه، تاج سر من.. 

 

پتو، یه زیر انداز و جعبه کمک های اولیه و یه ذره خرت و پرت برای صبحونه برداشتم گذاشتم یه 

تو ماشین. برگشتم که در رو قفل کنم دیدم مهتاب در رو قفل کرده و داره می آد. هنوز درست و 

ودم من صبحونه خورده ب« من گرسنمه می شه برام لقمه بگیری؟»حسابی حرکت نکرده بودیم گفتم 

ما می خواستم دستای مهتاب برام لقمه بگیره. لقمه های کوچولو و ریزه میزه، با لذت می ا

خوردمشون. توی راه هم چند جا وایسادیم و باالخره طرفای ظهر بود که رسیدیم. رفتیم یه رستوران 

و جفتمون کباب سفارش دادیم. رستوران قشنگی بود و تقریبا تمام مشتری هاش دختر پسرای 

 ودن.جوون ب

 

امروز متعلق به شماست خانوم، هر جا که امر کنید بنده در خدمتم. دوست داری اول کجا  -پارسا

 بریم؟

 

 اول بریم دریا. -مهتاب

 

 چشم، ولی قبلش بریم یه نماز خونه ای، مسجدی پیدا کنیم نماز بخونیم. -پارسا
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 د، بریم نمازخونه.نماز بخونیم؟ آها نماز، باشه، فقط میشه نریم مسج -مهتاب

 

فهمیدیم که نمی تونه نماز بخونه اما به روش نیاوردم )این جور موقع ها خانوم ها اجازه وارد شدن به 

 جایی که توش خطبه خاصی که درمورد مسجد خونده شده رو ندارن اما نمازخونه مشکلی نداره)

 

 همین جا بشین من برم آدرس بگیرم االن میام. -پارسا

 

طور که مهتاب خواسته بود رفتیم نماز خونه، نمازم رو خوندم. بیرون منتظرش شدم، اونم پنج  همون

 دقیقه بعد اومد بیرون.

 

 قبول باشه. -پارسا

 

 همچنین. -مهتاب

 

 اما یباش نداشته دوست شاید دونم می. گرفتم هدیه یه برات من امروز مناسبت به مهتاب، –پارسا 

 و رد نکن.ر دستم کنم می خواهش

 

 جعبه روگرفتم روبروش، اونم با کنجکاوی بازش کرد.

 

 اما آخه اینکه.. -مهتاب

 

 خواهش میکنم. -پارسا

 

 بابام ببینه باید فاتحه ش رو خوند. -مهتاب

 

 خوب نشونش نده. -پارسا

 

 بازم من رو شرمنده کردین. -مهتاب

 

رو بذار توش تا بهت شماره م رو بگم. گفتی اول  نگفتم این جوری حرف نزن؟ سیم کارتت -پارسا

 بریم دریا؟ 

 

 من عاشق صدای موجم. -مهتاب
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 )امیدوارم یه روزی عاشق منم بشی( واقعا دریا آرامش بخشه. -پارسا

 

اون روز هر جایی که مهتاب آرزوش رو داشت رفتیم، من خوشحال از اینکه دارم خواسته هاش رو 

ریبا شب شده بود که از شمال زدیم بیرون اما توی راه بنزین تموم کردیم؛ برآورده می کنم. تق

انقدر غرق شده بودم که اصال حواسم به این یه مورد نبود، حاال این رو کجای دلم می ذاشتم. یه 

بطری آب معدنی داشتیم، خالیش کردم و هر ماشینی که رد می شد تکونش می دادم اما دریغ از 

م نگاه کردم دیدم مهتاب نیست، تو ماشینم نبود. داشتم سنکوب می کردم، یک نفر. به پشت سر

بطری از دستم افتاد رو زمین. شماره ش رو گرفتم، تو ماشین زنگ می خورد. صداش کردم، جواب 

نمی داد. پشت سرم جنگل بود، یه جنگل تاریک و خوفناک. با فکر این که مهتابم االن تو این جنگل 

و به تنم سیخ شد. رفتم تو جنگل، تاریکی و صدایی که تو جنگل می پیچید رو تاریک تنها باشه م

 «فراموش کردم. نه چیزی می شنیدم و نه چیزی می دیدم، تنها و تنها فریاد می زدم مهتــاب..
 

 خوابم می آد، می شه تمومش کنیم؟  -پارسا

 

 با اینکه به جای حساس ماجرا رسیدیم ولی چشم. -پرند

 

محزونی زد و رفت سمت تخت. منم اومدم بیرون و رفتم سمت ماشین که یادم افتاد ساعتم رو  لبخند

درآوردم و رو میز گذاشتم، همون ساعتی که آرسام برام خریده بود. هــــی هـی آرسام، آرسام بی 

 معرفت..

 

 رفتم در اتاقش، اومدم در بزنم که دیدم صدای یه آهنگ می آد..

 

 ی بگم، خیلی دلم تنگه براترفتی حاال به ک

 

 می خوام به بار ببینمت، سر بذارم رو شونه هات

 

 دوست داشتم با گالی سرخ، می اومدم به دیدنت

 

 نه اینکه با رخت سیاه، چشمای سرخ ببنمت

 

 گل و پر پر می کنم سر مزارت
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 تا ابد بارونی چشمای یارت

 

 رفتی افسوس گل من تو در دل خاک

 

 تو یادگاریه چشمای نمناکاز 

 

 پاییز غریب و بی رحم اون همه برگ مگه کم بود

 

 گل من رو چرا چیدی گل من دنیای من بود

 

 گلمو ازم گرفتی تک و تنهام زیر بارون

 

 حاال که نیستی کنارم می ذارم سر به بیابون

 

 هنوزم بارون می باره تو میای انگار کنارم

 

 ی اشکام داره می بارهخودتم بهتر می دون

 

 پاییز غریب و بی رحم اون همه برگ مگه کم بود

 

 گل من رو چرا چیدی گل من دنیای من بود...

 

پشیمون شدم، برگشتم سمت ماشین. با اینکه آهنگ ربطی به من و دردام نداشت اما بغضم شکست، 

 اغر.اشتم، برا همین رفتم پیش ستا می تونستم اشک ریختم. نای اینکه تا خونه رانندگی کنم رو ند

 

 وا، چرا چشات انقد پف کرده دختر، آدم نمی تونه نگات کنه. -ساغر

 

 دیشب بد خوابیدم. -پرند

 

 می دونی، یه جمله ای هست که می گه خودتی. از پیش پارسا داری می آی؟  -ساغر

 

 اوهوم. -پرند

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – طعم چشمان تو

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

9 4  

 

 ز نظر دوست ما چهره معصومی داره چیه.خوب بتعریف ببینیم قضیه این قاتل که ا -ساغر

 

 تموم داستان رو مو به مو براش تعریف کردم. به ساغر نگاهی انداختم، بدجوری رفته بود تو فکر.

 

 کجایی؟  -پرند

 

 پیش پارسا. یعنی تهش چی می شه؟  -ساغر

 

 مگه قصه است؟! -پرند

 

 خره، قضیه اعدامش رو می گم. -ساغر

 

 کاش می دونستم. ها؟! -پرند

 

هی پرند، یه زنگ به آرسام بزن، بگو یکی از دوستام می خواد چند تا جنس قلمبه ازش  -ساغر

 بگیره کی وقت داره.

 

 اون رو که باید با صمدی هماهنگ کنی. -پرند

 

 خیر سرم زن آقا مهندس دوستمه و مثال پارتی دارم. می خوام بدون نوبت کارم راه بیفته. -ساغر

 

 شماره آرسام رو می دم بگو دوستت بزنگه. -پرند

 

 زهرمار، خوب می میری یه بچه زنگ بش بزنی. -ساغر

 

 من... خوب.. -پرند

 

 هی، هی، ببینم؛ نکنه زدین به تیپ و تاپ هم؟ -ساغر

 

 … -پرند

 

 پرند چیزی شده؟  -ساغر

 

 ی تونستم گریه کردم.دیگه نتونستم جلوی اشکام رو بگیرم، تو بغل ساغر تا م



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – طعم چشمان تو

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

9 5  

 

 

 دختر، این که نه تو از اون خبر بگیری نه اون از تو که نشد. -ساغر

 

 می گی چیکار کنم؟  -پرند

 

بشین باهاش حرف بزن، ببین حرف حسابش چیه. حرفایی که قبل عقدتون خبر مرگ من  -ساغر

 .باید می زدین و نزدین رو بش بگو. باالخره به یه نتیجه ای می رسین
 

 یعنی من برم سراغش؟  -پرند

 

 نه گلم. تو بشین اینجا، من می رم. -ساغر

 

 آخه.. -پرند

 

آخه و درد بی درمون. پاشو یه چیزی کوفت کنیم که دارم از گشنگی می میرم، بعدش که  -ساغر

 شکممون پر شد مخِمون کار کرد یه خاکی تو سرمون می کنیم.

 

ت اما به خاطر من تا شش موند. با هم حرف زدیم و نتیجه ش این ساغر تا ساعت پنج کالس داش

 شد که فردا بعد از ساعت شش با هم بریم سراغ آرسام.

 

*** 

 

 تو یادگار من بودی افسوس که نیستی تو پیشم...

 

 تو یادگار من بودی افسوس که نیستی تو پیشم.. 

 

 اینو بهت گفته بودم نباشی دیوونه می شم.. 

 

 ود رفتی گلم ز

 

 رفتی داغت موند رو دلم 

 

 حیف بودی گلم 
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 رفتی دردامو به کی بگم؟ 

 

 

 

 زود رفتی گلم 

 

 رفتی داغت موند رو دلم 

 

 حیف بودی گلم 

 

 رفتی دردامو به کی بگم؟ 

 

 تو یادگار من بودی افسوس که نیستی تو پیشم 

 

 شم  اینو بهت گفته بودم نباشی دیوونه می

 

 زود رفتی گلم 

 

 رفتی داغت موند رو دلم 

 

 حیف بودی گلم 

 

 رفتی دردامو به کی بگم؟ 

 

 زود رفتی گلم 

 

 رفتی داغت موند رو دلم 

 

 حیف بودی گلم 

 

 رفتی دردامو به کی بگم؟ 

 

 درحالی که مالفه ش خیس بود از گریه، اومد روبروم نشست.
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ونده بودم، داشتم امیدم رو از دست می دادم؛ یعنی به همین سادگی مهتابم رو از دیگه نایی برام نم»

دست دادم؟ بی اون که بهش بگم چقد وابسته اون نگاه پاکش شدم. نمی دونستم کجا ایستادم، تا 

چشم کار می کرد درخت بود. صداهایی که نمی دونم صدای چه حیوونی بود، وحشت جنگل، اون 

ردم سرم داره گیج می ره، یهو با زانو نشستم رو زمین. به هق هق افتاده بودم تاریکیش.. احساس ک

 مهتــاب.. مــه.. تــا.. ب..

 

خدایا چی کار کنم؟ با تموم توانم فریاد زدم مهتــــــــاب، احساس کردم حنجره م در حال پاره 

ن صدا... خوب که دقت شدنه. یهو یه صدایی شنیدم، اولش فکر کردم خیاالتی شدم اما دوباره او

نمی دونی چه حالی داشتم، از چشام اشک می ریخت و رو لبام خنده « پارسا»کردم دیدم داره می گه 

بود. به طرف صدا دویدم. دیدم مهتاب شاخه یه بوته رو گرفته و آویزونه. زیر پاش یه دره نسبتا 

و بهم گرهش زدم. وقتی که عمیق بود، وحشت کردم. لباسم رو درآوردم و با بدبختی پارش کردم 

از محکم بودنش مطمئن شدم، فرستادمش پایین. مهتاب می ترسید دستاش رو ول کنه. ازش 

خواهش کردم، بهش قول دادم که نجاتش می دم. شاخه داشت کنده می شد. فریاد زدم مهتاب، تو 

تم رو جمع رو خدا، تو رو خدا بگیرش. شاخه کنده شد و مهتاب تو یه حرکت گرفتش. تموم قدر

کردم و کشیدم باال و خودم افتادم رو زمین. دیدم مهتاب داره گریه میکنه، روسریش سرش نبود و 

لباسش از چند جا پاره شده بود. خیلی وحشت کرده بود، رفتم جلو تو آغوش گرفتمش؛ اونم بی 

 هیچ مخالفتی سرش رو گذاشت رو سینه م و گریه می کرد.

 

 ترسیدم.. پا.. ر سا. من.. خــی.. لی.. -مهتاب

 

 با یه دست پشت کمرش رو گرفته بودم، با دست دیگه موهاش رو نوازش می کردم.

 

 آروم باش، من پیشتم. آروم باش، نترس، تنهات نمی ذارم عزیزم. -پارسا

 

شیرین ترین حس زندگیم رو در تلخ ترین لحظات تجربه کردم. چی قشنگ تر از این که من 

 آغوش بگیرم اما وحشتش به دلم چنگ می زد. آروم از تو بغلم جداش کردم. مهتابم رو به 

 

 کجا می ری؟  -مهتاب

 

 باید راهمون رو پیدا کنیم، ما گم شدیم. -پارسا
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 من می ترسم. -مهتاب

 

 تا وقتی من هستم از هیچی نترس. -پارسا

 

پای راستش رو گذاشت روی زمین اما خودم ایستادم و دستم رو دراز کردم که مهتاب هم بلند شه. 

 همین که خواست پای چپش رو بذاره جیغ کشید و افتاد رو زمین. با وحشت نشستم کنارش.

 

 چی شدی مهتاب حالت خوبه؟  -پارسا

 

 آی. پام، پام درد می کنه. -مهتاب

 

 بیا من کولت می کنم. -پارسا

 

داغونی، با این حالت چطوری می خوای من رو کول ما که نمی دونیم راه کجاست. تو خودتم  -مهتاب

 کنی.

 

 تو نگران نباش بیا باال. -پارسا

 

 نه نمی خوام. -مهتاب

 

مهتاب االن وقت لجبازی نیست جنگل جای امنی نیست. هرلحظه ممکنه یه حیوون درنده ی  -پارسا

 وحشی بیاد. باید سریع از اینجا خالص شیم، خواهش می کنم بیا باال.

 

مهتاب دستاش رو دور گردنم حلقه کرد، منم با احتیاط پاهاش رو گرفتم که آسیب نبینه. آروم 

سرش رو گذاشت رو شونه سمت راستم، گوشش چسبیده بود به صورتم. حس خیلی خوبی بود، 

جفتمون ساکت بودیم که از یه طرف جنگل صداهای وحشتناکی اومد. خودمم ترسیده بودم اما به 

ردم. مهتاب خودش رو بیشتر بهم چسبوند، فهمیدم ترسیده و منم برای اینکه حواسش روش نمی آو

رو پرت کنم، باهاش حرف می زدم در حالی که دیگه نایی برام نمونده بود. تقریبا یک ساعتی بود تو 

جنگل سرگردون بودیم که من دیگه توانم رو از دست دادم و نشستم رو زمین. آروم مهتاب رو از 

گذاشتم پایین. احساس می کردم دیگه استخون سالمی توی بدنم نیست. برام مهم نبود  رو دوشم

االن کجام فقط احتیاج داشتم کمی دراز بکشم. سرم رو گذاشتم رو زمین که مهتاب آروم سرم رو 
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بلند کرد و گذاشت رو پاش. اگه می دونستم اون جنگل امنه تا صبح همون طوری می خوابیدم. کمی 

دم نشستم، نمی دونم چرا اما تصمیم گرفتم همون جا از عالقم به مهتاب صحبت کنم. که بهتر ش

جنگل زیادی تاریک بود و من صورت مهتاب رو خوب نمی دیدم و این باعث می شد بتونم بهتر 

 حرف بزنم.

 

 خوبی؟ -پارسا

 

 خوبم فقط می ترسم. -مهتاب

 

 م تو یهو کجا غیبت زد؟ تا من رو داری نترس. راستی می شه بپرس -پارسا

 

موقعی که تو داشتی دنبال بنزین می گشتی، چشمم خورد به یه خرگوش که زخمی شده  -مهتاب

بود. خواستم بگیرمش اما اون فرار می کرد، انقدر رفتم تا نفهمیدم دیگه کجام. کلی هم صدات 

خالی شد و نزدیک بود  کردم اما هیچ جوابی نشنیدم. همین جوری که داشتم می رفتم یهو زیر پام

 بیفتم تو دره که اون شاخه به دادم رسید.

 

 ولی خودمونیما خوبی این اتفاق این بود که باالخره من رو پارسا صدا کردی. -پارسا

 

پارسا مثل فرشته نجات من می مونی، درست تو زمانی که بهت احتیاج دارم سر می رسی.  -مهتاب

 واقعا...

 

 واقعا چی؟  -پارسا

 

 هیچی. -مهتاب

 

 بگو دیگه. -پارسا

 

 چیزی نمی خواستم بگم. -مهتاب

 

پس بذار من بگم، مطمئنم خودت خوب می دونی می خوام راجع به چی حرف بزنم. شاید  -پارسا

اینجا مکان مناسبی نباشه، شاید این ساعت، ساعت خوبی نباشه اما این جنگل جایی که تو برای اولین 

اسم صدا کردی، من برای اولین بار دستت رو گرفتم، تو سرت رو روی سینه من بار من رو به 
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گذاشتی. مهتاب درسته که زبونم بهت اعتراف نکرده اما مطمئنم خودت فهمیدی که.. شدی همه 

چیزم، شدی شب و روزم، شدی دنیام. مهتاب من تو رو دوست دارم. برام مهم نیست خانواده ت چه 

و پاکی، تو معصومی، تو همونی هستی که من می تونم در کنارش احساس شکلین، مهم اینه که ت

خوشبختی کنم. قول می دم در کنار من کمبود چیزی رو حس نکنی، قول می دم اذیتت نکنم. مهتاب، 

 همین جا، همین ساعت، بهم قول بده که با من می مونی.

 

 . ..-مهتاب

 

 کوت تو چه معنی ای می ده؟مهتا ب خواهش می کنم حرف بزن. این س -پارسا

 

 خودت هم خوب می دونی که ما به درد هم نمی خوریم. -مهتاب

 

 چرا؟ حتما چون خانوادت...  -پارسا

 

فکر کردی همین دلیل کمیه؟ تو می دونی اگه پدر و مادرت بفهمن انتخابت منم دق می  -مهتاب

 برادر بدتر از باباش. کنن؟ دختری که اصل و نصب نداره با یه بابای معتاد و یه

 

اصل و نصب یعنی نجابتت، یعنی خانومیت، یعنی حیای تو نگاهت. ببین مهتاب، فقط و فقط  -پارسا

تو، تو به من بگو آره. من همه چیز رو ردیف می کنم به خاطرت کوه رو جا به جا می کنم. فقط تو یه 

 کلمه بگو دلت با منه، بگو دوسم داری.

 

 ...  -مهتاب

 

 مهتاب، من رو دوسم داری؟  -پارسا

 

 ... دا.. رم. -مهتاب

 

با این حرفش جون تازه گرفتم، انگار نه انگار تاچند لحظه پیش داشتم از بدن درد می مردم. مهتاب 

رو دوباره کول کردم و راه افتادم. تو این فاصله چند باری نشستم، واقعا نمی تونستم ادامه بدم اما 

اهام بود، همین که اونم من رو دوست داشت، همین که داشتمش، برام کافی بود. همین که مهتاب ب

نمی دونم دقیقا ساعت چند بود اما فکر کنم نصفه شب بود که از دور جاده رو دیدم. سرعتم رو 
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زیادتر کردم، تو دلم خدا رو شکر کردم. مهتاب سرش رو گذاشته بود رو شونه م و خوابش برده 

 ش رو صندلی عقب که بیدار شد.بود. آروم گذاشتم

 

 پارسا ما کجاییم، پارسا ما تو ماشینیم؟ راه رو پیدا کردی؟ وای خدایا شکرت. -مهتاب

 

 به به مهتاب خانوم. ساعت خواب. بله که پیدا کردم، خسته نباشی. -پارسا

 

 ببخش خیلی خستت کردم. -مهتاب

 

 کنی. سردت نیست؟ می خوای برات پتو بیارم؟چی شیرین تر از اینکه تو من رو خسته  -پارسا

 

 چرا خیلی سردمه. -مهتاب

 

از صندوق براش پتو آوردم و گرفتم روش. خودمم رو صندلی جلو خوابیدم. داغون بودم، همین که 

سرم رو گذاشتم دیگه هیچی نفهمیدم. صبح ساعت هشت از خواب بیدار شدم. یه نگاهی به مهتاب 

بود. چه موهای خوش رنگ و قشنگی داشت. بعد از این که به زحمت از انداختم، هنوز خواب 

صورتش دل کندم، از ماشین اومدم بیرون. به امید این که کسی دلش برام بسوزه و یه ذره بنزین 

بده. بعد از حدود یک، یک ساعت و نیمی، یکی پیدا شد و بهم بنزین داد. مهتاب هنوز خواب بود، 

یع بود، با زیر پوش و شلوار. دکمه های کتمم بستم که لباسم مشخص کتم رو پوشیدم. خیلی ضا

نباشه. تو راه دیدم یه نمایشگاه زدن، از تو ماشین چند تا غرفه رو نگاه کردم، لباس هم بود. از تو 

داشبورد پول برداشتم اول برای مهتاب یه مانتو و روسری و شلوار و بعد برای خودم یه بلوز گرفتم. 

بیدار شده اما برای اینکه لباسش پاره شده بود و چیزی روسرش نبود از ماشین پیاده دیدم مهتاب 

نشده بود. لباسا رو بش دادم و گفتم تو ماشین عوض کن و بعدش خودم رفتم تو و لباسم رو 

پوشیدم و راه افتادیم. حدود یکی دو ساعت بعد رسیدیم، خواستم پیاده شم که دیدم مهتاب دوباره 

داره تو خواب ناله می کنه. ترسیدم، دستم رو روی پیشنونیش گذاشتم، تب داشت. یدفعه خوابیده و 

یاد پاش افتادم، به پاش نگاه کردم بدجوری ورم کرده بود. مهتاب رو بقل کردم و گذاشتم رو تخت 

و به یه دکتر زنگ زدم. داشت تبش زیاد می شد، ترسیده بودم. یه کاسه آب و یه دستمال آوردم. 

اشتم رو پیشونیش تا زمانی که دکتر بیاد. تشخیص دکتر برای پاش در رفتگی بود که اون رو می ذ

جا انداخت. انقدر تب مهتاب باال بود که نفهمید، فقط ناله می کرد. یه سرمم بهش زد، توش هم چند 

 اتا آمپول ریخت و بهم گفت هر یه ساعت یه بار دستمال خیس روی دست و پا و پیشونیش بذارم. ت
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خود عصر باالی سرش بودم، خیلی خسته بودم، اونقدری که نفهمیدم کی خوابم برد. بیدار که شدم 

دیدم مهتاب نیست، سرمشم درآورده بود. رفتم تو هال نبودش، رفتم سراغ دستشویی که ازش 

بیرون اومد. حالش بهتر شده بود. خدا رو شکر کردم، عذاب می کشیدم وقتی می دیدم مهتابم اون 

ری ناله می کنه و من نمی تونم براش کاری کنم. مهتاب تا شب پیشم موندو بعدش رسوندمش طو

خونه و بهش قول دادم با خانوادم صحبت می کنم. اون شبم خونه خودم خوابیدم و صبح زود قبل از 

این که بابام بره سرکار رفتم خونه که باهاش راجع به مهتاب صحبت کنم. بابام گفت من برات دختر 

دیگه ای رو در نظر گرفتم، مطمئنم اگه اون رو ببینی خودتم خوشت می آد ازش ولی وقتی اصرار 

 «های من رو دید راضی شد که با مهتاب یه مالقات داشته باشه.
 

 هنوزم سر قولت هستی؟  -پارسا

 

 این که قصه زندگیت رو بنویسم؟  -پرند

 

 آره. -پارسا

 

 شروع کردم. -پرند

 

 تموم که شد میاری بخونم؟  -پارسا

 

 پرند حتما. مطمئنا خسته ای، استراحت کن تا فردا.

 

استرس عجیبی داشتم. تقریبا هیچی از حرف های پارسا رو نفهمیدم، واسه همین صداش رو ضبط 

کردم. نمی دونم چطوری می خواستم این سه چهار ساعت رو تو آموزشگاه دووم بیارم. خیلی دیر 

الخره گذشت. نمی تونستم رانندگی کنم واسه همین ساغر نشست. ماشینش رو گذشت ولی با

فروخته بود و روزهایی که کالس داشت خودم می رفتم دنبالش. سعی کردم آروم باشم اما مگه می 

شد. به هر بدبختی بود تحمل کردم تا رسیدیم. قرار شد ساغر تو ماشین بمونه تا من برگردم. با قدم 

شدم، نفهمیدم چطوری اون مسیر رو طی کردم اما وقتی به خودم اومدم دیدم جلوی  های لرزون وارد

 میز صمدی ام. اما صمدی نبودش نشستم تا بیاد.

 

 سالم خانوم بزرگمهر. -صمدی
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 سالم عزیزم، خوبی؟  -پرند

 

 من خوبم ولی.. شما خوبین؟ انگار رنگ و روتون پریده. آب بیارم؟  -صمدی

 

 میشه مهندس رو ببینم.نه.  -پرند

 

 چی؟  -صمدی

 

 مهندس، می شه ببینمش؟ -پرند

 

 ولی آخه آقای مهندس که...  -صمدی

 

 مهندس چی، اتفاقی افتاده؟ تو رو خدا حرف بزن دختر، جون به لبم کردی. -پرند

 

 مگه شما نمی دونین؟ ایشون دیروز پرواز داشتن، ایران نیستن. -صمدی

 

 ه پروازش فردا نبود؟ اما مگ -پرند

 

چرا بود ولی کنسل شده بود. ایشون هم به هر زحمتی بود دو تا بلیط جور کردن و راهی  -صمدی

 شدن.

 

 دو تا؟! -پرند

 

 بله، ایشون به همراه مهشید خانوم، همون خانوم ملکی رفتن. -صمدی 

 

ن ی کردم. تقریبا تموم کارکنان اودیگه نمی تونستم خودم رو کنترل کنم، افتادم رو زمین و گریه م

جا هم دور من جمع شده بودن. خانوم صمدی دستم رو گرفت و بردم تو اتاق آرسام. یه لیوان آب 

 داد دستم بعد که کمی آروم شدم شروع کرد حرف زدن.

 

می دونم اگه این حرفا به گوش آقای بزرگمهر برسه من اخراجم اما می گم چون یه زنم،  -صمدی

ست رو درک می کنم، چون حالت رو می فهمم. آقای بزرگمهر یه سر و سری با این مهشید چون ح

داره یعنی اوال که استخدام شده بود مهندس اصال تحویلیش نمی گرفت ولی انقدر رفت و اومد تا 

تونست مخش رو تلیت کنه. چند باری می خواستم بهت زنگ بزنم اما اون روزی که اومدی وقتی 
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از اتاق مهندس اومد بیرون و حرفی نزدی گفتم شاید اطالع داری. من اگه می دونستم دیدی مهشید 

 حتما بهت می گفتم.

 

 این اولین باریه که با هم سفر میرن؟ -پرند

 

 سفر رو فکر می کنم اولین باره ولی چند مرتبه ای با هم رفتن بیرون. -صمدی

 

 نمی دونی کجا؟  -پرند

 

ر که داشتن حرف می زدن اتفاقی شنیدم مهشید می گفت حاال لباساش خوب نه فقط یه با -صمدی

هست؟ آقای مهندسم می گفتن لباس های... چی بود اسمش، نمی دونم، فرشید؟ افشین؟.. دقیقا 

 یادم نمی آد، می گفتن لباساش حرف نداره.

 

 دنیا دور سرم می چرخید، بلند شدم که برم صمدی گفت.

 

 مهر من فقط قصدم کمکم بود، خواهش می کنم به آقای مهندس نگین.خانوم بزرگ -صمدی

 

با اینکه رمقی برام نمونده بودم اما لبخندی بهش زدم و گفتم خیالت راحت. شماره صمدی روه م 

 ازش گرفتم و رفتم پیش ساغر.

 

 یا پنج تن. دختر چرا این شکلی شدی تو؟ آرسام چیزی گفته؟ -ساغر

 

 اه برات تعریف می کنم.برو، تو ر -پرند

 

 بریم کجا؟ -ساغر

 

 همون جایی که برای دخترای مردم لباس خواب می گیره. -پرند

 

لباس خواب؟ دخترای مردم؟ نه! الهی گور به گور بشی آرسام. ای وای نه، هنوز شوهرته، نه.  -ساغر

وری دل من خنک شه. الهی که به کار اشتباهت پی ببری. نه خوب، این طوری که نمی شه، پس چط

 آهان فهمیدم، الهی به حق...

 

 می ری ساغر یا خودم برم؟ -پرند
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چشم چشم. غلط کردم، االن راه می اُفتم. باور کن دست خودم نیست زبونه کار می کنه عین  -ساغر

 چی..

 

 نه می فهمیدم ساغر چی می گه، نه می فهمیدم دور و برم چه خبره.

 

 همین جاست؟  -ساغر

 

 تو هم میای؟  -پرند

 

 ماشین رو پارک کنم، می آم. فقط کدوم مغازست؟  -ساغر

 

 سومی یا چهارمی، دست چپ. -پرند

 

به زحمت خودم رو جلوی مغازه افشین رسوندم، از توی ویترین به لباساش نگاه می کردم. برای یه 

 اغر به خودم اومدم.مهمونی دو نفره، اونم توشب خوب بود، خوش می گذشت. با صدای س

 

 یعنی از اینجا برای اون لندهور لباس خریده؟  -ساغر

 

 ظاهرا. -پرند

 

 االن می ریم تو اما امیدوارم این ظاهرا به قطعا تبدیل نشه. -ساغر

 

ساغر آروم دستم رو گرفت و من رو برد تو مغازه، افشین سرش پایین بود و متوجه ما نشد. به 

 کردم و از حنجره م کار کشیدم. زحمت دهنم رو باز

 

 سالم. -پرند

 

 به به، سالم پرند خانوم. حال شما، خوبین؟ خانواده خوبن؟  -افشین

 

 به لطف شما. سالم دارن خدمتتون. -پرند

 

 معرفی نمی کنین. -افشین 
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 ساغر که می دونست حال و حوصله ندارم خودش پیش دستی کرد:

 

 هستم، ساغر کیارسی. دوست پرند جان -ساغر

 

 خوشبختم، بفرمایین. مغازه متعلق به شماست. -افشین

 

 راستش آقا افشین ما برای...  -پرند

 

 جفت اون لباس هایی که آقا آرسام ازتون خرید کرده بودن رو دارین؟  -ساغر

 

 همونایی که با پرند خانوم اومدن یا اونایی که با همکارش خرید کردن. -افشین

 

 بله بله، گویا با همکارشون بودن. -ساغر

 

 افشین در حالی که به سمت لباس ها می رفت گفت:

 

فکر می کنم هفته پیش بود، با یکی از همکاراش اومدن؛ گویا می خواست برای شما هدیه  -افشین

ردن و ای بخره و از سلیقه شما خبر نداشت به همین خاطر با یه خانوم اومد. ایشون انتخاب می ک

 الحق که سلیقه خوبی هم داشتن. راستی، از لباس ها راضی بودین؟

 

 من اصال اون جا نبودم و با نیشگونی که ساغر از پهلوم گرفت به خودم اومدم.

 

 پرند جان، آقا افشین با شمان. میگن از لباس ها راضی بودین؟  -ساغر

 

 ها؟ آه، بله، بله. ممنونم، زحمت کشیدین. -پرند

 

 ای الهی نسل این مردا منقرض شه که هوش و حواس خانوما هم سر جاش بیاد. -ساغر

 

 ساغر خانوم چیزی فرمودین؟  -افشین

 

چه زود پسر خاله شد. شیطونه میگه با مو بلندش کنم و دق دلیم رو از آرسام سر این خالی  -ساغر

 کنم.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – طعم چشمان تو

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 0 7  

 

 خیر، با شما نبودم. -ساغر

 

 هم لباسا، امری بود در خدمتم. بفرمایین این -افشین

 

نه یکی، نه دو تا.. اوه، اوه، چه لباسایی هم برداشته عفریته. مطمئنم به محض برداشتن یه  -ساغر

 چیزی از رو زمین دوربینش فعال شده.

 

 ساغر من چه خاکی تو سرم کنم. -پرند

 

 حاال بیا بریم بعدا نوع خاک رو بهت اطالع می دم. -ساغر

 

 وایسا خوب، االن بگم ما این لباسا رو فقط می خواستیم نگاه کنیم؟  -دپرن

 

 تا ساغر رو داری غم نداری، وایسا االن درستش می کنم. -ساغر

 

 آقایِ ... -ساغر

 

 افشین صدام کنین. -افشین

 

رسام آ بله، افشین خان. لباس هایی که آقا آرسام برای پرند جان گرفته بودن پیش خود آقا -ساغر

بود و ایشونم االن ایران نیستن، به همین خاطر مزاحم شما شدیم که لباسا رو ببینم ان شاء ا... بازم 

 مزاحمتون می شیم. با اجازه.

 

 مزاحم که هستین. -افشین

 

 ساغر تقریبا گارد گرفت که فک افشین رو بیاره پایین و تا خواست دهنش رو باز کنه افشین گفت:

 

 بته از نوع بی نقطه ش.ال -افشین

 

 ساغر حرصش رو با یه نفس عمیق بیرون داد و با یه خداحافظی کوتاه از مغازه افشین اومدیم بیرون.

 

 داری می ری کجا؟ -پرند
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 رستوران. -ساغر

 

الهی کارد بخوره به اون شکمت که هیچ وقت توش پر نمی شه. نمی بینی من تو چه وضعیتیم؟  -پرند

 اشتها ندارم.من اصال 

 

خوب تو که مستحضری تا شکم من پر نباشه مغزم کار نمی کنه. می خوای تو من رو نگاه کن  -ساغر

 من می خورم. این طوری خرجمون کم تر می شه ها. 

 

 زهر مار. -پرند

 

 بپر پایین. -ساغر

 

 اوه، این جا که پاتوق دختر پسراس. -پرند

 

ایی یه شاهزاده برسه؛ حاال سوار بر اسب یا نشسته روی صندلی پشت باالخره باید از یه ج -ساغر

 میز غذا.

 

 .... تو هر چی شاهزادست. -پرند

 

 وای دختر تو چقدر بی تربیتی. نبینم به شوهر آینده من فحش بدیا. -ساغر

 

 یه چیزی سفارش بده که دهنت مشغول باشه انقد حرف نزنی. حوصله ی صدای نکره ت رو -پرند

 ندارم.

 

ساغر می خواست قهوه ایم کنه که گارسون اومد و ساغر تند تند غذا سفارش داد، هم برای من هم 

 برای خودش.

 

غذای من که تقریبا دست نخورده بود. غذاش که تموم شد یه خالل برداشت و دندوناش رو تمیز 

 این کار رو می کنه.کرد، منم بی حوصله و البته خشمگین بهش نگاه می کردم که چه ریلکس 

 

ببین پرند، من نمی خوام توی زندگیت دخالت کنم، فقط برای چند ثانیه می خوام بشم پرند،  -ساغر

 می خوام بهت بگم اگه جای تو بودم چی کار می کردم.
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حرفای ساغر رنگ و بوی جدیت گرفت و صورت من از حالت خشم در اومد. شستم رو گذاشتم 

 ت اشارم رو زیرش و به حرفای ساغر گوش می کردم.کنار چونه م و انگش

 

بذار رک و صریح بهت بگم که تو برای شوهرت کم گذاشتی، خیلی کم. اونقدری که اون تن  -ساغر

لخت یکی دیگه رو بخواد، اونقدری که پول خرج کنه تا یه غریبه براش با لباس هایی که شاید آرزو 

 داشته تو بپوشی عشوه و غمزه بیاد.

 

 ولی اون هیچ وقت چنین چیزی رو به زبون نیاورد. -پرند

 

چی؟ این که دلش می خواد این رابطه سرد کمی جدی تر بشه، این که دلش می خواد هیچ  -ساغر

حائلی بین تو و اون نباشه؟ تو یه دختر تحصیل کرده ای و بیش تر از هر چیزی به نیاز یه مرد از نظر 

مرد، زن هم داشته باشه. این خیلی مسخرست که تو منتظر نشستی تا جنسی واقف؛ کما این که اون 

 اون بهت بگه که ازت چی می خواد در حالی که این وظیفه توئه.

 

 خوب من با آرسام... من ازش... خجالت می کشیدم. -پرند

 

اومد و چقدر این حیا بهت کمک کرد؟ تا اونجایی که یه خالء بزرگ تو روح آرسام به وجود  -ساغر

و باعث شد برای رفع نیازش سراغ یکی دیگه بره. ببین پرند، از نظر من مقصر اصلی آرسامه اگه 

اون واقعا خواستار یه رابطه جدی با تو بود می تونست این رو بهت بگه، اگه واقعا تو رو می خواست 

 و بهت اهمیت می داد؛ ولی تو هم بی تقصیر نیستی.

 

 می خوای بگی...  -پرند

 

 دقیقا تو اون قدری که یه زن باید برای شوهرش ارزش داشته باشه نداری. -ساغر

 

 حاال باید چی کار کنم؟  -پرند

 

 یه فرصت دیگه بده. -ساغر

 

 و اگه درست نشد؟  -پرند

 

 دیگه درست بشو نیست. -ساغر
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 یعنی تموم؟  -پرند

 

 از نظر بنده، بله. -ساغر

 

 عشق چیه؟ ساغر می دونی  -پرند

 

 بله. -ساغر

 

 می شه انقدر بله بله نکنی. -پرند

 

 آره می دونم چیه. -ساغر

 

 ولی تا تجربه نکنی نمی فهمیش. -پرند

 

 این رو گفتم و یه آه کشیدم؛ سرم رو به طرف پنجره چرخوندم.

 

 نکته همین جاست؛ تجربه ش کردم. -ساغر

 

رفتگی گردنم وجود داشت، چشام شد اندازه بشقاب پر  به سرعت برگشتم جوری که احتمال در

 ازغذای جلوم.

 

 اون طوری نگام نکن، هرکسی حق داره عاشق بشه. -ساغر

 

 تا حاال نگفته بودی. -پرند

 

 وایسا حساب کنم بریم، برات تعریف می کنم. -ساغر 

 

م استرس داشتم هم یه ذوق روز اولی که می خواستم برم دانشگاه خیلی دیرم شده بودم، ه -ساغر

خاصی و دلم نمی خواست دیر برسم اما متاسفانه دیر از خواب بیدار شدم. تند تند آماده شدم، حتی 

دکمه های لباسم رو تو آسانسور بستم و پریدم تو خیابون. فقط می دویدم، یه ماشین جلو پام ترمز 

و بدون این که منتظر جوابش « ربستد»کرد. نه نگاه کردم ماشینه چیه، نه راننده ش کیه؛ گفتم 

بمونم پریدم باال. وسطای راه همون طوری که سرم تو گوشی بود و به یکی از بچه ها داشتم اس می 
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آقا لطفا بگید چقد می شه. موقع پیاده شدن من وقت ندارم بهتون پول »دادم که االن می آم گفتم 

و بلند کردم دیدم پسر همسایمونه، لبخندی دیدم جواب نمی ده، سرم ر« بدم، خیلی خیلی دیرم شده

بهم زد وگفت تو عالم همسایگی که این حرفا رو نداریم. الل مونی گرفته بودم، اونم فهمیدم تعجب 

کردم، از قیافم خندش گرفته بود. خالصه اون روز من رو رسوند دانشگاه و عالوه بر اون چند بار 

نهاد دوستی داد و منم خیلی ساده قبول کردم. در واقع دیگه هم من رو رسوند. بعد از مدتی بهم پیش

 امیر اولین پسری بود بود که وارد زندگی من شد و من بی نهایت عاشقش شدم.

 

 دهن من باز مونده بود که ساغر فکم رو بست و خندید و ادامه داد:

 

و دیگه بر نمی گرده.  تقریبا چند ماهی با هم دوست بودیم که یه روز اومد و گفت داره میره خارج -

اون روز رو دقیقا یادم می آد، چقدر گریه کردم. غروم رو زیر پاهاش له کردم، تا می تونستم 

مگه من گفتم عاشق من بشی، من فقط گفتم »التماس کردم اما می دونی جوابش چی بود؟ گفت 

هم با خودش  این رو گفت و رفت و روح من رو« دوست باشیم. هر دوستی باالخره تموم می شه.

برد. خیلی زمان برد تا به حالت عادی برگردم ولی بالخره برگشتم، ولی هنوز به مردا اعتماد ندارم. 

 آره پرند خانوم، درد عشقی کشیده ام که مپرس، زهر هجری چشیده ام که مپرس.

 

 این رو گفت و یه قطره اشک از گوشه چشماش چکید. پس ساغر هم، بـله.

 

 هیچ وقت به من نگفتی؟پس چرا  -پرند

 

 با گفتن چیزی تغییر می کرد؟  -ساغر

 

نه خوب، چه می دونم... می دونی ساغر، من همیشه به حالت غبطه می خوردم، به این شاد  -پرند

 بودنت، به این که همیشه می خندی، به بی خیالیت.

 

 مش بی انتهاست؟ شنیدی می گن خنده را معنای سر مستی مدان، آن که می خندد غ -ساغر

 

اون شب کلی فکر کردم خودم، آرسام، پارسا، ساغر و همه در گیرن و تهش به عشق ختم می شه. 

 واقعا عشق چیز مقدسیه؟ واقعا قشنگه؟ آه، نمی دونم نمی دونم..

 

*** 
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تاد فقبل از اینکه برم پیش پارسا دوباره رفتم گل فروشی، داشتم به گال نگاه می کردم که یادم ا 

 پارسا گفته بود رز، رز قرمز. چند شاخه گرفتم و رفتم پیش پارسا.

 

 سالم. -پرند

 

 رز، رز قرمز. مهتاب من عاشق رز بود. -پارسا

 

 مهتاب مرده؟ خدایا، ته این ماجرا چی می شه؟« بود.»چرا همش می گه 

 

 بشین تا جواب چشم های کنجکاوت رو بدم. -پارسا

 

 پسر تیزی!اوه، چه  -پرند

 

چند روز بعد از اینکه با بابام حرف زدم قرار شد بعد از کالس بریم شرکت پیش بابام. قبلش  -پارسا

 با هم رفتیم خرید.

 

پارسا دو تا کف دستاش رو روی هم گذاشت و قرارش داد زیر چونش. سرش رو برد باال و 

 چشماش رو بست و یه نفس عمیق کشید و ادامه داد:

 

با اون برام خیلی لذت بخش بود، مخصوصا اینکه ازم خواست من براش انتخاب کنم. منم هر  خرید» 

چی لباس مارک بود انتخاب می کردم، از هر چیزی بهترینش؛ برای بهترینم، مهتاب. استرس خاصی 

آروم باش مهتابم. استرس، چهره آرومت رو »داشت، آروم دستاش رو گرفتم و فشار دادم و گفتم 

 «ریزه. همه چی خوب پیش میره، من مطمئنم. بهم می
 

بابام خیلی از مهتاب خوشش اومد. مهتاب راجع به این که چه مهارت هایی داره و کجا درس می 

خونه و خالصه همه چی توضیح داد، البته منهای اینکه پدرش چی کاره ست و خونه ش کجاست که 

م. می دونستم سخت مخالفت می کنه و من نمی اونم من ازش خواستم. می خواستم خودم به بابام بگ

خواستم مهتابم بشکنه. مهتاب رو رسوندم و خودم رفتم خونه. تا بیاد مُردم و زنده شدم و برای این 

که استرسم کم بشه، چند باری با مهتاب تلفنی حرف زدم. بعد از شام با بابا صحبت کردم، قیافه ش 

تر فکر این دخ»رو خفه کنه و تنها حرفی که زد این بود دیدنی بود، دلش می خواست با دستاش من 
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بی اصل و نسب رو از سرت بیرون کن. اون تو رو خامت کرده، عاشق شدی نمی فهمی. پس فردا که 

ود جالب ب« بری تو زندگی می فهمی چه کاله گشادی سرت رفته. اون هیچ چیز به درد بخوری نداره.

 وابش این شعر رو خوندم:چیز به درد بخور یعنی پول. منم در ج

 

 اگر در دیده مجنون نشینی 

 

 به غیر از خوبی لیلی نبینی

 

 تو قد بینی و مجنون جلوه ناز

 

 تو چشم و اون گاه ناوک انداز

 

 تو مو بینی و او پیچش مو

 

 تو ابرو، او اشارت های ابرو

 

 کسی کاو را تو لیلی کرده ای نام

 

 من برده آرام نه آن لیلی است که از

 

نه تو مجنونی و نه اون لیلی. ضمنا پول بت ندادم بری درس بخونی برام زبون درازی  -پدر پارسا

 کنی هــا. یادت که نرفته؟ هر چی داری از من داری.

 

تا آخر عمر، من نوکرتم و تو هم تاج سر من. من غلط بکنم اگه بخوام ذره ای از محبت هات  -پارسا

 م.رو فراموش کن

 

بغض داشت خفه م می کرد. دیگه نمی تونستم اونجا بمونم، رفتم خونه خودم. گریه کردم، برای 

اولین بار برا یه دختر گریه کردم. انتخاب سختی بود بابام یا مهتاب؟ ولی آخه مگه من می تونستم تا 

 آخر عمر با کسی که پدرم دوستش داره نه من زندگی کنم؟

 

ز اون ماجرا می گذشت، بابام هنوز سر حرفش بود و من تصمیم گرفتم به سوال تقریبا یک هفته ای ا

 های مکرر مهتاب جواب بدم و بهش بگم که بابای من سرسختانه مخالفت می کنه... 
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مهتاب درجواب حرفای من فقط سکوت کرد، سکوتی پر معنا. نگاش به من نبود، به آسمون بود. 

خدا گله می کرد؛ شایدم داشت ازش کمک می خواست اما بازم  نمی دونم، شاید داشت تو دلش از

 همون آرامش قدیمی رو داشت.

 

 من گفتم ما مال هم نیستیم پارسا. -مهتاب

 

 یه سوال ازت می پرسم، فکر کن بعد بهم جواب بده. -پارسا

 

 می شنوم. -مهتاب

 

ن یه خونه ای باشه که دارم. حاضری اگه من هیچی نداشته باشم یعنی تموم داراییم فقط همی -پارسا

 با من زندگی کنی؟ 

 

مهتاب خیره بهم نگاه کرد. از تو نگاهش هیچی نمی تونستم بخونم یهو بلند شد و رفت. هر چی 

صداش کردم جواب نداد. رفتم جلوش ایستادم، پسم زد. دستش رو گرفتم که به شدت از تو دستم 

 کشیدش بیرون.

 

 می کنم یه حرفی بزن، داری دیوونم می کنی.مهتاب خواهش  -پارسا

 

تو راجع به من چی فکر کردی پارسا، ها؟ یه گدا گشنه ی فقیرِ ندار که منتظر پوالته؟! برای  -مهتاب

 خودم متاسفم، برای آدمای مثل خودمم متاسفمف ما یه ستاره هم تو آسمون خدا نداریم.

 

 م این نبود.مهتاب صبر کن. مهتاب، به خدا منظور -پارسا

 

 اصال به حرفم گوش نمی کرد. رفتم جلو، دستاش رو گرفتم. با خشم بهم نگاه کرد.

 

 اشتباه کردم، بیجا کردم، معذرت می خوام، غلط کردم..  -پارسا

 

داشتم ادامه می دادم. بغضش ترکید خودش رو انداخت تو بغلم و گفت تو رو خدا ادامه نده. قلبم از 

م سوخت. من آزارش دادم با حرفی که ناخواسته به زبون آوردم و منظوری ازش گریه های مهتاب

 نداشتم. آروم که شد باهاش تصمیمم رو در میون گذاشتم..
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گوش کن مهتاب، انتخاب من یا توئه یا هیچ کس و می دونم که بابا به هیچ عنوان راضی نمی  -پارسا

ال آخرین بار رو حرفش حرف بزنم و این کار من شه. به همین خاطر می خوام برای اولین و احتما

پیامد هایی داره که باید از اونا آگاهت کنم. اول این که قطعا از ارث محروم می شم که این چندان 

مهم نیست. مسئله اصلی اینه که من از دیدن پدر و مادرم برای همیشه محروم می شم. شده هر روز 

ون، این کار رو می کنم اما ولشون نمی کنم با اینکه از االن می سراغشون برم و بابا من رو بندازه بیر

 دونم بیهودست.

 

 می تونی دوری از اونا رو تحمل کنی؟  -مهتاب

 

 سعی می کنم. -پارسا

 

 می شه من رو برسونی خونه؟  -مهتاب

 

 نمی خوای چیزی بگی؟  -پارسا

 

 فعال نه. می شه ازت یه خواهش کنم؟ -مهتاب

 

 جانم. -ساپار

 

 تا زمانی که خودم بهت زنگ نزدم نه زنگ بزن، نه ازم سراغی بگیر. -مهتاب

 

 من نمی تونم مهتاب. شاید تو نخوای تا یه سال دیگه حتی یه زنگ به من بزنی. -پارسا

 

 من رو ببین، به من می آد تا یه سال دیگه..  -مهتاب

 

 کنم چشم انتظارم نذار . باشه، هر چی تو بگی. فقط خواهش می -پارسا

 

 چشم. -مهتاب

 

 بی بال گلم. -پارسا
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بعد از حدود سه روز مهتاب باهام تماس گرفت گفت داره می آد خونه. خونه خودم نبودم، سریع 

لباس پوشیدم و رفتم اون جا. یه سری به همه جا زدم، همه چیز مرتب بود. گل های رز قرمزی رو 

 دون گذاشتم که مهتاب رسید.هم که گرفته بودم تو گل

 

احساس کردم حال خوشی نداره ولی اجازه دادم خودش حرف بزنه. یه بسته هم دستش بود، گفتم 

اون روز مهتاب حال عجیبی داشت، اومد کنارم رو مبل نشست و « بعدا می فهمی.»گفت « این چیه؟»

ی دلش گرفته. منم بی هیچ حرف یهو بغلم کرد. از کاراش تعجب کرده بودم ولی گذاشتم پای این که

سفت گرفته بودمش تا اینکه خودش رو ازم جدا کرد. به چشماش نگاه کردم خیس خیس بود، 

خواستم حرفی بزنم که دستش رو به نشونه سکوت گذاشت رو لبم. همینطوری زل زده بود بهم، 

نگاه آرومش دریایی از داشتم ذوب می شدم اما اون بازم مثل همیشه آروم بود، آرومِ آروم؛ ولی تو 

غم موج می زد، غمی که حاال علتش رو می فهمم. ازم خواست براش چایی بیارم، رفتم تو آشپزخونه 

چایی رو دم کردم و از تو یخچال کیک برداشتم و اومدم تو هال، دیدم نیست. تموم اتاقا رو گشتم 

میشدم. مات و مبهوت مونده  نبود، رفتم دم در، کفش هاشم نبود. همون جا نشستم، داشتم دیوونه

بودم که یهو چشمم به بسته ای خورد که گوشه سالن بود. دوییدم طرفش نفهمیدم چطوری بازش 

کردم، درکمال ناباوری و بهت زدگی دیدم یه کت و شلوار شیک و خوشگله و یه کاغذ روش. سریع 

 کاغذ رو برداشتم..

 

 ))سالم پارسای من.

 

رو می خونی چه حالی داری. تو پاکی پارسا، خیلی پاکی. لیاقتت بهترین می دونم وقتی این نامه 

هاست، یکی از جنس خودت، از رگ و ریشه خودت. کسی که بتونی همه جا سرت رو بلند کنی و با 

افتخار معرفیش کنی. من رو ببخش پارسا، من عقد کردم، همین امروز. این رو بدون که لیاقتت رو 

بهت خیانت تلقی می شه اما امیدوارم من رو ببخشی، اگه نبخشی هم حق نداشتم، می دونم کارم 

داری. دنبالم نگرد، دارم از ایران می رم، اینجا جای موندن نیست. شوهرم پسر خوبیه، به پای تو 

نمی رسه ولی دوستش دارم، می دونم خوشبختم می کنه. این هم از اون قولی که بهت داده بودم، 

ردم اونم این که برات غذا درست نکردم. امیدوارم یکی مثل خودت پیدا فقط یکیش رو عملی نک

 کنی.

 

 خدانگهدارت تا ابد.
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 مهتاب.((

 

نامه از دستم افتاد، خیس خیس بود. درحالی که فریاد می زدم نـــه، تو یه قول دیگه هم به من 

 «دادی، تو به من قول دادی بام بمونی. تو گفتی من رو دوست داری...
 

پارسا به هق هق افتاده بود، منم همراهش گریه می کردم. یهو از روی صندلی افتاد رو زمین، فکر 

کنم تشنج کرده بود. دهنم قفل شده بود، دوییدم بیرون و پرستار رو صدا زم. چند تا دکتر هم پشت 

ترش دکسر پرستار رفتن داخل و در رو بستن و من پشت در فقط گریه می کردم. نیم ساعت بعد 

 اومد و ازم خواست به اتاقش برم تا باهام صحبت کنه.

 

ببین دخترم، از زمانی که تو با بیمار آشنا شدی و باهاش مالقات داری حالش رو به بهبودی  -دکتر

رفت. کمتر حمله عصبی بهش دست می داد چون با حرف زدن داره خودش رو تخلیه می کنه. 

ظار حمله های بدتر از اون رو دارم. چیزی که من می خوام به تو نگران مورد امروز هم نباش، من انت

بگم اینه که من وظیفه دارم به محض بهبود آقای پارسا فرهمند این رو به افسر مسئول این پرونده 

 گزارش کنم.

 

 یعنی اون وقت پارسا رو می برن که.. -پرند

 

 نتونستم ادامه بدم و لبم رو گاز گرفتم.

 

ی دونم تو االن چه حالی داری، حال منم بهتر از تو نیست. منم نمی تونم حکم کشتن من م -دکتر

 مریضی که خودم برای بهبودش تالش کردم رو بدم اما متاسفانه باالخره این اتفاق تلخ باید بیفته.

 

بی هیچ حرفی از مطب دکتر اومدم بیرون، بدبختی های خودم کم بود غصه پارسا هم به دلم اضافه 

د. اگه پارسا رو دار می زدن نابود می شدم. نمی تونستم مرگ کسی که االن مدتیه هر روز صبح ش

می بینمش رو با چشمم ببینم. داغون بودم، از همه جا داشت برام می بارید. می خواستم حرکت کنم 

 که گوشیم زنگ خورد، شماره رو نمی شناختم..

 

 بله؟ -پرند

 

 سالم پرند خانوم. -
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 سالم، شما؟  -دپرن

 

 بنده افشین هستم، دوست آرسام. به جا آوردید؟ -

 

 درحالی که تعجب کرده بودم ادامه دادم:

 

 آه بله بله، ببخشید نشناختمتون. آخه نمی دونستم شماره من رو دارین. -پرند

 

 زنگ زدم از منشی آرسام جان گرفتم. -افشین

 

 نگران کردین. اتفاقی افتاده؟ ببخشید افشین خان، شما من رو -پرند

 

 هنوز نه ولی امیدورام بیفته. -افشین

 

 من نمی فهمم شما چی می گین، می شه واضح تر حرف بزنین؟ -پرند

 

 آخه این طوری نمی شه. جسارتا می تونم شما رو به نهار دعوت کنم؟ -افشین

 

 ، خودم رو می رسونم.واقعا کنجکاو شدم بدونم چی شده. آدرس رو بدین لطفا -پرند

 

 من تا سه ربع ساعت دیگه اونجام. -افشین 

 

 من هم خیلی فاصله ندارم معطل نمی شید. -پرند

 

 پس منتظرم. -افشین

 

 می بینمتون، فعال. -پرند

 

 ماشین رو روشن کردم در حالی که مدام یه کلمه از تو ذهنم می گذشت:

 

 آرسام... 
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مردم و زنده شدم. وارد که شدم میزها رو یکی یکی نگاه کردم، افشین رو دیدم. تا رسیدم رستوران، 

 برام دست تکون داد و به احترامم بلند شد. سالم علیکی کردیم و غذا سفارش داد.

 

 افشین خان، می شه بگین آرسام چی شده؟ دارم از نگرانی می میرم. -پرند

 

 رف بزنم؟ من گفتم می خوام راجع به آرسام ح -افشین

 

 پس شما می خواین در مورد کی صحبت کنین؟ -پرند

 

 راستش پرند خانوم من از... چطوری بگم.. -افشین

 

 دستش رو برد تو موهاش و یه نفس عمیق داد بیرون. سرش رو انداخت پایین.

 

 راستش می خوام درمورد ساغر خانوم صحبت کنم. -افشین

 

ه ساغر فحش دادم. خندم گرفته بود. آخه تو چی تو ساغر دیدی اون نفس عمیقی کشیدم و تو دلم ب

 شبی که می خواست بچسبونتت به دیوار.

 

 بله، می شنوم. -پرند

 

پرند خانوم من یه مغازه بزرگ دارم که خودتون دیدین، درآمدش هم خدا رو شکر خوبه.  -افشین

انس حسابداری هم دارم اما به خاطر این که یه ماشین دارم، هنوز خونه ندارم ولی دارم می خرم. لیس

کار نبود اومدم پیش عموم کار کردم و کارم انقدر رونق گرفت که خودم مستقل یه مغازه زدم. 

بیست و هش سالمه، از دار دنیا فقط یه خواهر دارم که ازدواج کرده، پدر و مادرم تو یه تصادف سال 

 ها پیش فوت شدن.

 

 متاسفم. -پرند

 

من راستش صحیح دیدم اول این رو با شما مطرح کنم و شما خودتون به ساغر خانوم اطالع  -افشین

 بدین.
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شما ندیده و نشناخته دارین از دوست من خواستگاری می کنین؟ شما که از ساغر چیزی نمی  -پرند

 دونین.

 

 س می ده، کارساغر بیست و سه ساله، مجرد، مدرس زبان انگلیسی. تو یه آموزشگاه در -افشین

 ترجمه هم قبول می کنه. دارای یه خانواده متشخص و سرشناس. غد، مغرور، بسیار شوخ طبع و ... 

 

 احساس کردم االن باید اینجا یه نفر به جز افشین باشه که دهن من رو جا بندازه.

 

 اما شما اینا رو از کجا می دونین؟  -پرند

 

د کور کورانه انتخاب کنم. حسابی تحقیق کردم و به این نتیجه من بیست و هشت سالمه، نبای -افشین

رسیدم که ایشون بهترین گزینه ان و این رو بگم که حتی اگه جوابشون منفی هم باشه من دست 

 بردار نیستم.

 

 باشه افشین خان، من تموم حر فای شما رو به ساغر می گم. دیگه تصمیم با خودش. -پرند

 

 رهای خوبی بهم بدین.امیدوارم خب -افشین

 

 ان شاء ا... . ممنون بابت نهار. -پرند

 

 نه، من باید از شما تشکر کنم که دعوتم رو قبول کردین. -افشین

 

 خواهش می کنم. فعال با اجازه.  -پرند

 

امروز ساغر کالس نداشت ولی باید می رفتم پیشش، باید این خبر رو می دادم. رفتم درخونشون، 

دو تا کف دستام رو زدم بهم و گفتم ای جان، همیشه « خوابه، خودت برو بیدارش کن»گفت مامانش 

 تو حال من رو می گیری یه بارم من. 

 

رفتم کنار تختش یه پر از بالشتش در آوردم و آروم می کشیدم رو صورتش. بعد دیدم یه لیوان آب 

ی ریختم رو صورتش. از خواب باالی سرش هست، دستم رو می کردم تو لیوان و چیکه چیکه م

 پرید، تا اومد چیزی بگه من رو دید، حرف تو دهنش ماسید.
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 تو این جا چه غلطی می کنی؟  -ساغر

 

 اومدم بیدارت کنم و برم آموزشگاه. -پرند

 

 زهر مــار . -ساغر

 

 پاشو صورتت رو بشور برات خبر دارم، تپل! -پرند

 

 خوب بنال. -ساغر

 

 فت و خواست دوباره بره زیر پتو که گفتم:این رو گ

 

 افشین ازت خواستگاری کرد. -پرند

 

 ساغر دوباره نشست و چشاش به دهنم بود.

 

 چی شد، خواب از سرت پرید؟  -پرند

 

 دِ زر بزن بینم چی شده. اگه جدّیه جمعه همین هفته بریم سر خونه زندگیمون. -ساغر

 

 گیا، پشیمون می شه. من نمی دونم چی تو اون قیافه قناص تو دیده. اوی؛ اینا رو جلوش ن -پرند

 

 پرند بنال دیگه. -ساغر

 

 افشین امروز بهم زنگ زد. -پرند

 

 بــــرو. مگه شمارت رو داره؟  -ساغر

 

 زنگ زده از صمدی، منشی شرکت گرفته.-پرند

 

 اوهوم، اوهوم، چقد مهــمم من. -ساغر

 

 آمارت رو داره. تازه، همه -پرند
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 نگـــو. -ساغر

 

 می ذاری ور بزنم یا نه؟ -پرند

 

 باشه باشه بگو. -ساغر

 

ببین طرف عاشقت شده خفن، آمارت رو گرفته بد فرم. سیریش شده افتضاح، می گه حتی  -پرند 

 اگه جوابت نه باشه هم ولت نمی کنه. حاال نظرت چیه؟

 

 نـُـچ. -ساغر

 

 چرا ؟اون وقت  -پرند

 

 چرا و زهر مار. -ساغر

 

 خوب تو برو یه بار باهاش حرف بزن شاید خوشت اومد. -پرند

 

 مردا همه مثل همن. -ساغر

 

 ولی این یکی خیلی چشم پاکه. -پرند

 

 اون وقت از کجا دریافتی؟  -ساغر

 

اید با کاردک اون روزی که با آرسام رفته بودیم مغازه ش، چند تا دختر اومدن که ب -پرند

 آرایشاشون رو بر می داشتی؛ حتی یه نیم نگاهی هم بهشون ننداخت.

 

 خوب این که دلیلی نمیشه. -ساغر

 

 نظرت چیه امتحانش کنیم؟  -پرند

 

 چطوری؟  -ساغر

 

 به چند تا از بچه ها می گیم برن مغازش ببینیم چی کار می کنه. -پرند
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 باشه. با اینکه تهش معلومه ولی -ساغر

 

 به کیا بگیم. -پرند

 

 خودم یه چند نفری رو سراغ دارم، بهشون زنگ می زنم ببینم کی وقت دارن. -ساغر

 

 باشه، من برم تا رضایی اخراجم نکرده. پس خبر از تو. -پرند

 

 .ok -ساغر
 

 همین وقت سرم خیلی شلوغ بود، تازه یه ترم تموم شده بود و خیلیا اومدن برای ثبت نام. برای

نکردم به ساغر زنگ بزنم ببینم چی کار کرده. داشتم وسایالم رو جمع می کردم که ساغر زنگ زد و 

گفت که بچه ها فردا شب می رن اون جا. روز خسته کننده ای بود، شام خوردم و به محض این که 

ن که برم نون سرم رفت رو بالش به عالم هپروت سفرکردم. صبح زود بیدار شدم اما دل و دماغ ای

بخرم رو نداشتم، خیلی هم زود بود برای اینکه برم پیش پارسا؛ به خاطر همین شروع کردم ادامه 

 خاطرات پارسا رو نوشتن... 

 

وارد آسایشگاه که شدم دیدم اقای جمالی گوشه حیاط داره صدام می کنه، پارسا هم رو یکی از 

 تو دریای فکرش نشسته.صندلی ها در حالی که دستشاش بهش قفل شده غرق 

 

 سالم. -پرند

 

 سالم. -پارسا

 

 هوای خوبیه؟ -پر ند

 

 دو نفرست. -پارسا

 

 دلت گرفته؟ -پرند

 

 تنگه. -پارسا

 

 دلتنگی سخته. -پرند
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 ولی شیرینه. -پارسا

 

 اگه واقعا عاشق باشی. -پرند

 

 اگه واقعا عاشق باشی. -پارسا

 

روع کنی؟ از دیروز تا حاال دل تو دلم نیست بدونم چرا مهتاب اون کار رو با می شه سریع ش -پرند

 تو کرد.

 

 پارسا شروع کرد:

 

بعد از این که نامه مهتاب رو خوندم رفتم تو محلشون. هیچ وقت تا در خونه ش باهاش نرفته بودم »

روزی طول کشید تا واسه همین آدرس رو نمی دونستم؛ اون جا هم تا دلت بخواد کوچه بود، دو 

خونش رو پیدا کردم. در زدم، کسی در رو باز نکرد. از رو دیوار پریدم داخل، باور نمی کردم مهتاب 

من به این راحتی من رو گذاشته باشه و از ایران رفته باشه. همه ش پیش خودم می گفتم دروغه ولی 

پزخونه بود، اون رو نگاه کردم کاش دروغ بود. سر جمع سه تا اتاق تو خونشون بود. اتاق اولی آش

ندیدمش. اتاق دومی اتاق خودش بود، اون رو هم نگاه کردم، نبود. به گوشه اتاق نگاهی انداختم، 

تموم گل هایی رو که تا به حال براش خریده بودم خشک کرده بود و تو یه گلدون گذاشته بود. 

هم نبود اما یه پیرمرد مریض احوال که  رفتم سراغ اتاق سومی، خدا خدا می کردم اونجا باشه.. اونجا

حدس می زدم باباش باشه رو زمین خوابیده بود. رفتم باالی سرش، بیدار بود، اول ترسید. نمی 

دونستم اگه خودم رو معرفی کنم اصال من رو می شناسه یا نه اما گفتم. همین که اسم من رو شنید 

 زد زیر گریه و تو میون گریه ش شروع کرد حرف زدن.

 

 پسرم، من به مهتاب بد کردم. به جگر گوشم بد کردم، می دونم خدا ازم نمی گذره.  -پدر مهتاب

 

 گریه ش شدت گرفته بود. 

 

من.. منِ لعنتی مهتاب رو عوض چند تا سفته، به یکی از اونایی که ازش جنس می گرفتم و قمار می  -

ن برد و نمی دونم چه بالیی سرش می آره. من کردیم فروختم. اون حروم زاده هم بچه م رو از ایرا

خمار بودم، من نعشه بودم، هیچی حالیم نبود؛ اون کثافتم می دونست کی از من امضاء بگیره. مهتاب 
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کلی ضجه زد، کلی گریه کرد، از تو گفت، گفت تو رو دوست داره، گفت تو رو می خواد ولی من تا 

 ر بره.می خورد زدمش و مجبورش کردم با اون لندهو

 

 تو چه غلطی کردی؟ مهتاب دخترت بود. وای، وای خدایــا. -پارسا

 

جفتمون گریه می کردیم. یهو من به خودم اومدم، ازش آدرس اونی که مهتاب رو بهش.. بهش 

 فروخته بود گرفتم.

 

گفت اسمش کریمه، صداش می کنن کریم هفت خط. یه روزِ تموم جلو در خونش بودم. تو  -پارسا

اشین خوابم برده بود، تازه بیدار شدم که دیدم یکی با همون مشخصاتی که بابای مهتاب داده بود م

 رفت تو خونه. می خواست در رو ببنده که پام رو گذاشتم الی در.

 

 کریم هفت خط؟  -پارسا

 

 فرمایش؟  -کریم

 

ری با هم درگیر شده با مشت زدم تو دهنش، تا بیاد به خودش بجنبه یکی دیگه هم زدم. بد جو

 بودیم اما من از پسش بر نیومدم. با یه طناب من رو بست به صندلی.

 

 بی شرفِ نامرد. مهتاب رو کجا بردی؟ -پارسا

 

کریم یه لنگ دستش بود که هی بازش می کرد و می بستش و سبیل های چندش و بزرگش رو می 

 نه م رو بلند کرد.چرخوند. یه پاش رو گذاشت رو لبه صندلی و با دستش چو

 

 آها، پس جوجه فوکولی عاشق سینه چاک مهتاب خانوم تشریف دارن؟ -کریم

 

 اسم اون رو به دهن نجست نیار. -پارسا

 

کریم خنده وحشتناکی کرد و گفت مهتاب رو به اونایی که تو کار قاچاق آدمن فروخته و از ایران 

رو عقد کرده و فرستادتش خارج و سرش رو شیره خارج کرده. گفت یه عاقد الکی آورده و مهتاب 

 مالیده که اونم بعد از اینکه کارهاش رو انجام داد می آد.
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ولی خودمونیما، این مهتاب جونت خیلی سرسخت بود. هر کاری کردم یه شب با ما ضیافت  -کریم

 داشته باشه زیر بار نرفت، مثال شوورش بودیما.

 

شده بودم، فقط داد می زدم و از خدا مرگم رو می خواستم. یهو این رو که گفت مثل آتشفشان 

احساس کردم دستم سوخت. کریم پشت به من نشسته بود و از تو یه کیسه پول در آورده بود و 

داشت می شمرد. آروم به پشتم نگاه کردم، صندلی یه لبه خیلی تیز داشت. داشت از دستم خون می 

اون لبه تیز تا پاره بشه. دستم که کامال باز شد به گوشه اتاق رفت، آروم طناب رو می کشیدم روی 

نگاه کردم، تو یه سینی یه چاقوی میوه خوری بود، برداشتمش و کشتمش. من کشتمش، کسی که 

ذره ذره مهتاب من رو کشت، کسی که جونش رو گرفت، کسی که مهتابم رو ازم گرفت. آره، من 

 «کشتمش.
 

 فهمید و سریع دستش رو باز کرد و وکیلی هم رفت دنبال یه پرستار. دوباره حالش بد شد. جمالی

 

من هنوز تو بهت حرفای پارسا بودم. زجری که کشیده، دردی که متحمل شده. خدایا این پسر چقدر 

 سختی کشیده.

 

 اصال دل و دماغ نداشتم که برم آموزشگاه ولی باید می رفتم. حاال اون قابل تحمل بود، حوصله پلیس

بازی امشب رو نداشتم. حالم اصال خوش نبود، به کلی آرسام و زندگی خودم رو فراموش کردم. 

یعنی واقعا پارسا گناهکاره؟ کاش کسایی که قانون رو می نوشتن کمی خودشون رو جای به اصطالح 

مجرما می ذاشتن. سخته بهت بگن عشقت رو فروختیم، سخته بگن ذره ذره بدنش خرید و فروش 

خته معشوقت حتی یه سنگ قبر نداشته باشه. حاال می فهمم چرا پارسا همیشه گالیی که شده، س

 براش می بردم رو پر پر می کرد، اون سنگ قبری از مهتاب نداشت.

 

 او مرد کوه بود که خود کوه وار بود

 

 مصداق صادقانه ای از کوهسار بود

 

 افتاده مثل ریگ ته دره می نمود

 

 د که خود قله دار بودآن ایستاده مر
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سعی کردم امشبِ ساغر رو خراب نکنم، خیلی سعی کردم ولی بازم نمی تونستم بخندم. ساغر ازم 

پرسید چیزی شده و من گفتم فقط خسته ام. با دوستای ساغر یه جا نزدیک پاساژ قرار گذاشتیم، چه 

و من از ساغر خواستم یه تیپ هایی زده بودن اوف. گفتم افشین کارت ساخته است! اونا رفتن 

 موسیقی بذاره تا اونا بیان. ساغر هم گذاشت به حال خودم باشم.

 

 یه روزی قدرمو می دونی که دیره

 

 روزی که کسی سراغت نمی گیره

 

 یه روزی می دونی من کی و چی بودم

 

 روزی که از نبودنم غصه ات می گیره

 

 باشه خوبم از کنارت ساده می رم

 

 جود اینکه می دونم می میرمبا و

 

 به خدا قدرمو می دونی یه روزی 

 

 روزی که از تو جدا میشه مسیرم

 

 قدرمو می دونی یه روز، یادم می افتی شب و روز

 

 صدام تو گوشت می پیچه، مثل یه آه سینه سوز

 

 حسرت یه لحظه نگام، دلتنگ می شی بد جور برام

 

 ، حتی به خوابت نمی آماون روزها دور نیست به خدا

 

 یه روزی قدرمو می دونی که دیره

 

 اسم من از توی لحظه هات نمیره
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 دیگه نیستم اون شبهای پر ستاره

 

 وقتی که دلت بهونمو می گیره

 

 اما اون روز و خدا کنه نابشه

 

 نشنوم از رفتن من غصه داری

 

 من می بینم اون شبهایی رو که دیگه

 

 یه شونه هامو کم میاریواسه گر

 

سرمو به طرف شیشه ماشین چرخونده بودم تا ساغر اشکام رو نبینه. اعتراف می کنم بدجوری 

دلتنگ آرسام بودم، دلتنگ کسی که من حتی تو ذهنش مرور نمی شدم. چرا باید سرنوشت من این 

ی بمیره، چرا باید یکجوری شه، چرا تو این دنیا سهم هیچ عاشقی معشوقش نیست، چرا باید مهتاب 

مثل ساغر به خاطر بی اعتماد شدن از عشق قبلیش از ازدواج امتناع کنه، چرا؟ خدایا می شنوی صدام 

رو، می بینی بغض نگام رو؟ اصال خدایا داری هوام رو؟ )دست خودم نیست، داره شعر می شه، 

ساغر از ماشین پیاده شده بدجوری دلم گرفته( تو حال و هوای خودم بودم که دوستای ساغر اومدن، 

 و رفت پیششون. منم تند تند اشکام رو پاک کردم که نبینه.

 

 پرند، اینا می گن افشین از مغازه بیرونشون کرده. -ساغر

 

 نــــه. -پرند

 

 خودمم از تعجب شاخ در آوردم. -ساغر 

 

 حاال می خوای چی کار کنی؟  -پرند

 

 ار خودش زنگ بزنه، نمی خوام پر رو بشه.باهاش حرف می زنم ولی بذ -ساغر

 

 می خوای شمارت رو بش بدم. -پرند

 

 اگه خودش زنگ زد باشه. -ساغر
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به محض این که رسیدم خونه به اتاقم پناه بردم و تا نیمه های شب گریه می کردم. صبح با چشم 

ن روزی بود که به دیدن هایی که از گریه کردن دیشبم پف کرده بود، بیدار شدم. شاید این آخری

پارسا می رفتم. اصال هفته دیگه این موقع پارسا زنده است؟ وای، این فکرا من رو دیوونه می کنه. 

 دوباره رفتم گل فروشی، براش گل خریدم. گل رز همونی که مهتاب دوست داشت.

 

 سالم. -پرند

 

 سالم. -پارسا

 

 برات گل آوردم. -پرند

 

م، اینا بوی مهتاب من رو میدن. کسی به جز تو به دیدن من نمی آد و شاید این بده بوش کن -پارسا

 آخرین باری باشه که به دیدن من می آی.

 

 چــرا؟ -پرند

 

 خدا بهم رحم کرد. حکمم اومده، دارم پر می کشم پیش فرشته م. -پارسا

 

 داشتم از حرفاش دیوونه می شدم ولی حرفی نزدم.

 

 سوال بپرسم؟  می شه یه -پرند

 

 بپرس. -پارسا

 

 پدر و مادرت کجان؟  -پرند

 

بابام وقتی فهمید من به خاطر مهتاب آدم کشتم طردم کرد و از ایران رفت و چند بار به  -پارسا

خاطر بی قراری هایی که مادرم می کرد اجازه داد باهام تلفنی صحبت کنه. مادرم اصرار داره وکیل 

 قبل از رفتنم ببینمشون.بگیرم، دلم می خواد 

 

 واقعا نمی خوای وکیل بگیری؟  -پرند
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کسی رو می شناسی که برای موندن تو زندان از وکیل کمک بخواد؟ همه از وکیل برای  -پارسا

 آزادی کمک می خوان؛ من دارم آزاد می شم، وکیل برای چی؟ 

 

 دادگاهت کی تشکیل می شه. -پرند

 

 ا.احتماال پس فرد -پارسا

 

 اما این که خیلی زوده. -پرند

 

 قرار بود خیلی زودتر از اینا تشکیل بشه ولی گویا پزشکم تشخیص نداده. -پارسا

 

تو در حق من خیلی لطف کردی. می شه یه خواهش دیگه ازت بکنم؟ من در حال حاضر جز  -پارسا

 تو هیچ کسی رو ندارم.

 

 ام می دم.اگه در توانم باشه حتما برات انج -پرند

 

 به بابا و مامانم زنگ بزن، بگو قبل از اعدامم بیان ببینمشون. -پارسا

 

 با اینکه برام سخته ولی باشه. -پرند

 

 یه دنیا ممنونم ازت، حیف که فرصت جبران ندارم وگر نه جبران می کردم. -پارسا

 

 ولی کاش داشتی. -پرند

 

 یدار مهتابم می رم. شیرینه نه؟ به این فکر کن که من دارم به د -پارسا

 

 خیلی خودم رو گرفته بودم که گریه نکنم. واقعا این روزا حال خوشی نداشتم.

 

 بَده بغضت رو بخوری. گریه آدم رو سبک می کنه، گریه کن. -پارسا

 

 همین حرف برای من کافی بود تا سیل اشک هام جاری بشن... 
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زش گرفتم و سعی کردم هر جوری هست راضیشون کنم بیان. باالخره شماره بابا و مامان پارسا رو ا

اونام بچشون رو دوست داشتن، خدا می دونه همین باباش که طردش کرده االن چه حالی داره. رفتم 

هنمد شما خانوم فر»خونه تلفن رو برداشتم، شماره رو گرفتم. یه خانوم گوشی رو برداشت، پرسیدم 

االن »فت گ« کی امکانش هست؟»گفتم « نمی تونن با کسی صحبت کنن.نه، ایشون »گفت « هستین؟

 بهش بگین من از طرف پارسا، پسرشون زنگ»گفتم « دو هفته است که با هیچ کسی صحبت نمی کنه

 حدود سه دقیقه منتظر بودم که مامانش گوشی برداشت.« زدم.

 

 الو؟ -مادر پارسا

 

 سالم خانوم فرهنمد. -پرند

 

 سالم خانوم، شما از پارسای من پیغام دارین؟  -امادر پارس

 

 بله. من خبرنگارم، االن مدتی هست که پیششون می رم.  -پرند

 

 بمیرم برای بچه م، حتما الغر شده. نه؟ غذا می خوره؟ اون جا بهش سخت نمی گیرن؟ -مادر پارسا

 

گرمی سردی جای بچشه، بگم بیا  با خودم گفتم خدایا، من چطوری به مادری که به فکر آب و نون و

 می خواد قبل از مرگش یه بار دیگه ببینتت.. انگار الل مونی گرفته بودم.

 

 الو، الو، دخترم، هنوز پشت خطی؟ تو رو خدا جواب بده. -مادرپارسا

 

 راستش خانوم فرهنمد، من برای این زنگ زدم که بگم.. چطور بگم... -پرند

 

 نگو که برای پارسای من اتفاقی افتاده. تو رو خدا -مادر پارسا

 

 نه، نه ولی پس فردا دادگاهش تشکیل می شه. -پرند

 

صدام از حنجره در نمی اومد، دلم برای اشکاش می سوخت ولی من به پارسا قول داده بودم. باید 

 بهش می گفتم.

 

 ن ببینتتون...از من خواسته.. خواسته به شما بگم.. قبل از... خواسته.. بیای -پرند
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دیگه صدایی جز زجه های مامان پارسا رو نمی شنیدم، خودمم به گریه افتاده بودم. دلم سوخت 

برای مادرش. تو این ماجرا مقصر اصلی کیه؟ شاید اگه بابای پارسا رضایت می داد، مهتاب هم زیر 

دم ه سقف بودن. شاید اگه آبار نمی رفت. شاید اگه مهتاب خانواده درستی داشت، االن با پارسا زیر ی

نامردی مثل جمشید نبود، شاید، شاید، شاید.. . غرق تو دریای فکر خودم بودم که گوشی زنگ 

 خورد، افشین بود.

 

 سالم. -پرند

 

 سالم پرند خانوم. حال شما؟ -افشن

 

 شکر. شما خوبین؟  -پرند

 

 م حرف زدین؟ ممنون، عذر می خوام مزاحمتون شدم. با ساغر خانو -افشین

 

 بله من شمارش رو براتون اس ام اس می کنم، خودتون باهاش صحبت کنین. -پرند

 

 یعنی نظرشون مثبته؟  -افشین

 

 واال من سر از کارای ساغر در نمی آرم. ان شاء ا... که همین طوره. -پرند

 

 ازتون ممنونم. امیدوارم بتونم جبران کنم، زحمت کشیدین. -افشین

 

 خواهش می کنم. دوست آرسام برای من هم عزیزه. -ندپر

 

آرسام... یعنی االن کجاست؟ اون دختره کجاست؟ هه، البد تو بغل همن و دارن خوش می گذرونن. 

 خدایا بدترین روزای عمرم این روز هاست، همه اتفاق های بد داره با هم می اُفته.

 

*** 

 

عجیبی داشتم، آخرین گل های رز رو خریدم و به دیدار  امروز دیگه جدی جدی روز آخر بود. حال

 کسی رفتم که داشت مرگ رو با آغوش باز می پذیرفت.

 

 سالم. -پرند
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 سالم. هم به تو، هم به این رزها که من رو یاد مهتابم می اندازه . -پارسا

 

 خوبی؟  -پرند

 

 مم. بهشون زنگ زدی؟ بهتر از این نمی شم فقط کمی دلتنگ بابا و مامان -پارسا

 

 فقط سرم رو به نشونه تایید تکون دادم. اصال حالم خوب نبود.

 

 چی گفتن؟ -پارسا

 

 با مامانتون حرف زدم، فقط گریه می کردن. خیلی نگرانتون بودن. -پرند

 

 الهی قربونت برم مادرم. کاش می دیدمشون. راستی، داستان من رو نوشتی؟  -پارسا

 

تش کمیش مونده، اصال دل و دماغ نوشتن نداشتم. می شه بپرسم چرا می خواستین این راس -پرند

 کار رو کنم؟ 

 

عالوه بر مامان و بابام، خیلیا فکر می کنن مهتاب به من خیانت کرده، در صورتی که این طور  -پارسا

کر می که اونا ف نیست. مهتابم از برگ گل پاک تر بود، فقط می خوام مردم بدونن مهتاب اونی نیست

 کنن.

 

 نمی دونم چم شده بود، جوابی برای حرفای پارسا نداشتم.

 

 همیشه من گوینده بودم و تو شنونده. تو مایل نیستی امروز جات رو به من بدی؟  -پارسا

 

 از کجا بگم؟  -پرند

 

 از غمی که بی اجازه مهمون چشات شده. -پارسا

 

 کردم. سرم رو انداختم پایین و سکوت

 

 فقط مرگه که عالج نداره، رفتن آدماست که درد آوره، بقیشون حل می شه اگه بخوای. -پارسا
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 خواستم، نشد. -پرند

 

 تموم راه ها رو رفتی؟ به هر دری زدی؟  -پارسا

 

 بلند شد و چرخی تو اتاق زد. رفت پشت پنجره.

 

 خاطر نزدن حرفاییه که باید زده بشه. حرف چی؟ صحبت کردی؟ گاهی تموم دردسرا به  -پارسا

 

من در جواب حرف های پارسا فقط سکوت کردم. بعد از یه ربع آروم آروم شروع کردم و از همه 

چیز زندگیم براش گفتم، به کسی که داشت حرفام رو به گور می برد. چقدر قشنگ و صبورانه 

ها از آرسام، که از تموم زندگیم گوش می کرد، آدم در کنارش لذت می برد. دوست داشتم نه تن

 براش بگم.

 

 دوستش داری؟  -پارسا

 

 آره. -پرند

 

 پس بجنگ. -پارسا

 

 ولی اون من رو نمی خواد. -پرند

 

 مطمئنی؟ صد در صد، بی هیچ شک و شبهه و ابهامی؟  -پارسا

 

 ... -پرند

 

می تونی راحت با خودت کنار بیای که پس بجنگ تا جایی که توان داری. اون وقت اگه نشد،  -پارسا

برای بدست آوردن عشقت تالش کردی اما نه به هر قیمتی. عشق نباید گدایی بشه، بذار حرفات 

رنگ التماس داشته باشن و اون این رو حس کنه اما التماس نکن. با حرفات، دلش رو، فقط دلش رو 

کن و در کنارش هم ثابت کن که بدون به زانو در بیار اما خودت زانو نزن. عشقت رو بهش ثابت 

اون می تونی بمونی؛ هر چند اگه نتونی. بهش نشون بده برات مهمه ولی نه اون قدری که به هر 

 قیمتی حاضر باشی به دستش بیاری.
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چقدر این بشر روشن فکر بود. یه لحظه به مهتاب فکر کردم، واقعا در کنار پارسا خوشبخت می شد، 

حیف نمی تونستم از پارسا دل بکنم ولی امروز بیش تر از همیشه مونده بودم. حیف که پر کشید. 

نخواستم جلوش گریه کنم به خاطر همین خداحافظی کوتاهی کردم اومدم بیرون. همین که در بسته 

 شد بی اختیار اشک های من ریختن و من به هیچ وجه مانعشون نشدم.

 

به ساغر زنگ زدم و برای این که پاپیچم نشه یه توضیح  اصال حوصله رفتن به آموزشگاه رو نداشتم،

مختصری از پارسا بش دادم و گوشیم رو خاموش کردم. ضبط ماشین رو روشن کردم و بی اونکه 

بدونم دارم کجا میرم سرگردون تو خیابونا پرسه می زدم و همراه با آهنگ زمزمه می کردم و اشک 

 می ریختم.

 

 شقا باختنخداحافظ گل الدن، تموم عا

 

 ببین هم گریه هام از عشق، چه زندونی برام ساختن

 

 خداحافظ گل پونه، گل تنهای بی خونه

 

 الالیی ها دیگه خوابی، به چشمونم نمی شونه

 

 یکی با چشمای نازش دل کوچیکمو لرزوند 

 

 یکی با دست نا پاکش گالی باغچمو سوزوند

 

 گل شب بوتو این شب های تو در تو. خداحافظ 

 

 هنوز آوار تنهایی داره می باره از هر سو

 

 خداحافظ گل مریم، گل مظلوم پر دردم

 

 نشد با این تن زخمی به آغوش تو برگردم

 

 نشد تا بغض چشماتو به خواب قصه بسپارم

 

 از این فصل سکوت و شب غم بارونو بردارم
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 نمی دونی چه دلتنگم از این خواب زمستونی

 

 که بیدار بیداری بگو از شب چی می دونی  تو

 

 تو این رویای سر دم گم، خداحافظ گل گندم

 

 تو هم بازیچه ای بودی، تو دست سرد این مردم

 

 خداحافظ گل پونه، که بارونی نمی تونی

 

 ... طلسم بغضو برداره، از این پاییز دیوونه خداحافظ 

 

 تنهام خداحافظ همین حاال، همین حاال که من

 

 خداحافظ به شرطی که بفهمی تر شده چشمام

 

 خداحافظ کمی غمگین، به یاد اون همه تردید

 

 به یاد آسمونی که منو از چشم تو میدید

 

 اگه گفتم خداحافظ نه اینکه رفتنت ساده اس

 

 نه اینکه میشه باور کرد دوباره آخر جاده اس

 

 ا هاخداحافظ واسه اینکه نبندی دل به رؤی

 

 بدونی بی تو و با تو، همینه رسم این دنیا

 

 خداحافظ خداحافظ، همین حاال خداحافظ..

 

نمی دونم ساعت چند بود که برگشتم اما دیگه نایی برام نمونده بود، سرکوچه که رسیدم دیدم کلی 

ن، از رو میبردر خونمون شلوغه و یه ماشین پلیس هم هست. قلبم یه لحظه ایستاد، دیدم دارن بابام 

ماشین پریدم بیرون تا بهشون برسم اما دیگه اونا رفته بودن. بهت زده بودم چرا بابام رو بردن! از 
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بین نگاه های پرسشگرانه همسایه ها گذشتم، مامانم وسط پذیرانی نشسته بود و گریه می کرد. 

 ون گریه ش گفت:رفتم داخل، مامانم خودش رو انداخت تو بغلم، وحشت کرده بودم. مامانم می

 

 طَـ.. لب کارای.. بابات... بُر.. دنِ.. ش. -مامان پرند

 

 مگه باب طلب کار داشته؟!  -پرند

 

 آره.. نمی.. خوا.. ست.. تو.. بفهمی.. و ناراحَـ.. ت بشی. -مامان پرند

 

به داشتم دیوونه می شدم، مامانم حال خوشی نداشت. یه قرص آرامبخش بهش دادم و زنگ زدم 

خالم که بیاد پیشش و خودم رفتم کالنتری. گویا جنس های بابام تو گمرک گیر کرده بوده، این از 

خدا بی خبر ها هم همون روز موعود چکش رو برگشت زده بودن. هر کاری کردم نتونستم با بابام 

و بی خراب تحرف بزنم و در نهایت نا امید و خسته برگشتم خونه. مامانم خواب بود، خاله هم با اعصا

آشپزخونه نشسته بود گفت مامانم حالش خوب نیست. منم با دنیایی از غم و اندوه رفتم سمت 

اتاقم، بد بیاری پشت بد بیاری. چرا داشت از زمین و آسمون برام می بارید؟ چرا غصه هام تمومی 

بود؛  دادگاهش نداشت؟ نشستم روی تختم، چشمم خورد به دفتر خاطراتم. به یاد پارسا افتادم، فردا

یعنی پدر و مادرش می اومدن؟ وای خدایا یعنی پارسا اعدام می شد؟ نه، نه، تحمل ندارم. نمی تونم 

مرگش رو ببینم. مردن حق پارسا نیست، حقش نیست. خدایا خسته ام، خدایا داغونم، هر جا رو که 

 کن.  نگاه می کنم دیواره، همه راه ها بن بسته، خدایا فقط تو رو دارم، کمکم

 

تا صبح خوابم نبرد. داستان پارسا رو تموم کردم، به ساعت نگاه انداختم پنج رو نشون می داد. سه 

ساعت دیگه دادگاه پارسا تشکیل می شد، استرس بدی تو جونم بود. سجاده م رو پهن کردم و برای 

 نمی رفت ولی بایدآرامشم قرآن خوندم و از خدا خواستم به پارسا کمک کنه. هیچی از گلوم پایین 

می خوردم وگرنه از پا می افتادم. رفتم تو آشپزخونه، خاله م همون جا خوابش برده بود، دلم براش 

سوخت. بیدارش کردم و دستش رو گرفتم و بردمش تو اتاقم. از تو یخچال یه پاکت ساندیس و یه 

 د بار نزدیک بود تصادفدونه کیک برداشتم و سوار ماشین شدم، بد جوری دلهره داشتم؛ تو راه چن

کنم. به ساعتم نگاه کردم یه ربع به هشت بود، ماشین رو پارک کردم و پیاده شدم. باورم نمی شد 

سیلی از مردم اونجا جمع شده بودن، خدا خدا می کردم من رو راه بدن. به زحمت از مردم عبور 

 بود که کارتم رو هم فراموش کردم، وقتی می خواستم برم یکی از مامورا گفت نمی شه. بدبختی این

کرده بودم، داشتم دیوونه می شدم. سرم رو چرخوندم، دیدم جمالی و وکیلی دارن پارسا رو میارن، 
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همه مردم به طرفشون هجوم بردن. پارسا یه نگاه خشک و بی روح داشت، اصال به اطرافش توجه 

هر سه شون بهم «. آقای جمالی» نمی کرد. داشتن می اومدن سمت من، به پله ها که رسیدن داد زدم

نگاه کردن، پارسا یه لبخند خشک و بی احساس تحویلم داد. تو دلم غوغایی بود، غوغایی که شک 

نداشتم تو دل پارسا هم بود. هر چند که اون امیدی به زنده موندن نداشت اما مرگ خوفناکه. با 

دن بیام داخل، جمالی هم با یکی از  صدایی که فرقی با فریاد نداشت رو به جمالی گفتم اجازه نمی

مآمورا صحبت کرد و من از نگاه شماتت بار مردمی که اجازه ورود نداشتن گذشتم. دادگاه بیش از 

اندازه بزرگ بود و مملو از آدم. با ورود پارسا همه نگاه ها به سمت ما برگشت، یکی در حالی که 

یاد اما مامورا نذاشتن. خیلی بی تابی می چشماش خیس از اشک بود بلند شد که به طرف پارسا ب

کرد، با خودم گفتم یعنی می شه این مادر پارسا باشه؟ رفتم سمتش، آروم دستش و گرفتم و 

 پرسیدم شما مادر پارسا هستین؟ 

 

در حالی که دستم رو فشار می داد با سر تایید کرد. یه صندلی خالی کنارش بود، نشستم بهش گفتم 

 هاتون تماس گرفتم. شدت گریش بیشتر شد.من همونیم که با

 

خدا خیرت بده دخترم. داشتم از دوری بچه م جون به لب می شدم. کاش خدا زودتر  -مامان پارسا

 از پارسا، جونِ من رو بگیره، نمی تونم ببینم پارسام داره.. داره..

 

 دیگه نتونست ادامه بده و بلند بلند گریه می کرد.

 

و به سکوت دعوت کرد، منم از مادر پارسا خواستم که ساکت باشه چون اگه جو رو دادستان مردم ر

متشنج می کرد ممکن بود ببرنش بیرون. اونم سعی کرد ساکت باشه. پرونده هیچ شاکی نداشت و 

در نتیجه وکیلی هم وجود نداشت و این من رو می ترسوند، چون همه چیز واضح و روشن بود و 

بهه ای قاتل معرفی می شد. برای پارسا وکیل تسخیری گرفتن، چند بار اون پارسا بی هیچ شک و ش

رو به جایگاه بردن اما اون الم تا کام حرف نمی زد و این داشت من رو داغون می کرد. بعد از 

گذشت یک ساعت قاضی یه ربع تنفس داد و گفت بعد از اون حکم رو اعالم می کنه. با اینکه حکم 

امید رو تو چشمای غمگین مامان پارسا می دیدم. دستش رو گرفتم بردمش مشخص بود اما بازم 

بیرون، حال و روز خوشی نداشت. ازش پرسیدم پس بابای پارسا کجاست گفت حالش بد شده و 

بردنش بیمارستان. پس باباشم دست کمی از مامانش نداشت، دوست داشتم آرومش کنم اما چی می 

سکوت کنم. یه ربع مثل یک سال گذشت، من و مامان پارسا با هم گفتم. با چه حرفی؟! ترجیح دادم 
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بلند شدیم، در حالی که حس می کردم پاهای مامان پارسا توان قدم برداشتن رو نداره. قاضی شروع 

کرد به خوندن حکم، چشمام رو بسته بودم؛ از گوشه ی هر دو تاش اشک می ریخت. مطمئن بودم 

، نفسم تو سینه حبس بود. احساس می کردم هوا زیادی خفه است. که پارسا رو قاتل معرفی می کنه

سکوتی که فقط بوسیله قاضی شکسته شد عذاب آور بود، قاضی در حال خوندن حکم بود که از 

بیرون سر و صدایی اومد. چشمام رو باز کردم، دادستان با چکشش روی میز می کوبید و می گفت 

یه آقا قصد داخل شدن به دادگاه رو داره و هرچی مانعش ساکت. یکی از مامورا اومد داخل، گفت 

می شم باز اصرار می کنه. یعنی اون کی بود! قاضی اجازه داد بیاد داخل و باز هم همون سکوت، که با 

 صدای پاهایی داشت شکسته می شد. خدای من، چیزی رو که دیدم باور نمی کردم..

 

نمی شد. خدایا این اینجا چی کار می کرد؟! بدون هیچ  چند بار چشمام رو باز کردم و بستم، باورم

نگاهی به اطرافش، به طرف قاضی رفت. نفسم تو سینه حبس شده بود، به زور آب دهنم رو قورت 

دادم و به قدم هاش که صدای اون تمام سالن رو پر کرده بود چشم دوختم. رفت جلوی قاضی چیزی 

جایگاه شهود دعوت کرد و ازش خواست سوگند گفت که من نشنیدم و قاضی اون رو به طرف 

 بخوره و دست روی قرآن بذاره.

 

 با تحکم شروع کرد:

 

 من آرسام بزرگمهر شاهدی دارم که نشون می ده جناب آقای پارسا فرهمند قاتل نیست. -

 

با این حرف همهمه وحشتناکی تو دادگاه به وجود اومد، هر کسی حرفی می زد. داشتم از تعجب 

اخ در می آوردم، به پارسا نگاه کردم اونم درکمال تعجب به آرسام چشم دوخته بود. مامان پارسا ش

میون گریه می خندید و داشت می گفت خدایا شکرت. تنها من سر در نمی آوردم. آخه آرسام اصال 

 هاز کجا پارسا رو می شناخت، نمی فهمیدم. اصال اون کی برگشته بود؟ دادستان مردم رو که هم

تعجب کرده بودن به سکوت دعوت کرد و از پارسا خواست که شاهدش رو بیاره. همون موقع در 

باز شد و همه نگاه ها به سمت در برگشت. قیافه همه شده بود عین یه عالمت سوال بزرگ، یه دختر 

ه اون بوارد شد و به سمت جایگاه قدم بر می داشت. به پارسا نگاه کردم، ایستاده بود و با دهن باز 

چشم دوخته بود. آرسام رفت کنار و دختر جای آرسام ایستاد. پارسا همچنان ایستاده بود، با حیرت 

 بهش نگاه می کرد. قاضی ازش خواست که خودش رو معرفی کنه.

 

 من مهتاب رادمهر...  -
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ستم می تونبا این حرف پارسا فریادی کشید و روی زمین افتاد. همهمه بدی شده بود، من که دیگه ن

خودم رو کنترل کنم. گیج شده بودم. یعنی مهتاب نمرده؟ پارسا داد می زد و می گفت خدایا 

شکرت. به آرسام نگاه کردم، بهم زل زده بود. اون دختر که هنوز مطمئن نبودم این واقعا مهتابه یا 

تو صورت همه یه نه؛ اشک می ریخت. مامان پارسا دستاش رو برده بود باال و خدا رو شکر می کرد. 

جور حیرت دیده می شد، این وسط فقط دادستان عصبانی بود. واقعا سر و صدای غیر قابل وصفی به 

وجود اومده بود. دادستان تذکر داد اگه مردم ساکت نشن اونا رو بیرون می کنه و بعد از اون از 

 وکیلی و جمالی خواست پارسا رو بشونن سرجاش. مهتاب با گریه شروع کرد:

 

اون روز که پارسا اومده بود در خونه ی کریم، من و چند تا دختر دیگه تو یه اتاق دیگه  -مهتاب

زندانی بودیم و دستا و دهنامونم بسته بود. هرچی داد می زدم ولی صدام در نمی اومد، می ترسیدم 

ریم و بعد ک کریم بالیی سر پارسا بیاره. درست نمی دیدم اما همین قدر دیدم که با هم درگیر شدن

 دستای پارسا رو بست و بعد پارسا نمی دونم چجوری اونا رو باز کرد و با چاقو کریم رو زخمی کرد.

 

 دیگه نتونست خودش رو کنترل کنه و بلند بلند گریه کرد.

 

 اما فقط زخمیش کرد. پارسا نبود که کریم رو کشت، بخدا پارسا نبود. -مهتاب

 

 ح بدین.لطفا واضح تر توضی -قاضی

 

کریم و یکی دیگه به اسم جمشید باهم شریک بودن. تو کار قاچاق آدم بودن و بیشتر  -مهتاب

دخترا رو می فرستادن تا.. تا.. اونا اول ازشون... سوء استفاده جنسی بکنن و بعد اعضای اونا رو 

ند خمیه با چبفروشن. وقتی پارسا رفت، کریم هنوز جون داشت اما شریکش که اومد و دید کریم ز

ضربه دیگه چاقو اون رو کشت. بخدا اون هنوز جون داشت، اون برای اینکه پوال رو با اون تقسیم 

 نکنه این کار رو کرد.

 

 پس شما تا االن کجا بودین، مگه نمی گین قرار بوده جمشید شما رو بفروشه؟  -قاضی

 

رار بود چند ساعت بعد به یکی از آره. فردای اون روز ما رو قاچاقی تا دبی بردن و ق -مهتاب

کشورهای اطراف فرستاده بشیم اما من موفق شدم فرار کنم. پولی هم نداشتم که به ایران برگردم 

به خاطر همین تو تاالر ها از مهمون ها پذیرایی می کردم تا بتونم پول برگشت به ایران رو جور کنم 
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دم که در حال چک کردن اخبار از طریق لپ و تو یکی از همین مهمونی ها، آقای بزرگمهر رو دی

تاپشون بودن و من اتفاقی متوجه شدم که پارسا محکوم به اعدامه و از ایشون خواهش کردم که من 

رو با خودشون به ایران بیارن و گویا خانوم ایشون با پارسا مصاحبه داشتن و ایشون تقریبا تا 

م و مشخصات من رو پرسیدن و از صحت حرفام حدودی در جریان ماجرا بودن و بعد از این که اس

 مطمئن شدن؛ این لطف بسیار بزرگ رو در حق من کردن و من رو به ایران آوردن.

 

باورم نمی شد. یعنی آرسام این کار رو کرده بود. پس اون دختره، مهشید چی؟ نه؛ االن موقع فکر 

می شد، مهم این بود که مهتاب زنده کردن به این چیزا نبود. مهم این بود که پارسا داشت تبرئه 

بود. به پارسا نگاه کردم، داشت بهم نگاه می کرد و می خندید. مامان پارسا کم مونده بود به دست و 

پام بیفته. خودمم دست کمی از اونا نداشتم، از خوشحالی داشتم بال در می آوردم. چند لحظه بعد 

هزار مرتبه خدا رو شکر کردم. پارسا رو برای امضای قاضی پارسا رو بی گناه اعالم کرد. تو دلم صد 

چند برگه به کالنتری بردن، من مامان پارسا رو بیرون بردم و خواستم برم دنبال مهتاب که دیدم 

دارن با آرسام به طرف ما میان. مهتاب داشت گریه می کرد. رفتم جلو، محکم تو آغوش گرفتمش؛ 

ای من توصیف کرده بود. احساس کردم چقدر این دختر ندیده بودمش ولی پارسا اون رو خوب بر

رو دوست دارم. مهتاب به صورتم زل زد و ازم تشکر کرد، بعد به طرف مادر پارسا رفت. مادر پارسا 

هم مهتاب رو تو آغوشش گرفت و با هم گریه می کردن. برگشتم دیدم آرسام نیست، هر جا رو که 

ت، احساس می کردم آرسام پشیمونه ولی نبود. فکر می نگاه کردم آرسام نبود. دوباره دلم شکس

کردم این کار رو به خاطر من کرده. خیلی ناراحت شدم ولی خودم رو کنترل کردم، رفتم طرف 

 بیاین بریم دنبال»مهتاب و مامان پارسا که داشتن از خوشحالی بال در می آوردن و بهشون گفتم 

تو راه کلی از پارسا و « نا آقای فرهمند خوشحال می شن.پارسا و بعد از اون بریم بیمارستان. مطمئ

تعریف هایی که از مهتاب برام کرده بودم حرف زدم. مهتاب هم گاهی اشکی از گوشه چشمم می 

چکید و سعی می کرد قبل از اینکه کسی متوجه بشه، اون رو پاک کنه. حس قشنگی بود، خوشحال 

ات دادیم، شایدم جون دو نفر. ولی ای کاش با هم خوب بودم. من و آرسام با هم جون یه نفر رو نج

بودیم، ای کاش آرسام هم من رو دوست داشت. رفتیم کالنتری، بعد از نیم ساعت پارسا با 

وسایالش اومد. مهتاب و مامانش به طرفش دویدن، پارسا خم شد و دست مادرش رو بوسید و به 

 دستای مامانش بود به طرف من اومد.مهتاب خیره شد و همین طوری که دستش قفل شده تو 

 

نمی دونم چی بگم، چطوری تشکر کنم، به چه زبونی. زندگیم رو مدیونتم، برگشت مهتابم رو  -پارسا

 مدیون شوهرت. واقعا ممنونم، ممنونم پرند خانوم، ممنونم.
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ی به خاطر آدماگه بالیی سرت می اومد، دیگه نمی تونستم مثل قبل زندگی کنم. فکر این که  -پرند

 دفاع از ناموسش کشته بشه من رو دیوونه می کرد. خدا رو شکر کن، فقط خدا رو.

 

پارسا سرش رو برد به سمت آسمون و زیر لب چیزی گفت که فقط همون باالیی شنید.. به طرف 

 بماشین راهنمایشون کردم که با هم بریم بیمارستان. مامان پارسا اومد جلو نشست و پارسا و مهتا

رفتن عقب. تو تموم مسیر من و مامان پارسا با هم صحبت می کردیم و مهتاب و پارسا هم با هم، 

گاهی صدای خنده های ریزشون خوشحالم می کرد ولی تو دلم آه می کشدیم که کاش تو زندگی 

من هم کمی عشق بود. کنار بیمارستان یه دکه کوچیک بود که گل می فروخت، یه دسته گل خریدم 

هو چشمم به گل های رز افتاد. لبخندی زدم و برای مهتاب چند شاخه ش رو برداشتم. گل ها رو که ی

به طرف مهتاب گرفتم، مهتاب خم شد و گونه م رو بوسید. از همون لحظه ای که دیدمش مهرش به 

م ه دلم نشست. دسته گلی که برای پدر پارسا گرفته بودم رو به پارسا دادم، اونم ازم تشکر کرد و با

رفتیم داخل. مهتاب ازم خواست شماره م رو بهش بدم که یادم افتاد گوشیم از دیروز تا حاال 

خاموشه. همین طوری که شماره رو برای مهتاب می گفتم گوشیم رو هم روشن کردم، به محض 

روشن شدن اس اومد نه یکی، نه دو تا.. نه تا اس ام اس. همه ش از ساغر بود، یکی دو تاش رو باز 

کردم، نود درصدش فحش بود که چرا خاموشی. اومدم بعدی رو باز کنم، زنگ زد. از مهتاب 

 خواستم به دیدن بابای پارسا بره و من بعد از این که تلفنم تموم شد می رم پیشش.

 

گوشی رو برداشتم و در حالی که از گوشم فاصله داده بودمش چون می دونستم ساغر عصبانیه و 

 ی به پرده گوشم بزنه جواب دادم.ممکنه صداش آسیب

 

 سالم. -پرند

 

 سالم و درد بی درمون، سالم و کوفت کاری، سالم و سرطان ریه، سالم و سرطان حنجره. -ساغر

 

 همه اونا درست ولی این آخری رو ممکنه تو بش دچار بشی. -پرند

 

 در حالی که صدای جیغ بنفشش بیشتر می شد گفت:

 

 چــــرا؟ -ساغر
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 چرا و مرض. گوشم درد گرفت. می خوای بگی چه مرگته یا همین طوری داد بزنی؟  -پرند

 

 تو کدوم گوری هستی، مگه امروز دادگاه این پسره پارسا نبود؟  -ساغر

 

 تبرئه شد. -پرند

 

 چی؟  -ساغر

 

 می گم تبرئه شد. -پرند

 

 تو مطمئنی پرند؟ این که مضنون قتل بود که. -ساغر

 

 قصه ش درازه، باید بعدا برات تعریف کنم. -پرند

 

 االن کجایی؟ -ساغر

 

 بیمارستان. -پرند

 

آهان، خوب باشه مزاحمت نمی.. چـــی؟ بیمارستان چه غلطی می کنی؟ ناکار کردی یا ناکار  -ساغر

 شدی؟ 

 

 از حرفاش خندم گرفته بود، مثل بچه ها می موند.

 

 بای پارسا.اومدم عیادت با -پرند

 

 مگه بیمارستانه؟  -ساغر

 

 آره. -پرند

 

 بعد که اومدی خونه خبرم کن تا بیام پیشت. خبر دارم برات تپــــل. -ساغر

 

 چیه؟ -پرند

 

 قصش درازه. -ساغر
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این رو گفت و زد زیر خنده و قطع کرد. از دست این دختر، حدس می زدم راجع به افشین باشه. 

ق فرهنمد بزرگ، در زدم و وارد شدم. صدای خنده های فرهنمد تو کل اتاق پیچیده رفتم سمت اتا

 بود.

 

 سالم. -پرند

 

 فرهنمد یه لبخند گشادی تحویلم داد و گفت:

 

 سالم دخترم. تو باید پرند باشی، درسته؟  -بابای پارسا

 

 بله خودم هستم. -پرند

 

 دگی پسرمون رو مدیون تو شوهرت هستیم.از آشناییت خوشحالم. ما زن -بابای پارسا

 

 فقط یک وظیفه انسان دوستانه بود. -پرند

 

نه دخترم، لطفی که شما کردید رو کسی نمی تونه جبران کنه. دوست دارم شوهرت رو  -بابای پارسا

 ببینم.

 

 نگاهی به پارسا انداختم، معنی نگاهم رو فهمید.

 

 . . بابا جون بذارین اول خوب بشین.اونم می بینین ان شاء ا.. -پارسا

 

به محض اینکه مرخص شدم می خوام با خانواده این دختر آشنا بشم. راستی پدرت  -بابای پارسا

 چکارست؟ 

 

 پدر من کارخونه داره.. وای بابام، پاک یادم رفته بود. ای خــدا. -پرند

 

و به طرف در بیمارستان می دوییدم که  هول کرده بودم، بدون هیچ توضیحی اتاق اونا رو ترک کردم

دم در، سینه به سینه آرسام شدم. این این جا چی کار می کرد؟ از کجا فهمیده بود ما اینجاییم؟ هه، 

 چه مسخره. اون اصال کاری به من نداشت. 
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 هش نگاهی انداختم و راهم رو کج کردم که برم اما دستم رو گرفت.

 

 کار دارم. -پرند

 

 منم کارِت دارم. - آرسام

 

 کارم واجبه، ولم کن. -پرند

 

 دستم رو محکم گرفته بود، هر کاری می کردم که از دستش بکشمش بیرون نمی تونستم.

 

 باید باهات صحبت کنم. -آرسام

 

 من باید برم پی بابام، اون تو دردسر افتاده. ولم کن لعنتی. -پرند

 

 ت.بابات آزاد شده، خونه اس -آرسام

 

چشام شد اندازه نعلبکی. این از کجا می دونست بابام کجا بوده، اصال از کجا می دونست بابام االن 

 خونه است. 

 

 بیا تا جواب چشای پرسشگرت رو بدم.  -آرسام

 

بهش نگاهی انداختم و دنبالش رفتم. رفت سمت ماشین، گفتم خودم با ماشین اومدم. به خاطر همین 

 که نزدیک بیمارستان بود و خلوت، نشستیم روی صندلی بهم زل زد و گفت: رفت تو یه پارک

 

 خوبی؟  -آرسام

 

 مهمه؟  -پرند

 

 معلومه. -آرسام

 

 واسه همین بدون من رفتی؟ واسه همین یه خبرم ازم نگرفتی؟ -پرند

 

 آرسام سرش رو اندخته بود پایین و هیچی نمی گفت.
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 چه خبر؟ چی بود اسمش آهان مهشید جون! راستی از اون دختره -پرند

 

بازم چیزی نمی گفت، سکوتش کفریم کرده بود. دلم می خواست انقدر گلوشو فشار بدم تا دیگه 

 نتونه نفس بکشه.

 

 اصال اونا به درک، می شه توضیح بدی از کجا فهمیدی بابای من زندانه؟  -پرند

 

دم خاموش بود. به خونتون زنگ زدم خاله ت گوشی صبح قبل از دادگاه به گوشیت زنگ ز -آرسام

رو برداشت و گفت چه اتفاقی برای بابات افتاده. منم بعد از دادگاه بی معطلی رفتم و چکاش رو 

 پاس کردم، االنم خونه است.

 

از این حرفش نه تنها خوشحال نشدم که ناراحتم شدم. آقا فکر می کنه حاال که بدهی پدر من رو 

 از گناهش کم می کنه یا من کارش رو نادیده می گیرم.داده چیزی 

 

زحمت کشیدین جناب بزرگمهر. به محض این که جنسای پدرم از گمرک آزاد بشه بدهیتون  -پرند

 صاف می شه.

 

 حاال شدم جناب بزرگمهر. -آرسام

 

تاد. سرم جوابش رو ندادم و بلند شدم. هرچی صدام زد محلش نذاشتم، دوید اومد صاف جلوم ایس

 پایین بود، با دستش چونه م رو گرفت باال، زل زد تو چشام.

 

 پرند باید یه چیزایی رو توضیح بدم. -آرسام

 

چی رو؟ این که من یه دختر املم، این که خجالت می کشدی من رو با خودت ببری؟ این که  -پرند

گرفتم و هر کی هر چی می از من برای منافع کاریت استفاده می کردی و من باید خفه خون می 

خواست بهم بگه که آقا سود بکنن یا این که از مهشید جون خیلی بی لیاقت ترم که اون رو با خودت 

ببری اما من رو نه؟ این که انقدر برات بی ارزشم که به زبون نیاری چی ازم می خوای؟ یا این که می 

 بدی آرسام؟ چی رو؟ ری برای زن مردم لباس.. لباس... . چی رو می خوای توضیح
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نمی خواستم گریه کنم، نمی خواستم ضعف نشون بدم اما نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و زدم زیر 

 گریه.

 

 .بدم توضیح بذار. نکن گریه خدا رو تو پرند، –آرسام 
 

 فقط خفه شو، فقط دهنت رو ببند. نمی خوام صدات رو بشنوم. -پرند

 

ه سمت ماشینم رفتم. از ترس اینکه آرسام دنبالم بیاد پام رو گذاشتم رو این رو گفتم و با سرعت ب

گاز و ماشین از جا کنده شد. تموم حرصم رو از آرسام، سر پدال گاز خالی کردم. برام مهم نبود چند 

تا می رم، فقط می رفتم. گوشیم زنگ خورد، نگاش کردم ناشناس بود. از ترس این که آرسام باشه 

 پشت سرش دوباره زنگ زد، برش داشتم که خاموشش کنم دیدم ساغره.جواب ندادم. 

 

 سالم. کجایی؟ -ساغر

 

 سالم. تو خیابون. -پرند

 

 فاصلت با خونه ما چقده؟  -ساغر

 

 خیلی نیست. -پرند

 

 پس جلدی بیا کارت دارم. -ساغر

 

ده دقیقه بعد اونجا بودم.  بدون این که جوابش رو بدم قطع کردم و دور زدم به سمت خونه ساغر.

پرند خانوم »کیفم رو با گوشیم رو برداشتم، برام اس اومد. از همون شماره ناشناس، نوشته بود 

 «.پارسا هستم

 

 زنگ در خونه ساغر رو زدم و به گوشی پارسا زنگ زدم.

 

 سالم. -پارسا

 

 سالم، ببخشید داشتم رانندگی می کردم نتونستم جواب بدم. -پرند

 

 خواهش می کنم. شمارت رو از مهتاب گرفتم. نگران شدیم، اتفاقی افتاده؟  -پارسا
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 ساغر برام در رو زد و رفتم تو.

 

 نه، خدا رو شکر رفع شد. -پرند

 

خوب الحمدهلل. پرند خانوم، می شه خواهش کنم شماره آقا آرسام رو بدی؟ می خوام ازش  -پارسا

 تشکر کنم.

 

 می کنم. smsبرات  -پرند

 

 یک دنیا ممنون. خداحافظ. -پارسا

 

خواهش می کنم. سالمِ مهتاب جون رو هم برسون و از قول من از بقیه معذرت خواهی کن که  -پرند

 بی خداحافظی رفتم.

 

 خواهش می کنم، اختیار داری. خدانگهدار. -پارسا

 

 کی بود؟  -ساغر

 

 پارسا.-پرند

 

 عریف کن چی شده. دارم می میرم از فضولی.دختر بیا برام ت -ساغر

 

در حالی که داشتم از گرما می مردم و همون طوری مانتو رو از تنم در می آوردم، ماجرای پارسا به 

 عالوه آرسام رو تعریف کردم.

 

وای چه باحال، عین این فیلم هندیا. کاشکی منم می اومدم ولی خدایی خیلی جالبه ها. تو از  -ساغر

ور با پسره آشنا شدی آرسامم اون ور با دختره. می گم چرا تو پارک وانستادی ببینی چی می این 

 گه؟

 

 نمی دونم. شاید باید کمی ادب شه. -پرند

 

 با این حرفت موافقم. -ساغر
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 راستی خبرت چی چی بود؟  -پرند

 

ی شروع کرد به تعریف انگار تازه یادش اومده باشه، خودش رو اندخت رو مبل و با یه شوق خاص

 کردن.

 

 ظهری که بهم زنگ زدی و بعدش گوشیت رو خاموش کردی که یادته؟  -ساغر

 

 خوب. -پرند

 

 آقا دو سه ساعت بعد افشین زنگ زد. -ساغر

 

 چی گفت؟  -پرند

 

 دعوتم کرد به یه رستوران و با هم شام خوردیم و شروع کرد از خودش گفتن و اینا. حرفاش -ساغر

که تموم شد گفتم چند تا شرط دارم. سرش رو انداخته بود پایین و به حرفام گوش می کرد، تا چند 

ثانیه بعد هم ساکت بود. تو دلم کلی بش خندیدم و گفتم بیخیال شده. دستم رو بردم سمت کیفم 

 که برش دارم و بزنم بیرون، یهو زل زد تو چشام و گفت همش قبوله.

 

 ودن مگه؟شرط هات چی ب -پرند

 

گفتم من آدمی نیستم که برای جایی رفتن از کسی اجازه بگیرم، خوشم نمی آد هر جا که  -ساغر

رفتم تند تند خبر بدم کجام. متآهل شدن برام معنای داشتن آقا باال سر نیست، به معنای متعهد 

د ه خودمه بعشدنه. تو زندگیم برای هر کاریم مشورت می کنم ولی برای موضوع هایی که مربوط ب

از مشورت تصمیم نهایی رو خودم می گیرم. با به اشتراک گذاشتن زندگیم با یه نفر دیگه، حریم 

خصوصیم نباید شکسته بشه. تفریح های دوره مجردیم مثل کوه رفتن و غیره با دوستام نباید تعطیل 

قصد بچه دار شدن  بشه. تو خونه همیشه من غذا درست نمی کنم، کارها تقسیم می شه. حاال حاالها

 ندارم و البته یه چیز دیگه، حق طالق رو هم می خوام.

 

 بچه، تو که این بدبخت رو با این شرط هات شستی، خشکشم کردی، پهن کردی رو بند که. -پرند

 

 خودش قبول کرد، می خواست نکنه. -ساغر
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 خیلی بدجنسی. -پرند

 

ریم خصوصیت رو نمی شکنم ولی از پیله تنهایی ح»البته اونم گفت شروطی داره، گفت  -ساغر

خوشم نمی آد؛ دوست ندارم دور خودت پیله بکشی و فقط مال خودت باشی. منم با بچه دار شدن 

االن مخالفم، هر وقت خودت آمادگی داشتی، ولی این به معنای هرگز بچه دار شدن نباشه. با اینکه 

چون تو می خوای قبوله ولی به شرطی که اگه دوست ندارم اول زندگی حرف طالق زده بشه ولی 

دعوامون شد یا هر اختالفی پیش اومد مرتب این مسئله رو پیش نکشی. ارتباط با دوستان خوبه و 

گاهیم الزم، من منعت نمی کنم فقط امکان داره گاهی تشخیص بدم رفت و آمد با کسی در شان ما 

م هم دلیل دارم و در آخر این که، خوشحالم از نیست، این رو باید بپذیری و مطمئن باش برای کار

 «.این که قبولم کردی

 

 وای چه با حال، تو در جوابش چی گفتی؟ -پرند

 

وای پرند، من رو می دیدی، سرخ شدم بودم. اصال قفل کرده بودم، باورم نمی شد کشکی  -ساغ

 کشکی شوهردار بشم.

 

سیدم و در حالی که داشتم از بی خوابی می مردم از حرفش خندم گرفت، بلند شدم و گونه ش رو بو

 مانتو پوشیدم و رفتم سمت در.

 

 نمی مونی؟  -ساغر

 

 نه. خسته ام، برم. -پرند

 

 باشه. راستی، فردا شب خواستگاریه. تو هم می آی؟  -ساغر

 

 من بیام چیکار دختر، زشته. -پرند

 

 م اون تو رو. دوست دارم باشی.چه زشتی ای، هم تو افشین رو می شناسی ه -ساغر

 

 حاال ببینم چی کار می کنم. -پرند
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 مرسی عزیزم سعی کن بیای. -ساغر

 

 همه این طوری می شن؟  -پرند

 

 ها؟  -ساغر

 

 می گم همه وقتی قراره براشون خواستگار بیاد انقد مودب می شن؟ -پرند

 

 ف بزنن، نکبت.برو گمشو که بت نمی آد مث آدم باهات حر -ساغر 

 

این رو گفت و دمپایی رو فرشیش رو در آورد که پرتم کنه. منم تندی در رو بستم و تخته گاز تا 

خونه رفتم. بابام خوابیده بود، مامانم گفت خیلی بهش فشار اومده و مدام آرسام رو دعا می کرد. به 

 مامانم گفتم اگه کسی زنگ زد بیدارم نکنه. یادم 

 

 وز باید برم آموزشگاه اما نایی برام نموده بود. به ساغر زنگ زدم.اومد که امر

 

 هوم؟  -ساغر

 

 به رضایی بگو امروزم نمی آم. -پرند

 

 شاکی می شه ها. -ساغر

 

 بشه. -پرند

 

 ممکنه اخراجت کنه ها. -ساغر

 

 خوب بکنه. -پرند

 

 خیلی کله شقی. -ساغر

 

 خداحافظ. -پرند
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م خاموش کردم، سرم به بالش نرسیده خوابم برد. نمی دونم چند ساعت خوابیده بودم، گوشیم رو ه

از تشنگی زیاد بلند شدم، رفتم تو یخچال یه بطری آب برداشتم و دوباره رفتم تو اتاق. ساعت نه 

بود، یادم اومد ظهرم نماز نخوندم و قضا شد. با کف دست زدم تو پیشونیم، رفتم تو دستشویی وضو 

م و هم قضای ظهر و هم نماز مغرب و عشام رو خوندم. سجادم رو جمع کردم، دیدم هنوز گرفت

خوابم می آد. دوباره رفتم تو تخت خواب که اتاقم از نور گوشیم کمی روشن شد. گوشیم رو میز 

بود، برش داشتم. آرسام بود داشت زنگ می زد، دوست داشتم گوشی رو بردارم. به خودم که نمی 

غ بگم اما نمی خواستم با چهار تا حرف الکی خامم کنه، دلم شکسته بود. انقد زنگ تونستم درو

که نوشته  smsاز آرسام و یه  missed callخورد تا قطع شد، به گوشیم نگاه کردم پنج تا 

اومدم بهش زنگ بزنم ولی باز بی خیال شدم، گوشی رو گذاشتم «. خواهش می کنم جواب بده»بود 

 خوابیدم.رو میز و دوباره 

 

موقعی که بیدار شدم دم دمای صبح بود اما دیگه خوابم نمی برد. احساس کردم دلم برای بابام تنگ 

شده، حس می کردم یه عمره ندیدمش. رفتم باالی سرش، غرق خواب بود. می خواستم صورتش رو 

ب چی دم تا شببوسم ولی ترسیدم بیدار شه. داشتن اذون می گفتن، وضو گرفتم و نماز خوندم. مون

کار کنم، اول یه نگاهی به خودم انداختم؛ واقعا تو این چند روز بی ریخت شده بودم. قضیه پارسا، 

آرسام، بابا، همه و همه پریشونم کرده بود. رفتم یه حموم حسابی. تنم حالم اومد، یه صبحونه مفصل 

 م. از اونجایی که نوبتهم خوردم و تصمیم گرفتم برم آرایشگاه و به سر و صورتم یه صفایی بد

نگرفته بودم خیلی معطل شدم. آرایشگره کارش بیست بود، همیشه می اومدم پیش خودش. بم 

گفت بذار موهات رو هم رنگ کنم اما نخواستم. دوست داشتم برای عروسیم رنگ کنم که حسابی 

عروسیم با طالقم تغییر کنم. هه، عروسی! چه دل خجسته ای دارم من. اصال از کجا معلوم که تاریخ 

یکی نشه. شاید این وسط یکی باید از خود گذشتگی کنه، یعنی پارسا داره این کار رو می کنه؟ جدا 

چی می خواست بهم بگه؟ چرا به حرفش گوش نکردم؟ می خواستم، ولی نشد؛ یعنی اون لحظه ای 

نی اون با که دیدم در جواب اون همه سوال سکوت کرده... سکوت یعنی تایید حرفای من، یع

مهشید.. وای خدایا، نه. حتی فکرشم من رو آزار می ده. آرسام دیگه برام اون آرسام قبلی نیست. 

نمی دونم واقعا این حسه درسته یا نه. یعنی اون از چشام افتاده؟ ولی من هنوز دوستش دارم، پس 

 یدم خونه تقریبا سرنیفتاده. بازم نمی دونم، خدایا خودت کمک کن، دارم کم می آرم. موقعی که رس

ظهر بود، نهار خوردم و رفتم رو کاناپه ای که جلو تلوزیون بود ولو شدم. احساس کردم داره یه 

صدایی می آد، تلوزیون رو قطع کردم. صدای گوشیم بود، کنترل رو گذاشتم رو میز و رفتم سمت 
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ش زنگ بزنم که دوباره اتاق. تا رسیدم قطع شد، بهش نگاهی انداختم، ساغر بود. خواستم خودم به

 خودش زد.

 

 های هانی. -پرند

 

 هانی و درد بی درمون. -ساغر

 

 چطوری عروس خانوم، پس ادبت کجا رفته؟ افشین بفهمه بی تربیتی نمی گیرتتا. -پرند

 

 زر زیاد زدن موقوف. ساعت چند؟  -ساغر

 

 چی ساعت چند؟ -پرند

 

 توضیح بدی. ساعت چند تشریف فرما می شی؟ وای که همه چی رو  باید براش  -ساغر

 

 من که قول ندادم بیام. -پرند

 

غلط کردی. برای منم کالس می ذاری؟ کاری که نداری، رضاییم که حکم خروج آبرومندانه  -ساغر

 تو امضا کرد، دیگه چه مرگته؟ 

 

 هه، اخراجم کرد؟  -پرند

 

 خیلی بی عاری. -ساغر

 

 م؟ فدای سرم.خو چی کار کن -پرند

 

من نمی دونم، ساعت هشت اینجایی. نیومدی هم دیگه خودت گورتو بکن، بیام فقط جنازت  -ساغر

 رو توش جا بدم. بای بای.

 

قبل از این که فرصت کنم حرفی بزنم گوشی رو قطع کرد. حال و حوصله مهمونی و خواستگاری 

ورد، خدایی دوست با معرفتی بود. رفتم نداشتم ولی باید می رفتم. ساغر همه جا به دردم می خ

سمت کمد لباسا، چند دست لباس قشنگ داشتم اما هوس خرید کرده بودم. با اینکه از مغازه سهیال 

خاطره خوبی نداشتم اما خوب لباس های سهیال حرف نداشتن. دو سه ساعت بعد آماده شدم و رفتم 
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ان کردم که خد ارو شکر باالخره از آخری سمت مغازه سهیال. تقریبا هفت یا هشت دست لباس امتح

خوشم اومد. به ساعتم نگاه کردم شیش بود. وقت داشتم، واسه همین رفتم یه روسری فروشی و یه 

روسری ستش رو خریدم و رفتم سمت خونه ساغر اینا. نیم ساعت هم زودتر رسیدم. مامان ساغر 

گفتم. اونم تشکر کرد و گفت ساغر تو  در رو باز کرد، باهاش سالم و احوال پرسی کردم و تبریک

اتاقشه. آروم آروم قدم برداشتم که نفهمه کسی داره می آد سمت اتاقش که بتونم غافل گیرش 

کنم. تو یه حرکت سریع و آرتیستانه محکم در رو باز کردم که ساغر سه متر پرید هوا. داشت خط 

 به روی خودم نیاوردم و با یه لبخند چشم می کشید که به لطف بنده تا ابرو هاش کشیده شد. اصال

 که باعث شد کل دندونای سفیدم پرت شه از حلقم بیرون گفتم:

 

می بینم که عروس خانوم مشغول بزک دوزک کردنن. بابا اون که پسندیده، دیگه این همه  -پرند

 دردسر چرا!

 

رو  تو اتاقم لخت باشم سرتالهی گور به گور بشی پرند. کال مثل آدم نمی مونی. نمی گی من  -ساغر

 می اندازی می آی تو.

 

 اگه این جوری می شد که دیگه نور علی نور بود حیـــف. -پرند

 

 خاک تو سر چش هیزت کنن. ببین گند زده شد به چشمم. -ساغر

 

 کاری نداره که، االن پاکش می کنیم. -پرند

 

 خبر مرگم دستمال مرطوبم تموم شده. -ساغر

 

 خودم برات پاکش می کنم. -پرند

 

 چطوری؟  -ساغر

 

 در حالی که به زبونم اشاره می کردم، ادامه دادم:

 

 تف عزیزم، تف. این جور موقع ها خیلی کاربرد داره ها. -پرند

 

 گمشو دیوونه. -ساغر
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ش و این رو گفت و از اتاق رفت بیرون. منم که مرده بودم از خنده وسایالم رو گذاشتم رو تخت

مشغول آماده شدن شدم که ساغر در حالی که داشت با دستمال باالی چشش رو خشک می کرد، 

 وارد اتاق شد.

 

به به، می گم انگاری قراره برای تو خواستگار بیاد. چه تیپی، اگه می دونستم می خوای این  -ساغر

یگه اون وقت من چه جوری تیپ بزنی، دعوتت نمی کردم. افشین تو رو ببینه من رو نمی خواد. د

 خاکی تو سرم کنم.

 

 رُس. -پرند

 

 با یه حالت گنگ بهم نگاه کرد.

 

 ها؟! -ساغر

 

 رس، خاک رس. -پرند

 

بیا. باز من از این تعریف کردم، پر رو شد. بابا خواستم ازت تعریف کنم که به من حسودیت  -ساغر

 نشه. 

 

 و زدن.اومدم یه جواب دندون شکن بش بدم که زنگ ر

 

وای پرند اومدن، چه خاکی تو سرم کنم؟ یه چشم درسته، یکی دیگش نه. همش تقصیر تو  -ساغر

 بی شعوره. خاک بر سرم، چه غلطی کنم االن؟

 

اینا رو می گفت و دور اتاق می چرخید. خندم گرفته بود، چقد هول کرده بود. دستش رو گرفتم و 

 ل اون یکی آرایش کردم. نشوندمش رو صندلی و این یکی چشمشم مث

 

 نه، انگاری به یه دردی می خوری. -ساغر

 

 حیف که حاال وقتش نیست و گرنه بت می گفتم. بیا بریم پایین، زشته معطل می شن. -پرند
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دستش رو گرفتم و با هم رفتیم پایین. ساغر رو فرستادم بره پیش اونا بشینه، خودمم رفتم به 

همه کارها رو کرده. منم رفتم تو پذیرایی که دیدم عالوه بر افشین و  مامانش کمک کنم، که گفت

 خواهرش، آرسام هم اومده ... 

 

قیافم عین لبو سرخ شده بود. به ساغر نگاهی انداختم که شونه هاش رو با بی قیدی انداخت باال. 

 از اختالف ما بویی یعنی به من چه، شوهر توئه. دلم نمی خواست مامان و بابای ساغر و خواهر افشین

ببرن، ظاهرا که خود افشین می دونست. آرسام رو یه مبل دو نفره نشسته بود، خوب هم بلد بود بره 

کجا بشینه. با اکراه، البته به ظاهر، رفتم پیشش نشستم. به خودم که نمی تونستم دروغ بگم. دلم 

د؟ اصال تعهدی نسبت به من براش تنگ شده بود، برای شوهرم شوهر... . اون واقعا شوهر من بو

 داشت؟ تو همین فکرا بودم که آرسام در گوشم گفت:

 

 خیلی خوشگل شدی عزیزم. -آرسام

 

 کی تو رو دعوت کرد؟  -پرند

 

 همونی که زن خوجگلم رو دعوت کرد. -آرسام

 

 هه، خوجگل. اینا رو از کی یاد گرفتی؟ مهشید جون این طوری صحبت می کنن؟  -پرند

 

ین رو که گفتم اخماش رفت تو هم و دیگه چیزی نگفت. خواهر افشین شروع کرد به حرف زدن، ا

خانوم خوبی بود. مشخص بود تالش داره افشین رو تو دل خانواده ساغر جا کنه، بابای ساغر هم بعد 

از این که صحبت های الهه )خواهر افشین( تموم شد گفت من با پسر شما مشکلی ندارم، می مونه 

ظر ساغر. در واقع تصمیم نهایی با خودشه. همه نگاه ها رفت سمت ساغر، ساغر تا اومد چیزی بگه ن

الهه پیش دستی کرد و گفت اجازه بدین دو تا جوون برند با هم صحبت هاشون رو بکنن. از نظر شما 

د. ساغر امشکلی نداره؟ بابای ساغر با لبخندی سرش رو به نشونه نفی که یعنی اشکالی نداره تکون د

بلند شد و افشین هم دنبالش راه افتاد. اونا که رفتن هر کسی از هر دری صحبت می کرد. آرسام از 

رو میز یه پرتقال برداشت و پوست گرفت، گذاشت جلوم. می خواستم برش دارمـــا ولی حاال که 

لیا منتم رو دیدم نازم خریدار داره، تصمیم گرفتم ناز کنم. دلم می خواست قد تموم اون کم مح

بکشه. یه دستش رو گذاشت پشت کمرم و دست دیگه ش رو گذاشت. رو دستم و آروم گفت بخور. 
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می خواستم یه ذره نگاش کنم. تو بین همین تالقی نگاه های عاشقانه، بابای ساغر یادش اومد حرف 

 بزنه.

 

 خوب آرسام جان، چه خبر از کار و بار؟ -بابای ساغر

 

 فرین بر زبانی که بی موقع باز شود.ای بخشکه شانس. ن

 

می گن گهی زین به پشت و گهی پشت به زین. اوضاع بازار کمی به هم ریخته، طال وسکه  -آرسام

هم که مدام در حال باال پایین رفتنه که این باالخره رو کار ما هم تاثیر می ذاره ولی درست می شه، 

 نگران نیستم. توکل به خدا.

 

ته که این جمله رو از آرسام نشنیدم، یعنی واقعا آرسام عوض شده بود یا داشت برای خدا.. خیلی وق

من فیلم بازی می کرد. واقعا نمی دونم، اگه نقش بازی می کرد که واقعا بازیگر خوبی بود و اگه 

پشیمون بود چرا؟! چی به سرش اومده که این طوری تغییر کرده، نمی دونم. حاال حرف زدن بابای 

تموم شده، خواهر افشین شروع کرده. بابا، اینا بی خیال نمی شن و نمی ذارن دو تا دونه نگاه ساغر 

 عاشقانه ما تحویل این شوورمون بدیم.

 

افشین جان از شما خیلی تعریف کردن، گفتن مثل اینکه شما واسطه شدین و با ساغر  -خواهر افشین

 جون صحبت کردین. واقعا لطف کردین عزیزم.

 

هر کاری کردم وظیفه بوده. ساغر بیشتر از اینها حق به گردن من داره و همین طور افشین  -دپرن

 خان به گردن آرسام. 

 

این تیکه آخر رو همین طوری یه چیزی پروندم، من که از روابط اونا چیزی نمی دونستم. دیگه کسی 

ما این بار ساغر و افشین نمی دونست چی بگه، باز آرسام بهم نزدیک تر شد که یه حرفی بزنه ا

اومدن داخل و آرسام دوباره نشست سر جاش. نه، انگاری جدی جدی امشب شبِ ما نیست. آرسام 

رو نگاه کردم کالفه بود، منم دست کمی از اون نداشتم ولی خودم رو بی خیال نشون می دادم که پر 

د ن، خواهر افشین پرسیرو نشه. از قیافه هاشون مشخص بود که جفتشون راضین. همین که نشست

خوب عروس خانوم، بله؟ ساغر کامال سرخ شده بود. خندم گرفته بود، با صدای خفه ای که مشخص 

بود به زحمت حنجره مبارک رو به کار انداخته گفت بله. همین موقع مامان ساغر نقل می ریخت رو 
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 تو گردن ساغر که شکلسرش و خواهر افشین هم بلند شد و گردنبندی رو به عنوان نشون انداخت 

یه قلب بود. خواهرش بازش کرد و گفت یه طرفش عکس افشین رو گذاشتم، عکس تو رو نداشتم 

عزیزم، خودت زحمتش رو بکش. ساغر هم تشکر کرد. خواهر افشین بهش اشاره کرد که بریم، 

از ساغر  باونم بلند شد و تا دم در بدرقشون کردیم. دم در هم افشین یه چیزی به ساغر گفت که 

سرخ شد و سرش رو انداخت پایین. رفتم جلو بوسیدمش و بهش تبریک گفتم، دستش رو گرفتم و 

 رفتیم تو اتاقش که لباسام رو عوض کنم و برم. 

 

 ولی خودمونیما ساغر جون، امشب فهمیدم یه نسبت فامیلی با آفتاب پرست داری. -پرند

 

 ها؟ با چی چی پرست؟ -ساغر

 

ین طوری خنده دار شده بود، دیگه با این حرفش نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و زدم قیافه ش هم

 زیر خنده که ساغر خودش رو انداخت روم و شروع کرد قلقلکم دادن؛ دیگه به التماس افتادم.

 

 ساغر شب خوبی بود ولی نباید.. -پرند

 

ختر، تو دوستش داری. الاقل خودت نباید می گفتم آرسام بیاد؟ تو به خودتم دروغ می گی د -ساغر

 رو گول نزن، بشین سنگات رو باش وا بکن ببین خوب دردش چیه.

 

ساغر درست می گفت، باید گوش می کردم. وسایالم رو برداشتم و از همشون خداحافظی کردم و 

 اومدم سمت ماشینم.

 

 باالخره اومدی؟ -آرسام

 

بود بریزه رو زمین. آرسام اومد کنارم نشست و  جیغ کوتاهی کشیدم که باعث شد هر چی دستم

 شروع کرد جمع کردنشون.

 

 .بترسونمت خواستم نمی –آرسام 
 

 این روزا فیلم زیاد می بینی نه؟  -پرند

 

 پرند بهم گوش کن. -آرسام 
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 می شنوم. -پرند

 

 این طوری که نمی شه. -آرسام

 

 پس خداحافظ. -پرند

 

 . پس الاقل بیا بریم تو ماشین، اینجا درست نیست.باشه، باشه -آرسام

 

بدون هیچ حرفی راه افتام، اونم در ماشین رو باز کرد، منم نشستم. چند دقیقه ای گذشت، هیچی 

 نمی گفت.

 

 اگه قصد نداری حرف بزنی من برم. -پرند

 

ث شد کرد و باع بازم چیزی نگفت، دستم رو گرفتم به طرف دستگیره در که بازش کنم یهو شروع

 من دوباره صاف بشینم سرجام.

 

نمی دونم از کجا بگم، از چی بگم؟ واسه کدوم اشتباهم ازت معذرت بخوام؟ همین قدر می  -آرسام

دونم که اومدم اعتراف کنم به اینکه اشتباه کردم، اشتباه هایی که می دونم تو رو آزرده، می دونم 

 خیلی اذیت شدی.

 

 اونم وقتی دید چیزی نمی گم ادامه داد.سکوت کرده بودم، 

 

 پرند، من با خانوم ملکی.. -آرسام

 

 مهشید. -پرند

 

 این جمله رو با تموم نفرتی که ازش داشتم ادا کردم.

 

باشه، مهشید. من با اون رفتم دبی، اون تو یه اتاق دیگه بود، منم یه اتاق دیگه. یه روز که  -آرسام

ل، یادم افتاد که لپ تابم رو فراموش کردم. رفتم تو اتاق و در کمال ناباوری رفته بودم تو البی هت

دیدم مهشید داره یه سری اطالعات رو از تو لپ تاپم می کشه بیرون، رو دست خورده بودم. از اتاقم 

پرتش کردم بیرون و حتی بلیطی که برای اون گرفته بودم رو دادم به مهتاب وگرنه اون حاال حاالها 
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گیرش نمی اومد.. پرند، من رو ببخش. پرند اشتباه کردم، می دونم بت بد کردم، می دونم ولی  بلیط

بهم فرصت بده، یه بار دیگه. بخدا جبران می کنم. پرند، من دوسِت دارم، زیر بار این کم محلیات 

 دارم له می شم.

 

 خوبه چون اون وقت یک درصد می تونی خودت رو جای من بذاری. -پرند

 

دیگه مجال موندن نبود، از ماشین پریدم بیرون و قبل از اینکه آسام فرصت کنه دنبالم بیاد پام رو 

گذاشتم رو گاز. دلم می خواست گریه کنم ولی نمی ترکید این بغض لعنتی؛ بدجوری عذابم می داد. 

لی با وانتظار داشتم آرسام بگه همه فکرات اشتباه بود، دوست داشتم بگه تو بد برداشت کردی 

 حرفای امشبش مهر تایید به تموم بد گمانی هام زده بود..

 

لباسام رو عوض کردم و پریدم تو رخت خواب، می خواستم خودم رو بزنم به بی خیالی ولی نمی شد. 

دلم می خواست بخوابم ولی بازم نمی تونستم. گوشیم رو برداشتم و عکسای خودم و آرسام رو نگاه 

ش تنگ شده بود، برای محبتاش... همراه با عکسا یه آهنگ هم گذاشتم که کردم، دلم برای آغوش

باعث شد اشکام رضایت پایین اومدن بدن. عکسا که تموم شد گوشیم رو قفل کردم و گذاشتم رو 

عسلی کنار تخت و سعی کردم بخوابم. چشمام بد جوری میسوخت، دماغم رو هی باال می کشیدم، 

چشام رو آروم بستم و سعی کردم بخوابم اما یهو پتو از روم برداشته حال نداشتم دستمال بردارم. 

شد. قبل از اینکه فرصت کنم نگاهی بندازم ببینم کیه تو آغوشش جا گرفتم... آرسام بود؛ چقد دلم 

برای بوی تنش تنگ شده بود، چقد دلم آغوش مردونش رو می خواست ولی هنوز ازش دلگیر 

و از بغلش جدا کنم ولی نذاشت و این باعث شد شدت گریم بیشتر بودم. چند بار خواستم خودم ر

بشه. تو میون هق هقم گفتم ولم کن آرسام، می خوام تنها باشم اما اون هیچی نمی گفت و حتی 

اجازه نمی داد من تکون بخورم. چونه ش رو گذاشته بود رو سرم، یه دستش تو موهام بود و دست 

اض هام فایده ای نداره، ساکت شدم. بعد از چند دقیقه، آروم دیگشم پشت کمرم. وقتی دیدم اعتر

دستاش رو شل کرد. سرم رو آوردم باال و در کمال ناباوری دیدم صورتش از اشک خیسه، تا اومدم 

حرفی بزنم دستاش رو گذاشت رو لبام و چشماش رو بست، فهمیدم حال خودشم تعریفی نداره. پتو 

 ام و گذاشتتم رو پاش و دوباره سرم رو چسبوند به سینش. رو زد کنار و دستش رو برد زیر پ

 

پرند، من ذره ای به مهشید عالقه نداشتم. وقتی اومد برای استخدام، بش گفتم ما کارمند  -آرسام

نمی خوایم. خیلی اصرار کرد، دلم براش سوخت و استخدامش کردم. بعد از مدتی فهمیدم باباش از 
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ه چرا اومده پیش من کار کنه، بهش شک کردم ولی به روش اون خر پوالست، تعجب کردم ک

نیاوردم. اون فکر می کرد من ازش نخ می گیرم ولی به هیچ وجه این جوری نبود. اگه هم دیدی با 

خودم بردمش دبی، فقط به خاطر این بود که می خواستم کاری کنم که تو حسودی کنی و با من 

 نه. بخدا من یه تار موی گندیده تو رو.. بیای، که فهمیدم داره جاسوسیم رو می ک

 

بس کن آرسام، من بچه نیستم. من همونیم که روت نشد من رو با خودت ببری، من همون  -پرند

 دختر املم که...

 

پرند، بخدا اشتباه کردم. تو این مدت خیلی بهت فکر کردم، خیلیا نمی تونن زنشون رو  -رسام

بیشتره. می دونم اشتباه کردم، بخدا می خوام جبران کنم پرند.  کنترل کنن ولی تو غیرتت از منم

 نمی خوام از دستت بدم.

 

 یعنی تو می خوای باور کنم که هیچ نظری به مهشید نداشتی؟  -پرند

 

 باور کن. من حتی آدم حسابش نمی کنم. -آرسام

 

 واسه همین براش لباس خریدی، اونم چه لباسایی... -پرند

 

 فشین به تو گفت؟ا -آرسام

 

 نه خیر، خودم فهمیدم. -پرند

 

 معنی کارای افشین رو نمی فهمم. -آرسام

 

 می گم خودم فهمیدم. چرا حالیت نمی شه؟ خو. دَم. فَهـ. میـ. دَم. -پرند

 

باشه، باشه. عصبانی نشو. ببین پرند، اون روز من از مهشید خواستم باهام بیاد بریم مغازه  -آرسام

 که برای تو لباس انتخاب کنیم. افشین

 

 انتظار داری باور کنم؟  -پرند
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تا آخرش گوش کن... وقتی تمومش رو انتخاب کرد، حسابش کردم و ازش خواستم بیرون  -آرسام

باشه. به افشین گفتم یه جوری تو رو بکشونه مغازه و بهت بگه من اینا رو برای مهشید خریدم اما 

نکرد. می خواستم.. می خواستم حسادت کنی. می خواستم متوجهت کنم  هر کاری کردم اون قبول

بابا، من شوهرتم. منم آدمم، چقدر تحمل دارم آخه؟ می دونی ما چند ماهه عقدیم؟ تو اصال به من 

 توجه نداشتی، تو هیچ وقت من رو ندیدی پرند.

 

 همین که تو من رو دیدی بسه. -پرند

 

 پاش بلند شم که نذاشت و من رو سفت چسبید. این رو گفتم و خواستم از رو

 

مقصر اصلی منم، بخدا می دونم. االنم برای معذرت خواهی اومدم، گر چه معذرت خواهی  -آرسام

 کارام رو توجیه نمی کنه ولی می خوام جبران کنم. نا سالمتی چند وقت دیگه عروسیمونه ها.

 

 ! خوشحالیا.با این وضعیت می خوایم عروسی هم بکنیم؟ -پند

 

 پرند ازت خواهش می کنم من رو ببخش. -آرسام

 

چونم رو گرفت تو دستش و به چشمام زل زد. دیگه نتونستم طاقت بیارم، این بار خودم سرم رو 

گذاشتم رو سینش و گریه کردم. بدون توجه به این که االن همه خونن، بلند بلند گریه می کردم. 

 گرفته بود.آرسامم من رو محکم تو بقلش 

 

التماس می کنم، به خاطر من گریه نکن. اشتباه کردم پرندِ من... غلط کردم، اصال پرند، من  -آرسام

 ... خوردم. 

 

دلم ریش شد، آرسام این طوری حرف می زد. از حرفاش فهمیدم اونم بغض کرده، سرم رو از 

رد و بعدش من رو یه بوس سینش جدا کردم. بهم نگاهی انداخت و با دستاش اشکام رو پاک ک

 طوالنی کرد.

 

 لپم سوراخ شد. -پرند

 

 پرند من رو بخشیدی؟  -آرسام
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 قول می دی دیگه اذیتم نکنی؟  -پرند

 

 قول می دم، به شرفم قسم. -آرسام

 

 مهشید رو اخراج کردی؟  -پرند

 

 آره. -آرسام

 

 حاال چون التماس می کنی می بخشمت. -پرند

 

که گفتم آرسام با شیطنت نگام کرد، افتاد روم و قلقلکم می داد. منم همین طوری جیغ می  این رو

کشیدم که یهو در اتاقم باز شد و بابام تو چارچوب در ظاهر شد. آرسام از روم بلند شد و با خجالت 

 نشست.

 

 چه خبرتونه؟ خونه رو گذاشتین رو سرتونــا. -بابام

 

 ه بودیم اما بابام بلند بلند می خندید.دوتامون از خجالت سرخ شد

 

ای جوانی کجایی که یادت بخیر. بیا پسرم، دیر وقته دیگه نمی خواد بری خونه. بیا این شلوار  -بابام

 راحتی رو بگیر بپوش، همین جا بخواب.

 

م آرسااین رو گفت و با خنده از اتاق رفت بیرون. من و آرسامم بهم نگاه کردیم و زدیم زیر خنده. 

 کتش رو در آورد و شلواری که بابام براش آورده بود و برداشت و خواست از اتاق بره بیرون.

 

 کجا؟  -پرند

 

 شلوارم رو عوض کنم. -آرسام

 

 تو که از من بد تری که..  -پند

 

 برای من فرقی نمی کنه، گفتم شاید تو اذیت شی. -آرسام

 

 نه، من اذیت نمی شم.  -پرند
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ن رو که گفتم برگشت و رو به روم ایستاد و شلوارش رو عوض کرد. تصمیم گرفتم برای ای

موندگاری زندگیم تالش کنم. آرسام حق داشت، من دیگه خیلی شورش کرده بودم. تو دلم گفتم یا 

قمر بنی هاشم، این اگه امشب از من.. از من.. وای خاک به سرم، باالخره من زنشم، تازه بابامم بش 

بمون خونه. حاال من چه خاکی تو سرم بریزم ولی من خودم گفتم تالش میکنم نه؟! آره، ولی تا  گفته

این حد که نمی تونم. ای خدا چی کار کنم حاال؟ تو همین فکرا بودم که صدای آرسام من رو به 

 خودم آورد.

 

 کجایی؟  -آرسام

 

 ها؟  -پرند

 

 می گم کجایی؟  -آرسام

 

 دیگه.تو اتاقم  -پرند

 

این رو که گفتم، آرسام زد زیر خنده. منم منگ نگاش کردم. بعد از اینکه خندش تموم شد، زل زد 

 تو چشام و خیلی جدی گفت:

 

با همه این اتفاق هایی که افتاده و همه چیزای بدی که از من دیدی، باید بگم من برای  -آرسام

ر کاری زمان خودش رو می طلبه. زنمی خودم قوانینی دارم. هر چیزی جای خودش رو داره، ه

 درست ولی تا شب عروسیمون هیچی ازت نمی خوام، مطمئن باش.

 

 این رو که گفت به سرعت برق و باد تغییر رنگ دادم، جوری که آرسامم متوجهش شد.

 

 الهی قربون اون خجالتت برم عزیز دلم. -آرسام

 

رفت چراغ رو خاموش کرد، اومد رو تخت دراز من کال کپ کرده بودم، هیچی نمی گفتم. آرسام 

کشید. من هنوز همون جوری نشسته بودم، آرسام دوباره بلند شد و من رو روی تخت خوابوند و 

خودش کنارم خوابید. تا نیمه های شب بیدار بودیم و حرف می زدیم. شب عالی ای بود، تو دلم صد 

 هزار مرتبه خدا رو شکر کردم.
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یازده بود که از خواب بیدار شدم، تو بغل آرسام بودم. یه تکونی به خودم دادم و  صبح تقریبا ساعت

دوباره خودم رو تو بغلش جا کردم. یه چند دقیقه ای همین طوری گذشت، حوصلم سر رفت. 

نشستم زل زدم به صورتش، ذره ذره اجزای صورتش رو وارسی کردم، دختر کش نبود ولی مهر 

دیوونه خودش کنه. به لپاش نگاه کردم، خیلی وقت بود بوسش نکرده داشت، اونقدری که من رو 

بودم. سرم رو بردم نزدیک صورتش بوسش کنم که سریع دستاش رو پشت کمرم حلقه کرد و 

خوابوندم رو تخت. از ترس جیغ کشیدم که آرسام سریع لباش رو گذاشت رو لبم، هنوز تو بهت 

دوباره خم شد روی صورتم، منم چشام رو بستم و دستام بودم. سرش رو آرود باال و گفت جیغ نزن. 

رو دور کمرش پیچوندم. بعد از چند ثانیه بلند شد. من هنوز دراز کشیده بودم، دستاش رو تو موهام 

می چرخوند و با مهر نگام می کرد. عاشق این طرز نگاه کردنش بودم. هیچ حرفی نمی زدیم، من 

 تصمیم گرفتم سکوت رو بشکنم.

 

 بریم یه چیزی بخوریم؟ -دپرن

 

 من که خوردم، اونم چه چیــز ی. -آرسام

 

منظورش رو گرفتم، خنده دلبرانه ای کردم و دستاش رو گرفتم که بریم تو آشپزخونه. داشتیم از 

در خارج می شدیم که گوشیم زنگ خورد. دستام رو از دست آرسام کشیدم و گوشیم رو برداشتم، 

 شماره پارسا بود.

 

 بله؟  -پرند

 

 سالم. -

 

 صدای مهتاب بود.

 

 اوه، مهتاب! سالم عزیز دلم، خوبی؟  -پرند

 

 مرسی گلم، تو خوبی؟ آقا آرسام خوبه؟  -مهتاب

 

 اونم خوبه. اتفاقا همین جاست. -پرند
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 سالمشون رو برسون. -مهتاب

 

 بزرگیت رو می رسونم. -پرند

 

 تت کنم برای مراسم عقدمون.پرند جان زنگ زدم دعو -مهتاب

 

 وای خدایا، می خواین عقد کنین؟ بابا و مامان آقا پارسا راضین؟  -پرند

 

 بعد از اون همه ماجرا راضی شدن.  -مهتاب

 

 خوب خدا رو شکر. راستی... -پرند

 

 جانم؟ چی می خواستی بگی؟  -مهتاب

 

 هیچی، می ترسم ناراحتت کنم. -پرند

 

 عزیزم، راحت باش بگو.نه  -مهتاب

 

 بابای خودت.. منظورم اینه که االن.. االن کجاست؟ -پرند

 

بابام حال و روز خوبی نداره، سکته کرده و فلج شده. دکترا می گن از موضوعی رنج می بره،  -مهتاب

 نمی دونم شاید خودش رو نبخشیده ولی من بخشیدمش؛ باالخره اون بابامه.

 

 که بهتر شن. من و آرسام حتما می آیم عزیزم. راستی چند شنبه است؟  ان شاء ا... -پرند

 

 پس فرداست. -مهتاب

 

 خوشبخت شی عزیزم. حتما می آیم. -پرند

 

 خوشحال می شم. راستی پرند جان جایی رو سراغ داری برای خرید لباس؟  -مهتاب

 

 برای مراسم می خوای؟  -پرند

 

 آره. -مهتاب
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 ه یکی از دوستام هست، آدرس بدم؟ مغاز -پرند

 

 راستش.. می دونم زحمتت می شه اما می خواستم خواهش کنم باهام بیای. -مهتاب

 

 من عاشق خریدم، چه مزاحمتی. حتما می آم دنبالت، فقط بگو کی. -پرند

 

 عصر خوبه؟  -مهتاب

 

 کن، پنج اونجام. smsعالیه. آدرس رو برام  -پرند

 

 م ممنونم.باز -مهتاب

 

 می بینمت جیگــر. -پرند

 

یه نگاهی به آرسام انداختم، هنوز تو چارچوب در ایستاده بود. داشت آروم می خندید و کله ش رو 

 می خاروند.

 

  خرید؟ بری خوای می –آرسام 
 

 آره، فکر کنم دیگه همه چی رو از حرفام فهمیدی. می خوان عقد کنن. -پرند

 

 ون باشه. مبارکش -آرسام 

 

 بریم که روده بزرگه از خجالت روده کوچیکه در اومد. -پرند

 

آرسام که صبح نرفته بود کارخونه دیگه ظهرم بی خیال شد و موند پیشم. عصرم با هم زدیم بیرون، 

اون تو ماشین خودش منم تو ماشین خودم. کلی با هم کورس گذاشتیم و بوق زدیم. جایی که 

آرسام شیشه رو داد و پایین و داد زد عاشقتـــم و گازش رو گرفت و رفت. راهمون جدا می شد 

گوشیم رو برداشتم و خواستم آدرسی که مهتاب برام فرستاده بود رو نگاه کنم که ساغر زنگ زد و 

مانع شد. براش جریان رو تعریف کردم، گفت اونم می آد. با اینکه کمی دیر شده بود ولی دل رو 

تم دنبالش، دم در ایستاده بود. به جای ساعت پنج، شیش رسیدیم اونجا. به گوشی زدم به دریا و رف

پارسا زنگ زدم، مهتاب جواب داد. بش گفتم بیاد پایین و ازش معذرت خواهی کردم که دیر شد. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – طعم چشمان تو

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 6 8  

 

تو راه ساغر مغز مهتاب رو خورد، مهتاب هم در کمال متانت، آروم از حرفای ساغر می خندید. 

غازه سهیال، به همشون نگاه می کرد اما انتخاب نمی کرد. گفتم چرا انتخاب نمی مهتاب رو بردم م

من نمی دونم باید چی بردارم. پارسا هم گفت که برای لباس مجلسی سر در نمی آره »کنی، گفت 

ساغر همین که این حرف رو شنید، هجوم برد طرف لباسا و « چی بهتره، واسه همین به تو گفتم.

 براش آورد. مهتاب با تعجب بهشون نگاه می کرد. تقریبا پنج دست 

 

 این همه رو بپوشم؟ -مهتاب

 

 آره دیگه. تازه ممکنه اینا هم خوب نباشه، بدو بدو، برو بپوش. -ساغر

 

این رو گفت و مهتاب رو پرت کرد تو اتاق پرو. ساغر مهتاب رو بیچاره کرد، هر لباسی که می 

االخره بعد از دو ساعت، تازه خانوم رضایت داد. مهتابم که از این پوشید یه عیبی روش می ذاشت. ب

همه لباس پوشیدن خسته شده بود، کلی خوشحال شد و پول لباس رو حساب کرد. ساعت هشت و 

نیم بود، دلم بدجوری ضعف می رفت، از ساغر و مهتاب خواستم بریم یه رستوان شام بخوریم. کم 

شد. دختر دوست داشتنی بود، من هم برای مهتاب و هم برای  کم مهتاب هم داشت با ما راحت می

پارسا از صمیم قلبم خوشحال بودم. قرار شد هم من، هم ساغر با مهتاب بریم آرایشگاه که هم 

صفایی بدیم و هم اون تنها نباشه. مهتاب قرار بود نه صبح بره ولی به من و ساغر دو بعد از ظهر 

گفت خودم می آم دنبالت، افشین هم قرار بود بره دنبال ساغر. نوبت داد. آرسام بهم زنگ زد و 

ساعت یک آرسام اومد دنبالم، لباسی که آماده کرده بودم رو هم برداشتم. خود آرسامم رفته بود 

آرایشگاه، یه تیپ خفن هم زده بود که خیلی خوشگل تر شده بود. ما زود تر از ساغرینا رسیدیم 

تم تا بیاد؛ که البته ساغر بهانه بود و می خواستم بیشتر پیش آرسام ولی من تو ماشین منتظرش نشس

بشینم. قرار شد هر وقت آرایشم تموم شد به آرسام زنگ بزنم بیاد دنبالم. آرایش صورت مهتاب 

تموم شده بود و داشتن رو موهاش کار می کردن، واقعا خیلی خیلی تغییر کرده بود. ساغر نتونست 

رفت بوسش کرد، مهتابم که از کارای ساغر خندش گرفته بود لپش رو  جلوی خودش رو بگیره و

بوس کرد، جوری که دقیقا رژ لبش رو لپش حک بشه. یه نیم ساعتی منتظر بودیم، در حالی که 

ساغر داشت مخ مهتاب رو می خورد دو تا خانوم دیگه اومدن سراغ من و ساغر. یکیش مو درست 

ح دادم اول موهام درست بشه، به خاطر همین اون یکی رفت می کرد و اون یکی آرایش. من ترجی

رو صورت ساغر کار کنه. ساعت چهار بود که کار مهتاب تموم شد و زنگ زد که پارسا بیاد دنبالش. 
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واقعا تیکه ای شده بود؛ ساغر در گوش مهتاب آروم اما جوری که منم بشنوم گفت خدا به پارسا 

 واد تحمل کنه. رحم کنه، چطوری تا عروسیتون می خ

 

مهتاب هم یه نیشگون از پهلوی ساغر گرفت، رنگش سرخ شد. منم مرده بودم از خنده، گفتم حقته. 

مهتاب زودتر از ما رفت، قرار بود برن آتلیه، بعدش هم باغ. مهتاب گفت پارسا می خواد سنگ تموم 

م و افشین زنگ زدیم که بذاره. طرفای ساعت پنج بود که کار ما هم تموم شد و جفتمون به آرسا

بیان. این بار افشین زودتر از آرسام اومد، ساغر گفت بیا با هم بریم اما قبول نکردم. نیم ساعتی 

منتظر بودم، آرسام گفت تو ترافیک گیر کرده بوده و ازم معذرت خواهی کرد. آرسام استارت زد و 

لبخندی بهم زد و گفت خوشگل ماشین رو روشن کرد. خواست حرکت کنه اما برگشت و نگام کرد، 

شدی و بالفاصله آفتاب گیر ماشین روی شیشه جلویی من گذاشت و خودش عینک زد. خدا می دونه 

چقد از این کارش ذوق کردم. تغییراتش رو واقعا داشتم حس می کردم. تاالری که انتخاب کرده 

از ما رسیده بودن. تقریبا بودن از شهر دور بود، یک ساعتی تو راه بودیم، ساغر و افشین زودتر 

خلوت بود، هنوز کسی به اون صورت نیومده بود. خود مهتاب و پارسا هم نیومده بودن اما مامان و 

بابای پارسا رو دیدم، رفتم جلو سالم و علیکی کردم و آرسام رو بهشون معرفی کردم. اون شب یه 

مادرش رو، رضایت مهتاب رو.  شب رویایی بود، من عشق رو تو چشمای پارسا می دیدم، خوشحالی

بابای مهتاب هم بود و همون طوری که مهتاب گفته بود رو ویلچر بود اما حتی چشم های اون هم 

موجی از رضایت رو نشون می دادن. مهتاب و پارسا بهم می اومدن. من و ساغر تا تموم شدن مراسم 

نم باز ساغر در گوش مهتاب چی نموندیم، کادوهامون رو دادیم و رفتیم. موقع خداحافظی نمی دو

گفت که مهتاب غش غش می خندید. ساغر می گفت می خوام یخش رو آب کنم باهامون جور بشه. 

آرسام و افشین تو محوطه تاالر بودن و داشتن با هم صحبت می کردن که با اومدن ما از هم 

گفت قصد داره هر خداحافظی کردن و هر کدوم سوار ماشین خودمون شدیم. توی راه آرسام بهم 

چه زود تر مراسم عروسی رو برگزار کنه، منم حرفی نداشتم فقط جهیزیم کامل نبود که باید با 

 مامان می گرفتم.

 

*** 

 

فردای عقد پارسا و مهتاب، با مامان رفتیم بازار و از اونجایی که من خیلی مشکل پسندم و مامان 

تا ظرف و ظروف جزئی بود یک هفته طول کشید. بدتر از من، خرید لوازم که تمومش فقط چند 

خونمون )خونه من و آرسام( رو داده بودیم اجاره و قرار بود بعد از چک کردن همه چی کلید رو 
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ازشون تحویل بگیریم. آرسام بهم زنگ زد و گفت هر چی باشه تو خانومی و تیزبین، تو هم با من 

 ار بود بیاد دنبالم. خونمون با خونه بابام اینا خیلیباشی بهتره و حواست بیشتر جَمعه. ساعت پنج قر

فاصله نداشت و خدا رو شکر مشکل دوری نداشتم. تا حاال خونمون رو ندیده بودم آخه وقتی ما عقد 

کردیم دست مستاجر بود، چند باری هم آرسام گفت بیا بریم ببینم ولی قبول نکردم. آپارتمانی 

تم ولی در کل خونه خوشگلی بود. یه حیاط بزرگ داشت که نبود، من آپارتمان بیشتر دوست داش

توش پر درخت بود، به کفش نگاه کردم خیلی کثیف بود. پیش خودم فکر کردم یعنی اینجا یه زن 

تو خونه نبوده که هر از گاهی این حیاط رو تمیز کنه؟ وارد خونه که شدیم من یکی که وحشت 

یوارا خط خطی، یه جاش که کال گچ دیوار کنده شده کردم، آرسام هم حیرت زده نگاه می کرد. د

بود. قرنیز های پایین دیوار ها شکسته بود، کف خونه افتضاح بود، شیشه یکی از پنجره ها هم خرد 

شده بود. قبل از اینکه من اعتراضی کنم، آرسام رفت سراغ مَرده و شروع کرد جر و بحث کردن. 

رم و دست من رو گرفت و اومدیم بیرون. هر کاری آرسام گفت پول تموم خسارت ها رو می گی

کردم خونه به دلم ننشست، ولی دلم نیومد تو اون عصبانیت آرسام، راجع به این موضوع باهاش 

حرفی بزنم. آرسام من رو رسوند خونه و گفت داره می ره پیش مستاجره که لیست تموم خرابی ها 

 باس تنمه برم و یه سری هم به ساغر بزنم. به مهتابرو بنویسه. منم حوصلم سر رفته بود، گفتم تا ل

هم زنگ زدم گفتم می آم دنبالت که با هم بریم. مطمئن بودم اونم جز من کسی رو نداره. وقتی بش 

زنگ زدم کلی خوشحال شد، از اون طرفم به ساغر زنگ زدم و خبر دادم که ما داریم می آیم. 

ولی با مسخره بازی هایی که ساغر در می آورد، اونم مهتاب اون جا یه ذره احساس غربت می کرد 

 کم کم راحت شد.

 

 بچه ها یه خبر خوف بدم بهتون. من موخوام بیام تو دسته شما. -ساغر

 

 ما یعنی کیا؟ دسته چی؟  -پرند

 

 فکر کنم منظورش اینه که می خوان عروسی کنن. -مهتاب

 

 مغزش فندقیه، خودش قبول نداره. آ باریکال. من همیشه می گم این پرند -ساغر

 

 جـــونِ من ساغر. -پرند

 

 جون تو. -ساغر
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 عقد و عروسی رو با هم می خواین بگیرین؟  -مهتاب 

 

چهار ماه نامزد نباشم از عقد  -یادمه یکی تو دوران مجردیش رجز می خوند که من تا سه -پرند

 خبری نیست.

 

تا چند سال دیگه نمی آد، واسه همین مجبوریم سریع تر عقد  داییم داره می ره آلمان و -ساغر

 کنیم. عقد و عروسی پشت سر هم نیست ولی فاصلشون خیلی هم نیست.

 

 پارسا هم اصرار داره سریع تر عروسی کنیم. -مهتاب

 

 پرند تو چی؟  -ساغر

 

بود. حتی با مدیر یه  من که جهیزیم رو کامل کردم، آرسامم خیلی از کارها رو انجام داده -پرند

تاالری هم صحبت کرده بود، قرار داد ننوشته بود ولی صحبتاشون رو کرده بودن؛ که امروز رفتیم 

 خونه رو دیدم، مستاجره به گند کشیده بودش. 

 

 ای وای، حاال می خوای چی کار کنی؟  -مهتاب

 

 هیچی، از حلقومش می کشتش بیرون و درستش می کنن. -ساغر

 

حاال ما که مشکل مالی نداریم، اون االن هم خسارت نده مشکلی نیست ولی فکر نمی کنم به  -پرند

 این زودی ها اون خونه تعمیر بشه.

 

ما هم در به در خونه ایم. نمی دونیم کجا بگیریم، تا حاال چند تا رو دیدم افشین حرفی  -ساغر

 نداشته ولی من دوست ندارم.

 

واحد ما سه تا واحد خالی هست. یعنی تو هر طبقه چهار تا واحد هست که  ببین ساغر، کنار -مهتاب

یکیش ماییم، اون سه تای دیگه هم خالیه. خونه بزرگی هم هست سه تا خواب داره، حموم و 

 دستشوییشم جداست، بالکنم داره. بیا اونجا رو ببین شاید خوشت بیاد.

 

 ای جان، اون وقت این پرند تو خماری می میره.مرگِ مــن؟ یعنی من و تو همسایه بشیم؟  -ساغر
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 خیلی نامردی ساغر. -پرند

 

خوب پرند اگه خونتون خیلی خراب شده، قصدم دارین که سریع تر ازدواج کنید، شما هم  -مهتاب

 بیاین آپارتمان کناری ما. سه تایی همسایه می شیم.

 

همسایه شیم. حاال باید ببینم آرسام چی می گه، بد فکریم نیستــا. وای چه با حال، ما سه تا  -پرند

 بالخره نظر اونم باید باشه.

 

بچه ها جفتتون با شوهراتون صحبت کنین خبرش رو بدین که اگه خواستین من به پارسا  -مهتاب

 بگم با مدیر ساختمون صحبت کنه.

 

 ساغر تو کی دقیقا عقد می کنی؟  -پرند

 

 دقیقا هفته دیگه. -ساغر

 

 خدایی؟  -رندپ

 

 آره.  -ساغر

 

 من که لباس ندارم. -مهتاب

 

 دوباره باید بریم پیش سهیال. -پرند

 

 این سهیال جون هم خوب تو این مدت سود کرده ها. -ساغر

 

مهتاب پاشو بریم، هم من برم یه سری به آرسام بزنم و باش صحبت کنم، هم ساغر به افشین  -پرند

 واستی لباس بگیری خبرم کن تا با هم بریم.بگه. تو هم هر وقت خ

 

 فقط لطفا نزدیک روز عقد نباشه، منم می خوام انتخاب کنم. -ساغر

 

 باشه خودت رو کشتی. -پرند
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مهتاب رو رسوندم و به آرسام زنگ زدم. هنوز تو خونه بود، مثل این که مستاجره یه چک به ازای 

 بود. خسارتا بش داده بود؛ ولی خیلی عصبانی

 

 سالم. -پرند

 

 سالم عزیزم. -آرسام

 

 چرا انقد در همی آرسام؟  -پرند

 

 پرند، دستشویی هم خرابه عالوه بر اون لوله آب هم ترکیده. -آرسام

 

 ای وای. -پرند

 

 با این اوصاف تا یک ماه دیگه هم نمی تونیم عروسی کنیم. -آرسام

 

غر و مهتاب بودم. مهتاب گفت سه تا واحد کناریشون خالیه، ببین آرسام، من االن پیش سا -پرند

ساغر هم می خواد با افشین صحبت کنه اونجا رو بخرن. به نظرت می تونیم این جا رو بفروشیم و 

 اون جا رو بخریم؟ 

 

 کی این جا رو می خره؟  -آرسام

 

 چی بگم... خیل خوب، باشه یه یک ماهی صبر می کنیم. -پرند

 

 تو دوست داری کنار ساغر و مهتاب باشی؟ -آرسام

 

 دوست که دارم ولی حاال که نمی شه، اشکال نداره. -پرند

 

 وقتی خانوم من می خواد باید بشه. -آرسام

 

 یعنی اونجا رو می خریم؟ -پرند

 

از بابا پول قرض می کنم، این جا که درست شد، می فروشمش و پولش رو می دم. البته  -آرسام

 ش بیا یه سری به خونه بزنیم ببینیم چطوریه.قبل
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همین که آرسام همچین حرفی زد خودم رو انداختم بقلش و هی بوسش می کردم. تقریبا کل 

صورتش رژلبی شده بود. آرسام رفت صورتش رو بشوره، منم به مهتاب زنگ زدم که خبر بدم 

خونه پارسا و مهتاب رو ببینیم،  آرسام قبول کرده. مهتاب هم کلی خوشحال شد و قرار شد بریم

چون خونه ها عین هم بودن. مهتاب گفت االن با پارسا می رن خونشون که ما هم بریم. آدرس رو 

کرد. یه پارکینگ بزرگ داشت، ماشین رو اون جا پارک کردیم. طبقه اول حراست بود و  smsبرام 

لی خوشم اومد، یه آپارتمان صدو پنجاه کمی اون طرف تر مبل و تلوزیون گذاشته بود. تا اینجا که خی

متری بود با سه خواب و آشپزخونه اپن. هال و پذیراییشم با چند تا پله از هم جدا می شد، کفش هم 

پارکت بود. درکل خیلی خوب بود. تو تموم این مدت آرسام و پارسا باهم صحبت می کردن، یه 

لی خوشم اومد. پارسا به حمیدی )مدیر جورایی انتخاب رو به عهده خودم گذاشته بود؛ منم خی

ساختمون( زنگ زد و برای دو روز دیگه باهاش قرار گذاشت. تقریبا یک ساعتی خونشون موندیم، 

من و مهتاب رفتیم تو اتاق خوابشون، آرسام و پارسا هم تو پذیرایی بودن. بعد از کلی حرف زدن با 

راه دیدم آرسام سمت خونه نرفت، پرسیدم مهتاب، به زور ازش دل کندم و خداحافظی کردیم. تو 

کجا میری، گفت یه جای خوب. منم دیگه چیزی نپرسیدم، کنار یه مجتمع تجاری ایستاد و گفت بپر 

پایین. دستم رو گرفت و بردم سمت یه مغازه لباس عروس. لباساش محشر بودن، نمی دونستم 

از پوشیدن چند دست، اونم به زحمت،  کدوم رو انتخاب کنم. آرسام هم گیج شده بود، باالخره بعد

یکی رو انتخاب کردم. یه لباس دکُلته که رو قسمت سینه با مروارید کار شده بود، پشتش هم مدل 

ایتالیایی یعنی همون دنباله دار بود که دنبالش ازش جدا می شد. دو تا دستکش هم روش بود، در 

سام صدام کرد و گفت بیا بریم صندل کل لباس قشنگی بود. می خواستم برم سمت ماشین که آر

بخریم و از اونجایی که خانوم ها اگه کوه هم کنده باشن، اسم خرید که بیاد روح تازه پیدا می کنن با 

 ذوق قبول کردم. صندلم رو پاشنه بلند برداشتم، می ترسیدم نتونم باهاش برقصم. 

 

 فردا شب آماده باش برای بقیه خرید ها بیایم. -آرسام

 

 دیگه چی مونده؟  -پرند

 

 مثل اینکه تو خانومی ها. -آرسام 

 

 آها، لوازم آرایش مونده. -پرند
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 دیگه؟  -آرسام

 

 یه چمدون و مخلفاتش. -پرند

 

 آهان، همون مخلفاتش چیه؟  -آرسام

 

 مانتو، شلوار، کفش، چند دست لباس تو خونه ای و اینا. -پرند

 

 دیگه؟ -آرسام

 

 اه، چقد دیگه دیگه می کنی. چه می دونم. -پرند

 

 پس، فردا شب رو فراموش نکن. -آرسام

 

 نگفتی دیگه باید چی بخریم. -پرند

 

 همون فردا شب می فهمی. -آرسام 

 

 در هر صورت من می خوام خرید کنم، هر چی بگیریم به نفعمه. -پرند

 

 آره به نفعمونه. -آرسام

 

اصال به حرفای آرسام توجهی نکردم، تو ماشین خوابم برده بود که با صدای  انقدر خسته بو دم که

 گوشیم از خواب پریدم. ساغر بود.

 

 بنال. -پرند

 

 وا، کپیده بودی؟  -ساغر

 

 نذاشتی که. -پرند

 

 خوب برو بذار. -ساغر

 

 چی رو؟  -پرند
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 ادامه کپه ت رو. -ساغر

 

 و چه مرگته.تو که بیدارم کردی، بگ -پرند

 

 مرگیم که نیست ولی عقدمه. -ساغر

 

 با صدایی که بی شباهت به جیغ نبود گفتم:

 

 کــی؟  -پرند

 

 سه روز دیگه. -ساغر

 

 جون من؟  -پرند

 

 مرگِ تو؟ -ساغر

 

 پرند مرگِ خودت، بیشعـــور.

 

 م.خالصه زنگیدم که خودت رو آماده کنی. من برم به مهتاب بزنگ -ساغر

 

 باشه قربونت. -پرند

 

 ساغر بود؟  -آرسام

 

 آره. سه روز دیگه عقدشونه. -پرند

 

 به سالمتی خوشبخت شن. -آرسام 

 

 ایشاال. -پرند

 

 افشین بچه خوبیه. -آرسام

 

 ساغر هم خوبه.  -پرند
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 این رو با یه جالت تهاجمی گفتم که آرسام خندش گرفت و گفت آره اونم خوبه.

 

اون شب از خستگی فقط به زور نمازم رو خوندم و خوابیدم. صبح که از خواب بیدار شدم، لباسم رو 

پوشیدم و رفتم پیش مامان. اونم خیلی خوشش اومده بود، اومد طرفم و بغلم کرد. دیدم هیچی نمی 

اما با گه، چشمم رو به زحمت چرخوندم سمت شونه راستم، دیدم داره گریه می کنه. نمی دونم چرا 

دیدن گریه مامانم منم گریم گرفت. با اینکه آرسام رو می پرستیدم ولی باز هم حس خوبی نداشتم 

از اینکه دارم از خونه خودمون، از مامانم، از بابا، از این محله، دور می شم. حتی اتاقم. مطمئنم که 

رو نوازش می کرد  دلم برای همه چیز تنگ می شه. مامان دستم رو گرفت تو دستش و آروم موهام

و داشت راهنماییم می کرد که چطوری یه زندگی رو اداره کنم. منم انگاری تازه یادم افتاده بود چه 

خبره. اداره یه زندگی، از تک فرزند بودن تبدیل شدن به ستون استوار یه زندگی. اصال حواسم به 

م. اما با حرفای مامان بهتر شداین صحبتا نبود، استرس داشتم. نگرانی بدجوری به دلم چنگ می زد 

عصر ساعت شیش آرسام اومد دنبالم و رفتیم خریدها رو تموم کنیم. سرم رو چسبونده بودم به 

شیشه ماشین و بیرون رو نگاه می کردم که از جلوی یه مغازه کت و شلواری رد شدیم. سریع گفتم 

کرد بود، یه جوری زد رو ترمز که آرسام بزن کنار، بدو سریع بزن کنار. آرسام هم که تقریبا هول 

 نزدیکه بود بچسبم به شیشه جلویی. با وحشت نگام کرد.

 

 چته؟  -آرسام

 

 آرسام اینجا کت و شلوار داره، ما هنوز برای تو کت و شلوار نخریدیم. -پرند

 

 آرسام که هنوز داشت با حیرت من رو نگاه می کرد ادامه داد:

 

 ای. بخدا خیلی دیوونه -آرسام

 

حرفش رو فقط با یه لبخند گشاد جواب دادم و از ماشین پیاده شدم. آرسام یه گوشه مغازه ایستاده 

بود و به من چشم دوخته بود، منم با وسواس خاصی کت و شلوارها رو ورانداز می کردم و از 

م نمیونشون یه مشکی خیلی شیک برداشتم. آرسامم بدون هیچ نظری رفت تو اتاق پرو، فکر ک

خودشم خوشش اومده بود. تو چشماش یه برق خاصی بود، ماه شده بود. اگه فروشندهه مرد نبود 
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می رفتم و یه ماچ آبدار ازش می گرفتم. از همون جا یه بلوز برای زیرش و یه کروات هم برداشتیم. 

 آرسام خریدها رو گذاشت توی ماشین، می خواستم سوار شم که دیدم نگاهش سمت یه پاساژه.

 

می گم پرند، فکر کنم لباس های اینجا هم بد نباشه. قبال اینجا اومدم، نظرت چیه یه سری  -آرسام

 بزنیم؟ 

 

 باشه، بریم. -پرند

 

اول رفتیم سراغ یه مانتو فروشی، از هیچ کدومش خوشم نیومد. تقریبا شیش، هفت تا مانتو فروشی 

 رمه ای خیلی شیک چشمم رو گرفت. بود، توی مغازه یکی مونده به آخری یه مانتوی سو

 

 این، نه. -آرسام

 

 خوشگله که. -پرند

 

 تازه عروسیــا. -آرسام

 

 خوب باشم. -پرند

 

 یه رنگ دیگه بردار. -آرسام

 

 ولی من همین رو می خوام. -پرند

 

 از دست تو. -آرسام

 

 برگشتم که از مغازه برم بیرون اما صدای آرسام مانعم شد.

 

 آقا ما این مانتو رو می بریم. -آرسام

 

برگشتم با یه ذوق خاصی نگاش کردم. برام یه چشمک زد. ازش تشکر کردم، اونم دستام رو که تو 

دستاش بود آروم فشار داد و مهربون نگام کرد. می خواستم برم سمت شلوار جین، اما آرسام رفت 

 سمت آخرین مانتو فروشی.
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 داری می ری اینجا. ا،ِ آرسام چرا -پرند

 

 مانتو بخریم. -آرسام

 

 خریدیم که. -پرند

 

 نه، یه مانتوی رنگ روشن.  -آرسام

 

منم که از خدا خواسته رفتم تو مغازه و به جای یه مانتو دو تا برداشتم، یه نارنجی و یه سفید به 

 شتم. درخواست آرسام. همون جا شلوار جین هم داشت، دو تا شلوار جین هم بردا

 

 مونده چند دست لباس خونگی. -پرند

 

 اونا رو از افشین می خریم. -آرسام

 

 فکر خوبیه ولی چرا داری مستقیم می ریم. -پند

 

 یه مغازه مونده. -آرسام

 

تا اومدم بگم چه مغازه ای، دیدم جلوی یه مغازه لباس زیر و لباس خواب ایستادیم. لباس هایی که 

خیلی قشنگ بودن، من محوشون شده بودم و اصال حواسم به آرسام نبود که داره با تو ویترین بودن 

 خنده نگام می کنه.

 

 کدومش قشنگه؟ -آرسام

 

 اینبار سعی کردم خجالت رو بذارم کنار.

 

 تو باید نظر بدی. -پرند

 

 انگار آرسامم از این حرف من خوشش اومد.

 

 شنگن.هر چهار تایی که اینجاست ق -آرسام
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 باالخره کدومش؟  -پرند

 

 همش. -آرسام

 

 با خنده گفتم:

 

 بابا همش یه شبه. -پرند

 

آرسام که از لحن من هم تعجب کرده بود هم خندش گرفته بود لپم رو کشید و گفت برو چهارتاش 

 رو بردار.

 

 منم به خواست آرسام هر چهار تا رو برداشتم.

 

 ا مونده بود؟ حاال افتاد چی ج -آرسام

 

 ؟ آره اونم عجب چیــــزی. -پرند

 

رضایت رو تو چشمای آرسام می خوندم و از این بابت خیلی خوشحال بودم. می خواستیم بریم مغازه 

 افشین اما احساس کردم دلم داره ضعف می ره.

 

 آرسام؟  -پرند

 

 جون دلم؟  -آرسام

 

 من گشنمه. -پرند

 

 هستم، فقط بگو کجا؟  نوکر خانومم -آرسام

 

 فرقی نمی کنه فقط فست فود. -پرند

 

 غذا های فست فود که به درد نمی خوره. -آرسام 

 

 ولی خوشمزست. -پرند
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 جیگر چطوره؟  -آرسام 

 

 ولی فست فودی خوشمزه تره ها. -پرند

 

 ولی جیگر مقوی تره.  -آرسام

 

 باشه. -پرند

 

 کن. راه بیفت ضعیفه.به، چه حرف گوش  -آرسام

 

 همون فست فود. -پرند

 

 غلط کردم. -آرسام

 

در حالی که جفتمون می خندیدیم سوار ماشین شدیم.. جیگره خیلی هم چسبید، واقعا خوشمزه بود. 

بعد از اون رفتیم سمت مغازه افشین، تقریبا شلوغ بود. من با سر به افشین سالم کردم و مشغول 

شدم و آرسامم رفت کنار افشین نشست. همین طوری که داشتم لباسا رو نگاه  نگاه کردن لباس ها

 می کردم یکی از پشت سر چشمام رو گرفت.

 

 تو کی هستی؟  -پرند

 

- … 

 

 االن باید حدس بزنم؟  -پرند

 

 هوم. -

 

 من از طرز هوم گفتنم میشناسمت. وردار اون دستا رو. -پرند

 

 فندقیت درحال پیشرفته.می بینم که مغز  -ساغر

 

 به به، ساغر خانوم. هنوز هیچی نشده آویزونه شوهر محترمـــی. -پرند
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 وای پرند دیروز رفتیم آزمایش خون. -ساغر

 

 خاک به سرم خونتون بهم نخورد؟   -پرند

 

 چرا بابا. -ساغر

 

 پس دیگه چه مرگته. -پرند

 

 پرند تو هم این کالسه رو رفتی؟  -ساغر

 

 کدوم کالس؟  -پرند

 

 همونی که بعد از آزمایش می ری دیگه. -ساغر

 

 از لحن حرف زدنش و اون دستپاچگی و اون شرم نگاهش که حتی برای منم بود، کلی خندم گرفت.

 

 زهر مار چه مرگته. -ساغر

 

 یادته من رو مسخره می کردی؟ -پرند

 

 ای انتقام جو. -ساغر

 

 دقیقا مشکلت چیه؟ خوب حاال  -پرند

 

تا قبل از اینکه برم اصال برام خیال نبود اما همین که رفتم و صحبتای این دکتر رو شنیدم  -ساغر

دارم از استرس می میرم. تازه وقتی تموم شد افشین ازم پرسید چطور بود، منم که هول کرده بودم 

 گفتم کالس مفیدی بود. افشینم کلی ازم خندید.

 

 شته بخنده.حق دا -پرند

 

 زهرمار الاقل تو نخند. -ساغر

 

 حاال کو تا عروسی؟ -پرند
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 پرند، عروسی من خیلی خیلی دیر برگزار بشه، تا آخر همین ماهه. -ساغر

 

 جدی؟  -پرند

 

 آره. -ساغر

 

 ما هم همین طور. -پرند

 

 کی؟  -ساغر

 

 تاریخ دقیقش معلوم نیست. -پرند

 

 ه عقد من لباس خریدی؟ ببینم واس -ساغر

 

 دارم. -پرند

 

 می کشمت اگه تکراری باشه. -ساغر

 

 نه نیست. -پرند

 

 جدی جدی شوهر کردم رفتــا. -ساغر

 

 باورت نمی شد از ترشیدگی خارج شی. -پرند

 

 ساغر چشم غره ای بهم رفت و به لباسا نگاه کرد.

 

قرار بود ساعت سه توی آرایشگاه باشم، االن دو و نیم  به ساعت نگاهی انداختم، خیلی وقت نداشتم.

بود و آرسام هنوز نیومده بود. وسایالم رو برداشتم و همین جوری که از پله ها پایین می اومدم به 

آرسام زنگ زدم. گفت دم دره. سریع لباسا رو روی صندلی عقب پرتاب کردم و خواستم با آرسام 

قبل از این که من چیزی بگم گفت قول میدم سه اونجا باشی. منم دعوا کنم که چرا دیر اومده اما 

ساکت به خیابون چشم دوخته بودم ببینم وعده آرسام عملی می شه یا نه. دقیقا راس همون ساعت 

سه ای که خودش گفته بود رسیدم. از مهتاب خبری نداشتم، وقت هم نبود که بهش زنگ بزنم. 

چون نوبت داشتم بعد از این که لباسم رو پوشیدم، سریع آرایشگاه تا حدی شلوغ بود ولی من 
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بدم. فکر کنم کلی غلط غولوط داشت ولی فورا  smsنشستم و سعی کردم همون طوری به مهتاب 

مهتاب جواب داد که تو راهه، تا اومد بالفاصله یکی از خانوما در حالی که مدام غر غر می کرد به 

 ه من و خود مهتاب و ساغر با هم براش خریدیم رو بپوشه. اتاقی راهنمایش کرد تا لباس مجلسی ک

 

من چون زودتر اومده بودم کارم هم زودتر تموم شد و دیگه منتظر مهتاب نموندم، می خواستم برم 

در آرایشگاه دنبال ساغر که خدا رو شکر به موقع هم رسیدیم. قیافه ساغر خیلی مشخص نبود اما 

ایید قشنگ بود. موقع بله گفتنِ ساغر، من همش استرس داشتم همین قدری هم که چشم من می پ

که صداش بلرزه یا بترسه. آخه قبلش همش می گفت نمی دونم چطور بگم بله. واقعا هیچی این 

داره؟! ولی با همه این اوصاف خیلی  "چطوری"بشر به آدمیزاد نرفته، من نمی دونم آخه بله گفتن، 

مشون معرکه بود ولی چون مختلط بود من خیلی احساس راحتی خوب از پسش بر اومد. واقعا مراس

نمی کردم، آخر مجلس بعد از این که افشین از همه تشکر کرد و اعالم کرد که عروسیشون تاریخ 

هیجدهم همین ماه، توی یه تاالر دیگه برگزار می شه. همه شروع کردن به کف زدن و خندیدن اما 

کردم. تا این حرف رو از دهن افشین شنید، به هم ریخت.  وقتی من قیافه آرسام رو دیدم تعجب

 کمی ترسیدم، رفتم سمتش و کشیدمش یه گوشه.

 

 آرسام جان چیزی شده؟  -پرند

 

 آره. -آرسام

 

 چی؟  -پرند

 

 هیجدهم تاریخ عروسی ماست. -آرسام

 

 نــــه. -پرند

 

ستم تا قبل از این که اون آماده بشه تو یه کارت خیلی شیک سفارش داده بودم و نمی خوا -آرسام 

 رو خبر کنم.

 

 حاال می گی چی کار کنیم؟  -پرند

 

 خودمم نمی دونم، خیلی بد شد. -آرسام
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 نه، افتضاح شد. -پرند

 

 تو همین حین دیدم افشین داره به سمت ما می آد.

 

 چی شده داداش، چرا به هم ریخته ای؟ -افشین

 

 می دونم چطوری بگم. افشین، ن -آرسام

 

 چیزی شده؟ -افشین

 

 ببین افشین، منم برای هیجدهم تاالر ... رو رزرو کردم. -آرسام

 

 افشین هم قیافش شد بدتر از آرسام.

 

 حاال باید چکار کنیم؟  -افشین

 

 تو کدوم تاالر رو رزرو کردی؟  -آرسام

 

 فعال هیچ کدوم. -افشین

 

 یعنی چی؟!  -آرسام

 

 قرار بود یکی از بچه ها بگرده یه تاالر رو که خالیه برای هیجدهم پیدا کنه. -افشین

 

 خوب بذارید بعد از هیجدهم. -آرسام

 

 دایی ساغر نیست. -افشین

 

 قبل از هیجدهم. -آرسام

 

 اصال جای خالی نیست. -افشین
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ن شده بود و داشت با کنجکاوی ما سه دوتاشون کالفه شده بودن، به ساغر نگاهی انداختم اونم نگرا

 تا رو نگاه می کرد. رفتم کنارش نشستم.

 

 چی شده پرند؟  -ساغر

 

 ببین تاریخ عروسی هامون یکی شده. -پرند

 

 دروغ! -ساغر

 

 باور کن. -پرند

 

ز ا پرند این که نمی شه، کلی از دوستای من و تو مشترکن و همین طور آرسام و افشین. حاال -ساغر

 اینا گذشته، یعنی من و تو توی عروسی هم دیگه نباشیم؟ 

 

نمی دونم منم گیج شدم. همین طوری که داشتیم با ساغر حرف می زدیم، دیدم آرسام و  -پرند

 افشین دارن با خنده میان سمت ما.

 

 واسه چی کبکت خروس می خونه؟  -پرند

 

 تاالر بگیریم؟  خانوما نظرتون چیه عروسیمون رو توی یه -آرسام

 

 من و ساغر که جفتمون تغجب کرده بودیم با هم گفتیم:

 

 تو یه تــاالر؟! -

 

 البته اگه شماها بخواین. -افشین

 

 چطوری؟  -پرند

 

تاالری که ما رزرو کردیم عالوه بر سالن ما سه تا سالن دیگه هم داره، می تونیم هرکدومم  -آرسام

 تو یه سالنش بریم.

 

 حاال از کجا این فکر به ذهنتون رسید؟  -غرسا
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به مدیر تاالر زنگ زدم، گفت مثل اینکه سه نفر دیگه عالوه بر ما که با هم اقوام بودن همون  -آرسام

 هیجدهم مراسم داشتن اما یکی از فامیل های مشترکشون فوت شده و سه تا سالن خالی شده.

 

 وای، خیلی باحال می شه. -ساغر

 

 یعنی موافقی؟  -نافشی

 

 چرا مخالف باشم؟  -ساغر

 

 تو چی پرند؟  -آرسام

 

 گفتین سه تا سالن داره؟  -پرند

 

 آره.  -آرسام

 

 نظرتون چیه سه تاش رو اجاره کنیم؟  -پرند

 

 هوم؟  -ساغر

 

 من، تو و مهتاب. -پرند

 

 وای آره، عـــالی می شه. یعنی بهتر از این نمی شه. -ساغر

 

 نظر شماها چیه؟  -پرند

 

 هر چی شما بگید. -آرسام

 

 یه دوره ای مردا نظر می دادن. -افشین

 

 افشین این رو گفت و دست آرسام رو گرفت و با خنده از ما دور شدن.

 

 راستی ساغر برای خونه چی کار کردین؟ -پرند
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 .خونه رو دیدیم، برای پس فردا قراره قولنامه ش کنیم -ساغر
 

 سه تا عروسی کنار هم، با خونه های دیوار به دیوا ر. -پرند

 

 و البته، یکی رو به رو.-ساغر

 

 شما روبرویی رو برداشتین؟  -پرند

 

 آره. -ساغر

 

اون شب با مهتاب هم صحبت کردیم، اونم خیلی راضی بود. از این پیشنهاد خوشش اومده بود، فقط 

این که آرسام و افشین باهاش صحبت کرده بودن و اونم حرفی  مونده بود نظر پارسا که مثل

نداشت. تقریبا تا تاریخ عروسی دو هفته باقی مونده بود، ساغر و مهتاب کلی خسته شده بودن آخه 

هیچ خریدی انجام نداده بودن. کار من و آرسام زودتر از اونا تموم شد و تنها کاری که مونده بود 

واستم بگم یکی از دوستام که در واقع کار اصلیش طراحی حجله و سفره تزیین حجله بود. من می خ

عقد و این طور چیزا بود بیاد و برامون درستش کنه اما آرسام مخالفت کرد و گفت هر وسیله تزیینی 

که بخوای برات می خرم اما بذار حجلمون رو خودمون تزیین کنیم. این اولین مخالفت آرسام در 

بود و به خاطر همین، منم قبول کردم. مهتاب هم خواست خودش تزیین کنه اما رابطه با مراسممون 

ساغر گفت حال و حوصله تزیین کردن نداره. فکر نمی کردم انقدر قشنگ بشه، همه جا رو تزیین 

کرده بودیم، آرسام هم یه عالمه گل طبیعی سفارش داده بود که قرار بود صبح عروسی خودش اونا 

. همه چیز آماده بود، این چند روز هم مثل برق و باد گذشت. خانوم سعیدی رو توی اتاق بذاره

)آرایشگر( ساعت شش صبح بهمون نوبت داده بود، شب قبلش تا سه بیدار بودم و با مامان صحبت 

می کردیم، اصال جون نداشتم از جام بلند شم. آرسام اومده بود دنبالم، هر چی مامان صدام کرد 

شنیدم که مامان در اتاقم ایستاد و به آرسام گفت مادر بیا، پرند بیدار نمی شه. تکون نخوردم. فقط 

کار، کارِ خودته. بیدار بودم اما حتی جون تکون خوردم نداشتم، بیشتر خودم رو کشیدم زیر پتو و 

دوباره چشمم رو بستم، آرسام چند باری صدام کرد اما اهمیت ندادم. اونم آروم پتو رو از روم زد 

 ر و در حالی که موهای پریشونم رو با دستاش مرتب می کرد، گفت:کنا

 

 بیدار شو خوابالو، من زن تنبل نمیخواما. -آرسام
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 محلش نذاشتم. 

 

پاشو آرسام فدات شه. می دونم خسته ای، مامان گفت دیشب تا سه بیدار بودی. من که  -آرسام

رن،د فردا صبح این موقع تو خونه گفتم زود بخواب که صبح اذیت نشی. فکرش رو بکن پ

 خودمونیم. جدی جدی امروز روز عروسی مونه ها، پاشو دیگه.

 

 غلت زدم و یه نگاه بهش انداختم و دوباره چشام رو بستم.

 

اوه، اوه، قیافه رو. من تا حاال بی آرایش ندیده بودمت، خدا به داد من برسه که قراره هر  -آرسام

 کنم. روز این قیافه رو تحمل

 

 با یه حرکت سریع و البته خشن نشستم رو تخت.

 

 یه بار دیگه بگو. -پرند

 

 ای جان، پرید. -آرسام

 

 چی پرید؟  -پرند

 

 خواب.. از کله مبارک. -آرسام

 

 خیلی لوسی. -پرند

 

و شیدم رنگاش کردم و اونم یه لبخند بهم زد و دوباره خوابیدم اما این دفعه رو پاش. پتو رو هم ک

 خودم.

 

ای کلک، خوب می دونی کجا بخوابی که نتونم بیدارت کنم ولی متاسفانه من عروس زشت  -آرسام

 نمی خوام، باید بری خوشگل کنی.

 

 همون طوری که خوابیده بودم و چشامم بسته بود گفتم:

 

 زشت خودتی. -پرند

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – طعم چشمان تو

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 9 0  

 

و ربع، صبحونه نخوردی، لباس هم  باشه، زشت منم. فقط تو بلند شو پرند. ساعت پنج -آرسام

 نپوشیدی، دیر میشه ها. بلند شو نفسم.

 

 حاال چون خیلی ناز کشیدی باشه. -پرند

 

 خوب از اول می گفتی. -آرسام

 

 مگه باید بگم؟ -پرند

 

 تا آرسام اومد حرف بزنه مامانم با سینی صبحونه اومد داخل.

 

 ه ها.بلند شین بچه ها داره دیر میش -مامان

 

 مامان شما چرا زحمت کشیدین؟  -آرسام

 

االن وقت تعارف نیست. فقط خدا کنه به موقع برسی سر این خانوم سعیدی خیلی شلوغه  -مامان

 امروز دقیقا ده تا عروس داره.

 

 ده تــا؟!  -پرند

 

 فکر کردی من می ذارم دخترم پیش یه آرایشگر الکی بره . -مامان

 

ت زمین و در حالی که به مخلفات توش نگاه می کرد که چیزی کم و کسر نباشه سینی رو گذاش

 گفت:

 

پرند مادر مخصوصا عسل آوردم، باید تقویت شی. آرسام شده به زور بهش بده، پرند عسل  -مامان

 نمی خوره ولی بچم جون نداره. نمی خوام ضعف کنه امشب.

 

عصبانی. کی می گه من ضعیفم حاال چون عسل نمی  از حرفای مامان هم حسابی سرخ شده بودم، هم

 خورم؟

 

 بدو بیا عسل بخور که من زن ضعیف نمی خوا،م تقی به توقی از هوش بره هـــا. -آرسام
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تموم حرفای مامانم یادم رفت، چشام رو بستم یه حرف درشت بارش کنم که گونه م رو مهربون 

کارش باعث شد چشام رو باز کنم و زل بزنم تو بوسید و بعدش دستم رو گرفت تو دستاش. این 

 چشمش.

 

 پرند نمی دونی چقدر خوشحالم که شدی خانوم خونه م. خوشبختت می کنم، قول می دم. -آرسام

 

سینی رو کشید طرف خودش و لقمه می گرفت، منم آروم آروم می جوییدم. خودم باورم نشد ولی 

شد آرسام وسایل رو برد که تو ماشین بذاره و منم تند همه عسل ها رو خوردم. صبحونمون که تموم 

تند آماده شدم. کمی دیر رسیدم، دم در آرسام من رو بوسید و گفت ظهر برای هر سه تاییمون 

خودش نهار می آره. وسایل هام رو هم گذاشت در آرایشگاه و رفت. فکر می کردم که مهتاب و 

ر خواب خواب بود و زیر لب فقط به خودش فحش ساغر هم نیومدن اما جفتشون اومده بودن. ساغ

می داد، جوری که من و مهتاب مرده بودیم از خنده. اما خانوم سعیدی چیزی گفت که برق از کله 

 سه تامون پرید. به یکی از اتاق های آرایشگاه اشاره کرد و گفت برید تو اتاق موم.

 

 خدایــا. موم، اول صبحی؟ من که ضعف می کنم از درد.

 

 من نمی خوام موم بندازم. -ساغر

 

 مگه می شه؟  -پرند

 

 چرا نشه، نمی خوام. حوصله درد ندارم. -ساغر

 

 خانوم سعیدی که حرف ساغر رو شنید با خنده اومد طرفش.

 

بلند شو عروس خانوم، ناز کردن مال امشبه نه االن. خوشگل هستی می خوام  -خانوم سعیدی

 خوشگل تر هم بشی.

 

 ساغر هیچی نمی گفت، فقط با چشایی ور قلمبیده بهش نگاه می کرد.

 

خانوم سعیدی دست ساغر رو گرفت و بردش، ما هم پشت سرش راه افتادیم. تو اتاق تقریبا هفت تا 

تخت بود که هر کدوم با پرده از هم جدا شده بود، پرده ها همه کنار زده شده بودن. خانوم سعیدی 
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ش و هرکدوممون رو گذاشت روی یه تخت و رفت بیرون. ساغر هم همین پرده ها رو زد سرجا

طوری داشت غر غر می کرد. بعد از چند دقیقه، یه چند تا خانوم اومدن داخل مثل این که دو تاش 

عروس بودن و بقیشون هم می خواستن موم بندازن. این که چقد ساغر جیق و ویق کرد و من و 

ما هر طوری بود باالخره تموم شد. تموم تنم سرخ شده بود، فقط مهتاب چقد درد کشیدیم بماند ا

دعا دعا می کردم بازوم جوش نزنه؛ چون بقیه دستم رو خودم قبال زده بودم. تا ظهر نصف 

آرایشمون تموم شده بود، جالب این بود که همه چیز دقیق و حساب شده بود. آرسام بهم زد و گفت 

وما رفت و برامون آوردش و یه اتاق رو بهمون نشون داد که بریم دم دره و نهار آورده. یکی از خان

اونجا. تا حاال اتاق به این تمیزی ندیده بودم. نهارمون دو دست جوجه و یه دست کباب بود، با خودم 

فکر کردم چرا آرسام همه رو یکی نخریده که ساغر گفت اینطوری بش نگاه نکن من جوجه نمی 

 خورم.

 

 قبال می خوردی. وا، تو که -پرند

 

 حاال نمی خورم. -ساغر

 

 آخ تو چقد لوس شدی از وقتی که عقد کردی. -پرند

 

 لوس خودتی. -ساغر

 

 بابا لوس منم، بی خیال. -مهتاب

 

نهار خیلی بهمون چسبید و بعدش فورا رفتیم که آرایشمون رو تموم کنن. همون طوری که قول داده 

خانوم سعیدی از پنجره نگاه کرد و گفت که سه تا دوماد خوشگل و  بود راس ساعت پنج تموم شد.

خوشتیپ پایین ایستادن و یه چشمک به سه تامون زد. به نوبت، اول مهتاب، بعد ساغر و بعدش هم 

من رفتم بیرون و هر کدوم سوار ماشین خودمون شدیم و به سمت آتلیه رفتیم. آخراش دیگه من 

رو جمع کردم و گفتم بسه دیگه، من عکس نمی خوام. آرسام هم به واقعا کم آورده بودم، دامنم 

سمتم اومد و من رو کشید تو بغلش و بوسید و عکاس همون موقع از فرصت استفاده کرد و عکس 

 گرفت. به این میگن شکار لحظه ها!
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 همون طوری که آرسام گفته بود، تاالر از سه تا سالن تشکیل شده بود. وقتی که وارد شدیم

مستخدیمن اون جا ما رو به سالن خودمون راهنمایی کردن، با اینکه خیلی خسته بودم اما تا تونستم 

رقصیدم. مگه آدم چند بار عروسی می گیره! موقع شام از خستگی زیاد هیچی دلم نمی خواست ولی 

 .یبه زور فیلم بردار چند تا لقمه خوردم اون که رفت بیرون گفتم آخیش و ولو شدم رو صندل
 

 بخور دیگه. -آرسام

 

 گرسنه نیستم. -پرند

 

 بی خود، باید بخوری. -آرسام

 

 زوره؟ نمی خوام. -پرند

 

آرسام غذا رو می کرد تو قاشق و با شوخی و خنده سعی می کرد اون رو بفرسته تو معدم، منم به 

 زور می خوردم.

 

 وام امشب غش و ضعف کنی.بخور که به قول مامانت باید تقویت شی. نمی خ -آرسام

 

با این حرفش غذا پرید تو گلوم و بد جوری به سرفه افتادم، آرسامم نوشابه ریخت توی لیوانم و 

 آروم می زد پشت کمرم.

 

دیگه مجبورم نکرد چیزی بخورم و من تا پایان شام به امشب و ترسی که از حاال توی جونم افتاده 

 بودم فکر می کردم. 

 

از همه خداحافظی کردم، فقط مونده بود مامانم. خودم رو انداختم تو بغلش، نمی آخر مجلس 

خواستم گریه کنم اما وقتی صدای گریه اون بلند شد اشکای منم سرازیر شد. آروم در گوشم گفت 

از هیچی نترس مادری، من امشب تا صبح بیدارم اگه اتفاقی برات افتاد بم زنگ بزن. من رو از 

 و آهسته تر گفت:خودش جدا کرد 

 

 نمی ترسی که.. -مامان
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با این حرفش دوباره سیل اشکام جاری شدن، به زور ازش دل کندم. تو ماشین هم مدام گریه می 

کردم، نرفته دلم برای مامانم تنگ شده بود. آرسام هم سعی می کرد آرومم کنه. به خونه که 

شین رو پارک کنن و وسایل رو ببرن. ماهم توی رسیدیم من و مهتاب و ساغر پیاده شدیم تا مردا ما

البی نشستیم. به صورت مهتاب و ساغر نگاه کردم، صورت اونا هم خیس بود. در حالی که دماغم رو 

 می کشیدم باال گفتم:

 

 شما ها چرا گریه می کنین؟  -پرند

 

 خیلی دلم می خواست مامانمم بود ولی حیف. -مهتاب

 

 وش گرفتمش که باعث شد گریه ش بیشتر بشه. بعدش از ساغر پرسیدم:دلم براش سوخت، تو آغ

 

 تو هم به خاطر مامانت؟  -پرند

 

 نه خب، مرگم مامانم که بیخ ریشمه. مطمئنم صبح زود اینجاست. -ساغر

 

 پس چی؟  -پرند

 

 یه ذره خودش رو به ما نزدیک تر کرد و گفت:

 

 ی شما ها نمی ترسید، انقد مامان مامان می کنین؟ بچه ها من مث سگ ترسیدم، خدای -ساغر

 

 هم من، هم مهتاب رفتیم تو خودمون. ترس رو از چشم های مهتاب هم می تونستم بخونم.

 

آرسام و افشین و پارسا هم اومدن و ما هم بلند شدیم و دنبالشون راه افتادیم، درِ واحدهامون، مردا 

 ه رو نگاه می کردیم. ساغر اومد کنار من و در گوشم گفت:به هم تبریک می گفتن و ما هم همدیگ

 

پرند، بیا یه امشب من رو تو خونت راه بده، به جون خودم میرم تو یکی از اتاقا و تا صبح  -ساغر

بیرون نمی آم. از حرفش ریسه رفتم از خنده، جوری که مهتاب هم از خنده من خندش گرفت. 

ن جمله که بیا بریم، خسته ان، رفت سمت واحدشون. بعد از افشین اومد دستش رو گرفت و با ای

آرزوی خوشبختی برای همدیگه، هر کدوم رفتیم داخل. صندلم با یه بند کوچیک به پام چسبیده 

بود، خم شدم اون رو باز کنم اما آرسام جلوی پام زانو زد و بازش کرد و تو یه حرکت من رو گرفت 
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روی تخت. اتاقمون محشر شده بود، سر تا سر اون شمع بود و  توی بقلش و برد توی اتاق و گذاشت

روی تختمون پر بود از گل های پر پر شده که هر کدوم یه رنگ بودن. من محوشون شده بودم، 

 جوری که حتی یادم رفت کجام.

 

 چطوره؟  -آرسام

 

 محشره، ممنونم. -پرند

 

 قابل خانومم رو نداره. -آرسام

 

رو روشن کرد و اومد لبه تخت نشست. آب دهنم رو قورت دادم و بش نگاه آرسام رفت کولر 

 کردم. کتش رو در آورد و اومد کنارم نشست.

 

 مو یا لباس؟  -آرسام

 

 ها؟  -پرند

 

 اول موهات رو باز کنم یا زیپ لباست رو. -آرسام

 

گیره ها رو از موهام باز  با گنگی نگاش کردم، اونم سرم رو گذاشت رو سینه ش و آروم، دونه دونه

کرد. آغوشش بم آرامش خاصی می داد، سرم رو تو گودی سینش فرو کردم و چشام رو بستم. بازم 

دلم گرفت، بغض کردم، به اشکام اجازه دادم بریزن و اونقدر گریه کردم که لباس آرسام خیس 

 شد.

 

 پرند، داری بازم گریه می کنی؟  -آرسام

 

 گرفت و بهم زل زد.چونه م رو با دستش 

 

عشقم، نترس. از من نترس. گریه تو من رو دیوونه می کنه، به شرفم قسم اذیتت نمی کنم.  -آرسام

 قول می دم.
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حرفاش آرومم کرد، اشکام رو پاک کردم و رفتم گونه ش رو بوسیدم. اونم خوشحال شد و من رو 

 در گوشم گفت اجازه هست؟ بوسید و بعدش من رو برگردوند جوری که پشتم بهش بود و 

 

 منم برگشتم سمتش و با یه لبخند جوابش رو دادم و اونم آروم زیپ لباسم رو باز کرد..

 

 

 

 پایان
 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «
رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنيد رمانسراخارجی به 


