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 پانی مقدم -عشق فلفلی 
 

 فصل اول.....
 
 
 

با اشاره چشم از صبا خواستم بلند شه...اونم بي هيچ حرف بلند شد و نشستم کنار 
سوگل.دستمو دور شونش حلقه کردم .سرشو گذاشته بود روي ميز و زار زار اشک 

 سوگل اين امتحان اونقدر هم مهم»ميريخت...دهنمو بردم نزديک گوشش و گفتم:
 «نيست که تو داري براش گريه ميکني.....

 
 _چي چي رو مهم نيست.....گفت تو معدل تاثير داره.

 
 _هنوز اول ساله جاي جبران هست...

 
 _واي تيام تو که مثل من گند نزدي پس حرف نزن.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق فلفلی

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

3  

 

 
سرمو عقب اوردم سعي کردم ناراحت نشم....اروم سرشو باال اورد تو چشماي قهوه اي 

 قرمز شده بود نگاه کردم و گفت:ببخشيد.... تيرش که
 

 _برو بابا.
 

تيام...تو »همديگه رو بغل کرديم و اون همانطور که دماغشو ميکشيد باال گفت:
 «تاحاال تک اوردي...نياوردي نميدوني من چه دردي دارم

 
 «دبيرستانه و تک اوردنش»دستمو الي موهاي خرمايي پر پشتش کردم و گفتم:

 
 وونه._دي

 
سرشو از روي شونم برداشت که در با يک حرکت باز شد و شيدا و باران هم اومدند 

 تو....با صداي بلند خوندند:
 

 گريه نکن زار زار...
 

 ميبرمت بازار...
 

 ميفروشمت دوهزار...
 

 دوهزار قديمي....
 

 به زن عباس قلي....
 

 ميخرم ازش يک بطري...
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رف سوگل اومدن.....و مشغول بهم ريختن موهاش شدن اونم با جيغ و با خنده به ط
 اعتراض ميکرد......

 
نفر روي يک نيمکت و نزديک بود من  4وقتي اون دوتا هم درکنار ما نشستند شديم 

 از اين طرف بيوفتم.....
 

بچه ها قراره امروز حسام بياد دنبالم...دوست دارم شماها هم »باران:
 «..سليقمو ببينينببينينش......

 
سليقه تو که معلومه ...يا يک مرد چاق و شکم گنده و کچل و قد »شيدا با خنده گفت:

 «کوتاه ...يا يک پسرک جفاد)جواد(هست با موهاي کفتري و شلوار کردي..
 

 «خيلي بيشعوري شيدا.»باران:
 

 شيدا:نظر لطفته.
 

ي ميخواي به اين زودي عروس باران.....يعني جدي پدر مادرت موافقن؟يعن»من:
 «شي؟

 
 _نه به اين زودي زود....حاال نامزد بشيم....بعد کنکور ديگه...

 
 «اخر قضيه اشناييتونو برام تعريف نکردي»شيدا:

 
 باران:طوالنيه يک وقت مناسب االن زنگ ميخوره..

 
 «پيچوندنت تو حلقم»شيدا:

 
 «پاشين بينم پرس شدم»سوگل:
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يد عادت کني به پرس شدن...دو روز ديگه ميري خونه شوهر...مادر شوهر با»شيدا:
 «مياد ميشينه روت حرف نبايد بزني

 
 «حاال کسي نميخواد بره خونه شوهر.»سوگل:

 
 «چرا من ميخوام»باران با جيغ گفت:

 
باران و شيدا از روي صندلي نيمکت بلند شدند و به نيمکت بغلي رفتن.منم رفتم روي 

 کت جلويي و صبا اومد کنار سوگل.نيم
 

ميزه دوم ميشستم.....زنگ خورد و بقيه دانش اموزان وارد کالس شدند......غزل 
 کنارم مينشست..دختر خوبي بود ولي کمي تنبل.

 
اون زنگ حسابان داشتيم.....معلم مردي قد بلند و با هيکلي ورزيده که عشق خيلي 

....هر وقت او وارد کالس ميشد..هوش و از بچه ها به خصوص شيدا شده بود.
 حواس همه ميپريد.....با صداي تقه در همه درجاي خود نشستند

 
وارد کالس شد بدون نگاه به بچه ها به سمت ميزش رفت.کيفش را که مطمئن بودم 

چرم اصل هست رو روي ميز گذاشت و زير چشمي همه ي بچه ها رو نگاه کرد.و 
يره ماند..چشمم به حلقش خورد که توي دستش برق بيشتر از همه روي شيدا خ

ميزد....يک حلقه تقريبا ساده و شيک.يعني ازدواج کرده....پس چرا تا هفته پيش 
دستش نميکرد......نگاهم به سمت شيدا کشيده شد اونم انگار متوجه حلقه شده بود 

 چون اخماش رفت تو هم....قيافش بامزه شده بود.
 

 «اقا مبارک باشه شيرينيش کو»خر کالس داد زد و گفت:يکي از بچه ها از ا
 

اينبار همه بچه ها چشمشون به دست اقاي يوسفي خيره ماند و شروع کردن به 
 دست زدن....
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 اقاي يوسفي:بسه اينجا کالس درسه نه مجلس عقد کنون.
 

 يکي ديگه از بچه ها:اقا ما که مجلستون نبوديم بزارين اينجا خوش باشيم.
 

اقاي يوسفي ناگهان به سمت من چرخيد و گفت:شکيبا....برو مسئله هاي امتحان 
 هفته پيش رو حل کن.

 
 _من ؟

 
 _شکيبا ديگه اي هم هست؟...

 
 _نه.

 
 _پس پاشو .

 
برگه رو از توي کيفم کشيدم و بلند شدم مانتوم رو صاف کردم و رفتم پاي 

 روع کردم به حل مسائل....تخته......ماژيک مشکي رو برداشتم و ش
 

*** 
 

با صداي زنگ ...صداي جيغ بچه ها هم رفت هوا...کيفمو برداشتم و رفتم سر ميز 
 «ديدي ترشيدم تيام»شيدا...قيافشو به حالت مسخره اي ناراحت کرده بود و گفت:

 
 _خجالت بکش دختر.

 
 «چه حلقه ي خوشگلي داشت.»سوگل:

 
 شيدا:خفه شو.
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 چپه شو.سوگل:
 

 _بچه ها بياين ديگه......
 

 سوگل و شيدا و باران همراه من به دم در رفتيم....
 

 شيدا: اق داداش اومدن...ديگه من برم.
 

 شاهين جلو اومد و بلند گفت:سالم.
 

همگي سالم کرديم و شيدا سريع خداحافظي کردو رفت...سوگلم همراه سرويسش 
موند و منم پياده رفتم....هوا گرم بود و پياده روي  رفت و باران هم منتظر حسام

 ادمو کالفه ميکرد.کولمو انداختم روي دوشم و رفتم به خونه.
 

 مسافت خونه تا مدرسه کم بود ولي خيلي پيچ در پيچ بود...
 

من تيام هستم...تيام شکيبا....دختري قد بلند و تقريبا خوش اندام....البته بقيه اينو 
شکم و پهلو ندارم.....صورت فوق معمولي دارم...دوتا چشم مشکي نه ميگن چون 

خيلي بزرگ و نه خيلي کوچيک و دماغ و دهن متوسط...رنگمم که گندميه..نه 
سال دبيرستان  3خوشگلم نه زشت....از خودم راضيم.........وضع درسام...در اين 

 رسيدم به خونه...نداشتم......يک برادر دارم به اسم فرهاد..... 61نمره زير 
 

کليد رو کردم داخل قفل و وارد شدم....صداي دعواي مامان و بابا کل خونه رو 
برداشته بود....حياط بزرگ و با صفايي داشتيم....خاطرات کودکيم هم فت و فراوون 
بود رفتم داخل خونه در اتاقشون بسته بود و صداي جيغ و داد مامان ميومد.فرهاد 

 مبل و درحال فوتبال نگاه کردن بود. هم نشسته بود روي
 

 _سالم.
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 _سالم.
 

 _مگه امروز دانشگاه نداشتي.
 

 _حالش نبود.
 

 _به خدا اين ترم ميوفتي فرهاد.
 

 _مهم نيست.
 

 _خجالت بکش.
 

 _فکر کن کشيدم که چي؟
 

 _فري حالت خوب نيست.
 

 اتاق من کنار اتاق مامان اينا بود.رفتم داخل اتاقم جنگ اعصاب هنوز ادامه داشت...
 

نديدي اون زن داداشت چطوري لباس ميپوشه....همه لباساش باالي »مامان با داد:
تومني براي يک مانتو ميخوام بهم  05تومنه اون وقت من يک  155....055

 نميدي.....عجب زمونه اي .
 

رم تو اين گروني از تومن ميگي 355_زري خانم.....من يک کارمند سادم.....ماهي 
 تومن برات بيارم. 05کجا 

 
هرروز يا يک روز درميون اين جنگ برپابود ...و هميشه هم بابا کنار ميومد.تازگي ها 
توقعات مامان داشت زياد ميشد و بابا از پسش برنميومد...فرهاد هم به مامان رفته 

 بود کارنميکرد و پول ميخواست..
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 باس راحتي پوشيدم که تلفن خونه زنگ خوردلباسامو در اوردم و يک ل
 

با اين سر و صداها ...هيچکس صداي تلفن رو نميشنيد...از زير خروار ها لباس 
 پيداش کردم..شماره خونه عزيز جون بود.

 
 _سالم 

 
 _سالم تيام جان خوبي مادر؟

 
 _مرسي..شما خوبين؟عمو خوبن؟

 
 ؟بابا خوبه؟_خوبن مادر...فرهاد خوبه؟مامان خوبه

 
 _اره همه خوبن...

 
 _سر نميزني به ما ديگه.

 
 _مدرسه ها شروع شده و درس ومشق نميزاره.

 
 _نکه تو تابستون خيلي ميومدين.

 
 _عزيز جون...تيکه نندازين فداتون بشم ميدونيد که دليلشو...

 
 عزيز اهي بلند کشيد و گفت:امشب يک سر بياين اينجا...

 
 چي؟_براي 

 
 _خونه مادربزرگ رفتن هم سوال داره.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق فلفلی

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

1 0  

 

 _نه عزيزجوني..منظورم اينه کسي هم اونجاست.
 

 _همين خودموني ها.
 

 _عزيز ميدوني که مامان من زن عمو رو ببينه عصبي ميشه.
 

 _وقتي بفهمه کي داره مياد عصبي نميشه.
 

 _کي مگه قراره بياد.
 

 منتظرتونم. 9ساعت _ديگه من برم کارامو بکنم.شب 
 

 _خداحافظ .
 

 _خداحافظ.
 

يعني کي قرار بود بياد....سر و صداها خوابيد....از اتاق رفتم بيرون مامان با 
 خوشحالي در حال سرخ کردن گوشت ها بود باباهم روي مبل کنار فرهاد نشسته بود.

 
 _سالم بابا.

 
 _سالم عزيزم.

 
 مامان:کي اومدي ؟

 
 يم ساعتي ميشه._سالم.ن

 
 _پس بيا کمک غذا درست کن

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق فلفلی

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

1 1  

 

 _چشم.
 

با اينکه از خستگي داشتم ميمردم رفتم داخل اشپزخونه و مشغول درست کردن 
 ساالد شدم بعدشم بقيه غذا رو درست کردم و سفره انداختم.همه نشستن پاي سفره.

 
 من:عزيز جون زنگ زد و گفت امشب بريم خونشون.

 
 ونشون بوديم که.مامان:ديشب خ

 
با اينکه مامان از خونواده ي بابا بدش ميومد ولي عزيز جون استثنا بود و عاشقش 

 بود.
 

 بابا:ميگفتي هر شب که زحمت نميديم.
 

 من:گفتن همه خودموني ها هم ميان.
 

 _اگه اون پري گور به گوري هم باشه که من نميام.
 

 بابا:زري.!
 

 کسي هست که اگه بفهمين کيه حتما مياين.من:عزيز جون گفت يک 
 

 مامان:کي؟
 

 من:نميدونم.
 

بعد از تموم شدن غذا ظرف ها رو بردم توي اشپزخونه و مشغول شستن شدم.بقيه 
هم رفتن خوابيدن بعد از تموم شدن ظرفهابه اتاقم رفتم و شروع کردم به درس 

ين نشده بود ولي بايد از همين خوندن.اولين هفته از ماه ابان بود.....درس ها سنگ
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و  7درس خوندم و بعدش هم رفتم حموم...ساعت  1اول شروع ميکردم تا ساعت 
 نيم بود که مامان گفت حاضرشم.....

 
مانتو خاکستريم رو همراه شلوار لي و شال مشکيم سرم کردم و رفتم دم در مشغول 

مامان خريدمشون پوشيدن اديداس هايي که مطمئن بودم تقلبيه و به اصرار 
 شدم...فرهاد هم اومد کنارم نشست و مشغول کفش پوشيدن شد.

 
 _چرا کتوني ميپوشي.؟

 
 _ميخوام برم فوتبال.

 
 _مگه خونه عزيز نمياي؟

 
 _نه حسش نيست.

 
 _حتي اگه مرواريدهم باشه؟

 
 _اونا که نميان.

 
 _شايد اومدن.

 
 د و گفت:بگوجون من؟فرهاد دست از بستن بندهاي کفشش کشي

 
 _چرا قسم بخورم...

 
فرهاد کفشاشو دراورد و انداخت اونطرف و کفش اسپرتاشو در اورد از کارش خندم 

 گرفت وقتي خندمو ديد اونم خنديد و لپمو کشيد و گفت:عشقمي.
 

 _من يا مرواريد؟
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 _هردوتون.

 
ومد ولبه پله نشست و باداد از جا بلند شدم...و رفتم لب حوض نشستم اونم دنبالم ا

 گفت:بيا مامان ديگه.
 

سانتي شو که از  65مامان روسري ساتنشو روي سرش صاف کرد و کفش هاي پاشنه 
بدترين جنس بود رو پاش کرد.از نظر مالي وضعمون بد بود ولي مامان هميشه سعي 

فتم رداشت بگه ما خيلي با کالسيم.با صداي بوق ماشين از لب حوض بلند شدم و 
سمت در ...درو باز کردم که چشمم به پرايدمون خورد...نورش افتاده روي 

 صورتم.دستمو جلوي چشمم گرفتم و رفتم سمت ماشين درو باز کردم و گفتم:سالم .
 

 _سالم .بازم دير اومدم؟
 

 _نه...خيلي هم به موقع اومدين.
 

 _اميدوارم نظر مامانتم همين باشه.
 

زدم و همون موقع مامان سوار شد.کيفشو گذاشت روي پاش و لبخندي به بابا 
 گفت:اين نورتو خاموش کن چشمم کور شد.

 
 بابا:اگه خاموش ميکردم که جلوي پاتونو نميديدن.

 
 فرهاد سوار شد و رفتيم به طرف خونه عزيز.

 
 خونه عزيز نزديک حرم )حرم امام رضا)ع((بود...و از خونه ما تا اونجا خيلي راه

دقيقه اي تو راه بوديم و غر غرهاي مامان رو تحمل کرديم تا رسيديم.بابا  40بود......
ماشينو يک کوچه عقب تر پارک کرد و پياده رفتيم به سمت خونشون. مامان با ديدن 
ماشين آزراي عمو اينا فحشي به انها داد واخماش رفت توهم و زنگ زديم....عزيز تند 
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...با اينکه نزديک حرم بود ولي از آپارتمان هاي شيک و درو باز کرد و رفتيم داخل
لوکس بود...عمو اينو واسه ي عزيز خريده بود به عنوان هديه روز مادر..چون هم عزيز 

 راحت باشه هم نزديک حرم...طبقه اول بود و ماهم از اسانسور استفاده نميکرديم...
 

جمعيت زيادي که داخل بودند  مامان به در زد و وارد شديم....صداي همهمه خبر از
ميکرد..خوبه عزيز گفت خودموني ها...اول که عزيز جون دم در ايستاده بود.....يکي 

از عادت هاي خوبشون اين بود که مهمون ميومد چه غريبه چه اشنا ميومدن دم 
در..بابا رفت داخل..عزيز جون بغلش کرد و سريع از بغلش درش اورد و مامان را در 

و بووسه اي بر پيشونيش زد و بعدش هم فرهاد و من....عزيز جون  اغوش گرفت
قدش از من خيلي کوتاه تر بود و من تا کمر بايد خم ميشدم....بوسه اي به گونه 

گوشتي اش زدم و اون هم سرمو بوسيد....کنار عزيز عمو سعيد ايستاده بود.....قد 
بابا اخالقش عالي بود  بلندي داشت و ريش بلند....قيافه جالبي نداشت ولي مثل

باهم دست داديم .کنار عمو زن عمو پريچهره ايستاده بود ...قيافش دمغ شده بود 
معلوم بود باز مامان بهش تيکه انداخته.....زن عمو واقعا زن مهربوني بود ولي يک 

اخالق بد داشت که زيادي پز ميداد...با اونم دست دادم.کنار زن عمو عمه سميرا 
هفته بود عمه رو نديده  2ساله ازدواج کرده.... 6سالشه و تازه  30..ايستاده بود 

 بودم چون اونا مسافرت بودن....عمه رو بغل کردم و مشغول بوس و ماچ.
 

 هفته که نبودم عمه قربونت بره.. 2عمه:چه بزرگ شدي تو اين 
 

 _خدانکنه ...خوش گذشت؟
 

 _جاي شما خالي.
 

 _شوهر به جاي ما.
 

بيشگوني از پهلوم گرفت ....کار هميشگيش بود....در کنار عمه فرزاد شوهرش  عمه
ايستاده بود...دکتر عمومي بود...اخالقش درحد تيم ملي بد بود.....اه اه...با سر 

سالش بود ولي  35جواب سالممو داد ..کنار فرزاد بد عنق عمو سهيل ايستاده بود...



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق فلفلی

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

1 5  

 

بزرگ توي شانديز داشت که هميشه ما رو هنوز ازدواج نکرده بود...يک رستوران 
مجاني مهمون ميکرد.عمو مردانه گونمو بوسيد .کنار عمو ...مرواريد ايستاده بود قبل 

اينکه مرواريد رو بغل کنم.نگاهم به سمت فرهاد چرخيد که جلوتر بود و داشت با 
 بقيه سالم و عليک ميکرد..لپاش گل افتاده بود و نيشش باز بود...

 
 تيام جان. _سالم

 
 دوباره چرخيدم سمت مرواريد.دختر خوبي بود.هم از نظر اخالق هم قيافه.

 
صورت کشيده اي همراه ابروان پيوسته و دو تا چشم عسلي درشت و بيني قلمي و 

سالش بود و ترم اول پزشکي...بغلش کردم بوسش  69لبان برجسته خوش فرم....
 کردم.

 
 _خوبي مرواريد ؟

 
 ..مرواريد هميشه لبخند ميزد و اين صورتش رو جذاب تر ميکرد.._ممنون.

 
ساله و  35کنار مرواريد هم مهدي ايستاده بود ..اونم دبير فيزيک بود و 

 مجرد....خيلي بد اخالق بود و وقتي شوخي ميکرد ادم حالش بهم ميخورد...
 

 بعد از اونم فاميل هاي دور که خودم خوب خوب نميشناسمشون.
 

خالصه بعد از سالم و احوال پرسي با کسايي که حتي يکبار توعمرم نديدمشون 
 ...ميرم داخل اشپزخونه..عمه نشسته و داره ساالد درست ميکنه...

 
 _کاري نيست؟

 
 _چرا تيام جون....همون سيني چاي رو ميبري ...مرواريد پيش دستي برد.
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 _چشم.
 

با هزار زحمت...رفتم بيرون از گوشه ي سالن  سيني چاي رو برداشتم ...سنگين بود
 شروع کردم...حاال خدا را شکر همه جا رو صندلي چينده بودند و نياز نبود خم شم...

 
اولين نفر که نميدونم کي بود رد کرد و گفت نميخوره..نفر بعدي.کوروش اقا بود که 

ز المان برگشته سال را داشت ... بچه هاش تازه ا 15ميشد برادر زاده عزيز جون 
بودند و به علت مريضي زن کوروش خان همه پاشدن اومدن مشهد پابوس امام 

 رضا....استکان چاي رو برداشت و گفت:شما بايد دختر اقا سعيد باشي درسته؟
 

 _نه من دختر اقا سينام.
 

 _واقعا؟
 

 به مرواريد اشاره کردم و گفتم:اون دخترعمو سيناست.
 

 _پس تو تيامي.
 

تعجب کردم که بشناسم.يکدونه قند برداشت و روبه يک خانمي که کمي ازش دورتر 
 نشسته بود گفت:هستي خانم.....اين تيامه.

 
زن هيکل ريزه ميزه اي داشت....ابتدا اخمي کرد و سپس لبخند زد و گفت:بيا اينجا 

 ببينم.
 

د فاصله نشسته بودنگيج شده بودم..اينا چي ميگفتن.به اون چند نفري که در اون 
 چاي رو تعارف کردم و رفتم طرف زني که انگار اسمش هستي بود

 
هيکلش خيلي ريزه ميزه بود فکر کنم نصف صندلي هم برايش کافي بود....خودشو 

 کوچيک تر کرد و گفت:بشين دخترم.
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 _اذيت ميشين.

 
 _بشين.

 
کلفتي که من پام بود نشستم کنارش .دست سردشو گذاشت روي پام.با اون شلوار 

ساله کنارش نشسته بود و  25بازم سردي دستش حس ميشد.دختري جوون تقريبا 
با کنجکاوي به حرف هاي ما گوش ميداد با اينکه صورتش اون طرف بود معلوم بود 

 به حرف هاي ما گوش ميده.
 

 هستي گفت:خب تيام خانم شما بايد پيش دانشگاهي باشين درسته؟
 

 م._نه من سوم
 

 _وا به من گفتند شما پيشيد.
 

 لبخندي زدم و گفتم:ببخشيد کي گفته؟
 

 _بماند.چه رشته اي ميخوني حاال؟
 

 _رياضي.
 

 _پس خانم مهندسي ميشي؟
 

 _هرچي خدا بخواد.
 

به دختر کنارش اشاره کرد و گفت:اينم پونه دختر من حسابداري ميخونه ..دانشگاه 
 يگه هم بايد برگرده تا عقب نمونه.تهران...دو سه روز د

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق فلفلی

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

1 8  

 

 دستمو دراز کردم و گفتم:خوش وقتم
 

 لبخندي زد که گونه هاش چال افتاد.و گفت:منم همينطور.
 

 دوباره سرجام نشستم و سکوت بر قرار شد...
 

 دختر رو داريد؟ 6گفتم:شما همين 
 

 تا پسر يکي از يکي بهتر دارم. 2_نه 
 

ادامه داد:يکي شون پژمان هست که رفته سر خونه زندگيش و  لبخندي زدم و اون
 يک فرشته ي کوچولو به اسم فربد دارن.

 
سالش تموم ميشه.اونم  20سرمو تکون دادم و ادامه داد:اون پسرمم پارسا داره 

 مهندس برق.
 

 هميشه وقتي حرف درس ميشه من مشتاق ميشدم.
 

 _چه دانشگاهي؟
 

 اي فوقش مياد دانشگاه فردوسي مشهد._ليسانسشو گرفته بر
 

 _دانشگاه قبليشون چي بوده؟
 

 _نميدونم واال..ازش ميپرسم.
 

سرمو تکون دادم انگار چه قدر برام مهم بود.لپهاش گل افناد و گفت:دخترم تو تاحاال 
 درباره ي ازدواج فکر کردي؟
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 چه ربطي داشت.
 

 _نه.
 

 _نميخواي بهش فکر کني.
 

 سالمه. 67هنوز  _من
 

 شدم پژمان به دنيا اومد.61سالگي عروس شدم. 64_من خودم 
 

 ميخوره. 61_ماشا....االنم بهتون 
 

 لبخندي زد و من گفتم:من ديگه برم به کارام برسم ببخشيد.
 

 _خواهش ميکنم دخترم.
 

 بلند شدم و رفتم به سمت اشپزخونه که مامان صدام کرد ..چرخيدم 
 

 ه؟_بل
 

 _هيچي مرواريد جان اومد.
 

 چرخيدم و رفتم تو که يک دفعگي خوردم به يک نفر.
 

رفتم عقب يک پسر تقريبا خوش اندام و خوش قد و باال...دوتا چشم درشت و 
 کشيده ميشي.قلبم داشت ميومد تو دهنم اين ديگه کي بود.....

 
 پسر:ببخشيد ترسوندمتون...
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 خند خشکي زدم و گفتم:خوا....خواهش ...ميکنم....شما؟داشتم سکته ميکردم.لب
 

 _من نوه کوروش خان هستم اگه بشناسيد.
 

 يعني نوه برادرزاده عزيز جون.....چه پيچيده.
 

 _بخشيدين؟
 

 _از دستي که نبود.اشکالي نداره.
 

 لبخندي مسخره زد و گفت:من کارد پيدا نکردم براي مامان ميخواستم.
 

 الن..._بله ا
 

رفتم سمت کمد يک کارد ميوه خوري برداشتم ودادم دستش اونم سريع رفت بيرون 
و داد به زني که دقيقا مقابل اشپزخانه نشسته بود.زن کارد را گرفت و غر غر کرد.ظرف 

 شيريني رو برداشتم و رفتم بيرون ازهمون رو به رو شروع کردم.
 

 برداشت زير چشمي نگاهم کرد و گفت:شما؟
 

 _تيامم
 

 دختر کنار دستي زن که قيافه بچه گانه اي داشت گفت:مامان پس اين تيامه.
 

 لبخندي زدم و شيريني را روبه او گرفتم.
 
 من سيرم.-
 

 _بفرماييد يکدونه اشکال نداره.
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 دختر چشم و ابرويي باال انداخت و گفت:گفتم که نميخوام.

 
و برگشتم که به کسايي که اونطرف بودن تعارف  صاف شدم ..اب دهنمو قورت دادم

کنم که مرواريد اومد جلو و خورديم بهم و ظرفي که دست مرواريد بود افتاد روي 
زمين و خوشبختانه نشکست و قندها روي زمين ريخت....مرواريد که انگار شکه شده 

 بود يک نگاه به من انداخت و من گفتم:ببخشيد.
 

لب گفت و نشست روي زمين و شروع کرد به جمع کردن  خواهش ميکنم يواشي زير
 قندها .

 
 قسمت سوم.

 
 خم شدم که کمکش کنم که يکدفعگي فرهاد پريد جلوم.

 
 _من جمع ميکنم تو برو.

 
 _خب کمک ميکنم.

 
 با دست اروم هلم داد عقب و گفت:برو بينم.

 
ز کوروش خان شروع کردم کنار لبخندي زدم و با ظرف شيريني به سمت بقيه رفتم.....ا

 او زني ُمِسن نشسته بود با هيکلي درشت.
 

 _بفرماييد.
 

 با دستهاي لرزان برداشت و گفت:ممنون .
 

 _خواهش ميکنم.
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 روبه مرد کنارش گفت:کوروش اين کيه؟

 
 _تيام.نوه ي محترم.

 
 _وا....دختر سعيد؟

 
 _نه دختر اقا سينا.

 
 سالش بود. 8.....7سال ديديمش  65_اوا اين که 

 
 _بزرگ ميشن ديگه.

 
 زن دوباره روبه من شد و گفت:تو ميخواي خانم شي؟

 
 _جان؟

 
جا خوردم....يعني چي منتظر بقيه حرفاش نشدم و به بقيه مهمونها رسيدم...کال بين 

 تا پسر جوون بود ...دوتا هم 3تا دختر جوون و  3همه کسايي که اومده بودند.
بچه.يکي فربد پسر پژمان و يک دختر ديگه که نميدونم کي بود بعد از پذيرايي به 

اشپزخونه برگشتم..مهدي،پسر عموم روي صندلي نشسته بود و مچ پاش رو 
 ميمالوند.

 
 _چي شده؟

 
 _هيچي.

 
 ظرف خالي شيريني رو گذاشتم روي ميز و گفتم:بقيه کجان؟
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 _تو اتاقها.
 

 ديک شدم و گفتم:مطمئني پات چيزي نشده؟يک قدم بهش نز
 

 _اره...اره....چه کنه اي !
 

 به پاش نگاه کردم و با صداي بلند تري گفت:ميخواي دوباره بپرس.
 

و از جاش بلند شد..يک پسر وارد اشپزخونه شد و مهدي بلند شدو گفت:چيزي 
 ميخواي داداش؟

 
که از اشپزخونه خارج بشم که  پسر به سمت مهدي رفت و منم رفتم به سمت در

 مهدي گفت:تو اتاق بزرگن ...الکي دنبالشون نگردي.
 

چرخيدم سمتش هردوشون به من خيره بودند و مهدي يک لبخند گوشه ي لبش 
 بود.

 
 سرممو تکون دادم و رفتم به اتاق بزرگه.

 
امان و مرواريد و عمه سميرا مشغول پهن کردن تشک بودند و عزيز جون داشت با م

 زن عمو پري حرف ميزد.
 

 بالشت ها رو از مروايد گرفتم و روي تشک ها گذاشتم.
 

 مامان:اينا که خيلي پولدارن ...چرا نرفتن هتل.
 

 _ميخواستن برن ولي من نذاشتم...بعد از مدتي بچه هاي برادرم اومدن.
 

 زن عمو:نصف بيان خونه ما..نصفي هم اينجا باشن
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 ي که زياد ميشه..زري خانم شما خونت جا نداره.عزيز:اينطور 

 
مامان:واه ...عزيز جون چي ميگي ما به زور خودمون جا ميشيم بعد مهمون بياريم 

 حرف ها ميزنيد.
 

 عزيز:فقط همين يک شب زري خانم باور کن جا نداريم.
 

 _چيکار کنم خب؟
 

 ميدونستم اين بحث ممکنه به بحث برسه.
 

 ميريم؟_مامان کي 
 

 عزيز:حاال به ايستين شام بخوريد بعد.
 

 من:نه ديگه من فردا امتحان دارم.
 

 _هرجور راحتي مادر.
 

مامان بلند شد و رفت به بابا گفت اونم حاضر شد و بعد از يک خداحافظي طوالني 
 اومديم بيرون.

 
 تااز دم خونه ي اونها تا دم ماشين مامان يکراست غر ميزد.

 
ساعته اونجا نشستم نه دختر اون برادرت نه اون خواهرت يک  3عني چي اخه من _ي

ليوان چاي دست ادم نميدن........براي شامم اومدم اونهمه برنج پاک کن و دم کن 
...اون خواهرت يا زن داداشت يک تشکر کوچيک کردن......من اگه ديگه اينجا کار 
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ه به زور ميشه اي داد بي داد...سوار کردم...من شايد نخوام مهمون بياد خونم مگ
 ماشين شديم.

 
 فرهاد :بابا ضبط رو روشن کن.

 
 مامان:نيازي نيست...

 
تا اونجا هيچ کس حرفي نميزد وقتي رسيديم فرهاد گفت:بابا شما هم فاميلهاتون 

 زياد بودن به روتون نمياوردين؟
 

 بابا:اينکه بدي نداره...
 

 ه بيارم اشکالي نداره.تا بچ 65_پس منم اگه 
 

 بابا با خنده گفت:اگه زنت توانشو داشته باشه چرا که نه.
 

 فرهاد :بابا پس يک زن پر توان برام پيدا کن.
 

مامان يکي پشت گردن فرهاد زد و گفت:خجالت بکش بچه زمان ما اسم عروسي 
 ميومد همه قرمز ميشدن.

 
 ...پسر ها تازه باديم به غبغب ميندازن.فرهاد:ولي اين تبصره ماله دخترهاست ها.

 
 بابا با شوخي گفت:تيام جان توهم شوهر پر توان ميخواي.

 
 مامان با داد:سينا!!!!!!!!!!!!!

 
 اينجور شوخي ها از بابا بعيد بود...
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وارد شديم سريع رفتم تو اتاق و خودمو انداختم روي تخت چوبيم که کنار کمد و زير 
يک اتاق کوچيک که يک کمد بزرگ و دو دره در کنار تخت چوبيش و يک پنجره بود...

ميز وسط اتاق و يک فرش نيم سوخته و يک پنجره بزرگ و يک کتابخونه که پر بود از 
 کتابهاي من.....

 
 تا چشمامو بستم....رفتم به خواب..

 
 ..نمازساعتو کوک کرده بودم.بلند شدم و يک ابي به دست و صورتم زدم . 4ساعت 

 خوندم و و شروع کردم به درس خوندن...
 

و حاضر شدم و بدون صبحونه رفتم  1درس خوندم و اونقدر دوره کردم تا ساعت 
 طرف مدرسه...

 
 همه خواب بودم و من بايد تنهايي ميرفتم.

 
 خيابون ها هم خلوت و هوا سرد..

 
 4قسمت

 
ولي اينم کيف خودشو کيفم روي دوشم بود مثل اين بچه دبستاني ها 

 داشت...پيچيدم توي خيابون اصلي که شيدا و شاهين از جلو دراومدن.
 

 شيدا:سالم حضرت بانو
 

 _عليک سالم خوبين؟
 

 شيدا:مچکريم.
 

 شاهين:سالم عرض ميشه.
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 _اوا سالم.

 
 نديده بودمش ....

 
 شيدا:داداشم الغره وريزه ولي نه اينقدر که نبينيش.

 
 اهي به هيکل شاهين انداختم برعکس خيلي گنده بود.نگ
 

 شاهين:مشکلي نيست..
 

 شيدا:نميگفتي مشکلي بود؟
 

 شاهين:تک و تنها تو خيابون اين موقع صبح اي واي من.
 

 شيدا:داري تور پهن ميکني باز؟
 

 شاهين:فکر کنم داره تور هاي ديشبشو جمع ميکنه.
 

 من:بچه ها.
 

 زار دقت کنه پسري جا نمونه.شيدا:هيس ب
 

 يکي اروم زدم تو پهلوي شيدا که گفت:باشه باشه کارتو انجام بده.
 

داشتيم ميرفتيم که چشممون به يک گدا خورد که روي زمين نشسته بود...اول 
 صبحي چه فعاله.

 
 شاهين:چه چيزهايي هم تو تورش افتاده.....اوه اوه.
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 سرمو پايين انداختم.

 
 دا بازوهامو فشار داد و گفت:دوس جونمو اذين نکن.شي
 

 شاهين:اذيت چيه واقعيته.
 

 هرسه خنيديدم.
 

 .نزديک در ورودي بوديم که دبير فيزيک رو ديديم..اقاي افشار.
 

 شيدا با ديدن اون گفت:يا حضرت عزرائيل خودت کمک کن.
 

 شاهين:کمک چيه بگو کار رو تموم کن.
 

نه....خدايا اين اجنه معلق که افريدي براي چي..مرتيکه چشم اسموني شيدا:خدا نک
 بيشعور.

 
 _شيدا...

 
 شيدا سرشو انداخت پايين و گفت:سالم استاد.

 
 افشار سرشو باال اورد نيم نگاهي به هردومون کردو گفت:عليک

 
شيدا از پشت براش شکلک در اورد و از شاهين خداحافظي کرد و رفتيم داخل 
مدرسه.وارد کالس شديم.شيدا کيفشو از راه دور روي ميز پرت کرد و رفت پاي 

 تخت...گچ رو با صداي بدي کشيد روي تخته.
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صبا بغل دستي سوگل نشسته بود و کتابش روي پاش بود... و يا صداي گچ داد 
 زد:نکن.

 
 شيدا صداشو بچگانه کرد و گفت:دوش دارم.

 
 شود گفت:مسخره .و دستاشو روي گوشش گذاشت...صبا زير لب طوري که شيدا ن

 
زنگ اول فيزيک داشتيم.سوگل که از در وارد شد مثل ابر بهار گريه ميکرد....هرچي 
بهش ميگفتيم هنوز که نمره ها رو نداده گريه براي چي ميکني ولي اون به گريش 

 ادامه ميداد...
 

ه روي او ثابت ماند.کيفش را باال خره استاد وارد کالس شد ..چشم هاي نگران هم
روي ميز گذاشت و کتش را به پشت صندلي اويزان کرد و در جاي خود 

 نشست...نگاهي به دفتر نمره اش انداخت و گفت:برنامه چيه؟
 

 صبا از پشت من بلند شد و گفت:نمره ها رو بدين.
 

 استاد افشار ابروهاي پهنش را باال انداخت و گفت:درسته.
 

نشسته بوديم.غزل بغل دستيم هرزگاهي با استرس به من نگاه ميکرد و همه صاف 
من فقط لبخند ميزدم.هميشه نمره هاي فيزيکم رو گند ميزدم و اگه ايندفعه هم بد 

ساعت شب قبلش درس خوندم.موهامو داخل دادم  0ميشدم بي انصافي بود چون 
له دوري از ما بود و دستامو در هم گره کردم...چشام روي ميز استاد که در فاص

ميخکوب شده بود....استاد ضربه ي ارامي به ميز زد و گفت:خب ...خب...خانما 
 .....نمره ها اصال خوب نبود....

 
 يکي از بچه ها بلند شد و گفت:استاد پايين ترين نمره چند بود؟

 
 2استاد سري تکون داد و گفت:
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اش محکم کرد و از جا بلند شد:يعني دهن همه باز موند..استاد برگه ها رو توي دست

تاشو بلد باشه..همه  2تا سوال اسون فيزيک بايد  25يک دختر سوم دبيرستاني....از 
 سراشونو پايين انداختن.

 
 _خيله خب بسه....

 
 نفر اول خانم....خب معلومه ....مثل هميشه شکيبا.

 
 .68سرمو يک دفعگي اوردم باال استاد لبخند تلخي زد و گفت:

 
 از جا بلند شدم و گفتم:ممنون و برگه رو از دستش گرفتم.

 
 .63بعد از خوندن چند نفر گفت:باران بهادري 

 
 باران چنگي به صورتش زد و برگه را کشيد که نصفش پاره شد.

 
 _صباشيرزاد

 
 _بله.

 
_64 
 

 جايش اومد.صبا با غرور جلو رفت و برگه را گرفت و زير لب چيزي گفت و به سر
 

 _شيدانيک خواه؟
 

 _بله اقا.
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 .7_خيلي عاليه 
 

 رنگ شيدا سرخ و سفيد شد و با قدم هاي اهسته برگشو گرفت.
 

 سوگل دماغشو کشيد باال و به استاد نگاه ميکرد که اسم اونو صدا زد.
 

 .3_و خانم سوگل صادقي...
 

يه کردن صبا رفت و برگشو گرفت و سوگل سرشو محکم روي ميز زد و شروع کرد به گر
 داد دستش...

 
 دستمو گذاشتم روي دست سوگل و ازش خواستم گريه نکنه ولي نميشد.

 
 افشار:خانم شکيبا ليست رو از دفتر بياريد.

 
 _چشم.

 
بلند شدم و رفتم به سمت طبقه پايين که دفتر شلوغ بود...ليست رو گرفتم و برگشتم 

اخر کالس بود که گفت ليست رو ببرم پس بدم..رفتم پس دادم دقيقه  0به کالس...
 و با دو برگشتم که زنگ خورد و اقاي افشار بالفاصله اومد بيرون و بهم خورديم.

 
 لبمو گاز گرفتم و گفتم:ببخشيد.

 
افشار مردي قد بلند و الغر بود.چشم هاي ريز و ابي روشني داشت و هميشه عينک 

 داشت...ابروهاشم که پر پر بود...گنده ميزد.ته ريش هم 
 

 لبخند زد و گفت:مايه مباحاته به يکي از دانش اموزهاي زرنگ بخورم.
 

 اخمي کردم که خودمم دليلشو نميدونم ولي فهميدم ازش خوشم نيومده...
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 _بازم عذز ميخوام.
 

 سرشو تکون داد و از کنارم رد شد.
 

و سوگل و باران از کالس خارج شديم و به حياط  اون روز هم تموم شد...با شيدا
 رفتيم.

 
 دم در ايستاده بوديم که سوگل گفت:اگه مامانم بفهمه دو تيکم ميکنه.

 
 همه سکوت کرده بوديم .که شاهين از دور نزديک شد.

 
 _سالم خانما.

 
 همه اروم جوابشو داديم که شيدا روبه من گفت:ما داريم ميريم توهم بيا.

 
 _نه مزاحم نميشم.

 
 _يک جوري ميگه مزاحم نميشم انگار ميخوايم با المبورگيني بريم..بايد پياده بريم.

 
لبخندي زدم و ازبچه ها خداحافظي کردم و همراه شيدا و شاهين به سمت خونه 

ميرفتيم که يک کوچه قبل کوچه اي که از هم بايد جدا ميشديم فرهاد رو ديدم.جلو 
 گفت:سالم کجا ميري؟اومد و سريع 

 
 _خونه.

 
 شيدا بلند گفت:سالم./
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فرهاد با تعجب نگاشون کرد که من گفتم:اين شيدا جان هست دوستم و برادرشون 

 شاهين...
 

فرهاد نگاه بدي به من کرد و گفت:خداحافظ و دستمو کشيد خداحافظي کردم و 
 رفتم اونور خيابون.

 
 قسمت پنجم

 
 دليل اينکارشو نميفهميدم اصال دليلي نداشت که اينکارو بکنه...فرهاد ساکت بود 

 
فرهاد چند قدم از من جلوتر ميرفت و سريع در خونه رو باز کرد و داخل رفت منم 

 دنبالش رفتم.
 

 مامان در حال لباس پوشيدن بود و با عجله وسايلي را داخل ساکش ميگذاشت.
 

 _سالم چه خبره؟
 

 ر شد._بدو حاضر شو دي
 

 _کجا ؟
 

 فرهاد:خونه اقاي شجاع.
 

 مقنعه امو از روي سرم کشيدم و گفتم:مامان.
 

 _ميخوايم بريم خونه عزيز ديگه.
 

 _مامان براي فردا درس دارم يعني چي.
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 _يعني همين.بدو االن بابات مياد.

 
اش دکمه  لباساي مدرسم رو در اوردم و يک مانتو سفيد که سر استين هاش و يقه

 خورده بود ..
 

 شلوار لي مشکي و يک شال سورمه اي سرم کردم.
 

 مامان نشسته بود روي مبل و با انگشتانش بازي ميکرد.
 

 _آمادم.
 

مامان سرشو باال اورد و ناگهان قيافش در هم رفت و گفت:واه . . . واه اين چه 
 لباسيه . . .کيسه گوني تنت ميکردي.

 
 _چشه مامان؟

 
 _بگو چش نيست. . . از اين لباس گشاد تر نداشتي.

 
 _خوبه که.

 
 _نه خير...يک تونيک برات اوردم همونجا تنت کن.

 
 _مامان!

 
 _ها . . .چيه؟

 
 _اونج يک عامله َمرده.
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 _خب باشه اين همه دختر با بدتراز اين ميان.
 

ان کيفشو برداشت و به سمت در سرمو پايين انداختم و اخم کردم.با صداي بوق مام
 سالشه نميدونه چه لباسي بايد بپوشه. 67رفت و گفت:

 
 فرهاد نيومد. . . .گفت عصري خودش مياد.

 
 سوار ماشين شديم.بابا معلوم بود خستگي از سر و روش ميباره.

 
 وقتي رسيديم.همه سر سفره بودند.

 
 وريم.مامان هم خواست قبل از عوض کردن لباس غذا بخ

 
 رفتيم سر سفره و با همه سالم و احوال پرسي کرديم.

 
 هستي:سالم تيام جان.

 
 _سالم خوبين؟

 
 _ممنون گلم دلم براتون تنگ شده بود.

 
 لبخند زدم و به دنبال جا ميگشتم که تنها جا کنار خودش بود.

 
 _بيا همين جا عزيزم.

 
 عزيزم؟وقتي نشستم گفت:چي ميخوري برات بريزم 

 
 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:من بايد اينو بگم.
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لبخندي زد و به پسري که کنار پونه نشسته بود اشاره کرد و گفت:اين پارساست 
 پسرم.

 
 سرمو تکون دادم و لبخند زدم و سريع نگاهمو از پسر گرفتم.

 
 سرش پايين بود و مشغول بازي با غذايش بود.

 
 توجهي پسرش شده بود گفت:پارسا جان،هستي که متوجه بي 

 
 پسر با منگي سرشو باال اورد و گفت:جانم؟

 
 _ايشون تيام خانمن.

 
 لبخند کمرنگ پسرک محو شد و نگاهش روي من ثابت موند.

 
 سريع گفتم:خوشبختم.

 
سرشو تکون داد.انگار خوشش نيومد.خب خوشش نياد.غذا در سکوت خورده شد و 

ون پسري که اونروز توي اشپزخونه ديدمش و اسم خواهرش پريسا بود تنها امير..هم
گاهي مزه پروني ميکرد . . .بعد از غذا انگار همه تازه سرحال شده بودند.چون روي 

 مبل ها نشستند و مامان از من خواست برم توي اتاق لباسمو عوض کنم.
 

بود بپوشمش.رنگش  بلوزم رو دراوردم شانس اور دم رنگش تيره بود وگرنه محا ل
 مشکي بود تونيک رو پوشيدم و دوباره شالم رو سرم کردم.

 
همونطور که داشتم شالمو درست ميکردم پارسا اومد تو از توي اينه نگاهي بهش 

 انداختم.
 

 نشست روي زمين و کيف چرمي که روي زمين بود را خالي کرد
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من لبخند پهني زد و به صندلي نگاهش نکردم و از اتاق خارج شدم.مامان با ديدن 

 کنارش اشاره کردم.
 

 دليل کاراشونو نميفهميدم فقط نشستم.
 

 تا شب اونجا بوديم و گروهي از مهمان ها رفتند حرم.
 

 امير نگاهش روي من خيره بود و من هر کار براي فرار از نگاهش ميکردم نميتونستم.
 

رواريد پشت صندلي نشسته بود و دستشو در اخر بلند شدم و رفتم داخل اشپزخونه.م
گذاشته بود روي سرش.به بهانه اب خوردن در يخچال رو باز کردم و گفتم:چرا اينجا 

 نشستي؟
 

 لبخند تلخي زد و گفت:همينطوري.
 

 دستمو روي شونش گذاشتم و گفتم:حالت خوبه؟
 

 _اره خوبم.
 

 د شد.حوصلم سر رفته بود نشستم روي صندلي که پريسا وار
 

 _يک ليوان اب ميدي.
 

 _اوهوم.
 

 از جا بلند شدم.ليوان رو برداشتم و مشغول اب ريختن شدم. 
 

 _براي خودت ميخواي؟
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 _نه براي پارسا.
 کمي اب رو بيشتر ريختم و ليوان رو دادم دستش.

وقتي بقيه از حرم برگشتند متوجه دختري شدم به نام يگانه.که ميشد نوه ي کوروش 
 خان.خيلي زيبا بود و صورت مهربوني داشت.

چشم هاي سبز تيره با بيني قلمي و لبان کوچک.هيکلشم که خيلي رو فرم بود...کمي 
 خجالتي بود...

 شب به فرمان بابا و اصرار من رفتيم به خونه. باز هم يک شب تکراري. 65ساعت 
+++ 

 اال و پايين ميرفت.وقتي رسيدم مدرسه.باران توي پوست خودش نميگنجيد و ب
 _چي شده باران؟

 شيدا:چي ميخواستي بشه.يار پسنديد اين را.
 _يعني چي؟

 باران:حسام براي دفعه دوم ازم خواستگاري کرد.
 با خوشحالي بغلش کردم و گفتم:مبارکه.

 باران:امروز جدا بايد ببينينش.
 سرمو تکون داد.

 تا اخر اون روز شيدا همش مارو ميخندوند.
 _يک نفر از جمع ترشيدگان رهايي يافت.

 _يکي از درهاي رحمت الهي به روي باران گشوده شد.
 اون قدر خنديده بودم که دل درد شده بودم. زنگ که خورد همه سريع رفتيم دم در.

روبه روي در مدرسه يک پسر قد بلند که موهاي قهوه ايش تو افتاب به طاليي 
اده بود .سرشو پايين انداخته بود و به ديوار تکيه ميخورد اون طرف خيابون ايست

 داده بود.
 باران با صداي بلند داد زد:حســـــــــــــــام

 که پسره سرشو باال اورد وقتي صورتشو ديدم همه تصورات قبليم به باد رفت.
 همه کپ کرده بوديم.

 حسام با دو از خيابون رد شد.
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چشم مشکي مشکي با ابروان پر پشت و ته  پوست سفيد و صورت گردي داشت دوتا
ريش.بيني اش هم عقابي بود ولي به صورتش ميومد.به همه سالم کرد و يک چيزي 

 دم گوش باران گفت و اونا سريع باهم رفتن.
 وقتي چند قدم از ما دور شدن دست همو گرفتن.

 شيدا:خب ايناهم که رفتن سر خونه زندگيشون کاري ندارين؟
 _نه.
 ي._بابا

 سرمو تکون دادم و لبخندي زدم و ا زگوشه راه افتادم به سمت خونه.
به خونه که رسيدم کليد رو دراوردم و کردم توي قفل و درو باز کردم..بر خالف هميشه 

صداي جرو بحث مامان اينا رو نميشنيدم.پامو لبه حوض گذاشتم و بند کفشمو باز 
 ويي؟کردم.صداي فرهاد از توي خونه اومد:تيام ت

 رفتم تو خونه.
 _بله منم سالم.

 _عليک سالم.دير اومدي.
 دقيقه. 0به ساعت نگاهي کردم و گفتم:فقط 

 _بازم با اونا اومدي؟
 به سمت اتاقم رفتم و گفتم:نه خير.

 در اتاق مامان اينا هم باز بود داخلشو نگاه کردم و ديدم کسي نيست.
 _مامان اينا کوشن؟

 _خونه عزيز.
 عجب باز پيله نشدن مارو ببرن.راستي مگه تو دانشگاه نداشتي؟ _چه

 _نه سه شنبه داشتم 
داخل اتاق رفتم.مقنعه ام رو دراوردم و همراه مانتو و شلوارم به جالباسي پشت در 

 اويزون کردم.
 _تيام بيا.

شلوار راحتي پام کردمو از اتاق خارج شدم و همونطور که به سمت اشپزخونه ميرفتم 
 گفتم:بگو.

 _بيا بشين.
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در يخچال رو باز کردمو شيشه اب رو دراوردم و ريختم روي ليواني که کنار ظرفشويي 
 بود و معلوم نبود شسته است يا نه.

 ابو که خوردم اومدم تو حال و روبه روي فرهاد نشستم و با سر بهش گفتم چيه.
 _ميخوام درباره ي يک چيز مهم باهات حرف بزنم.

 جع به اينکه ديگه با شاهين و شيدا نيام._چي؟را
 _اون مهمه ولي من االن ميخوام درباره يک چيز مهم تر باهات حرف بزنم.

 _ميشنوم.
_تيام،اين کوروش خان و ايل تبارش که ميدوني براي چي اومدن.خب اون 

تاپسر به نام شايان و شاهين و دوتا دختر به نام شيرين و  2درسته.کوروش خان 
داره.اسم زنشم که پرياست همون که براي درمانش اومدن مشهد...اينا عالوه بر  شهره

 درمان براي ديدن عزيز هم اومدن.
 حاال تو ميتوني بگي هستي کيه؟

 _يکم پيچيده شد.

 _ميشه زن شايان.
 _يعني عروس کوروش خان.

دختر به اسم  6_افرين.اين شايان اقا خودش دوتا پسر داره به ناِم پارسا و پژمان و 
 پونه.

اون پسره کوروش خان يعني شاهين هم يک پسر به اسم امير و يک دختربه نام 
 پريسا داره.

اون دختره کوروش خان يعني شيرين هم که يک دختر به اسم يگانه و يک پسر به 
 نام کاوه داره.

 _خب اينا رو کامل ميدونم.
وق ليسانس برق ميخواد دانشگاه _بله حاال بقيشو گوش کن.اين پارسا خان براي ف

فردوسي يعني اينجا درس بخونه...حاال هستي خانمو عزيز و مامان ما گير دادن با 
 يکي از دختراي ما ازدواج کنه.چون ما دخترامون خوبن.

 _با مرواريد؟
 _غلط ميکنه کسي به غير از من شوهر مرواريد بشه.

 _پس کي؟
 باشه؟_اگه مرواريد نباشه پس کي ميتونه 
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 _پريسا؟
 _ميگم از فاميالي ما.

 گيج و منگ فرهاد رو نگاه ميکردم.
 _چرا گيج بازي درمياري دختر اونا تورو ميخوان.

به چشم هاي فرهاد خيره شدم چند ثانيه مکث کردم و بعد با صداي بلند شروع 
 کردم به خنديدن

 7و شروع قسمت  1ادامه قسمت 
 گام ميکرد و بعد اروم گفت:حالت خوب نيست تيام.فرهاد با چشم هاي گرد شده ن

با فکر ازدواج دستمو جلوي دهنم گرفتم تا از شدتش کم کنم ولي بيشتر شد و روي 
 زمين افتادم.فرهاد با تعجب گفت:خوشحال شدي؟

دستمو به مبل گرفتم و ايستادم و گفتم:اره جک باحالي بود و همونطور که ميخنديدم 
تم .بشقاب رو از توي کابينت برداشتم و به سمت ماهيتابه روي به سمت اشپزخونه رف

 گاز رفتم و گفتم:بزار برات غذا بريزم مغزت گشنش بوده اين چرنديات رو ساخته.
فرهاد وارد اشپزخونه شد و گفت:خود عزيز اون روز داشت با مامان و پري خانم 

 درباره اين حرف ميزد.
انين ميخوان برگردن شهرشون ...دختر اونهمه چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:اونا تهر

 تو تهران هستن هم شان خودشون .انگار قحطي اومده.
فرهاد قابلمه را از زير دستم کشيد و دو تا قاشق برداشت و به هال رفت.منم به دنبال 

 اون رفتم داخل هال.
 قابلمه رو گذاشت روي ميز و شروع کرد به خوردن.

 _چيکار ميکني؟
 غذا بخورم. _ميخوام

 قاشق رو داخل بردم و داخل دهنم کردم و گفتم:براي تمرين غذا خوردن با مرواريد؟
 بيشگون محکمي ازم گرفت و گفت:از کجا فهميدي ذليل مرده؟

 يک قاشق ديگه خوردم و گفتم:سير شدم ميرم بخوابم.
 و از جا بلند شدم.

 بريم بيرون بشين درساتو بخون.فرهاد:امشب ميخوايم با عمه اينا و مرواريد اينا 
 چشامو ريز کردم و گفتم:به چه مناسبت؟

 _تولده مرواريده.
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 ابانه؟ 64امروز -
 _پـ نـ پـ

 توي سرم زدم و گفتم:من چيزي نخريدم.
 _من خريدم نگران نباش.

 لبخند تلخي زدم و لبمو گاز گرفتم و رفتم تو اتاقم.
 و مرواريدزنگ زدن که تا يک ربع ديگه ميايم.درس خوندم تا اينکه مهدي  7تاساعت 

سريع بلند شدم.مانتو سفيدم ام رو همراه شال فيروزه ايم که پايينش حالت منگوله 
 داشت رو سرم کردم و شلوار لي روشنم رو پام کردم..

 فرهاد با ديدن من سوتي زدو گفت:چه عجب خواهرمونو زيبا ديدم.
 بر پشتش زدم و گفتم :برو بينم

به سمت در رفتيم و همزان صداي بوق انها اومد.مرواريد با ديدن ما از ماشين پياده 
شد و مثل هميشه سالم و احوال پرسي گرم و به فرهاد تعارف کرد جلو بشينه حاال از 
مرواريد اصرار از فرهاد انکار ا اينکه مهدي سرشو از پنجره بيرون کرد و گفت:بشينين 

 ديگه.
مرواريد همراه من عقب نشست.وبه سمت خونه ي عمه سميرا فرهاد جلو نشست و 

 اينا راه افتاديم.
 وقتي رسيديم اونا هنوز اماده نبودند و ما رو مجبور کردند که بريم باال.

مهدي گفت حوصله نداره و داخل ماشين ميمونه.منم در اصل حوصله نداشتم ولي 
 نميخواستم با مهدي تو ماشين باشم.

ه در حال اتو کردن شالش بود و فرزاد روبه روي اينه به موهاش مي رفتيم باال عم
 رسيد.فرهاد گفت:بدويين ديگه.

عمه اتو رو از برق کشيد و شالشو انداخت روي سرش و همونطو که کيفشو 
 برميداشت گفت:بدو فرزاد.

فرزاد توي اينه به خودش لبخندي زد و برق اتاق روخاموش کرد و به سمت ما اومد 
اد که تازه منو و مرواريد رو ديده بود که توي پذيرايي نشسته بوديم با سر سالم .فرز

 کرد و لبخند مسخره اي زد.
سانتي شو پاش کرد و با صداي جيغ مانندش  0عمه کفش هاي مشکي پاشنه 

 گفت:بدويين دخترا.
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وق فهمگي رفتيم باال و وسوار ماشين ها شديم.به اصرار عمه رفتيم سينما و يک فيلم 
مضخرف ديديم.از سينما رفتن متنفر بودم فيلم ديدن رو دوست داشتم ولي نه از 

توي سينما.بعد از سينما باز هم به اصرار عمه که اينبار فرهاد هم همراهيش ميکرد 
نفره نشستيم.فرزاد غذا رو  1رفتيم فست فودي که نزديکي سينما بود و دور يک ميز 

 ستيم عمه گفت:اگه گفتيد نوبت چيه؟سفارش داد و زودي برگشت.وقتي نش
 فرهاد با شيطنت مرواريد رو نگاه کرد و گفت:عمه سوال از اين اسون تر.

 منم گفتم:کيه که نميدونه.
 مهدي:سوال سخت تر نبود.

 فرزاد:سميرا جان مسخره شدي باز.
 مرواريد با تعجب گفت:چه خبره اينجا.

ه که دستي از پشت به شونه ي عمم عمه دست کرد توي کيفش و خواست کاري بکن
 زد.

 عمه چرخيد و زني درشت هيکل که روسري ساتنش روي فرق سرش بود رو ديد.
 _بفرماييد.

 را نشان داد و چيزي گفت 6زن با انگشت 
 عمه:االن ميام.

 و از جا بلند شد و رفت عقب و بعد از چند دقيقه در حالي که ميخنديد اومد.
 پرسيد:چي ميگفت؟فرزاد با کنجکاوي 

 _خواستگار بود.
 فرزاد:براي تو؟غلط کرده و استيناشو داد باال.

 عمه گوشه ي استينشو کشيد و گفت:نه براي.......براي مرواريد.
با اسم مرواريد نگام سريع چرخيد سمت فرهاد که قرمز شده بود ولي اجازه ي 

 هيچکاري رو نداشت.
تيام خانم تو با مرواريد نميخواين برين  مهدي نيشخندي زد و گفت:خب حاال .

 دستاتونو بشورين؟
لبخندي زدم وبه چشم هاي فرهاد که نقشه ازش ميريخت خيره شدم و گفتم:چرا و 

 دست مرواريد رو کشيدم و رفتيم به سمت سرويس بهداشتي.
 مرواريد:اينجا چه خبره تيام.

 _نميدونم.
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 _شوخي نکن.
 بو باز کردم._حاال دستاتو بشور و شير ا

 دقيقه حرف زدن با مرواريد اونم توي دستشويي رفتيم 0بعد از 
در دستشويي رو نصفه باز کردم و ميزمونو ديدم که روش کيک و شمع چيده شده 

بود چشم هاي مرواريد رو گرفتم و کشيدمش به سمت ميز ..اون که داشت خواهش 
 زه ي يک کاسه.ميکرد و غر غر با بر داشتن دست هام چشاش شد اندا

 _چي؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
عمه از جا بلند شد و يک بوسه به گونه ي برجسته مرواريد زد و گفت:تولدت مبارک 

 عزيزم.
منم از پشت خم شدم و لپشو بوسيدم .مرواريد با تعجب روي صندليش نشست و به 

 شمع ها خيره بود.
 ترش ميکرد.چشاي عسليش برق ميزد و اين خوشگل 

 عمه گفت:ميرسيم به جاي شيرين تولد.
 فرزاد:بوس کردن؟ 

 و سريع گونه ي عمه رو بوسيد.
 عمه بلند گفت:فرزاااااااااااااااد.

 
 همه با صداي بلند خنيديم و عمه گفت:نه نوبت کادوهاست.

تعجب اولين کادو ماله منو و فرزاده و بسته اي را به دست مرواريد داد مرواريد با 
 نگاهي به بسته کاغد کادو پيچيده شده کرد و گفت:خيلي ممنون عمه باورم نميشه.

 و سريع از بلند شد و گونه ي عمه رو بوسيد.
 فرزاد با شيطنت گفت:پس ما چي؟پولشو ما ميديم بوسشو يکي ديگه ميگيره.

 با اينکه شوخي بود ولي فرهاد نگاه بدي به او انداخت.
 ست داخل جيبش کرد و گفت:حاال نوبته ماست.بعد از ان مهدي د

 مرواريد:مهدي تو ميدونستي و نگفتي؟
مهدي چشمکي به مرواريد زد و بسته اي به دستش داد مرواريد با کنجکاوي به بسته 

 نگاه کرد و بوسه اي سريع به لپ هاي مهدي زد.
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مرواريد دادم و  من هم کادويي را که فرهاد بهم داده بود تا از طرف خودم بدم رو به
وقتي براي بوسيدن بغلم کرد دم گوشش گفتم:ميدونم ميدوني فرهاد خريده.باور کن 

 يادم رفته بود جبران ميکنم.
 _مهم نيست.

همه به فرهاد چشم دوختيم دست کرد داخل جيبش و بسته اي کوچک به دست 
 مرواريد داد.

 _خيلي ممنون.
 _اين چيز ها که قابل شما رو نداره.

 مرواريد سرش را پايين انداخت .عمه گفت:باز کن زوده زوده زود.
مرواريد کادو عمه رو باز کرد يک مجسمه ي خيلي خوشگل .يک دختر با موهاي 

 پريشون و منظره پشتش.
 مرواريد :خيلي ممنون زحمت کشيدين.

 _خواهش ميکنم عزيزم.
لي زيبا با رنگ ابي کار کادو من را باز کرد.يک تي شرت سورمه اي رنگ که روش خي

 شده بود.
 _ممنون تيام جان توقع نداشتم.

 لبخندي زدم .کادو مهدي رو باز کرد يک تاپ و دامن و کت روي تاپ قرمز بود .
بعدشم نوبت کادو فرهاد شد يک دستبند نقره .مرواريد با ديدنش جيغي کشيد و 

 ول کنم.گفت:ممنون خيلي....خيلي ممنون ولي من نميتونم اينو قب
 _شوخي نکن اين به پاي ارزش تو نميرسه.

مرواريد دستبند رو دستش کرد و وسرشو پايين انداخت.همون موقع هم غذا رو 
 اوردن و بعدشم کيک خورديم موقع برگشتن عمه گفت:

 عزيز ميگه يک روز هم با بچه هاي اونا بريم بيرون.
 شنبه است4من:امروز 

 مهدي:جمعه به نظرم خوبه.
 همه موافقت کردن و عمه گفت بعدا بازم زنگ ميزنه.

مهدي و مرواريد ما رو رسوندن و رفتن .همين که ما رسيديم مامان و بابا هم رسيدن 
 .من که از خستگي داشتم ميمردم سريع خوابيدم.

 با صداي مامان که باالي سرم ايستاده بود از خواب پريدم.
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 _پاشو دختر مدرست دير شد.
 جاي خود نشستم و گفتم:ساعت چنده؟ سريع در

 بدو. 7_
پتو رو از روي خودم کنار زدم و سريع مانتو و شلوارمو تنم کردم مقنعه ام رو هم با 

 همون حالت ژوليده سرم کردم .خدا را شکر جوارابهام روي بند بود و تميز.
 همينکه پامو از خونه بيرون گذاشتم باباهم درحال ماشين روشن کردن بود.

 _سالم بابا ميشه منو برسونيد مدرسم به اندازه کافي دير شده.
 _بشين دختر.

نشستم و بابا با نهايت سرعت منو رسوند.مگه يک پرايد درب و داغون چه قدر تند 
و نيم رسيدم .وارد سالن شدم .صداي داد معلم ها از هرگوشه سالن  7ميرفت.ساعت 
 شنيده ميشد.

عاون روي صندلي وسط سالن نشسته بود و انگار منتظر از شانس بدم خانم اسدي م
کسي بود با ديدن من سريع از جا بلند شد همونطور که نفس نفس ميزدم 

 گفتم:سالم...خانم...
 _عليک سالم ..،ساعت خواب.ميخواست نياي.

 _ببخشيد خانم.
 _نميخواي خواهش کني برگه تاخير بهت بدم.

 _ميشه بدين.
سرشو باال برد و به سقف نگاهي کرد و به سمت دفترش رفت.من سرشو تکوني داد و 

هم به دنبالش وارد دفترش شدم.برگه اي برداشت و فاميل منو با بد خطي روي برگه 
 نوشت و گفت:اسم کوچيک؟

 _تيام.
 اون رو هم نوشت البته با ت دسته دارط.

 برگه رو گرفتم و به سمت در رفتم که گفت:تيام يعني چي؟
 اونهم حوصلش سر رفته بود. انگار

 گفتم:چشم ها.

 _چه بي معني.
 سرمو تکون دادمم و گفتم:ميشه برم؟

 چشم و ابرويي باال انداخت و گفت:سريع.
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 پله ها رو طي کردم و به نزديکي در رفتم. صداي افشار دبير فيزيک ميومد.
 عرق سردي روي پيشونيم نشسته بود.ميترسيدم برم.

 و بعد از شنيدن بفرماييد وارد شدم. اروم به در زدم
 افشار با ديدن من قهقه اي زد و گفت:سالم خانم شکيبا.

برگه رو روي ميزش گذاشتم و زير لب سالم گفتم ميخواستم به سمت ميزم برم که داد 
 زد:بايستين اجازه اي چيزي.

 _ميشه برم بشينم؟
 بدون مکث گفت:نه.

 امو محکم فشار دادم و گفتم:پس چيکار کنم؟نفسومو پر فشار بيرون دادم و چش
 _يک صندلي بياريد.البته اگه سختتون نيست.

صداي خنده بچه ها به هوا رفت. به سوگل و شيدا و باران نگاه کردم که سرشون 
 پايين بود ولي معلوم بود ميخنديدند.

ون ارفتم بيرون از توي سالن يک صندلي تکي اوردم و گذاشتم جلو جلو و نشستم.
 زنگ به هر بدبختي بود تموم شدو من بعد زنگ سريع به جايم بازگشتند.

 شيدا گفت:تيام. غلط نکنم عاشقت شده؟
 باران:عاشق چيه مجنون

سوگل گفت:خفه شين تيام جونمو اذيت نکنيد.لبخندي زدم و سوگل ادامه داد:عاشق 
 شدن که اشکال نداره.

 داد زدم:سوگــــــــل.
 !_جان سوگل!!!!

زنگ بعد زبان داشتيم.معلم مردي چاق و سيبيلو بود ولي خيلي مهربون.اگه همچين 
 خواستگاري برام ميومد قطعا قبول ميکردم.

 خواستگاز ياد حرف فرهاد افتادم مو تو تنم سيخ شد.
 اگه حرفاش راست باشه.

 اگه قرار باشه تن به يک ازدواج زوري بم.
ر ترسناک.خشکم زد.با صداي بچه ها که با معلم اگه ترک تحصيل کنم.با اين افکا

مشغول حرف زدند بودند ب خودم اومد نگاهي بهش انداختم مشغول صحبت با 
 بچه ها بود بد از ان از جا بلند شد و گفت:خب اين جلسه قرار بود چيکار کنيم؟

 سريع دستمو باال کردم بهم اشاره کردو گفت:تيام.
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بنويسم و تمام قوائدي که تا االن ياد گرفتيم و در اون _قرار بود يک انشا اينگيلسي 
 به کار ببريم.سري تکون داد و گفت:نميخواي نفر اول باشي.

 ?CAN I FIRSTسوگل از پشتم داد زد:
 صبا که کنارش نشسته بود گفت :جمله بنديت تو حلقم.

 YES IF TIAM DONT WANTسلطاني)دبير(:
 م بره.سوگل نگاهي به من کرد با سر گفت

درباره ي عشق انسان و خدا نوشته بود هم انشا فارسيش خوب بود هم اينگيليسي 
اش. از تشبيهات بي نظيري استفاد کرد.بعد از تموم شدن انشاش باران گفت:چرا 

 عشق به خدا؟اين تکراريه به نظرم انسان به انسان.
 ?GIRL TO BOY YESسلطاني:

 .باران چشاشو خمار کرد و گفت :يس...
 شيدا اروم گفت:عشق به حسام چي؟

 باران:اونکه خيلي يس.
***** 

خودمو با قدم هاي تند رسوندم به خونه.نفسم تقريبا بند اومده بود که رسيدم دم در 
 ماشن عمه اينا رو ديدم.

 
خودمو با قدم هاي تند رسوندم به خونه.نفسم تقريبا بند اومده بود که رسيدم دم در 

ا رو ديدم.سريع رفتم داخل مامان و عمه در حال صحبت در اشپزخونه ماشين عمه اين
 بودند.

 _سالم .
 _سالم عمه جان حالت خوبه؟

 _مرسي.
 مامان:برو لباساتو عوض کن.

با کنجکاوي به عمه نگاه کردم اونهم گفت:اونجوري نگا نکن اومدم ظرف ببرم خونه 
 عزيز.

باسمو عوض کردم و اومدم بخوابم که يادم افتاد با نگاه هاي بد مامان به اتاقم رفتم.ل
امتحان عربي دارم.با ناراحتي کتابو برداشتم و روي زمين درزاکشيدم.مامان ناهار رو 

 برام اورد و همونجا خوردم و تا شب درس خوندم و شبم طبق معمول خواب.
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 روزهام معمولي بود.
لبته من اينهارا ترجيح صبح رفتن به مدرسه و شب خوابيدن بدون هيچ تفاوتي.ا

 ميدادم به حرف هاي فرهاد.
***** 

امتحان عربي خيلي سخت بود.غزل ازم تقلب خواست منم دلم نخواست ناراحتش 
کنم توي يک برگه نوشتم و اروم از زير ميز زدم به پاش .دستشو کرد زير ميز تا برگه رو 

ا تعجب به دبير خيره بگيره که معلم محکم بر ميز ما کوبيد.هردو خشکمون زد و ب
 شديم.

 _چيکار ميکنين خانما؟
 غزل گفت:امتحان ميديم خانم.

 _تکيه... گروهي که نيست...برگه رو بده.
غزل دستشو باال اورد و برگه را داد معلم خط قرمز بزرگي روي برگه غزل کشيد و 

 گفت:بيرون دفعه ي اخرت باشه سر کالس هاي من تقلب کني؟
 ار من نشست.و غزل رو بيرون فرستادو روي صندلي کن

 
 دلم براش خيلي سوخت و با حسرت بقيه امتحانو دادم.

 :9قسمت 
امتحان که تموم شد سوگل بهم گفت بيام عقب کنارش بشينم چون صبا غايب بود 

 منم ازخدا خواسته رفتم.
 سوگل:ميخواستم يک چيزي بهت بگم؟

 _بگو؟
 شد. _نمره فيزيکم که ديدي چه قدر کم

 سرمو تکون دادم
 _حاال مياي باهم بريم از افشار بپرسيم براي نمره گرفتن چيکار کنيم؟

 _خب برو .
 _تو بياي راحت ترم.

 _باشه کي؟
 _االن تا زنگ نماز و خونه ها شروع نشده.
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باهم به سمت دفتر معلم ها به راه افتاديم.افشار دقيقا اولين نفر ايستاده بود .سوگل 
 لت هلم داد و گفت:بگو بياد بيرون يک دقيقه.با خجا

 _سوگل خودت برو من خجالت ميکشم.
 _من برم که اب ميشم.
 _ممکنه باز ضايم کنم.
 _غلط ميکنه برو ديگه.

 اروم رفتم جلو.
 _اقاي افشار ميشه يک دقيقه بياين.

 د.اوم زير چشمي نگاهم کرد و از جا بلندشد عينکشو صاف کرد و به دنبالم بيرون
 

زير چشمي نگاهم کرد و از جا بلندشد عينکشو صاف کرد و به دنبالم بيرون اومد.با 
 ديدن سوگل چشاش گرد شد سوگل گفت:سالم.

 _عليک.کارتون؟
 سوگل قرمز شد توقع چنين حرفي رو نداشت .

 گفتم:منو سوگل اومديم بگيم که چون امتحانامونو بد داديم جاي جبران هست؟
 ن؟_بد دادي

 سوگل سرشو پايين انداخت فهميده بود منظورش با اونه.
 گفتم:راهي نيست؟

 _چرا شرکت در جشنواره ها.
 چشاي سوگل برق زد:واقعا؟چطوري؟

 _اعالم ميکنيم.
 سوگل دستمو گرفت و باهم ديگه رفتيم. بعدشم رفتيم نماز و خونه ها.

 م کنم.هوا کمي سرد بود فکر کنم از فردا بايد سوييشرت تن
وقتي رسيديم خونه همه سر سفره بودند بابا سالم بلندي گفت و مامانم جمله ي 

 هميشگيش:
 _برو دستاتو بشور و بيا.

سريع لباسامو عوض کردم و رفتم سر سفره.فرهاد يکبار حرف گوش کرده بود و رفته 
 بود دانشگاه.

 بابا گفت:مدرسه چطور بود؟
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 _مثل هميشه خوب.
 _افرين.

 ان:مدرسه به دردي نميخوره مهم درس زندگيه.مام
 بابا:هردوش البته.

 مامان:زندگي خيلي مهمه تيام جان.
 _درسته.

 _تو بايد با زندگي اشنا باشي.
 _مامان اين حرفا چيه.

 _اگه بخواي زندگي تشکيل بدي اماده اي؟
 

 _مامان!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
شنبه است ميريم  0برو درستو بخون امشب  _مامان نداره بايد تشکيل بدي االنم

 خونه عزيزجون.
 _ميرم بخوابم خيلي خستم.

 بابا:برو .
 رفتم پريدم تو تختم قبل از هرچيزي خوابم برد.

 با صداي مامان بلند شدم يک حس بدي داشتم که دليلشو نميدونستم. 7ساعت 
 ود با يک شال ساده مشکيمانتو بنفشمو همراه شلوار مشکيم که تازه مامانم خريده ب

 سرم کردم و رفتيم اونجا.
 همين که رفتيم عزيز جوري بغلم کرد انگار چند ساله منو نديده.

 _سالم خوشگل من خوبي؟
 _مرسي عزير شما خوبين؟

 بوسه ي محکمي به گونم زد و گفت:چه تيپي زدي .....
 از اغوشش دراومدم که مرواريد در عين ناباوري بغلم کرد.

 _سالم اينجا چه خبره؟
 _مگه قراره خبري باشه.واي تيام چه قدر خانوم شدي.

 _سرت خورده به جايي دختر
کنار مرواريد عمو و زن عمو پري بود که با اونها هم سالم و احوال پرسي مختصري 

 کردم و بعدش عمه.چنان منو به خودش فشار داد که نزديک بود جيغ بکشم.
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 ي؟_سالم عمه چيکار ميکن
 _برادر زادمو بغل ميکنم مگه چيه....تيام کلي حرف ندونسته دارم بايد برات بزنم.

پس قضيه حرف هاي فرهاد بود.حرف هاي مشکوک مامان و بابا.حرف هاي االن 
عزيز و مرواريد و عمه خيلي عجيب بود...واي خدايا نجاتم بده من تن به اين ازدواج 

 زوري نميدم.
 _اقا فرزاد کو؟

 چي کلينيک کار داشت موند....اين روزا سرش خيلي شلوغه._هي
 _اوهوم

 مهدي رو نديدم که با کنايه گفت:سالم خانم خانما.
 چرخيدم طرفش

 _سالم ببخشيد نديدمت.
 _معلومه چشاتون کجا ميچرخه.

 چي ميگفت من که هنوز جايي رو نگاه نکرده بودم.
 کمي نزديکش شدم.
 _کجا رو نگاه ميکنم؟

 _نميدونم واال.
 _مهدي؟!

 _اينطوري نگو مهدي مثل اين بچه دبستاني ها...شنيدم داري عروس ميشي.
 پوزخند زدم و گفتم:قبل اينکه به خودم بگن!!!!!!حاال اين داماد خوشبخت کيه؟

 _قبول کردي؟
چي گفتم..با من من گفتم:نه بابا من کجا شوهر کجا من ميخوام درس بخونم تا 

 هراني ،صنعتي يا همين فردوسي قبول نشم ازدواج نميکنم.دانشگاه ت
 مهدي سرشو به عالمت باشه بابا تکون داد و لبخند زد.

به سمت جمع رفتم هستي يا ديدن من با همون هيکل ريز ميزه و قد کوتاهش به 
 سمتم اومد و سريع بغلم کرد.خوشبحال بچه هاش که هيکلشون بهش نرفته.

 وشي چه خبرا!_سالم دخترم خوبي؟خ
 _سالم ممنون.

 _بيا پيش خودم.
 _نميزارين با بقيه سالم کنم.
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 _اخه فرار ميکني.
 با تعجب نگاهش کردم و گفتم: نه نترسين.

فکر کنم واژه) نترسين( کمي بهش برخورد .به سمت بقيه رفتيم و سالم واحوال 
يومد از سکوت پرسي.وقتي نشستيم .همهمه ها رفت باال از صداي همهمه خوشم م

 بيزار بودم از جيغ زدن خوشم ميومد.
مرواريد با دست بهم اشاره کرد که برم پيشش منم زودي از کنار هستي بلند شدم و 

 رفتم پيشش تو اشپزخونه.
 _بله؟

 _تيام ميخوام يک چيز خيلي مهم بهت بگم شک زده نشي به کسي هم نگي.
 _باشه.

ت:االن اقاي کوروش ميخواد درباره ازواج صحبت بايکي از دستاش بازومو گرفت و گق
 کنه.

با اين حرف صداي کوروش پيچيد تو گوشم:همه ساکت يک لحظه و نگاهش روي 
 من که گوشه سالن ايستاده بودم خورد.
 دوباره رفتم سرجام کنار هستي نشستم.

 زکوروش:خب ازدواج يک کلمه و کار مقدسه..حتما شنيديد که ميگن ازدواج نيمي ا
دين است.در اين اصل مهم بايد تو طرف داراي روحيه عالي اخالق يکي و شرايط 
ديگه اينا مقدمه اي هست براي يک ازدواج و ما ميخوايم در اين امر نيک شريک 

 باشيم همين .
با بهت نگاهش ميکردم تنها کسي که فشارش افتاده و رنگش پريده من نبودم پريسا 

 نها کسي که ميدونست شايد من بودم.،پارسا و امير هم بودند و ت
توحال و هواي خودم بودم که پريسا ناگهاني بلند شد.همهمه ها شروع شد.پريسا 

يک دسته مو جلو انداخت .چون تو خونه چيزي سرش نميکرد و معموال بلوز و شلوار 
يا تونيک و شلوار با ناز به سمت پارسا رفت و روي صندلي کنارش نشست.با صداي 

 ي کسي به خودم اومدم..چرخيدم به سمت صداهوي هو
 امير روي مبل رو به روييم نشسته بود.و با دست بهم اشاره ميکرد.

 _بله؟
باسر اشاره کرد برم پيشش.نگاهي به اطراف کردم همينم مونده برم پيش اون.دوباره 

 گفتم:کارتون؟
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 اخم با نمکي کرد و گفت:بيا اينجا.
ا .نشسته بود روي صندلي کنار پارسا و بهش خيره سرمو چرخوندم به سمت پريس

بود.چه زوج عشقوالنه اي ميشدند.پس اين وسط منو چرا ميخواستن به بيخ اين 
 پسر ببندن.

پريسا ميوه اي از روي ميز برداشت و به سمت پارسا گرفت به سختي تونستم 
 لبخنوني کنم.

 _ميخوري عزيزم)شايدم عشقم(
 زنه و ميگه: نه ممنون.پارسا لبخندي ساختگي مي

 پريسا به پونه اشاره ميکنه و ميگه:چرا ناراحته.؟؟؟؟
 پارسا نگاهي به پونه ميکنه و ميگه:نميدونم.

 پريسا:واي که چه قدر هوا سرد شده تو سردت نيست.
پارسا بلند ميشه و ميگه:نه و به سمت اشپزخونه ميره.همين که اون ميره پريسا 

 خيره به من ميمونه.
سفره شام انداخته شد و همه خورديم البته زحمت سفره چيدن به گردن منو و 

 مرواريد بود که وسطاش يگانه هم به کمکمون اومد.
 خدايا اين دختر چرا اينقدر خوشگل بود مخصوصا چشاش.

چشمهاي سبز تيرش مثل تيله بود و مهم تر اخالقش بود.باخودم گفتم اگه اين که 
که چشاش عسليه ازدواج کنن بچون خوشگل ميشه مخصوصا چشاش سبزه با پارسا 

 چشاش.
شب هم مامان خواست اونجا بمونيم .رختخواب ها رو انداختيم و همه دختر ها به 

 يک اتاق رفتيم.
منو و مرواريد و پريسا و پونه و يگانه .اتاق کوچيک بود و همه چفت چفت 

با مرواريد و پونه با يگانه حرف  بوديم.پريسا که از اول با موبايلش کار ميکرد منم
 ميزد.

 مرواريد:چه خبر از درس ها؟
 _مثل هميشه.
 _يعني عالي.!

 _نميشه گفت عالي چه خبر از دانشگاه.اميد به پزشک شدن خوبه؟
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_تيام تو نميتوني درک کمي چون اصال از زيست خوشت نميومده.سال ديگه که پيش 
گاه ..و ميخواي مهندسي بخوني....تو دانشگاهي هستي و سال بعدش ميري دانش

 عاشق رياضي هستي همونقدر که من هستم.
 _درسته.

 _حاال تو ميخواي چي بخوني؟
 _عمران.

 _فردوسي ديگه نه؟
 _اگه قبول بشم .

 _که ميشي.
 پونه برگشت/

 _کي ميخواد بره دانشگاه فردوسي؟
 مرواريد:<تيام اگه قبول بشه عمرانشو.

 خواد براي برق براي فوق ليسانسش بره فردوسي._پارسا هم مي
**** 

 صبح با صداي هستي از خواب بلند شديم.
 _پاشين دخترا ظهر شد.

 اولين نفر من بودم چشامو باز کردم.
بلوز مشکي پوشيده بود و موهاي فرشو باز گذاشته بود اولين بار بود سر لخت 

 ميديمش.
 بلند گفتم:سالم ...صبح به بخير.

 عليک سالم خانمي.صبح خيز ترين ادم._
 و لگد ارامي به پاي پونه زد و گفت:پاشو دختر دير شد.
 پونه چششو باز کرد و گفت:مامان ول کن اول صبحي.

 هستي به من نگاه کرد و گفت:يکم از ادب پارسا وپژمان به اين نرفته.
 برميگشت.شنبه 2پژمان بچشوهمراه هستي فرستاده بود تا به حرم ببردش و 

بلند شدم .نگاهي در اينه کردم موهام دورم ريخته بود و هنوز حالت لختشو گرفته 
 بود.

 هستي:چه موهايي به به.
 با کليپس بستم و گفتم:ممنون.
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شالو و مانتومو سرم و تنم کردم و به سمت دستشويي رفتم صورتم رو شستم وقتي از 
 که خودم دليلشو نميدونستم .بقيهخواب بلند ميشدم به طرز عجيبي سفيد ميشدم 

 کم کم بيدار شدند و همگي صبحونه مفصلي خورديم.
فرهاد ديشب دير وقت اومده بودکه سر سفره گفت:اقا پارسا اقا امير نميخوايند سري 

 به بيرون بزنيد؟
 امير:بدم نمياد.

 پس بعد صبحونه همگي حاضر شين.
 پارسا:کجا؟

 _گشت و گذار.
 نميبريد؟مرواريد:مارو 

 فرهاد:شما که اصليه ايد.
همگي از عمه سميرا و فرزاد و مرواريد و مهدي و منو و فرهاد و پارسا و پونه و پريسا 

 و امير و يگانه اماده شديم.
 تا ماشين بود چون تهرانيا ماشيناشونو نياورده بودند.2کال 

 منو و فرهاد و يگانه با ماشين مهدي و مرواريد رفتيم.
 سميرا و فرزاد با ماشين خودشون و عمه 

 بقيه با ماشين امير که از تهران اورده بود.
 صبح تا حاال طرقبه شانديز نرفته بودم.

خيلي با صفا بود و هوا خنک.ناهارم رفتيم يک رستوران معروف تو شانديز و 
شيشليک خورديم.عصر هم به شهربازي رفتيم.خيلي خوش گذشت ولي پريسا بيش 

 رسو بود و هر وسيله اي رو سوار نميشد.از حد ت
 شب هم پيتزا خورديم و برگشتيم خونه عزيز.

وقتي رسيديم .عمه گفت:همه زود خوشگل کنن بيان اتاق بغلي.مامان يک دامن 
 کوتاه با جوراب شلواري و بلوز قهوه اي سوخته چسب اورده بود.

فري که رفت پونه بود رفتيم به اتاق عمه اهنگ گذاشت و برخالف فکرم اولين ن
خودشو با هر چيزي وفق ميده.شايد شخصيتش با اون چيزي که من فکر ميکردم 

 فرق داشت.شايد اون دختره مهربون نبود.بايد کمي باهاش صميمي ميشدم.
نميدونم چرا عمه اهنگ گذاشت و مقصودش از اينکار بود در هرصورت هر چه قدر 

 اصرار کردن من نرفتم.
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 خوابيديم.شب هم اونجا 
 مرواريد اينا شب رفتن خونشون و من کنار پونه خوابيدم.

 پونه:چه قدر از اينکه چند نفري کنارهم بخوابيم خوشم مياد اونم روي زمين.
 _چه جالب.

 _خيلي باحاله به ادم يک حس باحال دست ميده.
 _نميدونم.

 د .._تيام....ميدونستي که ميخواي با پارسا ازدواج کني يعني باي
 چرخيدم سمتش. دلم بي خودي تير کش کشيد.

 _چي؟
_ميدونم همه ميدونن غير تو و پارسا....همه غير عروس و دوماد تو چند اينده 

 احتماال کوروش خان رسمي بهتون اعالم ميکنه...
 خيره تو چشاش بودم.

 _هي دختر چرا مثل ميت شدي؟
 _دستي روي صورتم کشيدم و گفتم:چي؟

يدم.مامان باباي منو ومامان باباي تو و عزيز و کوروش خان داشتن حرف _خودم شن
 ميزدن.

 نفس سختي کشيدم.
 _داري دروغ ميگي.

 _متاسفانه راسته و اجباري.
 _چرا اجباري.

 _چون فکر ميکنن به درد هم ميخورين.
 واج_نه نميخوريم....من...من مدرسه دارم من هنوز سومم...نميشه يعني نميتونم ازد

 کنم....من اونو نميشناسم ...اخالقشو...واي خدايا...ميدونم بايد متقاعد شون کنم.
 _نميتوني

 _اخه براي چي؟
 _کوروش خان کلمه اي از دهنش در بياد تو برو نيست عوض بشو هم نيست.

 بازومو گرفت.
 _خدابزرگه.
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ر رواريد گفت فکسرمو تکون دادم و گفتم:وقتي فرهاد گفت فکر کردم الکيه وقتي م
 کردم الکيه...حرفهاي مامان وبابا الکيه ...ولي حاال تو..

 ناخوداگاه اشکم دراومد.دستم به سمت چشمم رفت پاکش کردم.
 پونه:شايد قسمتته.

 _نه کاري که انسانها بانيش باشن قسمت نيست.
 _تيام تو که اينجوري نبودي.

 اد.صداي يگانه با ختده اومد:بخوابين خوابم مي
 چشامو بستم وقتي گريه ميکنم زود خوابم ميبره.

 صبح سريع رفتيم خونه خودمون لباساي مدرسمو پوشيدم و رفتم مدرسه.
 بازم دير رسيدم.راهرو رو با دو رفتم و تقه اي به در زدم.

 _بفرماييد.
 _سالم اقا.

 نگاهي به ساعتش کرد و گفت:ديره.
 _ببخشيد.

 ي.منفي انضباطي ميگير  6_
 تا اومدم بشينم.

 _خانم شکيبا بفرماييد پاي تخته.
 _چشم.

 روز هيچي نخونده بودم. 2با هول رفتم تو اين 
 تاشو حل کنم. 2تا سوال داد و فقط تونستم  3

 باز هم منفي گرفتم.وقتي نشستم سوگل از پشت اتودشو فرو کرد تو پام.
 کمي چرخيدم سمتش.

 _چرا دير اومدي.
 ح برات ميگم._زنگ تفري

زنگ خورد و همه ريختن سرم منم قضيه رو براشون گفتم و ناخواد اگاه قضيه ازدواج 
 از دهنم افتاد بيرون.ديوونه ها به جاي دلداري دادن ميخنديدن.

زنگ اخر عربي داشتيم و طبق معمول چند دقيقه زود ميومد همه سرجاها نشستيم 
نفر از بچه ها جوابشو دادند.برگه ها رو در .همين که وارد شد سالم بلند گفت و چند 

از يک  60اورد و مشغول دادن اونها به بچه شد.تا نمرمو ديدم ميخواستم جيغ بزنم 
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امتحان به اون اسوني ....چرا بد دادم....گند زدم...چرخيدم سمت سوگل چشاش 
 قرمز شده بود فهميدم ميخواد گريه کنه.

 _سوگل!
 سرشو چرخوند به سمتم:بله؟

 _چند شدي؟
_63. 

 ناخود اگاه اشکام سرازير شد.
 سوگل گفت:تو که خوب شدي چرا گريه ميکني.

 صبا با طعنه گفت:شب امتحان درس بخونيد تا اينجوري نشه.
 گفتم:ما ميخونيم.

درس داده شد احساس ميکردم از صبا متنفرم و اگه روزي کشتن کسي اشکال 
 باشم اولين نفر صباست که کشته ميشه.نداشته باشه و من هم قلب نداشته 

وسط هاي زنگ باران رو صدا کردند به دفتر.تا اخر زنگ نيومد وقتي رفتيم تو حياط 
 ديدم نشسته داره گريه ميکنه رفتم کنارش.شيدا و سوگل عجله داشتن و زود رفتن.

 _چيزي شده؟
ه تير ميشه.مهره باران بغلم کرد با تمام وجودش فشارم ميداد حس کردم عضالتم دار

 هاي کمرم درد گرفته بود ولي چيزي نگفتم.
 _باران بگو چي شده؟

 _ح...حـــــــــــــــسام.
 _حسام چي؟
 _بيمارستان.

 دوباره شروع کرد به گريه کردن.
 _اروم باش عزيزم چيزي نشده زود خوب ميشه

 _بهم نميگن چش شده؟!
 _خب شايد.

 مارستان هم نگفتن._تصادف کرده.....حتي اسم بي
 باران بلند شد و گفت:طلسم شده مطمئنم.

 _باران چرا چرت و پرت ميگي.
 از در مدرسه اومدم بيرون طبق معمول راهمو گرفتم که برم که ماشيني برام بوق زد.
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 چرخيدم راننده رو نديدم فکر کنم چشام ضعيف شده و به عينک نياز باشه.
ماشينش بيرون اومد..عينکشو از روي چشاش  راننده وقتي ديد نشناختمش از

 برداشت.مهدي بود ولي اون اينجا چيکار ميکرد.به سمتش رفتم.
 _سالم.

 _سالم بشين بريم.
 _بريم تو يک خونه تنگ و تاريک.....کجا ميخواي بري...خونه عزيز ديگه.

 _براي چي؟
 چپ چپ نگاهم کرد و سوار ماشينش شد به پنجره کوبيدم.

 نداد از همون پشت پنجره گفتم:بدون شوخي. پايين
 نگام نکرد رفتم سوار شدم.

 _افرين دختر خوب.
 راه افتاد سمت خونه عزيز در بين راه گفت:تيام ميخوام جدي باهات حرف بزنم.

 _مگه قبال به حالت شوخي باهم حرف ميزديم.
 _دوست دارم.

 _چي؟
 تا شد. 655تا خوبه  4چشام 

سال سن بود..اون از من  35ت اون يک دبير فيزيک بد اخالق يا مهدي چي ميگف
 متنفر بود.حاال....

 _وقتي شنيدم تو ميخواي با اون پسره ازدواج کني.
 _کدوم پسره؟

داد زد:وسط حرفم نپر تيام.....تو بخواي يا نخواي بايد با اون ازدواج کني...ولي عشق 
وست دارم حتي از عشق فرهادبه من چي ميشه .من....من تورو از صميم قلب د

مرواريد بيشتر..فرهاد قدرتشو داشت به همه گفت عاشقه ولي من...تيام به خدا 
 دوست دارم هرچي بخواي بهت ميدم....پول،خونه،جون،همه چي عشقم..

سعي کردم خندمو نگه دارم ولي نميشد تو اين مواقع بد جور خندم ميگرفت.لبمو گاز 
 گرفتم.

.مامانت گفت براي فردا درس داري و قطعا نمياي ولي من گفتم مهدي:راستش ..
راضيت ميکنم و اومدم...رو حرفام فکر کن ..ديگه خسته شدم هروقت تو بگي ميام 

 جلو...که ...که ببرمت...
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رفتيم خونه عزيز هيچ کس غير خودشون و خونواده ما و عمواينا نبود..همه يا حرم 
 رواريد خواستم برسونم.بودن يا بيرون بعد از غذا از م

 وقتي رسيدم خونه تلفن در حال زنگ زدن بود سريع برش داشتم.
 _بله!

 _منزل اقاي شکيبا.
 _بله بفرماييد.

 _سالم دخترم ...محبي هستم.
 _به جا نميارم.

 _مادرتون نيستن.
 _نه ببخشيد.

 _براي امر خير تماس گرفتم.
 _بعدا تماس بگيري ببخشيد.

 نم ازتون چند تا سوال بپرسم._خب ميتو
 _بفرماييد.

 _قدتون؟
 6.75_قد مگه مربوط به زندگيه؟؟؟

 _وزنتون؟
 _خانم محترم من قصد ازدواج ندارم.

 _حاال بگو دخترم تو اين چيزا رو نميفهمي.
_15. 

 _افرين دوباره زنگ ميزنم خدانگهدار.
 به حق چيزاي نشنديده و تازه ديده.

 قم که درس بخونم دوباره صداي تلفن اومدرفتم داخل اتا
 به سمت تلفن رفتم.

 _بله!
_الو ..تيام مادر کجا رفتي يکباره حسابي ناراحتم کردي؟چرا اينقدر بي خبر؟از دست 

 عزيز خسته شدي.
 _الهي من فداتون بشم...

 _خدا نکنه مادر.
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ون اومده من چه قدر _عزيز فردا درس دارم...نميدونيد تو اين مدت که براي شما مهم
 از درسام عقب افتادم...

_عقب افتادي؟توکه هرروز ميري مدرسه ..طفلک مرواريد بعضي روزها به خاطر من 
 نميره.

 _منظورم اينه نمره هام داره کم ميشه..بعدشم مرواريد دانشجو.
 _اوا خاک به سرم برو پس درس بخون ..خانم مهندس شي .

 _کاري ندارين؟
 خداحافظ. _نه دخترم

 _خداحافظ.
تلفونو گذاشتم لباسامو دراوردم و مشغول درس خوندن شدم....اونقدر از درسام عقب 

افتاده بودم که خودمم فکرشو نميکردم...با صداي در به خودم اومدم يک نگاه به 
شب بود...بلند شدم کش و قوسي)غوسي( به بدنم دادم و رفتم سمت  9ساعت کردم 

 و مثل هميشه سالم يادش رفت.در..مامان اومد ت
_چه پسرخوبي بود....با ادب...مهربون....يا دين.....خوشگل...خوش اندام..خوش 

 تيپ...چه خونواده اي پولدار..اوه 
 _سالم.

 بابا جواب داد:سالم تيام بابا نمياي کمک؟
 بسته اي رو که دست بابا بود گرفتم و گذاشتم روي مبل.

 خونه تو تهران دارن.تا  4مامان:ديدي ميگه 
با فرهاد هم سالم کردم و اونم نشست روي مبل ولي بالفاصله بلند شد و رفت به 

 اشپزخونه.پارچ رو سر کشيد.
مامان ادامه داد:يکيش که ماله خودشونه.يکيش ماله پسر بزرگه يکيش ماله پسر 

 کوچيکه..اون يکي هم که اجاره.
 حرف ميزنيد؟ نشستم کنار مامان و گفتم:درباره ي چي

 _واه مادر؟تو تازه ميگي ليلي زن بود يا مرد؟
 لبخند زدم مامان انچنان با غيض ميگفت که ادم خندش ميگرفت.

_شايان اقا و همسرش هستي خانم و بچه هاشو ميگم.پسرکوچيکش يک تيکه 
جواهر.ميگن همين کوچيکه يک خونه تو باال شهر تهرون با يک المبورگيني..ميني 

 م از اونا داره.نميدون
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 فرهاد گفت:المبورگيني مامان
مامان پشت چشم نازک کرد و گفت:همون...نميدوني چه پسري بود تيام..اقا...يعني 

درصد تضمين شده است.به فرهاد نگاه کردم...توي نگاهش  255خوشبخني با اون 
 چيزه عجيبي بود

  63قسمت
 دم.بي توجه به حرفهاي مامان به اتاق رفتم و خوابي

صبح در مدرسه.باران غايب بود و من رفتم کنار شيدا نشستم.سوگل کيفشو بغل کرده 
 بود و گفت:چرا باراني نيومده؟

 شيدا:زنگ تفريح اول بريم بهش زنگ بزنيم.ببينيم چرا نيومده.
صبا که سرشو باکتابش گرم کرده بود ولي به حرفهاي ماگوش ميداد گفت:اينم سواله 

 شقي خورده.خب بدبخت شکست ع
صبا اينو گفت و زد زير خنده.نگاهش کردم و خواستم چيزي بگم که سوگل گفت:صبا 

 خانم هر وقت ازت نظر خواستن نظر بده.
 صبا با تمسخر به سوگل نگاه کردو روشو کرد اونطرف.

زنگ که خورد شيدا کارت تلفونشو برداشت و به سمت تلفن عمومي داخل مدرسمون 
اشت از کنارمون رد ميشد گفت:اخي چه دوست هاي رفتيم.صبا وقتي د

نگراني...بهش بگين اشکال نداره ...همه شکست ميخورن.برگشتم بد بهش نگاه 
 کردم 

 گفت:ويـــــــــــــــــــ? ?ـي ترسيدم 
ترسيدم دختر و دوباره خنديد.به مويايلش تلفن خونه و هرجاکه زنگ زديم جواب 

 .سوگل گفت:نکنه حسام چيزيش شده بعد.نداد نااميد برگشتيم به کالس
 شيدا:اره ممکنه.

 _بچه ها خدانکنه.
شيدا سرماخوردگي شديد گرفته بود و مدام سرفه ميکرد به خاطرهمين گفت من برم 

سرجام بشينم تا از اون بيماري نگيرم.اون زنگ فيزيک داشتيم.وارد شد کيفشو 
 روند و سريع گفت:شکيبا.انداخت روي ميز و با چشم هاي ابيش کالس رو گذ

 بلند شدم نگام کرد و گفت:خوبه بشين.
 بچه ها زدن زير خنده دليل کارشو نفهميدم.

 صبا ازپشت به شونم زد و گفت:بدجور ديوونته.
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 گفتم:توهم بدجور حسوديت ميشه.
 _کي من؟

 جوابشو ندادم.
ادبيات داشتيم درس داد و چندتا سوال حل کرد زنگ بعدم پرسش داشتيم.زنگ اخرم 

 و بعدش من رفتم خونه.
 وقتي در خونه رو باز کردم ديدم زن عمو خونمونه.رفتم داخل.

 _سالم پري خانم.
 _عليک سالم دخترم خوبي؟

 _مرسي
 همديگرو بغل کرديم و بوسيديم.

مامان که فهميد من تعجب کردم گفت:پري اومده بگه براي عزيز تولد بگيريم ميخواد 
 کنه.خودشيريني 

ابان تولد عزيزه 2زن عمو اين حرف رو به شوخي گرفت و گفت:نه واال.ميدوني که 
 خواستم حاال که همه مهموناش هم هستن مهموني بگيريم.خوبه؟

 _به نظرمن که عاليه عزيز حتما خوشحال ميشه.
پري خانم خنده بانمکي کرد و گفت:به نظرم همه پوالمونو روي هم بزاريم يک 

 يم.چيزخوب بخر
 مامان گفت:نه هرکس يک چيز کوچيک بخره خوبه.

 پري خانم حرفي نزد و رفت از خونه بيرون البته بعد از خداحافظي.
لباسامو عوض کردم که مامانم صدام کرد.فرهاد دانشگاه و باباهم سرکار بود.رفتم 

 داخل اشپزخونه مامان روي زمين نشسته بود و داشت ساالد درست ميکرد.
 پزخونمون موکت بود .منم نشستم.زمين اش

همين هستي خانم اينا...واي تيام »مامان همونطور که خيار رو ريز ميکرد گفت:
نميدوني چه قدر پولدارن...مهربون...واي يعني يک بار اتفاقي چشمم خورد به کيفش 

..پر طال و تراول...خالصه نميدوني دختر...گفتم بهت چندتا خونه دارت تو 
 «ماشيناشون. تهران...واي

طفلک مامان چون اوال ماديات رو ميديد.دومافکر ميکرد من نميدونم اينا رو تعريف 
ميکنه تا دل منو ببره ولي اي کاش مامان ميفهميد که من مثل خودش ظاهر بين 

 نيستم.کاش ميفهميد که من غير درس دوست ندارم به چيز ديگه اي فکر کنم.
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 اد و گفت:ميشنوي چي ميگم؟مامان دستشو جلوي صورتم تکون د
 _اره اره.

 _االن چي گفتم؟
 _اين اخريه رو نفهميدم.

_ميگم عروس اولشون اينقدر خوشبخته يعني يک خانم به تمام معنا..داره ريز خروار 
 ها پول زندگي ميکنه.

 _خوشبحالش.
_راستي همين هستي خودش که خيلي جوون بوده ازدواج کرده...پس حتما عروس 

 ميخواد. جوون
يک حالتي شبيه بغض تو گلوم بود يعني مامان اينقدر زود ازم خسته شده بود..حتي 

نتونستم حرفي بزنم سريع بلندشدم و رفتم به اتاقم.نشستم گوشه اتاق.من 
 ميخواستم تو يک دانشگاه خوب قبول شم. 

 من براي خودم ارزوهايي داشتم نميخواستم زود عروس بشم ولي مامان...
 ي زنگ اومد.چند دقيقه بعدشم صداي مامان.صدا

 _تيام...بارانه دوستت.
 سريع بلند شدم و رفتم سمت حياط.

باران به ديوار تکيه داد صورتش مثل گچ شده بود....مانتو سورمه اي به تن داشت 
 که خاکي بود.

 با خنده محزوني گفت:نمياي استقبال مهمونت؟
و رفتم طرفش.اولش تو چشام نگاه کرد و کفشامو که جلوي در بود پام کردم 

 گفت:خوبي؟
 انگار اونم توي گلوش بغض داشت چون اروم و با فاصله ميگفت.

 منم اروم گفت:باران!
توچشاش خيره شدم و تو يک حرکت کشيدمش تو بغلم.انگار نياز داشت چون زد زير 

 گريه.
 _تيام بميره الهي چرا گريه ميکني؟

 _خدا نکنه.
 ؟_چي شده

 _حسام...حسام رفته تو کما.
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 _چي؟
.تيام حاال من چيکار 655به  6باران محکم تر فشارم داد و گفت:احتما خوب شدنش 

 کنم؟من بدون اون نميتونم.
 _چرا ميتوني.تو بايد عشقتو محکم نگهداري تا ..تا اونم زنده بمونه.پ

ار ميدونن مگه من _تيام مامان باباش اخالقشون با من بد شده.همش منو تقصير ک
 چيکار کردمم.

_باران..عزيزم اوناهم حالشون االن مثل تو خرابه ..اعصابشون داغونه نميدوونن چي 
 ميگن ولي وقتي حال حسام خوب بشه ميبيني حال اوناهم خوب ميشه.

 باران ازم فاصله گرفت چشاش قرمز شده بود.
 _بيا تو 

ان اينا رفتن تهران منم بعد بيمارستان _نه ببخشيد بد موقع سر ظهرمزاحم شدم مام
 اومدم پيشت..سنگين شده بودم.

 _االن الغر شدي؟
 _اره واال.

 من برم. 3بوسم کرد و گفت:اوه اوه ساعت 
 _واستا باهم تاهار بخوريم.

 _ناهار تخوردين هنوز الهي بميرم ببخشيد .باي.
 _خداحافظ.

صداي فرهاد که مشغول خنديدن و دست  باران رفت.ناهارمو که خوردم خوابيدم و با
 زدن بود بلند شدم.

 سريع از اتاق رفتم بيرون تا ببينم چي شده .
 فرهاد جلوي تلويزيون لم داده بود و داشت فوتبال ميديد.

 _چه خبرته؟
 _سالم خانوم کوچولو

 _سالم.
 _بيا بشين پبش برادر.

 نشستم کنار فرهاد که منو کشيد تو بغلش.
 خوبه؟ _حالت

 _از هميشه خوب تر.
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 صاف نشستم سرجام و گفتم:مرواريد رو ديدي؟
 _از کجا فهميدي؟

 _ضايع است برادر من.
 _مامان چيزي بهت گفته؟

 _درباره چي؟
 _ازدواج و پارسا و ..

 _اره از پولداريشون گفت.
 _تيام..ميخوام يک چيزه جدي بهت بگم.

 سرمو تکون دادم
..حتي اگه اين ازدواج زورکي صورت گرفت بدون من _من هميشه پشتتم

 اينجام....تيام.نترس باشه.
 _يعني اينقدر جديه؟

 _از اين جدي تر.
 اب دهنمو قورت دادم باورم نميشد.

 _حاال برو درس بخون.
به اطاعت حرفش رفتم توي اتاق.با اينکه از روي کتاب ميخوندم ولي هيچي حاليم 

 نميشد
اشتيم که خدارو شکر .زنگ اول درس داد و زنگ دوم هم سوال حل زنگ حسابان د 2

زنگ به خوبي گذشت ولي شيدا خيلي ناراحت بود نميدونم داشت مسخره  2کرديم .
بار همسر اقاي يوسفي زنگ زد.شيداهم که مثال يک زماني  2بازي درمياورد يا نه.اخه 

 عاشق اين معلم بوده حرص ميخورد.
خورد .شيدا کتابشو بست و نفسشو با صدا بيرون داد به  بعد از اينکه زنگ دوم

 «خانم نيک خواه به نظر خيلي خسته شدين»طوري که اقاي يوسفس شنيد و گفت:
 «شيدا با پررويي گفت:هميشه سر زنگهاي شما خسته ميشم.

يوسفي وسايلشو توي کيفش جا داد و گفت:زورتون که نکردن ميتونين کالستون رو 
 عوض کنيد.

 دا که حرصي شده بود گفت:االن هم فقط به خاطر دوستام تو اين کالسم.شي
يوسفي سرشو با خنده تکون داد و از کالس رفت بيرون.شيدا که لجش دراومده بود 

 گفت:مرتيکه بيشعور.
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 سوگل که از خنده لبشو گاز ميگرفت گفت:شيدا خجالت بکش.
 ر هم پاي تلفن ميخنده.شيدا:مرتيکه يک پاش لب گوره اومده گرفته...هرو ه

 پا هم بتونه کار کنه. 6پاش لبه گوره شايد زنش با  6سوگل با شيطنت گفت:
نگاهم به سمت باران کشيده شد به يک جا خيره بود و هرچند گاهي لبخند هاي 

تلخي ميزد.سوگل و شيدا هم انگار متوجه او شدند.شيدا بر شانه اش زد و گفت:باران 
 خوبي؟

 به سمت شيدا چوخوند و گفت:اره. باران سرش را
 سوگل:حال حسام چطوره؟

باران که به سختي حرف ميزد و انگار سختش بود کلمه کلمه گفت:اون...اونم 
 ....خوبه...مثل من...مثل االن من........ِح....حسام.

شيدا دست در کيفش کرد و يک شکالت به سمت باران گرفت و گفت:بيا بخور حالت 
 خوب ميشه.

 اران با عصبانيت به سمت شيدا چرخيد و گفت:ميگم خوبم.انگار نميفهمي.ب
 تامون حال باران رو ميفهميديم و درک ميکرديم.3زنگ تفريح خورد.خدارو شکر هر 

زنگ بعد ادبيات داشتيم.معلم که وارد شد.سريع نشست پشت ميز به قول شيدا 
 انگار االن ميز رو ازش ميگيرن.

 چيزي داره که بخونه. دبير گفت:کسي شعري
 باران دستشو باال کرد.

 دبير که تعجب کرده بود گفت:خانم بهادري بفرماييد.
 

 شيدا ايستاد ابتدا نفس عميقي کشيد کالس رو نگاه گذرايي کرد و گفت:
 بغض چه بي رحمانه گلويم را مي فشارد

 انگار هيچ احساسي درونش نيست
 ولي اين اشتباه است

 ي ،اشک اميخته به بغض است نه بغض خشکقانون عاشق
 چند صباحي است که بغض هاي من خشک ميشوند

 اشکهايم نميريزد
 چه بي رحمانه عشقم را ربودند

 اشک هاي خوش خيال
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 اشک هايم را بازگردانيد به من.
 قول ميدهم ترکش نکنم

 دستش را ول نکنم
 نامش را حفظ کنم

 و  رنگ چشمهايش را به خاطر بسپارم
 گرمي اغوشش را از ياد نبرم

 خدابا ميخواهمش
چيز زيادي از شعرش نفهيمديم چون توي چشاش خيره بودم ..فقط فهميدم که باران 

 يک عاشق واقعي.تاحاال عشق رو درک نکرده بودم ولي االن...
 دبير با کنايه گفت:انگار عاشقي دختر.

 .هيچکس چيزي نگفت نگاه ها روي باران ثابت ماند
باران از سکو پايين امد و بر جايش نشست سرش را روي ميز گذاشت و با صداي 

 بلند گريه ميکرد و دستش را بر ميز ميکوبيد.
 64قسمت 

 شيدا دست هاشو دور شونه هاي باران گره داد و زير گوشش چيزي گفت
 رفيعي دبير ادبيات گقت:بريد بيرون خانم بهادري.

 از کالس خارج شدند.شيدا اجازه گرفت و هردو 
 کالس ساکت شد و رفيعي درس داد.

اونروز هم تموم شد و من پياده رفتم خونه.امروزم دنبال يک اتفاق غير منتظره بودم 
يک روز عمه خونمون بود يک روز پري خانم يک روز مهدي اومد دنبالم.راستي مهدي 

 اون با من شوخي کرد يا راست گفت.
لحظه ياد باران افتادم طفلک کسي که خيلي دوست داري در خونه رو که بستم يک 

 تا مرز از دست دادنش بري.
 کفش هاي عزيز رو ديدم.تعجب کردم عزيز که مهمون داره چرا اومده اينجا

 رفتم داخل.عزيز با ديدنم بلند شد و مثل هميشه بغلم کرد.
 _سالم عزيزجون

 _سالم دختر خوشگلم خوبي مادر؟
 يد؟_ممنون شما خوب

 _ادم نوه ي گلشو ببينه و خوب نباشه.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق فلفلی

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

7 0  

 

 مامان عزيز را دعوت به نشستن کرد عزيزنشست و من کنار پاش روي زمين نشستم .
 عزيزلبخند بزرگي روي لباش بود

 گفتم:مگه مهمون نداشتين .
 _چرا مادر ميخوام درباره ي يک مسئله مهم باهات صحبت کنم.

له اردواج نباشه.اگه عزيز هم اين رو بگه ديگه توي دلم صلوات ميفرستادم که مسئ
 همه چي تمومه

 عزيز يک نگاه به مامان کرد .
 مامان جلو تر اومد انگار عزيز ميخواست تنها نباشه.

 عزيز گفت:تيام جان.هستي خانم و کوروش خان تورو براي پارسا خواستگاري کردن؟
 احساس کردم قلبم افتاد نفسم باال نميومد.

ادامه داد:هستي خانم که پيش نهاد داد گفتم تيام ميخواد درس بخونه و موفق عزيز 
 شه و اينده بسازه.ولي وقتي کوروش خان گفت ديگه نتونستم بگم نه.

 _يعني ايندم تباه شد.
 مامان گفت:ِا...پي ميگي تيام..ايندت درست شد.به معناي واقعي خوشبخت ميشي.

 به من قالب کنن مگه من چيکار کردم.گفتم:چرا همه ميخوان اين پسررو 
 مامان:چون تو دختر خوبي هستي اخالق داري..

 _مگه فقط من خوبم.چرا اخه.
 عزيز:چه دختر بهتر از تو توي فاميل هست.

 بدون فکر گفتم:مروايد.
 _پس برادرت چي...ها؟
 بدو رفتم به سمت اتاقم.

 ن اونجا باهم حرف بزنيد.مامان با صداي بلند گفت:امشب قرار گذاشتيم بري
عزيز به اتاقم اومد نشست کنارم مقنعه امو دراورد و دست کرد الي موهاي مشکي 

درصد براي تو بد بود من اجازه  6بلند و لختم و گفت:عزيز قربونت بره اگه اين 
 نميدادم.من ميشناسمشون.پسره...خونوادش واال به خدا خوبن

 گم ميخوام درس بخونم.گفتم:عزيز من که نميگم بدن من مي
_خوده پسره تحصيل کرده است با هم ديگه اصال درس بخونيد مطمئن باش ميزاره 

 درس بخوني.
 _عزيز مگه زوره من نميخوام.
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_حاال منم نميگم بيايد عقد کنيد يک مدت کوچيک نامزديت اگه از هم خوشتون 
 نيومد که هيچي اگه هم اومد که مبارک باشه.

 م لطمه ميخوره._عزيز به درسا
عزيز به شوخي دلمو بيشگون گرفت و گفت:نميخوره ناز نکن تيامي که من ناز بلد 

 نيستم بکشم حاال لباساتو عوض کن تا عزيز غذاتو بياره.
عزيز رفت بيرون ايستادم جلوي اينه کوچيک و شکسته ام.رنگم سفيد شده بود .اخه 

مو دلداري دادم و گفتم:تيام نترس اوال من اگه نخوام شوهر کنم بايد کيو ببينم...خود
که فرهاد هميشه پشتته دوما ازدواج يک راه بازگشتيم داره به نام طالق اگه بابا 

 اينجا بود ميگفت:نگاه ادم هاي مطلقه چي ياد بچه ها ميدن.
يک نفس عميق کشيدم.تيام تو بايد مقاوم باشي درسته اين واقعيته يک فيلم 

عزيز اومد تو مامانم پشت سرش اومد عزيز سيني رو روي زمين نيست......در باز شد 
 گذاشت و گفت:توکه لباساتو عوض نکردي دختر.

مانتومو از تنم دراوردم و نشستم کنار عزيز مامان رفت سراغ کمدم گفتم:مامان چيکار 
 ميکنيد؟

 _دارم لباساي امشبتو اماده ميکنم.
 _مامان!
 _جانم؟؟

 ._من امشب اونجا نميام
 عزيز اخمي بهم کرد و گفت:تيام عزيز رو ناراحت نکن.

غذامو خوردم و عزيز و مامان هم رفتن توي هال خوابيدن بابا هم اون چند روز اضافه 
 کاري بود .فرهاد هم يا فوتبال بود يا دانشگاه.

کتابامو باز کردم ولي هيچي توي مغزم نمي رفت خوابمم نميومد ميخواستم سرمو 
 ه ديوار که اونم نميشد.بکوبونم ب

بعداز ظهر بود که حاضر شديم.يک مانتو سرمه اي رنگ با شلوار لي و يک  1ساعت 
شال ابي نفتي تو اينه به خودم نگاه کردم صورتم مثل ماست شده بود حالم اصال 

 خوب نبود.
وقتي رسيديم اولين نفري که به سمتم اومد هستي خانم بود منو در اغوش گرفت و 

 طوري دخترم؟گفت:چ
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نميتونستم جوابشو بدم حتي يک لبخند ساختگي نفر دوم هم کوروش خان بود 
...هرچي سعي کردم نميشد احساس کردم دارم باال ميارم.با همه سر سري سالم کردم 

وقتي به مرواريد رسيدم خودمو توي بغلش انداختم تعادلمو از دست داده 
حا بود برخالف هميشه که بهم تيکه بودم.مرواريد بردم به اشپزخونه مهدي اون

 مينداخت گفت:چي شده تيام؟خوبي؟
 سرمو با دستم گرفتم و گفتم:اره خوبم فقط يک ليوان اب ميدي.

مهدي از جا پريد در يخچال رو باز کرد و اب ريخت برام و به دستم داد ..اب رو 
 يکسره خوردم

 60قسمت 
 بياريد.همون موقع کوروش خان گفت:تيام خانم تشريف 

نفس عميقي کشيدم و بدون نگاه کردن به مهدي به هال رفتم.کنار پونه جا بود رفتم 
 نشستم و سرمو انداختم پايين .

هستي خانم گفت:با اجازه کوروش خان و محترم خانم)عزيز( ما تيام خانم رو براي 
ايم پارسا جان خواستگاري کرديم و جواب +بوده خدا رو شکر حاال در اين شب ميخو
اين دوتا جوون باز هم باهم صحبت کنند من که مطمئنم و يقين دارم که اين دو 
خوش بخت ميشن. در ضمن طبق حرف شايان اقا فعال يک نامزدي يا محرميت 

 ساده ...بعدا مجلس.
همه دست زدن نگام روي پريسا افتاد که با خشم به من نگاه ميکرد يک چيزي گفت 

 د بود نفهميدم..ولي من چون خيلي لبخونيم ب
 به امير نگاه کردم ساکت به زمين خيره بود انگار اين مجلس براش مهم نبود

 براي چي مهم باشه.
کوروش گفت:تيام خانم نميخوايد بريدحرف بزنيد پارسا جان منتظره.پارسا!قيافش 

خوب يادم نمونده بود بلند شده بود و ايستاده بود خنده عصبي منم بلند شدم و به 
اتاق عزيز راه افتادم اونم دنبالم اومد وارد اتاق شد و درو بست نشستم روي  سمت

 صندلي پشت ميز خياطي اونم نشست روي گوشه تخت.
 به ديوار خيره بود ..بهش نگاه کردم ببينم چه شکلي واقعا خوشگله يا نه..

 چشاش عسلي درشت بود...عسلي هم شد رنگ چشن بايد ابي باشه....ولي واقعا به
صورت گندميش ميومد.بيني صافي داشت لباي نه کوچيک نه بزرگ ولي در کل 

 جذاب بود .
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نگاهشو ازديوار گرفت و گفت:نميدونم اين فکر رو کي)چي کسي (توي کله کي؟و 
براي چي انداخته من داشتم زندگيمو ميکردم ..منو چه به ازدواج مامانم پيله شد که 

لحاظ با من فرق ميکني..در ضمن من نميخوام  برو زن بگير اونم کي تو؟که از همه
 ازادي هامو از دست بدم....اصال باورم 

 اومد ادامه بده که پريدم وسط حرفش:هي اقا پارسا..پارسا ديگه نه؟
 اخماش بيشتر رفت توهم ...

گفتم:منم نميخوام و نميخواستم تو اين سن ازدواج کنم منم ارزوهاي بزرگ تو زندگيم 
 بخوام ازدواج کنم با کسي ميکنم که در شانم باشه... دارم اگه هم

 بهم خيره شد..
 _خب؟

_خب نداره..فکر نکن من از خدا خواسته اينجا اومدم..من درسمو ايندمو خراب 
 نميکنم و ازدواج نميکنم....ولي انگار مادرت و مادرم حوصلشون از ما سررفته 

 ..از جا بلند شد و گفت:خب ما حرفامونو زديم .
 با منگي نگاهش ميکردم که نگاهشو ازم گرفت و گفت:ميگيم نه ديگه.

چه خوش خيال بود اين پسر .چيزي نگفتم و بلند شدم اول اون رفت بيرون منم 
بعدش اومدم بيرون.همه با خوشحالي نگام ميکردن ولي نگاه پريسا خيلي عذاب اور 

معيت رفت و سر و صداها اوج بود جلوتر از همه ايستاده بود وقتي پارسا به وسط ج
 گرفت پريسا دستمو گرفت و کشيد به سمت همون اتاقي که توش حرف ميزديم.

 بردم توي اتاق و درو بست.اب دهنشو قورت داد معلوم بود عصبيه..
 اروم گفتم:چيزي شده پريسا جون؟

 _چي ميخواستي بشه داري عشقمو ازم ميگري.
 _عشقت؟

 روزه اومدي تپل رو ميبري؟ 2فت و گفت:تيام خانم سرشو با يکي از دستاش گر
 _پريسا من واقعا نميفهمم تو چي ميگي

 _نميفهمي؟حاليت ميکنم .
 شونه هامو گرفت و منو انداخت روي تخت با چشم هاي بهت زده نگاهش ميکردم.
دماغشو باال کشيد انگار ميخواست گريه کنه اونقدر گريه کرده بودم و ديده بودم که 

 خيص گريه ديگران سخت نبود.تش



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق فلفلی

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

7 4  

 

پريسا:من عاشق پارسام..عاشق که نه ديوونه تو تهران به مامانش گفتم ولي اون 
 قبول نميکرد ميگفت...ميگفت تو معقول پارسا ي من نيستي.

 دماغشو دوباره کشيد باال.
 گفتم:ولي به نظرم تو از منم بهتري

 _دروغ ميگي.؟
 ليل ديگه اي داشته که تورو نپذيرفتن._براي چي بايد دروغ بگم شايد د

 صداي مردانه اي از بيرون اومد
 _تيام جان عزيزم بيا بريم.

درو باز کردم دنبال صاحب صدا گشتم ..فرهاد بود که کنار اشپزخونه ايستاده بود و با 
 کبوتر عاشق. 2مرواريد حرف ميزدم رفتم جلوتر و گفتم:چه ميکنيد 

 و گفت:مگه ادم با پسر عموش حرف ميزنه اشکال داره؟مرواريد سرخ و سفيد شد 
 فرهاد اخماشو به حالت مسخره اي توهم کرد و گفت:مري من يک پسر عمو سادم.

 خندم گرفت و گفتم:قربون خالصه کردنتن فري.
 مرواريد گفت:به پسرعموي من نگو فري ادم ياد يک چيز ديگه ميوفته.

 گفتم:فرنگيس؟؟؟
 مرواريد:نه خير

 مامان از اونورداد زد:فرهاد تورو گفتم صداش کني حاال خودت داري حرف ميزني.
 يک خداحافظي سرسرکي کرديم و رفتيم به خونه.

شنبه رو  0شنبه بود و چون شنبه يک امتحان مهم داشتيم مدرسه نرفتم و کل  0فردا 
 درس خوندم.

چشام پف کرده بود و  از خواب بلند شدم اولين کار يک نگاه تو اينه بود 1ساعت 
تا انگشتمو کردم البه الي موهام و سرمو به اين ور و اونور کج 2موهام وز وزي بود..

ميکردم.با صداي بابا که صدام ميکرد از جلوي اينه کنار اومدم.بابا روي مبل نشسته 
 بود و داشت اون موقع صبح تلويزيون ميديد.

 _سالم بابا صبح به خير.
 ر...بدو لباساتو بپوش دير شد._صبح شماهم به خي
 _شما منو ميرسونيد؟

 _نه دختر بدو
 _پس چرا اين موقع بيدارين؟
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 _مگه هرکي سر صبح بيدار باشه ميخواد تورو برسونه.
 گفتم:نه ولي اگه باباي مهربونم باشه اين کارو ميکنه.

 _ميخوايم بامادرت بريم بيرون.
کردم و ابي به صورتم ريختم اب سرد بود و لرزه  به سمت اشپزخونه رفتم ...شير رو باز

به تنم انداخت.سريع به سمت اتاقم رفتم مانتو و شلوار و مقنعه امو سرم کردم و 
کيفمو روي دوشم)شونم( انداختم و از اتاق خارج شدم دم اولين پله نشستم و 

 ابا؟ب کفشاي اديداس تقلبيمو پام کردم...بندشو که پاپيون زدم گفتم:کاري نداريد
 _نه به سالمت

توي حياط يک لحظه ايستادم يک نفس عميق کشيدم و رفتم بيرون .چه حس 
خوبي داشتم امروز رفتم روي لبه جدول.بزار يکم به چيزايي فکرکنم که تا به حال 
بهش فکر نکردم .خب ................مهدي يعني اون منو دوست داره ولي اون که 

يه زدن به من پره ...محاله منو دوست داشته باشه هميشه دلش براي نيش و کنا
ساله..حتي اگه منو دوست  67سالشه و من  35....ولي رفتار پريروزش چي....مهدي 

داشته باشه چه فايده ..االن که يک ازدواج اجباري بعدشم مهر طالق...واي تيام 
چه  چطوري داري ميگي طالق...مو به تن ادم سيخ ميشه از تفکراتم غصم گرفت

راحت بدبخت شدم....پس از خير مهدي و فکرش بگذريم کي با يک زن مطلقه 
ازدواج ميکنه اخه....خب پريسا ..اگه پريسا واقعا اون پسره رو دوست داره چرا تا به 
حال کاري نکرده.حداقل منو از بدبختي که ميتونست نجات بده ...اي کاش بتونم در 

 ه با هستي خانم حرف بزنه.اين مورد با پريسا حرف بزنم و بگم ک
اينم که حل شد مسئله بعدي هم که اين پسره .. که اونقدر دربارش فکر کردم که 

 مغزم سوت کشيده.
 _سالم خانم شکيبا
 سرمو اوردم باال .

 61قسمت 
اقاس افشار بود دبير فيزيک ديگه اون عينک گنده ته استکاني روي صورتش 

رخشيد چون اصالح کرده بود و صورتش برق نبود.چشماي ابيش توي صورتش ميد
ميزد.زير ابروهاي پر پشتشم برداشته بود و صورتش به کلي عوض شده بود ...وقتي 

 ديد متعجب نگاهش ميکنم گفت:چيزي شده خانم شکيبا؟
 _نه نه سالم....ببخشيد.
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وارد حياط مدرسه شد و گفت:خواستم شما اولين نفري باشيد که منو با اين ريخت و 
 قيافه ميبينيد.

هيچي نگفتم و تا دم دفتر باهاش رفتم و بعد رفتم کالس.االن مطمئن بودم اگه صبا 
 جاي من بود اونقدر خود شيريني ميکرد که افشار ازش امتحان نگيره ولي من...!

همه بچه ها نشسته بودن .شيدا و باران مشغول پچ پچ بودن و سوگل هم سرش 
 تشونتوي کتاب بود چرخيدم به سم

 _بچه ها!
 باران:جـــــــــــــــان؟

 _ميخوام يک مسئله خصوصي بهتون بگم.
هرسه تا شون نزديک تر اومدن توي چشمهاي همشون يک چيزي بود گفتم:ازدواج 

 من با اون پسرک ...تقريبا ..درست شد.
 شيدا داد زد:بابا مبارکه!!!!!!!!!!!!!!!

 گفتم:چي؟بدبختيم.
 ختر من اينقدر دوست داشتم جاي تو باشمباران:چي ميگي د

 گفتم:که با پارسا ازدواج کني؟
 _که با حسام ازدواج کنم.

 در باز شد و افشار وارد شد ...سريع برگه ها را پخش کرد و گفت:
.....نام من 4ابان.....کالس سوم  25امتحان سخته..زمانش کمه.....تاريخ يادتون نره 

 تونم يادتون نره.هم ارشام افشار...اسم خود
 امتحان شروع شد خدارا شکر از همون چيزهايي اورده بود که من خونده بودم.

اون روز تموم شد ..زنگ اخر که خورد همه کيفامونو برداشتيم و به دم در رفتيم.باران 
ميگفت حال حسام بهتر شده و به بخش اومده االنم داره ميره بيمارستان...صداي 

داي ماشينمون بود ..اونطرف خيابون پارک بود و بابا با خنده بوق اشنايي اومد ص
نگام ميکرد خجالت ميکشيدم که اونا اونجا ايستادن و من داشتم حرف ميزدم 

 ...سريع رفتم طرفشون.
 _سالم ببخشيد حواسم نبود.

 فرهاد با شوخي گفت:اين دوستاي ناباب تو رو اينجوري کردن.
 درستن...حاال کجا ميريم؟ گفتم:نه که دوستاي خودت خيلي

 فرهاد:به ديار عشق.
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 _خونه عمو اينا.
 فرهاد:خونه اونا براي چي؟

 _عشق اونجاست که.مرواريد جون/
 فرهاد محکم به پام زد .

 گفتم:پس کجا ميريم خونه عزيزجون؟
 مامان:بله ميريم همونجا.

 _مامان من نميام اصال حوصله ندارم منو ميرسونيد خونه.
 با محکم گفت:تيام ما بايد بريم اونجا.با

 سرمو به شيشه تکيه دادم و چشامو بستم به معناي واقعي نميخواستم بيام.
با ترمز چشامو باز کردم فکر کنم تو اين چند دقيقه خوابيده بودم...پياده شديم و تا 

 به خونه عزيز برسيم..صد بار نزديک بود بيوفتم.
بر عزيز و عمه اينا و عمو اينا ..هستي و شايان هم ايستاده  در که باز شد اينبار عالوه

 بودند همراه پونه
بعد از سالم و احوال پرسي هميشگي با فاميل هاي نزديک....هستي جلو اومد و منو 

 بغل کرد و گفت:چه طوري دخترم؟
 _ممنون خوبم شما خوبيد؟

 حت شده._عروس به اين خوبي دارم براي چي بد باشم تازه پسرم خوشب
با شنيدن اسم پسرم نگاهم به سمت بقيه کشيده شد.پريسا و امير و پارسا روي يک 

 مبل به همين ترتيب نشسته بودند و کپ ميزدند.
 هستي:شنيدم امروز امتحان داشتين خوب دادي عزيزم؟

 _بله اسون بود.
 _اسون نبوده عزيزم تو زرنگي.

 _نظر لطفتونه.
 تن غريبم. 7نزن حس ميکنم  _گلم با من اينجوري حرف

 منظورشو نفهميدم وفقط سرمو تکون دادم .
 اومد چيزي بگه که پونه که کمي دورتر ايستاده بود گفت:مامان ماهم ادميم.

 هستي:ادم اين دختر که نه اين فرشته رو ميبينه دست و پاشو گم ميکنه.
م زد و گفت:تيام جون به سمت پونه رفتم منو بغل کرد چه نرم بود بوسه اي به گون

 واقعا خوشحالم که تو عضوي از ما شدي.
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 _هنوز که چيزي معلوم نيست.
 _چيزي معلوم نيست؟چي ميگي مامان همه چيز رو بريده و دوخته.

 لبخند تلخي زدم و گفتم:برادرتون چيزي نگفتن؟
 ابروهاشو توهم فرو برد و گفت:برادرم؟!!!!!!

 _اقا پارسا.
 د و نيشگوني ازم گرفت و گفت:اون که يک کلمه هم چيزي نگفت.بي اختيار خندي

 از کنار پونه اومدم اونطرف اقا شايان بود پدر پارسا.
 _سالم.

 _سالم دخترم.......خوبي ان شااهلل؟
 _بله ممنون.

دستشو به سمتم گرفت .کمي با خودم فکر کردم اون االن نا محرمم بود پس نبايد 
 بهش دست ميداد.

 ش که انگار فهميده بود گفت:ببخشيد .خود
 از جلوم کنار رفت فکر کنن ناراحت شد.

 عمه سميرا از توي اشپزخونه داد زد:دخترا بيان کمک.
نگاهم توي نگاه عمه افتاد منظورش با من بود.به سمت اشپزخونه رفتم و کمک کردم 

 به عمه و پري خانم و مرواريد .
نوع ساالد که عمه تازه درست کردنشو ياد گرفته  2 هم مرغ بود همه ماهي و برنج و

 بود
 پري خانم گفت:سميرا جان اقا سهيل )عموم(کو؟چند روزه نيست؟

 _رفته شمال.
 _شمال؟شمال چه خبره؟

 _هيچي باز با مامان زدن به سر و کله هم.
 مرواريد گفت:براي چي دعوا کردن.

بيا باهاش ازدواج کن.وقتي از يگانه _عزيز گفته بايد دوماد شي همين يگانه خوبه 
 پرسيدن گفته نه نميخوام ازدواج کنم.

 عزيز گفت:بدويين دخترا مرديم از گرسنگي.
منو و مرواريد سفره رو انداختيم و ظرفا رو چينديم چون تعداد زياد بود مجبور بوديم 

 روي زمين غذا بخوريم.
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گفت:تيام جان قوربونت برم  همه نشسته بودن و من توي اشپزخونه بودم که عزيز
 همون اب رو از توي يخچال بيارم.

شيشه اب رو برداشتم وبه پذيرايي رفتم.شيشه رو به عزيز دادم و متوجه شدم که 
هيچ جا سفره خالي نيست...حتي مامان هم سعي در کوچيک کردن جا براي 
ي هستنشستن من نداشت...فرهاد خودشو کنار کشيد و خواست من برم کنارش که 

 خانم گفت:
 _تيام جان بيا پيش پارسا جا هست.

نگاهم به اون سمت کشيد شد.اندازه ي من جا بود ولي اگه ميشستم بايد بهم 
 ميچسبيديم گفتم:جاتون تنگ ميشه همين جا ميشينم.

 هستي خودش را کنار کشيد و بر پاي پارسا زد و گفت:برو اونور پسر.
ند به من خيره بود رفتم طرفش و با فاصله ازش نگاهي به مامان کردم که با لبخ

نشستم.همه تا اون لحظه ساکت بودند که امير)برادر پريسا،پسر عمو پارسا( 
 گفت:هستي خانم از شما بعيده؟

 هستي با صدايي که شبيه جيغ بود گفت:چي بعيده؟
 _اينکه دختر و پسر نامحرم رو کنار هم ميشونيد اينا محرم که نيستن.

 ير چشمي ما رو نگاه کرد و گفت:خب نامزد که هستن.هستي ز
 مامان از اونطرف سفره گفت:اصال فردا عقد ميکنن چطوره؟

نگاهم ايستاد روي صورت مامان همه تعجب کرده بودند هم عزيزجون همه بابا هم 
 فرهاد هم کوروش خان و حتي هستي خانم.

 .... ميگ....ين؟فرهادبا تته پته گفت:مامان چي ........ داري.....
 هستي خانم گفت:منم با زري خانم موافقم فردا خوبه.

 گفتم:ميتونم يک چيزي بگم؟
 کوروش خان سرشو تکون داد و گفت:بله بفرماييد دخترم.

_به نظر من بعد مدرسه ها چون االن هم من از درس ميوفتم هم ايشون از 
شناسنامه من سال ديگه که مهمه  دانشگاه...االن بدترين زمانه بعد اسم هم که بره تو

 نميتونم ثبت نام کنم.
همه به من خيره بودن و انگار داشتن فکر ميکردن که پارسا روي پاش نشست و 

 گفت:اره منم موافقم االن بدترين زمانه ممکنه.
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هستي خانم که انگار کر بود و حرف هاي ما رو نشنيد گفت:همين که گفتم فردا عقد 
 ميکنيد..
ت:من نميخوام دخالت کنم ولي محضري رو ميشناسم که اگه بخوايد االن عمو گف

 اسمتونو تو شناسنامه نمينويسه اگه فقط اسم يک نفر باشه کافيه.
 

عمو هيچ وقت حرف نميزنه حاال بايد حرف بزنه سعي کردم بهش نگاه نکنم .ناهار در 
واريدم رفتيم که سکوت خورده شد و بعد ناهار هر کس به گوشه اي رفت منو و مر

ظرف بشوريم.مسن تر ها هم رفتن بخوابن.بعد از ظرف شستن جوون ها رفتن توي 
 هال نشستن اقايون خوابيدن و خانم ها هم مشغول گپ زدن بودن.

روي کناري ترين مبل نشسته بودم که پونه گفت:حوصله دارين بريم بيرون يک 
 چرخي بزنيم؟

 سش نيست.يگانه سرشو تکون داد و گفت:اصال ح
نگاه پونه روي مرواريد افتاد..مرواريد نگاهي به فرهاد و کرد و گفت:اره خوبه منم 

 حوصلم سررفته.
 فرهاد:پس حاضر شين پاشو تيام.

 و نيمه کجا ميخواين برين؟ 4نگاهي به ساعت کردم و گفتم:ساعت 
 و نيم غروبه .پاشو لوس نشو. 0...0فرهاد:ساعت 

 اقاشون اجازه ميخواد. پونه با شيطنت گفت:از
ميخواستم جيغ بکشم و سرمو بکوبونم به ديوار ..اون هيچکاره ي من بود فقط يک 

 نفر که اسمش مياد تو شناسنامه و بعدشم من طالق ميگيرم.
تا وقتي محرمش اينجا نشسته به اجازه هيچکس »فرهادبا لحن کوبنده اي گفت:

 «نيازي نيست
همونطور که به سمت اتاق ميرفت گفت:پس محارمش  پارسا از روي مبل بلند شد و

 نزارن با کس ديگه اي محرم کنه.
فرهاد از جا پريد وگفت:باور کن اقا پارسا اگه اجبار نبود خواهرمو به دست هر کسي 

 نميسپردم.
پارساپوزخندي زد و گفت:ولي اگه خواهر من تو اين شرايط قرار ميگرفت عمرا 

 ديگه رو خراب کنه.ميزاشتم که اينده يک پسر 
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پونه انگار فهميد که پارسا خيلي عصباني شده به خاطر همين به طرف اتاق هولش 
 داد.مرواريد نزديک فرهاد رفت و گفت:تو نبايد با پارسا يکي به دو ميکردي.

 _فقط جوابشو دادم/
 لبخندي از روي قدر داني به فرهاد زدم و به اتاق رفتم براي تعويض لباس.

 تا ماشين برنداريم. 2اضر شدند و دم در بوديم که امير گفت:به نظر من همگي ح
 مهدي گفت:ولي همه که تو يک ماشين جا نميشيم.

 امير با چشم شمارشي کرد و گفت:اره پس دوتا برداريم.
من و فرهاد و مرواريد با مهدي)برادر مرواريد و پسر عموم( رفتيم. و بقيه هم با 

 ماشين سانتافه امير.
 مهدي صداي اهنگ رو بلند کرده بود و همراه ان همخواني ميکرد.

 مهدي ماشينش را از پارک دراورد اينه را تنظيم کرد و گفت:کجا ببريمشون فري؟
فرهاد:ببر طرقبه شانديز ديگه)يک منطقه ييالقي تو مشهد که بستتي داره غذا داره 

 ...لواشک داره و خيلي جاي باحاليه مخصوصا شباش(
 مهدي با پوزخند گفت:شوخي نکن داداش...خب کجاش؟

 _کافه گل رز)يک اسم کامال خيالي و زايده ذهن من(
 مهدي پاشو بيشتر روي گاز فشرد و گفت:ايول.

 و با سرعت رفت ..هنوز خيلي نرفته بوديم که صداي گوشي مهدي بلند شد.
 _بله؟
...... 

 _کجاييد شما؟
......... 

 _باشه منتظرم.
......... 

 _کي بياد؟
... 

 _باشه باشه.
 مرواريد پرسيد:کي بود؟

_امير بود ميگفت چه قدر تند ميريد واستيد ما بيايم.بعدشم گفت يکي از ماشين 
 شما بياد اينجا ما نزديک بود راهو گم کنيم.
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 هر سه به فرهاد نگاه کرديم و گفت:از من نخوايد که نميرم...
 م و گفت:ِا به من چه.به مرواريد نگاه کرد

 هر سه با صداي بلند گفتن:تو برو تيام.
 با غيظ گفتم:همينم مونده.

ماشين ترمز محکمي گرفت و ماشين امير اينا کنار ما تر مز زد ..امير از پشت فرمون 
 پياده شد و اومد به طرف ما.

 _خب کي ميره.
 مهدي با سر به من اشاره کرد و گفت:تيام.

 کمرنگي زد و من پياده شدم.امير لبخند 
صندلي عقب توسط پونه و پريسا اشغال شده بود و انگار يگانه نيومده بود. پارسا هم 

 پشت فرمون ميشست و امير به ماشين مهدي رفت.
 در را باز کردم و نشستم و سالم سريعي به پونه و پريسا گفتم.

 ميرفت. مهدي دوباره گازش را گرفت و رفت ولي پارسابا سرعت کن
 پونه با لحن شيطنت اميزي گفت:داداش تند برو. نکنه ميترسي؟

با اينکار انگار ميخواست يا پارسا را به سخن وادار کند يا اورا جلوي من کوچيک کند 
 تا از خود دفاع کند به هر حال ميخواست او حرف بزند.

 رطه عقله.پارسا از اينه نگاهي به پونه کرد و چشم غره رفت و گفت:احتياط ش
 پونه گفت:البته اگه عقلي وجود داشته باشه.

 پارسا:که وجود داره.
تا به اطراف نگاه کرديم اثري از 4پريسا يک دفعگي گفت:فکر کنم گمشون کرديم. هز 

 اونا نبود.
 پونه گفت:تيام جان زنگ بزن به داداشت ببين کجان.

 _خودم بلدم ادرس ميدم.
کردم..درست بود پارسا حرفي نميزد ولي مطابق حرف و با دست ماشين را هدايت 

 هاي من عمل ميکرد.
انگار مهدي از ما زودتر رسيده بود .پارسا ماشين مهدي را پارک کرد و همراه ما پياده 

 شد.
 تا حوريه فرشتي بودي؟ 3پونه به پارسا گفت:چه احساسي داشتي با 

 _مالک حرمسرا بودم.
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چي بود ولي پونه گفت:چه احساسي قشنگي!تو قلبت  نمبدونم منظورش از اين حرف
 خونه کرده....

پونه ميخواست به شعر ادامه بده که پارسا بازويش را کشيد و در پند قدم از من 
 عقب تر ايستادن و پارسا گفت:پونه جلواونا بهت يک چيزي ميگم ها!

 فت.انگار براي پونه مهم نبود چون خنده اي سر داد و به کنار پريسا ر
 فرهاد اينا تخت بزرگي گرفته بودند همه نشستيم.

 پريسا کنار پارسانشست . برايم اصال مهم نبود برعکس خيلي هم خوب بود.
فرهاد هم کنار مرواريد نشسته بود و بي توجه به من در حال زدن حرف هاي عاشقانه 

 بودند.
 پونه که شيطنتش گل کرده بود گفت:براي چي اومديم اينجا؟

رواريد گفت:براي دو گل نو شکفته.... و پس از مکثي گفت:اوا چرا گالمون پيش هم م
 نيستن.

 و با حيرت به ما نگاه کرد.
 پونه گفت:از قديم گفتم گل تو گلدون پاشو پارسا برو بشين.

 پريسا با غيظ گفت:ول کنيد تو رو خدا
 ن مورد رو نداشت.درسته نميخواستم کنار اون بشينم ولي پريسا حق دخالت در اي

 پونه با اين جمله به سکوت تلخ جمع پايان داد و گفت:شکالتي ميخورم.
 بر عکس رفتار خشکش در خانه االن انگار جمع در دست او بود.

 مهدي بلند شد و گفت:باشه من ميگيرم.بقيه؟
 مرواريد با ديدن برادرش براي خريد راحت گفت :ميوه اي ميخورم.

من ثابت ماند انگار منتظر جواب از من بود.بر خالف پونه و مرواريد نگاه مهدي روي م
 که شوق و ذوق در صداشون بود گفتم:شکالتي.

 مهدي از بقيه هم پرسيد و همراه پارسا و امير و فرهاد براي خريد رفتن.
پونه نفسش را پر فشار بيرون داد و گفت:تيام جون بيا ديگه داداش من خجالت 

 جا.ميکشه بياد اون
 پريسا حرف برادرش در ظهر را تکرار کرد و گفت:هنوز که محرم نيستن.

 مرواريد جواب دندون شکني داد و گفت:بهتون نميخوره به اين چيزا اهميت بدين.
پريسا تکه اي از موهايش را که جلوي صورتش ريخته بود به پشت گوش داد 

 وگفت:بچه ها شما نميخوايد عروس شيد؟
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 ب بود ...خيلي صميمي شده بود.لحنش برام عجي
 مرواريد گفت:به نظر من هنوز زوده...چه خبره.

 سالگي داره عروس ميشه 67پريسا:خوبه دختر عموي خودت 
همه نگاه ها روي من چرخيد انگار منتظر حرفي بودند که پونه گفت:پسر خوب داريم 

 دختر خوب داريم چرا به هم نرسونيمشون.
اع از من بود يا تعريف از برادرش ولي لبخندي به رويش زدم نميدونم حرف پونه دف

 .پريسا گفت:دختر خوب توي تهرون نبود؟
مرواريد از لجاجت پريسا سر اين قضيه خسته شد و با صدايي شبيه فرياد 

 «خب شما باهاش ازدواج ميکردي هنوزهم دير نشده»گفت::
ميگفت اره ميخوام و به سمت نگاه پريسا رنگ باخت ...اي کاش االن پريسا با داد 

پارسا ميرفت و دستشو ميگرفت و ميرفتن عقد ولي حيف که اين جزخيالي باطل 
 نبود.

پسر ها امدند بستني ها رو گذاشتند و خودشون نشستن.خودمو به فرهاد نزديک 
کردم.احساس بدي داشتم حس ميکردم همه با من غريبن و فقط فرهاد ماله منه 

و دور شونم حلقه کرد و طوري که بقيه نشون گفت:چيزي حس عجيب.فرهاد دستش
 شده اباجي؟

 سرمو از روي شونش برداشتم و گفتم:حالم بهم ميخوره از اباجي نگو ديگه.
 فرهاد خنده محوي کرد در محار کردن خنده هايش مثل من تبحر نداشت.

ا فرد پونه امشب چيزيش ميشد گفت:خب اقا پارسا تيام خانم که هيچ ذوقي براي
 نداشت شما چطور؟

 پارسا گفت:فردا چه خبره؟
 پريسا :عقدتونه نا سالمتي.

پارسا چيزي نگفت...بدبختي را با تمام وجودم حس ميکردم شب رفتيم خونه ولي 
صبح مامان نذاشت برم مدرسه برام شال سفيد و چادر خريده بود صبح زود از خواب 

 بيدار شديم.
س و غصه ....هيچکس حرف نميزد همه در محضر حال بدي داشتم چيزي بين تر

حاضر بودند با ديدن پارسا رنگم مثل گچ سفيد شد.چهره اش عجيب بهم استرس وار 
بود نشستم روي صندلي محضر دور تا دورم ايستاده بودند .عرق سردي کرده بودم 

 عزيز زير لب صلوات ميفرستاد به هستي نگاه کردم از ته دل لبخند ميزد نگاهم به
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دنبال پريسا گشت ولي پيداش نکردم.پونه ميخنديد ..چه قدر زود ...چه قدر 
بد....حتي اگر يک فيلم را روي دور تند ميزدي انقدر سريع پيش نميرفت.همه 

ايستاده بودند ..پيرمرد به جمع اعالم سکوت کرد ... و شروع به خواندن کرد از قرار 
 !!!!!!!سکه بود چه زياد!!!!!! 855معلوم مهريه ام 

براي بار سوم که خوانده شد نگاهي به چهره همه کردم و سر پايين انداختم سکوت 
 کرده بود ...دستانم ميلرزيد ...چه حس بدي داشتم ارام گفتم:

 بله!
حتي يادم رفت از بزرگتر ها احازه بگيرم ..دختر هاي فاميلمان که بيش از حد جوگير 

 د زود هم بوسش کن.بودند گفتند:داماد حلقه دستش کن زو
پارسا جعبه اي دراورد و بازش کرد نگاهم روي انگشتر ثابت موند خيلي قشنگ بود 
.انگشتر رو بدون تماس دستش با دستم دستم کرد و بعد هم من حلقه رو از مامان 

 گرفتم.
انگشت هاي کشيده اي داشت .ولي من نتونستم اونقدر با دقت انجام بدم که دستم 

ه به هر حال خورد.دستش سرد بود سرد و بي روح انگار خون جريان به دستش نخور
نداشت...همه سکوت کرده بودند و به ما خيره بودند ..عزيز بلند گفت:مبارک باشه 

وبقيه شروع به دست زدن و هل کشيدن کردن.لبخند کمرنگي زدم نبايد ماتم 
 ميگرفتم من که تنها نبودم فرهاد رو داشتم اون کمکم ميکرد.

هستي سريع جلو اومد و منوبوسيد و گفت:ما تو تهران رسم داريم اگه عروس از جاي 
 ديگه گرفتيم از ظهر تا شب اونا رو تنها بزاريم.

چه رسم مسخره اي .از اين بدتر نميشد ولي پارسا بي چون و چرا قبول کرد..همه به 
شعر هاي من سمت ماشين ها رفتند دختر هاي فاميلمان بي نهايت جوگير بودند و 

دراوردي ميخواندند و من تنها ميخنديدم.از قرار معلوم پارسا ماشين امير)پسر 
عمويش(را گرفته بود.سوار ماشين شديم.پارسا بوقي زد و به سرعت به راه افتاد به 

صندلي تکيه دادم مامان چادر سفيد را ازم گرفته بود و انقدر هول هولکي امده بودم 
ه بود ..موهايم را تو دادم و شال را مرتب کردم و بعد شال را که جلوي شالم بهم ريخت

 کمي عقب کشيدم که ريشه هاي مويم پنهان نبود.
 «نمي پرسي کجا دارم ميبرمت؟»پارسا با لحن محکمي گفت:

 «کجا؟»اب دهنمو قورت دادم و گفتم:
 _اينقدر به من اطمينان داري که هر جا با من مياي؟
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 ه پرو گفتم:در جايم صاف شدم ..چ
 _از شما کاري برنمياد.

 ترمز محکمي کرد که قلبم از جا دراومد و جيغ خفيفي کشيدم.
 پارسا گفت:هنوزم هميچين فکري ميکني؟
 _اين کار ها از دست هر ديوونه اي برمياد.

کم نياورد و با سرعت راند..خيابان خلوتي بود گفت:خيلي کارهاي ديگه اي هم 
 برمياد...
 نگاهش کردم .کنار يک رستوارن ايستادبا شک 

چه قدرخوب گشنه ام هم بود.لبخندي غير ارادي روي لب هايم نشست..کوبنده 
 گفت:پياده شو

.انگار دعوا داشت...پياده شدم اينجا رو از کجا پيدا کرده بود...زودتر از من داخل 
ز گروهي ارفت و روي صندلي پشت ميزي نشست انگار جا غصب بود کنا رميز ي که 

دختران نشسته بودند نشستيم با دست گارسون رو صدا کرد و چشم از دختران ميز 
بغلي برنميداشت....يکي از دختران که متوجه نگاه او شده بود برايش چشمک زد 

 ولي پارسا تنها خيره بود.
 گفتم:خب يکي از همونا رو ميگرفتي منم بدبخت نميکردي.

 کشيد و گفت:هه اونا در حد من نيستن.پوزخندي زد و خودشو کمي جلو 
با اين حرف يا ميخواست بگه حد خودش باالتره يا ميخواست بگه تو حدت از اونا 

 باالتره.
 گارسون جلو اومد و گفت:سالم چي ميل دارين؟

 سيخ شيشليک . 4پارسا سريع گفت:
 _نوشابه؟

 نوشابه يک دوغ. 6_
 _سوپ؟

 تا2_
 _ساالد؟

 تا2_
 يدن از من جواب ميداد انگار وجود من بي ارزش بود .بدون پرس
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خيره در چشمهايم شد..چشم هاي عسليش عجيب استرس اور بود .گفت:ميخوام 
 درباره يک مسئله مهم باهات صحبت کنم.

 خودمو جمع و جور کردم و سرمو به عالمت تاييد تکون دادم
 همان موقع نوشابه ها روي ميز گذاشته شد.

نميدونم شما از ازدواج با من چه فکري کردين ولي هر چي کردين از االن پارسا گفت:
بگم يک خيال باطله...چون من حداکثر يک ماه بتونم شما رو تحمل کنم من زندگي 

ازادانه خودمو دارم و فکر ميکنم شما در يک قفس بزرگ شدين..نميدونم درک ميکنيد 
 اب کنيد.منظورمو يا نه...به هر حال کاخ ارزوهاتونو خر

 _ارزو من طالق گرفتن از شماست...دوست ندارم خرابش کنم.
 پارسا دستانش را در هم گره زد و گفت:پر حرف نبوديد.

 _براي گفتن حق پر حرفم.
 ماه؟ 6نيشخندي زد و به صندلي تکيه داد و گفت:پس 

 _بله يک ماه البته اگه بتونم تحمل کنم.
 غول خوردن غذا شديم.غذا چينده شد خيره به دختران مش

حتما دختران فکر ميکردند من خواهرشم چون اگر نامزدش بودم چشمهاشو از کاسه 
 در مياوردم

 
 
 سيخ رو کامل خورد و من هنوز نصفه اولي بودم که گفت:سريع تر. 2

 _دلم درد ميگيره.
 _در اين زندگي کوتاه با من بايد اين درد ها رو تحمل کني.

 ال.سرمو اوردم با
 _چرا بايددل درد تحمل کنم؟

 انگار خودش فهميد و با سردرگرمي گفت:منظورم سريع بودنه..
 ظرف رو کنار دادم و گفتم:نميتونم.

سيخ ديگر را برداشت و مشغول خوردن شد و راست راست دختران را نگاه ميکرد از 
ه م:درسته کاين که تمام حواسش به ان حا بود کمي عصبي شدم و بر ميز زدم و گفت

 عاقبت ادواج اجباري ما چيه ولي بهتره جلوي چشمهاي )سکوت کردم(بگيرين.
 خندش گرفت نميدونم چرا...و گفت:نکنه حسوديت ميشه؟
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 _کي ؟من؟هرگز.
 سيخ را به تندي خورد و گفت:اگه دوست داري پاشو

 ا.ح انها ربا بلند شدن من تازه دختران توانستند چهره من را ببينند و من چهره واض
تا بودند اولي چشم هاي کشيده روشن با بيني عملي و گونه هاي قرمز و لباني بزرگ 3

و صورتي.زشت نبود ..به انهاي ديگر دقت نکردم چون برايم مهم نبودند.بيرون رفتم و 
 پارسا به دنبالم بيرون امد سوار ماشينش شدم و گقت:کجا ببرمت؟

 _خونمون.
رف هاي تکراري اش پرداخت:خواستم بگم اونا که ما رو به جوابي نداد و به زدن ح

 زور به ازدواج هم دراوردن بايد کاري کنيم که به زور هم طالقمون بدن.
 کمي به سمتش چرخيدم و گفتم:چيکار؟

 _خودمم درباره اش فکر نکردم..ولي شما فکر کنيد.
 _باشه.

پياده شدم اون هم  سرعت گرفت و با ادرس پرسيدن منو رسوند بي خداحافظي
حرفي نزد وارد خانه که شدم هيچکس نبود ...به اتافم رفتم لباسهايم را عوض کردم و 

 نشستم پاي درس
هنوز الي کتابو باز نکرده بودم که صداي تلفن اومد.بي حوصله بدون نگاه کردن به 

 شماره جواب دادم.
 _بله!

ل هميشه با لحن شاد و سر _سالم دخترکه کدوم گوري بودي امروز؟ سوگل بود مث
 زنده.

 _هي تيام کوشي؟
 _همينجام.

 _صبح کجا بودي؟
 _محضر.

 _مبارک باشه..خونه يا ماشين شايدم زمين هان؟
 _شوهر.

سکوت کرد انگار شوکه شده بود منم سکوت کردم.اروم و شمرده شمرده گفت:چي 
 ...ُگ...ف.تي؟

 محرمش و زنش._اسمم رفت تو شناسنامش قانون و شرعا شدم 
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 _چرت ميگي تيام....اينجوري که مدرسه راهت نميدن.؟
 سال اخر هم تموم شه 2_نه ابروهامو برميدارم نه اسم اون مياد تو شناسنامم تا اين 

 
 باز هم سکوت کرد و گفت:مبارک باشه تيام ..واقعا خوشحال شدم.

 _خبر بدبختي من خوشحالت کرد سوگل؟
 خت شدي نه بدبخت._نه نه يعني تو خوشب

اهي کشيدم که فکر کنم سوگل نشنيد و گفت:زنگ زدم بگم امتحان فردا لغوه الکي 
 نخوني.البته تو که در هر شرايط خر ميزني.

 _سوگل!
 _جانم؟

 _ميخوام گريه کنم ميخوام يکي رو بغل کنم و تو بغلش زار بزنم.
 ر بزن.سوگل با خنده گفت:برو اقاتونو بغل کن و تو اغوشش زا

 _سوگل من جديم..
 _منم سوگلم جدي.

 باداد اسمشو گفتم و اونم فقط گفت:باشه باشه کاري باري؟
 _سالمتي خانمي.

 _باي هاني.
 _خدانگهدار

چه قدر دلخوش بود چه قدر خوشحال بود از چي ناراحت باشه از 
االن  يخوشبختيش...کتابو بستم و روي زمين دراز کشيدم.به سقف خيره بودم يعن

من زنش بودم....يادمه توي دوران راهنمايي بچه ها سرشوخي با من داشتند که من 
چه طوري ميخوام عروس شم و من ميگقتم اول خودم باهاش اشنا باشم بعد 

خونوادم.ميگفتم پسره بايد چشمهاش ابي باشه ..قدبلند و خوش تيپ و مهربون که 
قيافش بد نيست ولي اخالقش واضح  همش قربونم بره .ولي چي شد!!!!!!!!! درسته

ميتونم بگم مزخرفه.با صداي در نيم خيز شدم....دوست نداشتم کسي خلوتمو بهم 
بزنه پس چشمامو بستم و خودمو به خواب زدم.در اتاق باز شدو صداي مامان پيچيد 

 تو گوشم:تيام خوابيدي ؟
اروم گفت:قربونت حرفي نزدم مامان پتو رو از روي تختم برداشت و انداخت روم و 

برم چه زود بزرگ شدي.نور افتاب دقيقا توي صورتم افتاده بود که چشامو باز 
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صبح بود ولي نميدونم افتاب از کجاش بود حاضر  1کردم.نگاهي به ساعت کردم 
 شدم و رفتم.

همين که داخل شدم..باران و سوگل و شيدا به سر و کولم پريدند.گفتم:اروم باشيد 
 ن...االن همه ميفهم

 «باران بوسه اي به گونم زد و گفت:مبـــارکه خانمي
 باران خوشحال بود از قرار معلوم حال حسام خيلي بهتر شده بود ...

 باران:خب تعريف کن ديگه.
کل قضيه رو تعريف کردم..صبا که حرف هاي ما رو ميشنيد گاهي حرف هايي ميزد 

 که حس ميکردم حسوديش ميشه.
 ين شازده رو بيار.شيدا:حاال عکسه ا

 _اقول نميدم ولي باشه
زنگ اخر که ميخوره همه باسرعت خارج ميشن ..کيفمو روي دوشم ميندازم و از 

 کالس خارج ميشم.
 مثل هميشه از روي جدول سه سالي ميشه که صميمي ترين دوستام همين جدوالن.

 تا اونجايي که يادمه هيچ وقت نذاشتن بخورم زمين.
ل ميچرخه ولي قبل اينکه وارد بشم خارج ميشم. يعني به کسي ميخورم کليد توي قف

 و به عقب ميرم .فرهاده با تعجب نگاهش ميکنم .
 _کجا؟

 _عليک سالم تيام خانم.
 من هنوز داخل شوک بودم لبخندي روي لبام مياد.وقتي شوک زده ميشم ميخندم.

 ن.فرهاد گفت:اها راستي پرسيدي کجا ميريم خونه عزيز جو
 سريع ميگم:طبق معمول.

 _بدو بيا مامان اينا سر کوچن.
 ابروهامو ميندازم باال و ميگم:دارم ميميرم.

 _خدا نکنه.
زير بازومو ميگيره و ميکشه .کمي احساس درد ميکنم .کيفم روي شونم سر خورده و 

 مقنعه ام همراه استينم کشيده ميشه ..با صداي شبيه فرياد ميگم.
 د ميام._ول کن فرها

 با هم تا سر کوچه ميريم و تا همونجا کيفمو فرهاد مياره.
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 سريع ميشينيم تو ماشين.
 _سالم.

 مثل هميشه مامان جواب نميده و بابا ميگه:سالم دخترم خسته نباشيد.
بابا سعي ميکنه با سرعت بره تا غرغر هاي مامانو نشونه ولي ترافيک خيلي سنگيني 

 ايين تر پارک ميکنيم و پياد ه ميريم.هست.ماشينو چند کوچه پ
 زنگ در که زده ميشه عزيز با صداي مهربونش ميگه:بفرماييد عزيزان من.

ميريم داخل مامان با اون کفشاي پاشنه بلندش کل ساختمون رو روي سرش 
 گذاشته.عزيز درو باز ميکنه و مامان خودشو ميندازه توي اغوشش.

 _سالم زري جون.
 _سالم عزيز .

 بوس و ماچ بعدشم من.
 _سالم عزيزحون.

 _سالم گلم بيا که يار منتظره.
 يار؟.کمي فکر ميکنم همون پارسا رو ميگن ديگه.

 وقتي از اين مرحله ميگذريم.هستي جلو مياد و ميگه:سالم عزيز دلم.
 _سالم هستي خانم خوبين؟

ئنم دل پارسا هم _معلومه عزيزم ...نميدوني چه قدر دلم برات تنگ شده بود مطم
 برات تنگ شده.

 لبخندي زدم.به چشام خيره بود انگار منتظر بودمنم بگم منم همينطور
پونه که کنار مامانش ايستاده بود وقتي سکوت منو ديد گفت:نکنه تو دلت براي ما 

 تنگ نشده بود؟
با شيطنت نگام ميکرد.. و خواستم چيزي بگم که منو کشيد تو اغوشش...چه اغوش 

 رمي داشت گفتم:معلومه تنگ شده بود.گ
بوسيدم و گفت :برو با پارسا سالم و احول پرسي کن االن مردم برامون حرف 

 درميارن.
 ابروهامو با تعجب انداختم باال و گفتم:مردم؟

 با چشم به مامان پريسا اشاره کرد و محکم گفت:مردم.
يه و گفت:برو ديگه منو بهش نگاه کردم چه چشايي داشت ...هولم داد به سمت بق

 نگاه ميکنه.
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با کوروش و شايان)باباي پارسا(سالم کردم خب اونم کنارشون بود چيکار ميکردم بايد 
 سالم ميکردم.

 _سالم.

 _سالم.
همين دو لغت بين ما رد و بدل شد .خواستم از کنارش بگذرم که هستي دستمو 

و  6ه نشسته بود که بيشتر به نفر 2کشيد و منو کنارش نشوند..پارسا روي يک مبل 
نيم نفره شبيه بود ..يک صندلي يک نفره هم کنارش بود.هستي منو نشوند روي مبل 

 و خودش روي يک نفره نشست.
 پارسا سريع گفت:مامان بياين اينجا بشينين.

هستي ابروهاشو به طرز با نمکي توي هم فرو داد و چشاشو بهم فشرد و گفت:پارسا 
 کنارت نشسته ميگي منه پيرزن بيام. يک فرشته اومده

پارسالبخندي زد و گفت:خب اونجا نه زيرش نرمه نه پشتش براي اين ميگم در ضمن 
 شما پيرزن نيستي

هستي که ديد اگه اونجا بشينه پارسا فقط با اون حرف ميزنه بلند شد و گفت:من 
 برم ببينم تو اشپزخونه کاري ندارن

 :من ميرم شما بشينين.سريع از جا بلند شدم و گفتم
 هستي خيلي اروم هلم داد که باعث شد بيوفتم روي مبل و گفت:ميگم بشين دختر.

پارسا به پدرش نگاه ميکرد و انگار داشت به صحبت هاي اونا گوش ميداد ولي 
 بعدچند ثانيه چرخيد به سمتم و گوشي شو از روي ميز برداشت.

نبود برميداشتم و يک دوري توش  گلکسي نوت بود دمش گرم.حتما اگه حواسش
و نيم ماهه بينمون جا  6ميزدم.با فاصله از هم نشسته بوديم و فکر کنم يک بچه 

 ميشد.
 پارسا گفت:شماره موبايلتو بده داشته باشم.

 _ندارم.
 انگار نشنيده بود چون تو چشام زل زد و گفت:چي؟

 _من گوشي ندارم .
 تونوپوزخندي زد و گفت:خب شماره خونه 

کمي به فرش خيره شدم و با بدجنسي گفتم:ما که قراره از هم طالق بگيريم ديگه 
 شماره چيه؟
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 اگه تشکر ها و مثبت ها زياد باشه قسمت بعدي هم خيلي زود ميزارم
 _ما که قراره از هم طالق بگيريم ديگه شماره چيه؟

 ات تماس بگيرم._اون که صد البته ..ولي براي مشخص سازي زمان طالق بايد باه
 همونطور که به سر ناخونام خيره بودم گفتم:اونم دادگاه معلوم ميکنه.

 _باشه نديد اصال بهتر .اگه ميداديد ميشد يک اسم بي خاصيت تو دفتر تلفنم.
 گوشي شو بست و گذاشت روي ميز جلوش.

 مرواريد با يک سيني چاي اومد جلومون و گفت:بفرماييد.
 و گفت:ممنون من نميخورم.پارسا لبخندي زد 

 بلند شدم و سريع لبه هاي سيني رو گرفتم و گفتم:بده من مرواريد 
مرواريد سريع خودشو عقب کشيد و گفت:مامانت و هستي خانم و عزيز جون 

 سفارش کردن تو از جات تکون نخوري.
ين مدوباره نشستم اخه من با اين پسره که فکر ميکنه اسمون سوراخ شده و افتاده ز

 چي بگم.
 پارسا گفت:سال اول بوديد نه؟

 _خير سوم.
 _راهنمايي؟

 _خير دبستان.
 _خوب رشد کرديد.

 _بزنيد به تخته چشم نخورم.
 لبخندي زد و گفت :نه خارج از شوخي.

 _من با شما شوخي ندارم.
 ابروهاشو انداخت باال و گفت:رشته تون چيه؟

 م دبستاني رشته انتخاب ميکنند؟_واه!مگه تو فاميل شما بچه هاي سو
 _رياضي درسته؟

 _شما که همه چي رو ميدونيد چرا ميپرسيد.
 خنده عصباني کرد و گفت:ميخوام درباره يک مسئله مهم باهاتون صحبت کنم.

به لباش خيره بودم که چيزي بگه ولي اون به نقطه ديگري نگاه ميکرد.نگاهشو دنبال 
 اومد.خيره بود به ما .يک اخم واضح روي صورتش .. کردم و روي صورت پريسا فرود

 پارسا اروم گفت:پاشو برو از کنار من.
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 با تعجب چرخيدم طرفش و گفتم:که اون دختره بياد کنارت؟
 پارسا زير لب گفت:پاشو االن مياد اينور مياد موهاتو ميکنه.

اد ش ميددوباره چرخيدم سمت پريسا دستش مشت شده لبه مبل بود و داشت فشار
 براي بلند شدن.

دست به سينه نشستم و گفتم:ميخوام ببينم چي ميشه.چه عاشق هاي دل خسته اي 
 هستين.

 پارسا نگاهشو از پريسا گرفت و گفت:من عاشق اون نيستم.
 _پس چرا اون هست؟

 _چون فکر ميکنه من دوسش دارم.
 يک ابرومو انداختم باال و گفتم:نداري؟

يره بود و من توي چشاي عسليش غرق بودم که صداي پريسا پارسا توي چشام خ
 پيچيد توي گوشم

 _جواب بده پارسا دوسم نداري؟
درک ميکردم پارسا نميدونه چي بگه ولي خونسردانه تکيه دادم و مثل پريسا به پارسا 

 خيره شدم که پارسا گفت:تو دخترعموم هستي معلومه دوست دارم.
 فت:پس بايد اينم دوست داشته باشي؟پريسا به من اشاره کرد و گ

 پارسا نيم نگاهي به من کرد و گفت:اين که دختر عموم نيست.
 پريسا نگاه از پارسا برنميداشت و گفت:ميخوام بشينم.

 پارسا به صندلي تک نفره کنار من اشاره کرد و گفت:تيام تو اونجا بشين پريسا اينجا.
 با تعجب به پارسا نگاه کردم.

 دم و گفتم:من ميرم اشپزخونه راحت باشيد. و به پارسا نگاه مرموزي انداختم.بلند ش
همين که وارد اشپزخونه شدم هستي نزديکم اومد شونه هامو گرفت و گفت:چرا 

 اومدي عزيزم؟
  69قسمت

 با چشام اونهارو نشون دادم.
 هستي از من جدا شد و به انها نگاه کرد اخمهايش داخل هم رفت...

 من شد و گفت:يک لحظه اينجا واستا عزيزم. روبه
 اينجا از زبون سوم شخصه
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هستي روسري را روي سرش صاف کرد و به سمت تيام چرخيد و گفت:يک لحظه 
 اينجا واستا عزيزم.

تيام حرفي نزد فقط با حرکت سر قبول کرد...هستي نفس عميقي کشيد و از 
از پريسا گرفت و به مادرش چشم  اشپزخانه خارج شد..پارسا با ديدن او رويش را

دوخت.هستي عصبي بود او حق نداشت با پريسا حرف بزند.پريسا شيطاني در جسم 
 ادم بود.

 پارسا که با چشم هاي عصباني مادر غريبه بود گفت:چيزي شده مامان؟
 هستي نگاهش به پريسا افتاد که داشت انها را با تعجب نگاه ميکرد.

 پارسا.هستي گفت:بيا تو اتاق 
 پارسا سرش را به تاييد تکان داد و به سرعت از جا بلند شد و همراه مادر به اتاق امد.

 هستي داخل اتاق شد و در را براي پارسا باز گذاشت داخل اتاق عزيز شده بودند.
 هستي روي تخت نشست .عصباني بود نميدانست به پارسا چه بگويد.

 مامان؟ پارسا وارد شدخيلي خونسرد گفت:جانم
هستي :پارسا زنتو ول کردي داري با اون پريسا ديونه حرف ميزني؟ها؟به چه حقي 

زنتو تنها گذاشتي؟خيله خوب ميگيم تنهاش گذاشتي .چرا ميشيني با اون دختره 
 حرف ميزني ها؟

 _تيام مگه چيزي گفته؟
هستي لبش را گاز گرفت و گفت:اي خدا مگه حتما بايد چيزي بگه من از چشاش 

 خوندم.
 _مامان اون هيچ مشکلي نداره.

 _تو از کجا ميفهمي همون دو کلمه حرفم که به زور با هم ميزنيد.
 پارسا خواست چيزي بگه که در باز شد و تيام وارد شد.

 هردو نگاهش روي انها افتاد.
 تيام به کيف گوشه اتاق اشاره کرد و گفت:ميشه اون کيف رو بديد ماداريم ميريم.

تعجب کرد نگاه بدي به پارسا کرد و با همان نگاه مهربانش روبه تيام  هستي
 گفت:چرا عزيزم؟

 _اخه فردا يک عالمه درس دارم.
 هستي شانه باال انداخت و گفت:حاال عصري بريد.

 تيام به سمت کيف رفت و گفت:حاال بهتره چه فرقي ميکنه.
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گفت :ميرم مامانتو راضي هستي سرش را تکان داد راضي نبود به سمت در رفت و 
 ميکنم توهم حاضر نشو.

هستي در را باز کرد و سريع خارج شد و در را بست.پارسا داشت تيام را نظاره 
ميکرد.تيام کيف را برداشت و وسايل کنارش را داخلش گذاشت و بلند شدو خواست 

 وسايل را از روي زمين بردارد که پارسا دور بازوي اورا گرفت و به سمت خود
چرخاند.تيام از رفتار پارسا تعجب کرد ..بازهم به چشم هاي او که نگاه ميکرد استرس 

 ميگرفت.
 تيام با تته پته گفت:چي شده؟

چشم هاي عصباني پارسا ريز شد و گفت:چي شده؟من بايد اين سوال رو از شما 
 بپرسم.

 تيام منظور او را نميفهميد.
 رعموم بشينم.پارسا با تحکم گت:مشکليه من کنار دخت

 _اصال من تنهاتون گذاشتم که با هم راحت باشيد.
 بازوي تيام داشت به درد ميامد.پارسا گفت:پس به مامانم چي گفتي؟

 تيام با پوزخند گفت:تنبيهتون کردن؟
 پارسا بيشتر عصباني شد و گفت:حسودي ميکني؟

ه اشکش در ميومد. تيام خنده اش را نگه نداشت و از خنده منفجر شد و حتي از خند
 و گفت:حســــــودي؟

 _به چي بايد حسودي کنم؟
 پارسا گفت:اگه دفعه ي ديگه پيش مامان من ننه من غريبم در بياري کشتمت.

تيام گفت:من هر کار بخوام ميکنم و دستش را از دست او دراورد و همراه وسايل از 
 اتاق خارج شد

 
مامان حرف ميزد جلو رفتم و گفتم:بريم  _از اتاق خارج شدم.هستي خانم داشت با

 مامان.
هستي چنگي نمايشي به صورتش زد و گفت:دخترم اگه از دست پارسا ناراحت شدي 

 ببخشش.
شب مدرسه  8_نه بابا ناراحتي چيه.ايشون خيلي محترمن ولي من فردا تا ساعت

 کالس دارم.
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 هستي دستشو روي شونم گذاشت و گفت:موفق باشي.
م و به نزديکي بابا که دم در بود رفتم ..از همه خداحافظي کرديم و رفتيم لبخندي زد

خونه در کل راه مامان نصيحتم ميکرد که براي چي گفته بريم خونه و بابا رو زور کرد 
 که ناهار از بيرون بگيره.

ناهار رو گرفتيم و رفتيم خونه منم ناهارمو خوردم و رفتم توي اتاقم درس بخونم.اون 
 ا شب هيچ اتفاق خاصي نيوفتاد....روز ت
*** 

با صداي ساعت که زنگ ميزد از خواب بلند شدم.دستمو روي ساعت گذاشتم و 
 خواستم خاموشش کنم که دست ديگه اي برش داشت.فرهاد بود .

 _سالم.
 با حالت خوابالويي گفتم:سالم...و خميازه کشان گفتم:اينجا چيکار ميکني؟

 حاال بدو ديرت نشه. _داشتم لباس ميپوشيدم
از جا بلندشدم صورتمو شستم و برنامم رو گذاشتم و حاضر شدم و همراه فرهاد از 

 خونه زدم بيرون.
 گفتم:با من مياي؟

 _اره تا دمه مدرستون باهات ميام بعد با خط اتوبوس ميرم دانشگاه.
 اشي.نبکيفمو به دستش دادم و گفتم:پس بيا تا دم مدرسه اينو بگير که بيکار 

 کيف رو گرفت و گفت:تيــــــــــام!
 _بله.

 _من با پارسا حرف زدم و با تو هم ميخوام حرف بزنم.
 _راجع به چي؟

 _گوش کن ..شما بايد طوري رفتار کنيد که نشون بده بايد از هم طالق بگيريد.
 _چطوري؟

 فتم:کيف رو از دستي به دست ديگه داد و به اون طرف خيابون نگاه کرد گ
 بگو ديگه چطوري؟

_يکيتون بايد بشه ادم خوبه و يکي بشه ادم بده...اينطوري اون بده هي غر ميزنه و 
خوبه تحمل ميکنه..اينطوري وقتي دو خونواده ببينن.دلشون ميسوزه و خودشون به 

 اين زندگي خاتمه ميدن.
 چرخيدم طرفش.
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بغل کنم و ببوسم ولي حيف  فکر خيلي خوبي بود..خيلي خوب....ميخواستم فرهاد رو
 که تو خيابون بوديم.

 فرهاد گفت:نظرت چيه؟
 _خيلي خوبه ..خيلي.

 فرهاد:ولي مشکل کار اينجاست.
 _کجا؟

 _کي ادم خوبه بشه و کي بده؟
 _من ميشم خوبه و پارسا ميشه بده.

 _اون قبول نميکنه.
 تقريبا نزديک مدرسه بوديم.گفتم:چرا؟

همه ي فاميل ميمونه.همه تقصير کارش ميدونن.مخصوصا _چون اون روي ذهن 
 اينکه يک مدت زماني توي مشهده .

 _براي چي؟
 _دانشگاهش

 _مگه ثبت نام کرد؟
 _بله ساعت خواب.

سرمو انداختم پايين خوب منم که دلم نميخواست ادم بده بشم.ولي يک فکر به 
يک بار من ميشم بده ذهنم رسيد سريع گفتم:خوب جاهامونو باهم عوض ميکنيم.

 يک بار اون
 فرهاد با خنده گفت:مگه بازيه؟

 فيلسوفانه گفتم:زندگي يک بازيه بزرگه.
 کيفمو به دستم داد و گفت:خيلي خب برو مدرست دير نشه.

 کيفو گرفتم و گفتم:خداحافظ
 _باباي خواهر کوچولو.

ه تا که بهم پول بد هنوز چند قدمي نرفته بودم که برگشتم.ميخواستم به فرهاد بگم
چيزي بخرم ولي اون سوار اتوبوس شده بود و داشت نگاهم ميکرد.براش دست 

 تکون دادم و وارد مدرسه شدم.
که خود کالساي  2شب کالس داشتم..تا ساعت  8روز خيلي بدي بود تا ساعت 

هم کالس تقويتي زبان بود چون بر خالف درس هاي  0تا  3مدرسه بود.از ساعت 
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 6هم کالس رياضي داشتم چون  8و نيم تا  0انم خيلي بد بود ...و از ساعت ديگم زب
شنبه و شنبه تعطيل بود.کالس که تموم شد هوا تاريک شده بود کمي احساس ترس 

کردم...همين که پامو از مدرسه گذاشتم بيرون تموم اعتماد به نفس هايي که تو 
نار خيابون راه افتادم تا دمه کالس به خودم ميدادم به باد رفت..اروم اروم از ک

خونمون فقط صلوات ميفرستادم.به سر کوچه که رسيدم متوجه ماشين امير)پسر 
عمو پارسا( شدم خيلي عجيب بود....ماشين پارک شده بود و کسي داخلش 

نبود.نگاهمو از ماشين گرفتم شايد من اشتباه ميکردم.اره حتما من اشتباه ميکردم 
بکنه...کوچه هم خلوت ..سرمو انداختم پايين و با سرعت شروع اون اينجا چيکار بايد 

به دوييدن کردم که يکدفعه به کسي خوردم و چند قدم به عقب رفتم بهتره بگم 
پرتاب شدم.نزديک بود بيوفتم که دستمو به ديوار فشردم و ايستادم ..سرم هنوز 

درجه خم  95الت پايين بود نميتونستم به باال نگاه کردم.نفس نفس ميزدم و به ح
 شده بودم و دستم همينطور به ديوار.

 صدا منو به خودش اورد:
 _اينجا چيکار ميکني اين وقت شب؟

سرمو اوردم باال َاه اين پسره است که...صورت جدي داشت صاف شدم اگه 
ميدونستم اونه که جلوش خم نميشدم.بي توجه به سوالش گفتم:شما خونه ي ما 

 بوديد؟
 گفت:گفتم چرا اين وقت شب اينجاييد چرا خونه نيستين؟ اونم دوباره

 _مدرسه بودم .
 سرشو تکون داد 

 _خونه ي ما بوديد؟
 _بله.

 _براي چي؟
_ميخواستم برم تهران براي کارام مامانم اصرار کرد که با شما برم.حاال اومدم از 

رست ميريم.خدا مامانتون اجازه بگيرم که ايشون هم موافق بودن ..فردا بعد از مد
 حافظ.

و بدوم اينکه منتظر حرفي از طرف من بشه از کنارم عبور کرد و به سمت ماشين امير 
 رفت پس با ماشين او امده بود ..کليد انداختم و در را باز کردم...

 با ورودم مامان داد زد:تويي تيام؟
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 _بله.
 از پله ها رفتم باال مامان با ديدنم گفت:پارسا رو ديدي؟

 کيفمو روي مبل انداختم و گفتم:بله.چيکار داشت؟
 _نگفت بهت

 ميخواستم توضيح کامل از مامان بشنوم به خاطر همين گفتم:نه چي گفت:
  25قسمت 

 ميخوادفردا بره تهران.اومده بود اينجا ببينه توهم همراهش ميري يا نه.
 _خب؟

 _گفتم اره فردا بعد مدرسه بياد دنبالت.
 !!!!!!!!!!من شايد دلم نخواد برم مگه زوره._مامان.!!!

 _گفتم يک بادي به کلت بخوره.
 _نميخوام باد به کلم بخوره لطفا بگيد نياد دنبالم.
 مامان زبونشو گاز گرفت و گفت:چي ميگي دختر؟

 شنبه امتحان دارم. 2_مــامان....
 _خب اونجا بخون..حاال هم گشنته يا نه؟

 اشتم ميمردم سرمو تکون دادم و گفتم:نه!با اين که از گشنگي د
بلند شدم و به اتاقم رفتم لباسامو انداختم و خودمو روي تخت پرتاب کردم که تخت 
صداي بدي داد........ميخواستم اشک بريزم..همه چي زوري...اي خدا..صداي مامان 

 از توي حال ميومد.
شه...نميفهمه که زندگي با _اخه خدا من چه گناهي کردم که اين دختر نميخواد ادم 

 اون پسر اينده شو تامين ميکنه.
 خندم گرفت که بيشتر شبيه پوزخند بود چه زندگي مزخرفي.

 تا چشامو بستم خوابم برد کار مهمي براي فردا نداشتم .
*********** 

 بود اون روز زنگمون زود خورد. 62ساعت 
ام خيلي بهتر شده بود و حتي قرار شيدا و باران و سوگل بهم اويزون بودند حال حس

 بود اونروز باران با خونوداش برن خونه ي اونا.
 کيفمو روي دوشم صاف کردم و گفتم:بچه ها من برم ديگه.
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شيدا خودشو صاف کرد و گفت:شاهين امروز دير مياد منم باهات ميام تا دهنش 
 قشنگ اسفالت بشه.

 _گناه داره بابا.
 _تو جوش اونو نزن.

 در مدرسه اومديم بيرون. از
سوگل که داشت هنوز توي حياط رو نگاه ميکردگفت:خب سرويسم داره ميره منم 

 برم.
 همين که سوگل رفت.باران گفت:تيــــــــــــــــام اون اا باتو کارداره .

خط نگاه باران رو دنبال کردم که چشام توي دوتا شيشه مشکي عينک افتابي ثابت 
 موند.

سمت عينک رفت و عينک از روي چشمها برداشته شد.پارسا بود که با  دستش به
 نگاش ميخواست از من که عجله کنم.

 چشاي عسليش دوباره منو به استرس مينداخت.
شيدا با متلک گفت:نه بابا .....و با حالت بامزه اي گفت:اون يک جنتلمن 

 واقعيه....باران تويک مرد رويايي ديده بودي؟
 باران گفت:نه واال.......البته حسام.خندم گرفت.

صداي بوق ماشين باعث شد اون تا نگاهشونو بگيرن و بگن:تيام انگار راست راسکي 
 با توئه؟

 سرمو تکون دادم و چند قدم جلو رفتم و گفتم:متاسفانه.
 شيدا خودشو به من رسوند و گفت:نگو که پارساست.

 _پارساست.
 به عقب برگردم.صداي بلند و پرتعجب باعث شد 

 _پارسا؟
 صبابود..کيفشو روي شونش صاف کرد و جلواومد.

 _اون شوهرته.
 باران گفت:نامزدش.

با دست به پارسا گفتم که بياد اينور اول چپ چپ نگاهم کرد ولي بعدچرخيد و دقيقا 
 جلوي پام ترمز کرد

 رته؟هرسه تاشون کنارم ايستاده بودند.صبا باتعجب گفت:مطمئني اون شوه
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چرخيدم طرفش تو چشاش پر از تعجب و حسادت بود گفتم:ميخواي از خودش 
 بپرس.

 شيدا گفت:تو حلقت گير کنه تيام 
 و با سرعت به سمت ماشين رفت منو و باران هم به دنبال او به دم ماشين رفتيم.
شيدا خواست چيزي بگه که با دستم به پارسا نشونش دادم و گفتم:دوستم شيدا 

 ن.وبارا
 شيدا گفت:خوشبختم.

 پارسا لبخندي زدو گفت:منم همينطور
 و براي باران هم فقط سريعي تکان داد

 پارسا با چشم صبا را نشون داد و گفت: و ايشون؟
 بي توجه گفتم:صبا بغل دستي اون دوست ديگم.

 ازاينکه از واژه دوست استفاده نکرده بودم خيلي خوشحال بودم.
 خنده گفتم:نميخواست بياين خودم پياده ميرفتم. سرشو تکون داد با

 _ميخواستين پياده برين تهران.
 _مگه حتمي شد.

 _بله سوار شيد تا دير نشده.
 با بچه ها خداحافظي کردمو نشستم.

 پارسا هم با سرعت راند.
 _با ماشين اقا امير ميخوايم بريم.
 _ميبينيد که... بليت پيدا نکردم.

 رفتنتون؟_خيلي ضروريه 
 يک نيم نگاه بهم کرد و گفت:بله خيلي.

پنجره را کمي پايين دادم و نفسي کشيدم.داشتيم از شهر خارج ميشديم تا اون 
 لحظه سکوت کرده بودم که ياد لباسام افتادم و سريع گفتم:من لباس ندارم که.

 _رفتم دم خونتون مادرتون اماده کرده بود...انگار خيلي عجله داشتين.
 مادرم اره خيلي ولي من هرگز_

سرشو تکون داد و کمي به سرعتش افزود.ضبط ماشين روشن بود و اهنگ خارجي در 
 حال پخش بود اهنگي عصبي کننده که باعث ميشد ادم سردرد بگيره

 سرم را به شيشه تکيه دادم ولي نه اهنگ واقعا روي اعصابم بود.
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 گفتم:ميشه کمش کنيد.
 چون بلند داد زد:چي؟انگار صدايم نشنيد 

 منم به تقليد از او داد زدم
 _ميشــــــــــــه کمش کنيد.

 دستشو پيش برد و ضبط رو خاموش کرد.
 _ممنون.

 _خودتم ميتونستي خاموشش کني!
 _ولي اين ماشين نه ماشينه منه نه ماشين پسرعموم.

 _منو تو نداره که.
 با تعجب چرخيدم به سمتش.

 _چي؟
 کرد و گفت:شوخي کردم چرا ذوق زده شدي؟ خنده اي

عصبانيم ميکرد من خوشحال نشدم برعکس عصباني تر هم شدم .جوابش را ندادم 
تکيه دادم و گفتم:راستي يادمه اون شب که مثال داشتيم باهم حرف ميزديم گفتين 

 که ميرين به خونوادتون ميگيد نه.
 _گفتم.

 د کرده کنار هميم.نميگفتيد چي ميشد._واقعا؟حاال خوبه نه گفتيد و االن عق
 _من به بابام گفتم ولي اون جوابي به من داد که مجبور شدم به اين ازدواج تن بدم.

 _حتما راجع به پول بوده چون مردها فقط در اين شرايط تسليم ميشند.
 _پول و زن.

 _زن؟
ره هر نوع ُشک _بله من به خاطر مادرم اينکارو کردم.مامان يک مريضي بد قلبي دا

 سمه.
 _حالشون خوب ميشه؟

 _دکترش که گفته اره.اينجا يک رستورانه گشتنه؟
 _نه من سيرم تو مدرسه چيزي خورديم با بچه ها.

 _بچه ها منظورتون همون شيدا خانم و باران و صباست؟
 _صبا نه اون دوتاي ديگه.

 _چرا درباره صبا اينجوري حرف ميزنيد دختر خوبي بود..
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 _نميخوام غيبت کنم.
 _اين توضيحه.

 _نميخوام توضيح بدم غذاتون دير نشه.
دوست نداشتم درباه صبا حرف بزنم.ماشين را کنار نگه داشت و سويچ را به من داد و 

 رفت داخل رستوران حتي تعارفم نکرد هرچند اگر ميکرد بازم نميرفتم.
ز نخوندم سريع از ماشين پياده را نشان ميداد يادم امد نما 3به ساعت نگاه کردم 

 شدم درو قفل کردم و به سمت تابلويي که روي ان نوشته بود نمازخانه....
رفتم داخل کوچک بود و با پارچه اي سبز از بخش اقايان جداشده بود.چادر هايي 

نامنظم که روي جالباسي بود .يکي اش را برداشتم ..مهر هاي شکسته و سياه هم لبه 
يکي را برداشتم و بر زمين گذاشتم ...نماز را که خواندم چادر را بر سر ي پنجره بود 

 جايش گذاشتم و رفتم بيرون .
پارسا به ماشين تکيه داده بود جلو رفتم لجظه اي نگاهش کردم و درو زدم.درو باز 
کرد و اونقدر بد نگام کرد که ترسيدم بشينم نشستم و سوييچو گرفتم به طرفش از 

 فت:شما کجا رفته بوديد؟دستم کشيد و گ
 _نماز.

 سرشو تکون داد و گفت :اگه بهم ميگفتيد اصال اشکال نداشت.
 نگاهمو ازش گرفتم و با کراه گفتم:خيلي خوب حاال بريد.

 _امر ديگه؟
 خيلي جدي گفتم:سريع تر.

 يک نگاه بهم کرد و زير لب خنديد.
به مامانش ميگه اين چه زنيه  ميخواستم بهش بگم رو اب بخندي ولي فکر کردم ميره

 برام گرفتي.
عصر که هوا کم کم تاريک ميشدباران شروع شد و هر لحظه شدت ميگرفت.....رسيده 
بوديم به يک مسجد که چند تا مغازه کنارش بودن .گفتم:ميشه بايستيد ميخوام برم 

 دستشويي.
 _خيلي ضروريه؟

 _بله.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق فلفلی

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

1 0 5  

 

ياده شدم خودشم پياده شد. کنار ماشين ماشين را کنار برد و ايستاد از ماشين پ
ايستاد .به سمت دستشويي رفتم خيلي شلوغ بود..وقتي اومدم بيرون دم در ايستاده 

 بود...رفتم جلوش و گفتم:چيزي شده؟
 سرشو تکون داد .دوباره نگام رفت سمت ماشين و گفتم:چي شده؟

 _ماشين روشن نميشه
 ار کنيم؟با نگراني نگاهش کردم و گفتم:حاال چيک

سرشو تکون داد و گفت:امشب که روشن نميشه و نميشه کاريش کرد صبح حتما 
 يک تعمير گاهي جايي بازه.
 _خب...امشبو چيکار کنيم؟

 _اينجا چند تا مسافر خونه است ...ميتونيم بريم تو يکيش.
 _امنه؟

ستي ظهر کامال توي چشام نگاه کرد و گفت:هر کي با من باشه همه جا براش امنه.را
 که رفته بوديد نماز بخونيد فرهاد زنگ زد.

 _چي گفت؟
 _کارت داشت حاال شب بهش زنگ بزن حاال بريم دنبال جا.

 تا هست بيا بريم. 3يا  2به پشت مغازه ها اشاره کرد و گفت:اونجا 
همراهش رفتم نميدونستم اون شب واقعا چطوري ميگذره راه نصفه شده بود..کمي 

اينکه همراه او باشم ولي چاره ي ديگه اي نبود پشت سرش ميرفتم هرز ميترسيدم از 
گاهي برميگشت و پشت سرشو نگاه ميگرد که ببينه من هستم يانه.وارد يک مسافر 

 خونه شديم به نام صفـــــــــــــــــــــــ ـــــــر.
 با ديدن اسمش خندم گرفت .پارسا برگشت به سمتم و گفت:چي شده؟

انداختم و گفتم:هيچي اسمشو ديدم خندم گرفت.سرشو باال کرد و به اسم  شانه باال
نگاه کرد و لبخندي زد .جلو رفت ..يک مرد پشت ميز نشسته بود و جلوش يک 

قليون بزرگ بود کنار پارسا ايستاده بودم ..مرد شکم گنده اي داشت و کچل بود يک 
 بود به من که پارسا گفت:اتاقنگاه که بهش کردم سريع نگامو گرفتم ..ولي مرد خيره 

 خالي داريد؟
 مرد نگاهش را از من گرفت و به پارسا نگاه کرد و گفت:چي داداش؟

 _من داداشتون نيستم ميگم اتاق خالي داريد؟
 _چند تا؟
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 تا. 2پارسا برگشت به سمت من و گفت:
 دارم.مرد دوباره نگاه از پارسا گرفت و به قليونش نگاه کرد و گفت:نه داداش ن

 دونه چي؟6_
 _نچ.

 پارسا مانتو من را کشيد و گفت :بيا بريم.
 وقتي اومديم بيرون گفتم:ميگفتي هم ميومدم الزم نبود مانتومو بکشي.

 _خودت ميخواستي اون مرتيکه نميزاشت بياي.
بد نگاهش کردم و رفتيم به سمت مسافرخانه بعدي ..يک خانم پشت ميز نشسته 

 ه بود روي ميز.اينبار بي هيچ استرسي رفتم جلو.پارسا گفت:خانم؟بود و سرشو گذاشت
 زن سرش را اورد باال صورتش واقعا ترسناک بود.

 نصفه صورتش ماهگرفتگي بود و نصف ديگر انگار سوخته بود.
 تا اتاق خالي داريد؟2پارسا گفت:

 _يکدونه ميخوايد؟
هامو دادم باال .يک قدم بهم پارسا برگشت به سمت من و يک نگاه به من کرد.ابرو

 نزديک شد و گفت:چيکار کنيم؟
 _چاره اي نيست.

 جلو رفت و گفت براي يک شب؟
 تومن. 25_

پولو گذاشت روي ميز و رفتيم باال .کيف منو از توي ماشين اورد زن در راباز کرد و 
م و تخت يک نفره کنار ه 2کليد را داد به دستم رفتم داخل اتاق خيلي کوچکي بود 
 کنارش يک در و کنارش يک شير که مثال اشپزخونه بود.

 26قسمت 
داخل کيفمو نگاه کردم..تهش يک مالفه سفيد بود حتما مامان گذاشته بودش درش 
اوردم و انداختم روي تخت بدم ميومد روي تختي که معلوم نبود کي روش خوابيده 

 بخوابم.
لش...برقم خاموش کردم و پريدم روي مقنعه امو از سرم دراوردم و انداختم روي با

 تخت.
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با صداي در به خودم اومد.پارسا بود....داخل شد...درو قفل کرد و کليد رو گذاشت 
روش ...پتوش به نظر تميز ميومد انداختم روي سرم چون ميدونستم االن چراغ رو 

 روشن ميکنه و همينکارم کرد...
 کنن.زير لب گفت:چه قدر سريع جاي ادم رو غصب مي

نفر ديگه  3سريع پتو رو کنار زدم و نشستم سرجام اونقدر به ديوار چسبيده بودم که 
 روي تخت جا ميشدن...

 _جاي شما را گرفتم؟
 سرشو تکون داد و دکمه اول پيرهنشو باز کرد.

 گفتم:هوا سرده ها.
 با اين حرف لبخندي روي لباش نشست و گفت:من به سرما عادت دارم.

دمو روي تخت انداختم و پتو رو روي سرم کشيدم.برق رو خاموش کرد و دوباره خو
 اون سر تخت خوابيد انگار اونم حس منو داشت.

 اروم گفت:ميترسي که کنار مني؟
 سکوت کردم دروغ که نبايد ميگفتم واقعا ميترسيدم.

 وقتي سکوتمو ديد گفت:)ميخواي برم تو ماشين؟(
 براش سوخت و گفتم:نيازي نيست. من که از خدام بود بره ولي دلم

 _ميشه يک سوالي بپرسم.
 سرمو بيشتر توي بالشت فرو کردم و گفتم:من خوابم مياد فردا.

 با اين حرف اونم چرخيد
*************** 

با نور خورشيد که روي چشام افتاد بلند شدم يک سيني روي تخت بود که به نظر 
 ق نبود با کنجکاوي بلند شدم و رفتم کنار پنجره.براي صبحونه بود پارسا هم داخل اتا

 ماشين رو اورده بود کنار مسافرخونه و همراه يک مرد داشتن داخلشو نگاه ميکردن..
صبحونه دست خورده بود پس خودش خورده بود منم که از ديشب گشنم بود 

 نشستم همشو خوردم
 را به سر کردم. وقتي ليوان چايي رو سرکشيدم از جا بلند شدم..مقنعه ام

 مالفه را داخل کيفم گذاشتم و درش را بستم...از اتاق خارج شدم.و رفتم دم در.
 پارسا با ديدن من گفت:کليد را به اون خانم تحويل بده.

 ابروانم را باال انداختم و گفتم:باشه.
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به سمت زن که به در تکيه داده بود و داشت پارسا رانگاه ميکرد رفتم و 
 ماييد کليد.گفتم:بفر

 نگاهي به من کرد و کليد را در هوا قاپيد و گفت:شوهرته يا داداشت؟
به پارسا نگاه کردم چه قدر زيبا شده بود...نور توي چشمهاي عسلي اش ميزد و چشم 

هاي برق ميزد.لباسش تنگ بود و موهاي مايل به قهوه ايش روي پيشاني اش 
 ريخته بود.

 گفتم:چه فرقي ميکنه؟
 فرق ميکنه...حاال چيکارته؟ _خيلي

 _شما چه فکري ميکنيد؟
 _اصال شبيه هم نيستيد..فکر کنم زنشي نه؟

 _بله.
 بهم نگاه کرد توي چشاش چيز عجيبي بود که براي من نااشنا بود.

 با تته پته گفت:خيلي خوشگله!
 لبخندي روي لبام نشست و گفتم:اره قيافش بد نيست ازش خوشت اومده؟؟

 حت در اين باره حرف ميزني!_چه را
 _اخه برام مهم نيست.

 _اگه بگم از ديشب عاشقش شدم باورت ميشه؟
 توي چشاش نگاه کردم پس اين عشق بود...گفتم:..نميدونم چي بگم.

 _تا حال عاشق شدي؟
 _اره ...برادرم من عاشق برادرم هستم.

 ت خيلي متينه.خنديد و گفت:چند سالته بچه سال به نظر مياي ولي رفتارا
 _هفده سالمه....سوم دبيرستان.

 _باهم دوست شديد؟
 )تيـــــــــــــــام بيا(

برگشتم و به پارسا نگاه کردم و با دست نشون دادم االن و برگشتم به سمت زن و 
 گفتم:يک ازدواج اجباري...شوهر تو کو؟

 سرشو تکون داد و گفت:با اين قيافه کي مياد منو بگيره.
 ــــــــــــــوقبــ

 برگشتم پارسا نشسته بود تو ماشين و بادست اشاره ميکرد برم سمتش.
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بوسه اي به طرفي از صورت زن که ماهگرفتگي بود زدم و گفتم:قيافت از من که 
 بهتره.

و با دو به سمت پارسا رفتم...در را باز کردم و نشستم و کيفم را روي صندلي عقب 
 گذاشتم

 ا انگشتاش روي فرمون ضرب گرفته بود.عصباني بود و ب
زير چشمي نگاهش کردم و گفتم:حاال چرا عصباني ميشي داشتم باهاش حرف 

 ميزدم.
 چرخيد سمتم بازهم ان چشم هاي استرس زا..

 نميدونستم عکس العملش چيه فقط بايد اعتراف کرد که قلبم تو دهنم بود..
 ب چيه؟انگار تموم حروف يادم رفته بود فقط گفتم:خ

با داد گفت:خب چيه؟يک ساعته منو اينجا معطل کردي بعد مياي ميگي چرا 
 عصبانيم.

 نميدونستم چي بگم...تنها راه عذر خواهي کردن بود.
يک لبخند مهربون براي خر کردنش زدم و گفتم:ببخشيد..روشو برگردوند چه زود خر 

 شد...بلند گفت:فقط ببخشيد ؟
 و پايش را روي گاز فشرد.

 نگاهش نکردم و به جاده نگاه کردم با سرعت ميراند....
 تا خود تهران باهاش حرف نزدم من عذر خواهي کرده بودم..

 وقتي رسيدم و در پارگينگ را زد با خانه اي بزرگ مواجه شدم..
 يک برج بود براي خودش.

ور م..در اسانسماشين را پارک کرد و پياده شد منم ساکم را برداشتم و به دنبال او رفت
را زد و زود سوار شد....از بد شانسي دو نفر ديگر هم در اسانسور بودند...اسانسور 

بزرگي بود وهمين که ما بايد کنار هم مياستاديم خيلي بد بود...هر دوبه سمت در و 
پشت به دو نفر ديگه بوديم که اسانسور ايستاد و مردي که پشت من بود خواست 

 چرخيده بود به سمت من...پياده بشه.پارسا هم 
کمي جلو رفتم ولي مرد چاق تر بود.پارسا دستش را دور بازوانم حلقه کرد و مرا به 

خودش چسباند بوي عطرش تا لوزالمعده ام هم رفت...نميتوانستم سر بلند کنم و به 
او نگاه کنم .مرد پياده شد و من عقب رفتم و نفسم را پرفشار بيرون داد.زني که 

 سا بود تازه او را ديده بود و گفت:سالم اقا پارسا.پشت پار
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 پارسا لحظه اي اخمانش در هم رفت و گفت:سالم خانم ترابي!
 زن گفت:کجا بوديد اين چند وقته؟

 _مشهد.
زن سري تکان داد و زير چشمي مرا نگاه کرد و گفت:تو اين چند وقت ملي جان 

 خيلي اينجا اومد.
 _به خاطر من يا شما؟

 شتر تو پسرم._بي
 _حاال چيکار داشت؟

 _نميدونم.
اسانسور ايستاد و همه پياده شديم زن فعال گفت و رفت هنوز چند قدم از ما دور 

 نشده بودند که پارسا خودش را به من رساند و کنارم ايستاد و گفت:خانم ترابي!
 زن چرخيد و با لبخند گفت:بله!

 هستن.پارسا لبخندي زد و گفت:ايشون نامزدم 
 سريع گفتم:خوش وقتم

زن جلو امد نگاهي به من کرد و کل بدنم را زير نظر گذراند ولي انگار خوشش نيامده 
 باشد سريع تکان داد و گفت:مبارکه.

 پارسا گفت:به ملي جونتون هم بگين....
 خانم ترابي با لحن عصبي گفت:اگه وقت داشتي يک سر بيا خونه ما.

داند و به سمت خانه خودشان رفت انگار از من خوشش نيامده اين را گفت و سر برگر
 بود...خيلي کنجکاو شدم بدونم ملي کيه.

 پارسا کليد انداخت و وارد خانه شديم.
 خانه بزرگ و شيک و تميزي بود بااينکه به قيافه خود پارسا نمي خورد اينگونه باشد.

 کيفش را روي اپن انداخت و گفت:من دارم ميرم.
 ختيار گفتم:)کجا؟(بي ا

 _بايد به شما جواب بدم/
 _هر طور مايلي.

 _ميرم يک جا که خوش باشم.
چند قدم جلو رفتم ...تقريبا وسط حال بودم که گفت: درو رو کسي باز نکن....زنگ در 

 هم زدن جواب نده...وسايل ارزشمند خونه زياده...
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 همه.با اين حرف ميخواست بگه که تو مهم نيستي...خونه م
 خودمو انداختم روي مبل و گفتم:خيله خوب.

 
 چند لحظه مکث کرد و گفت:خدا حافظ.

 _خداحافظ.
 همين که در رو بست از جام بلند زدم تا چرخي توي خونه بزنم.

دست مبل شيک داخل خونه بود...يک دست ديگه مبل هم جامي شد ولي اينقدر  2
 ميشد.مبل هار ا بزرگ بزرگ چينده بود که جا ن

 يک دست مبل مشکي قرمز و يک دست کرمي شکالتي.
 نفره هم در امتداد سالن بود.1يک ميز ناهار خوري 

نفره  2پله از بقيه جدا ميشدند.به سمت اشپزخانه رفتم.يک ميز  2اتاق خواب ها با 
سياه هم انجا بود.يک يخچال و فريزر و ماشين لباسشويي و ظرف شويي و ماکروفر 

ميزي و فر ...اووووه جهيزه اي بود براي خودش.خواستم به سمت اتاق ها و گاز رو 
برم که تلفن زنگ خورد.صدا رو تعقيب کردم که به يکي از اتاق ها رسيد در رو که باز 

کردم انگار با يک جنگل روبه رو شده باشم.تخت بهم ريخته بود يک صندلي وسط 
 بود. اتاق افتاده بود..همه وسايل ميز هم پخش و پال

دوباره صداي تلفن امد پشت ميز افتاده بود و رويش يک بلوز تي شرت مردونه که 
 حتما ماله پارسا بود افتاده بود.

 تلفن را برداشتم و کليدش را زدم دم گوشم گرفتم و سريع گفتم:بله!
 _بله و بال خانم طال.

 _فرهاد تويي؟
 _کي به غير من با تو اينجوري حرف مي زنه هان؟

 _هيچ کي وايييييي خيلي خوشحالم صداتو ميشنوم
 _چرا زنگ نزدي؟

 فراموش کردم ببخشيد.-
 _خواهري که برادرش را فراموش کن واي واي واي.

 _ببخشيد تکرار نميشه.
 _قول؟

 _بله...شماره اينجا رو از کجا پيدا کردي؟
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 _مادرش.
 _هستي خانم؟

 _اره...چي کارا ميکنيد؟
 اومديم خونه پارسا اون رفت نميدونم کجا منم خونم._االن رسيديم 

 _بشين درستو بخون.
 _چشم بعد از فضولي.

 خنديد و گفت:کاري ؟باري؟
 _نه.

 _مواظب باش
 

 22قسمت 
 _مواظب باش

 _خدانگهدار.
 _خداحافظ.

تلفن راگذاشتم و نگاهي به اتاق کردم بزرگ بود ولي خيلي شلوغ بود...يک عکس 
رگ از اقاي خودشيفته هم روي ديواربود.جلورفتم تابه صورتش خوب دقت خيلي بز

 کنم.
 چشم هاي عسليش واقعا زيبابود همه چيش خوب بود فرم صورت مردونش.

 تلفن دوباره به صدادراومد.
 فکرکردم فرهاده باخنده گفتم:بازچيه؟

 _شما؟
 خندم گرفت.تازه بافرهاد حرف زده بودم وانرژي گرفته بودم.

 _شمازنگ زديد من کيم؟
با لحن عصباني گفت:)من با شماشوخي ندارم شماتوي خونه عشق من،نامزدمن 

 چيکارميکنيد؟(
 _نامزدتون؟

 _تو کي هستي؟ پارسا اونجاست؟
 دختره تقريباجيغ ميکشيد.چرخيدم به سمت عکس پارسا....

 دختره دوباره دادزد:من ميام اونجاببينم تو کي هستي؟
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 فتم شايدملي باشم باشک گفتم:شماملي خانم هستيد؟باخودم گ
انگار صدايم راشنيدولي تلفن راقطع کرد...باترس و دوبه سمت دررفتم..ازقفل بودن 

 درمطمئن شدم وبه سمت تلفن برگشتم..شماره پارسا چندبودوايي خدايا.
 رفتم پاي تلفن وبه فرهادزنگ زدم.

 اهري؟_به اين زودي دلت براي داداشت تنگ شدخو
 _فرهادشماره پارساچنده؟

 _براي چي؟
 _بگوکارفوري دارم.

 _چيزي شده؟
 _نه بگو/

 تابوق خورد تاجواب داد. 3شماره رو يادداشت کردم وسريع باپارساتماس گرفتم 
 _چيه؟

 اينم از جواب مثال نامزدمون..
 _سالم

 _بفرماييد.
 _يک خانم زنگ زد....فکر کنم داره مياد اينجا.

 _ملينا.
 _ملينا؟

 _اسمشو نگفت؟
 _نه.

 _کي زنگ زد؟
 _االن

 _اومدم/
 همين را گفت و تلفن را قطع کرد.

کمي ترسيده و شايد هم کنجکاو شده بودم.ملينا که بودچه نسبتي با پارسا 
 داشت..حتي چه نسبتي با زن همسايه داشت.....او که بود؟

ا را برداشتم.يکي از اتاق ها که ماله پارسا به سمت وسايلم که دم در بود رفتم و انه
 بود و من نميتوانستم انجا باشم.در اتاق ديگر را باز کردم.اتاقي نسبتا بزرگ بود.
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يکي از ديوار ها با کاغذ ديواري از برج ايفل پوشانده شده بود و طرف ديگر يک 
 ره.کتابخانه بزرگ بود .. و پر از کتاب.در امتداد هم يک دست مبل و پنج

نفره..نسبتا شيک بود که 2پس اينجا هم جايي براي من نبود.اتاق ديگر يک تخت 
 رويش پتوي زرشکي رنگ پهن بود.

 غير از يک کمد ديواري هم چيزي داخلش نبود.
از اتاق ها خارج شدم کيفم را روي کاناپه اي که انجا بود گذاشتم تا خودش بگويد 

 يه اتاق ها واقعا تميز و مرتب بود.اتاق من کجاست.غير از اتاق خودش بق
با صداي زنگ از جا پريدم واقعا ترسيده بودم...به سمت در رفتم ولي باقدم هاي 

سست.از چشمي در نگاه کردم.دخترکي ايستاده بود ...خيلي دور ايستاده بود.در را باز 
قد قدم ايستاده بود.. 1کردم و اب دهانم را قورت دادم.دخترک با فاصله تقريبا 

کوتاهي داشت...مثال من که تقريبا تا سر شانه ها و شايد هم بلند تر از شانه هاي 
 پارسا بودم او تا ميانه هاي بازوانش بود.

دخترک چتري هاي کوتاه مشکي اش را از زير مقنعه اي که دور صورت مربعي اش 
 بود بيرون ريخته بود.

و کشيده ترش کرده  چشمهاي مشکي داشت که به لطف ريمل و خط چشم درشت
بود.لبهايش نسبتا بزرگ و رژ لب بنفشي زده بود،گونه هاي نسبتا برجسته اش هم با 

رژگونه قرمز کرده بود. و بيني قلمي و متوسط....صورتش در مقابل من بوم نقاشي 
بود ولي در مقابل دختران ديگر زياد تو چشم نبود.قدش کوتاه بود ولي هيکلي ميزان 

 د..مثل من الغر نبود...داشت..تو پر بو
هنوز داشتم دخترک را تجزيه و تحليل ميکردم و او هم انگارداشت همين کار را ميکرد 

که در اسانسور باز شد.او انگار ميدانست کي است ولي من نگاه از او گرفتم که ديدم 
پارسا بود در اسانسور را نگه داشت و خود بسته شد.با صداي در اسانسور دختر 

 بسته و دوباره باز شد.چشمانش 
 پارسا چند قدم جلو امد سريع گفتم:سالم

 قدمي پشت دختر بود.3سري تکان داد و در 
 کمي سرش را خم کرد و گفت:ملينا اينجا چيکار ميکني.

 دختر همانطور که مرا نگاه ميکرد گفت:قبال ميگفتي ملي.
 _ملي ُمرده.

 ي مرده پس اين کيست.لحظه اي تعجب ميخواستم شاخ در بياورم...مل
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 دخترک با صداي تقريبا بلندي گفت:ولي من هنوز زندم.
 پارسا سريع جواب داد:ملي من ُمرده.

 _چطور دلت مياد پارسا.
دختر اين را گفت و چرخيد.پارسا انگار نميتوانست به دخترک نگاه کند انگار از 

ا نگاه ميکردم.چند قدم چشمهايش فراري بود..به من نگاه کرد که با سردرگمي انها ر
عقب رفتم و خواستم بروم داخل شايد بودن من برايشان بد بود ولي پارسا سرش را 

 به عالمت نه باال تکان داد
 دخترک چرخيد به سمت من و گفت:اين کيه پارسا؟زنته؟دوست دخترته؟کيته؟

پارسا حرفي نزد و به کفشهايش خيره بود دخترک به من نزديک شد ..دست روي 
 شانه ام گذاشت و در چشمانم خيره شد و گفت:تو کي هستي؟

 نميدانستم چه بايد بگويم..شايد پارسا دلش نخواهد ان دختر بداند وگرنه ميگفت.
 نگاهي به پارسا انداختم او باچشمهايش گفت:بگو...

 به دختر نگاهي کردم و با من من گفتم:ما باهم نامزديم.
غير از اين بود چون رنگ سبزه صورتش به سفيد دختره انگار منتظره هر چيزي 

 گراييد..چرخيد به سمت پارساو جلو رفت .. و گفت:پارسا نامزدته؟
 پارسا سر بلند کرد و گفت:اره مشکليه؟

 دخترک چرخيد به سمت من و به پارساگفت:منو به اين ترجيح داري؟
ج بود ولي براي اينکه لپارسا واقعا عصباني شده بود ميدانستم به خاطر دفاع از من ن

دختره رو در بياره گفت:چيه تو از اون بهتره....اصال تو چيزي نداري غير از دروغ و 
 تهمت..پارسا همونطور که به سمت من ميمود گفت:و همينطور خود در گيري.

دخترک کم مانده جيغ بکشد و خودش را روي زمين بيندازد پارسا نبايد با دختره 
..دخترک زجه زنان گفت:من که همه چيو بهت گفتم...چرا اينگونه حرف ميزد.

 اينجوري ميکني.
پارسا قدم هايي که امده بود را برگشت و مقابل ملينا ايستاد و گفت:مطمئني خودت 

 گفتي؟من که يادم نمياد..خودم فهميدم....ملينا خانم...تموم شد.
 ملينا داد زد:ميخواي بگي اونو دوست داري؟

من اومد دستشو دور بازوم حلقه کرد ميشد گفت اولين تماسي که ما پارسا به سمت 
با هم داشتيم...بدنم داغ شده بود و نميدانستم چرا يکباره اينگونه شدم....چرا 
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حساسيت ازخودم نشان دادم...ولي حس خيلي بدي هم نبود...پارسا گفت:دوسش 
 دارم!عاشقشم..

 بود لرزش هم بگيرم... رنگ باختم و درجه بدنم خيلي زياد شد....کم
 دخترک هم مثل من متعجب بود به ديوار تکيه داد و گفت:پارسا جان..

 پارسا نيشخند زد و گفت:خر نميشم.....
اين را گفت و وارد خانه شد همين که در را بست دستم را رها کرد و به سمت 

 اون گفتماشپزخانه رفت و با صداي ارامي گفت:اين حرفا رو جدي نگيري..براي لج 
لبخندي زدم و گفتم:اگه واقعي بود تعجب ميکردم و خودمو ميکشتم.شيشه اب را 

 سر کشيد و گفت:از خوشحالي؟
 _از بدبختي.

 نگاه از من گرفت و گفتم:ميشه اين چند روزي که من اينجام با شيشه اب نخوريد.
دم را عقب ابروانش را باال داد و به سمت مبلي که روي ان نشسته بودم امد..خو

 کشيدم...چهار زانو روي مبل نشست و گفت:از من ميترسي؟
 خندم گرفت و گفتم:از چيه شما؟

 دستانش را در هوا تکان داد و گفت:هيچي..برات عجيب نيست اين دختره کيه؟
 چرخيدم به سمتش و گفتم:چرا کي هست؟

 ابروانش را باال انداخت و گفت:نميگم.
بلند شدم که کيفم را بردارم که دستم را گرفت...خوب بود از شانه اي باال انداختم و 

 روي لباس گرفته بود و من هر بار يک جوري ميشدم.
 گفت:خيله خب لوس نشو.

 چرخيدم به سمتش واقعا داشت صميمي ميشد گفتم:خيلي داريد صميمي ميشيد.
 .دستم را ول کرد و درست روي مبل نشست و گفت:اگه ميخواي بگم بيا بشين
 انگار دلش ميخواست با يکي درددل کند...منم از خدا خواسته نشستم کنارش.

 گفت:توي خونه نيازي نيست روسري
 _اينجوري راحت ترم.

 _ببخشيد دستتو گرفتم..
 غرورش خرد شده بود و چه چيزي از اين بهتر.

 _بگيدمهم نيست.
 ه بود.با انگشتانش بازي ميکرد چه قدر ان لحظه صورتش معصوم شد
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سالم بود.....بابا گفت ميخواد برام خونه بگيره تا مستقل  69سال اول دانشگاه که 
بشم...دليلشو نميدونستم ولي خيلي خوشم اومد...پونه و پژمان کمي حسودي کردند 

مخصوصا پونه..ولي بابا برام گرفت مامانمم حرف بابا رو قبول داشت...همين 
قه اي که اين خونه توشه واقعا ذوق زده شده خونه..وقتي بزرگي شو ديدم و منط

 بودم چون يک رشته ي خوب تويک دانشگاه خوب قبول شده بودم..
يک ماهي که گذشت يک همسايه جديد برامون اومد.پريدم توي حرفش و 

 گفتم:همين خانم ترابي؟
 بدون اينکه نگام کنه گفت:بله.

 گفتم:خب بقيش. مکث کرده بود انگار داشت به چيزي فکر ميکرد زود
_يکي از صبح هاي معمولي بود...حاضر شده بودم و داشتم ميرفتم دانشگاه که توي 
راهرو ملينا رو ديدم چشمهاي ابي و موهاي مشکي که از زير شال صورتيش زده بود 

بيرون....صورت زيبايي داشت مخصوصا چشماش که برق ميزد....همين که ديد دارم 
مد..کفش هاي پاشنه بلند پوشيده بود...اونم صورتي نگاهش ميکنم سريع جلو او

...مثل بچه ها همينش قشنگ بود ..گفت:ببخشيد اقا منزل خانم ترابي 
 کجاست؟سالم.

از اينکه اخرش سالمش رو گفته بود يک لبخند نشست روي لبم و گفتم:شما 
 دخترشونيد؟

 يشون خالمن.دختر ابروان قهوه اي رنگ با نمکش را باال انداخت و گفت:نه ا
 به در خونه ي خانم ترابي اشاره کردم و گفتم:اون.

گفت:ممنون و به سمت اون خونه رفت وقتي به در خونشون رسيد دستشو روي 
لبش گذاشت و برام بوس فرستاد..و برام باباي کرد....اون زمان اونقدر جوون بودم 

ي براقش...به بوسي که که اينا خامم کنه...کل اون روز به اون فکر ميکردم به چشما
 فرستاد.

 نصفه شب بود که خانم ترابي در خونمون رو زد 
گفت برقاشون رفته و اوناهم نميدونن چيکار کنم..کمي تعجب کردم حتي عقلشون 

نرسيده شمع روشن کنن با به نگهبان خبر بدن همراهش رفتم خونشون فقط فيوزش 
چشم ابي پشت يکي از مبل ها ايستاده  پريده بود...وقتي برقا اومد..ملينا اون دختر

بود با اينکه اون پشت بود ولي ...موهاي مشکي بلندش که تا کمرش بود و تاپ 
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قرمزش چشمامو گرفت نميتونستم ازش نگاه بردارم چون اونا هم انگار منتظر همين 
 بودند خانم ترابي گوشه اي ايستاده بود و به من ميخنديد.

 حال بدي داشتم...خيلي بد  وقتي از خونشون خارج شدم
 پارسا مکث کرد....مکثش برام کمي عذاب اور بود..

ادامه داد:اميدوارم فهميده باشي که من عاشقش شده بودم...عاشق اون ولي....ملينا 
تا دوست  655همه چيش دروغ بود حتي رنگ چشاش...اون لنز ميذاشت...اون 

ه بود ولي دروغ بود اون تحصيالته پسر داشت..اون به من گفته بود از خارج اومد
 دبيرستاني داشت...

با اين شرايط ولي من دوسش داشتم...ديوونه بودم...مامان بابام رو راضي کردم 
بريم خواستگاري ..رفتيم...اونا رضايت ندادن ولي راضيشون کردم....وقتي همه کارارو 

 اماده شد... کردن و حتي باغ براي عروسي گرفته بوديم...جواب ازمايشامون
پارسا به نقطه اي نامعلوم خيره بود....اگه هر دختري جاي او بود و داشت اينها را 

 تعريف ميکرد االن زار زار گريه ميکردولي پارسا..
گلوي مرا که بغض گرفته بود.پارسا دستشو داخل موهاش کرد انگار داشت با چيزي 

 مقاومت ميکرد..
 _اون معتاد بود.

 دستش را روي چشمهايش گذاشت.... اين را گفت و
 ميخواستم برم بغلش کنم و بگم:اروم باش..ولي من نميتونستم....

همه ي غرور و پروييش انگار اب شده بود و رفته بود .پارسا ديگر حرفي 
 نداشت....تمام شده بود...

_از وقتي فهميدم...نه با خودش حرف ميزنم نه خالش.....سيمکارتمو عوض 
 سالمه. 20خودمم همينطور ديگه پخته شدم کردم....

 براي اينکه جو عوض شه گفتم:بزرگي به عقله نه به سن...
 لبخندي کوچک روي لبهايش پديدار گشت..

تخته  2چند ثانيه همينطور نگاهش ميکردم که يکدفعگي بلند شد و گفت:اون اتاق 
 هه مال تو.

ق رفتم که گفت:من ميرم سرمو تکون دادم و کيفمو برداشتم و به سمت اتا
 بيرون...چيزي تو يخچال فکر ميکنم باشه....کاري نداري؟

 کمي فکر کردم و گفتم:کي بر ميگردي؟
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 _شب نصفه شب تو بخواب.
 _کليد رو نميدي که درو قفل کنم.

 _توي کشو ميز تلويزيون يک کليد هست درو قفل کن و کليد رو بردار از پشتت.
 نه خارج شد...باشه اي گفتم و از خو
بود و من هنوز نماز نخونده بودم...به دنبال مهر کل خونه رو  4به ساعت نگاه کردم 

گشتم ولي پيدا نکردم.....فقط يک مهر سياه شکسته بود که ترجيح دادم با مهر 
 خودم بخونم....

يک چادر رنگي کوتاه ولي تميز توي يکي از کابينت ها بود...ولي با شک اينکه ممکنه 
 غصبي باشه با هاش نماز نخوندم و با مانتو خوندم.

وقتي نمازخوندم چيزي که سرم بود رو در اوردم و موهاي مشکي بلندم را با يک کش 
باالي سرم دم اسبي بستم..مانتوم رو دراوردم...يک بلوز استين کوتاه سرمه اي تنم 

ي بود يا اينکه در بود....احساس گشنگي کردم ...تا در يخچال رو باز کردم....بهشت
اين مدت مشهد بود ولي يخچال پر بود از ميوه هاي تازه...خوراکي و خالصه همه 

چي ....يک سيب برداشتم و در يخچال رو بستم....حاال وقت درس خوندن 
 بود..کتابمو برداشتم و نشستم روي مبل و شروع کردم به خوندن........

و از الي کتاب بيرون کشيدم..تا انجايي ساعت نزديک نه بود که با صداي تلفن سرم
 که يادمه تلفن تو اتاق پارسا بود...تلفن رو برداشتم.

 _بله.
 _سالم دختر گلم.

 _هستي خانم شماييد؟
 _خودمم عزيزم خوبي خوشي؟

 _ممنون.شما چه طورين؟
 _وقتي عروس گلم خوب باشه منم خوبم.پارسا چطوره؟چ

 ال مرا ميپرسد بعد پسرش را ..با خودم گفتم چه جالب اول احو
 _خوبن.

 _اون جاست باهاش حرف بزنم.؟
 کمي فکر کردم حاال بايد چه بگويم...

 _نه کار داشت رفت بيرون.
 _کي برميگرده؟
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 _زود...زود مياد.
 _مطمئن؟

خنديدم و چيزي نگفتم.....که هستي خانم گفت:اقا سينا هم ميخوان باهات حرف 
 بزنم.

 ال شده بودم...گفتم:ممنون ميشم گوشي رو بديد.واقعا خوشح
 تنها گفت:خداحافظ عزيزم و گوشي را به بابا سپرد.

 _سالم بابا .
 _سالم خوبي دخترم؟

 _مرسي شما خوبيد مامان خوبن...فرهاد خوبه؟
 _همه خوبن چيکار ميکني؟
 _درس ميخونم چيکار کنم...
 _ديگه چه خبر جات خوبه؟

 وبه._بله همه چيز خ
 _دخترم من بايد برم.

 _واي خيلي خوشحال شدم صداتونو شنيدم.
 بوسه اي از پشت تلفن کردم و خداحافظي.

 
تلفن را قطع کردم که دوباره زنگ زد...فکر کردم باباست وبدونه نگاه کردن به شماره 

 جواب دادم.
 _جانم!

 سرفه اي شنيده شد و گفت:
 قدر صميمي هستيد._هميشه وقتي کسي زنگ ميزنه اين

نزديک بود از خجالت اب شم برم تو زمين اينکه پارسا بود ....کمي مکث چي بايد 
 ميگفتم....وقتي سکوتمو ديد گفت:موش زبونتو خورده االن که با شوق جواب دادي

 لبخندي گوشه لبم نشست ولي بازهم سکوت که گفت:گشنته؟
 اينبار جواب دادم:چيزي هست خونه ميخورم.

 دقيقه ديگه اونجام حاضر باش. 65_
...... 

 _باشه؟
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اوهومي گفتم که خودم به سختي صدايم را شنيدم چه برسد به او...چه يکدفعگي 
 مودب شد و من چه يکدفگي خجالتي...

دقيقه مياد منم واقعا گشنم بود و يک سيب که جايي از دلمو نگرفت به  65گفت 
ي تخت ريختم و خيره شدم بهشون....تعجب اتاق رفتم و تمام محتويات کيفمو رو

 کردم مامان چطوري اين لباسارو برام گذاشته تو ساک...
يک مانتو قهوه اي داشتم که تا روي زانو ميومد...کمربند قهوه اي پررنگي داشت که 

مانتو رو کيپ بدنت ميکرد و تنگ..تنم کردم... خودم را توي اينه ديدم احساس کردم 
 م...به قول فرهاد نکه خودت بگي.چه قدر خوش هيکل

شلوار لي ام را به پايم کردم انهم تقريبا تنگ بود ولي نه به تنگي مانتو...شال مشکي 
قهوه اي ام را به سر کردم و نگاهي به خود کردم...حيف که مامان برام کيف نگذاشته 

 بود وگرنه تيپم تکميل ميشد.
د...تقريبا صورتي رنگ بود برش داشتم و ته ساکم يک رژبود...مامان برام گذاشته بو

 کمي نگاهش کردم...يعني بزنم؟
رفتم جلوي اينه و تا نزديکي لبانم مياوردم ولي بازهم منصرف ميشدم....تو اين دوره 
زمونه بچه ابتدايي هاهم ميزنن توهم بزن...دختراش ابرو برميدارن و اصالح ميکنن 

ودت سر و کله ميزني...واقعا که تيام...با اين و هزار کار ديگه حاال توسر رژ زدن با خ
حرف ها رژ را روي لبانم کشيدم...و وقتي جدا کردم واقعا تغيير را احساس کردم با 

يک رژاينجوري ميشه با ارايش چي....کمي با خودم فکر کردم اگه مدرسه اي ميرفتم 
 که اينجوري سخت گير نبود ابروهامو برميداشتم ايا؟

 ه تو با اين ابروها چه بدونشون خوشگل بابايي.به قول بابا ک
با صداي زنگ تلفن بدو رفتم به سمتش ..به خودم قول دادم تا صداي کسي رو 

 نشنيدم حرف نزنم.
 _الو!

 پارسا بود .
 _بله.

 _بيا پايين ديگه.
تلفن را قطع کردم و سريع خارج شدم..کليدهارم برداشتم و بعد از خروج از خانه در را 

 63فل کردم. به سمت اسانسور رفتم و سريع کليد را فشردم...خانه ي انها طبقه ق
بود..چه عدد نحسي بود..مثل خودش...خودش که نه اخالقش....سوار 
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اسانسورشدم...و در قسمت البي پياده شدم...به سمت در خروجي رفتم روبه روي در 
ام...يک ماشين ايستاده بود....المبورگيني.!!!کمي به مغزت رجوع کن..تي

المبورگيني...يک پسر چشم عسلي...يک خونه به اين بزرگي.....همون بهتر که به 
 مغزم رجوع نکنم.

با صداي بوق چشام چرخيد به سمت پارسا که داخل ماشين نشسته بود و يک اخم 
 رو پيشونيش.

 سريع رفتم جلو و در را باز کردم و نشستم.
 بالفاصله هم گفتم:ســالم.

 د عصبي زد و گفت:عليک سالم.لبخن
چرخيدم به سمتش که داشت خيره خيره نگام ميکرد...نگاهش روي لبم سريع 

 گفتم:چي شده؟
نگاهشو سريع گرفت و با لحن جدي گفت:اون از پاي تلفن جانم گفتناتون اينم از 

 رژتون.
شد و ن ميخواستم همه ي اون حرفايي که پاي اينه به خودم گفتم به اينم بگم که روم

 سرمو کردم اونور.
اونم حرفي نزد و با سرعت راند...چه ماشيني بود...به قول شيدا شاهزاده سوار بر 

 اسب سفيد اينه ها.
تو ماشين هيچ کدوم حرفي نميزديم و اهنگ ارومي در حال پخش بود....احساس 

 کردم اوهم داشت با اهنگ لبخوني ميکرد ..
ماشين را پارک کرد و پياده شديم..کنار هم راه کنار يک رستوران شيک ايستاد...

 ميرفتيم ولي با يک قدم جلوتر اون اقا.
وارد که شديم و يک ميز که گوشه اي از سالن بود و سه نفره هم بود انتخاب 

 نفره خالي بود ولي نميدونم چرا اونو انتخاب کرد. 2کرد...اون همه ميز 
 نشستيم پشت ميز...
 د به اطراف نگاه کرد و گفت:چي ميخوري االن گارسونه مياد.نگاهي بهم کرد و بع

 _من...نميدونم اينجا چي داره ..هرچي شما بخوريد منم ميخورم.
 _اينقدر سليقمو قبول داريد.

 _اگه به مادرتون رفته باشيد اره.
 _چطور؟
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 _چون ايشون منو انتخاب کردم.
 ار ميزارم._پس بهتره قبول نداشته باشيد چون من شمارا کن

 کم نياوردم و گفتم:سريع تر لطفا.
 با تعجب و يک خنده پنهان گفت:غذا؟

 بدون هيچ لبخند و تغييري گفتم:کنار گذاشتن من.
 _اها.

 گارسون نزديک شد و روبه اون گفت:چي ميل داريد!
 _ماهيچه داريد؟

 _بله بله.
 _دوتا.

 _نوشابه؟
 تا زرد.2_

 رم.سريع گفتم:من مشکي ميخو
 چرخيد سمتم و بازهم تعجب همراه با خنده پنهان.

برخالف او گارسون خيره به من بود و ميخنديد.پارسا گفت:خندتون تموم شد 
 مهندس؟

 گارسون سر پايين انداخت و گفت:ديگه چي؟
پارسا هيچي گفت و چرخيد به سمت من..ولي نگاهم نکرد و پشت سرم را نگاه 

 شتم هالک ميشدم که چرخيدم و پشتم را ديدم.ميکرد ...اخر از فضولي دا
دو دختر و دو پسر نشسته بودند.دختر ها پشتشان به من و پارسا بود و پسرها روبه 

 ما بودند.
 لبخندي زدم و گفتم:محو اون گنده بک هايين؟

 سريع نگاهشو از اونا دزديد و گفت:اره...يعني نه...و لبخند مردانه اي زد.
نبود...و همينطور به مردها خيره بود که گفتم:چه نکته ي جالبي اساسا حالش خوب 

 توشون ديديد.
 سري تکون داد و گفت:گيري دادي ها!

از دستش ناراحت شدم .همان موقع غذا را اوردند و گذاشتند...به نظر بد مزه مي 
امد.فکر کنم تابه حال نخورده بودم.ظاهرش را دوست نداشتم ولي برخالف من او با 

 ع ميخورد.ول
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 يکم که گذشت و ديد من نميخورم گفت:مگه شما نميخوريد؟
 لفظش هم دست خودش نبود گاهي جمع گاهي مفرد....

 سري تکان داد و گفت:خوشمزه است.
لبخندي بي معني زدم و قاشم را به سمت غذا بردم...و يک قاشق خوردم زياد هم بد 

 اي شب شام برنجي سنگين نيست.نبود.هردو با سکوت غذا ميخورديم که گفتم:بر
 سرشو به عالمت تاييد تکون داد و گفتم:خب پس چرا ما داريم ميخوريم.

دست از غذا کشيد و گفت:چون ما از صبح چيزي نخورديم و ادامه داد به غذا خوردن 
من هم چند قاشقي خوردم....پارسا خيلي تند غذايش را ميخورد بر خالف من...از 

 خورد ولي من نصف بشقابم هم خالي بود. نوشابه اش هم کمي
 پارسا گفت:اگه االن ميل نداريد بگيريم بريم خونه؟

_نه ممنون من سير شدم با گفتن اين جمله از جا بلند شدم و به سمت ماشين رفتم 
اونم مشغول حساب شدن شد..به ماشين تکيه دادم...تو اين دوروز چيکار 

باالخره منو سرلخت ميبينه...اخر اين کار چي کنم...روسري سرم کنم نکنم.اون که 
 ميشه جدايي؟

چطوري جلوي خونواده هامون فيلم بازي کنيم.چرا فيلم نه من نه اون از هم 
 خوشمون نميومد..اون همش دنبال حرفيه که يا منو ضايع کنه يا...

 .از دور نمايان شد...با خنده گفت:جوري تکيه داديد که انگار منتظر رانندتونيد
 با شيطنت گفتم:مگه غير اينه....

 ابروانش را باال داد و گفت:امشب ميبينيم راننده کيه؟
 مات و مبهوت نگاهش ميکردم..اين چي ميگفت!
 نشسته بود بوقي زد و در ادامش گفت:نميشيني؟

 نشستم....و لبخندي روي لبش فهميده بود ترسيدم..
ر اواسط راه گفت:هم خالم هم پژمان پايش را روي گاز گذاشت و با سرعت راند د

 دعوتمون کردن خونشون.
 _خب؟

 _خالم خيلي اصرار کرد نتونستم رد کنم.
 _يعني خالت رو به داداشت ترجيح دادي؟

 سرشو تکون داد و گفت:پژمان ميدونه ازدواج زوريه!
 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:سرانجامش هم ميدونه.
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 _سرانجامش مگه چيه؟
 ک چيزيش ميشد امشب....اين ي

 با پوزخند گفتم:هيچي شما برون
 _خيله خب نيشتو ببند.

چپ چپ نگاهش کردم ..وارد خونه که شديم....ماشين را پارک کرد و به سمت 
 اسانسور رفتيم.اسانسور اخرين طبقه بود و تا بياد پايين طول مي کشيد..

 پارسا گفت:من از پله ها ميرم.
 عقلتو از دست دادي؟طبقه است.مگه 63_

همون موقع اسانسور ايستاد ولي پارسا باز هم از پله ها رفت با تعجب سوار اسانسور 
 شدم و با سرعت نور رسيدم.

دم در ايستاده بودم که يادم امد کليد دارم ..وارد خانه شدم....مانتو ام را دراوردم و 
با کليپس باالي سرم  بلوز استين بلند ابي و يک شلوار مشکي پام کردم موهامم

بستم...هنوز نيومده بود باال...رفتم پشت در و از چشمي در نگاه کردم که به سمت 
خانه ي خانم ترابي رفت.ميره اونجا چيکار ؟نکنه دلش براي اون دختره تنگ شده 

اسمش چي بود؟ملينا...اسمشم خوب يادم نمونده...درو قفل کردم ولي کليد را 
تاق..اين که نيومد ما رو ببينه..برقو خاموش کردم و خودمو برداشتم و رفتم توي ا

انداختم روي تخت...کمي غلط زدم که صداي در اومد.....داشت ميخنديد......به چي 
 معلوم نيست..

بعد از چند دقيقع برق هال هم خاموش شد و در اتاق باز شد ..با نوري که نميدونم از 
 پتو رفتم و گفتم:چيه؟کجا ميومد سايش افتاد روي ديوار.زير 

 _خوابيدي؟
 _اگه نعره هاي شما بزاره.

 اومد برقو روشن کنه که گفتم:برو ميخوام بخوابم.
 گفت:شب به خير.

 گفتم:همچنين.
 از اتاق خارج شد..منو باش که با حرفاش ترسيدم ماله اين حرفا نيست.

 تخت واقعا نرم بود....کمي غلط زدم تا خوابم برد.
بابا رو ديدم...ايستاده بود و مثل هميشه لبخند ميزد...داشت جلو  تو خواب

 ميومد...که احساس کردم داخل بينيم داره چيزي ميره ..احساس کردم ميخاره...
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 دستم رفت سمت بينيم ولي بابا چيه..
 دستمو دراز کردم تا دستشو بگيرم ولي...

 _پاشــــــــو
ارسا ميخواستم جيغ بکشم..پس دست اينو يکي از چشامو باز کردم و با ديدن پ

 گرفتم..
 سريع دستمو جدا کردم و با ديدن پري که توي دستش بود ميخواستم بزنمش.

لبخندي روي لبش بود با دستم ناخودگاه شونشو دادم عقب دادم و گفتم:تو اينجا 
 چيکار ميکني؟

 داشت همينطور با اون چشماي عسليش نگام ميکرد.
 لين باره سرلخت ميبينم..موهامو پشت گوش دادم يعني فهميدم کارتو.يادم افتاد او

 _ساعت يک ربع به يکه.
 نشستم و گفتم:خب که چي؟

 _يادت رفته بايد براي ناهار بريم خونه خاله.
دستي الي موهام کردم واز جام بلند شدم..به در تکيه داده بود...رفتم به سمتش و 

 گفتم:ميشه بريد اونور.
 _کجا؟

 _خونه اقا شجاع.
 _خوب نميزارم بري.

 يک قدم رفتم عقب و گفتم:صبح که از خواب پا ميشن چيکار ميکنن؟
 _چشاشونو باز ميکنن.

 _بعدش؟
 _پتو رو کنار ميزنن.
 _خيلي بعد َترش؟
 _صبحونه ميخورن

 _عقب تر؟
 _سالم ميکنن.

 ستشويي.ميدونستم از دستي اين کار را رو ميکنه ميخواستم برم د
 اومدم از زير دستش برم که يک دفعگي گفت:اها...

 سرمو اوردم باال و نگاهش کردم که گفت:شوهرشونو بوس ميکنن.
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اينو گفت و لبخندي زد...و دستشو انداخت.از کنارش رد شدم و رفتم به سمت 
 دستشويي که گفت:خوب همه جارو فضولي کرديد.

 تشويي.چشم غره اي بهش رفتم و رفتم داخل دس
دستامو خشک کردم و اومدم بيرون..نبودش ...فضوليم باز گل کرد از الي در نگاه 
کردم داشت لباسشو عوض ميکرد بلوزشو دراورده بود و داشت تي شرت چسب 

 سفيد ميپوشيد...با اينکار هيکل رو فرمش بيشتر رفت رو فرمش.
به اتاق ...بايد  خواست شلوارش رو عوض کنه که سري رومو کردم اونور و رفتم

 ميرفتم حموم.
 رفتم به سمت اتاقش داشت با موهاش ور ميرفت گفتم:ميشه برم حموم؟

 چرخيد به سمتم و گفت:دير شده.
 _زود ميام قول ميدم.

 _چه قدر ميخواي زود بياي.
 _ميرم فقط موهامو ميشورم.

 _برو
م ازه نگرفتم..مامان براسريع رفتم حموم ميخواستم بهش بگم که باز بعدا نگه چرا اج

 ليف گذاشته بود خداراشکر نميدونستم مامان از کجا فهميده من الزم دارم.
از حموم که اومدم بيرون سريع يک تونيک سبزفسفوري پوشيدم که نميدونم مامان 

 کي خريده بود..شلوار چسب مشکيمم پوشيدم...که ماشاا... همه جام ميزد بيرون.
يس بستم..ميدونستم وز ميکنه.مانتو خاکستري بلندم رو موهامو شونه کردم و خ

 پوشيدم و يک شال مشکي هم سرم کردم...
 و اومدم بيرون.

 پارسا نشسته بود روي مبل و با موبايلش ور ميرفت.
 _من امادم.

 نگاه از موبايل گرفت و گفت:چه عجب.
 _شما خيلي زود حاضر شديد و عجله داشتيد.

ديم اين بار بر خالف بار قبل اهنگ رو زياد کرد و عينکشو زد به رفتيم سوار ماشين ش
 چشمش خيلي جذاب شده ...بوي اتکلنش پيچيده بود تو ماشين.
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خيلي فاصله نبود که رسيديم و پارک کرد...خونه انها خيلي بزرگ بود ....نماي ش که 
 اين را نشان ميداد.دم در گفتم:اينجا بايد فيلم بازي کنيم.

 ي به کسايي که اون باال هست داره.._بستگ
 حرفشو نفهميدم و وارد شديم خونه دوبلکسي بود.

 در که باز شد
يک حياط بزرگ بود که تا رسيدن به درب ورودي خانه راه بايد ميرفتيم...وقتي کمي 

ساله با هيکل ريزه ميزه که حدس زدم بايد هما  45نزديک شديم. يک زن تقريبا 
خانم باشه...موهاي شرابي رنگي داشت و اونا را يک کش ساده خانم خواهر هستي 

بسته بود...يک بلوز دامن زرشکي هم به تن کرده بود و يک لبخند زيبا روي لباش 
ساله ايستاده بود.از زيبايي و خوش  26يا  25بود.کنارش هم يک دختر تقريبا 

 هيکلي چيزي کم نداشت.
.چشم هاي درشت ابي که به لطف ريمل درشت موهاي بور بور فر که باز گذاشته بود .

تر شده بود.لبانش هم کوچک و سرخ بود و بيني قلمي. از من بلند تر بود شايد هم 
قد پارسا ...هيکلش واقعا زيبا بود و من که دختر بودم نميتوانستم از او چشم بردارم 

ه اش ين...مخصوصا با تي شرت قرمز استين کوتاهي که زيپي بود و زيپش تا روي س
تقريبا باز بود و انها را به نمايش ميگذاشت...شلوار چسب قرمزش هم که ديگر 

نگو...پارسا وقتي انها را ديد و ما ديگر به انها رسيده بوديم دستش را به دور کمرم 
 حلقه کرد و گفت:اره بايد نقش دو تا ادم عاشق رو بازي کنيم.

ديدن دخترک دست و پايش را گم من که تعجب کرده بودم و فکر کردم پارسا با 
کند.دستان سردش روي کمرم حتي از روي ان همه لباس باز هم داغم ميکرد و 

احساس گرما ميکردم.زن با ديدن من انگار اشک در چشمانش جمع شده باشد جلو 
اومد و مرا در اغوش گرفت و گفت:عزيـــزم..ان موقع شالم از روي سرم افتاده بود و 

شده و دورم ريخته بود...خيلي هم بد نشده بود...روي موهايم موهاي خيسم خشک 
 را بوسه زد و گفت:سالم 

 _سالم خوبيد؟
دوباره مرا بوسيد ..نميدانم ولي احساس کردم خاله اش هم مثل مادرش مهربان 

 است.
از اغوش گرم او که درامدم.دستم را به سمت دخترک دراز کردم دستي سريع و سرد 

 ينکار از بغل کردنش صرف نظر کردم.بهم داد و با ا
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پارسا مردانه سر خاله اش را بوسيد که دخترک دست به سويش دراز کرد...پارسا 
دستي بي حس به او داد ...در عين ناباوري دخترک يک دفعگي پارسا را در اغوش 

کشيد ...سر پارسا داخل موهاي دخترک بود..هنوز داغي دستان پارسا روي کمرم بود 
 اين کار يکباره سرد شد....که با 

پارسا خودش را عقب کشيد و روبه خاله و دخترک مرا نشان داد و گفت:اين 
 تيامه...کل زندگيم.

 با اين حرف ميخواستم ذوق مرگ بشم ولي به لبخندي بسنده کردم.
 پارسا خاله اش را نشان داد و گفت:اين خاله هماست...تکه به خدا.

 ت:عزيزي پسرم.خاله اش لبخندي زد و گف
 و بدون اينکه به دخترم اشاره کند گفت:و دخترخالم سپيده..

 به هردوشون لبخند زدم که هما خانم گفت:بياين تو تا کي ميخواين اينجا بايستين.
پارسا دستمو گرفت و بعد از خاله وارد شديم..زن خيلي ذوق و شوق داشت به سمت 

 من.مبل هاي مجللي رفت و گفت:بياين عزيزاي 
وقتي نشستيم شروع کرد به حرف زدن من روي يک مبل تکي روبه روي خاله نشستم 

و کنارم يک مبل دونفره بود و بالفاصله بعد از نشستن پارسا..سپيده بدون فاصله 
نشست و اونطور که من هرز گاهي به اونها نگاه ميکردم سپيده زير چشمي پارسا را 

 ميپاييد.
لي من حس خوبي نسبت به او نداشتم...بهتر بود زود واقعا دختر زيبايي بود و

 قضاوت نکنم .
 خاله پشت سرهم حرف ميزد:

اره جمعه که زنگ زدم از فريبا ،زن پژمان،خبر بگيرم...وقتي گفت پارسا جان با تيام 
خانم داره مياداينقدر خوشحال شدم که نگو....از اون روز دنبال اين کار و اون 

هم دست پژمان و فربد بچتون رو بگير بياين اينجا..ديگه گفت نه  کار...گفتم فريبا تو
خودش يک روزميخواد دعوت کنه...بعدش زنگ زدم به هستي گفتم خوب نامردي 

کردي ها دارن عروست و پسرت ميان يک خبر نبايد ميدادي....ديگه کمي ازش گله 
 کردم و اينا...

پارسا.سپيده دستاشو دور شونه تو همين حرف ها بود که نگام يک لحظه رفت سمت 
 پارسا حلقه کرده بود و سرشو گذاشته بود روي شونش.

 با حرف خاله برگشتم سمتش.
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 _اوا تيام جان پاشو ..پاشو لباست رو عوض کن عزيزم...
و با اين حرف دستمو کشيد و بلندم کرد..به سمت اتاقي راهنمايم کرد و خودش 

ر روي ديوار بود پسرک چشمهاي مشکي و رفت..اتاق بزرگي بود و عکس يک پس
ابروان هاللي داشت ...بيني خوش فرم و لباني زيبا...صورتش خيلي جذاب 

بود..مانتومو شالم رو دراوردم و لباسمو توي اينه قدي مرتب کردم ..خدايي ما که 
قيافه نداريم حداقل يک هيکل که داريم يکم که بيشتر دقت کردم هيکل منم خوب 

با ان لباسهاي تنگ...براي خودم بوسي فرستادم و خواستم از اتاق  بود مخصوصا
 خارج بشم که:

 _به به چه خانم زيبا...
چرخيدم به سمت در صاحب عکس ايستاده بود ...واقعا از درون خجالت کشيدم 

 خواستم برم لباسامو بپوشم ولي ديگه خيلي ضايع بود.
 هستم....مرد جلو اومد دستشو دراز کرد و گفت:سامان 

 ساله. 35يا  29پسري نسبتا 
 ولي قدش از پارسا کوتاه تر بود...

با صداي خاله به خودم اومدم...)تيام جان بيا..(از کنار پسر رد شدم ولي سنگيني 
نگاشو احساس کردم نميدونستم به چيم داشت نگاه ميکرد ولي هر لحظه خودمو به 

 م.خاطر شلوار تنگي که پوشيده بودم لعنت کرد
وارد پذيرايي که شدم..سپيده سرش را روي شانه پارسا گذاشته بود ومشغول حرف 

 زدن بود..
پارسا با ديدن من کمي نگاهش روي صورتم بود ولي بعد ُسر خورد و جز به جز بدنم 

 رو نگاه کرد ودوباره برگشت روي صورتم.
 اخر اين لباس تنگ يک باليي سر من مياره.

اي وارد شد و گفت:ِا...تيام جان چرا واستادي خاله ..بشين خاله هما با سيني چ
 قربونت برم.

)خدانکنه (ي ارومي گفتم و به سمت مبل تک نفرم رفتم که پارسا خودشو کمي اونور 
 برد و گفت:بيا اينجا تيام.

بااين حرف سپيده سرش را از روي شانه او برداشت و خودش را کنار کشيد.جايي که 
ز کرده بود خيلي کوچيک بود با اينکه جاميشدم ولي بهم پارسا برايم با

 ميچسبيديم....اومدم بگم)نه( که خاله گفت:برو عزيزم.
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رفتم به سمت تيام درتمام اين لحظات نگاه عصباني سپيده رو حس ميکردم يعني 
اينقدر پارسا رو دوست داره..رفتم در جاي خالي که برايم درست شده بود نشستم و 

از دستامو گرفت و روي پاش گذاشت...روي پاش گذاشتن به کنار ، ديگه پارسا يکي 
 دستاش مثل روز عقد يا صبح که دستشو گرفتم سرد نبود بلکه خيلي معمولي بود.

ولي دست من کم کم داشت داغ ميشد ميترسيدم اين تغيير حالت رو حس 
ع .همون موقکنه..اونقدر بهم چسبيده بوديم که نميتونستم هيچ تکوني بخورم...

پسري که خودش را سامان معرفي کرده بود وارد شد....لباس راحتي پوشيده بود . با 
 ورودش پارسا بلند شد و من هم به تقليد از او..

سامان به پارسا دست داد و به سمت من هم دستشو دراز کرد اينبار دستشو رد 
 نکردم و دست دادم...

 فت:سامانم...پسر خاله ايشون.پارسا اومد اونو معرفي کنه که پسر گ
 با اينکه از سپيده خوشم نيومد ولي سامان يک جوري به دلم نشست.

هما خانوم همون موقع وارد شد و گفت:بياين ناهار بچه ها و دست منو کشيد و 
 جلوتر از بقيه برد گفتم:چرا صدام نکردين براي کمک.

 _واه همينم مونده.
سر ميز و من هم اينطرف و سپيده اون طرف..سپيده به اصرار خاله...پارسا نشست 

دقيقا روبه روي من بود..سامان که تازه دستاشو شسته بود و اومده بود...صندلي کنار 
 من رو کشيد و گفت:اجازه هست؟

لبخندي زدم ...پسر مودبي بود...نشست.خاله هم همون موقع اومد و کنار سپيده 
نوع برنج و انواع 2وارنگ....از مرغ و ماهي و  نشست...ميز پر بود از غذاهاي رنگ و

نوع سوپ و خالصه همه چي بود که پارسا گفت:خاله 2ژله و کرم کارامل گرفته تا 
 نفر؟ 0اينهمه غذا براي 

 خاله لبخندي زد وگفت:قابل شما رو نداره خاله جون
ام اب د بروسطاي غذا بود که يکدفعگي غذا پريد تو گلوم...پارسا کمي نگام کرد و اوم

بريزه که سامان خم شد و نوشابه رو برداشت و برام ريخت..اونم نوشابه سياه..بدون 
 نگاه کردن به ليوان اب دست پارسا نوشابه رو گرفتم و همشو سر کشيدم.

 خاله گفت:چي شد ؟
 _هيچي پريد تو گلوم.

 سپيده گفت:خب اروم دنبالت که نکردن..
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 رورو.ميخواستم برم خفش کنم دختره پ
 هيچي نگفتم که سپيده گفت:تيام جون.

 که از صدتا فحش بدتر بود..
 نگاهش کردم که ادامه داد:اسمت معنيش يعني چي؟

_تا حاال يکبار تو دانشگاه شنيدم...البته اسم پسر بود اون موقع..به نظر معني خاصي 
 نداره..

 پارسا گفت:چرا به معني چشم هاست.
 دونه خيلي تعجب کردم و کمي هم خوشحال شدم.از اينکه معني اسممو ب

 سپيده گفت:چه بي معني!
پارسا سري به تاسف تکون داد...بقيه غذا در سکوت خورده شد.بعد از غذا سپيده 

دست پارسا رو کشيد و به اتاقش برد منو و خاله هم مشغول جمع اوري غذاها 
و داخل اشپزخونه شديم.خاله اصرار داشت من بشينم...وقتي همه ي غذا ها ر

 برديم..دنبال ماشين ظرفشويي ميگشتم .که خاله استيناشو براي شستن باال داد.
 جلو رفتم و گفتم:بدين من ميشورم.

 با خنده هلم داد اونور و گفت:همينم مونده.
 _من که بيکارم بزارين من بشورم.

 منظور حرفمو فهميد يعني دخترتون نامزدمو برده..
 پارسا بود چه قدر ما باهم بوديم. حاال نگه وقتي

راضي شد و نشست روي صندلي اشپزخونه..پيش بندي زدم تا لباسام خيس نشه و 
 شروع کردم به ظرف شستن اونم داشت منو نگاه ميکرد که گفت:ببخشيد دخترم.

 _نه بابا من عاشق ظرف شستنم.
 ._اينو نميگم...منظورم اينه که سپيده پارسا رو برد تو اتاقش
 _اشکالي نداره خب اونم دلش براي پسرخالش تنگ شده.

_نه گلم...سپيده يک بيماري داره...اون يک بيماري رواني داره...اون عاشق و ديوونه 
پارساست....وقتي اون نباشه ميخواد خودکشي کنه....تحملش برام سخته...وقتي به 

عمل سپيده هستي گفتم ميخوام شما را دعوت کنم گفت نه چون از عکس ال
 ميترسيد.

 گفتم:حاال پارسا هم سپيده رو دوست داره؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق فلفلی

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

1 3 3  

 

_اصال.اينکه نميبيني پارسا پسش نميزنه و بهش چيزي نميگه..چون وقتي سپيده 
 بزنه به کلش..همه چيز رو ميشکونه...

 باورم نميشد دختر به اون زيبايي و بيماري.
 _اگه ميشه امروز رو تحمل کن عزيزم.

 برام مهم نيست...ولي نگفتم.ميخواستم بگم 
همون موقع پارسا و سپيده از اتاق خارج شدند نميدونستم چيکار ميکردن ولي دست 
سپيده چند تا البوم بود روي مبل نشستند که پارسا بلند گفت:تيام ،خاله بيايد عکس 

 نگاه کنيم.
 خاله ظرف رو از دستم گرفت و گفت:تو برو اونجا.

پارسا رو يک مبل يک نفره نشسته بود و سپيده با يک چهره رفتم داخل پذيرايي...
 دمغ پايين پاش.

با اومدن من خواستم روي مبل کناريش بشينم که پارسا به پاش اشاره کرد و 
 گفت:بيااينجا.

 به قول خاله همينم مونده.
 روي مبل کناريش نشستم و گفتم:راحتم.

شروع کرد به ورق زدن از هر صفحه پارسا البوم رو روي پاش گذاشت و بازش کرد و 
يک نفر رو نشون ميداد پارسا در بچگيش خيلي تپل بود و لپ هايي داشت که ادم 
ميخواست گاز بگيره...چشماشم مشکي بود گفتم:وايي اين تويي پارسا چه خوردني 

 بودي.
با اين حرف اخم سپيده بيشتر شد..بعد از ديدن عکس ها خاله هم وارد پذيرايي شد 

 گفت:بچه ها اگه ميخوايد بريد تو اتاق استراحت کنيد.و 
 من سريع گفتم:نه ممنون خوبه.

 پارسا هم يک لبخند شيطنت اميز نشست روي لباش..
بود که اونجا رو ترک کرديم...خاله 0بعد از صرف ميوه و چاي ..حدودا ساعت 

 يم .نميذاشت بريم و اصرار داشت که شب هم اونجا بمونيم ولي قبول نکرد
 _حاال پارسا جان خاله رو قابل نميدوني يک شب اينجا باشين.

 _خاله اين حرفا چيه...امروز شنبه است ما فردا بايد برگرديم قربونتون برم.
خاله چيزي نگفت و بعد از خداحافظي طوالني رفتيم به سمت ماشين يک چيزي 

همين که سوار ماشين مثل خوره افتاده بود به جونم پس شوهر هما خانوم کجا بود 
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شديم پارسا دوباره جدي شد و با سرعت راند...ماشين را پارک کرد و پياده شديم 
 اينبار منتظر اسانسور ايستاد و من گفتم:نميخوايد با پله بريد؟

 اخماش داخل هم رفت و گفت:چطور؟
 _که بعد با خوشي و خنده بيايد داخل خونه.

 نم خوشحال باشم._نه ممنون با کاراي ديگه هم ميتو
 اينو گفت و باز يک لبخند شيطنت اميز.

خل بود اين پسر.وارد خونه که شديم...سريع رفتم سمت اتاقم و مشغول عوض کردن 
 لباسام شدم که در زده شد و گفت:ميشه بيام تو؟

 اومدم بگم نکه که در يک دفعگي باز شد...منم پريدم پشت در و گفتم:گفتم که نيا.
 بلوز ابيم دست لخت بود و

 
صداي پاش ميگفت مياد نزديک تر...تو اون فاصله و گير و دار بلوزمو پوشيدم و 

همينکه رسيد کنار تخت لباس تنم بود منم يک لبخند پيروزمندانه زدم و 
 گفتم:امرتون؟

 _خواستم بگم فردا عصر ميريم.
 _باشه.

 _نميخواي براي مامانت اينا چيزي بخري.
 ه شما وقت داشته باشي._فردا صبح اگ

 _خودم که دنبال انتقالي کارمم...تو رو ميزارم دم بازار.
 _باشه.

 رفت به سمت در که گفتم:اينو از پشت در نميتونستيد بگيد؟
 _حتما نميتونستم بگم...راستي چپه تنت کردي.

 نگاهي به خودم انداختم راست ميگفت..لباسمو درست پوشيدم و بعد از خوندن نماز
شبم شروع کردم به درس خوندن ...در اتاقم قفل کردم که مثل فردا نياد اونجوري 

 بيدارم کنه..در حين درس خوندن هم خوابم برد..يک خواب شيرين.
فردا زود از خواب بيدار شدم....موهامو شونه کردم و از اتاق خارج شدم..بعد از 

از تو اشپزخونه چيزي مطمئن شدن از خواب بودن پارسا دست و صورتمو شستم و 
 خوردم ..داشتم هنوز ميخوردم که زنگ خونه به صدا دراومد.
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رفتم و از چشمي نگاه ميکردم اين که اون مليناست. درو باز کردم و نگاهش کردم چه 
قدر ناز شده بود شال سفيدي به سر کرده بود و موهاشو از سمت چپ ريخته بود 

 روي صورتش...ارايش مليحي کرده بود .
 _سالم.

 باديدن من اخماش رفت توي هم و گفت:تو که اينجايي.
 _مگه قرار بود کجا باشم.

 _عشقم کجاست؟
 _مثل خرس خوابيده..با اين حرف خواستم از خنده غش کنم که خودمو کنترل کردم .

 _الهي جوجوم خوابه.
 بدون تعارف وارد شد...و بدون پرسيدن به سمت اتاق خوابش رفت ...

 ر از اين پرو تر...دخت
 از همون دم در رفتنشو نگاه کردم بدون در زدن رفت داخل اتاق پارسا و درو بست...
به من چه اصال هرکار ميخوان بکنن.يک ليوان چاي براي خودم ريختم و رفتم داخل 

اتاق و مشغول خوندن بقيه درسم شدم....دلم براي حرم تنگ شده بود به محض 
ميزدم..تا ميومدم يک کلمه بخونم هي ميرفتم تو فکر که اونا  برگشتن بايد بهش سر

تو اتاق بغلي دارن چيکار ميکنن..نکنه رفتار اون روز پارسا الکي بوده نکنه داستاني که 
گفته دروغ بوده...هزار تا نکنه اومد تو سرم...همون موقع صداي زنگ موبايل پارسا 

 .بلند شد...بعد چند ثانيه هم در اتاق زده شد
 _بله

 _بيام تو؟
 _بله.

اومد تو اتاق ..رفتاراش هم عجيبه..با ديدن ليوان اروم گفت:خوب خودتو تحويل 
 گرفتي ها؟

 بلند طوري که اون دختره که بيرون باشه گفتم:امرتون؟
 با تعجب نگام کرد که من داد زدم:چيه ؟

 موبايل رو گرفت سمتم و اروم گفتم:مامان هستي.
ي اين پسر رو خفه کنم..گذاشته من صدام اونجوري بلند بشه که ابروم ميخواستم يعن

 بره..
 گوشي رو از دستش کشيدم و نگاه بدي بهش انداختم...
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 _الو 
 _سالم هستي خانم .

 پارسارفت بيرون.
 _سالم دخترم خوبي؟

 _مرسي ممنون شما چطورين؟
 _منم خوبم.

 _تو بودي اونجوري حرف زدي دخترم.
 من تو اين هاگير واگير چي بگم.حاال 

 با ناز گفتم:راستش هستي خانم....يک دختره اومده اينجا...اسمش مليناست.
 هستي يکدفعگي صداش رفت باال و گفت:چي؟ملينا؟اشتباه که نميکني دخترم

 اه کوچيکي گفتم يعني منم کسي بودم واسه ي خودم.
رو گوشي رو بده به اون پارسا تا هستي خانم با عصبانيت گفت:ناراحت نشو عزيزم.ب

 حسابشو برسم..بدو.
از جا بلند شدم و همونطور که لبخند شيطنت اميزي روي لبم بود رفتم به اتاق 

.دخترک لبه تخت نشسته بود و پارسا هم لبه صندلي ميزش...دخترک شال و مانتشو 
 دراورده بود که پارسا گفت:حرفاتون تموم شد؟

 حرف ميزد؟دختره گفت:مگه با کي 
 گوشي را به سمت پارسا بردم و با قيافه پيروزمندانه اي دادم و گفتم:مامانت.

رنگ پارسا پريد همين حرف ملينا هم باعث شد که هستي خانم از صحت حرف من 
 مطمئن بشه.

 به هردوشون لبخند زدم و گفتم:ببخشيد مزاحم نميشم. و رفتم بيرون..
حت درس بخونم..در اتاقمم قفل کردم تا از هر چيزي حاال ميتونستم با يک اعصاب را

بود که پارسا درو خواست باز کنه که ديد بسته است بلند  65راحت باشم..ساعت 
 گفت:مردي يا زنده اي؟

 رفتم نزديک در..چيزي نگفتم که محکم زد به در و گفت:بيا بيرون .
 اروم گفتم:چرا اخه؟

 _که بريم خريد قرار که يادت نرفته.
ارو گفتم:شما برو تو ماشين من ميام.ميخواستم اينجوري دکش کنم که تو خونه باهم 

 نباشيم ولي اون سمج تر گفت:رومبل نشستم.
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 _طول ميکشه ها!
 کمي مکث کردو با صداي بلندي گفت:درو نشکونم ها!

منو تهديد ميکنده در خونه خودشه به من چه...ولي هيچي نگفتم...همون مانتو 
م رو همراه با شال سفيدم و شلوار لي ام پام کردم و درو به ارامي باز کردم و خاکستري

از الي در سرک کشيدم روي مبل نشسته بود و با پاش ضرب گرفته بود اروم رفتم 
سمت در و دنبال کفشام ميگشتم که مچ دستم فشرده شد...سرمو اوردم باال و توي 

 چشاي عسليش خيره شدم و گفتم:بله!
 ملينا حسوديت ميشه؟_تو به 

من...ملينا ...حسودي....چه مسخره...حاال ديروز با اون کاراي سپيده شايد کمي 
حس حسودي بهم دست بده ولي ملينا..نميدونمم شايد. ولي با تحکم گفتم:چرا 

 همچين فکر ميکني؟
 _از رفتارات.

 _شما روانشناسيد؟
 _مهندس برقم..

خانم...خانم کوچولو...اينکه کي پيش منه و چي  مچ دستمو بيشتر فشرد و گفت:ببين
 بهم ميگيم به هيچ کس ربطي نداره.

 _مامانت هيچ کس؟
 _مامانم همه کسه...ولي....تيام ...بزرگ بازي براي من درنيار.حسوديت ميشه واقعا؟

 زدم زير خنده ...چشاش وحشتناک شده بود ولي بازم به دل مي نشست..
 _من ازت بدمم مياد..

اينو گفتم و خواستم برم تو اتاقم که دوباره بازومو گرفت و برگردوندم به سمت 
 خودش

اشک تو چشام جمع شده بود چطور ميتونستاينقدر راحت حرف بزنه دلم ميخواست 
 بزنم توي گوشش ولي دستم و عقلم از احساسم پيروي نميکردند.

يم من به زمين خيره کفشاشو پاش کرد و منم همينطور و هردو سوار اسانسور شد
 بودم و اون به عکس خودش توي اينه و مدام دستشو الي موهاش ميکرد.

 با صداي خانمه پياده شديم...
رفتيم سمت ماشين ميخواستم ناراحتيمو روي در ماشين خالي کنم ولي خودمو کنترل 

 کردم.
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 پارسا همين که نشست دست به ضبظ برد و صداي انرا بلند کرد. و بعد راه
افتاد.سکوت سنگيني بينمان بود...ولي من به اين راضي بودم با سرعت ميراند...در 

 اينجام...ناهارم بخور. 3مقابل فروشگاه بزرگي ايستاد و گفت:ساعت 
و دسته اي پول به سمتم گرفت پول را از دستش گرقتم و بدون نگاه کردن به او در 

 ا کرد:هي!ماشين را بستم و به سمت فروشگاه ميرفتم که صد
چرخيدم به سمتش ،با اينکه سرش به طرفم بود ولي نگام نميکرد با اين کار حرصم را 

 دراورده بود ولي گفتم:بله!
 _مامانم رنگ ابي دوست داره و پونه هم صورتي...باباهم هرچي بخري قبول داره.

 يک تار ابروم رو باال انداختم و گفتم:باشه!امر ديگه؟
و با سرعت گازداد...ميخواستم برم بکشمش پايم را محکم روي  نگاهش رو ازم گرفت

زمين کوبيدم و به سمت فروشگاه رفتم يک يکي مغازه ها نگاه ميکردم .براي 
همشون متناسب با سليقم چيزي خريدم ..و براي خودم هم يک پيراهن سفيد قهوه 

زديک بود بود که به ساندويچي که اون ن 2ا ي که شبيه تونيک بود.ساعت نزديک 
تومن بهم پول داده بود و من  455رفتم و يک دونه ساندويچ خريدم.پارسا حدود 

تومن خرج کرده بودم..روي نيمکتي که دم در فروشگاه و روبه خيابون نشستم  655
 که يکدفعگي يک مرد با سرعت کنارم نشست و گفت:تيام خانم!

برادر شيدا...لبخندي زدم و چرخيدم به سمتش...اين اينجا چيکار ميکرد شاهين بود 
 گفتم:شما کجا اينجا کجا؟

 _داشتم رد ميشدم ديدمتون...اول باورم نميشد حال شما خوبه؟
 _ممنون شيدا همراهتون نيست.؟

_نه براي کار بابا اومده بودم تهران و فردا برميگردم ...از شيدا شنيدم که با يک نفر 
 عقد کرديد

 سرمو تکون دادم و گفتم:بله.
 _کي هست حاال؟

 _يکي از فاميل هاي دورمون.
 _همديگه رو دوست داشتين؟

 سرمو اوردم باال و بهش نگاه کردم نگاش به دل مينشست مثل پارسا عصبي نبود ..
 زود گفت:البته به من ربطي نداره شما کي برميگردين؟

 _امشب.
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 _باهواپيما؟
 نجا الزمشون ميشه._نه فکر نکنم فکر کنم با ماشين خودشون چون او

 _فکر کردم ساکن تهرانن؟
 _بله ولي دانشگاه مشهد قبول شدن!

 لبخند بي روح و ظاهري نشست روي لبش و گفت:االن کجاست؟
 _نميدونم رفته کجا!

 _يعني تو رو تنها فرستاده بازار.
سرمو باز هم تکون دادم احساس کردم محکم کوبيد روي پاش نگاهش کردم انگار 

 م بود اروم گفتم:چيزي شده؟سردرگ
 _نه ...من ميرم کاري نداريد؟

 لبخندي زدم و از جا همراه اون بلند شدم که صداي بوقي پيچيد توي گوشم.
 چرخيدم و با ديدن ماشين پارسا لبخند شيطنت اميزي اومد گوشه لبم.

 _من ميرم ديگه.
يدا شدم حتما به ش دوباره به سمت شاهين برگشتم و گفتم:ازديدنت خيلي خوشحال

 سالم برسون .
 _تو که زودتر از من ميبينش تو بگو ديگه...

با ياداوري اينکه پارسا االن اونجاست و تماما رفتار منو از نيمرخ در نظر داره با يک 
 لبخند و عشوه گفتم:چشــــــم.

 سرشو تکون داد و گفت:خداحافظ.
ه طرف ماشين رفتم پسره پرو داشت بر _خدانگهدار...وسايل را برداشتم و به سختي ب

و بر منو نگاه ميکرديک کمکي چيزي...سوار شدم و وسايل را روي صندلي گذاشتم 
 انهارا جابه جا کرد و من نشستم..

 همين که دروبستم چرخيد به سمتم و گفت:کي بودن؟
 لبخندي زدم و گفتم:اول سالم.

 ؟دستشو روي فرمون اروم کوبيد و گفت:بگئ کي بود
 _دوستم..

 باداد گفت:دوستتون؟
 منم محکم گفتم:داداش دوستم.

 _يعد ايشون دوست شما هم ميشه؟
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سرمو برگدوندم به سمتش و توي چشماي عسليش خيره شدم و گفتم:چطور شما با 
همسايتون دوست ميشيد ولي من؟چطور شما با دختر خاله و دختر عموتون 

ي باشه حتي اگه دوست خودمم باشه به ميخنديد ولي من نميتونم؟اون پسر هرک
 خودم مربوطه!

از اينکه اين جوري حرف زدم خودم هم تعجب کردم اونم نگاهشو ازم گرفت و به 
سمت خونه رفت مدام زير چشمي نگاهش ميکردم ولي هيچ عکس العملي نداشت 

 وقتي رسيديم خونه ...گفت:وسايلتو جمع کن که بريم؟
 _االن؟

 نه انگار شما فردا مدرسه داري نه؟ با داد گفت:انگار
 _شما هم فردا دانشگاه داري؟

 _اره بدو
وسايلم رو جمع کردم رفتم نشستم روي مبل. اونم يک دوش گرفت و رفت لباس 

 بپوشه که گفتم:با ماشين شما ميريم يا امير ؟
 _خودم...راحت ترم..نميخوام باز خراب بشه که بد خواب بشم...

واب شدن رو نفهميدم ولي اگه منظورش کنار من خوابيدنه که منم منظورش از بد خ
 سخت باهاش موافق بودم وسايل رو برداشتيم و سوار ماشين شديم که بريم

با حرکت ماشين من هم چشم هايم را بستم و سرم را به پشتي صندلي تکيه دادم که 
 پارسا گفت:)تيام (

 م:)بله(يکي از چشامو باز کردم و نگاهش کردم و گفت
 _اين چند روز اخالقم بد و سگي شده بود اميدوارم ناراحت نشده باشي.

حتي از کلمه هم استفاده نميکرد من عقده ي يک ببخيد نبودم ولي اگه ميگفت چي 
 ميشد اما همين که غرورشو شکسته بود بازم خوب بود.

 گفتم:چرا اينو به من ميگي؟
 ن فکر ميکنم از دستم ناراحت شدي(پارسا کمي به سرعتش افزود و گفت:)چو

ميخواستم بگم مطمئن باش ولي جلوي خودمو گرفتم و گفتم:مامانت اينا تا پايان 
 دوران فوق ليسانست ميخوان مشهد بمونن؟

 ماهي هست اينجا موندگار شدنو 6_نه فردا پس فردا راه ميوفتن 
 با کمي مکث و سعي در اينکه بدون حس بگم گفتم:توچي؟

 ..بابا با کمک اقا سعيد اينجا يک خونه برام اجاره کرده..کارمم که انتقالي گرفتم._من.
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 گفتم:کار ميکني؟
 خنديد و عينک افتابيشو از روي چشمش برداشت و نگاهم کرد و گفت:بهم نمياد؟

 و دوباره حواسش را به رانندگي داد گفتم:)چرا بهتون ميخوره ابدارچي باشيد!(
 راي تو نگه داشتم....نگا چه به فکرتم.._نه اون شغل رو ب

 _بابا ..با مزه.
اينو که گفتم زد زير خنده ..داشت از خنده ميمرد مردانه ميخنديد و اين بر جذابيتش 

 مي افزود نکند دلم براي همين خنده هايش بلغزد.
 گفتم:خونت چه جوريه؟

و خاليه و طبقه اول 3و  2طبقه است .اون جور که بابا ميگفت بقه 3_يک اپارتمان 
 تا بچه دارن. 3هم يک زن و شوهر که 

 ناخوداگاه گفتم:ماشااهلل...
 اونم لبخندي محوي زد و من گفتم:شما انگار بچه زياد دوست داريد؟

 _تا طرفش کي باشه؟
به بيرون نگاه کردم افتاب زياد بود و ميخورد توي چشمم همه جا بيابون بود دستمو 

ه گفت:عينک تو داشبرد هست بردار.)مرسي(ارامي گفتم و در را جلوي چشمم گرفتم ک
 باز کردن و با ديدن عينک زنانه و ظريفي که بود تعجب کردم و گفتم: ماله کيه؟

نگاه گذرايي به عينک انداخت و گفت:ماله پونه است ...و بعد از چند ثانيه 
 گفت:مشکوک شدي؟

دم که ياد جوابش افتادم و گفتم:مثال شانه باال انداختم و سرمو به صندلي تکيه دا
 ملينا!

 _چي رو ملينا؟
 _طرف رو ديگه.

_اها...خب خب راستش نه ملينا قدش کوتاهه ..من به شخصه زن قد کوتاه دوست 
 ندارم.

 24قسمت 
بي دليل توي دلم قند اب شد نميدونم چرا احساس کردم توي دلم يک باد خنک 

 ي؟پيچيد بعد از فکر گفتم:سپيده چ
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پقي زد زير خنده و گفت:سپيده خوشگله و خوش هيکل...دلم هري ريخت پايين که 
گفت:ولي ديوونه است..اين را گفت و باز هم مردانه خنديد..با دست موهايش را 

 کنار زد و گفت:سواال تموم شد؟
 _نه....پريسا چي؟

 _کدوم پريسا؟
 ..مگه چند تا پريسا توي زندگيش بود که يادش رفته بود.

 _دختر عموت!
 زيادي کنه است....اصلي رو نميپرسي؟

 اصلي کي بود؟نکنه خودمو ميگفت ولي نه من فرعي هم نيستم.
 _منظورت کيه؟

 همونطور که به جلو نگاه ميکرد بي تفاوت گفت:همونکه کنارم نشسته.
منظورش من بودم باسعي در اينکه ذوقم را پنهان کنم گفتم:خب بگو...دوست داري 

 طرفت من باشم؟
يک لحظه چرخيد و بهم نگه کرد ولي هيجي نگفت ..روشو کرد اون طرف انگار 

 خودشم مردد مونده بود ..خب توکه نميخواي جواب بدي چرا ميگي بپريم.
چند لحظه هردومون سکوت کرده بوديم که من چشمامو بستم و به صندلي تکيه 

زش پام بيدار شدم..دستشو گذاشته بود دادم .نميدونم چه قدر خوابيده بودم که با لر
 روپام و تکونم ميداد ..وقتي چشامو باز کردم دستشو برداشت گفتم:چي شده؟

 _ساعت ُنه من که خيلي گشنمه!
 _نه شبه؟

لبخندي زد و به اسمون نگاه کرد ..کش و قوسي به بدنم دادم و گفتم:منم خيلي 
 گشنمه!

ا ساندويچي به سمتم گرفت و گفت:کالباسه اينو گفتم و خميازه اي کشيدم ..پارس
 بخور.

برام ساندويچ درست کرده بود با چند تيکه کالباس و نون گفتم:شما با اين کالستون 
 بهتون نمبحوره تو جاده کالباس بخوريد.

 لبخندي زد و گفت:وقتي ادم زنش خواب باشه معلومه بايد کالباس بخوره.
م خيلي دلنشين بود .نوشابه اي در ليوان ريخت منو زنش خطاب کرده بود و اين برا

 و گفت:ميخوري؟
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سرمو به عالمت مثبت تکون دادم .داخل ماشين نشسته بوديم و ميخورديم ..ليوان 
نوشابه رو گرفتم و کمي ازش خوردم و خواستم ان را کناري بگذارم که از دستم گرفت 

نگاهش کردم که  و سر کشيد .بعضي رفتاراتش مثل پسر بچه ها بود..چپ چپ
 گفت:چيه؟

زدم زير خنده چه قدر چشماش در ان سياهي شب ناز شده بود ...بعد از اينکه غذا 
 تموم شد گفتم:ميرم نماز بخونم!

 _برو منم همين دور و برام.
رفتم به سمت وضو خونه و بعدشم رفتم به مسجدي که انجا بود..سر نماز از اينکه از 

تغيير ميکرد ...کمي ترسيدم..صبح اونقدر عصباني...االن صبح تا االن مدام اخالقش 
اينطوري.نمازمو خوندم و از خداهم خواستم راه درست را بهم نشون بده ..راه 

خوشبختي رو...اروم چادر نماز رو تا کردم و داشتم از در خارج ميشدم که زني چادر به 
 سر به سمتم امد ..صورت گرد و سفيديد داشت.

 رم(تقريبا هم قدم بود گفتم:)بله بفرماييد(گفت:)سالم دخت
 _شما اهل تهرانيد؟

 _خير من مشهدي هستم.
لبخندش پر رنگ تر شد و گفت:خب خدارا شکر ...منو پسرمم هم مشهديم ..شوهرم 

ساله فوت کرده...رفته بوديم خونه ي دخترم...البته دومادم کرمانشاهي ولي تو 3
 م اسمش ماهانه.دانشگاه همو ديدن..يک نوه هم دار

 _ببخشيد صحبتتون رو قطع ميکنم ولي اين حرفا چه ربطي به من داره؟
_دخترم االن تو رو ديدم ...ماشااهلل هم از قد و باالت و هم دين و ايمونت ..خوشم 

 اومد خواستم شمارتو بگيرم و باري امر خير.
من قصد ازدواج  امر خير....ناخود اگاه خندم گرفت قورتش دادم و و گفتم:ببخشيد

 ندارم.
 به شونم زد و گفت:همه دخترا اول اينو ميگن بزار بيايم..

سرمو به عالمت منفي تکون دادم و به سمت در ميرفتم که مانتو از پشت گرفت و 
کشيد...افتادم توي بغلش انچنان با شتاب کشيدم که اينطوري شد .مظلومانه نگام 

 کرد و گفت:ببخشيد...
دم و بعد از پا کردن کفش هام به سمت ماشين رفتم..پارسا به لبخند ظاهري ز

 ماشين تکيه دادم بود وقتي ديدم اخمي به پيشونيش انداخت و گفت:چه عجب!
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 _نماز ميخوندم.
 _مگه نماز جعفر طيار ميخوندي که اينقدر طول کشيد؟

 _نه نماز تيام شکيبا ميخوندم.
ک درمياورد که گفت:چرا اينقدر دير اون نشست و منم نشستم..ماشين را از پار 

 اومدي؟
 _خيلي مهمه؟

 يک نيم نگاه بهم انداخت و گفت:بله...خيلي..
 باز شيطون رفت تو وجودم و گفتم:يک نفر ازم خواستگاري کرد

 _يک مرد؟
 _يک خانم ازطرف يک مرد.

 _به قيافه بچگونت نگاه نکردن.
و ادامه دادم:اره قيافمو نديدن ولي از دو  اينو گفت و يک لبخند زد ..منم لبخندي زدم

 هيکل مو ديده ...
اينو گفت و يک لبخند زد ..منم لبخندي زدم و ادامه دادم:اره قيافمو نديدن ولي از 

 دور هيکل مو ديده ...به مامانش گفته بياد شماره خونمو بگيره.
 پارسا کمي به سرعتش افزود و گفت:)دادي؟(

نيومد..نکه خوشم نياد ...بين خواستگارام مورد هاي بهتري هم _نه...از خانمه خوشم 
 هستن...پارسا پقي زد زير خنده و گفت:ميشه نام ببريد؟

تايي که واقعا زنگ زده بودند رو بگم که 1، 0از تک و تا نيوفتادم و خواستم همون 
من موبايل پارسا زنگ زد...دست در جيبش کرد و بعد از ديدن شماره ان را به سمت 

 گرفت و گفت:مامانه...جواب بده بگو دارم رانندگي ميکنم.
 _سالم هستي خانم.

 _سالم خوشگلم خوبي؟
 _ممنون خوبم شما چطوريد؟
 _منم خوبم...پارسا چه طوره؟

 _اونم خوبه.
 _چرا خودش برنداشت!من بايد قهر باشم نه اون.

 _قهر چيه؟داره رانندگي ميکنه...تو راهيم
 ب خودتون باشيد...کي ميرسيد؟_حسابي مواض
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 صبح...من ميرم خونمون..پارسا هم همونن موقع ها مياد. 3و  2_حدودا 
 _خوشحال شدم صداتو شنيدم....فردا ميبينمت...

 پارسا از کنارم گفت:بپرس پونه مشهده يا تهران..؟کيا مشهدن؟
فت..فقط منو و اين سواال رو پرسيدم و او جواب داد:پونه که دانشگاهش شروع شد ر

شايان اقا و اقا کوروش هستيم...بقيه رفتند....بعد از قطع تماس اين را بهش گفتم و 
گوشي رو بهش دادم و سرمو تکيه دادم به صندلي ولي خوابم نميومد...پرسيدم:تو 

 اپارتمانت تو طبقه چندمي؟
 _دوم منم...سوم هم...هم ملينا 

ميخواستم داد بزنم يعني چي؟ملينا چي؟ملينا براي چي؟اينجا چيکار ميکنه؟
چرا؟چرخيدم طرفش ولي قبل از اينکه حرفي يزنم..با دستش عالمت سکوت رو 

نشونم داد و گفت:وقتي فهميد دانشگاهم اينجاست و کارمم هم اينجا اونم تصميم 
گرفت براي کار بياد اينجا..اون طور که خودش ميگفت پسرخاله باباش يک شرکت 

 براي کار دعوت شده...زير لب گفتم:_اونم چه کسي؟ داره که از ملينا
 پارسا سکوت کرد و من گفتم:حاال چرا اپارتمان تو؟

 _بده کمکش کردم؟
 نگاهمو از پارسا گرفتم و به بيرون خيره شدم

 با خنده گفت:ميخواستي خواستگاراتو نام ببري!
 محکم گفتم:حوصله ندارم.

 _بگو نداشتم.
 کر کن._هرجور دوست داري ف

 سرمو به شيشه تکيه دادم که گفت:رسيديم کي نقش ادم خوبه باشه؟
 _خوبه من ...بده تو...اينجوري غير طبيعي نميشه.

 _خيلي پرويي.
 زير لب گفتم:ببين کي به کي ميگه؟

 بلند گفت:چيزي گفتي؟
 با کش گفتم:نـــــــــــــــــه خيــــــــــــر

 ديگه!_سر عقدم همينجوري ميگفتي 
 _ته دلم همين بود!
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ديگه سکوت کرد وهيچي نگفت فقط کمي اهنگ رو بلند کرد و پنجره رو داد پايين تا 
 خوابش نبره...

منم با چشام جاده خالي و سياه رو متر ميکردم که رفت توي کوچمون جلوي در 
 خونمون ايستاد ..ساکمو برداشتم که گفت:برو بخواب که صبح بازخواب نموني!

 اخم نمايشي کردم و گفتم:شما بيشتر نياز به خواب داري؟ يک
 به شوخي گفت:بيام خونه شما!؟

 لبخند شيطنت اميزي زدم و گفتم:جا نداريم وگرنه قدمتون رو تخم چشامون.
 سرشو کمي جلوتر اورد :تو تخت شما هم همينطور.

اصال براش مهم بد نگاهش کردم...بعضي جرف ها نبايد بين ما زده ميشد ولي اون...
 نبود..

نگاهش بعضي موقع ها انقدر سرد و بيروح بودکه ميترسيدم بهش نگاه کنم وبعضي 
 اوقات داغ و سوزنده.

کليد انداختم و وارد شدم...سعي ميکردم ارام ارام برم...در خونه هم باز کردم...فرهاد 
 وسط هال دراز کشيده بود و در حال تخمه خوردن و فوتبال ديدن بود.

 با تعجب رفتم جلوش و همونطور که اروم حرف ميزدم گفتم:سالم....چرا بيداري؟
 اول با تعجب نگاهم کرد و بعد بلند شد و گفت:سالم اباجي!

 و بوسه اي بر گونه ام زد..
 لبخندي زدم که گفت:برو بخواب که خسته اي!

مان فکر کرده من با چشامو روي هم فشردم و به اتاق رفتم..اتاقم مرتب بود...نکنه ما
 پارسا ميام...چه فکرا!

اروم خودمو روي تخت انداختم و تا چشامو بستم خوابم برد..با تکون هاي شديد 
بلند شدم..فرهاد بود..بيشتر به زير پتو رفتم که پتو رو از روم کشيد و گفت:پاشو 

 مدرست دير ميشه ها!
 صداشو تو عالم خواب ميشنيدم...

که بالش رو از زير سرم کشيد و سرم افتاد..خواب ديگه از سرم خميازه اي کشيدم 
رفته بود چشامو باز کردم و به فرهاد خيره شدم..طلبکارانه نگاهش ميکردم که 

 گفت:چيه؟يک جوري نگاه ميکني انگار زود بيدارت کردم...پاشو بينم.
تن ب ريخوقتي ديد همونجوري نگاهش ميکنم دستمو کشيد و گفت:پاشو نزار از راه ا

 و پر کردن تو گوش و دماغ بيدارت کنم.
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با اين حرف ياد اون روزي که پارسا منو بيدار کرد افتادم..لبخندي نشست روي لبم که 
 فرهاد گفت:خل شدي تيام ها!

از جا بلندشدم ابي به صورتم زدم و بعد از شانه کردن موهاي بلند مشکيم ....حاضر 
 سابي چروک شده بود ولي راه ديگه اي نداشتم.شدم..لباسهاي مدرسم در ان ساک ح

فرهاد برام ساندويچ درست کرده بود...ازش خداحافظي کردم و راهي مدرسه شدم 
در راه مدرسه همونطور که ساندويچمو ميخوردم...فرموال رو دور ميکردم که در چند 

 قدم مدرسه صداي شيدا پيچيد تو گوشم:واسـتا گالبي.
 دو بدو جلو اومد و سريع بغلم کرد...برگشتم به سمتش....ب
 _سالم شيدا.....خوبي؟

با لبخند و انرژي گفت:اره خيلي بعد از چند روز تعطيلي اومدم مدرسه و قيافه ادم 
 هاي ناراحتو گرفت به خودش..

 _چه خبر؟
 _از شما چه خبر ...با اقاتون ميريد تهرانو.

 _راستي شاهين رو ديدم.
 _بله گفتن

 مده؟_مگه او
 _نه خير با پرنده هاي نامه بر و دود برام فرستاده خب تلفن زده ديگه.

همون موقع باران هم اومد...اول منو بغل کرد و حالمو پرسيد که شيدا گفت:منم 
 چغندرم ديگه!

منو و باران زديم زير خنده که باران شيدا رو بغل کرد و گفت:نه عخشم...تو شلغم 
 مني..

 ک مقنعه باران برد و گفت:بکشم..شيدا دستشو نزدي
 باران جيغ کشان داخل مدرسه دويد و گفت:نکن..

شيدا هم با قدم هاي بلند دنبالش رفت..منم نظارشان ميکردم.باران دوباره به سمت 
 من برگشت و رفت پشت من و گفت:نزار بکشه تيام.

 خنديدم و گفتم:مسخره ها مثل بچه اول دبستاني هاييدها!
 ت:حاال شما شوهر کردي ادا ادم بزرگ ها رو درنيار..شيدا گف

يه سر کالس رفتيم با سوگل هم احوال پرسي کرديم..زنگ اول همون امتحان سخته 
بود که خيلي خوب دادمش ...همه خوب دادن.زنگ اخر بود...سوگل که مثل هميشه 
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حسام  زود رفت و منو وباران و شيدا رفتيم دم در که روبه باران گفتم:خب حال
 چطوره؟

 _خيلي خوبه...امروز مياد دنبالم...
 _پس واي ميستام ببينمش...

باران لبخندي زد که شيدا گفت:شما فعال با نامزد خودت که مثل چي داره مارو نگاه 
 ميکنه برو

 _چي؟
خط نگاه شيدا رو دنبال کردم و روي پارسا فرود اومدم داشت ميومد به سمت ما..با 

ظي سر سري کردم و رفتم به طرفش...سالم يادم رفت و گفتم:چي بچه ها خداحاف
 شده؟
 _سالم

 _سالم چي شده؟
 _بيا حاال...

 باهاش به سمت ماشين رفتم و سوار شدم و گفتم:کجا ميريم چي شده؟
 که رفت به سمت خونه اقاجون اينا)پدر مادرم.(

 _اونجا ميريم چرا؟
ي من عصباني بود و ميخواستم فرياد بزنم...از پارسا سکوت کرده بود و عصبي نبود ول

ماشين دوتايي پياده شديم و رفتيم داخل...خاله زيبا روي پله نشسته بود و گريه 
ميکرد جلو رفتم که پارسا دستمو گرفت و کشيد..با نگاهم ازش پرسيدم چي شده ولي 

ون ي اقاججوابي نشنيدم..با صداهاي افزايش يافته گريه ..با خودم گفتم نکنه برا
 اتفاقي افتاد چرخيدم به سمت پارسا و گفتم:اقاجونم چيزيش شده؟

پارسا گفت:ايشون...ايشون...تموم..نتو? ?ست بقيشو بگه...نگاهشو ازم گرفت ولي 
من پرسشگرانه نگاهش ميکرد باورم نميشد اقاجون از پيشم رفته باشه.....اقاجون که 

و از ما گرفته..بود...بغض به گلوم چنگ زد مريض نبود...پس..اقاجون رفته بود خدااون
 و اشکام ميريختن..

 پارسا گفت
:ايشون...ايشون...تموم..نتونست بقيشو بگه...نگاهشو ازم گرفت ولي من 

پرسشگرانه نگاهش ميکرد باورم نميشد اقاجون از پيشم رفته باشه.....اقاجون که 
فته..بود...بغض به گلوم چنگ زد مريض نبود...پس..اقاجون رفته بود خدااونو از ما گر
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و اشکام ميريختن..خودمم حال خودمو درک نميکردم،چشامو بسته بودم و جلوي 
پارسا اشک ميريختم..اقاجون يکي از عزيز ترين کسام ،از پيشم رفته بود..من فقط 

دونه پدربزرگ داشتم که خدا ازم گرفت.ناخوداگاه يک قدم جلو رفتم و خودمو توي 6
انداختم...اونم دستاشو پشتم گرفت....اولين بار بود که به اغوشش رفته  اغوش پارسا

بودم ..اونم فقط براي پناه...سرموتوي گودي شونش فرو برده بودم ،همه ي خاطره 
هام با پدربزرگ برام زنده ميشد.بوي عطر پارسا گريمو بيشتر ميکرد..بازوهاي عضالني 

عيف بودن در برابر مشکالتم را به چشم او در برابر دستان ظريف من...زنانگي و ض
مي کشيد.بغض اوار شده بود بر گلويم.اغوش پارسا گرم بود و من هم به اين گرما 
براي اشکهايم نياز داشتم..هق هقم تمامي نداشت...مگر ميشد ...مگر ميشد نبود 

ا راقاجون را درک کنم..دستي مرا از اغوش پارسا بيرون کشيد.فرهاد بود...دليل کارش 
نفهميدم...نگاه ها در هم لغزيد ولي به بغل او نرفتم،به طرف خاله زيبا که حاال سرش 

را باال اورده بود..و به من نگاه ميکرد..کمي جلو رفتم و با صدايي که با شکستن 
 بغضم همراه بود گفتم:سالم.

خاله مرا در يک حرکت در اغوش کشيد..احساس کردم همه ي غم هاي دنيا بر سر 
خراب شده..پس از اشک هاي فراوان..از بغل هم دراومديم و ديدم مامان و بابا من 

 هم ايستاده اند ..بابا گفت:فردا مراسم عزاداري برپا ميشه.
 سريع گفتم:دليلش چي بوده؟

به دنبال جواب در چشمهاي بابا بودم که جواب پارسا مرا غافل گير کرد:ايست 
به او انداختم.مامان با دست اشکهايي که ارام قلبي.چرخيدم به سمتش و نيم نگاهي 

ميريخت را پاک کرد و گفت:زيبا بيا خونه ما...بابارو...بابارو االن ميان ميبرن سرد 
 خونه.

خاله زيبا زير لب زمزمه کرد:سردخونه... روي پله نشست ..طاقت نداشت بايد 
ميگريست..بايد خالي ميشد.حقش بود.با هر اشک خاله من هق هق 

کردم.پدربزرگ مرا خيلي دوست داشت..مخصوصا در کودکي که عاشق نوه دختري مي
بود..من تنها نوه دختر او بودم...چه شب جمعه ها که در خانه انها گذرانده بودم..با 

بوي سنگگ داغ بيدار ميشدمم..بازي هايي که در حياط بزرگ خانه اقاجون 
ي که مادر از ان ارث نبرده بود ميکرديم.قصه هاي شيرين و پرمحتوا اقاجون..اخالق

ولي اقاجون داشت...صبور..همدم...ياد لبخند هاي شيرينش که مي افتم گريه امانم 
 نميدهد..پدر گفت:پارسا جان ميشه تيام رو ببري؟
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سرم رو باال اوردم و گفتم:نه ميخوام اقاجون رو ببينم..هم ميخواستم اقاجون روببينم 
 ..ميخواستم تنها باشم.هم نميخواستم با پارسا باشم.

 بابا نگاه معناداري به پارسا کرد و دوباره به درون خانه رفت.
ميخواستم به دنبال بابا به داخل بروم که فرهاد دستمو کشيد و توي چشام نگاه کرد 

 و گفت:بهتره به حرف بابا گوش کني.
 اروم گفتم:تو ديگه چرا فرهاد.

بهش زنگ زديم که بياد دنبال تو ..نميدوني سرشو جلو اورد و دم گوشم گفت:وقتي 
 چه قدر نگران شد که نکنه برات اتفاقي افتاده باشه.

 _اينا همش فيلمه فرهاد.
 اروم سر شونم زد و گفت:فيلمه قشنگيه...

 و بلند گفت:اقا پارسا بهتره تيام رو ببري من با بابا موافقم.
..وقتي دستامو گرفت بک فشار پارسا جلو اومد و دستامو گرفت دستاش داغ بود.

کوچولو بهش وارد کرد که دليليشو نفهميدم همين که از خانه خارج شديم..دستمو 
بيروم کشيدم و با فاصله ازش راه ميرفتم.عصبي بودم..بيشتر از اون ناراحت...اونقدر 

 توي فکر اقاجون بودم که ماشينشو رد کردن.
 _اهاي دختره ماشينمو رد کردي!

 تره خطاب کرده بود برگشتم به سمتش و گفتم:بله ميدونم.منو و دخ
 به سمت د رماشين رفت و گفت:بيا بشين.

 يک قطره اشک بي هوا چکيد از چشمم.
گفتم:که کجا بريم؟اصال چرا بايد با تو بيام...اصال چرا اقاجون رفت..چرا من 

تو خوشش اومد چرا  اينجام..چرا تو فاميل مايي.چرا باهات عقد کردم...چرا مامانم از
 مامانت ازم خوشش اومد...چرا اقاجون رفت؟چراخاله زيبا اينقدر تنهاست؟

 خل شده بودم..نشستم لبه جدول و اين چرت و پرت را زير لب ميگفتم..
 احساس کردم پارسا با فاصله کنارم نشسته.مغرور تر ار اون بود که نزديک تر بياد.

 به همه چي و همه جا فکر ميکردم.صورتمو با دستام پوشونده بودم..
پارسا اروم گفت:من اينجا رو نميشناسم...يعني جايي رو نميشناسم که بتونه ارومت 

 کنه..يا ..ميخواي يکم قدک بزنيم.؟
 چرخيدم به سمتش ..چشاي عسليش مهربون شده بود گفتم:ميشه بريم حرم؟
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رد و گفت:اره...فقط...فقط يکدونه از اشکايي که از روي صورتم سر ميخورد رو پاک ک
 يک شرط داره؟

 اهي کشيدم و گفتم:چي؟
 _گريه نکن

 يک لبخند کوچيک نشست کنار لبم و گفتم:خيلي رمانتيکه...ولي باشه.
 _پس پاشو.

 سوار ماشين شديم..ضبط رو روشن نکرد.اروم ميروند.
 _يکم سريع تر...دلم واقعا هواي حرمو کرده.

 _چادر داري؟
دم رفته بود چه قدر خوب که پارسا يادم انداخت چرخيدم به سمتش و اينو يا

گفتم:نه...حاال چيکار کنم؟جلو يک مغازه ترمز کرد و گفت:اون روز مامان از اينحا چادر 
 خريد .

 باهم پياده شديم..مرد داشت مغازه اش را ميبست.
 پارسا سريع رفت جلو و گفت:ببخشيد اقا.

 _بله .
 ايشون ميخواستم._يک چادر براي 

 صاحب مغازه که مردي جوان بود نگاهي به من کرد و داخل مغازه رفت
من هم به دنبال پارسا وارد شدم...مرد يک دانه چادر رنگي سفيد گل گلي به سمتم 

 گرفت و گفت:ببينيد اندازتونه؟
 ه کنارچادر را به سر کردم و جلو اينه قدي ايستادم و يک چرخ زدم که پارسا را در اين

 خودم ديدم..نگاهش باز يخ شد...
 _بهم مياد؟

 عصبي گفت:اره....درش بيار بريم.
يادمه اولين باري که نماز رو درست خوندم اقاجون برام چادر خريد...خواستم دوباره 

 اشک بريزم ولي لبمو گاز گرفتم که تحمل کنم...
 صداي پارسا من و از حال و هوام کشيد بيرون.

 بياي._نميخواي 
 چادر رو دراوردم و با گفتن:مرسي اقا

 از فروشنده از مغازه خارج شدم و به سمت ماشين رفتم و نشستم.
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پاشو گذاشت روي گاز و با سرعت به سمت حرم راند..اهنگو زياد کرده بود عصبي 
 شده بود...رفت به زير حرم جاي پارکينگ ها که گفتم:ضبط رو کم کن...

د و بعدش ضبط رو خاموش کرد...مقابل پارکينگ نگه داشت يک نيم نگاه بهم کر
 بهش نگاه کردم و گفتم:مگه نمياي؟

 _نه برو کار دارم.
 بهش نگاه ميکنم و ميگم:تو اين چند وقته که اومدين مشهد اومدي حرم؟

 _نه تيام...برو کار دارم..حوصله حرم ندارم.
 همه جا داريد غير حرم. زير لب گفتم:حوصله همه چي داريد غير حرم..حوصله

 برميگرده به سمتم و ميگه:ميشه مثل اين مادربزرگ ها نصيحتم نکني!
سرمو به عالمت تاييد تکون ميدم و از ماشين پياده ميشم هنوز چند قدم نرفتم اونم 

حرکت نکرده...با سعي در اينکه بغضمو قورت بدم جلو ميرم و ميگم:با مترو 
 گذره..ميرم...کارت دارم....خوش ب

اونقدر با بغض گفتم که دل خودمم کباب شد ولي پارسا اونقدر بي احساس بود که 
پاشو محکم روي گازبذارخ و بره..چادرمو سرم ميکنم و وارد حرم ميشم..اول سالم 

 ميدم و ميرم سمت ضريح دلم بدجور هواي حرمو کرده بود.
..برميگردم خونه...هنوز  7 اونجا اونقدر گريه ميکنم ... و دعا ميخونم ...تا ساعت

 کسي خونه نيست...همين که ميرسم تلفن زنگ ميزنه...
 بدون نگاه کردم به شماره برميدارم

 _بله!
 _رسيدي؟

 پارساست..سوالش فقط يک کلمه دارد.
 _بله

اينو ميگم و تلفن رو ميکوبونم سر جاش....چرا اينقدر ازش متنفر شدم...من که 
ا ميکردم...من که...جلوي خودمو ميگيرم و ميرم توي داشتم بهش احساس پيد

اشپزخونه حسابي گشنم شده...يک تيکه نون برميدارم که دوباره تلفن زنگ 
 ميزنه...اينبار به شماره دقت ميکنم...فرهاده.

 _الو
 _سالم تيام اومدي از حرم؟

 _اره پارسا زنگ زد گفت رفتين حرم.
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 رفتين..چه دروغا.
 _اره ...

 رسا کجا رفت؟_پا
 _نميدونم اقا کار ضروري داشتن.

 _باشه...خاله زيبا و مامان تا نيم ساعت ديگه ميان...
 _باشه..

 دوباره بغض چنگ زده بود بر گلوم.
 _حالت خوبه خواهري؟

 _اره .خداحافظ.
اينو گفتم و تلفن رو گذاشتم سرجاش...لباسام رو دراوردم و رفتم توي اتاقم..هر وقت 

مدم به اقاجون فکر نکنم فکرم ميرفت جاي پارسا چه کار مهمي داشته که منو و ميو
تنها گذاشته و رفته...تو اون چند لحظه که من ميرم چادر سرم کنم چي ميشه...هر 
وقت هم از فکر پارسا ميومدم بيرون ميرفتم تو فکر اقاجون..باصداي در از جا بلند 

خاله به اصرار مامان ميره توي اتاق من و شدم..خاله زيبا و مامانن.سالم ميکنن.
 خودشم ميره توي اتاقش...

ميرم توي هال روي مبل ميشينم و مثل ديونه ها به روبه روم زل ميزنم که تلفن 
 خونه به صدا درمياد..

 شماره پارساست با تعجب برميدارم..خيلي تعجب ميکنم.
 _الو

 _سالم عزيزم!
 ه.عزيزم!!!سرش باز به جايي خورد

 _بله!
 _خوبي خانمي؟

 نه واقعا يک چيزيش شده!
 _چيه؟

 خنده بلندي سرداد و گفت:اره منم خوبم...مرسي گلم.
 _چت شده؟

 _تا يک ربع ديگه دم درم...زود بيا هاني
 20قسمت 
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مگه کجا قرار بود بريم.!چرا اينجوري حرف زد...براي خنثي کردن حس فوضوليم به 
 ان روي تخت دراز کشيده بود و رفته بود زير پتواتاق مامان رفتم .مام

 _مامان!
 جواب نداد جلوتر رفتم و دوباره گفتم:مامان!
 پتو رو از روي صورتش کنار زد و گفت:چيه.

 _االن پارسا زنگ زد.
 _خب!

 _گفت مياد دنبالم.
 _باشه!

 مامان حتي نپرسيد براي چي کجا ميخوايد بريد...فقط گفت باشه.
رفتم داخل اتاقم.يک مانتو و شلوار و شال مشکي پوشيدم...شده بودم سرتا پا اروم 

مشکي..خدا رو شکر بهم ميومد.نشستم لب پله و مشغول پوشيدن کفشام شدم..با 
صداي بوق از خونه خارج شدم...با ديدن ماشينش ...و سر نشيني که جلو نشسته 

مين که نشستم..پارسا بود نزديک بود از تعجب شاخ در بيارم..عقب نشستم ه
 گفت:سالم عزيزم..بوس اول کار..

با تعجب نگاش ميکردم که زيرچونمو گرفت و بوسه اي به لپم زد..گونم داغ شد 
 اولين بوسه اينقدر تند اينقدر بي احساس.

دختري که جلو نشسته بود به سمتم برگشت...ملينا بود..لحظه اي هنگ کردم.سريع 
 گفتم:سالم.

ون داد..پارسا گفت:مليناامروز رسيده...تا کاراي خونه رو ترتيب دادم فقط سرشو تک
 طول کشيد..پس بگو براي ايشون رفتن.

 گفتم:خوش اومدين.ولي...پارسا...بهتر بود من خونه باشم.
 ملينا نگاهي به من کرد و گفت:چيه؟بابات مرده رخت سياه به تن کردي؟

 فت:نه...پدربزرگش فوت کرده.پارسا از اينه نيم نگاهي به من کرد و گ
ملينا خيلي حرف ميزد و من به شخصه سرم داشت درد ميگرفت که پارسا به حرفش 

 پايان داد و گفت:چيزي ميخوريد؟
 ملينا سريع گفت:اره ...اره...من که خيلي گشنمه..

 تودلم گفتم کارد بخوري تو....پارسا گفت:تيام جان تو هم گشنته؟
 فتم:يک جورايي ..سرمو تکون دادم و گ
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 ملينا گفت:چه عشوه اي هم مياد..
تا وقتي رسيديم هيچ کدام حرفي نزديم...پارسا ماشين رو پارک کرد..انها شانه به 

شانه هم راه ميرفتند و من با يک قدم تفاوت پشتشان.يا من خيلي ارام ميرفتم يا 
 انها خيلي تند.

 صندلي هايش مانند مبل هاي بزرگ بود..
 از فست فود هاي معروف شهر بود..پارسا گفت:چي ميخوريد؟يکي 

 ملينا:هات داگ.
 پارسا نگاهي به من کرد و گفت:توچي؟

 _پپروني.
پارسا لبخندي زد و رفت تا سفارش دهد من هم دنباله ملينا راه افتادم.پشت مبلي 

..اون انشست..او انطرف من اينطرف.نميدانستم پارسا کجا ميشينه...حتما کنار ملين
دختري به زيبايي ملينا رو ترک نميکنه..ياد رفتار روز اولشون افتادم انگار دوتا دشمن 

 خوني بودند..حاال اقابراش خونه ميگيريه و ميارش غذا بيرون..
همون موقع پارسا رو ديدم که داشت نزديک ميشد.استرس داشتم ..به خاطر همين 

 ند ميزد که در عين ناباوري...چيز معمولي...پارسا بهم نگاه ميکرد و لبخ
غرق تعجب.....ديدم که پارسا نشست کنار ملينا...يعني چي..لبخنداشم الکي بود 

 حداقل جلوي ملينا نميخواست حفظ ظاهر کنه؟
 ملينا پرسيد:پارسا جان چرا نرفتي پيش عشقت.

مو تمن به دفاع از حرکت او پرداختم و گفتم:ملينا جون اينطوري بهتر ميتونه صور
 ببينه..

 ملينا زير لب طوري که من بشنوم گفت:نکه خيلي خوشگلي.
 گفتم:در اين شکي نيست ملينا جون.

 ملينا به سمت پارسا چرخيد و گفت:جه نامزدي داري پارسا.
پارسا به من نگاهي کرد ...نه لبخند نه اخم..پس چي بودتوي چشاش که من 

 نميفهميدم.
اشت براي خوشم پيتزا سفارش داده بود بعد از همون موقع گارسون غذا رو گذ

خوردن غذا هنگاهي که سوار ماشين شديم پارسا گفت:تيام امشت بيا خونه من که 
 فردا بريم سر خاک..

 بدون فکر به مدرسه گفتم:مامان تنهاست.
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 _مامانت و خاله زيبا به اين تنهايي نياز دارند.
 _مدرسه چي؟

 ت:پارسا...نامزدت بچه مدرسه اي.ملينا پقي زد زير خنده و گف
 پارسا گفت:بچه مدرسه اي مي ارزه به صدتا از دانشگاه اخراج شده..

 ملينا حرفي نزد که من گفتم:ميشه موبايلتو بدي..يک زنگ به مامان بزنم.
 _اره گلم.

 موبايلشو به سمتم گرفت.رمز داشت.
 (اينگليسي.hبا تعجب از توي اينه نگاهش کردم که گفت:رمزش ..اچ)

 يعني اسم کي ميتونه باشه....رمز رو زدم و بعدش شماره مامان رو گرفتم..
 21قسمت 

 فرهاد گوشي رو برداشت.صداش خسته و گرفته بود .اروم گفت:بله پارسا جان.
 جان!يعني اينقدر باهم صميمي بودند.گفتم:تيامم.

 _سالم تيام
 _سالم خوبي؟

 ي ميتونستم تشخيص بدم.گفت:کجايي؟کي مياي؟_اره خيلي.بغض صداشو به خوب
_با پارسام...و )نگاهي به پارسا انداختم( و همسايشون..ميخواستم بگم پارسا ازم 

 خواسته برم خونشون ..
 فرهاد کمي سکوت کرد و گفت:ميدوني که مامان.. و بابا موافقن..

 _اوهوم
 _خودت چي ميگي؟

اراحت و افسرده و گريون حالم رو بدتر ته دلم نميخواستم برم خونه..اون جون
 ميکرد..از پارسا هم فقط کمي ترس داشتم گفتم:نميدونم.

 _بچه هم بودي يک کاري که ميخواستي ولي خجالت ميکشيدي ميگفتي نميدونم.
 لبخند تلخي نقش بست رو لبهام.فرهاد ادامه داد:کاري نداري؟

 _نه!
 _خوش بگذره خدانگهدار.

 _خداحافظ.
ن رو به پارسا برگردوندم و بقيه را با سکوت و اهنگ طي شد..اپارتمانش در باال تلف

تايي به سمت 3شهر بود .اپارتمان هاي بزرگ و شيک و.پارسا ماشين را پارک کرد و 
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اسانسور رفتيم.پارسا و ملينا کنارهم ايستاده بودند و من روبه روي پارسا از شانس 
سينه به سينه هم ...سعي کردم نگاهم را پايين  بدم هم اسانسور کوچک بود و ما هم

بيندازم ولي يا روي سينه ستبرش مي افتد يا نگاهش در نگاهم قفل ميشد.نفهميدم 
ملينا هم اين تبادل را نگاه را فهميد يا نه..پياده که شديم.طبقه دوم بوديم.پارسا 

 گفت:کاري نداري ملينا؟
 _يک چايي دعوتم نميکني؟

 _چرا حتما.
ا چايي رو دم کني منم لباسام رو عوض ميکنم ميام.اهي کشيدم .پارسا کليد _ت

اتاق واشپزخانه و هال و پذيرايي و 2انداخت و وارد شديم.خانه تفريبا متوسط بود.
سرويس بهداشتي داشت.پارسا ناگهان دست به سمت دکمه ها پيراهنش برد و من 

بودم که سنگيني نگاهش رو  هم وسط هال ايستاده بودم و مشغول تجزيه و تحليل
روي خودم حس کردم.سرمو باال اوردم..خمار نگاهم ميکرد روي هر دکمه مکثي مي 

 کرد..
 اروم گفتم:چيه؟

 _شالتو دربيار.
 _چي؟

 _درش بيار.
 _حالت خوبه؟

دستشو اورد جلو و من دستشو پس زدم و گفتم:باشه خودم در ميارم..درش اوردم و 
 گذاشتمش روي مبل.

پارسا دستشو ناگهاني دور کمرم حلقه کرد ..دستمو براي برداشتن دستش روي 
 دستش گذاشتم و گفتم:پارسا...چيکار ميکني؟

 _ميخوامت.
 

 _چي؟حالت خوبه؟نه نه حالت خوب نيست.
 پارسا اروم سرشو اورد جلو و گفت از اين بهتر.

رده بود..نفساي داغش راهي براي فرار نبود چشماشو بسته بود و صورتش رو جلو او
روي صورتم ميخورد....نميخواستم..هيچ اتفاقي بينمون بيوفته..اون از اون بوس تو 

 ماشينش اينم از اين کارش.گفتم:پارسا ولم کن.
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 با صداي تقريبا بلند گفت:از چيه من ميترسي لعنتي!!!من نامزدتم...محرمت.
 اين نامزدي اخرش جداييه...منم مثل اون با صداي بلند گفتم:انگار يادت رفته..

از اينکه نميتونستم هيچ تکوني بخورم و مثل يک کاغذ مچاله شده توي بغلش بودم 
 اعصابم داشت بهم ميريخت.

 داد زدم:ولم کن.
 ولي بي توجه سرشو جلوتر اورد که...

 زيــــــــــنگ.
 م در...پارسا گفت:لعنتي و منو انداخت عقب .دکمه هاي پيرهنشو بست و رفت د

منم شالمو برداشتم تا کردم و رفتم به سمت اتاق رفتم.وضع موهام بهم ريخته 
بود....يک تخت دونفره!!!!!!خداياغلط کردم..حتما کار هستي خانم بود.مجبور بودم 
برسشو بردارم.. و موهاي مشکي بلندمو که بعد هيکلم تو بدنم بهترين چيز بود رو 

 مو دراوردم.شونه زدم و دورم ريختم..مانتو
هر لحظه صورتش رو که اونقدر بهم نزديک بود رو تصور ميکردم....احساس ترس 
خوشايندي بهم دست ميداد خودمم با خودم تکليفم معلوم نبود..يعني پارسا منو 

دوست داره که اينجوري کرد يا فقط....فقط.براي رفع نيازاشه...يک بلوز استين حلقه 
ود.زدم تو خط بي خيالي.ميخواستم جلوي ملينا اي يقه اسکي مشکي چسب تنم ب

 خودمونشون بدم.از بد شانسي رژم نداشتم که بزنم..
کشو رو کشيدم و با ديدن يک رژقرمز ذوق زده شدم و زدم ولي وقتي ياد اقاجون 

افتادم با پشت دست پاکش کردم.. و از اتاق خارج شدم.ملينا روي مبل مقابل پارسا 
چهره پارسا را ميدم..چه قد رچند لحظه چهره اش به دل  نشسته بود. و من تنها

نشست و حس کردم..حس کردم دوستش داشتم و حتي اگه بغلم نميکرم مطمئن 
 بودم اين لحظه دوستش دارم..

پارسا با ديدن من نگاهشو از ملينا گرفت. ملينا وقتي بي توجهي پارسا را نسبت به 
سمت من...رفتم به خودش ديد گفت:حواست کجاست؟ و چرخيد به 

سمتشان..پارسا از من خواست در کنارش بشينم ولي من در مبلي با فاصله از ملينا 
نشستم.ملينا يک شلوار لي تنگ که تا ساق پاش بودهمره با يک بلوز ابي استين سه 

 ربع و موهاشو با يک کش ساده باالي سرش دم اسبي بسته بود.
کوت کرده بوديم که من گفتم:ميرم چايي پارسا هم با لباس بيرونش نشسته بود.س

بيارم.بلند شدم که پارسا گفت:نسکافه ميخوري ملينا؟ _اره حتما. پارسا به اين بهانه 
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دنبال من راهي اشپزخانه شد.سريع اب را روي گاز گذاشتم تا جوش بيايد و مشغول 
 روشن کردن گاز شدم که دست هاي پارسا از پشت دور کمرم حلقه شد...داغ شدم

ولي يک حس خوب در پي اين داغ شدن بود...براي لحظه اي بچه بازي و اين 
ازدواج زوري را کنار گذاشتم و وجودش را باتمام وجود دوست داشتم که گفت:خيلي 

خوشگل شديا مواضب باش نخورمت.خنده اي نشست گوشه لبم و گفتم:من 
 مواضب باشم؟

 ملينا گفت:راستي پارسارژلبم روسيني نسکافه را بيرون بردم و سرجام نشستم که 
 نديدي؟

 _شايد تو کشو باشه بعدا بردار.
ملينا چشم و ابرويي باال انداخت و بعد از يک عالمه وراجي..پاشد رفت.منم سريع 

رفتم به اتاق کناري که بخوابم و پارسا رو نبينم...چون معلوم بود امشب اصال حالش 
 خوب نيست.

تم داخل اتاق.با ديدن اتاق خيلي جا خوردم..يک اتاق درو باز کردم و همين که رف
ساده که فقط َکِفش فرش بود...سايه پارسا افتاد روم چرخيدم به سمتش...الي 

چارچوب در ايستاده بود..با نگاهم برندازش کردم لباس راحتي تنش بود..سرعت 
 عملت رو عشقه...چه الت شدي تيام.

 پارسا گفت:پسنديدين؟
 ه چشاش دوختم و گفتم:ها!چي؟سريع نگاهمو ب

 خندشو قورت داد و گفت:روي زمين سفت که نميخواي بخوابي؟
 همين طور نگاهش ميکردم که گفت:من رو کاناپه ميخوام ميتوني تو اتاقم بخوابي

 از محبتش جا خوردم ..گفتم:ممنون.
به سمت هال رفت منم پشت سرش ميرفتم که يکدفعگي برگشت.از حرکت 

ترسيدم و يک قدم عقب رفتم که پارسا همراه با نيشخند کنار لبش ناگهانيش 
 گفت:فردا شب مامان يک رستوارن دعوتمون کرده.

 _من در وضعيت روحي خوبي نيستم که بيام.
 _ميدونم ..ولي اگه ميخواي فيلم بازي کني بهترين وقته..مامان ايناجمعه بليت دارند.

ن و گفتم:باشه چون اصرار ميکني....ميدونم چشامو بستم و نفسمو پرفشاردادم بيرو
 دلت ميخواد بهت محبت کنم.

 پوزخندي زد و گفت:هه..معلومه کي کشته ُمرده محبت کيه!
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 همونطور که داخل اتاق ميشدم گفتم: بسه ..
حسابي حالش گرفته شد از صداي محکمي که اومد فهميدم حتما خودشو هيکل 

 اينکه بيشتر بسوزه گفتم:اروم..ميشکنه..گندشو پرت کرده رو کاناپه..براي 
 _اگه بشکنه رو تختم جا هست...ميخواي بيام نشونت بدم..

 ديگه چيزي نگفتم.
خودمو روي تخت انداختم و چشامو بستم...اقاجون...خيلي وقت بود بهش سرنزده 

بودم..خيلي وقت بود نديده بودش از روز عقد نديدمش...خيلي وقت بود تنهاش 
اقاجون  7بودم..ماه ابان بود حتي تولد عزيز هم يادم رفته بود...بايد بعد گذاشته 

براش حتما چيزي ميگرفتم...اين ازدواج کل زندگيم رو بهم ريخته بود.خدارو شکر 
درسام ُافت نکرده بود.پتو رو تا روي بينيم کشيدم باال.چه قدر خوب بود اگه اقاجون 

 رو تو خواب ببينم.
د شد.غلطي زدم و پتو رو بيشتر کشيدم روي صورتم..در يک حرکت _تيام...تيام لبن

 پتو از روي بدنم برداشته شد...سريع به خودم پيچيدم.. و گفتم:ِبده وحشي
 هنوز چشام بسته بود که پارسا گفت:بلند شو.

سرجام نشستم پارسا در حال لباس پوشيدن بود..سرتا پا مشکي..باورم نميشد 
بود خيلي سخت..اقاجون مردي با کمي ته ريش ..موهاي  اقاجون رفته.درکش سخت

سقيد پرپشت ..چشمهاي قهوه اي رنگ با يک عينک زده بيني که بيشتر اوقات 
مشغول قران خوندن بود..ياد شبي افتادم که براي اولين بار ميخواستم خونشون 

م.فرهاد بخوايم..مامان ..و بابا به مهموني رفته بودند که منو و فرهاد دعوت نبودي
سالم بود با موهاي قارچي و  1خيلي راحت در اتاق خوابيده بود..ولي من که فقط

يک پيراهن گل گلي...کنار اتاق نشسته بودم.اقاجون با فاصله از من نشسته بود و 
قران ميخوند...و هرز گاهي از باالي عينک به من نگاه ميکرد..که خاله زيبا با يبني 

ساله بود..سيني را کنار اقا جون گذاشت و امد کنار  64ان چاي امد..خاله زيبا ان زم
 من نشست و گفت:تيام خوابت نمياد؟

 سرمو به عالمت منفي نه تکون دادم خاله گفت:گشنت نيست؟
بازم سرمو تکون دادم..خاله هر سوالي ميپرسيد من با سرجواب ميدادم که خاله بلند 

م تيام چي ميگه..هر چي زري شلوغه شد و گفت:واي بابا من ميرم بخوابم..نميدون
 اين بچه ساکته..
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خاله غرغرکنان به اتاقش رفت اقاجون قران را بوسيد و از جا بلند شد و به کنار من 
امد و دستهايم را گرفت و شروع رکد هب گفتن خاطرات بچگي مامان.قلقلکم ميداد 

لبخند تلخي روي و من در اغوشش از خنده ريسه ميرفتم..با ياداوردي اين خاطرات 
لبم نقش بست..و قطره اشکي روي گونه ام نشست.پارسا دستش را جلوي صورتم 

 تکان داد و گفت:تيام کجايي؟
 چرخيدم سمتش و گفتم:ها..همين جا..

 _پاشو ديرشد.
از جا بلند شدمو پس از مرتب کردن تخت.دست و صورتم را شستم و لباسهايم را 

پارسا داشت با تلفن حرف ميزد و من خيره به  پوشيدم.داخل هال نشسته بودم و
 فرش خاطرات شيريني که با اقاجون داشتم را دوره ميکردم .

 هر کدام از کارهاي اشتباهم ازارم ميداد.
 _تيام.

سرموباالاوردم..دم در ايستاده بود..چه قدر امروز حواس پرت بودممم.چه قدر امروز 
 صدايم کرد از جا بلندشدم.

اهم خارج شديم..در ماشين سکوت کرده بوديم که پارسا گفت:منم وقتي و همراه ب
پسرخالم و بعدش خالمو از دست دادم خيلي افسرده شدم..يعني همه ديونه شده 

 بودند_مگه تو غير از خاله هما خاله ي ديگه هم داشتي؟
ور با سالگي به ز 61پارسا همونطور که به روبه رو خيره بود گفت:اره..خاله هايده تو 

ساله ازدواج کرد.مرده خيلي پولدار بود.و صداالبته بد اخالق....فاصله  43يک مرد 
سالگي معتاد بشه..اون  25سني زياد موجب شد خالم از شوهرش دور بشه و تو 

سالش بود..با يک مادر معتاد و يک پدر پولدار.احساس کردم 2موقع متين پسرخالم 
 خالت چطور بود؟بغض توي گلوي پارساست..گفتم:اخالق 

ساله ..خالم  63ساله و متين  36ساله و خالم  08_عالي عالي ...وقتي شوهر خالم 
 يک پا معتاد بود براي خودش..متين عذاب ميکشيد و اين باعث شد ..

پارسا اشکشو با دستش پاک کرد ..به بهشت رضا نزديک ميشديم .اشکام اماده 
 ت:اي خدا..اي خدا..ريختن بودن پارسا اروم زد به سرش و گف

 بغضمو قورت دادم و ولي گريه امونم نميداد گفتم:باعث شد چي؟
پارسا اشکايي که اروم اروم ميريختن رو پاک کرد اولين بار بود گريشو 

 ميديدم..چشاي عسليش ميدرخشيد.
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 _باعث شد که خود سوزي کنه...لعنتــــــــــــي.....ل عنتي.
وقتي بنزين رو روي  63سالش بود.. 63و گفت:اون فقط پارسا محکم به فرمون کوبيد

ماه بعد اين قضيه يعني دقيقا 2خودش خالي کرده يعني ذهنش خالي بوده خالي....
ساله پيش.خالم اونقدر کشيده بود..اونقدر حالش بد بود..اونقدر به خودش سرنگ  3

 زده بود که ديگه جون نداشت ومرد.
 زير لب گفتم:چه دردناک.با استينم اشکامو پارک کردم و 

سال تموم افسرده بود .حالش تازه خوب 6پارسا ماشين رو پارک کرد و گف:مامان 
شده.به خاطرش مجبورم و بايد همه کار بکنم..نبايد بزارم اب تو دلش تکون 

 بخوره..اونقدر دوسش دارم که رمز موبايلم اول اسمشه.
د ولي پارسا با عينک افتابي اونو با هم ديگه پياده شديم..چشم هردومون گريه بو

پوشوند..وقتي نزديک شديم..پارسا دستشو از توي جيب کتش بيرون اورد و دست 
منو گرفت و کمي به خودش نزديک کرد.با رسيدن ما همه بودند ازيک طرف جلو 

امدند و مشغول تسليت گفتن شدن.هستي خانم مرا محکم به خود فشرد و 
 گفت:سخته عروسم ميدونم...

اوهم گريه ميکرد شايد نه به خاطر اقاجون شايد براي خواهرش.اغوشش را دوس 
 داشتم..اورا محکم به خود فشردم و از ته دل گفتم:هستي جون!

 سرشو از اغوشم بيرون کشيد و گفت:جانم!
اشکي که روي گونم بود را پاک کردم و گفتم:خيلي دوستون دارم.سريع گفت:منم 

 پارسا نگي که حسودي ميکنه.همينطور ولي اينو جلو 
لبخند تلخي زدم و از اغوشش اومدم بيرون.مامان شوک زده کنار قبر نشسته بود و 

 خيره به قبر بود جلو رفتم و گفتم:مامان!
مامان سرش را باال اورد و نگاهي هب من کرد و دستانش را براي بغل کردنم 

دم وگفت:تيام..تيام..چرا گشودمن هم خودم را سريع در ان جاي دادم.مامان بوسي
 اقاجون رو يادمون رفت ؟ها؟کدوم دختري باباشو فراموش ميکنه که من کردم..بابا..

 سرم راباال اوردم و با چشم دنبال بابا بودم و گفتم:بابا کو؟
 _همين دور وراست.

کنار مامان روي زمين روبه روي خاله زيبا نشسته بودم..خاله زيبا خاک بر سرميکوبيد 
 ما فقط تماشاگر بوديم.. و

 _تيام جان!
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 به دنبال صاحب صدا برگشتم که نگاه در نگاه بهروز ثابت ماند.
...بهروز کجا..اينجا کجا..از جا بلند شدم و رفتم به سمتش.کت و شلوار اسپرت 

مشکي به تن کرده بود و همراه عمه ساميه ايستاده بودند عمع ساميه خواهر اقاجون 
 وه او..بود و بهروز ن

 عمه مرا در اغوش کشيد و گفت:قربونت برم تيام جان.
 _خدانکنه خوب منو يادتون مونده..سالم.

_عليک سالم عزيزم..مگه ميشه فراموشت کنم..داداش که رفت منم همين روزا هم 
 نوبت منه.خدا بيامرزش.

م را براي چه قدر عمه درباره ي برادرش راحت حرف ميزد اگر من بودم...هزار بار خود
اين فکر لعنت فرستادم فکرش هم عذاب اور بود.عمه گفت:منم ميرم با بقيه سالم 

 احوال پرسي کنم.
 _بله بفرماييد.

 اين را گفتم و از جلوي عمه ساميه کنار رفتم.بهروز گفت:سالم عرض شد.
 _سالم....عمه رو ديدم حواسم پرت شد ببخشيد.

 _خواهش ميکنم تسليت ميگم.
 هاي زورکي که ميزدم حالم را بد ميکرد گفتم:ممنون.لبخند 

 _ديشب که پرواز عمه نشست ماهم بالفاصله از تهران اومديم مشهد.
 _ازکجا؟

 _استراليا...
سرمو پايين انداختم که گفت:سوم هستيد؟سرم را باال اوردم و همونطور که با چشم 

 دنبال پارسابودم گفتم:بله!
 چيکار ميکنه.. ميخواستم ببينم کجاست و

گوشه اي ايستاده بود و مشغول حرف زدن با هستي خانم بود.در يک لحظه نگاهمان 
با هم قفل شد ولي پارسا سريع نگاه از من گرفت و به بهروز نگاه کرد.بهروز هم با 

لبخند دخترکشي گفت:)چرا امسال کنکور نميدي؟ميتونستي درساي پيشم 
 بخوني..هوشت خوبه.(

 بود ولي مشکالتي پيش اومد که نشد_قصدم همين 
 _چه مشکلي!مثال ازدواج.

 بهروز اين را گفت و زد زير خنده .زير لب گفتم:رو اب بخنديو
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قهقهه ميزد تو مجلس ختم..بابا چپ چپ نگاهم کرد بد تر از نگاه بابا نگاه تند و 
رو اتشين پارسا بودکه ميخکوب شده بود روي من و با سر حرف هاي هستي خانم 

 تاييد ميکرد.
با صداي بهروز نگاهش کردم.نفسمو دادم بيرون که گفت:ببخشيد...به اين خنديدم 

 که کي ميتونه در شان تو باشه؟
 دستي بازويم را کشيد عثب و گفت:من.

خودش بود.بهروز نگاه بدي به من انداخت و بعد به دست پارسا که دور بازوي من 
 رفي نميکني؟بود و روبه من گفت:تيام جان..مع

 پارسا فشار دستش را بيشتر کرد وگفت:معرفي کن عزيزم!
 روبه بهروز به پارسا اشاره کردم و گفتم:نامزدم...پارسا.

 بهروز که احساس زرنگي ميکرد گفت:بعدتيام حلقت کو؟
 پارسا زود گفت:صبح يادش رفت دستش کنه.
 بهروز بدونه نگاه کردن به پارسا گفت:تا بعد. 

 
 ت.پارسا بدون اينکه دستمو ول کنه روبه روم ايستاد و گفت:کي بودن؟ورف

 _ارفاميلالمون بودن.
 _اهاوووفکر کردم دوست پسرت بود.

 _اونم بود مشکلي نبود..نوه عمه مامانم.
_اووووه چه نزديک.کي تو مجلس ختم پدربزرگ عزيزش بانوه عمه مامانش اينجوري 

 بگو بخند ميکنه؟ها؟
 تمو جداکنم ولي بي فايده بود...گفتم:به کسي ربطي نداره.خواستم دس

 _ِد نشد...از اين به بعد به من رب داره.اومدم جواب بدم که:
 _سالم

چرخيدم مرواريد بود پارسا دستمو ول کرد و بعد از گفتن سالم گرمي با عمو اينا از 
 م.کنارم رد شد..دستمو ماليدم..مرواريدو بوسيدم که گفت:تسليت ميگ

بغض کرده بودم نه از فراق اقاجون بلکه از کار پارسيا تا ميومدم دوستش يدارم همه 
 چي رو خراب ميکرد اين چندمين باري بود که اينو به خودم ميگفتم!!

 بعد از زن عمو و عمو مهدي جلو اومد و گفت:سالم تيام.
 _سالم.
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 _حالت خوبه؟
 گفتم:نه اصالدستمو جلوي بينيم گرفتم و ازش دور شدم و 

 يک شير اب اونجا بود نشستم لب جدول و صورت خيسمو باهاش شستم.
 _حالت خوبه تيامي؟

 صداي فرهاد بود.شير اب رو بستم و گفتم:اصالو
 صورمو با دست برگردوند و گفت:الهي فرهاد فدات شه چرا گريه ميکني؟

 _مرواريد اومده بهتره بري.
 سا بهت چيزي گفته؟کمي صداشو باال برد و گفت:پار

 خودمو کنترل کردم و گفتم:اگه ميخواي دروغ بشوني ...نه(
 _چي گفته تيام؟

 اشکمو پاک کردم.
)چيزي شده دخترم.(صداي هستي خانم بود چي ميتونستم بگم سرمو بلند کردن که 

 فرهاد سريع گفت:به خاطره اقاجونه.
يدونم.باخودم گفتم:هي هستي خانم کنارم نشست و دستمو گرفت و گفت:سخته م

 هستي خانم سخت تر از اون رفتار اق پسرت بود..ديشب اونجوري..االن اينجوري.
بلند شد و گفت:همه دارن به سمت رستوران ميرن ..پاشو دخترم.جنارزه رو خاک 

 کردن.
 _هستي خانم.

 _جانم.
 بلند شدم و گفتم:شما و اقا شايان با پارسا بريد من با اينا ميرم.

 نه گلم ما با تاکسي ميريم._
 _نه نه با پارسا بريد من با مامان اينا ميرم.

 لبخندي زد و گفت:چشم
منم به سمت فرهاد رفتم بعد از تموم شدن مراسم با ماشين اونا رفتم که مامان 

 گفت:تيام چرا با پارسا جان نرفتي؟
 _ميخواست مامانش اينارو ببره.

 8.ساعت 8توران رفتيم و بعدشم خونه اقاجون تا ساعت براي ناهار که مرغ بود به رس
پارسا با چشم و ابرو بهم گفت بلندشم منم از مامان و خاله زيبا خداحافظي کردمو به 

 حياط رفتم
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 27قسمت 
به بابا گفتم اونم اجازه داد که برم.ازتوي کوچه اروم به سمت ماشين قدم ميزدم براي 

ر اون پارک بود.بايد از يک کوچه کوچک رسيدن به خيابون اصلي که ماسن د
ميگذشتيم..کوچه تاريک و تنگ بود مخصوصا اينکه در حاشيش چند ماشين و موتور 
پارک شده بود..کمي مکث کردم يعني بايد منتظر پارسا ميشدم؟کيفم را انداختم روي 

 دوشم و اروم از کنار کوچه عبور کردم.داشتم با خودم برنامه ريزي ميکردم که اگر
پاشن.واي...شوهر داشتن چه  1درس بخونم بعد بخوابم.6برسم خونه تا  66ساعت

مکافاتيه..من..نميخواستم برم..نميتونستم سرديشو تحمل کنم.من 
 محبت..بغل..تعريف ميخواستم..خوب منم دخترم.

تيزي رو پشت کمرم حس کردم..يکدفعگي کمرم سوخت.ايستادم.اومدم بچرخم که 
اشت.نفسم به شمارش افتاده بود..قلبم درحال اومدن به دهنم شونه امو سفت نگه د

 لود.دستام و پاهام ميلرزيد..صدايي کلفت ولي ارام گفت:جمب نخور اينقدر.
من کارت و کارت کتابخونه و چند تاخرت و پرت ديگه 6تومن و  65توي کيفم حدود 

شيدم م را بيرون کداشتم.کيف رو به سمت عقب گرفتم و گفتم:بيا...ماله تو...جيبهايم
 و با ِمن ِمن گفتم:هيچي پول ندارن.

دستشو از زير شالم کرد توموهام..دست سردش به گردنم ميخورد..سکته رو زده 
بودم..چي ميشد مثل اين فيلما يکي از اسمون بيادو اين مرده رو بزنه..موهامو کمي 

يخوام تو مبه سمت خودش کشيد که باعث شد سرم به عقب متمايل بشه و گفت:پول
 چيکار...خودتو ميخوام.

 دستمو به ديوار کنارم گرفتم تا از افتادنم جلوگيري کنم
 دستشو از زير شال کشيد بيورن.. و گفت:مثل بچه ادم بيا نزار با خشونت ببرمت

 _ُک...کجا؟
 _يک جاي خوب.

دستمالي را گرفت به سمت بينيم وداشت مياورد به سمتم ميدونستم بيهوش ميشم 
و بعد بدبختي.سريع خودمو را کشيدم پايين و نشستم با اين کار چاقو از دستانش 

ساله بود..يک صورت  35چدا شد و مانتويم را پاره کرد چرخيدم به سمتش بک مرد 
التي داشت..دوباره چاقو را برداشت و حمله ور شد به سمتم.صورتمو با دستم 

 .باخودم گفتم االن با پاقوش تو پامپوشوندم و جيغي کشيدم. و سرمو انداختم پايين
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ميکنه تا نتونم تکون بخورم بعد دستمال رو جلوي بينيم ميگيره تا بيهوش بشم و هر 
 باليي بخواد سرم بياره.

سرم پايين بود و تو همين فکرا بودم که ديدم نميزنه...دستمو از جلوي چشام 
ته بود و ايستاده بود...يک برداشتم و سرمو باال اوردم...پارسا دست هاي مرد رو گرف

 لحظه همه ي ترسم از بين رفت از بودنش واقعا خوشحال شدم...
 پارسا داد زد:بلند شو.

 زمين رو تکيه گاهم کردم و بلند شدم...
 مرد گفت:اقا غلط کردم...بزار برم..ديگه از اين کارا نميکنم...اقا تورو خدا..

زا نگير براي من... و دست در جيبش کرد و پارسا با پاش به پشت پا مرد زد و گفت:ع
 گوشيش رو دراورد و گرفت سمت من و گفت:زنگ بزن پليس.

تا بچه دارم اقا تازه از زندان ازاد شدم 4مرد گفت:نه تورو خدا..زنم بيماري قند دارم...
 سال تورو خدا. 63ماه بشه  3نزار اين 

 .پارسا گفت:اينقدر ور نزن....تيام تو هم زنگ بزن.
خيلي ترسيده بودم ولي کمي هم دلم براي حرف هاي مرد سوخت...يک بچه از کوچه 

ساله بود..لباسهايش گرد و خاکي بود...جلو امد و دستي الي  8کناري امد..حدودا 
 موهاش کشيد وگفت:بابا...

 مرد که نميتوانست در چشم هاي پسر نگاه کند گفت:جانم...
 _مامان گفت زود بيا..

 را تکاني داد و گفت باشه بابا برو. مرد سرش
پسر کمي به ما نگاه کرد و دوباره داخل کوچه شد و هي برميگشت و مارو نگاه 

 ميکرد...پارسا گفت:ِد..زنگ بزن..
کمي دلم براي ان بچه سوخت..بچه اي پدرش اينگونه بود...او بدون پدر چه ميتواند 

واقعا باهام کاري نداشت...شايد  بکند..شايد حرف مرد تنها يک تهديد بود..شايد
 تهديد بودفقط...گفتم:پارسا بهتره که...

 چشاشو ريز کرد...وحشتناک شده بود و گفت:بهتره چي؟
 _که ببخشيدش.

 _اگه من نميومدم...که االن
دستاي مرد را ول کرد و به سمت جلو هلش داد و گفت برو جلو ببينم ميخواد چيکار 

 کنه..
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 ن انداهت...جلو رفتم و گفتم:اقا.مرد سرش را پايي
چرخيد و سرش را پايين انداخت و گفتم:خيلي ترسيدم ..به خاطر پسرتون اين کار رو 

نکيند.خواهش ميکنم..اين را گفتم و توجه به پارسا به سمت ماشين رفتم که به 
 دستم چنگ زدو به سمت خودش برم گردوند.

ني؟خيلي خوبي ...خيلي ادمي..ما چشاش عصبي بود . گفت:مثال چي ؟خيلي مهربو
 بايد به جرم مزاحمت مينداختيمش زندان

 _ما؟چه ربطي به تو داره.
 اب دهنشو قورت داد و گفن:پياده روي نکن رو اعصابم تيام.

 _فعال شما در حال انجام اين کاريد.بريم خونه من لباسامو عوض کنم.
مي راند..سرم را به پنجره  دستمو از دستش بيون کشيدم و سوار ماشين شدم.تند

تکيه داده بودم..حال خاله زيبا چه ميکندتنها زندگي ميکند؟طفلک اينقدر گربه کرده 
 بود زير چشمانش قرمز و گود شده بود.

مامان هم مينشست و به گوشه اي خيره ميشد.با ترمز محکم پارسا که نزديک بود 
 مدم.سرم به شيشه برخورد کنه از دنياي هپروت بيرون او

 چون سرکوچه پارک کرده بود همين که پياده شدم اوهم پياده شد.
 _کجا ؟زود ميام

همونطور که به سمتم ميومد گفت:اينجوري خبالم راحت تره..چند قدم عقب تر از من 
به راه افتاد..کوچه هم تاريک بود و من انقدر به پارسا اعتماد داشتم که کنارش راه 

م که گفت:اون موقع که با اون مرده ديدمت...قلبم اومد تو بروم..خودم به کنارش رفت
 دهنم...

 يعني دوستم داشت که اينجوري حرف ميزد گفتم:براي همين سرم داد زدي؟
_واي اون موقع داشتم فقط به اين فکر ميکردم که اگه باليي سرت ميومد من چيکار 

 ميکردم!
 _عصباني بودي که باليي سرم نيومده..

 ختم که مچ دستم رو گرفت و گفت:تيام خانم.کليد اندا
 چشامو دوختم به چشاش و گفتم:بله.

_من نگرانت شدم درک کن.لبخندي خواست بشينه رو لبام پس اونم دوسم داشت و 
اين رفتاراش شايد نشون دهنده عشقه..وارد شدم و اون دنبالم اومد درو و بست و 

 نه با صفايي دارين؟رفت کنار حوض نشست و گفت:بهت گفته بودم خو
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 _نه واقعا؟
 سرشو تکون داد 

از پله ها رفتم باال.هواحسابي سرد شده بود.کفشامو دراوردم و نگاهش کردم شک 
داشتم بهش بگم سرده بيا تو.پرو ميشد.هوا سرد رو وارد ريه هام کردم و گفتم:اگه 

 اومدي باال برق حياط رو خاموش کن.
 _کليدش کو؟

ط اشاره کردم و وارد خونه شدم.برق رو که روشن کردم .اولين چيزي به قسمتي از حيا
که چشمم بهش خورد قاب عکس اقاجون باالي تلويزيون بود.جلو رفتم و عکسشو 

برداشتم.دستي روش کشيدم و گفتم:الهي من قربونتون ميشدم.بوسه اي به عکس 
ودم ميفشردم زدم و گفتم:عزيز خودمي...چشامو بستم و همونطور که عکس رو به خ

 گفتم:االن کجايي؟...تو بهشت...مطمنم جات تو بهشته.
 _يک ليوان اب ميدي؟

چشامو باز کردم و به پارسا که به ديوار تکيه داده بود نگاه کردم،عکس رو سرجاش 
گذاشتم و به اشپزخونه رفتم يک ليوان اب ريختم و به پارسا دادم و وارد اتاق کوچکم 

را گشودم.تعداد مانتوهام زياد نبوديک مانتو کتان مشکي  شدم.در را بستم و کمدم
که تاروي زانوهايم بود و گرمم ميکرد برداشتم.ان شب هوا عجيب سرد شده 

بود.شلوار لي ام هم پام کردم و يک روسري مشکي ساده هم سرم کردم خيلي به 
سري صورتم ميومد.لباسهايم را پوشيدم ولي چون موهايم بلند بوداغلب از زير رو

بيرون مي امد و اگر کليپس را خيلي باال ميبستم سرم مثل کوهان ميشد.يک کش 
 ساده بستم و از اتاق خارج شدم و گفتم:من امادم.

 _چه عجب
 به سمت در رفتم و منتظر شدم پارسابياد و خارج بشه تا درو قفل کنم ..که گفت:

 _اينجوري ميخواي بري؟
 ه چشه؟دستي به روسريم کشيدم و گفتم:مگ

 _چشم نيست .موهاي شماست که زده بيرون.
 روسريم ام را از جلو عقب دادم و گفتم :حاال خوب شد بيا بريم.

 انگشتش بکن.3وجب .... 6دستش راروي سرم گذاشت و گفت:دقيقا 
وجب نبود بيشتر بود گفتم:اينو بدم جلو 6وجب 6البته با اون دست هاي گنده پارسا 

 ن..اونو بدم تو ميگي اين اومد بيرون.ميگي اون اومد بيرو
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_مامان هم هر وقت موهاش مياد بيرون يک کش ميبنده و روي اون کش کليپس 
 ميزنه

 28قسمت 
فکر خوبي بود..موهامو بستم و بعد از قفل کردن در خونه به سمت ماشين رفتيم 

ختر د.سوار شديم که پارسا گفت:ببين تيام،سخته ولي بايد بتونيم تو ميشي يک 
 خوب و بايد هي به من محبت کني و من به تو بي توجهي کنم...باشه؟

سرمو تکون دادم و دست به ضبط برد و اهنگ غمناکي گذاشت و صداشو کم کرد 
 اينم عاشقه ها..گفتم:براي تو که سخت نيست.

 _شايد ولي براي تو خيلي سخته که مهربون باشي..
 ه_با کسي مهربونم که لياقت داشته باش

 _بعد اون....اسمش چي بود؟.....نوه عمه مامانت لياقت داشت.
 بهروز رو ميگفت...بدبخته حسود داشت از حسادت ميترکيد.

 _بيشتر از بعضي ها.
 زير چشمي نگاهم کرد و گفت:چرا حلقه تو دستت نکردي؟

 _به همون دليلي که باهات مهربون نيستم.
گفت:کوچولو ...االن بهت نشون ميدم کي  منظورمو فهميد و سرعتشو بيشتر کرد و

 لياقت داره.
 سرعتش رو هر لحظه بيشتر ميکرد.

 گفتم:باشه با لياقت اروم تر برو
 _نميشه بايد بفهمي.

و يکدفعگي پيچيد تويک فرعي،نزديک بود جلوي ماشين با ديوار برخورد کنه ولي 
خودشو محکم نگه داشت سريع ترمز گرفت سرم به داشبورد برخورد کرد..ولي پارسا 

..سرمو اوردم باال ..اتفاق خاصي نيوفتاده بود .اونم بي توجه به من به سمت 
رستوران راند.ماشين را پارک کرد و باهم پياده شديم..کار او اسان بود چون هنوز 

 عصباني و خشن بود ..ولي من...
و  ت و بوسيدنفره نشسته بودند..جلو رفتم هستي خانم مرا در اغوش گرف4پشت ميز

 با اقاشايان دست هم دادم و نشستم..من روبه روي هستي خانم و کنار پارسا بودم.
 هستي خانم رو به پارسا گفت:دير کردي مامان!

 _هم ترافيک بود هم حاضرشدن تيام طول کشيد.
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 چه قدر دروغ گوئه اين بشر.
حاضرشدن رو از هستي خانم همراه با لبخند گفت:بايد اين معطلي هاي خانما سر 

 االن تحمل کني.
 شايان اقا گفت:عادت ميکني .

پارسا به خيال اينکه منو ضايع کنه گفت:اينقدر پونه هم طول داده که ديگه عادت 
 کردم.

 اقاشايان منو رو گرفت سمتم و گفت:هرچي ميخوري سفارش بده،دخترم
 مت پارسا گرفتم ومنو رو گرفتم و خواستم هرچي دلم ميخواد سفارش بدم ولي به س

 گفتم:عزيزم...هر چي ميخوري سفارش بده.منم همونو ميخورم.
 تاشيشليک ميخورم..2پارسا بدون نگاه کردن به منو و من گفت:

 تو دلم گفتم:رو دل نکني.
 گارسون به کنار ميزومن اومد و گفت:چي ميخوريد؟

 هستي خانم گفت :منم مثل هميشه.
 و گفت:دخترم تو هم شيشليک؟ اقا شايان نگاهي به من کرد

 _بله...ممنون.
 برگ. 6جوجه و  6تا شيشليک 3اقا شايان رو به گارسون گفت:

 _ساالد و ماست؟
 تا.4_از هرکدوم 

 _نوشابه؟
 تا زرد يک مشکي و تيام جان شما چي؟2_

 _فرقي نميکنه.
 پارسا چپ چپ نگام کرد يعني اون روز که گفتي سياه ميخوام

 ت:ناز ميکنه مشکي ميخوره.پارسا گف
 اقا شايان بعد از دادن سفارش روبه من شد 
 اقا شايان بعد از دادن سفارش روبه من شد

 _بابت فوت پدربزرگتون واقعا متاسفم...
 سرمو انداختم پايين و گفتم:ممنون.

 هستي خانم گفت:تيام جان ايشون چند سالشون بود؟
_83.... 
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 ._خدا واقعا رحمتشون کنه
سرمو انداختم پايين...هستي خانم يک مانتو بلند سورمه اي و شلوار مشکي و يک 

شال قهوه اي پوشيده بود...و يک شالگردن پهن و بلند سفيد مشکي دور گردنش 
انداخته بود.گارسون ساالد و ماست رو چيد روي ميز ولي همين که هستي خانم در 

اسش...سريع از جام بلند شدم و ماست رو باز کرد همه ي محتواش ريخت روي لب
 گفتم:اوا چي شد...شال گردنتونو بديد من برم بشورم...

 پارسا با صدايي همراه با خشم گفت:بيا بشين نميخواد..
 _َلکش ميمونه باور کنيد بديد برم بشورم.

هستي خانم با ناچاري به من نگاه کرد و سعي در دراوردن شال گردنش شد و 
 تر.گفت:زحمت ميشه دخ

 شال گردن را به دست گرفتم تا برم بشورمش که پارسا گفت:نميخواد بري.
چپ چپ نگاهش کردن يعني االن وقت فيلم بازي کردن نيست و بالحن محکمي 

 گفتم:االن ميام عزيزم.
هستي خانم بلند شد و گفت:منم همراهش ميرم پارسا ... و اخمي به پارسا 

 دونستم..کرد....پارسا عصبي بود علتشو نمي
رفتيم داخل سرويس بهداشتي...شال گردن رو زير شير اب بردم که هستي خانم 

 گفت:چرا اين پارسا اينجوري شده چند وقته؟مخصوصا امشب...
 رفتم تو کار فيلم بازي کردن..احساس گناه ميکردم که دربارش اينطوري حرف بزنم..

قه نداشته ولي به خاطرش مجبور بودم اون اگه واقعا به من عال
 باشه..........................

 
 گفتم:اون فقط اخالقش با من بده....همش به من فحش نده.

 
_شوخي نکن تيام جان اون خودش اون شب داشت به پونه ميگفت که عاشقه 

 توست.
 

 تعجب کردم و گفتم:عاشق من؟شوخي ميکنيد؟
 

 _نه دخترم من با تو که اين حرفارو ندارم..
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سرمو انداختم پايين و گفتم:تو اين چند وقت به من ابراز محبت نکرده..اون حتي 

 نزديک بود منو بزنه.
 

 از اين حرفم و با تصور اينکه پارسا بخواد منو بزنه بيشتر خندم گرفت...
 

 هستي خانم گفت:تيام جان من باورم نميشه پارسا همچين پسري باشه.
 

 م:هستي جون من اونو دوست دارم از ته دلم..به عشقم اعتراف کردم و گفت
 

داشتم کمي راست ميگفتم ادامه دادم:من ...عاشقشم و لي اون بارفتاراييي که با 
ملينا ميکنه ميخواد حس حسادت منو تحريک کنه..اون اط من متنفره..کاش اين 
 ازدواج اتفاق نميوفتاد..کاش پارسا هيچ وقت نبود..کاش نميديدمش...از غرورش

 خسته شدم...
 

 نگاهي يه شالگردن و شير اب باز کردم و گفتم:االن بهمون شک ميکنن بريم.
 

شالگردن را شستيم و ان را داخل يک پالستيک گذاشتيم و به طرف ميز رفتيم 
..هستي خانم پارسا را چپ چپ نگاه ميکرد..که پارسا گفت:مامان غذا زهرم شد چرا 

 اونطوري نگاه ميکني؟
 

خانم با اخم نگاه از اون گرفت و به من نگاه کرد و لبخند زد ..پارسا فهميد که  هستي
 همه ي اتيشا از دست منه..

 
سرد نگاهم کرد خيلي سرد که حتي از هواي سيبري هم سرد تر بود...بعد از خوردن 
 غذا گفتم:هستي جون اين وقت شب که نميشه با اژانس بريد بيايد ميرسونيمتون.

 
 و نميخواي بري خونتون._مگه ت
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 _چرا اول منو وميزاريد بعد خودتون بريد
 

ميخواسم با اينکار از دست پارسا فرار کنم..ميخواستم از دست نگاه هاي سرد رانندگي 
ديوانه کنندش خالص بشم..سوار ماشين شديم..پارسا وقتي منو رسوند هنگام پياده 

تکون دادن سر جوابمو داد..وارد  شدن..فقط براش دست تکون دادم و اون هم با
خونه شدم..بازم کسي نبود..چه قدر راحت پدر بزرگ رو از ياد بردم..لباسامو عوض 

 شنبه بود..0شب درس خوندم چون فردا  2و  6کردم و نشستم پاي درس تا ساعت 
 

 زنگ ازم پرسيدن و خداراشکر من بلد بودم. 4فردا هر 
 

 :بچه مچه در راه نيست..هنگام رفتن شيدا به شوخي گفت
 

 اروم زدم به پشتش و گفتم:ما بهم نزديک نميشيم بعد تو اينو ميگي.
 

 _خب نزديک بشيد چي جلوتو نو گرفته.
 

 زير لب گفتم:غرور اقا.
 

 _چيزي گفتي
 _نه..کاري نداري؟

 
 _ميخواي بري به اقاتون برسي

 
 ._ميخوام برم خونه، چرا چرت و پرت ميگي شيدا

 
 شيدا بوسيدم و گفت:برو ..

 
خداحافظي کردم و رفتم به سمت خونه..وارد که شدم.فرهاد روي مبل نشسته بود و 

 مشغول حرف زدن با تلفن بود جلو رفتم و گفتم:سالم..
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 با سر سالم کردم رفتم لباسامو عوض کردم که صدام کرد..

 
 _تيام

 
 رفتم داخل هال و گفتم:بله.

 
کش موهامو باز ميکردم که فرهاد گفت:درباره ي پارسا درست قضاوت داشتم 

 نميکردم.
 

 _يعني چي؟
 

 _اون پسره خوبيه و فکر ميکنم شما به درد....درِدهم ميخوريد
 

 نشستم کنارش و گفتم:فرهاد تو چرا ديگه؟
 

 م.دستشو کرد الي موهاش و گفت:تيام..من با بابا و مامان و همه بزرگترا موافق
 

 _فکر ميکردم طرف خواهرتو بگيري ..
 

اينو گفتم و بلند شدم عصبي بودم ...درسته من پارسا رو دوست داشتم ولي اين 
 حس فقط بين منو و من بود و من با خودم در گيري داشتم...

 
ميخواستم پارسا رو داشته باشم همراه با غرورم..ميخواستم اول پارسا به عشقش 

 من... اعتراف کنه بعد
 

 من عاشقش شده بودم و ميخواستم نگهش دارم ولي با غرورم..
 

 اعصابم خورد شده بود همون موقع هم تلفن به صدا دراومد..
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تلفن پشت سر هم زنگ ميخورد و من تو اتاقم مشغول درس خوندن وقتي ديدم 

 کسي برنميداره...خودم رفتم تو هال...
 

ا بود...حاال که من اعصابم بهم ريخته بود اين زنگ ديدم فرهادنيست...شماره پارس
 زده بود..تلفن رو برداشتم 

 
...._ 

 
 _الو

 
..._ 

 
 مردم هم ديوانن زنگ ميزنن حرف نميزنن

 
 _پارسا...

 
 اسمشو با ترديد ميگفتم..

 
 _سالم.

 
 تو دلم گفتم چه عجب 

 
 _سالم 

 
 _خوبي؟

 
 _ممنون کاري داشتي؟
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 مامان اينا ميرن فرودگاه توام مياي. 4_فردا صبح ساعت 
 

 _حتما ميام،مياي دنبالم يا بيام؟.
 

اماده 4خوشحال شد و اين خوشحالي از صداش اشکار بود و گفت:ميام فردا ساعت 
 باش...کاري نداري؟

 
 _ناهار داري؟

 
 خنده ي ارومي کرد و گفت:االن دانشگاهم..کالس دومم شروع ميشه

 
 

خنده ي ارومي کرد و گفت:االن دانشگاهم..کالس دومم شروع ميشه تا ساعت 
 اينجام مجبورم گرسنگي بکشم.1
 

 الهي ارومي گفتم که گفت:دلت براي خودت بسوزه..
 

 ماشااهلل شنوايي.
 

 گفت:کاري نداري پول تلفونتون زياد ميشه.
 

 _عيب نداره تو ميدي.
 

 _بچه پرو
 

 _خداحافظ
 

 _خدا حافظ
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق فلفلی

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

1 7 8  

 

 از حرف زدن باهاش جون گرفته بودم و خوشحال بودم
معلوم نيست فرهاد کجا غيبش زده بود..صداي در اومد رفتم به طرفش بابا 

بود...سرشو انداخته بود پايين و اروم داشت به سمت در ميومد...درو که باز کرد بلند 
 گفتم:سالم.

 گفت:سالم.. سرشو اوردباال و نگاهي بهم کرد و اروم
 کيفشو از دستش گرفتم و گفتم:بابا...چيزي شده؟

 دستشو الي موهاش کرد و گفت:نه ...
 معلوم بود ناراحته.

 گفتم:بگيد چي شده بابايي به خاطر من...
 گفت:کيفم رو باز کن ميبيني.

 سريع نشستم روي زمين و کيف بابا روباز کردم...چند تا برگه بود يکيش رو برداشتم و
نگاهش کردم...باورم نميشد..دوباره از اول برگه رو خوندم و با نگراني...ناباوري به 

بابا نگاه کردم و گفتم:امکان نداره بابا..اخه چرا؟بابا نشست روي مبل و سرشو با 
 دستاش گرفت و گفت:اقاي رئيس ميخواد خواهر زاده شو بياره..به جاي من...

يفش و رفتم به سمت خودش دستاشو گرفتم و برگه اخراج بابا رو گذاشتم روي ک
گفتم:با سابقه کاري که شما دارين حتما يک جاي خوب ديگه استخدامتون 

ميکنن...الهي قربونتون برم ....بوسه اي به دستاي بابا زدم که اون گفت:تو اين وضع 
..تو اين بيکاري ها...سرمو روي زانوش گذاشتم و گفتم:شايد عمو سعيد يک جايي 

 کار بشناسه. براي
_اون تو بازار کار ميکنه و براي من که همش تو اداره بودم کار نميشناسه..باخودم هي 
ميگفتم..کار ميکنم تا بازنشسته بشم و بشينم تو خونه راحت مزه ي زندگي رو بفهمم 

 ولي...چي ميخواستم و چي شد..
 و بازار.فکري به سرم زد و گفتم:خب بابايي شما هم مثل عمو سعيد بريد ت

 _با کدوم سرمايه؟با کدوم تجربه..
_عمو حتما بهتون کمک ميکنه تجربه به دست بياريد...سرمايه هم کسايي هستند که 

 بهتون کمک کنند.
 بابا از جا بلند شد و گفت:نميدونم..فعال هيچي نميدونم و به اتاقش رفت...

 يدا کنه بايد تو بي پولي وبابا اخراج شده بود چه قدر وحشتناک...اگه نتونه کاري پ
 بدبختي ميمونديم..
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 بابا از توي اتاق گفت:تيامي.
 _جانم.

 _مامانت اينا کجان؟
 _شايد خونه اقاجون بودن نميدونم.
 _يک زنگ بزن بگو بياد خونه ديگه.

 _چشم
به مامان زنگ زدم و اون همراه خاله زيبا به خونه اومدند..عصر دوباره همگي به سر 

قاجون رفتيم..شب به بابا گفتم که صبح زود همراه پارسا ميريم خاک ا
بلند شدم..رفتم حموم و 3خوابيدم که بتونم زود بلند شم..ساعت 9فرودگاه..ساعت 

سوسني تنم کردم و شلوار لي و همون -بعد از خشک کردن موهام ..يک تاب سفيد
و  3...ساعت حدود مانتو خاکستريم..شال مشکيمم سرم کردم..من هنوز عزادار بودم

دقيقه بود...به خودم تو اينه نگاه کردم..چون حموم رفتم صورتم زيادي بي روح  40
بودو سفيد و من حوصله ارايش و حتي رژزدن هم نداشتم..نشستم کنار تلفن که به 

محض زنگ زدن قطع کنم تا کسي بيدار نشه...سرمو اروم گذاشتم روي شونم و 
 ا صداي تلفن از جا پريدم..چشام داشت سنگين ميشد که ب

تلفن رو سري قطع کردم و رفتم تو کوچه...نمازمو خونده بودم و هوا هم گرگ و 
ميش بود...مسافت خونه تا سر کوچه رو طي کردم..به لطف پارسا خان .موقعيت 

 کوچمون رو در اون وقت صبح هم ديدم.
ود پسربچه هاشده بسرشو تکيه داده بود به صندلي و چشاشو بسته بود..مثل اين 

ميخواستم بپرم بوسش کنم اينقدر که ناز شده بود ولي جلوي خودمو گرفتم و اروم 
سوار شدم و درم اروم بستم که حتي چشماشو باز نکرد ..شايد واقعا خواب بود..سرمو 

 بردم جلوتر اروم اروم نفس ميزد..در همون فاصله کم اسمشو صدا زدم
 _پارسا.

 
 29قسمت 

ل پسر بچه ها شده بود..پلکش يکم تکون خورد ولي چشمش باز درست مث
 نشد.سرمو بردم جلوتر و گفتم:پارسا.

يک دفعگي دستاشو باز کرد و منو کشيد توي بغلش ..تو اغوشش بودن خيلي لذت 
 داشت بهش دوباره نگاه کردم چشاش هنوزم بسته بود..
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م..تکوني خورد و چشاشو باز دستاشو از دور خودک کنار زدم و اروم شونشو تکون داد
 کرد..چشماي عسليش خمار بود..لبخندي محوي نشست رو لبام و گفتم:چه عجب.

 دوباره تکوني خورد انگا رتا االن تو اين دنيا نبود و گفت:کي اومدي؟
 _همين االن..

 يکي از چشاشو بست و گفت:پس من تورو بغل کردم..
 گفت:حاال نميخواد خجالت بکشي. سرمو انداختم پايين.دماغمو فشار داد و

ماشين رو روشن کرد و به سمت فرودگاه راند.منتظر بودم بابت رفتار پريشبش ازم 
عذر خواهي کنه و بگه که تند رفته ولي هيچ حرفي نزد...همينطور به جلو خيره بودم 

 که گفت:تو دست شويي پريشب به مامانم گفتي من توروميزنم.
 وهوم.خنده اي کردم و گفتم:ا

 _قرار بود من بد باشم ولي قرار نبود دروغ بگي.
 _دروغ نگفتم.

 _باشه باشه بهت نشون ميدم که دروغم نگفته باشي.
 زير چشمي نگاهش کردم ...کمي ترسيدم يعني ميخواد منو بزنه..و زد زير خنده

 نيم نگاهي بهش کردم و گفتم:از االن بگم..من بعد فرودگاه ميرم خونمون
 قرار بود جاي ديگه بري؟ _مگه

 چپ چپ نگاهش کردم و با لحن محکمي گفتم:جهت اطالع.
 _حاال که اصرار ميکني ..باشه تعارفت ميکنم بياي خونم مياي؟

 کامل چرخيدم به سمتش..هم خندم گرفته بود هم عصباني بودم..
 نگاهم کرد و گفت:واي ترسيدم...

مئن بودم دردش نيومده..چون دستشو به غير ارادي و بي هوا زدم به بازوش...مط
 سمت ضبط برد..

 با کمي عشوه گفتم:سر صبح و اهنگ؟
 _وقتي همه چي درست پيش نميره مجبورم..

 نکنه زندگي با من رو ميگفت.
 _چي درست پيش نميره؟

 _يک بوسي...يک ماچي يک چيزي...
 صاف نشستم و گفتم:همون ضبط رو روشن کن..

 کرد و دستشو به ضبط برد و روشنش کرد..زير چشمي نگاهم 
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اهنگش غم انگيز بود...پنجره رو دادم پايين ..هواي سرد به صورتم برخورد..خوشم 
 اومد يک حس خوبي بود..

 پارسا با لحن اعتراضي گفت:بده باالدختر...سرما ميخوري.
 از اينکه برام نگران شده بود..قند توي دلم اب شد.

 به سمتم و نگاهم کرد و پقي زد زير خنده..اينو که گفت چرخيد 
 چپ چپ نگاهش کردم يعني چيه!

اونم اينه جلو رو کشيد پايين وخودمو نگاه کردم..نوک بينيم قرمز شده بود هميشه تو 
 زمستون اينطوري ميشد.گفتم:حاال که چي؟

 دستمو جلوي بيينم گرفتم و شيشه رو دادم باال...
 .اينه هم با دست داد باال.

اهنگ داشت ديگه ناله ميکرد..خواننده داشت خودشو ميکشت که مخاطبش 
 برگرده..

 گفتم:واي..اين چيه سر صبحي.
 دستشو به سمت ضبط برد و گفت:راديو ميخواي؟

 دستشو پس زدم و ضبط رو خاموش کردم و گفتم:اون که بدتره....خودت بخون..
 لبخندي زد و گفت:تو بخون..

 _اول من گفتم..
 _االن حنجرم اماده نيست..

 _برگشتن بايد بخوني.
 _حاال ببينم..

 رسيديم به فرودگاه..ماشين رو توي پارکينگ پارک کرد و پياده شديم..
 هوا سرد...زيادي روشن و خالصه خيلي خوب بود..

دوشادوش هم راه ميرفتيم و وقتي وارد سالن اصلي شديم..هستي خانم روي يکي از 
 سته بود و سرشو تکيه داده بود به پشته صندلي.صندلي ها نش

 پارسا کنار مامانش نشست و گفت:سالم.
هستي خانم چشماشو به زور باز کرد و تکوني خورد و به پارسا نگاه کرد و 

 گفت:سالم..کي اومدي؟
 _االن.

 هستي خانم هنوز متوجه من نشده بود و روبه پارسا گفت:تيام خانم کو؟
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 من نيستم بازم اسممو با يک پسوند يا پيشوند صدا ميکنه.اين يعني وقتي 
 پارسا با چشم به من اشاره کرد..

 هستي خانم سرشو به سمتم برگردوند
لبخندي زد و خواست بلند بشه و بياد بغلم کنه که خودم اروم 

 گونشوبوسيدم..لبخندي زد و بادست به پارسا گفت بره اونور بشينم..
ميزي به من کرد و خودشو کمي کشيد اون طرف.هستي خانم پارسا نگاه شيطنت ا

فاصله کمو نديد و دست منو براي نشستن کشيد..پاهام چسبيده بود به پاهاي 
 پارسا..

 از پشت کمي به طرفش متمايل شدم و گفتم:بري اونور گناه نداره...
 پارسا بي توجه به حرف من روبه مامانش گفت:بابا کو؟

 ن مياد.._رفته دستشويي اال
همون موقع هم اقاشايان از دور به ما نزديک ميشد..هردو به احترام بلندشديم و 

 دست داديم..
 پارسا گفت:مامان صبحونه خورديد؟

 هستي خانم سر تکون داد و پارسا گفت:پس من ميرم چيزي بخرم.
 گفتم:"اينجا مغازه الز نيست.

 _شايد کافش باز باشه
 طوري که هستي خانم وسط بود نشستم. و رفت و ما سه نفري به

 شايان گفت:اين پدر سوخته هم به موقع ميفهمه ادم کي گشنشه
 با اين مورد کامال موافق بودم صداي شيکمم رو خوب ميشنيد.

 اقا شايان ادامه داد:)پونه مياد فرودگاه؟(
 کالس داره بهش گفتم نياد..پژمان و فريبا گفتن ميان 65نه ساعت  -

 خانم چرخيد به سمتم و دستمو گرفت و گفت:شما هم بايد پيش ما بياين هستي
سعي ميکنيم ولي من بايد درسامو خوب بخونم..ماهه ابانه دوماه ديگه امتحاناي ترم 

 شروع ميشه.
 شايان اقا گفت:دخترم..عين همين پارسا کل سال سوم و پيششو گرفت درس خوند.

 ندسي برق قبول نشدههستي خانم خنديد و گفت:الکي که مه
 دستشو گذاشت روي رون پام و گفت :مگه نه؟

 لبخندي زدم و گفتم:بله درسته.
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شايان اقا گفت:دخترم باورت نميشه..بعضي از همسايهامون فکرميکردن پارسا از اين 
دخترايي که ترک تحصيل کردن ولي سن ازدواجشون نيست توي خونه قايم ميشن 

 از اوناست..
 همون موقع هم پارسا اومد. و گفت: خندم گرفت و

 _غيبت ميکردين؟
 شايان اقا گفت:ما؟تو چيزي هم داري که ما غيبت کنيم.

 پارسا نگاهي به من انداخت و گفت:چشاي خندون تيام که يک چيزه ديگه ميگه.
 سرمو انداختم پايين و ريز ريز خنيديم

مون داد..وقتي به من داد پارسا دست کرد داخل پالستيک و کيک و شير کاکائو به
 چشمکي هم حواله ام کرد..همون موقع اعالم کردند که براي پرواز اماده بشن.

مي خواستن از پله برقي ها برن باال.هستي خانم منو و بغل کرد و گفت:مواضب 
پارسام باش..مواضب پسر کوچولوم باش..پارسا فقط قد کشيده.هروقت مشکلي 

 وسه اي بر گونم زد و گفتم:حتما مامان.پيش اومد بامن تماس بگير.ب
باشنيدن مامان سرشو اورد باال توي چشماش خوشحالي موج ميزد.دوباره منو تو 

اغوشش کشيد و گفت:شماره خونه رو از پارسا بگير..زود به زود زنگ بزن...دل تنگ 
 صدات ميشم خانومي.

گفت:ارزو ميکنم زود  اقاشايان منو و بغل کرد و بوسه اي پدرانه بر پيشونيم زد و
 ببينمت.

لبخند زدم.از پله ها باال رفتند و منو پارسا فقط دست تکون داديم..وقتي ديگه 
 نديدمشون..هردوبه سمت هم برگشتيم..

 تو چشاش عسليش نگاه کردم..کمي غم...کمي ناراحتي..
 دستشو گرفتم توي دستام..شايد پرويي بود ولي ارومش ميکرد...

وي چشام ديد که منو به خودش نزديک تر کرد نگاهي به فرودگاه و نميدونم چي ت
بعضي از مردم که دوان دوان و بعضي ارام ميرفتن کردم...محيط خوبي حتي براي 

 يک نگاه عاشقانه هم نبود .
انگار نگاهمو خوند و دستمو به سمت ماشين کشيد..دقيقا انگار داشت منو ميکشيد 

شخصيت پارسا رو فراموش کردم...شخصيت  چون قدماش تند بود..لحظه اي
مغرورشو که گاهي زيادي مهربون و گاهي زيادي شيطون ميشد..سوار ماشين 

 بود.. 65شديم..ساعت 
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 _بريم خونم يا
 _پارسا بايد يک چيزي بهت بگم..

 چرخيد به سمتم و گفت:چي؟
گفتم ولي بايد ميسرمو انداختم پايين..انگار از گفتنش دو دل بودم..انگار ميترسيدم..

 شايد کمکي از دست اون بر بياد:
 _باباي من....

 سکوت طوالني کردم سريع گفت:بابات چي تيام؟
 _بابام..بابام از کارش ..از کارش.

 _اخراج شد؟
 از اينکه جمله مو تکميل کرد خوشم اومد..

 دستشو اروم روي موهاش کشيد و گفت:واي.
 شيدم و چرخيدم به سمت پنجره.معني واي رو نفهميدم....اهي ک

 _حاال ميخوان چيکار کنن؟
_بابا که ميگه چون اخراج شده و هم به خاطر کم بودن کار..احتمال پيدا کردن کار 
 تويک اداره کمه.بهش گفتم مثل عمو سعيد بره توي بازار ولي هنوز داره فکر ميکنه.

 _رفتن به بازار سرمايه ميخواد.
 ._مشکل بابا هم همينه

 _ولي من کمکش ميکنم.
 چرخيدم به سمت پارسا فکر کردم االن توي رويامم و اون اين حرفو زده

با خوشحالي بهش نگاه کردم.باورم نميشد،وقتي خيلي خوشحال ميشدم.دستامو 
 مشت ميکردم و بهم ميکوبيدم.

 گفتم:چي گفتي؟
 _من از لحاظ مالي به پدرت کمک ميکنم..اقاسينا مثل پدرمن..

اين يعني منم مثل خواهرشم..نه من نميخواستم خواهرش باشم ..ميخواستم زنش 
 بمونم.

همون موقع گوشيش زنگ زد.بعد از ديدن شماره با خوشحالي گوشي رو گرفت دم 
 گوشش و گفت:

 _به به پونه خانم سالم.
 _من خوبم و شما؟
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...._ 
 _اره..راه افتادن االن نگراني يا ميخواي شيطوني کني؟

...._ 
 _اره..اره تو کجا شيطوني کجا.همه خوبن؟

...._ 
 _منظورم اون نبود..من با پريسا چيکار دارم..االن خودم متاهلم.

...._ 
 _خوبه همينجا کنارمه..

..._ 
 _گوشي.

 تلفن رو به سمتم گرفت و گفت:پونه است..
معلوم بود  تلفن رو گرفتم دم گوشم .پونه با خوشحالي که در طرز حرف زدنش

 گفت:سالم..عروس خانم..خوبي؟
 _سالم عزيزم ممنون تو خوبي؟

 _از دوري برادر کي خوبه که من باشم.
ماه 6سال ماله شما بوده.حاال  20نميدونم حرفش کنايه بود يا شوخي ولي گفتم::

 واسه من.
 پونه گفت:شوخي کردم تيام جان

 شروع ميشه..باي.خنديدم و گفت:ديگه مزاحمت نميشه کالسم داره 
 _خداحافظ.

تلفن رو قطع کردم و به دست پارسا دادم .پارسا گفت:مطمئني ميخواي بري 
 خونتون؟

 با حالت معصومانه اي گفتم:کسي منو دعوت نکرده به جايي؟
 سرشو اورد جلو و گفت:دعوت منو ميپذيريد ماد مازل.

 دارم.سرمو به عالمت نه تکون دادم و گفتم:واي يک دنيا درس 
 پارسا ماشين را از پارک دراورد و گفت:مارو کشتي با اين درس خوندت

 _پدر جنابعالي هم از نحوه درس خوندت ميگفتن.
 پارسا زد زير خنده و از فرودگاه خارج شد.

 و گفت:باهمون شير کاکائو سير شدي؟
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 _اوهوم
 _ولي من نشدم بريم يک چيزي بخوريم.

رفتيم پياده شدم و باهم وارد شديم..يک جاي تسبتا يک جايي شبيه چايي خونه 
سنتي بود بعضي ها قليون ميکشيدن..بعضي ها ميخوردن..پارسا به سمت يک تت 
رفت و نشست منم لبه ي تخت نشستم و پاهامو از لبه ي تخت اويزون کردم .ولي 

پارسا قشنگ کفشاشو دراورد و نشست ..صبحونه سقارش داد.پارسا چهار زانو 
 ه بود و به پشتي تکيه داد بود و گقت:بيا با ما.نشست

چشم و ابرويي باال انداختم که گفت:باالخره که بايد بياي باال.همونطور که نگاهاش 
 ميکردم گفتم:شتر در خواب بيند پنبه دانه.

 _ولي پارسا در واقعيت ببنيد تيام ..
 به پشتي تکيهکفشامو دراوردم و خودمو کشيدم عقب و کنارش نشستم..همينکه 

 دادم يک صداي تيکي اومد..اينقدر بهم حال ميداد..انگشتاي دست که ديگه هيچي/
 _چي شد اروم.

چپ چپ نگاهش کردم ولي اون به نقطه نامعلوم خيره بود..رد نگاهشو دنبال 
کردم.روي يک دختر و پسر بود..دختره شکم بزرگي داشت بهش نميخورد چاق باشه 

يک دستش به کناره هاي تخت بود و دست ديگش رو براي نگه ميخوره حامله باشه..
يهش ميخورد..پسره  26يا  25داشتن خودش مشت روي تخت گذاشته بود.دختره 

هم عصبي مشغعول حرف زدن باهاش بود..پارسا گفت:يک گندي باال اوردن توش 
 موندن.

 با تعجب به سمتش چرخيدم و گفتم:يعني چي؟
 ر بودن..زياده روي کردن._يعني دوست دختر دوست پس

اونها تازه دوست بودن ولي ما نامزديم..ولي پارسا فقط يکبار براي بوسيدن لبام جلو 
اومد که من بهش اجازه ندادم.صبحونه رو اوردن..پر بود از همه چي..پارسا گفت:اينا 

قصد جونمون رو کردن..اخه چطوري اينا رو بخوريم..از حرفش خندم گرفت و 
 زياد بخور من زن چاق دوست دارم..گفت:راستي 

 با يک عشوه گفتم:يعني االن دوسم نداري.؟
 نگاهي به سرتاپام انداخت و خنديد..
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يک چراغ تو دلم روشن شد..ميتونست واضح بهم بگه نه،ميتونست بگه ماکه قرار از 
هم جدا بشيم.صبحونمون در سکوت خورده شد..فقط وقتي داشتم لقمه بزرگ نون و 

 را داخل دهنم ميذاشتم پارسا گفت:خوبه حاال تو سيري..پنير 
 پارسا حساب کرد و سوار ماشين شديم.

 ماشين رو به سمت خونمون ميروند..گفتم:بعدش ميري خونتون؟
 _نه بيرون کار دارم،شب ميرم خونه.

 _ملينا هم ميبيني؟
 نگاهي بهم اندات و گفت:اره بابا هر شب باهميم.

ميخواستم ِلهش کنم ولي گفتم شايد از حسم خبردار بشه برگشتم به سمتش 
 گفتم:يک قرارايي باهم داشتيم.

 نگاهي بهم کرد و گفت:يادم نمياد..
 اخم کردم و برگشتم به سمت خيابون و گفتم:متاسفم برات.

دم خونه پيادم کرد وقتي پياده شدم نه خداحافظي نه هيچ حرف ديگه اي..کليد رو 
سنگيني نگاهش روم بود ..اي کاش هيچ وقت بهش حسي پيدا تو قفل چرخوندم..

 نميکردم ..اون وقت ميتونستم برگردم تو چشاش نگاه کنم و بگم:چيه ادم نديدي.
 گفت:تيام

منتظر يک معذرت خواهي بودم..اخمام از توهم در اومدن و چرخيدم به سمتش و 
 گفتم:براي کاراي بابات تو هفته اينده زنگ ميزتم.

تم سرمو اروم تکون دادم و دروباز کردم و خواستم ببندمش که گفت:حرفامو وا رف
 درباره ي ملينا جدي نگير.

شنيدم چي گقت درو باز کردم تا دوباره بشونم تا مطمئن بشم ولي گاز رو گرفت وو 
 رفت..

 اروم خنديدم.اروم و ريز ريز
شده بود..عکس حياط رو دور زدم و نگاهي به حوض وسط خونه کردم،ابش کثيف 

خودمو توي اب کثيقش ميديدم..صورتم در حين سادگي خندون بود.از پله ها يکي 
دوتا باال رفتم و درو به ارامي باز کردم..انگار همه خواب بودن..به ساعتم نگاه کردم 

 و نيم. 66



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق فلفلی

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

1 8 8  

 

فرهاد روي زمين دراز کشيده بود و بابا روي مبل..احتماال مامان و خاله زيبا هم داخل 
اق بودن..پتو فرهاد رفته بود کنار ،روش کشيدم و سرکي به اتاق مامان زدم.مامان ات

 کل پتو رودور خودش پيچيده بود و خاله زيبا يک مالحفه دورش.
رفتم به اتاق خودم و درو بستم..بااينکه اروم روي تختم دراز کشيدم ولي بازم شروع 

و مرتب ميکردم ولي کرد به صدا دراوردن..ذهنم مشغول بود بايد فکرم ر
نميتونستم...از يک طرف به اخر و عاقبت اين ازدواح...اي کاش پارسا هم منو دوست 

داشت و ما بدون شکستن غرورمون به هم ميگفتيم همو دوست داريم و کنار هم 
زندگي ميکرديم..ولي اون اگه منو دوست داشت ازم نميخواست فيلم بازي کنم..از 

 يک طرف اخراح بابا..
 يک طرف فوت اقاجون و زندگي خاله زيبا.. از

 از يک طرف تولد عزيز
 و از همه مهمتر درسام که روز به روز سخت تر و مشکل تر ميشد.

صبح بيدا ربودن سخت بود.شالمو از روي سرمو دراوردم و 3چشامو بستم ..از ساعت 
انداختم روي زمين.دکمه هاي مانتوم ر بازکردم ولي حوصله دراوردنشو 

 نداشتم..چشامو بستم به دنبال ارامش.
با صدايي که معلوم نبود ماله کيه و از کجاست ..چشامو باز کردم و سر جام نيم خيز 

 شدم..
با صدايي که معلوم نبود ماله کيه و از کجاست ..چشامو باز کردم و سر جام نيم خيز 

 شدم..
و يک کوچولو باز کردم..نور با صداي مامان بود..از جام بلند شدم ..اتاق تاريک بود..در

شدت بهم ميتابيد با دست جلوي چشممو گرفتم وبعد از اينکه عادت کردم دستمو 
 برداشتم..

مامان و بابا مشغول دعوا بودن...وسط هال..خاله زيبا و فرهادم نشسته بودند و ان 
خراج ها رو تماشا ميکردند انگار اومدن سينما..مامان با داد گفت:يعني چي سينا؟ا

شدي؟چي کار کردي که اخراج شدي...الکي الکي که کسي رو اخراج نميکنن..تا حاال 
 که کار ميکردي چه قدر وضعمون خوب بود که حاال بدترش کردي ؟

 بابا تو چشاي مامان زل زده بود و گفت:زري...بيا بريم تو اتاق حرف ميزنيم..
شو از دست بابا دراورد و و دست مامان رو گرفت..مامان يک قدم عقب رفت و دست

 گفت:نه بزار جلو اينا بگم .
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 و بادست به فرهاد و خاله اشاره کرد..
مامان اشکاش رو پاک کرد و گفت:اون پري...چند تا خونه داره..چند تا ماشين 

دارن..تو بهترين منطقه شهر..حاال ما...فقط از داِر دنيا يک خونه داريم که اسمشو 
 نميشه گذاشت خونه.

 ابا عصباني بودولي سعي ميکرد با ارامش حرف بزنه و گفت:ناشکري نکن زري.ب
مامان باداد گفت:ناشکري چيو نکنم...اخراجت کردن..يعني يک کار اشتباه انجام 

 دادي.
 بابا خواست چيزي بگه که مامان با داد گفت:تو غلط کردي کار اشتباه انجام دادي..

که مامان اين حرف رو جلوي زيبا گفته بود تعجب سکوتي سنگين اجرا شد..بابا ازاين
 کرده بود و عصبي شده بود...

مامان عصباني تر از اون بود که بدونه چيکار ميکنه..سريع به اتاق رفت..مانتوشو 
تنش کرد و روسري نخي شو به ير کرد و يک چادر کهنه برداشت و گفت:زيبا جمع کن 

 بريم..
 رد و گفت:اين کاراچيه زري.!تو بچه داري.بابا ،با تعجب بهشون نگاه ميک

مامان بي توجه به بابا از پله ها رفت پايين و گفت:هر وقت استخدام شدي من 
 برميگردم..

 بابا گفت:زري تو اگه باشي هم دنبال کار ميرم
بابا تازه چشمش به من خورد و خواست برم دنبال مامان..بدو بدو رفتم دنبال 

 مامان..
 ايستاده بود.. مامان دم در

 _مامان وايسا.
 مامان چرخيد..

_مامان..به خاطرمن نرو خواهش ميکنم..به خاطر فرهاد اخه تو نباشي ما چيکار 
 کنيم.؟قربونت برم برگرد ديگه.

 _تو که بچه نيستي...نامزد داري..اصال تو هم برو پيش نامزدت بابات رو تنها بزار.
 تند گفتم:من اينکا رو رونميکنم.

 مامان گفت:فهميدي بابات اخراج شده ؟اين يعني بدبختي دختر.
خاله زيبا از پله ها پايين اومد کفشاشوپاش کرد و بعد از خداحافظي سرسري از خونه 

 خارج شد..
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رفتم لب پله نشستم..ديگه قهره مامان رو کجاي دلم بزارم...مامان به جاي اينکه اين 
 کرده بود..مشکل رو کنترل کنه...خونه رو ترک 

 احساس کردم دستاي کسي روي شونمه..چرخيدم بابا بود..
 _بابا..

 _جانم..
 _من با پارسا صحبت کردم..اون گفت بهتون کمک ميکنه..

 _چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 _چي؟؟؟

با صداي بلند بابا سريع از جام بلند شدم و چند قدم عقب رفتم..بابا عصباني بود و 
 گفت:چرابه اون گفتي؟

 اون ميتونه کمکتون ُکنه._
 _از دامادم کمک بگيرم؟از غريبه بهتره.

 اروم رفتم جلو و گفتم:بابا!شما که همچين طرز فکري نداشتين.
باباجلوتر اومد که باعث شد بترسم و عقب برم .بابا گفت:وقتي از اين و اون ميشنوي 

دوماد فاميل  که عروس يا داماد بهشون خيانت کرده...به قول يک عزيزي عروس و
 نميشن.

 _اون عزيز نبوده مريض بوده.
 _تيام!

هنوز ميترسيدم و گفتم:ولي بابا.....پارسا ميخواد کمکتون کنه..عصباني تر شد و چند 
قدم جلو تر اومد و من هم که پشتم ديوار بود به سمت چپم دويدم .که بابا 

گي که شوخي کردي گفت:تيام همين االن...االِن االن ميري زنگ ميزني بهش مي
 باهاش باشه؟

 _اخه.
 _اخه ماخه نداره..گندي که زدي درستشم ميکني.

چه طور غرورمو بکشنم و برم با پارسا حرف بزنم..پارسايي که حرف ادميزدي حاليش 
 نبود و تيکه مينداحت

 _ِد..........رو ديگه.
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د و فوتبال نگاه رفتم از پله ها باال.فرهاد خيلي عادي جلوي تلويزيون نشسته بو
ميکرد.بشر اينقدر خونسرد.اشک تو چشام جمع شده بود و اماده ريختن.بابا منو دعوا 

 کرده بود ..فرهاد نگاه از تلويزيون گرفت و گفت:چي شده؟
 _بابا ميگه...ميگه..

طاقتم تموم شد و بغضم شکست و اشکام سرازير شد..همون موقع بابا وارد شد و 
 تيام چرا گريه ميکني.گفت:زنگ بزن ديگه...

 فرهاد جلو اومد و گفت:به کي؟
 بابا بي توجه به فرهاد گفت:تو زنگ بزن.

تلفن رو برداشتم..چطوري باپارسا حرف ميزدم..شمارشو که حفظ بودم گرفتم ،دعا 
 بعداظهر بود.0ميکردم خاموش باشه ..ساعت 

 بوق3بوق.............2بوق.....6
 _َالو

 _سالم
 شرکتم بعدا باهات تماس ميگيرم.اين و گفت تلفن رو قطع کرد. _تيام من

 بابا :چرا نگفتي؟
 _شرکت بود.

 _بگو کار مهمي داري.
 _بابا،سرکار اخه.

 _جمعه و سرکار.....ميگم زنگ بزن دختر..
 تلفن رو برداشتم.

 بوق6
 بوق2
 بوق3
 بوق 4

 حبت کنه اخه..قطع شد...يعني قطع کرد..روبه بابا گفتم:نميتونه ص
 بابا جلو اومد و گفت:تلفن رو بده به من.

 ؟962گوشي رو گرفت و گفت:همين 
 _اره.
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بابا شماره رو گرفت و گوشي رو دم گوشش گرفت .. و با عصبانيت اونو روي زمين 
 پرت کرد و گفت:خاموشه...

ابا نسيم خنکي توي دلم پيچيد...آآآآآآآآآآآآآي دلم خنک شد..اي راحت شدم..ب
 عصباني به من گفت:برو تو اتاقت..

بلند شدم و رفتم داخل اتاق..کتابمو برداشتم و نشستم روي تختم و تکيه دادم به 
 ديوار..چشمم روي کتاب بود ولي ذهنم همه جا..

چشامو بستم..چند تا نفس عميق کشيدم و شروع کردم به درس خوندن..درسي که 
 هيچي ازش نميفهميدم.

+++ 
ذشت..تو اين يک هفته نه من پارسا رو ديدم نه اون منو..حتي تلفني هم هفته گ6

 حرف نزديم..
اون شب که بابا موفق نشد با پارسا تماس بگيره..فرداش پارسا تماس گرفته بود و 
بابا رو راضي کرده بود..البته بابا هنوز از دست من ناراحت بود..بابا با مامان تماس 

ه حل ميشه..ولي مامان همين که فهميد پارسا کمک گرفت و گفت که همه چي دار
کرده..حتي با منم قهر کرد و پاي تلفن باهام حرف نميزد...تو اون يک هفته...فقط 
درس ميخوندم..روزاي تکراري که ميگذشت حالمو بهم ميزد..فکر ميکردم با اومدن 

 پارسا زندگيم عوض ميشه ولي هيچ تغييري نکرده بود...
قرار بود خواستگار بياد..فرهاد که اينو فهميد زد به سيم اخر و گفت بايد براي مرواريد 

بريم خواستگاري..ولي مامان پاشو کرده بودتو يک کفش که دختر پري رو 
نميگيرم...ميگفت من با مرواريد مشکلي ندارم و حتي دختر خوبيه ولي مادرش 

 پريچهره اصال زن خوبي نيست و پز ميده...
شنبه عصر گذاشته بودند...من به 0دون حرف زدن با مامان قرار براي بابا و فرهاد ب

پري خانم گفتم نميام ولي اون مستقيمم زنگ زد به خونمون و منو پارسا رو 
 دعوت..حاال من به پارسا نگفته بودم و بايد به مامانم ميگفتم..

ن ..تلففرهاد با استرس نگام ميکرد ..روي مبل نشسته بود و خيره به من و تلفن
 روبرداشتم و شماره خونه اقاجون رو گرفتم..صداي گرفته خاله زيبا اومد.

 _بله.
 _سالم خاله.

 _سالم قربونت..خوبي؟
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 _ممنون شما خوبين؟مامان خوبه؟
 _من اره ..ولي مامانتون براتون بي قراري ميکنه.

 _هستش؟کارش دارم..
 ها!اروم صحبت کن. _اره..ولي تيام جان..حال مامانت اصال خوب نيست

 _خاله يک جوري ميگين انگار من هميشه تند حرف ميزنم.
 _نه قربونت برم.گوشي.

فرهادبه من نگاه ميکرد..نگاهش حواسمو پرت ميکرد.گوشي تلفن رو از خودم دور 
 کردم و گفتم:چرا نشستي منو ونگاه ميکني؟

 _چيکار کنم؟
 ...بدو.._پاشو برو اون مانتو فيروزه ايم رو اتو کن

 فرهاد گفت:باشه حاال.
 _برو....اصال حرف نميزنم 

 
 فرهاد گفت:باشه حاال.

 _برو....اصال حرف نميزنم .
رفت..نفس عميقي کشيدم و تلفن را به گوشم چسبوندم..صداي کسل مامان پيچيد 

 تو گوش:َالو
 با لحن شادي گفتم:سالم مامان!

 _تيام تويي!خوبي؟
 خوشگلم چطوره؟_من خوبم...مامان 

هفته است دختر و پسرمو نديدم..حالم خوبه به نظرت؟باور کن اگه 6_خيلي َبدم..
 ميتونستم ميومدم..فرهاد چطوره؟

 _خوبه..خيلي شاده.
 _ميخوايد بريد؟

 _ميخوايم ..شما هم بايد همراهمون بياين.
 _تيام!من قبال حرفامو در اين مورد زدم..

ه نيايد و ما نريم..فرهاد همه چي رو از چشم شما _نگاه کنيد.!االن شما اگ
ميبينه..ازتون دلگير ميشه..بهتره بريم خونه عمو اينا به عنوان مهموني نه 

 خواستگاري.
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 _اون دختره هم َبرو روشو از مامنش به ارث برده هم اخالقشو.
 ن._مامن ،عيب الکي روي مرواريد نزاريد..خواهش ميکنم.به خاطر من فرداشب بياي

 _ديگه کيا ميان؟
فهميدم مامان راضي شده ..گفتم:عزيز و عمه سميرا ،عمو سهيل که شماله...ما وشما و 

 خاله زيبا.
 _پارسا چي؟

_اره..پري خانم دعوتش کرده ..زنگ ميزنم بهش بگم..پس شما االن بياين خونه 
 ديگه؟

 _حاال ببينم.
 _پس ميبينمتون..خدافظ.

 _خدانگهدار.
 قطع کردم..همون موقع فرهاد سريع از اتاق بيرون اومد و گفت:چي شد؟ تلفن را

 با ناراحتي گفتم:چي ميخواستي بشه؟
 _نمياد.

 سرمو تکون دادم و گفتم:نه خير..
 فرهاد نشست لبه ي مبل.

 _مانتومو اتو کردي؟
 _تو مامان رو مگه راضي کردي؟

 _اره.
 ديل شد و گفت:چي؟فرهاد قيافش از حالت ناراحت به تعجب تب

 با خنده گفتم:مامان فقط قبول کرد به خاطر من بياد..
 فرهاد از روي مبل پايين اومد و بغلم کرد و گفت:عاشقتم تيام...ديونتم دختر..
همينجور بوسم ميکرد..با دستم به سمت عقب هلش دادم و گفتم:حاال جبران 

 ميکني.
ت:معلومه تيام...وايي از خدا به خاطر فرهاد با صدايي که معلوم بود ذوق کرده گف

 داشتن همچين خواهري ممنونم.
 خنديدم و گفتم:حاال زياد رمانتيک بازي درنيار...

 فرهاد هنوز دستاش دور گردنم بود..گفتم:نميزاري برم بشينم پاي درس ؟
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فرهاد دستاشو از دور شونم باز کرد و با چشاي که از خوشحالي برق ميزد گفت:به 
 زنگ نميزني؟ پارسا

 _حاال فردا...
 از جا بلند شدم که فرهاد گفت:خيلي دوِست دارم.

 چشامو ريز کردم و گفتم:مطمئني اوني که خيلي دوسش داري مرواريد نيست..
فرهاد خواست دوباره بغلم کنه که سريع به سمت اتاق رفتم و درو بستم..لبخندي به 

دا درس زيادي نداشتيم ولي به خاطر بود...فر 1خوشي برادرم زدم...ساعت هنوز 
 6امتحانات نوبت اول که از هفته ديگه شروع ميشد مجبور بودم بخونم..امتحانا از 

 شنبه شروع ميشد چون شنبه تعطيل بود...
بود که با صداي بسته شدن در فهميدم بابا اومده ..فرهاد که از خوشي از  9ساعت 

 اهم از هفته ديگه شروع ميشد.صبح داشت درس ميخوند چون امتحانات اون
 صداي فرهاد رو شنيدم که به بابا ميگفت:سالم.

 _سالم...تيام کو؟
 _تو اتاقشه کجا بودين؟

 _رفته بودم با چند تا ازااين بازاري هاي سرشناس حرف بزنم..
حالم داشت از درس خوندن بهم ميخورد..کتابو گذاشتم و از اتاق خارج شم..سالمي 

م..بابا کتشو دراورده بود و روي مبل نشسته بود ..رفتم داخل به بابا کرد
اشپزخونه..مامان هميشه وقتي بابا ميومد چايي مياورد ولي من اصال حوصله دم 

 کردن نداشتم گفتم:اب ميخوريد بابا؟
 _چايي چيزي نيست؟

 _ نه اماده نيست و با لحن معصومانه اي گفتم:اماده کنم؟
 بيار حداقل._نميخواد...دوتا ميوه 

يک سيب و موز گذاشتم توي پيشت دستي و يکيم براي فرهاد گذاشتم و به هال 
 رفتم و گذاشتم جلوشون و دوباره رفتم اشپزخونه و گفتم:شام نميخواين؟

 فرهاد:چرا من بايد تغذيه شم.
 با شوخي گفتم:با بابا بودم..

 نه.فرهاد گفت:چه فرقي داره بابا هم ميخواد فردا زنشو ببي
 بابا بلند روبه فرهاد گفت:حيا کن پسر.
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فرهاد خيلي راحت در اين مورد جلوي بابا حرف ميزد..خجالت نميکشيد..بي پرده 
 حرف ميزد..انگار پسرا کال خجالت سرشون نبود.

نگاهي به چند سيب زميني کنار يخچال کردم...سرخشون کردم...خب حوصله ي 
 توي ظرف و بردم به هال. هيچ چيز ديگه رو نداشتم..ريختمشون

 فرهاد گفت:اينه شامت؟
بي توجه بهش مشغول خوردن شدم که فرهاد اروم گفت:بگم مرواريد بياد دوتا غذا 

 بهت ياد بده..
فرهاد خيلي پرو بود..راحت درمورد همه چي حرف ميزد از هيچي خجالت 

 نميکشيد..بابا هم چيزي بهش نميگفت.
 عال همينو بخور تا تموم نشده..چپ چپ نگاهش کردم و گفتم:ف

زير چشمي هواي بابا رو داشتم حس کردم چيزي از گلوش پايين نميره..يعني اينقدر 
 مامانو دوست داشت؟!

بعد شام ظرفا رو شستم و رفتم نشستم کنار فرهاد پاي تلويزيون..بابا هم گفت که 
 حوصله نداره و رفت خوابيد..

 .من رفتم که بخوابم...66بعد از ديدن فيلم حدود ساعت 
خودمو اروم انداختم روي تخت..به اين فکر کردم که اگه صبح بگه نمياد..اگه بگه 

 نميتونه ......
 بانور خورشيد که وارد اتاق شده بود از جا بلند شدم....

اصال حوصله مدرسه رو نداشتم..لباسامو پوشيدم و از خونه خارج شدم..هوا نسبت به 
بود..بااينکه اواخر ابان بود...منتظر بودم وقتي به سر چهار راه اول روزاي پيش سرد 

ميرسم شاهين و شيدا رو ببينم ..ولي مامان شيدا بود..زن مهربوني بود...و بر خالف 
شيدا که شر بود اون زني اروم بود...ايستادم تا بهم برسه و گفتم:سالم خانم نيک 

 خواه!
 ..چشاشو يکم ريز کرد و گفتم:تيامم.سرشو باال اورد انگار منو نشناخت 

 _اوه تيام جان..سالم ببخشيد عزيزم به يادت نياوردم.
 _خواهش ميکنم.

 بهم دست داد .گفتم:شيدا نمياد؟
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سرشو انداخت پايين و گفت:نه....بيا عزيزم االن مدرسه شروع ميشه..کنار هم قدم 
ا رو بپرسم...از طرفي برميداشتيم و من هر لحظه منتظر بودم دليل نيومدن شيد

 نگران بودم..
 نکنه اتفاقي براش افتاده باشه....

 وارد حياط مدرسه شديم..گفتم:خانم نيک خواه.
 چرخيد به سمتم و گفت:جانم؟

 _شيدا ...ميتونم بپرسم براي چي نمياد؟
 _پاش شکسته..

 چه وحشتناک..ولي چطوري.
 _چرا؟

 _افتاده...لب تراس بود افتاده..
 مو تکون دادم و گفتم:اميدوارم خوب شه..سالم برسونيد خدانگهدار.سر

 اينو گفتمو به سمت کالس رفتم..
اين دليل اونقدر مهم نبود..يعني ميتونست اينو به من بگه ولي.....ولي از گفتن يک 
چيزي صرف نظر کرد..اون چي بود که شيدا به خاطرش مدرسه نيومد و ....و مادرش 

 .نميخواست بگه..
در کالس رو باز کردم..باران و سوگل کنار هم نشست بودند و دم گوش هم پچ پچ 

ميکردن رفتم جلو و محکم کيفمو گذاشتم روي نيمکت که هردوشون سرشون رو بلند 
 کردن وسوگل گفت:واي قلبم ريخت

 _سالم.
 هردوشون باهم گفتن:سالم

 به سمتشون خم شدم و گفتم:چي پچ پچ ميکردين؟
 ا يک لحن خنده داري گفت:گفتن به شوهر دارا نگين.سوگل ب

 نگاهي به باران کردم و گفتم:ايشون مجردن؟
 باران مشتي به بازوم زد و گفت:معلومه.

 سوگل اروم گفت:خب شايد راضي نباشه تيام.
 ناراحت گفتم:من راضيش ميکنم...اصال درباره کيه؟

 باران با لحن ناراحت تر از من گفت:شيدا.
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گل هم پشتوانه اون گفت:دوستمون يک راز بزرگ رو بهمون نگفته سو 
 بود......ماهممون همه چي رو گفتيم ولي اون...

درست سرجام نشستم و همونطور که به طرف اونا چرخيده بودم گفتم:تورو خدا بگيد 
 چي شده دارم ميميرم از استرس.

اران گفت:باورت ميشه شيدا از باران انگار ميخواست گريه کنه...سوگل بد تر از اون..ب
سال اول دوست پسر داشته...امسال مامان باباش فهميدن همه چي رو ازش منع 

 کردن...مامانش اينا حق داشتن هر روز با شاهين بفرستنش.
 _داريد دروغ ميگيد؟

سوگل گفت:متاسفانه نه...باران به ما قضيه حسام رو گفت به خونوادش گفت...ولي 
 يد بود..شيدا ..ازش بع

نميتونستم باور کنم...شيدا با کسي دوست بشه..درسته هميشه شوخي ميکرد ولي 
 اين غير قابل باور بود.

 _شما از کجا فهميدين؟
 _ديشب به باران زنگ زده.

چشامو روهم گذاشتم..پس قضيه اومدن مامان شيدا به همين ربط داشته ..از 
 :واي..ممکنه مدرسشو عوض کنن.ديدارم با مامان شيدا گفتم که باران گفت

با اين حرف سوگل يک قطره اشک روي گونش چکيد ..منم وضع بهتري از اونا 
داشتم...همون موقع دبير وارد کالس شد و ما به بحثمون خاتمه داديم..تا زنگ 

تفريح همش ذهن و فکرم پيش شيدا بود...شيداي شادي که همه چي رو از 
 دوستاش پنهون کرده بود..

اخر اون روز همه تو بهت بوديم..باران قول داد که اگه چيزه ديگه اي فهميدبهمون  تا
خبر بده..مسيري که تا خونه طي کردم خيلي زود گذشت چون همش تو ذهن شيدا 
بودم و نميدونستم بايد چيکار کنم..کليد انداختم و وارد شدم..هيچکي داخل خونه 

وخودم به اتاقم رفتم که يادم اومد بايد به نبود..کيفم و مقنعه ام روي مبل انداختم 
 .62پارسا زنگ بزنم..اون روز کمي هم زودتر تعطيلمون کردن..ساعت 

 تلفن رو برداشتم و شمارشو گرفتم..
 بوق..3بوق....2بوق...6

 قطع کرد..اي بابا اين بشر چرا اينجوريه خب حتما کارش دارم ديگه..
 بوق...3...بوق2بوق...6دوباره شمارشو گرفتم..
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 دوباره قطع کرد..تلفن رو محکم سر جاش کوبيدم و گفتم:فداي سرم برندار.
مشغول باز کردن دکمه هاي مانتوم بودم که زنگ خونه به صدا دراومد به احتمال 

زياد بابا بود..ايفون رو زدم و رفتم داخل اتاقم و درو بستم.بابا هيچ وقت وقتي 
شلوارکي پوشيدم و داشتم تاپ صورتيم رو تنم ميکردم دراتاقم بسته بود وارد نميشد..

که در اتاق يکدفعگي باز شد ..از ترسم فقط فرصت شدتاپ رو تا رو سينه پايين بکشم 
 و شکمم هنوز بدون لباس بمونه.

 باديدن پارسا دم در خشکم زد..اون اينجا چيکار ميکرد..
 لباس عوض ميکردي ؟ من هنوز مهبوت نگاهش ميکردم که اون گفت:سالم..داشتي

درو بست و جلو اومد..لبخندي روي لباش بود..دستم رفت به سمت زير تاپم که 
 بکشمش پايين که پارسا.

 36قسمت 
 

فکر ميکردم االن با اون چشاش..ميخواد قسمت برهنه بدنمو دربياره ولي اون فقط 
 به چشام نگاه کرد و گفت:بکش پايين .نگاه نميکنم..

م پايين..پارسا انگار قدش بلند تر شده بود احساس ميکردم يک سرو لباسمو کشيد
 گردن ازم بلند تره...

 _جواب سالم واجبه ها!
 لبخندي زدم و گفتم:سالم...اينجوري اومدي هول کردم...

 _تو اين هوا اينجوري لباس ميپوشن...نميگي سرما بخوري.
 _خونه که گرمه.

 _تعارف نميکني بشينم..
 در رفتم و گفتم:چرا بيا..به سمت 

نشست روي تخت و گفت:اينجا بهتره..تختمم آبرو داري کرد و هيچ صدايي از 
 خودش درنياورد.

پارسا يک پيرهن مردونه تنش بود...پيرهن چسبيده بود به تنش..رنگش سرمه اي 
بود..با يک شلوار جين ساده...بوي ادکلنش تلخ بود..چشام از روي لباساش اومد 

 ورتش..خيره به من بود..روي ص
 _کاري داشتي زنگ زدي؟

 _حتما ديگه..شما چرا قطع ميکني؟
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 اين جمله رو بالحن طلبکارانه اي گفتم که خودمم خندم گرفت..
 پارسا زير لب گفت:شما...دوم شخص جمع..

و بلند گفت:هفته پيش که سرجلسه بودم..گوشيم شارژنداشت...يعني بعدش 
 م که دم در خونتون بودم..خاموش شد...امروز ه

ايشي گفتم و ادامه دادم:به هرحال بايد جواب ميدادي...از اين به بعد تلفنت رو رو 
 من قطع کردي نکردي

 خنديد و گفت:دستور دادن نداريم وگرنه منم خوب بلدم دستور بدم...
 با شيطنت گفتم:مثال دستور به چي؟

 گفت :مثال بوسيدن نامزدت..
 مز شدم و گفت :اين يک دستوره انجامش ميدي يا؟از خجالت قر

 ابروهامو انداختم باال که يکدفعگي پارسا از جاش بلند شد و اومد به سمتم.
 با خنده جيغي کشيدم و دوييدم بيرون..و رفتم به اتاق مامان اينا...

داشتم از روي تختش رد ميشدم که پارسا مچ پامو کشيد و تلپي افتادم روي 
 تختشون.

اخ ارومي گفتم و چرخ زدم که موهام ريخت روي صورتمو نفهميدم چي شد که پارسا 
دستاشو دو طرف گوشم گذاشته بود و روم خم شده بود..هنوز هردومون نفس نفس 

ميزديم..موهام ريخته بود روي صورتم و به خاطر حلقه تنگ پارسا نميتونستم 
روم اورد جلو و گفت:به کنارشون بدم که خودش زحمت اينکارو کشيد..سرشو ا

 دستورات من عمل نميکني؟
و خنديد...ولي من خندم نميومد..بيشتر ترسيده بود..اروم گفتم:چشم از اين به بعد 

 عمل ميکنم..
 سرشو جلوتر اورد و گفت: پس عمل کن..

.نه ..من نميتونستم..قلبم تند تند ميزد...فاصلمون کم و کم تر ميشد که سريع يک 
نش زدم و از زير دستش در رفتم و به سمت اتاقم رفتم و درو بستم و بوسه به گو

 پشتش نشستم..پارسا به در کوبيد و گفت:باز کن...
تيغشو..تو چشاي 1داغ شده بودم...بوسيده بودمش...گونه داغ تر از خودمو..صورت 

 عسليش زل زدم و بوسيدم.
 خيله خب باز کن ميرما..يک هيجان بود يک حس تازه....محکم به در کوبيد و گفت:
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ميخواستم بگم :فداي سرم برو.. ولي از جابلند شدم و از الي در نگاهي به پارسا 
 انداختم که درو باز کرد و منم انگار شوت شدم به عقب.

 _نگفتي چيکار داشتي زنگ زدي ؟
 و مشغول بازرسي خودش تو اينه شد.

 قرمز شده بود..جاي بوسم رو روي صورتش نگاه کردم..يک کوچولو 
 _قراره بريم خونه پري خانم اينا..

 _پري خانم کيه؟
 _زنه عمو سعيد..ميخوايم بريم خواستگاري..

 _چرا زودتر نگفتي؟
 _من که داشتم زنگ ميزدم..

 _اون زود بود؟
 بازوشو گرفتم و از جلوي اينه اوردمش کنار و گفتم:

چ زيبايي نداشتم..ولي پارسا از دختر آينمو خوردي و خودمو توش نگاه کردم..من هي
 متوسطي مثل من ميخواست ببوسمش..

 هووي تيام...پسرا به اين چيزا کاري ندارن..اينا غريزست.
 پارسا گفت:لباسام خوبه؟

چرخيدم به سمتش..ميتونستم راحت بهش نگاه کنم بدون اينکه فکر بدي نسبت بهم 
 اسپرتم داشتي خوب بود..بکنه..خوب که نگاهش کردم گفتم:اگه يک کت 

 _پس بايد برم خونه...حاضرشو بريم اونجا.
_چي چي رو بريم اونجا...من هزار تا کار دارم....برم حموم..لباسامو اماده کنم...ناهار 

 درست کنم..
 _خونه من هم حموم داره ها....لباساتم بيار اونجا..ناهارم مگه مامانت نيست؟

 ل ميکشه...ها_چرا چرا...االن مياد...طو
 _بدو

دوباره نشست روي تخت و من مشغول برداشتن لباسام شدن..مانتو فيروزه ايم که 
فرهاد اتو کرد رو داخل پالستيک گذاشتم..يک روسري ابي مايل به سبزم برداشتم ..با 

يک جين مشکي...يک تي شرت استين بلند خاکستري رنگ داشتم که روش طرح 
 شتم و همرو توي پالستيک چپوندم و گفتم:من امادم.جالبي داشت..سشوارمم بردا

 از جا بلند شد و گفت:چه عجب.
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 به سمت در رفت و منم اداشو دراوردم و زير لب گفتم:چه عجب.
 بعضي موقع ها فاصله سنيمون رو حس ميکنم..اينکه من نسبت به پارسا خيلي بچم.

ماشين سکوت کرده کرده سوار ماشين شديم و به سمت اپارتمانش مي رفتيم ،توي 
 بوديم و حرفي نميزديم که پارسا گفت:مامان دلش برات تنگ شده.

 هستي خانم...منم دلتنگش بودم شديد..گفتم:منم همينطور.
 و باز هم سکوت سنگين که پارسا گفت:امروز چندمه؟

_27 
 _تولد محترم خانم کي بود؟

 ايان..چطور؟1يا 0_عزيز؟فکر کنم 
 لد بگيريم._مياي براش تو

 کامل چرخيدم به سمتش و گفتم:چي؟
 _براش تولد ميگيريم ..مثال خونه شما هان؟

 _خب بايد به مامان اينا بگم.
 تند گفت:تو هيچ استقالل ذهني نداري.

 _من فقط مشورت ميکنم.
 _يادم رفته بود بچه ها با پدر و مادرشون مشورت ميکنن.

 ..سرد گفتم:هرطور دوست داري فکر کن
ماشين را پارک کرد و من زود تر از اون رفتم وکليد اسانسور رو زدم ..تا وقتا پارسا هم 
رسيد..همون موقع ملينا خارج شد.موهاشو بلوند کرده بود و فر توي صورتش ريخته 

بود.لنز ابي زده بود لباشو سرخ سرخ کرده بود..يک مانتو سرخابي کوتاه و تنگ 
بي پاره پوره.و شال مشکيش هم در مرز افتادن پوشيده بود.همراه با جين ا

بود..خوشگل شده بود تند سالم کردم و وارد اسانسور شدم..من که دختر بودم 
 نميتونستم ازش چشم بردارم..طفلک پسرا.

 پارسا گفت:سالم..خوبي؟
 و با او دست داد..وقتي دست ملينا رو ميفشرد قلب منم فشرده ميشد.

 ز پسر کشي؟پارسا گفت:کجا ميري با
 _نه پسر بازي...تو که سرت بنده)و با چشم به من اشاره کرد(وگرنه ميومدي..
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لحظه اي از حضورم حالم بهم خورد...اگه ميخواستم بياستم اينا تا صبح حرف داشتن 
رو زدم که پارسا بين در قرار گرفت و روبه ملينا گفت:شب  2سريع دکمه طبقه 

 ميبينمت..
 باره کليد رو فشردم که در به پارسا برخورد کرد..بي توجه به اون دو

 با ملينا خداحافظي کرد و وارد شد..
 _چيکار ميکني ديونه؟

 لحظه اي دلم دردگرفت..از اينکه به من ميگفت ديونه و با من اينطوري حرف ميزد..
به تصوير خودم تو اينه خيره شدم...صورت سادم..چشمهاي متوسط مشکي..يک 

که به فرم صورتم ميومد و لب هايي که نه خط بود و نه  بيني متوسط
بزرگ....اسانسور ايستاد...اخم کرده بودم که پارسا تعظيم کوتاهي کرد و 

 گفت:ببخشيد مادمازل بفرماييد بيرون..
 خواستم برم که پالستيکمو کشيد و گفت:بديد به من بانوي من.

مت اتاق خالي رفتم که گفت:بيا برو پسش زدم و بيرون رفتم..درو باز کرد..سريع به س
 تو اتاقم بابا نميام..

نگاه سردي بهش انداختم و رفتم داخل اتاق خودش..وسايلمو روي تخت ريختم و در 
حال دراوردن لباسام شدم وبا بلوز شلوارم از اتاقم اومد بيرون و گفتم:حمامت 

 کجاست؟
 ز کن.اخم هنوز داشتم..جلو اومد و گفت:اول اون اخماتو با

 با کنايه گفتم:ديونه ها اخم ميکنن
 خنديد و گفت:اصال من ديونه..من بچه ..توروخدا اخماتو باز کن.

 _بگو حموم کجاست حوصله ندارم.
 به سمتي اشاره کرد...و گفت:نميخندي؟

اونقدر با لحن خنده داري گفت که يک لبخند کم جون زدم و رفتم به سمت 
 حمام..حمامش بزرگ بود...

 از حمام که اومدم بيرون داشتم به اتاقم ميرفتم که پارسا گفت:زنگ زدم ناهار.
 _ساعت چنده؟

 ساعت توحموم؟ 6و نيم...چيکار ميکني  3_
 _توحموم خوابيده بودم..چيکار ميکنن تو حموم اخه.
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خنديد و به اتاق رفتم و لباسام رو عوض کردم و دور سرم روسري بستم و از اتاق 
پارسا روي مبل دراز کشيده بود و تخمه ميخورد..دست کردم تا از داخل  خارج شدم

ظرف تخمش تخمه بردارم که دستمو کشيد و منو نشوند روي مبل..کنار خودش...بي 
 توجه به حرکتش يک مشت تخمه برداشتم و رفتم روي مبل روبه رويش نشستم..

 پارسا گفت:اينقدر ازم بدت مياد؟
 بدم مياد..._نه...از بعضي کارات 

 _کدوما مثال..
 _دست دادن با دختر همسايه..

 _بهت نميخوره مذهبي باشي؟ظاهرت که اينو نشون نميده!
نگامو تو نگاش دوختم و گفتم:من ادم مذهبي نيستم ولي خوشم نمياد با اون دختره 

دست بدي..اگه دختر خاله ..دختر عموت يا هر فاميل دوست صميمي بود مشکلي 
 لي اين..نداشت و

 _اون قبال دوست من بوده...تو حسودي ميکني!
_به چيه اون دختره بايد حسودي کنم...به اخالق نچسبش...به کنه بودنش..يا به لنز 

 هاي ابيش؟
 پارسا چيزي نگفت که زنگ ايفون خورد از جابلند شد و گفت:غذا اوردن..

م بدم اومد.انگارمنتظر بودم رفت پايين..از اينکه باهاش تند حرف زدم ..خودم از خود
 که به توپ ببندمش....

ليوان ها و بشقاب ها رو روي اپن چيندم ميز ناهار خوري نداشت..دوتا هم صندلي 
روبه روي هم گذاشتم که پارسا وارد شد...خيلي سرد و بدون هيچ حرفي غذاها رو 

 گذاشت روش..امممم چه بوي خوبي داشت..
 با خنده گفتم:حاال چي هست؟

 همونطور که به سمت يخچال ميرفت گفت:کباب..
دوغ رو روي اپن گذاشت و مشغول خوردن شديم..بدون حرف...بدون نگاه به 

 هم.....هردومون منتظر يک نگاه بوديم يک صدا ..
 منم سکوت رو شکستم و گفتم:به نظرت امشب ارايش کنم؟

 .همون رژي که ميزني بسه..سرشو اورد باال و زل زد تو چشام و خيلي قاطع گفت:نه..
 قاشق رو توي ظرف انداختم و گفتم:چرا؟
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بدون نگاه به من دوغ رو براي خودش ريخت و گفت:نميخوام اگه مامانت اينا بهت 
 گير دادن گردن من بيوفته..

طرز حرف زدنش برام عجيب بود..کنم چيزي نگفتم..بعد از ناهار..موهامو سشوار 
و نيم حاضر  1برن..منم تا ساعت 1امان اينا قرار بود ساعت کردم و لباسامو اماده..م

شدم و همراه با فرهاد به سمت خونه عمو اينا رفتيم وقتي وارد کوچشون شديم 
 گفتم:بازم فيلم بازي کنيم؟

 _يک زوج عاشق.
چرخيدم به سمتش و با تعجب نگاهش کردم که خودش گفت:با اين نقشه که من 

 ا نميرسيم بايد يک فکر ديگه بکنيم...بد باشم و تو خوب به هيج
 پالستيکمو برداشتم و پيدا شديم...ايفونشون رو زديم..صداي مهدي پيچيد تو کوچه:

 _به سالم تيام خانم..
 _درو باز کن به جاي سالم و عليک..

 _تنها اومدي؟
 پارسا سرشو جلوي سرمن اورد و گفت:اگه بزارين از سرما يخ نزنيم منم باهاشم..
درو باز کرد و وارد شديم..خونه بزرگ عمو سعيد..حياطشون يک باغي بود براي 

 خودش...
 وارد خونه تريبلکس و سلطنتيشون شديم..

 عمو و زن عمو و مرواريد و مهدي ايستاده بودن.
عمو باهام دست داد..زن عمو بوسيدم و مرواريد منو تو اغوش گرفت و چلپ چلپ 

ام دست داد بابقيه هم دست دادم و به اتاق رفتم تا بوسم ميکرد..مهدي هم باه
 لباسام رو عوض کنم..

مانتومو دراوردم..شک داشتم در اينکه روسري سرم بندازم يا نه ...ولي سرم 
 کردم..البته نصف موهام بيرون بود شايد براي نداشتن عذاب وجدان سرم کردم

رفتم .بابا که با عمو سعيد  وسايلمو داخل اتاق گذاشتم و خارج شدم و به پذيرايي
گرم مشغول صحبت بودند..پارسا هم با فرهاد صحبت ميکرد اثري هم از مهدي و 

 پري خانم و عزيز و مرواريد نبود..نشستم کنار مامان و گفتم:دلم برات تنگ شده بود؟
 نگاهي بهم کرد و گفت:چه خبر از درسا؟

 شنبه امتحاناي نوبت اول شروع ميشه!6_از 
 اين چند روز وضعيت خونه چطور بود؟_تو 
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 _خيلي بد...همه چي خراب بود..خاله زيبا کو راستي؟
مامان استکان چاييشو برداشت و يک قلپ ازش خورد و گفت:وقتي اومد سرش 

خيلي درد ميکرد..پري اصرارش کرد بره تو اتاق اونا بخوابه...ولي زيبا معذرت خواست 
موقع مرواريد سيني چاي رو به سمتم گرفت و  و برگشت خونه..اهي کشيدم ..همون

 گفت:بفرماييد.
 برداشتم و لبخند زدم و گفتم:دستت درد نکنه..ممنون.

بعد از اينکه عزيز و پري خانم هم اومدند..عزيز گفت:خيله خب...ديگه حرف زدن 
 بسه..

 همه سکوت کرديم و زل زديم به عزيز 
ر داد و گفت:خب...نيومديم اينجا حرف عزيز موهاي سفيدش را از روي صورتش کنا

بزنيم که...اومديم ببينيم اين دوتا جوون به درد هم ميخورن يا نه..خب فرهاد 
 هممون ميشناسيمد مادر ...ولي يکبار ديگه هم از ايندت و فکرات بگو..

تا فرهاد اومد دهن باز کنه..زنگ زده شد..مرواريد سريع بلند شد و گفت:فکر کنم عمه 
 است..

 درو باز کرد با چشم ازپرسيدم عمه است و اون گفت بله...
با اومدن عمه سميرا و احوال پرسي جاي همه عوض شد..من رفتم کنار پارسا و فرهاد 

 نفره...3روي مبل 
 روبه روي پري خانم و مهدي..

 عزيز گفت:سميرا از بچگيتم جمع رو شلوغ ميکردي..
 _ِا..مامان.

 گفت:بگو فرهاد ميشنويم مادر. همه خنديدند که عزيز
فرهاد تک سرفه اي کرد و گفت:خب..من االن يک دانشجو روانشاسي ام..دوست 

خودم دنبال کار تو مراکز مشاورست...منم بايد همين کار روبکنم..نميدونم بايد چي 
 بگم..غريبه که نيستين همه چيز رو ميدونين..

کوت...سکوتي سنگين..سکوتي که باعث فرهاد يکم ديگه با کلمات بازي کرد و بعد س
 رد و بدل شدن نگاه هاشد..

مهدي خيره ميشد به چشمانم و باز نگاه از من ميگرفت..عمه سميرا و فرزاد فقط گاه 
گاهي با هم پچ پچ ميکردند..همه ساکت بودند که تلفن فرهاد زنگ 

 خورد..ببخشيدي گفت و تلفن رو جواب داد ولي اروم
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 _بله..
..._ 

 سالم..ممنون..._
...._ 

 _اره..
فرهاد گوشي رو به سمت من گرفت...موبايلشو گرفتم و با گفتن ببخشيد مجلس رو 

 ترک کردم وبه اتاق مرواريد رفتم و تلفن رو گرفتم دم گوشم
 _بله!

 _سالم.
 سعي کردم صاحب صدا رو تشخيص بدم ولي موفق نشدم.

 _شما؟
 

 _نگو که نشناختيم.
 :شما؟تند گفتم

 _واي تيام...بهروزم..
بهروز کي بود؟...تيام به مغزت فشار بيار..البته اگه با کاراي پارسا چيزي از مغزت باقي 

 مونده باشه..اها نوه عمه ساميه...سرخاک اها يادم اومد...
 _اها...بله...سالم..ببخشيد..

 _فکر نميکردم از يادت برم خانوم..خب چه خبرا؟
 بر کاري داشتي؟_هيچي شما چه خ

 با يک لحن خاصي گفت:انگار زياد از حرف زدن با من راضي نيستي..
ميخواستم بگم..معلومه...اونجا مجلس خواستگاريه داداشمه بعد من بشينم با تو 

 حرف بزنم...به دروغ گفتم:نه خوشحال شدم صداتو شنيدم..
ردي زدم که بهروز با احساس وجود کسي برگشتم...پارسا...لبخند غير ارادي و س
 گفت:وقتتو نميگيرم..فردابا بچه ها ميخوايم بريم کوه مياي؟

 اونقدر توي چشماي پارسا خيره شده بودم که نميدونستم چي بگم..
 _اره...کي؟

..ميخواي بيايم دنبالت...به فرهادهم بگو...البته من قبال بهش 9و  8_صبح ساعت 
 گفتم گفته نه...
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 _شب خبرشو ميدم..
 پس مياي؟_

 _اره.
 _پس تا فردا خداحافظ..

 پارسا چپ چپ نگام ميکرد دستم عرق کرده بود....سريع به بهروز گفتم:خدافظ. ..
 و بدون نگاه به گوشي قطع کردم و براي اطمينان سرمو پايين ارودم و قطع کردم..

 با يک لبخند سرد گفتم:چرا پاشدي؟
 _شما چرا پاشدي؟
 م و گفتم:به اين دليل.به تلفن اشاره کرد

پارسا زهر خندي )همون پوزخنده ولي بيشتر ميخوره تو ذوق ادم..(و گفت:شوخي 
 نکن..خب کي بودن؟

 لبخندم ماسيد و گفتم:نوه عمه مامانم.
 _همون که مجلس ختم رو با پارتي هاي شبونش قاطي کرده بود..همون؟

 چشممو به فرش ابي مرواريد دوختم و گفتم:اره..
 چي ميگفت؟_

زيادي داشت زور ميگفت ..به در نيمه باز اتاقش نگاه کردم و گفتم:اگه ميخواستم 
 ميتونستم همونجا گوشي رو بزنم رو بلند گو تا همه بشنون!

 _من همه نيستم..
 نگاهمو توش نگاش دوختم و گفتم:هر کي ميخواي باش..

سرجام و به سمت در رفت و  و خواستم از اتاق برم که بازومو کشيد و منو برگردوند
 بستش...

نگاهش نميکردم و سعي ميکردم به وسايل نگاه کنم...هردومون ساکت بوديم..اون 
 منتظر حرف من و من منتظر فرار از اتاق.
 اخر کم اوردم و گفتم:ميخوام برم بيرون.

 _بگو و برو
 جوش اوردم ولي نفس عميقي کشيدم و گفتم:ميخوام برم کوه باهاشون.

 _به چه مناسبت؟
 _همينجوري...چون از شدت درس خوندن سرم داغ کرده..

 _يادم نمياد از من و بابات اجازه رفتن گرفته باشي؟
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 _باباي من مشکلي نداره....به اجازه تو هم نيازي نيست..
سرد نگام کرد و هيچي نگفت..هيچي هيچي..وقتي اينجوري نگام ميکرد از حرفي که 

 يشدم..وقتي چشاي عسليش...اروم و بي حرکت بود..ميزدم پشيمون م
اروم به سمت در رفتم..هيچ تکوني نخورد..اعتراضي نکرد..از اتاق رفتم بيرون..باز هم 

مجلس شلوغ شده بود..ولي خبري از مرواريد وفرهاد نبود..رفتم دوباره کنار 
هاد و مامان..مامان با عزيز مشغول حرف زدن بود.کنارشون نشستم و گفتم:فر

 مرواريد کوشن؟
 عزيز گفت:رفتن تو حياط حرف بزنن.

 مامان گفت:کي بود تلفن؟
 _بهروز..گفت فردا باهاشون برم کوه..برم؟

 _از بابات بپرس..
 عزيز گفت:زري جان االن ديگه بايد از شوهرش بپرسه..

 تند گفتم:نامزد عزيز..نامزد
تلفن بابات رو بگير يک زنگ به زيبا عزيز خنديد و چيزي نگفت،مامان گفت:تيام اون 

 بزنم..دل نگرون شدم.
 عزيز هم گفت:اره مادر..پاشو بگير..دختر َجوون رو تنها فرستادين خونه

بلند شدم و تلفن رو از بابا گرفتم..همون موقع هم پارسا از اتاق خارج شد و داشت به 
ي دور نماند.موبايل سمت بابا اينا ميرفت.چشم غره اي حوالش کردم که از چشم مهد

رو به مامان دادم و اون شماره خاله زيبا رو گرفت.دفعه اول تلفن رو برنداشت.مامان 
 هول گفت:واي برنميداره.

و دوباره گرفت،اينبار هم جواب نداد و دوباره و دوباره..مامان که نگراني از چشاش 
 معلوم بود روبه بابا گفت:سينا.

 مامان و اون هم با يک لحن عجيبي گفت:چيه زري!؟ بابا ير بلند کرد و زل زد به
مثل اين فيلم هندي ها شده بود من و تواون لحظه خندم گرفته بود و لبخند محوي 

زدم که پارسا لبخندمو ديد و با نگاهش ازم خواست نخندم،ولي مامان طوري همو 
ته قهر صدا ميکردن که هر عاشق و معشوقي صدا نمکرد..انگار نه انگار هم يک هف

 بودند.
 مامان با صدايي که مي لرزيد گفت:زيبا گوشي رو برنميداره.

 بابا گفت:خونه زنگ زدي؟
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 مامان تند گفت:اره..برنميداره ..نکنه که.. 
و اشکي از چشمش ريخت.سريع شونه هاي مامان رو گرفتم و گفتم:گريه نکن 

 قربونت برم.
امان بيشتر هم شد..پارسا سريع بلند انگار حرف من چاره ساز که نبود هيچ.گريه م

 شد و گفت:زري خانم..من يک سر تا دم خونشون ميرم خبر ميگيرم.
 بابا گفت:خودم ميرم پارسا جان

 ولي پارسا حاال که مثال ميخواست قهرمان بازي دربياره گفت:نه.
از من ببابا با چشم به پارسا روبه من اشاره کرد ولي نفهميدم..دوباره اشاره کرد ولي 

 هم خنگ بازي در ارودم .که عزيز گفت:تيام،مادر پاشو همراه پارسا جان برو
 چشم هاي مامان و بابا و عزيز مجبورم ميکرد بلند شدم.

 )چشم(يي گفتم و بلند شدم و رفتم به اتاق مرواريد.
 روسريمو انداختم روي تختش و مشغول پوشيدن مانتوم شدم 

 دي._قبال جلوم روسري سر نميکر
چرخيدم و به مهدي نگاه کردم خواستم روسري سرم کنم ولي دير شده بود...مهدي 

 درو بسته بود و تکيه داده بود بهش.
 گفتم:براي اقا فرزاد سرم کردم.

 مهدي بدون اينکه نگاهشو ازم بگيره گفت:قبل از اومدنشون چي؟
 جوابشو ندادم و موهامو باز کردم و دوباره بستم ..گفت

 خبر؟_چه 
 _از چي؟
 _پارسا!

 _منظورت چيه؟!
 _ازش خوشت مياد؟

روسريمو داخل اينه مرتب کردم و گفتم:اره اگه خوشم نميومد هيچ وقت باهاش 
 ازدواج نميکردم.

مهدي اومد کنارم و از داخل اينه بهم زل زد و گفن:دروغ ميگي تيام..دوسش 
 نداري.اونم دوست نداره..

 صال به اون چه ربطي داره ماهمو دوست داريم يانه.چه قدر پرو بود مهدي ا
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کيفمو برداشتم و به سمت در ميرفتم که مانتومو از کمر گرفت و برم گردوند و تو 
 چشام خيره شد و گفت:تيام...ميدونم منو دوست داري.

 ازش جدا شدم و گفتم:به عنوان پسر عمو اره.
 تم.ولي من مهدي رو به عنوان پسر عموهم دوست نداش

از اتاق خارج شدم .پارسا دم در ايستاده بود .دوباره چهره مهدي اومد جلو..مهدي 
مغروري که همش به من تيکه مينداخت..حال در کمترين فاصله ممکن از من 

 ميخواست بهش بگم دوسش دارم..
 حواسم به خودم نبود..به هيچکي نبود..

رون..سوار ماشين شديم..هيچ فقط فهميدم پارسا دستمو گرفت و از خونه کشيد بي
 کدوم حرفي نميزديم ..تند رانندگي ميکرد..

 _اروم تر پارسا.
 _نميتونم عصبانيم کردي.

 من عصبانيش کرده بودم..
 با تعجب گفتم:من؟

 چيزي زير لب گفت که نشنيدم ..ادامه دادم:مگه من چيکار کردم که عصبي شدي؟
يخواستي...من وقتي با نامزد سابقم)کلمه محکم به فرمون کوبيد و گفت:ديگه چي م

نامزد رو محکم گفت که يک لحظه قلبم چگونه تپيدن رو فراموش کرد(دست 
 دادم...وقتي صميمي باهاش حرف زدم..خانم براي من قيافه ميگيره..

صداش بلند تر شد و گفت:ولي حاال خودش ميره راحت با يک فاميل دور تر از دورش 
وم قبرستوني اومد قراره کوه ميزاره...بدون اجازه از که معلوم نيست از کد

 ...67...67هيچکسي...فکر ميکني چند سالته
چشامو از بلندي صداش بهم ميفشردم..داشت سرم داد ميکشيد..هنوز تو بهت بودم 

که پارسا اينجوري سرم داد ميزنه...دوباره با داد گفت:بعدشم ..ميري تو اتاق با 
و سه ساعت باهم حرف ميزنين و من اينجا بايد دم در  پسرعموت درو ميبنديدن

 بايستادم تا عشقوالنه بازي هاي شما تموم شه..
 اروم با صدايي که از ته چاه ميومد گفتم:ما فقط داشتيم باهم حرف ميزديم.

 
 _چه حرفيه که درو بايد براش ببندين

 م:چرا داد ميزنيچي بايد ميگفتم؟راستشو..اونجوري که کله مهدي رو ميکند گفت
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 بدون اينکه ولوم صداش کم بشه گفت:جواب منو بده..

 کم مونده بود اشکام بريزه...پاشو بيشتر روي گاز فشرد.
 سرعت زياد....صداي بلند....خيابون شلوغ...پسر عصباني...دختر گريون....

 پسري که معلوم نبود از سر حرص اينجوري داد ميزنه ...يا عشق..
..اينو از هيچکي ياد نگرفته بودم...اين يک حس دروني بود..پارسا که سکوت کردم

مثل بابا نبود..باباهر وقت دعوا ميشد سکوت ميکرد و به حرف هاي مامان گوش 
ميداد و بعد حرف ميزد..ولي پارسا..من اصال پارسا رو نميشناختم..نميدونستم اگه 

يدونستم که سرعتشو از اينم من حرفي بزنم..اون گوش ميده يا زود تشر ميزنه..نم
تند تر ميکنه يا نه...ولي اينو ميدونستم که اگه يک باره ديگه سرم داد بزنه..قلبم مي 

 ايسته..
خب تيام يکم به مغزت فشار بياز ببين چيکار بايد بکني..با اين سرعتي که اين ميره 

 االن هردوتون ميميرين.
 گوشات کر ميشه.. االن اگه يک چيزي بگه هم قلبت مي ايسته هم

تيام تو يک دختري...پس با اون يک فرقي داري.....االن تو بايد ارامشش کني..ياد 
اون مثل زيبا ..زن نازه و مرد نياز..البته پارسا اينجا به چيزي نياز نداشت..چرخيدم به 

سمت پارسا و تو چشاش نگاه کردم..مثل روزاي اول بهم استرس ميداد...احساس 
 پارسايي نيست که من دوستش دارم..ميکردم اون 

اومد دهنشو باز کنه که تند با لحني که نميدونم از کجاي گلوم به اين نازکي اومد 
 گفتم:پارسا...

همين يک پارسا گفتن بايد خرش کنه..اگه نکرد يک جون و جانم ميچسبونم 
 بغلش...بدون نگاه بهم نفسشو فوت کرد بيرون...

 ..هنوز سرعت زياد بود..نگام رفت روي پدال گاز.
 دوباره با همون لحن پر عشوه گفتم:پارسا...عزيزم...يکم ارومتر.

اين جمالت رو نميدونم از کجام در اورده بودم..شايد تاثيرات فيلمايي که 
ميديدم..ولي تاثير گذار بود..با همين يک جمله سرعتش کم شد..ولي باز هم زياد 

 بود.
 _االن تصادف ميکنيم ها!

 چشاش هنوز عصبي بود استرس زا ..



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق فلفلی

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

2 1 3  

 

سر چهار راه بوديم..خدا را شکر ايستاده بود..از ماشين هاي کنار دخترايي رو ميديدم 
که خيره به پارسا بودند..خيره به چشماي عسليش..خيره به جبروتش..خيره به 
موهاي مشکيش که ريخته بود توي صورتش..خيره به بيني مردونش..خيره به 

ا روي فرمون بود..ولي همه ي اينا ماله من بود و هيچ کس حق دستش که تنه
 داشتن اونا رو نداشت..حداقل تازماني که اسمم توي شناسنامش بود..

اروم گفتم:اونقدر عصبي نگاه نکن..اون دختره شال قرمزه االن مياد منو ميندازه بيرون 
 خودش مياد کنارت !

به دختري که شال قرمز به سر کرده  پارسا سرشو به سمت ماشين کناري کج کرد و
بود و موهاي خرمايشو از دوطرف شالش انداخته بود و با ارايش تکميلش داشت 

 لبخند ميزد نگاه کرد..
 دوباره سرشو چرخوند به سمت من...

يک نگاه تو چشام انداخت و گفت:بهتر ..من حوصله يک دختر بچه اي رو ندارم که 
خودش قرار کوه ميزاره و با پسرعموش تو اتاق حرف  به روابط نامزدش گير ميده و

 ميزنه..
با اينکه تن صداش پايين بود با اينکه رانندگي نميکرد..ولي باعث شد من اشک 

 بريزم..من به خاطر پارسا و حرف پارسا اشک بريزم..
اشکام يکي دوتا نبود..گذاشتم دوتاش جلوي پارسا بريزه..ولي بعد سرمو برگردوندم 

 ت شيشه..پنجره رو دادم باال و سرمو تکيه دادم بهش..به سم
 بريزين..خودتونو خالص کنيد..اگه ميتونيد عشق پارسا رو هم از من جدا کنيد...

 بريزيد.
 صداي دختر رو از ماشين کناري شنيدم:

 _اقا باهاش تموم کردي در خدمتيم..
 و دختر کناريش که با خنده ميگفت:

کن..قول ميديم از خجالت اون چشاي عسلي و لباي قرمز _يک نگاه هم به ما ب
 دربيايم..

حرفاي اونا و جواب ندادن پارسا و حتي کمي هم جلونبردن ماشين..گريمو بيشتر 
ميکرد..خدا رو شکر گريم بي صدا بود.فقط صورتمو خيس ميکرد..فقط هواي دلم 

ترا برامون بوق باروني بود..وقتي چراغ سبز شد و ما راه افتاديم و ماشين دخ
 زدن...چه حس مضخرفي داشتم..
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نزديک خونه اقاجون اينا بوديم..اشکمو با دسته روسريم پاک کردم..ايستاد و من 
بار...نه جواب 3بار..2بار..6سريع بدون حرف پياده شدم و رفتم زنگ خونشونو زدم...

 نميدادن..محکم به در کوبيدم ولي خبري نبود..ميخواستم درو بشکنم که:
 _برو اونور.

بدون نگاه به صاحب صدا که پارسا بود کنار رفتم و اون از گوشه ديوار رفت باال و 
 پريد توي خونه و با يک صداي بلند گفت:واي.
 رفتم سمت در و کوبيدم بهش و گفتم:چي شد!

 دروباز کرد و رفت کنار..خط نگاهشو دنبال کردم..
 و منم جيغي کشيدم
نو به شوک برده بود،ولي پارسا سريع به سمت خاله زيبا که نقش منظره ي روبه روم م

زمين شده بود رفت.خاله زيبا با يک دامن بلند مشکي و يک بلوز استين کوتاه 
مشکي ،با موهاي فندقي که سر ريشه هاي مشکيش دراومده بود روي زمين افتاده 

و عکسي در  بود..به طوري که پشتش به ديوار و سرش از روي شونش افتاده بود
بغلش بود که حدس ميزدم ماله اقاجون باشه..پارسا داشت از داخل ليواني که 

دستش بود روي صورت خاله اب ميريخت..با قدم هايي لرزون جلو رفتم ..اب ريختن 
 هاي پارسا نتيجه داد و خاله کم کم چشماشو باز کرد .

 پارسا گفت:برو يک ليوان اب قند بيار.
يدم و به سمت اشپزخونه رفتم..ليوان رو برداشتم و زير شير گرفتم و تقريبا از جام پر

پرش کردم و از روي قندون کابينت چند تا قند برداشتم و با چاقويي که دم دستم بود 
شروع به هم زدن کردم...و تند به حياط رفتم ..خاله زيبا چشاش نيمه باز بود...پارسا 

 و از اون خواست اب بخوره.دستشو پشت خاله زيبا گرفت و جلو اوردم 
من هنوز تو بهت بودم..و نميدونستم دقيقا بايد چيکار کنم...زانو زدم کنار پارسا .خاله 

 زيبا کمي از اب خورد و کم کم جون گرفت و گفت:
 _شما اينجا چيکار ميکنيد؟

 اشکام که در حال ريختن بود رو کنترل کردم و گفتم:
گوشي رو..ماهم نگران شديم...خاله پاشو ...پاشو _نه تلفن خونه جواب دادين نه 

 بريم درمونگاهي...بيمارستاني..پاش? ? خاله..
 يرن

 خاله زيبا دستي رو پيشونيش کشيد و گقت:فشارم افتاده بود.
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پارسا گفت:پس پاشين بريم خونه سعيد اقا و دست کرد داخل جيبشو و گلکسي شو 
 به سمتم گرفت و گفت :

 انم بگو ما با زيبا خانم ميام اونجا.._زنگ بزن زري خ
 خاله گفت:تيام!

 سربلند کردم و گفتم:بله؟
 _گريه نکن دختر..خاله ات که نمرده به عزاش بشيني..

 دوباره هق هق کردم و گفتم:نگين تورو خداو
 نگاهي به دستام و موبايل کردم و از روي زمين بلند شدم و شماره بابا رو گرفتم.

 بوق. 6
 له؟_ب

 _سالم بابا تيامم.
 _سالم چي شد؟

 صداي مامان از اون طرف ميومد که ميگفت:کيه؟تيامه؟پاسائه؟کي? ?؟
 گفتم:خاله زيبا بي هوش بود االن به هوش اومده داريم ميام اونجا.

 باشه االن حالش خوبه؟-
 نگاهي به خاله که مثل ديوار سفيد شده بود کردم و گفتم:اره.

 _پس فعال.
وشي رو قطع کردم و زير بازو خاله رو گرفتم و به سمت ماشين رفتيم و هردو عقب گ

 نشستبم..ميخواستم کنار خاله زيبا باشم...
بود..وارد شدبم..فرهاد و مرواريد زير االچيقي که  9وقتي رسيديم خونه عمو ساعت 

ز فت:هنوکنار باغچه بود نشسته بودند و هنوز باهم حرف ميزدند....پارسابا خنده گ
حرفاتون تموم نشده..هرکي جاي شما بود بچشم به دنيا اومده بود با اينهمه حرف 

 زدن
فرهاد بلد بلند خنديد ولي مرواريد از خجالت اب شد،وارد شديم..همه احوال خاله 
زيبا رو جويا شدن..شام مفصلي تدارک ديده بودند..از اينکه در خونه عمو اينا شام 

شتم..ياد شباي کودکيم افتادم..شبايي که مامان به خاطر ميخوردم احساس بدي دا
خريدن يک وسيله خونه کل حقوق ماه بابا رو خرج کرده بود..شام هر شبمون يا نون 

 وماست بود يا نون پنير..و شايد هيچي.چه شبا که تو رختخوابم گريه ميکردم..
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با رفتن و من با شام خورده شد و وقت رفتن..مامان و خاله زيبا و فرهاد و با با
 هفته ديگه.. بله برون بگيرن 3پارسا،قرار شد 

 خداحافظي کرديم و راهي خونه شديم..داخل ماشين شديم..
 وقتي رسيديم دِم خونه هنوز مامان اينا نيومده بودند..و من هم کليد نداشتم.

 پارسا گفت:صبح کي بيام دنبالت؟
 باتعجب نگاهش کردم و گفتم:چرا؟

 !_کوه ديگه
 خيره تو چشاي عسليش گفتم:مگه تو هم مياي؟

 _اره هوس کوه کردم
 _خب تو کوهتو برو منم با بهروز اينا ميرم..

 واي چه پرو شده بودم و اصال حواسم به ته دلم که ا زخداش بود پارسا بياد نبود.
 _منم دوست دارم با بهروز اينا )لحنش مثل من بود(بيام.

 ت کردن.تند گفتم:اونا منو دعو
 _ناهارم با خودم،شنيدم فرهاد هم نمياد.

 _تو از کجا ميدوني؟
 _بهش بگو پاي تلفن اروم تر حرف بزنه.

 _اره هوس کوه کردم
 _خب تو کوهتو برو منم با بهروز اينا ميرم..

 واي چه پرو شده بودم و اصال حواسم به ته دلم که ا زخداش بود پارسا بياد نبود.
 م با بهروز اينا )لحنش مثل من بود(بيام._منم دوست دار

 تند گفتم:اونا منو دعوت کردن.
 _ناهارم با خودم،شنيدم فرهاد هم نمياد.

 _تو از کجا ميدوني؟
 _بهش بگو پاي تلفن اروم تر حرف بزنه.

 همون موقع ماشين مامان اينا پديدار گشت
گرم بپوش،شب به  ميام دنبالت،حاظر باش،هوا سرده لباس 8پارسا گفت:ساعت 

 خير. 
 . خيلي محترمانه منو پرت کرد بيرون. 

 رفتم داخل خونه. و اولين کار دراوردن لباس و خزيدن داخل تختم بودد.. 
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 بي توجه به اطرفيانم. 
 بي توجه به ذوق فرهاد 

 بي توجه به افسردگي خاله 
 بي توجه به به بغض مامان. 

 طر حرف زدن با عمو سعيد درباره کار. بي توجه به خوشحالي بابا به خا
 خوبه حاال منو بي توجه بودم 

پاشدم ولي خيلي خوابم ميومد و به هر زوري شده  1طبق عادت هميشه ساعت 
 و نيم.  7سعي کردم بخوابم.الاقل تا 

چشم که باز کردم يادم افتاد پارسا ساعت مياد،از جام پريدم و حاضر شدم.و با صداي 
 يرون دويدم. بوق پارسا ب

يک شلوار لي پوشيده بودم يا يک پالتو سفيد که پارسا خريده بودم و کمرش يکم 
تنگ بود.اينبار يک مقنعه مشکي سرم کرده بودم..بيشتر شباهت داشتم به ادم هاي 

شلخته. و هر کس منو و با پارساي خوشتيپ اينطوري ميديد بي شک فکر ميکرد من 
 بود..سوار شدم و گفتم:سالم.  کارگر پارسام.هوا حسابي سرد
 _سالم!اين چه ريختيه دختر. 

اينه رو دادم پايين و مشغول مرتب کردن موهام شدم اونم راه افتاد.صورتم زيادي 
صبح..چه طوري به خودم حال و هوايي بدم..با ديدن يک  8بي روح بود..ساعت 

 داروخونه شبانه روزي باذوق گفتم:نگه دار. ..
 يخواي؟ _قرصي چيزي م

 _نه نگهدار. 
 کمي جلوتر از مغازه نگه داشت کيفم را برداشتم و گفتم:االن ميام. 

 و با دو رفتم داخل مغازه. 
 داروخونه باز بود ولي تنها يک خانمه اون پشت چشاشو بسته بود و نشسته بود. 

 تک سرفه اي کردم و گفتم:خانم؟! 
 بالود گفت:بله سريع چشماشو باز کرد و با همون لحن خوا

_يک َلِبال ميخواستم)يک چيزي شبيه رژ ولي ويتامينه لبه براي خشکي..بعضي هاش 
 بي رنگه بعضي هاش مثل رژ رنگ داره( 

 اونو حساب کردم و خواستم ِکِرم بخرم ولي با خودم گفتم حاال بعدا 
 و سريع از مغازه خارج شدم و رفتم سمت ماشين. 
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 راه افتاد.بازش کردم و روي لبام کشيدم يکم جون گرفتم.  پارسا بدون پرسيدن چيزي
 پارسا گفت:از اينا ميخواستي؟ 

 نگاهي بهش انداختم و گفتم:اره. 
 _اخه فکر کردم.. 

 و بقيه حرفشو خورد چرخيدم سمتش و گفتم:چي فکر کردي؟ 
 پارسا لبخند شيطوني زد و گفت :هيچي.. 

 کردم. فکرشو خوندم و مشتي حواله بازوش 
 بلند خنديد...مردونه ...پرجذبه...خنديد. 

 بدون نگاه به پاريا به صندلي تکيه دادم و گفتم:راه رو بلدي؟ 
 _اره. 

 _قبال اومدي؟ 
 _نه 

 _پس چطوري بلدي؟ 
 _زنگ زدم از فرهاد پرسيدم..ادرس دقيق داد. 

 يديم. پارسا پيچيد تو يک فرعي که در امتدادش به يک کوه بزرگ مي رس
 در پايين کوه ماشين را پارک کرد..اونجا ماشين هاي زيادي پارک بود. 

 چرخيدم به سمت پارسا و گفتم:گوشي تو ميدي يک زنگ به بهروز بزنم؟ 
 چپ چپ نگاهم کرد و موبايلشو بهم داد. 

 دست کردم داخل کيفم و شماره بهروز رو که روي يک برگه نوشته بودم دراوردم
 فتم با يک لحن سرد گفت:بله؟شمارشو گر

 _سالم
 _َبه تيام خانم..کجايي؟

 _دِم کوه شما؟
 _ماهم همينجا 

 _پس چرا نميبينمت
 _تو يک پرشياي نقره اي.

نگاهي به دور و برم کردم و با اشاره به پارسا گفتم پياده شه..گوشي رو قطع کردم و 
 و دستاي مردونه و بزرگ داشتم ميرفتم به سمت ماشينشون که دستم کشيده شد..

 پارسا در دستم قرار گرفت.
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 نگاهي بهش کردم و اون با بي توجهي به رفتارش گفت:کجان پس؟؟
 چشمم به ماشينشون خوردو به اون سمت رفتم..پارسا هنوز دستاش تو دستم بود..

 به شيشه زدم ،بهروز سرشو به سمتم چرخوند و با خنده پياده شد..
 ارسا خورد لبخندش ماسيد.ولي تا چشمش به پ

 زود گفتم:سالم
 بهروز خشک گفت:سالم.
 پارسا بي روح گفت:سالم

و دستشو به سمت بهروز گرفت..از حرکتش خوشم اومد..بهروز به من نگاهي کرد و 
 دست پارسا رو فشرد .

 گفتم:تنهايي؟
 بهروز به گروهي که همراهش بود اشاره کرد و گفت:نه بچه ها بياين.

 تا پسر بودند البته به غير من و پارسا.0دختر و  تا4
بهروز شروع کرد به معرفي به دختر کوتاه و تپل و سبزه اي که موهاي مشکي ِفرشو 

 کج توي صورتش ريخته بود ..نگاه کردم
صورت با نمکي داشت..لب ها و بيني کوچيک و چشاي قهوه اي سوخته..زودتر از 

 ر هستم.اينکه بهروز اسمشو بگه گفت:ژيا
 دستمو به سمتش گرفتم و گفتم:

 _خوشبختم.
اونقدر صميمي بود که منو کشيد توي بغلش و بوسيد تو همون لحظه احساس کردم 

 چه قدر دوست داشتني ..
 

بهروز به پسر ديگه که دقيقا کنار ژيار ايستاده بود و هيکل ورزيده و ورزشکاري داشت 
 نم.اشاره کرد و گفت:سپهر همسر ژيان خا

ژيار شروع کرد به جيغ جيغ و من متعجب نگاهش ميکردم...ژيار 
 گفت:بهروز...ژي...ارررررررررر? ?...رررر.

 بهروز خنديد و گفت:ميگم ديگه ژيان...
 گفتم:حاال ژيار يعني چي؟

 ژيار قيافه حق به جانبي گرفت و گفت:يعني زندگي.
 گفتم:چه اسم قشنگيه پس.
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 لند و خوش استيل با چشم هاي خاکستري ايستاده بود ..کنار سپهر يک پسر قد ب
لحظه اي خواستم ببينم چشماي عسلي پارسا قشنگ تره يا چشاي خاکستري اين 

 پسره..
به خاطر همين به هردوشون نگاه کردم ولي وار فتم..پارسا داشت با يکي از دخترا 

 ولي ماله پارسا شل..حرف ميزد..نگام ُسر خورد روي دستم..هنوز دستامون توهم بود 
 دستشو محکم گرفتم که باعث شد برگرده و بهم نگاه کنه.

 اخم اشکاري بهش کردم و چيزي نگفتم/
 چرخيدم به سمت بهروز اسنا..

 بهروز به چشم خاکستري اشاره کرد و گفت:کامران..پسر دايي ژيان..
 ژيار باز هم به سر و کول بهروز پريد و جيغ و داد کرد...

 م سالمي کردم و اون خيلي مردونه سر تکون داد....چه پرجذبه...ارو
کنار اقاي پرجذبه ..يک دختر سفيِدسفيد ايستاده بود که روي بينيشم کک مک 

 داشت..اماچه چشايي داشت..
 درشت،مشکي.

 لب هاي کوچيک و بيني صاف.چه عروسکي بود اين..قد بلند و خوش اندام..
 د و گفت:ايشونم سونيا خانم..بهروز به دخترک اشاره کر

 دختر لبخند شيريني زد و دست داد 
 بهروز خنديد و گفت:ميگم ديگه ژيان...

 گفتم:حاال ژيار يعني چي؟
 ژيار قيافه حق به جانبي گرفت و گفت:يعني زندگي.

 گفتم:چه اسم قشنگيه پس.
 ود ..ده بکنار سپهر يک پسر قد بلند و خوش استيل با چشم هاي خاکستري ايستا

لحظه اي خواستم ببينم چشماي عسلي پارسا قشنگ تره يا چشاي خاکستري اين 
 پسره..

به خاطر همين به هردوشون نگاه کردم ولي وار فتم..پارسا داشت با يکي از دخترا 
 حرف ميزد..نگام ُسر خورد روي دستم..هنوز دستامون توهم بود ولي ماله پارسا شل..

 باعث شد برگرده و بهم نگاه کنه. دستشو محکم گرفتم که
 اخم اشکاري بهش کردم و چيزي نگفتم/

 چرخيدم به سمت بهروز اسنا..
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 بهروز به چشم خاکستري اشاره کرد و گفت:کامران..پسر دايي ژيان..
 ژيار باز هم به سر و کول بهروز پريد و جيغ و داد کرد...

 اد....چه پرجذبه...اروم سالمي کردم و اون خيلي مردونه سر تکون د
کنار اقاي پرجذبه ..يک دختر سفيِدسفيد ايستاده بود که روي بينيشم کک مک 

 داشت..اماچه چشايي داشت..
 درشت،مشکي.

 لب هاي کوچيک و بيني صاف.چه عروسکي بود اين..قد بلند و خوش اندام..
 بهروز به دخترک اشاره کرد و گفت:ايشونم سونيا خانم..

 شيريني زد و دست داد دختر لبخند 
کنارش يک زن گندمي با چشم و ابروي مشکي ايستاده يود صورتش چيزه خاصي 

 نداشت..اسمش فرزانه بود و همراه نامزدش اومده بود ..
 و يک پسر ريزه ميزه کوتاِه سياه که قيافه جالبي نداشت به اسم شهنام .

 اون طرف دختري که با پارسا گرم گرم گرفته بود ...
بهروز دستشو برد پشت کمر دختره و اونو جلوي من اورد..دختره به اين رفتار بهروز 

 هيچ اعتراضي نکرد و چيزي نگفت .
 حاال ميتونستم صورت دختره رو بهتر ببينم ..

پوست گندمي و چشاي سگ دار مشکي با مژه هايي که به لطف ريمل برگشته 
 بودند..

 بلند بود و به لطف مانتوش خوش هيکل..بيني عروسکي و لبهاي قلوه اي.قد 
با غيض نگاهم ميکرد انگار داشت به وسيله دور ريختني نگاه ميکردچه قدر اون 

لحظه با اون همه نگاه احساس دلتنگي کردم..دست داد چه حس غريب تري بود 
 وقتي دست پارسا از دستم جدا شد .. و چه قدر وحشتناک وقتي بهروز گفت:

 ين طرف._تيام جان از ا
 پارسا نيم نگاهي هم به من نکرد...

همگي به راه افتاديم..بغض سختي به گلوم چنگ زد.در راه فقط ژيار و بهروزهم ديگه 
رو اذيت ميکردن که باعث ميشد همه بخندن..صداي پچ پچ پارسا و دختره هم 
 و ميومد و وقتي دختره ريز ريز ميخنديد قلبم اتش ميکشيد..من ساکت راه ميرفتم

قدم همراه دخترک از  3يا  2سنگ هايي که جلوي پام بودن رو شوت ميکردم،پارسا 
 من جلوتر بود..احساس کردم کسي کنارمه...سونيا بود.
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 لبخندي زد و و گفت:دوستين؟
 نگاهي بهش انداختم و گقتم:با کي؟
 _همون پسره ،و به پارسا اشاره کرد

 _نه نامزدمه.
 اال و گفت:نامزد واي...مگه چند سالته؟ابروهاشو بانمک انداخت ب

_67 
 سونيا بلد گفت:واقعا.

اونقدر صداش بلند بود که کامران چرخيد و نيم نگاهي بهش کرد و بعد به من نگاه 
 کرد

 گفتم:توچند سالته؟
 ساله. 20سالمه.. و خواهرم بهار  69_من فکر ميکردم از همه کوچيک ترم..من 

 _خواهرت چرا نيومد؟
نيا به دخترکي که همراه پارسا قدم برميداشت اشاره کرد و گفت:اوناهاش.ما سو
 ماهه به خاطر کار بابا اوميم مشهد..6

 با حسرت نگاهي به پارسا و بهار انداختم و گفتم:انگار همو ميشناست.
با صداي بهروز که گفت:موتوره بياين کنار.دست سونيا رو گرفتم و کشيدم به سمتم 

 داخل يافت با دست پارسا که داشت دست بهار رو ميکشيد..همون موقع ت
 سونيا گفت:معرفي نميکني؟

 _تيامم.
_تيام جان..من قبول دارم که تيام زيباست و دل هر پسري رو ميربايه ولي پارسا هم 

 زيباست و دل هر دختري رو..بهتره يک کاري بکني..بهتره زياد گرم نگيرن..
 بود خوشحال گفتم:چيکار کنم؟ از اينکه سونيا درکم کرده

 سونيا به سمت پارسا ُهلم داد و گقت:قلبشو بدزد تا ندزديدنش..
 لبخندي بهم زد ...لبخندش بهم انرژي داد و رفتم جلو..

 دستمو دور بازوي پارسا قفل کردم و گفتم:معرفي نميکني پارسا جان؟
 ارسا ميچرخيد..بهار به من نگاه نميکرد و نگاهش بين کوه هاي اطراف و پ

 پارسا گفت:يکي از دوستان دانشگاهي،البته از بچه هاي تهران
 لبخندي زدم و بهروز همون موقع گفت:بچه ها خسته شم بشينيم چطوره؟

 ژيار گفت:پيرزن....نون نخورده انگار.
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همه موافقت کردن و روي نيمکت ها نشستند..بهار ايستاده و منو پارسا و سونيا 
 ..پارسا خواست براي بهار بلند بشهنشسته بوديم

.. 
همه موافقت کردن و روي نيمکت ها نشستند..بهار ايستاده و منو پارسا و سونيا 

نشسته بوديم..پارسا خواست براي بهار بلند بشه که دم گوشش خوندم:اگه بلندشي 
ديگه هيچي.چون داشتم دِم گوشش حرف ميزدم و يک دفعگي برگشت..فاصلمون 

ود.تو چشام زل زد و گفت:هميشه از اين فاصله باهام حرف بزني گوش خيلي کم ب
 ميکنم.

 خودمو عقب کشيدم و گفتم:
 _تو از هر فاصله اي بايد گوش کني..

صداي خنده از نيمکت بغلي بلند شد و سريع بهروز از جاش پريد و سمت ما اومد و 
ط ايستاده بود و مسخره ژيار هم به دنبالش ..ولي ژيار کنار کشيد و بهروز همون وس

 بازي درمياورد..
باديدن موتوري که ميومد ترسيدم هيچ کس حواسش به موتور نبود ...و اينکه بهروز 
دقيقا مقابل موتور بود..موتوري هم مشغول صحبت با تلفنش بود..وقتي براي صدا 

 ابلندکردن بقيه نبود..موتور نزديک تر شد و من...و من اون لحظه به سرم زد و از ج
شدم و رفتم جلو و دست بهروز رو کشيدم و رفتم عقب..تقريبا پرت شدم عقب..کمرم 
خورد به فلز اهني نيمکت...و بهروز کل وزنش افتاد روي پام..موتور هم چرخي خورد 
ولي چيزي نشد..پارسا سريع جلو اومد و وحشيانه بهروز رو از روي پام بلند کرد و تو 

 چشام زل زد و گفت:چي شد؟
ميخواستم داد بزنم يعني نميبيني...ولي چيزي نگفتم و از درد اشکام سرازير 

 شد...پارسا گوشيشو دراورد و گفت:االن زنگ ميزنم اورژانس گريه نکن تيام...
و از من دور شد...سونيا کنارم زانو زد و بهروز در حالي که پاشو ميماليد باالي سرم 

 ايستاد..
 و گفت:گريه نکن دختر... سونيا سرمو توي بغلش گرفت

پارسا با يک ليوان اب باالي سرم ظاهر شد و بعد نشست کنارم...از اينکه االن اينجا 
بود خيلي خوشحال بودم..از اينکه ديشب فهميد ميخوام برم کوه...از وجودش از خدا 

 متشکر بودم..



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق فلفلی

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

2 2 4  

 

يه توروخدا گربا لحن ارومي گفت:تيامي...گريه نکن..گريه نکن االن مياد امبوالنس..
 نکن...

و دستمو گرفت توي دستش..از صدتامسکن برام بهتر بود ..ولي دردي که توي پام 
پيچيده بود عجيب بود احساس ميکردم پام شکسته..پشت کمرم فکر ميکنم 

استخواناش از جا دراومده..با صداي امبوالنس..پارسا از جاش بلند شد واز بقيه 
ا اومدن و منو و گذاشتن توي امبوالنس...سونيا خواست برن اون طرف...پرستار ه

 گفت:من همراهشون ميرم..
 پارسا جلو اومد و گفت:تيامي ميخواي من باهات بيام....

 اروم و با بغض خفه گفتم:نه سونيا هست..
پارسا گفت:پس بيمارستان ميام..ميرم ماشينو بردارم..پارسا رو ديدم که با دو ازم دور 

 ومد و با جيغ روبه سونيا گفت:تو کدوم گوري ميري؟ها؟ميشد..بهار جلو ا
 سونيا با اخم گفت:خودم به مامان اينا ميگم کجا رفتم...تو نيازي نيست..

 بقيه حرفشو خورد..درو بست ..درد پام زياد بود به حدي که ميخواستم جيغ بکشم..
ک د لحظه پيش با يبا رسيدن پارسا هم اونجا بود .پارسا اونجابود..پارسايي که تا چن

 دختر داشت حرف ميزد..پس هنوزواسش مهم بودم...
منو نشوند رو يک برانکارد و بردن تو...از پام حتي خونم داشت ميومد..دکتر پس از 

 معاينه گفت که بايد عکس بگيرن و منو بردن که عکس بگيرن..
.. 

ميومد..دکتر پس از منو نشوند رو يک برانکارد و بردن تو...از پام حتي خونم داشت 
معاينه گفت که بايد عکس بگيرن و منو بردن که عکس بگيرن..روي تخت دراز 

کشيده بودم..پام خيلي درد ميکردچشامو بسته بودم..هيچکس پيشم نبود...ساعت 
 ظهر ميبود. 62...66ياسد 

 يکم چرخيدم..اتاق تاريک بود و هيچکس داخل اتاق نبود..اروم گفتم:پارسا..
 ايي نيومد..هيچي...با بغضي خفه گفتم:پارسا..هيچ صد

مثل بچه اي شده بودم که از تنهايي ميترسيد و به کسي که از ته دل دوسش داشت 
نياز داشت..چشامو بستم و سعي کردم خودمو به اين تنهايي تحمل بدم..پرده ها 

 کشيده شده بود و اجازه نميداد نور داخل بشه...
اره گرم ميشد که در يکدفعگي باز شدد و يک زن تقريبا چشام داشت براي خواب دوب

 ميانسال وارد شد..روپوش سفيد و مقنعه مشکي..پرستار بود..مهربون گفت:سالم.
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 _سالم.
برق رو روشن کرد و جلو اومد و تو صورتم خيره شد...و با يک لحن مهربون 

 گفت:گريه کردي دختر جون؟
 _نتيجه چي شد؟

 فته اي تو کچ باشه...ه 2_پات شکسته بايد 
 هفته؟2_

دستامو گذاشتم روي پيشونيم که باز مهره هاي کمرم تير کشيد ..پرستار که از نگام 
 دوخت کجام درد ميکنه گفت:خداراشکر پشتت چيزي نشده..

 سرمو اروم تکون دادم...داشت به سمت در مي رفت که گفتم:ببخشيد..
 يخوام چي بگم...برگشت و نگاهم کرد ...انگار ميدونست م

 گفت:بله؟
 _اون اقايي که همراهم بودن رفتن؟

 خنديد و گفت:براي چي بايد فرشته کوچوليي مثل تورو ول کنه و بره...
 _پس کجاست؟

 _االن مياد همين دور و ورا بود..
با ديدن سايه اي روي زن فهميدم پارسا..زن کنار رفت و پارسا اومد تو..صورتش 

 م رفته بود بشوره..با يک لبخند دل نشين گفت:خوبي؟خيس بود فکر کن
 يکم ناز کردم و گفتم:نچ..

نشست روي صندلي کنارتخت و گفت:به خاطر بهروز پريدي وسط....به خاطر بهروز 
 پات شکست؟

 نگاهمو ازش گرفتم..گفت:اونقدر ارزش داشت؟به خاطر منم از اين کارا ميکني؟
 ثل بهروز احمق نيستي.لبخند کم جوني زدم و گفتم:تو م

هفته تو کچ 2خم شد روي صورتم و تو چشام خيره شد و گفت:پات بايد 
 باشه....ميتوني؟

 سرمو به عالمت اره تکون دادم و گفتم:به مامان اينا گفتي؟
 _نه حاال بعدا زنگ ميزنم..

 _سونيا کو؟
 _خونوادش مدام بهش زنگ ميزدن مجبور شد بره...

 اهرشو دوست داري؟مطمئن گفتم:تو خو
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پارسا اول با تعجب نگاهم کرد و بعد زد زير خنده،ولي من هنوز با جديت نگاهش 
 ميکردم..وقتي خندش تموم شد ،عصبي نگاهش کردم و گفتم:تموم شد؟

نوک بيني امو اروم فشار داد و گفت:حاال وقتي ميگن بچه اي نگو نه،يعني من با هر 
واي تيام اون فقط يکي از بچه هاي دانشگاه بود زني حرف بزنم يعني دوسش دارم...

 که دنبال کار بود..منم داشتم بهش راهنماييي ميدادم..
 با خودم گفتم:اره گرفتن دستشم براي راهنمايي بود..

 براي اينکه خودمو نبازم گفتم:اينا دليلي براي دوست داشتن نيست!
 وست داشتن تو هست؟پارسا پيشونيمو بوسيد و گفت:اين بوسه دليلي براي د

خيره تو چشاي هم شديم که همون موقع پرستار وارد شد....وايي پارسا..چه جمله 
غير واضحي گفتي ولي من درک کردم..واي پارسا چرا اينجوري،پرستار باالي سرم 

ساله که در  31يا  30ايستاده بود ..اين که اون زن ميانساله نيست..يک دختر تقريبا 
ابروهاي برنداشته ولي مداد کشيده..باديدن من ابروهاشو داد باال مرز ترشيدن بود..

 و گفت:انگار حالت خوبه!
 لبخند روي لبم خشک شد پارسا گفت:مشکليه مريضاتون حاشون خوب باشه؟

 پرستار بدون نگاه به من زل زد به پارسا و گفت:
ال يه کنن...معموخير....ولي فکر ميکردم به جاي اينکه بخندن بايد به درد پاشون گر

وقتي کسي پاش ميشکنه کل بيمارستان رو از درد رو سرش ميزاره...ولي اين خانم 
 راحت ميخنده..ممکنه مزاحم ديگر اتاقا بشه.

 ديگه رسما داشت چرت و پرت ميگفت.پامو برسي کرد و رفت بيرون ..
 پارسا گفت:چه پر حرف

 _ساعت چنده؟
و نيم..بهتره به مامانت اينا زنگ بزنم..ممکنه  6نگاهي به ساعت مچيش کرد و گفت:

 نگران بشن..
 از جا بلند شد و خواست بره بيرون که گفتم:بهروز نيومده؟

 _اومده...تو محوطه است..بگم بياد باال؟
ميخواستم ببينم بهروز تشکر ميکنه يا نه..يک نوع حس عقده اي بودن بهم دست 

 داده بود..
 گفتم:بگو بياد
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بار خودش 6اخم کوچيک کرد که من شک کردم اين خود درگيري نداره.. پارسا يک
 ميپرسه بگم بياد بعد اخم ميکنه...

چشامو بستم و مالحفه رو کشيدن روي صورتم..و جمله پارسا رو برق چشاشو مزه 
 مزه کردم:

 اين بوسه دليلي براي دوست داشتن تو هست؟
 ..و باز همون نسيم خنک هميشگي توي دلم پيچيد

 _سالم.
 سرمو بيرون اوردم و به بهروز که در قامت در ايستاده بود نگاه کردم و گفتم: سالم.

 _اجازه هست؟
 سعي کردم خودمو باال بکشم و گفتم:بياد داخل.

اومد داخل و نشست روي صندلي کنار تخت و گفت:ممنونم تيام،فکر نميکردم به 
 خاطرم همچين کاري بکني.

 اله تو خوبه؟خنديدم و گفتم:ح
سرشو به عالمت)اره(تکون داد و گفت:همه بچه ها اومده بودن حالتو بپرسن ولي 

 پارسا نذاشت..اون زيادي سخت..
 نذاشتم حرفشو ادامه بده و گفتم:اون نامزدمه بهروز.

بهروز ديگه در اين مورد چيزي نگفت ..مامان اينا اومدن بيماستان و عصر مرخص 
 ه ..فرهاد منو روي تخت نشوند و جامو درست کرد..شدم..با پاي گچ گرفت

هفته بايد اينا رو تخمل ميکردم..مامان قسم خورد ک ديگه اجازه 2تا عصا داشتم..2
نده برم کوه..و بابا هم کمي با پارسا سر سنگين شده بود چون اون منو مثال به دست 

 پارسا سپرده بود...
 ن کردم..هرکي تونست بگه؟بچه ها جوني من يک اشتباه بزرگ توي رما

 بايد بشينم از اول ويرايش کنم..
 

تا شب عزيز و عمو و عمه اومدن ديدنم و پارسا هم تا شب پيشم بود البته همش يا 
 تو هال بود يا اشپزخونه .

شب بود و هنگام خواب.چشام داشت بسته ميشد و فکر ميکردم پارسا رفته ولي در 
 ق و پارسا وارد شد..باز شد و نور افتاد توي اتا

 خسته نشست پايين تختم و گفت:هنوز نرفتي؟
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 _توقع داري با اين خوابالودگي برم؟تصادف ميکنم.
 _نکه اون روز که خوابت نميومد نزديک نبود تصادف کنيم.

 پارسا سرشو لبه ي تخت گذاشت و گفت:عصبيم کرده بودي.
 نم بايد عصبي ميشدم._پس اون روزا که تو با پريسا خانم حرف ميزدي م

 پارسا سرشو اورد باال و زل زد تو چشام و گفت:با مهدي چي ميگفتي؟
 سرمو تکون دادم و گفتم:هيچي.

پارسا بلند شد و نشست لبه ي تخت و گفت:به خاطر هيچي درو بستين...چي بهم 
 ميگفتين؟

 _درباره ي کوه و
ما ميخوايم با هم يک زندگي حرفمو قطع کرد و گفت :دروغ نگو..به من دروغ نگو..

 بسازيم.
تا کي اون سرم داد ميزد..تا کي اون از من توضيح ميخواست..اخمي کردم که 

ابروهام رفت توي هم و گفتم:زندگي بسازيم؟ما تا اخر ماه ديگه بايد از هم جدا 
شيم..نميخوام اين ضد و نقيض بودنتو...لحظه اي قربون صدقم بري و بعد سرم داد 

 ا بايد جدا شيم..بکشي..م
 پارسا حيرت زده نگاهم کرد و گفت:جدا بشيم؟

 _قرارمون که يادت نرفته..
ميخواستم الل بشم و بر خالف عاليقم حرفي نزنم...پارسا بلند شد و گفت:باشه جدا 

 ميشيم..فقط به خاطر تو
 ديگه حرفي نزد و از اتاق خارح شد و درو بست ...زير لب گفتم:نه پارسا.

پارسايي نبود که صدامو بشنوه...نه تيام گريه نکن ..اينم مثل بقيه دعواهاتون ولي 
 ميگذره ..لعنتي گريه نکن..بغضم عذابم ميداد.

به پام نگاه کردم ..شايد اگه سالم بود ميدويدم دنبال پارسا و خيره تو عسلي چشاش 
 ميشدم و گفتم:پارسا....نرو

م باز شد و حرفايي که از سر حرص بود نه ولي نه پام...نه غرورم اجازه داد.دهن
واقعيت رو گفتم...مامان برام شام اورد ولي نخوردم و زود خوابيدم..کل شنبه رو تو 

و نيم شب بود ...گشنم بود از  65اتاق خودمو حبس کردم و درس خوندم..ساعت 
ر دو3صبح تا اين ساعت فقط ناهار خورده بودم..کتابم توي دستام بود و خسته بودم
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کرده بودم..خودمو روي تخت دراز کردم که در باز شد و فرهاد خندون اومد تو و 
 گفت:خانم عليل چطوره؟

فقط نگاهش کردم که تلفن رو به سمتم گرفت و بلند گفت:مجنونه با ليلي کار 
داره...گوشي رو ازش گرفتم ...فرهاد خارج شدم..ميدونستم خودشه ولي به جاي 

 سالم گفتم:الو
 _سالم.

 _سالم...خوبي؟
 _بد نيستم..پاي تو چطوره؟

 _درد ميکنه.
 _چه قدر؟

 _کم.
 _قرص مسکن بخور.

 اروم و با فاصله حرف ميزديم..انگار هردومون حرفامونو مزه مزه ميکرديم..
 _خوردم اثر نکرده.

 _بخوابي خوب ميشه.
 _مامانم همينو ميگه.

 _امتحانو خوندي؟
 دور3_اره...

 
 رو گرفتي پس..با يک عالمه نفرين از طرف بقيه. 25و گفت:خنديد 

 نخنديدم و منتظر حرف بعديش شدم.گفت:امروز خوش گذشت؟
 ميخواسنم راستشو بگم و بگم:)امروز بدترين و کسل کننده ترين روز عمرم بود.

 ولي گفتم:بدک نبود..کاري داشتي؟
 _اره.

 _چي کار؟
 _ساعت چند ميري مدرسه؟

 اونجا باشيم. 8حانا بايد _تو امت
 و نيم ..دِم خونتونم. 7_باشه پس 

 خوشحال گفتم:چي ؟
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 _ميام دنبالت..با اون پا که نميتونه بري مدرسه...ميتوني؟
 _اخه خونه تو کجا خونه ما کجا...واقعا حاال

 _بله.
ميخواستم بگم خيلي دوست دارم ..تو بهترين ادم روي کره ي زميني ولي چيزي 

 م ..اومدم ازش تشکر کنم که صدايي ظريفي تو گوشي پيچيد:نگفت
 "پارسا جان..شام سرد ميشه ..

 قلبم جانم ..روحم ..تا مرز سکته پيش رفت و نزديک بود فرياد بکشم..
 پارسا که فکر کرد من صدارو نشنيدم گفت:کاري نداري؟

 من کاري ندارم ولي انگار تو پارسا کار زيادي داشت.
 کي بود..کي ميتونست باشه...چرا صدا برام غريب بود.. صاحب صدا

 _نه
تلفن رو قطع کردم و گذاشتم روز زمين و رفتم زير پتو..سعي داشتم از دست فکر هاي 

 مزاحم فرار کنم..ميخواستم فکر کنم توهم بوده ..و هيچ دختري نبوه.
+++ 

 م...صداي مامان تو گوشم پيچيد:تيام...صبحه پاشو...پاشو...تيا
 پتو رو کنار زدم و سرمو بيرون اوردم.

با کمک مامان لباسامو پوشيدم و به زور صبحونه خوردم..همه از خواب بيدار شده 
 بودن.فرهاد کمکم کرد تا سوار ماشين پارسا بشم..خشک گفتم:سالم

 با لحن شيريني و سر حالي گفت:سالم..تيام خانم..خوبي؟
نم ديشب دختر که براش شام درست کرده بود بودم منم جاي اون بودم شاد بودم..م

االن خيلي خوشحال و شاد بودم..دوباره صداي دختره پيچيد تو گوشم. و سوال پارسا 
 تکرار شد:خوبي؟

 نگاهي بهش انداختم و گفتم:نه اصال..
 _ديشب نذاشتي خداحافظي کنم.

 _کاراي مهم تري داشتي.
 م بابت جمعه ازت خداحافظي کنم..._چه چيزي مهم تر ازتو..تازه ميخواست

 _مهم نيست..
حرفي نزد و پيچيد داخل خيابون مدرسه و روبه روش ايستاد و گقت:ساعت چند 

 امتحان تموم ميشه؟
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 تلخ گفتم:معلوم نيست.
دستم رفت سمت دستگيره و خواستم بازش کنم که پارسا دست ديگمو گرفت و زل 

 و اون غرق سياهي چشام.زديم تو چشاي هم..من غرق عسلش شدم 
 گفت:تيام...چيزي شده؟

 دروباز کردم و گفتم:هيچي...هيچي.
خواستم پياده بشم که سريع پياده شد و اومد طرفم و کمکم کرد..عصاها زير بغلم بود 

 ولي بودن پارسا بهتر بود ..بهش تکيه ميکردم..
 دم ِدر گفتم:ميرم تو ديگه.
 _بزار از پله ها کمکت کنم.

 گه کسي ببينتت چي ميگي._ا 
 _شما بيا

از پله ها رفتيم باال و من رفتم داخل کالسم و پارسا سريع مدرسه را ترک کرد..باران و 
سوگل مثل هميشه در حال پچ پچ بودن خبري از شيدا نبود...قضيه شيدا تو ذهنم 

 مرور شد..کيف رو گذاشتم و گفتم:سالم.
 .هر دو سر بلند کردن وسوگل گفت:سالم

 باران :واه..پات چي شده؟
 سوگل چشمش تازه به پام خورد و گفت:چي شده تيام.
 قضيه رو براشون تعريف کردم و گفتم:از شيدا چه خبر؟
 قضيه رو براشون تعريف کردم و گفتم:از شيدا چه خبر؟

 باران گفت:مدرسشو عوض کرد.
 _وسط سال؟مگه ميشه؟

د با گوشي شاهين....زار زار اشک ميريخت و _باهزار بدبختي...پريشب به من زنگ ز
 ميگفت پشيمونه..ميگفت غلط کرده ولي مادر پدرش به حرفش توجه نميکنن.

 سوگل گفت:اصال نميتونم باور کنم.
 _منم/

همه سرجا ها نشستند و امتحان شروع شد...خيلي اسون بود به نظرم...البته درسشو 
امتحان تموم  66کرده بودن..ساعت در طول همون چند ماه باهامون زياد کار

شد..عصامو زدم زير بغلم و همراه باران از مدرسه خارج شديم..باران گفت:واقعا االن 
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که دارم فکر ميکنم ميفهمم حسام خوبيه منو خواسته که هي ميگفت به خونواده ها 
 بگيم...

 بــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــوق
ر زحمت چرخيدم و به پشتم نگاه کردم...باران باران چرخيد و منم به ه

 گفت:ِا...نامزدتون..
 و دستمو کشيد و رفتيم جلو هنوز از دست پارسا عصبي بودم..باران گفت:سالم.

 پارسا:سالم...شما بايد....بايد..
 باران :بارانم..

 _ببخشيد..باران خانم.
 باران خنديد و گفت:خواهش ميکنم..

 ان گرفت و به من خيره شد و گفت:سالم عرض شد..پارسا نگاه از بار
 همونطور که به خيابون نگاه ميکردم گفتم:سالم..

 _خوبي؟پات خوبه؟
 ميخواستم جلوي باران بگم:چند بار ميپرسي از صبح.

 _اره خوبه.
 پارسا :بشينين ديگه.

 روبه باران شدم و گفتم:بيا برسونيمت باران.
 _زحمت ميشه.

 :زحمت چيه..بشين بينم..باخنده گفتم
 _خودم ميرم..

به زور نشوندمش و خودمم نشستم..باران ادرس خونشونو داد و پارسا با راهنمايي 
 منو و باران شروع به راندن کرد.

 به سمت باران مايل نشسته بودم تا اونم بتونم ببينم..
 باران لبخند ظاهري زده بود.گفتم:حاال شيدا ميخواد چيکار کنه؟

 درس خوندن تو يک مدرسه معمولي و قبول شدن در يک رشته معمولي._
گفتم:شيدا تو همين مدرسه به اين خوبي بود درسش خوب نيود..اگه بره يک جاي 

 ديگه چي ميشه.
 باران گفت:اگه به ما ميگفت حداقل کمکش ميکرديم
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ول ومد فضبه نيمرخ پارسا نگاه کردم..معلوم بود به حرفامون گوش نميکنه..خوشم ا
 نبود.

 باران ادامه داد :ما براش مثل يک دوست واقعي نبوديم.
باران رو پياده کرديم و بعد از خداحافظي مفصل راه افتاد..به سمت خونه نميرفت..با 

 همون لحن سرد گفتم:کجا ميري؟
 _چند دقيقه هم براي شوهرت وقت نداري؟

م خونه من...ناهاري ميخوريم از لحنش خندم گرفت ولي چيزي نگفتم که گفت:ميري
 و

ديگه طاقت نياوردم و وسط حرفش گفتم:تو با هر کي ديشب شام خوردي با همون 
 بخور.

 پارسا سريع ماشين رو کنار پارک کرد و خيره به من شد و گفت:چي گفتي تيام؟
خيره شدم تو عسلي چشاش که ديگه برام استرس اور نبود.. و گفتم:ديشب با يک 

ميخوري و اون هبت ميگه شامت سرد نشه..حاال مياي دنبال من که باهم دختر شام 
 ناهار بخوريم...چند تا چندتا اقا پارسا.....رودل نکني.

 پارسا با عصبانيت سرم داد زد:ميفهمي چي داري ميگي؟
پام درد گرفت...احساس کردم استخوناش دارن کنده ميشن..چشامو از درد فشردم 

 قط بهار اومده بود پيشم..که پارسا گفت:ديشب ف
درد...اسم بهار....فرياد پارسا..همه چي دست به دست هم داده بود که اشک من در 

 بياد...زير لب گفتم:بهار!
سرزده اومد  65_گفته بودم که درباره کار ازم مشاوره ميخواد.اون شب ساعت 

بزنم به تو که هم زنگ  66خونه..منم که نميتونستم بيرونش کنم..ميخواستم تا قبل 
نخوابي...بهار به اصرار خودش از بيرون شام سفارش داد...واي تيام من اونجا همه 

 فکر و ذهنم پيش تو بود..
ايا راست ميگفت...دروغ ميگفت...اون منو دوست داشت؟..اون واقعا به فکر من 

 بود.
.به ودي..پاشو اروم از روي کچ فشردم که پارسا گفت:به خاطر اين باهام سرسنگين ب

 خاطر اين باهم قهر بوديم...
نگاهش نکردم وزل زدم به کچ پام..پارسا سرشو جلو اورد و گفت:تو حسوديم بلدي 

 بکني!
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و طبق عادت هميشه بينيمو فشرد...يک نگاه معمولي بهش انداختم که 
 گفت:تيام..دقت کردي ما يک روز بدون دعوا نميتونيم باهم باشيم..

 وئه.اروم گفتم:تقصير ت
دستمو گرفت تو دستش..چه قدر داغ بود...گفت:حاال مياي براي بخششم بريم ناهار 

 خونه ما بخوريم؟
 _اگه قول بدي ديگه تکرار نشه...

صورتشو اورد جلو و خواست بوسم کنه ...که صداي بوق ماشين پشتي اونو به 
 خونه... خودش اورد.جاي بدي ايستاده بود..ماشين رو روشن کرد و رفت به سمت

ارزو ميکردم که ملينا رو اونجا نبينم...از اينکه پارسا بدون اينکه ازش توضيح بخوام 
بهم توضيح داده بود...خوشحال بودم..پارسا ماشين را داخل پارکينگ پارک کرد و 

پياده شديم..کمکم کرد که سوار اسانسور شم..اونجا هم صاف نميتونستم بياستم..و 
 گرفته بود...پارسا زير بازوم رو 

وارد خونه شديم..اولين چيزي که منو به ُشک برد ديدن چيزي که روي ُاِپن اشپزخونه 
 بود.

وارد خونه شديم..اولين چيزي که منو به ُشک برد ديدن چيزي که روي ُاِپن اشپزخونه 
 بود.

 يک جا سيگاري...اونم ُپر
 _ماله کيه؟

 پارسا ُهل گفت:ماله..ماله بهار.
 وي مبل و گفتم:چرا ُهل شدي؟نشستم ر

 ريلکس گفت:نه بابا..
 پامو دراز کردم که پارسا گفت:چيزي ميخوري؟

 ذهنمو در گير جا سيگاري نکردم شايد من سخت ميگرفتم.گفتم:چي داري؟
 جلو اومد و نشست لبه ي مبل و گفت:يک چيز خوشمزه!

 با خوشحالي گفتم:چي؟
 مزه.صورتشو اورد جلو و گفت:يک بوس خوش
 با شيطنت گفتم:يکدونه که سيرم نميکنه..
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پارسا بينيشو گذاشت روي پيشونيم و گفت:من يک کاري ميکنم که سير سير 
بشي...و يکدونه روي پيشونيمو بوسيد..برق شيطنت پارسا منوهم وادار ميکرد چيزي 

 بگم:
 _اينکه گشنه ترم کرد.

و که پاش رفت روي پاي پارسا رفت عقب و خواست دوباره صورتشو بياره جل
 شکستم..از درد جيغ کشيدم:ايييييي پام.
 پارسا سريع عقب رفت و گقت:چي شد؟

 _هيچي فقط نزديک بود همون دوتا استخون که بهم وصلن هم جدا بشن.
 پارسا زير لب گفت:خدا نکنه

و صورتشو جلو اورد تا بوسم کنه که با کف دستم سينشو عقب دادم و گفتم:برو يک 
 زي بيار شکممونو سير کنه نه عشقمونوچي

 پارسا سريع رفت تلفن رو برداشت و گفت:چي سفارش بدم؟
 _خسته نشدي اينقدر غذاي اماده خوردي؟

 _خانمم که پاش شکسته چيکار کنم..
 نگاهي بهش کردم و گفتم:من ميگم تو درست کن..

رو مياورد جلو تا  شروع کرد به درست کردن غذا...فقط ميخنديدم..پارسا هر چيزي
 من بو کنم..نميتونست تشخيص بده..

ناهار رو گذاشت روي گاز تا اماده شه و خودش اومد کنارم..منم کتاب امتحان بعديم 
 تو دستم بود و داشتم ميخوندم..

 پارسا کنارم نشست وگفت:مامان اينا دلشون برات خيلي تنگ شده.
انم لبخندي زدم و گفتم:منم با ياداوري چهره بشاش و چشاي عسلي هستي خ

 همينطور.
 _بريم تهران؟

 با تعجب گفتم:تو امتحانا
 ؟

_تو که ماشاا...زرنگي...يک امتحان اسون..اصال درسشو خودم باهات کار 
 ميکنم..طفلکيا گناه دارن.

 نگاهي بهش انداختم و گفتم:حاال ببينيم..
 شنبه امتحان داري؟0..روزه ميريم.3يا 2_پس براي اخر هفته بليت ميگيرم..
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 _نه.
 _شنبه چي؟

 شنبمون خيلي سخته. 6_نه ولي امتحان 
 پارسا روي موهامو بوسه زدوگفت:براي تو که سخت و اسون نداره..

 خواست بلند بشه که گفتم:تو مگه کار و دانشگاه نداري؟
انشگاهم شنبه دوباره اغاز به کار ميکنيم..د2_شرکت چند روزي تعطيله از هفته ديگه 

 دارم. 8تا 4صبح کالس داشتم ..عصرم 
 دوباره اومد بلند بشه که با يک لحن کشداري گفتم:پارسا.

دوباره نشست و زل زد تو چشام و گفت:اگه بخواي هي صدام کني غذامون ميسوزه 
 ها.

 لبخندي زدم و بي خيال حرفي که ميخواستم بزنم گفتم:باشه..پس برو که نسوزه.
بي خيال حرفي که ميخواستم بزنم گفتم:باشه..پس برو که  لبخندي زدم و

نسوزه....پارسا رفت داخل اشپزخونه ومنم غرق درس شدم..نفهميدم په قد رگذشت 
 که پارسا صدام کرد..

 _تيام..ناهار.
عصامو برداشتم و لنگون لنگون رفتم به اشپزخونه.روي ُاِپن غذا رو چينده بود همراه 

 غذا .ساالد و ماست و خود 
 نشستم روي ثندلي و گفتم:به به عروس خانم چه کرده.

 پارساخنديد و گفت:بکشم.
 _پام شکسته ..دستم که نشکسته..ولي حاال چون اصرار ميکني.

 پارسا دوباره خنديد وغذا ريخت و گفت:همينجوري منو وديونه کردي..
خوردن غذا و خودمو به اون راه زدم که مثال صداشو نشنيدم و شروع کردم به 

 گفتم:چه کردي..ديگه وقتشه عروست کنم.
 پارسا اينبار نخنديد و خيره شد تو چشام و گفت:من تورو هيچ وقت از دست نميدم.

غذا که تموم شد..پارسا به اصرار گفت برم روي تخت دراز بکشم چون روي مبل 
نگاهي به سختم بود..خودشم رفت داخل هال و شروع کرد به درس خوندن..ازالي در 

 پارسا کردم که واقعا غرق درس بود.گفتم:پسر خرخون نديده بوديم که ديديدم.
پارسا صدامو نشنيد چون حتي سروش باال نياورد...منم که خيلي خوابم ميمومد ..پتو 

 رو تا زير چونم باال کشيدم و خوابيدم
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روشن  نميدونم ساعت چند بود که با صداي بسته شدن در بلند شدم...هوا هنوز
 بود..يک ورقه کنارم بود برش داشتم

 تيام جان..
 کالسم االن شروع ميشه..

 ميام.. 8ساعت 
 خوابيده بودي دلم نيومد بيدارت کنم...

 باشي که من بيام... 8ميتوني تا ساعت 
 ميتوني هم..
 بهتره باشي..

 پارسا)به نظرت کي ديگه به غير من برات نامه ميزاره(
ه اخرش خنديدم و از جام بلند شدم...و رفتم به دستشويي و صورتم رو با خوندن جمل

 شستم....
بودکه زنگ خونه به صدا 1نمازمو خوندم و نشستم پاي درس..ساعت حدود 

دراومد..با تصور اينکه شايد کالس پارسا کنسل شده و اون برگشته خونه رفتم دِم 
ز بين رفت و خشک به ملينا خيره در...درو باز کردم و لبخندم و روحيم و همه چيم ا

 شدم و گفتم:سالم
 _پارسا هست؟

 _کاريش دارين؟
 ملينا عصبي گفت:هست يا نه؟

 _نه ولي اگه کاري از دست من برمياد..ميتونم..
بسته سيگاري که ازم گرفتي رو 3حرفمو قطع کرد و گفت:ببين دختره....به پارسا بگو..

ي کردم که بهت دادم..بهش بگو حالش خراب بياد پس بده..بهش بگو ديشب مهربون
 شد ديگه پيش من نياد...

با همون پاي شکسته تکيم از ديوار جدا شد و سر خوردم روي زمين...ملينا خشمناک 
شب پرواز دارم..يا  65نگاهم کرد و گفت:بهش بگو من امروز برميگرم تهران..ساعت 

 تا روبياد بده..يا خودشونو.3پوله اون 
 و درو محکم بست.اشک هجوم برد به چشمم.. اينو گفت

 پارسا...سيگار....سيگاِرملينا. ...پارسا...بهار...شب...سيگار...
 چه کلمات وحشتناکي توي ذهنم وول ميخوردن
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بسته سيگار...حاِل بد پارسا...شب...بهار که 3پارسا...بهار...شب..شام...سيگار. ..ملينا..
 خواهرش به هرزگيش اعتراف کرد..

 سرمو گرفتم و خواستم جيغ بکشم..اين کارا يعني چي پارسا...
سرمو گرفتم و خواستم جيغ بکشم..اين کارا يعني چي پارسا...با خودم گفتم:اروم 

 تيام...انگار چيزي نشده..اگه چيزي شده بودپارسا بهت ميگفت..
 .سعيکتابمو برداشتم و رفتم داخل هال و يک ظرف ميوه برداشتم و مشغول شدم.

 ميکردم فکر کنم اتفاقي نيوفتاده.
 با صداي در سرمو دوباره داخل کتاب ..پارسا بلند گفت:سالم.

 زير چشمي نگاهش کردم..اروم تيام
 _سالم.

 _چه خبر؟
 _هيچي.

پارسا جزوچند هاشو روي ميز انداخت و به اتاق رفت..چند دقيقه گذشت و ازش 
 صدايي نيومد.

 _پارسا.
 _بله.
 سونيم يا با تاکسي برم؟_مير

 _حاال بودي!
 تا خودت برو بدتر بود.655لحنش از 

 _نه ديگه فقط زنگ بزن ماشين بياد.
 پارسا چيزي نگفت و زنگ زد.
 کمکم کرد سوار ماشين بشم...

_++ 
شنبه بود و منتظر بودم پارسا حرفي از بليت 4صبح هاي امتحان فقط همو ميديدم..

ستش بابت سيگار دلخور بودم ولي منتظر يک فرصت که ازش بزنه.با اينکه از د
 بپرسم..واقعا اون سيگار کشيده؟

 صبح حرفي نزد و من به اين حساب گذاشتم شايد هنوز بليت نگرفته ولي ظهر/.
 

 _سالم
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 _سالم..امتحانو خوب دادي؟
 _اره اسون بود..

 .حرفي نزد و راه افتاد نزديک خونه مابود که گفتم:پارسا.
 _هوم

 _هوم نه بله.
 نگاهي بهم کرد و گفت:"بله.

 _نگي چه پروامو؟
 _باشه چيه؟

 _تهران چي شد؟
پارسا نگاهي به من کرد و محکم به پيشونيش زد و گفت:واي پاک يادم رفت...هفته 

 ديگه که پاتم باز کني.

 _من عجله اي ندارم..
 _مامان اينا منتظر بودم..

 اد کالفه بود ..گفتم:پارسا.جلوي در خونمون ايست
 چرخيد و خيره شد بهم:بله.

 _من تو دست و پاتم؟
 _چي؟

 _من مزاحمتم...من زياديم.
 پارسا بدون اينکه بخنده يا اخم بکنه گفت:تو اينطور فکر ميکني.

_اره..صبحا با فرهاد ميرم نيازي نيست تو بياي..به کاراي دانشگاه برسي و شرکتت 
 بهتره.
 تت کردم._ناراح

 _نه ..فعال 
 از ماشين پياده شدم و لنگون لنگون به خونه رفتم..

امتحانا خيلي سخت بود..از اون روز به بعد صبحا بابا ميبردم مدرسه يا با فرهاد..با 
 پارسا نه حرفي زده بودم نه همو ديده بوديم..

ز مطب ميومديم شنبه بود و عصر با فرهاد رفتيم و گچ پام رو باز کردم..داشتيم ا4
 بيرون که گوشي فرهاد زنگ زد.

 فرهاد نگاهي به گوشيش کرد و گفت:پارساست.
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 _جواب بده.
 گوشي رو به سمت من گرفت و گفت:خب بيا تو جواب بده.

 _نه با تو کار داره.
 فرهاد وصل کرد.

 _بله
........._ 

 _ممنون رفته بوديم مطب براي باز کردن پاي تيام.
......._..... 

 _اره امروز بود.
.........._ 

 _ديگه نميخواستيم مزاحمت بشيم.
.............._ 

 _اره اينجاست گوشي.

 _اره اينجاست گوشي.
 خشک و بي روح گفتم:بله

 _سالم تيام خانم خوبي؟
 _سالم..خوبم..

 _ديگه تنها تنها گچ پاتو باز ميکني.
 _کاري داشتي؟

 بح بليت گرفتم..مياي؟ص 65_براي فردا ساعت 
 خيلي خوشحال شدم از اينکه ميخوام برم مسافرت..

 _حاال فکرامو بکنم.
 _تيامي...ناز نکن ديگه...پس صبح ميام دنبالت باشه؟

 _حاال ببينم..
 _پس خبر بده..

 _باشه.
 _کاري نداري؟

 _نه..
 _خداحافظو
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 قطع کردم و گوشي رو به فرهاد دادم..
 يد بابا اومده بود سوار ماشين شديم و سرمو تکيه دادم به شيشه.فرهاد با پرا

 فرهاد:تيام چيزي شده؟
اي کاش ميگفتم:اره برادرم...من موندم در شک...اينکه پارسا سيگار ميکشه؟..اينکه 
اونو و بهار فقط به خاطر کار باهم حرف زدن...اينکه پارسا به من راست ميگه..اينکه 

...و هزار تا چيزه ديگه..اينکه پارسا ميخواد منو طالق بده يا پارسا منو دوست داره
 اون حرفمو به عنوان يک شوخي فرض کرده..
 ولي تمام حرفهايم خالصه شد در:نه هيچي....

 اومدم بحثو عوض کنم.
 _خب چه خبر از مرواريد خانم.؟

 _هيچي خودت که ميدوني هفته ديگه بله برون و ميخوايم عقدم بکنيم.
 ديدم و واقعا خوشحال شدم و گفتم:مبارکه..به جمع مرغها خوش اومدي.خن

 _ولي تيام......تا قبل از عروسي شما ما عروسي نميگيريم.
 چرخيدم و خيره شدم به فرهاد

 _چي ميگي فرهاد؟تو که ميدوني.
 _يعني ميخواي بگي پارسا رو دوست نداري؟
ام شدم..فرهاد گفت:هروقت پارسا سرمو انداختم پايين و مشغول بازي با انگشت

 امادگيشو داره عروسي بگيريد.
تقريبا فرياد زدم:چي داري ميگي..من ميخوام درس بخونم..اونطوري بايد برم 

 مدارس بزرگساالن.
 _چه عيبي داره؟

 سال مثل همه زندگي کردم حاال برم بزرگساالن. 67_
 _به خاطر عشقتون.

د..اي کاش پارسا برام همه چي رو روشن ميکرد عشقي که داشت تبديل به شک ميش
 و منو داخل اين سردرگرمي نميذاشت.

هفته و خورده اي  6رسيديم دم ِخونه هنوز تو راه رفتم مشکل داشتم ولي بهتر از اون 
بودکه با يک عصا بايد راه ميرفتم..داخل خونه شدم..مامان نشسته بود روي مبل و 

 هم که هروز تقريبا خونه ما بود.داشت مجله ميخوند..خاله زيبا 
 _سالم
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 مامان نگاهي به من کرد و طبق عادت هميشه که سالم نميکرد گفت:پاتو باز کردي؟
 اروم پامو اوردم باال و گفتم:اره ايناهاش.

 مامان لبخند تلخي زد و گفت:برو چمدونتو جمع کن مادر.
 با تعجب گفتم:چرا؟

 ._پارسا که بهت گفته..براي تهران
 _مگه به شماهم گفته؟

 _اول از ما اجازه گرفت..
رفتم داخل اتاقم درو بستم مامان يک ساک برام گذاشته بود روي تخت..چي بايد 

ميذاشتم..چند دست لباس گذاشتم و همه ي کتاباي امتحانايي که مونده بود..وقتي 
 کارم تموم شد ..مامان براي ناهار صدام کرد.

 دند.همه سر سفره نشسته بو
 مامان :سينا کاِرت چي شد؟

_هيچي با کمک پارسا يک مغازه اي گرفتم و ميخوام مثل سعيد فرش فروشي راه 
 بندازم..

 روبه بابا گفتم:با کمک پارسا؟
 _اره..بيشتر کمک مالي رو اون کرد!

 لبخندي از اين همه وفاداريش زدم که خاله زيبا گفت:من ميخوام برم شهرستان
 چي ميگي زيبا؟مامان گفت:

 _خونه عمه زهرا اون شهرستانه تا اخرعمر که نميتونم پيش شما باشم.
 مامان گفت:من خواهرتم زيبا.

 زيبا :من تصميمو گرفتم.
دور 6بعداز ناهار هر کي بر سر کاري رفت...منم رفتم پاِي درس..اون روز کال کتابو 

و با ديدن فرهاد يک جيغ  کردم..با تکون هاي شديدي که ميخوردم چشاموباز کردم
 کوچيک زدم

 فرهاد :چيه چرا جيغ ميزني؟
 _مثل اجل معلق باال سرم واستادي که چي؟

 _پاشو پارسا منتظرته.

 _پاشو پارسا منتظرته.
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يکي از چشامو به زور باز کردم و نگاهي به فرهاد انداختم و دوباره فرو رفتم زير پتو و 
 گفتم:خوابم مياد. 

حرکت از روم برداشته شد و من با عصبانيت گفتم:پتومو بده پتو با يک 
 فرهاد....فرهاد خوابم مياد....سرده..بده. 

سرم داخل بالشت شده بود و وسط بالشت رفته بود داخل و دو طرفش از کنار 
صورتم زده بود بيرون..موهامم ريخته بود روي صورتم...خودمو تو بغلم جمع کردم و 

 گفتم:پتومو بده.. 
 صداي پارسا اومد که:پاشو خانم خوابالو..اينقدر غر نزن. 

 کامل چرخيدم به سمت پارسا و گفتم: ِا فکر کردم فرهاده.... 
 _سالمتونم که خوردين. 

 موي سرم رو از جلوي صورتم کنار زدم و سرجام کامل نشستم و گفتم:سالم. 
 صورتتو بشور.. بدو.. پارسا با يک خنده بازومو گرفت و بلندم کرد و گفت:برو 

 کال خواب از سرم پريد و رفتم به سمت دستشويي.. 
با ديدن چهره ي خودم در اينه وحشت کردم..موهاي مشکي بلندم از دو طرف به 

صورت نا مرتب دور صورتم ريخته شده بود.و صورتم هم سفيِدسفيد زير چشامم پف 
ستم و بيرون اومدم ...و به کرده بود..شبيه خون اشام ها شده بودم..صورتم را ش

 مامان اينا سالم کردم.. 
 مامان گفت:تيام....بيا صبحونت رو بخور..پارسا جان منتظرن.. 

پارسا که روي مبل کنار فرهاد بابا نشسته بود گفت:من خودم عجله اي ندارم ولي 
 پرواز ميپره. 

چايي رو رفتم نشستم پاي سفره و چند لقمه اي خوردم و تا خواستم ليوان 
بردارم..مامان دستمو کشيد و بلندم کرد و به اتاق بردم..با ناله گفتم:مامان هنوز پام 

 درد ميکنه! 
مامان يک مانتو قهوه اي که حالت چرم داشت و خيلي به نظر گرون و زيبا ميومد رو 

 بهم داد و گفت:اينو َتِنت کن. 
 _اين از کجا؟ 

 يدوارم تنگ نشده باشه.. _خيلي وقت پيش برات خريده بودم..ام
 _مامان من ميخوام سوار هواپيما بشم. 

 _اشکالي نداره که بدو تنت کن. 
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به اصرار مامان زيرش يک تي شرت نو پوشيدم و بعد اين لباس رو تنم کردم..کيپ 
 تنم بود يعني نميتونستم ُجم بخورم.. 

 جينمم پام کردم و يک شال زغالي روي سرم انداختم.. 
 م از اتاق ميرفتم بيرون که مامان گفت:کجا؟ داشت

 _دارم ميرم ديگه.. 
 _همينجوري؟ 

 نگاهي به خودم کردم و گفتم:مگه چشه؟ 
مامان منو نشوند روي تخت و با يک کيف برگشت...کيف لوازم ارايشي.....مامان 

مداد رو برداشت و گفت:ميخوام برات خط چشم بکشم..ياد بگير که اونجا هم براي 
 خودت بکشي. 

 _مامان مگه ميخوام برم عروسي؟ 
 _ميخواي بري خونه مادر شوهر.. 

خط چشم رو کشيد..ابروهام رو مرتب کرد و گفت که در يک وقت خوب ميريم 
ارايشگاه که تميزش کنه...خط چشم چشامو درشت و مشکي تر ميکرد...با يک ريمل 

 هم مژه هام زيباتر شدن.. 
واست خط لبم بکشه که مخالفت کردم..به چهرم توي اينه نگاه مامان برام رژزد و خ

 کردم..خيلي فرق کرده بودم...خيلي بهتر شده بودم...خيلي زيبا شده بودم.. 
در اتاق رو باز کردم ..پارسا به سمتم چرخيد و خيره شد تو چشام...جز جز صورتم را با 

 فقط زنگ بزنيد به اژانس. دقت نگاه ميکرد...از جا پريد و گفت:بريم که دير شد..
 فرهاد از اتاق اومد بيرون و گفت:ميرسونمتون. 

 خودشو خيلي خوشگل کرده بود و تيپ زده بود..اخي داداشم.. 
 مامان چپ چپ نگاهش کرد و گفت:خوبه خوبه؟کجا؟ 

 فرهاد گفت:گفته بودم که . 
 گه.. بابا هم از جا بلند شد و روبه مامان گفت:با مرواريد ميره دي

از مامان خداحافظي کرديم و مامان يک عالمه منو بوسيد و سفارش کرد بهم.سوار 
 پرايد شديم... 

 فرهاد:بشينين بدويين که دير شد. 
 من:فرهاد جان حاال در که نميره. 

 فرهاد از اينه به من نگاهي کرد و گفت:رو هوا ميدزدنش. 
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گرفت و با دست ديگه ساک رو ..از  جلوي فرودگاه پياده شديم...پارسا دست منو و
 فرهاد خداحافظي کرديم و ووارد فرودگاه شديم.. 

 پارسا زير گوشم زمزمه کرد:خوشگل بودي و من نميدونستم. 
 ُمشتي اروم حواله بازوش کردم و گفتم:چشم بصيرت ميخواد.. 

سوار هواپيما شديم...من کنار پنجره نشستم و پارسا وسط و کنارش يک مرد 
يگه..يادم نمياد اخرين باري که هواپيما سوار شدم کي بود...شايد خيلي زمان د

 پيش.. 
از پنجره به بيرون خيره بودم..ذوق و شوق اشکاري داشتم..شکالت ها رو پخش 

 کردم...چه مزه اي... 
کمربند رو بستيم...يک دفعه هواپيما به حرکت افتاد...دستم به دسته ي صندلي 

ترسيده بودم...هواپيما ازجاش کنده شد...دست پارسا روي دستم  چسبيده بود..کمي
قرار گرفت..دلم کنده شد ناگهاني و به اسمون رفت...ديگه طاقت از پنجره بيرون نگاه 
کردنم نداشتم...چشامو بستم ولي حالمو بدتر ميکرد..دست پارسا رو فشردم....پارسا 

 زير گوشم زمزمه کرد:حالت خوبه؟ 
 پارسا سرشو اورد جلوي صورتم و گفت:تيام...حالت خوبه؟ چيزي نگفتم..

 بازم چيزي نگفتم فقط سرمو به عالمت اره تکون دادم .. 
 وقتي هواپيما صاف شد...نگاهمو از پنجره به بيرون دوختم.. 

ميخواستم درباره ي...سيگار...جاسيگاري ُپر...بهار..ملينا..وهمه چي با پارسا صحبت 
م اومد بهتره اين سفر چند روزه رو به خودمون زهر نکنم..سرمو روي کنم..ولي به نظر

شونه ي پارسا گذاشتم..يک حس ارامش منتقل شد..ولي اگه پارساي من سيگاري 
 باشه چي؟ 

 از اول از پسرا و مردايي که سيگار ميکشيدن منتفر بودم.. 
ه داشت گرم نه پارسا سيگاري نبود..حتي در مواقع عصبانيت...چشامو بستم تاز
 ميشد که صداي پارسا مثل يک اهنگ ماليم تو گوشم پيچيد:تيام 

 بدون اينکه سرمو از روي شونه محکمش بردارم گفتم:بله. 
 _هنوزم ميخواي ازم جدا بشي؟ 

 نه..معلومه که نه..مگه من بميرم که از تو جدا بشم...
 سرمو بازهم از روي شونش برنداشتم و گفتم:تو چي؟

 رو با سوال جواب نميدن.._سوال 
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 _راستشو بگم يا دروغ؟
 _راست..ميخوام هميشه ازت راست بشنوم.

_من دلم نميخواد دالمون از هم جدا شه..وگرنه کنار هم بودن يا نبودنمون مهم 
 نيست..من ميخوام دالمون کنار هم باشه..فکرامون...خياالمون..هم? ? چيمون.

جدا شه..وگرنه کنار هم بودن يا نبودنمون مهم _من دلم نميخواد دالمون از هم 
 نيست..من ميخوام دالمون کنار هم باشه..فکرامون...خياالمون..هم? ? چيمون.

 
 پارسا گفت:تيام... 

وقتي اينطوري تيام صدام ميکرد روحم تا مرز خوشبختي پرواز ميکرد و وقتي چهره 
 ملينا ظاهر ميشد سقوط ميکرد.. 

 _بله. 
 ري؟ _دوسم دا

چرا من..چرا من اول به اين عشق اعتراف کنم..چرا من اول بگويم که عاشقانه 
 دوستت دارم.. 

 _اينبار نوبت توئه که بگي.. 
_صورتشو اورد جلوي صورتم..سرمو از روي شونش برداشتم و زل زدم به اون ظرف 

 عسل. 
 _من..از ته ِ تِه تِه قلبم و دلم...دوِست دارم تيام. 

 منو و محو کن از اين جهان هستي...خدايا منو و اين همه خوشبختي.. خدايا 
پارسا ادامه داد:دختري مثل تو واقعا نديده بودم...بيشتر موقع ها تو عصبانيت 
خودتو کنترل ميکردي...ساده بودي..مهربون بودي...بعضي کارات بچگونه بود 

 ولي..من ..دوِست دارم..حاال تو 
 وشوندم و گفتم:چه سخت شد. صورتم رو با دستام پ

پارسا خنديد و دستامو از روي صورتم برداشت و تو دستاش گرفت و گفت:چشات 
 خيلي خوشگل شده...ولي من صورت سادتتو بيشتر دوست دارم.. 

 لبخند کوچولويي زدم که پارسا گفت:چرا قرمز شدي؟ 
 چشامو بستم و گفتم:ميزاري اعتراف کنم! 

 هوم پارسا خنديد و گفت:
 با چشاي بسته گفتم:منم دوستت دارم.. 
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 پارسا تا اومد عکس العملي از خودش نشون بده صداي مهماندار اومد: 
 _اقا ميزتون رو بکشيد.. 

ناهار نبود يک چيزي مثل صبحونه بود..بدون حرف خورديم و بعدش اعالم کردن 
 کمربندهارو ببنديم.. 

 پارسا گفت:تيام. 
 _بله 

 ي تااخرش پيشم باشي _قول ميد
 _اين قول هارو معموال اقا پسرا ميدن نه دخترا.. 

 _روي من حساب کن. 
 _روي منم حساب کن 
 هردومون خنديدم .. 

 +++ 
 زنگ در رو زديم..پارسا ساک را روي زمين گذاشت و گفت:مثل اينکه نيستن. 

 _حاال چيکار کنيم.؟ 
 م رفت _منم کليد خونه خودمو نياوردم..ياد
 به ديوار تکيه دادم و گفتم:اي بابا. 

 پارسا بازومو کشيد و اوردم کنا رو گفت:لباست کثيف ميشه بيا اينور.
 _يک زنگ بزن بهشون 

 گوشي شو دراورد و شماره گرفت.. 
 _الو 
 .... 

 _سالم مامان کجايين شما؟ 
 ..._ 

 _دِم خونتون 
 ......_ 

 شما که ميدونستيد ما ميايم...  _خونه خاله چيکار ميکنيد
 ...._ 

 _بيايم خونه خاله؟ 
 دقيقه ديگه..  65پارسا نگاهي به من کرد و گفت:خيله خب..



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق فلفلی

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

2 4 8  

 

 من که نگام به خيابون بود نگاهش کردم و گفتم:چي شد؟ 
 _بريم خونه خاله هما. 

 _خونه خالت؟بريم اونجا براي چي؟ 
 ا بيا بريم. _من االن به مامان گفتم ميايم اونج

 عصباني گفتم:تو نبايد به من ميگفتي 
پارسانفسشو بيرون فرستاد و به سمت خيابون ميرفت ..ولي من از جام تکون 
 نخوردم..پارسا برگشت و عصبي نگام کرد و گفت:بيا بريم..حاال من چيکار کنم. 

 _من نميام خونه خالت 
ه خلوت بود..خيره شد تو پارسا اومد سمت من..ساکو انداخت روي زمين..کوچ

 چشام و گفت:اون وقت چرا؟ 
_حوصله خونه خاَلت رو ندارم..حوصله اون سپيده رواني رو ندارم..حتي حوصله 

 مامانت اينا رو هم ندارم.. 
 پارسا چونمو گرفت توي دستش و گفت:حوصله منم حتما نداري؟ 

ميخوام براي چند دقيقه _پارسا من ميخوام استراحت کنم..نميخوام بيام مهموني...ن
 ديگه هم نقش يک دختر خوب رو بازي کنم. 

 _پس تو نقش بازي ميکني و اين مهربوني تو خوِنت نيست.
 

 پارسا گفت:تيام... 
وقتي اينطوري تيام صدام ميکرد روحم تا مرز خوشبختي پرواز ميکرد و وقتي چهره 

 ملينا ظاهر ميشد سقوط ميکرد.. 
 _بله. 

 ي؟ _دوسم دار 
چرا من..چرا من اول به اين عشق اعتراف کنم..چرا من اول بگويم که عاشقانه 

 دوستت دارم.. 
 _اينبار نوبت توئه که بگي.. 

_صورتشو اورد جلوي صورتم..سرمو از روي شونش برداشتم و زل زدم به اون ظرف 
 عسل. 

 _من..از ته ِ تِه تِه قلبم و دلم...دوِست دارم تيام. 
 نو و محو کن از اين جهان هستي...خدايا منو و اين همه خوشبختي.. خدايا م
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پارسا ادامه داد:دختري مثل تو واقعا نديده بودم...بيشتر موقع ها تو عصبانيت 
خودتو کنترل ميکردي...ساده بودي..مهربون بودي...بعضي کارات بچگونه بود 

 ولي..من ..دوِست دارم..حاال تو 
 شوندم و گفتم:چه سخت شد. صورتم رو با دستام پو

پارسا خنديد و دستامو از روي صورتم برداشت و تو دستاش گرفت و گفت:چشات 
 خيلي خوشگل شده...ولي من صورت سادتتو بيشتر دوست دارم.. 

 لبخند کوچولويي زدم که پارسا گفت:چرا قرمز شدي؟ 
 چشامو بستم و گفتم:ميزاري اعتراف کنم! 

 وم پارسا خنديد و گفت:ه
 با چشاي بسته گفتم:منم دوستت دارم.. 

 پارسا تا اومد عکس العملي از خودش نشون بده صداي مهماندار اومد: 
 _اقا ميزتون رو بکشيد.. 

ناهار نبود يک چيزي مثل صبحونه بود..بدون حرف خورديم و بعدش اعالم کردن 
 کمربندهارو ببنديم.. 

 پارسا گفت:تيام. 
 _بله 

 تااخرش پيشم باشي  _قول ميدي
 _اين قول هارو معموال اقا پسرا ميدن نه دخترا.. 

 _روي من حساب کن. 
 _روي منم حساب کن 
 هردومون خنديدم .. 

 +++ 
 زنگ در رو زديم..پارسا ساک را روي زمين گذاشت و گفت:مثل اينکه نيستن. 

 _حاال چيکار کنيم.؟ 
 رفت  _منم کليد خونه خودمو نياوردم..يادم

 به ديوار تکيه دادم و گفتم:اي بابا. 
 پارسا بازومو کشيد و اوردم کنا رو گفت:لباست کثيف ميشه بيا اينور.

 _يک زنگ بزن بهشون 
 گوشي شو دراورد و شماره گرفت.. 
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 _الو 
 .... 

 _سالم مامان کجايين شما؟ 
 ..._ 

 _دِم خونتون 
 ......_ 

 شما که ميدونستيد ما ميايم... _خونه خاله چيکار ميکنيد 
 ...._ 

 _بيايم خونه خاله؟ 
 دقيقه ديگه..  65پارسا نگاهي به من کرد و گفت:خيله خب..

 من که نگام به خيابون بود نگاهش کردم و گفتم:چي شد؟ 
 _بريم خونه خاله هما. 

 _خونه خالت؟بريم اونجا براي چي؟ 
 بيا بريم.  _من االن به مامان گفتم ميايم اونجا

 عصباني گفتم:تو نبايد به من ميگفتي 
پارسانفسشو بيرون فرستاد و به سمت خيابون ميرفت ..ولي من از جام تکون 
 نخوردم..پارسا برگشت و عصبي نگام کرد و گفت:بيا بريم..حاال من چيکار کنم. 

 _من نميام خونه خالت 
خلوت بود..خيره شد تو  پارسا اومد سمت من..ساکو انداخت روي زمين..کوچه

 چشام و گفت:اون وقت چرا؟ 
_حوصله خونه خاَلت رو ندارم..حوصله اون سپيده رواني رو ندارم..حتي حوصله 

 مامانت اينا رو هم ندارم.. 
 پارسا چونمو گرفت توي دستش و گفت:حوصله منم حتما نداري؟ 

يخوام براي چند دقيقه _پارسا من ميخوام استراحت کنم..نميخوام بيام مهموني...نم
 ديگه هم نقش يک دختر خوب رو بازي کنم. 

 _پس تو نقش بازي ميکني و اين مهربوني تو خوِنت نيست.
_چرا هست..تو خون و رگ و کل وجودمه ولي بعضي موقع ها حوصله خودمم 

 ندارم...
 پارسا حرفامو نميفهميد و داد زد:بايد بامن بياي خونه خاله فهميدي؟
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 ه روي زمين افتاده بود رو برداشتم و گفتم:من حرف زور نميفهمم.ساکم ک
 بازومو کشيد و گفت:بامن مياي.

چنگ انداخته بود به دستم..االن لباسم پاره ميشد..دستم رو داشت فشار ميداد 
 ...دردم اومده بود.

 _ولم کن.
 انگشتاشو تو انگشتام قفل کرد وگفت:با من مياي.

تو دستم فرو ميشد...حالم داشت از خودم بهم ميخورد از اينکه و منوکشيد..ناخناش 
تا چند دقيقه پيش داشتيم از عشق و عاشقي حرف ميزديم..حاال به خاطر خستگي 

 سر هم فرياد ميزديم...
پارسا دستشو براي تاکسي تکون داد و با ايستادن يک ماشين تقريبا منو و هل داد 

وز توي دستم بود..دستم ميسوخت..بازوم داخل و خودش نشست کنارم ..دستش هن
ميسوخت..گلوم ميسوخت..خدا رو شکر هنوز مقاومت ميکردم و نميذاشتم اشک 

 هاي مزاحم بريزن.
 با صداي پارسا که به راننده گفت:همينجا.

ماشين ايستاد و من دوباره کشيده شدم بيرون..به خاطر الغريم بود يا به خاطر 
 م حالم از وضعيتم داشت بهم ميخورد..ضعيفيم نميدونم فقط ميدون

خونشون رو ميشناختم..پارسا زنگ رو زد ..دست پارسا کمي شل شد ولي باز ناخناشو 
 فرو کرد..اروم گفتم:ولم کن رواني.

در باز شد و ماهم داخل شديم..پارسا يا صدامو نشنيد يا خودشو به نشنيدن 
 به سمت ما اومد... زد..هستي خانم دوان دوان از ساختمون خارج شد و

لبخند ميزد و اشک تو چشاش بود...منو تو اغوش گرفت و گفت:تيام دخترم..خانمم 
 خوبي؟واي عزيزم..

دستم هنوز توي دست پارسا بود..فکر ميکردم خون تو دستم ساکنه..خواستم بکشم 
 بيرون که بازم ولم نکرد

 هستي جون رو بوسيدم و گفتم:سالم هستي جون..شما خوبيد؟
هستي خانم اشکاشو که روي صورتش جاري بودن رو پاک کرد و گفت:االن خوب 

 شدم دخترم...بيا بريم تو..بيا به قربونت بشم من..
 خواستم قدمي همراه هستي خانم جلو برم که کشيده شدم عقب....ديونه.

 پارسا :سالم عرض شد مادِرگرام.
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ا تويکي حرفي ندارم...قراربود هستي خانم چپ چپ پارسا رو نگاه کرد و گفت:من ب
 هفته پيش بياين.

 پارسا براي بوسيدن هستي خانم جلو اومد و گفت:ببخشيد ماماني.
 هستي خانم خودشو عقب نکشيد و لپ پسرشو بوسيد و گفت:پسره ي شيطون..

 هردوشون خنديدن ..ولي من احساس ميکردم کف دستم خوني شده..وحشي.
ديم...اقاشايان دِم در ايستاده بود..پدرانه بوسيدم..کنار اون دنبال هستي خانم راه افتا

مردي بود که نميشناختمش..قد بلند با چشم هايي مشکي...فرم صورتش شبيه اقا 
 شايان بود.

 _سالم..پژمان هستم.
 ِا..پس اين پژمانه.

 با تموم دردي که توي دستم بود گفتم:سالم..خيلي خوشحالم از ديدنتون.
 يک زن که احتمال ميدادم فريبا زن داداش پارسا باشه. کنار اوهم

 لبخند زيبايي روي صورتش بود و شونه هاي پسرش رو گرفته بود...
 _سالم فريبا خانم.

 _سالم تيام جان..واي که من چه قدر براي ديدن تو مشتاق بودم..خوبي شما؟
 _خيلي ممنونم مرسي.

ته بود و ارايش تکميلي کرده بوده .چه فريبا يک شال ابي کمرنگ روي سرش انداخ
 قيافه خواستني داشت..کنار اون ها هم ..خاله هما...سپيده و سامان...

با همه سالم و احوال پرسي کردم و ساکمون را داخل هال گذاشتيم و رفتيم روي مبل 
نفره با پارسا نشستيم و اون طرفمم فريبا خانم..باالخره 3ها نشستيم..رو يک مبل 

ا دستمو ول کرد..سوزش شديدي کف دستم بود..نگاهي بهش کردم..جاي پارس
ناخناش بود و زخم ايجاد کرده بود..همون موقع هما خانم با يک سيني چاي جلو 

اومد..تا اومدم بردارم که فريبا از کنارم با صداي بلند گفت:واه تيام جان دستت 
 خونيه!

م..از جاي رد ناخناي پارسا همه به سمتم چرخيدن و من به کف دستم خيره شد
 داشت خون ميومد...هستي خانم:واي..چي شده عزيز؟ و از جا بلند دش..

 منم بلند شدم و گقتم:هيچي ..فقط دستشويي کجاست که من بشورم..
 سامان از جا بلند شدو گفت:بياين بهتون نشون بدم..
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..سامان بهم نشون پاي پارسا رو از دستي محکم لگد کردم .و خشمگين نگاهش کردم
داد.رفتم داخل و دستمو گرفتم زير شير اب.... خونش بند نمومد..در رو باز 

 کردم.سامان هنوز اونحا بود.
 گفتم:ميشه يک دستمال بياريد.

 _بله بله حتما.
و بدو رفت و همراه جعبه دستمال برگشت و جعبه را به سمت من گرفت..يکي 

 برداشتم و روي زخم دستم گرفتم.
فريبا هم ناگهان همانجا ظاهر شد با چند تا چسب زخم و گفت:بيا عزيزم..بيا زخماتو 

 ببندم.
 _خيلي ببخشيد..

 چسب زخم ها رو چسبوند و گفت:چرا اينطوري شد؟
 _همينجوري

 _مگه ميشه تيام جان..به من بگو.
 _اخه دليل خاصي نداره..

 .فريبا که ديد هستي جون داره مياد گتف:اميدوارم
 هستي جون کنارم نشست و گفت:چي شده؟

 گفتم:يک زخم ساده است..
هستي جون:يک زخم ساده رواينقدر بستين..پاشو اينجا خوب نيست نشستي مادر 

 ..پاشو دخترم.
 بلند شدم و به هال رفتيم و دوباره کنار اون رواني نشستم.

 
 اقا شايان گفت:چيزي شد دخترم؟

 _نه..فقط يکم خون اومد.
 پارسادستمو گرفت توي دستش ونگاهي انداخت و گفت:به خاطر فشار من بود.

اروم با يک لبخندمصنوعي به بقيه زير گوِش پارسا گفتم:نه ازاسمون يک ادم وحشي 
 اومده دستم رواينطوري کرده.

 _من نميخواستم اينطوري بشه.
 _عمم بودم مثل وحشي هادستمو فشارميداد..

 کنارم وگفت:خب تيام خانم چه خبرا...شنيدم محصل هستيد.فريبا اومد دوباره 
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 تاازامتحانامون مونده.2_بله..
 _انشاا... به خوبي ميديد.

 _اميدوارم..شماچي؟
 _من که دارم حقوق ميخونم..البته باشوهر وبچه واين جورچيزايکم سخته.

 _سِرکارم ميرين؟
 مان ميگه نيازي نيست..._نه خيلي دوست دارم..ولي هم زماني ندارم..هم پژ

هستي خانم همون موقع همراه بايک صندلي مياد ..صندلي رو ميزاره وميخواد روش 
 بشينه که فريبا بلند ميشه و ميگه:اينجا بشينين مامان..

 _نه فريبا جان راحت باش.
 _تعارف کن که ندارم مامان بياين اينجا

 ي خانم خوب بودن؟هستي خانم روي مبل نشست وگفت:خب تيام جان..زر 
 _بله سالم رسوندن.
 _اقا سينا خوب بود؟

 _بله...
 _فرهادجان چطور؟از پارسا شنيدم که ايشونم داره سر وسامون ميگيره.

 _بله..بادختر عموم مرواريد..يادتون که هست؟
 _اره..دختر خيلي خوشگلي بود....عزيز خانم چطوره؟

 __ايشونم خوبه....پونه جون کجاست؟
بچم دانشگاه کالس داشت وقتي فهميد شما ميخواين بياين اينقدر ذوق زده شد که _

 نگو..حاالشب مياد..
يک لحظه سرمو چرخوندم سمت جمع که چشمم به پارسا و سپيده خورد...اينبار 

نبايد فقط از دور حرص ميخوردم..بايد جلوميرفتم...با گفتن ببخشيد رومو به سمت 
 اونا برگردوندم...

 ده نگاهي سرد به من انداخت وگفت:ميگفتي پارسا!سپي
 اين يعني اين دختررو ول کنه وبه بحثمون ادامه بده.

 پارسا گفت:اها...ديگه همين فعال اين گوشي ها روبورسه..البته قيمتاش باالست.
 سپيده:قيمتش برام مهم نيست..فقط خوب باشه!

 پارسا گفت:پس همونا که بهت گفتم.
 به من کرد وگفت:دست عروسکم چطوره؟ پارسا نگاهي
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 اقا پارسا من بااين حرفا خر نميشم..
 بدون توجه به پارسا روبه سپيده گفتم:ميخواي گوشي بخري سپيده جون؟

 _اره..گوشيم مدلش قديمي شده.
پارسا که از اينکه بهش بي توجه بودم چشاش اندازه کاسه شده بود..همون موقع 

 صدا خاله هما اومد:
 اهار امادست.ن

همه بلند شديم وبه سر ميز رفتيم...من کنارپارسا و کنارم فريبا..چه قدر فريبا 
 رودوست داشتم.

چه قدرمهربون بود ..سرناهارهمش بهم چيزي تعارف ميکرد..پارساهم همش بهم 
چيزيز تعارف ميکرد ولي من بهش اهميت نميدادم..ناهار که خورده شدهما خانم 

 ..ولي هستي خانم خستگس مارو بهونه کرد..اصرار کردبمونيم
 بعد از خداحافظي طوالتي با انها..سوار ماشين اقا شايان شديم و به خانه رفتيم.

وارد خانه که شديم.منتظر ديدن يک قصر بودم..با ان همه ثروت انها ديدن همچين 
ماشين داشت و 2خانه اي خيلي عجيب بود.يک حياط مستطيل که فقط جا پارک 

ک باغچه مستطيل شکل کنار ديوار..از ماشين که پياده شديم.ساکم را برداشتم که ي
 پارسا از دستم گرفت و گفت:ِبده من دستت زخم شده.

 اروم گفتم
 _زخم نشده زخميش کردي.

اقاشايان کليد انداخت و وارد شديم..يک راهرو نسبتا بزرگ بود که به امتداد ان که 
اتاق ها و روبه پذيرايي و اشپزخانه بود.هستي خانم ميرسيدي دست راست به سمت 

 گفت:
 _بچه ها شما بريد تو اتاق استراحت کنيد.

 پارسا زود گفت:چشم.
 و دست منو اروم گرفت و گفت:بيا تيام جان

 اي کوفِت تيام جان.
نفره که پتويي شکالتي روش 2در چوبي اتاقشو باز کرد.يک اتاق بزرگ ،يک تخت 

تاقش با کاغذ ديواري رنگ قهوه اي گرفته بود.يک کمد لباس هم توي بود..ديوار ا
 ديوار و يک در ديگه که نميدونم چي بود..يک کاناپه هم گوشه ي اتاق بود.
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پارسا ساکم را گذاشت و درو بست.ساکم را برداشتم و بردم گوشه اي از اتاق.شالم را 
 دراوردم و مشغول تا کردن شدم که پارسا گفت:

 دستت متاسفم..داشتي لجبازي ميکري_بابت 
 برگشتم و عصباني نگاهش کردم ولي دهنم باز نشد و چيزي نگفتم.

 _فکر نميکردم اينطوري بشه..ببخشيد تيام...خواِهـ
هنوز)ش(را نگفته بود که بلند شدم .دکمه هاي مانتويم باز بود ولي در نياورده 

يک پسر سيگاري مثل تو بعيد بودمش..جلو رفتم و زل زدم تو چشاش و گفتم:از 
 نيست.

 داد زد:سيگاري؟
 _بله..اون روز ملينا خانم گفتن که رفتي ازش سيگار بگيري..

 _براي بهار بود.
جلوتر رفتم و يقه ي لباسشو گرفتم و گفتم:براي هردوتون بود..مطمئني با سيگار 

ا بسته سيگار...چيکار ت3درباره ي کار حرف ميزدين؟تو...با اون دختره اشغال...تنها يا 
 ميکردين..ها؟خودت به من ميگي دروغ نگم اون وقت ...

يک قطره اشک روي گونم ريخت..پارسا به ديوار تکيه داده بود..يقه پيراهن مردونش 
رو کشيدم و گفتم:يک چيزي بگو..از من ميخواي راجع به عشق بگم..اون وقت شب 

 کشي و هزارکار ديگه.با يک دخترته هرزه تنها ميموني و سيگار مي
 دهنم براي گفتن کلمه بعدي بازنشده بود که مزه خون و داغي گونم رو حس کردم.

 به چشم هاي به خون نشسته پارسا خيره شدم ....صورتم هنوز ميسوخت..
 پشت انگشتاي کشيدم پارسا بود..فقط کمي بايد سرم را باال تر ميگرفتم..

 عسل تلخي. خيره شدم داخل چشماي عسليش...چه
 داشتم به سمت در ميرفتم که گفت:تو اتاق هم هست.

و به دري اشاره کرد..اروم به اون سمت رفتم..در را باز کردم...درو محکم بستم...از 
صداش خودم ترسيدم.شير اب رو باز کردم و دستم رو زيرش گرفتم و به عکس خودم 

 .به خاطر گفتن واقيعت..داخل اينه خيره شدم..به خاطر کار نکرده کتک خوردم.
توقع هر چيزي رو داشتم غير اينکار..خون از کنار لبم جاري شد...در عرض 

 ساعت..هم دستم رو زخم کرد هم کنار لبم....3
 شير اب باز بود..سرمو زيرش گرفتم..سرد بود...چه سرمايي..
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صورتم را زيرشستم و از دستشويي خارج شدم..قطرات اب روي صورتم ليز 
 وردن...ميخ

اول نگاهي به پارسا که روي تخت دراز کشيده بود و تنش برهنه بود کردم..چه 
هيکلي...چشاشو بسته بود و دستشو به صورت قائم روي پيشونيش گذاشته بود..به 

سمت ساکم رفتم و مانتوم رو دراوردم و گذاشتم روي ساک...هنوز بي هيچ هدفي 
 روي زمين نشسته بودم که پارساگفت:

 يام_ت
 نگاهش نکردم و اروم گفتم:بله.

 _يک لحظه مياي..
چيزي نگفتم و از جا بلند شدم و رفتم کنار تخت ايستادم و زل زدم تو چشاش..البته 

 خيلي هم چشامو کنترل ميکردم تا روي بدن خوش فرمش نره..
 اروم گفتم:بله.

مو دا کرد..نگاهمچ دستم رو گرفت و منو کنار تخت نشوند..بدنم با بدنش تماس پي
 به فرش دوختم و گفتم:چيه!؟

 دستمو ول کرد 
 _ميزاري توضيح بدم.

برگشتم به سمتش و خواستم چيزي بگم که دستاشو دور صورتم قاب کرد و گفت:بزار 
 ديگه.

 هم خندم گرفته بود هم عصبي بودم..دستاشو از دورصورتم جدا کردم و گفتم:بگو.
نِخ سيگار هم نکشيدم..اون شب بهار حالش خراب 6ال _من توي عمر با عزتم...تا حا

بود به بهونه کار اونده بود خونم..نميدنم ادرسمو از کجا اورده بود...به خدا نميدونم 
 تيام...

 من کشيد توي بغلش.
 سرمو گذاشتم روس سينه برهنش..قفسه سينش باال و پايين ميرفت...

ن مجرديم از اينکارا نميکردم که حاال بکنم..تو ادامه داد:باور کن...باور کن..من تو دورا
حاال ماله مني..ميخواستم بهت بگم..فرصت نشد..به خدا اگه رفتم از ملينا سيگار 

 بگيرم براي اون دختره بود..اون مست بود حالش خراب بود..خيلي خراب..
ب قسرمو اوردم باال و خيره شدم تو چشاش ..سرشو يکم جلو تر اورد..خواستم برم ع

 ولي بين بازوانش گير افتاده بودم....بين اغوشش.
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 پارسا گفت:هر چه قدر خواستي بزنمم..ولي ببخشمم تيام...
سرد نگاهش ميکردم..نه نشونه ي از عشق نه از عصبانيت شايد داشتم خام حرفاش 

 ميشدم...
پارسا دستشو پشت گردنم برد و سرمو چسبوند به سرش و گفت:من اگه تو نخواي 

 چ وقت ازت جدا نميشم..تازه فهميدم انتخاب مامان چه قدر درسته..هي
 سرمو جدا کردم ..زل زدن تو چشاشو بيشتر دوست داشتم و گفتم:پارسا..

 چشاش شيطون شد و گفت:جانم.
 _تو سپيده رو بيشتر از من دوست داري؟..

و...من ت نشپارسا اينبار منو کامل تو بغلش کشيد و گفت:وقتي ميگم بچه اي ناراح
 تو رو دوست ندارم عاشقتم..

 اينو گفت و بوسه اي به نوک بينيم زد..
 لبخند کم جوني زد و دستشو دور کمرم حلقه کرد و منو خوابوند کنارش..

 اروم گفتم:پارسا..پام
 _اوه ببخشيد...

بهش پشت کردم و اون از پشت بغلم کرد..سرشو توي گودي شونم گذاشت و 
 ت دارم تيام.گفت:خيلي دوسِ 

 خنديدم و چيزي نگفتم..صداش گوشم رو قلقلک ميداد..
 اروم گفت:تا حاال بغلت کرده بودم؟

 اروم گفتم:نچ.
 زير چونم رو بوسيد و دستاشو بيشتر دور کمرم فشرد.چه درد خوشايندي.

حاال هيچ شک و ُشبه اي در زندگيم نيست..ميدونستم پارسا سيگاري 
ا ديگه مشهد نيست...ميدونم بهار يک معتاد هرزه نيست..ميدونستم ملين

است...فقط يک چيز برام زياد روشن نيست اونم اينکه شيدا چرا به ما که دوستاشيم 
 نگفت...

دي بود...هفته ديگه بله برون فرهاد بود..همه خونه ي مرواريد اينا جمع  24
نبه هفته ش4ميشديم و خطبه ميخونديم..البنه صبحش ميرفتيم حرم...دقيقا 

 ديگه...چشامو بستم...
 يکم تکون خوردم که پارسا گفت:چه قدر ُوول ميخوري عزيزم.
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دستمو از پشت بردم وبردم توي موهاش...نفس هاي گرم پارسا به دستم ميخورد..به 
دسِت زخم شدم..به دستي که تا دقايق پيش روي خون لبم بود..نبايد ميزد..عقل من 

ميدونست...عجيب ميدونست..خيلي خسته اين عکس العمل رو مسخره 
 بودم..خودمو سپردم به دست روياها و خواب.

************ 
 _تيام....تيام پاشو

 غلتي زدم و پتو رو تاگردنم کشيدم باال..
 احساس کردم نشست روي تخت و مشغول تکون دادنم شد.

 ساعته پشت در منتظره توئه.3_تيام.پاشو پونه 
 زور باز کردم و به پارسا خيره شدم.. يکي از چشامو به

 ها...پاشو..نمازتم که قضا شد.. 7پارسا مردونه لبخند زد و گفت:ساعت 
 سر جام نيم خيز شدم راست ميگفت نمازم قضا شده بود.

 _چرا زودتر بيدارم نکردي..
 پارسا از لبه ي تخت بلند شد و گفت:

 .0_تواالن بيدار نميشي چه برسه به ساعت 
 تو رو کنار دادم و گفتم:گفتي کي اومده؟پ

 _گوشات سنگين شده ها!پونه اومده..خودشو تو هال هالک کرد پاشو
 بلند شدم و داخل اينه دستشويي صورتم رو چک کردم..

 همه چي خوب بود..فقط لبم و کنارش باد کرده بودند.
رو خوندم و صورتم شستم و وضو گرفتم و بيرون اومدم..گوشه ي اتاق نماز شبم 

موهامو شونه زدم و دِم اسبي باالي سرم بستم..اينجوري خيلي بهم ميومد..يک لباس 
 خوب هم پوشيدم و از اتاق خارج شدم..

کسي داخل هال نبود..دوباره به اتاق برگشتم..پارسا با گوشيش مشغول بود...يکم 
 نگاهش کردم ولي نفهميد.

 _پارسا.
 سرشو اورد باال و گفت:بله؟

 پونه که تو هال نيست؟_
 _احتماال تو اتاقشه.
 _اتاقش کجاست؟
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 با دست به سمت راست اشاره کرد و گفت:اينجا.
 چپ چپ نگاهش کردم به سمت اتاق پونه رفتم

 33قسمت 
صداي اهنگ ميومد.تقه اي به در زدم و بعد از چند لحظه سکوت،صداي پونه اومد 

 «بياتو»که گفت:
و داخلش سرک کشيدم.پونه روي تختي که دقيقا مقابل در بود در را کمي باز کردم 

 نشسته بود.
باديدن من سريع از جاش بلند شد و به سمت من اومد و گفت:سالم تيام...خوبي 

 عزيزم؟چه قدر خوشحالم از ديدنت و اومدنت.
و شروع کرد به بوسيدنم،لبخندي زدم و شونشو گرفتم و يکم عقب بودم و گفتم:واي 

 بينمت دختر!بزار ب
موهاي مشکي ِفر مشکي اش رو باالي سرش با کليپس بسته بود .چشم هاي مشکي 

درشتش رو خط چشم کشيده بود و ابروهاشو که حالت کمون توي صورتش راشت 
 رو قهوه اي کرده بود.

 نگاهي بهم کرد و گتف:چه خوشگل شدي....دلم برات خيلي تنگ شده بود.
 داداشت؟ خنديدم و گفتم:براي من يا

 _پارسا ارزش دلتنگ شدن داره اخه؟
 تو دلم گفتم:پارسا ارزش همه چي رو داره.

پونه دستمو کشيد و منو نشوند روي گوشه تخت.چشمم به گيتاري که روي تخت بود 
 خورد و گفتم:گيتار ميزني؟

 پونه دستي روي تارهاي گيتار کشيد که صدايي توليد کرد و گفت:اوهوم
 دوست داشتم بزنم ولي بلد نيستم._من هم خيلي 

پونه دستشو برداشت و گفت:کاري نداره که...حتما خودم بعدا بهت ياد ميدم..خب 
 چه خبرا؟

 _شما چه خبرا؟نميخواي عروس بشي خوشگل خانم..
 پونه لبخندي زد و چند تاِر موي فرشو دور انگشتش پيچيد و گفت:نه..هيچ وقت.

 اروم گفتم:براي چي؟
ل زد تو چشام و گفت:يکي با زندگيم کاري کرد که هر لحظه ارزوي مرگم و پونه ز 

 مرگش رو ميکنم.
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 پونه مکثي کرد و ادامه داد:
_تيام من هيچ خواهري نداشتم و فکر ميکردم با ازدواج پژمان يا پارسا زناشون مثل 

خواهرام ميشن..ولي فريبا با اينکه همسنيم ولي خيلي شوهري و پژمان رو ِول 
نميکنيم...من و اون اصال رابطه خوبي باهم نداريم.فقط براي حفظ ظاهر و اينکه 

پژمان ناراحت نشه باهم حرف ميزنيم.....تو هم که...مشهدي و هيچ وقت نيستي که 
 باهم درد و دل کنيم.

 پونه سرشو روي شونم گذاشت و گفت:من خيلي تنهام.
ي روي من مثل خواهِر نداشتت حساب اروم گفتم:پونه..من تورودارم..تو منو..ميتون

 کني...هر چي تِه ِدِلَت رو بگو.
پونه سرشو باال اورد و منو نگاه کرد وودستامو گرفت..دستاشو يک فشار اروم دادم و 

 گفتم:بگو/
 پونه سرشو انداخت پايين و گفت:

سالم بود با داداش دوستم تو دبيرستان دوست شدم..اون يک 61سال پيش وقتي 4
ايده ال بود...قد بلند ..زيبا ..مهربون و پولدار..ماهم پولدار بوديم ولي اونا خر پسر 

پول...اسمش برديا بود..من عاشقش بودم و ميپرستيدمش..هر وقت ميشد ميرفتم 
سال باهم 2ميديدمش..وقتي کسي خونمون نبود...وقتي مامان اينا مهموني بودند...

اد..اون اصرار ميکرد به لب دادن و اين دوست بوديم و هيچ اتفاقي بينمون نيوفت
جور چيزا ولي من فقط بغلش ميکردم..اون به من ميگفت که من يک ادم تعصبي ام 
در صورتي که من اينطوري نبودم..من عذاب وجدان ميگرفتم...اونقدر دِم گوشم اينو 

 خوند که اخرکارمون از لب دادن گذاشت.
مده بود که در اتاق وحشيانه باز شد و پارسا هنوز کلمه بعدي از دهن پونه بيرون نيو

داخل اومد...من با تعجب و پونه با ترس نگاه ميکرد..پارسا جلو اومد و عصباني 
 کوبيد توي گوش پونه.پونه از درد روي تخت افتاد.

 گفتم :چي شده؟
 و خواستم بلند بشم که پارسا محکم توي قفسه سينم کوبيد و منو نشوند سرجام..

پونه گفت:تو اون همه سال دوست پسر داشتي؟اون همه سالي که منو و بابا  و روبه
اينا برات تالش ميکرديم..؟تو اون همه سال با يک پسره احمق تر از خودت الو 

 ميترکوندي؟
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اينو گفت و يکي ديگه بر پشت پونه زد..پون رفت پشت من و باناله گفت:غلط 
 کردم...باور کن غلط کردم..

 براي دوباره زدن باال اورد که من جلوي پونه ايستادم و گفتم:نزن. پارسا دستشو
 پارسا با داد گفت:برو کنار بينم ميخوام تکليفشو مشخص کنم.

سال ازش بزرگتري چي ميگي؟اگه کسي بخواد تکليفشو مشخص کنه 0_تو فقط 
 باباشه.

 پونه با حالت زار زدن گفت"بابا بفهمه که منو ميکشه.
 د گفت:قبلش اگه من نکشمت..پارسا با دا

 پارسا صداشوکمي پايين اورد و گفت:ديگه باهم چيکار ميکردين؟
 منم نشستم کنار پونه و اون سرشو يکم باال اورد و گفت:هيچکار.

 پارسا گفت:راستشو بگو.
 _فقط همين بوسه.

ار ک پارسا گفت:لب دادن بوسه است؟منو تيام که اينهمه مدت باهم بوديم يک بار اين
 رو نکرديم که تو آشغال کردي!

چه دليلي داشت اينو به پونه بگه..چه دليلي داشت پونه از روابط ما خبر دار 
 بشه....پونه طوري نگام کرد که حالم از زندگيم بهم خورد.

پارسا دوباره خواست توي صورت پونه بکوبونه که من بلند شدم تا دستش رو بگيرم 
 بود و دست بزرگش روي صورتم فرود اومد...ولي سرعت عمل اون بيشتر 

 سوزش....داغي...خشم..حسايي که من داشتم در اون لحظه.
پارسا در طول يک روز تونسته بود دستم رو زخمي کنه..و دوبار توي گوشم 

 بزنه..دستم رو روي جايي که زده بود گذاشتم .
 پارسا که هنوز تو ُشک بود گفت:واي چي شد؟

ش گرفت...همونطور صاف توي بغلش بودم سرم روي سينش و منو توي بغل
بود.دستم روي گونم ..و اون دست ديگم پايين..پارسا روبه پونه گفت:االن ميام به 

حساب تو ميرسم..بايد همه چي رو براي من کامل توضيح بدي و همونطور که من تو 
رد مين که وابغلش بودم دستش رو روي کمرم گذاشت و به اتاق پارسا باز گشتيم..ه

 شديم..اولين قطره اشک از چشمم اومد.
خودمو ازش جدا کردم و رفتم لبه ي تخت..سرم را روي زانوهام گذاشتم و خواستم از 

 دردي که داشتم جيغ بزنم..
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 پارسا اومد کنارم روي تخت نشست خودمو کنار کشيدم.
 پارسا اروم و با لحن مهربوني گفت:ببخشيد .

 شيد گفتن اون نميتوست درد من رو خوب بکنه..نگاهش نکردم..ببخ
 پارسا خودشو نزديک تر کرد و گفت:نبايد جلوم ميومدي؟

 بار منو زدي!3بار عصباني شدي و هر 3_امروز 
 _به خدا نميخواستم جلوي پونه تورو بزنم.

 _فقط چون جلوي پونه بوديم.
و گفت:اگه قول بدم پارسا دستشو برد پشت گردنم و سرمو توي سينش فرود اورد 

 ديگه اين کار رو تکرار نکنم.
سرمو اوردم باال و خيره شدم تو چشاش و گفتم:چرا به اون گفتي که ما تا حاال همو 

 بوس نکرديم؟
 _حواسم نبود عصباني بودم...

 _هميشه تو اوج عصبانيت همه چيزاي خصوصي تو ميگي.
 _نه.

 يک لحن مهربوني گفت:برم پيِش پونه.اينو گفت و بوسه اي به موهام زد...و با 
 _اگه نميزنيش برو..اخه دستت خيلي سنگينه.

 پارسا بلند شد و گفت:بيرون نيا...باشه؟اگه مامان اينا صدات کردن مثال خوابي.
 _چرا؟
 _چرا؟

 _ميخوام سورپرايزشون کنم
 _سورپرايز براي چي؟

 _براشون کادو خريدم.
 شو روي دست گيره گذاشت.سرمو تکون دادم .پارسا دست

 _پارسا.
 چرخيد و گفت:بله.

 _فقط باهم حرف بزنيد؟
 خنديد و گفت:باشه
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يکي از کتابامو برداشتم و روي تخت دراز کشيدم و مشغول درس خوندن 
بود که  9شدم...نميدونم اين مامانش اينا چرا اينقدر ميخوابيدن..ساعت نزديک 

 ت با پونه حرف ميزد.ساعت داش2پارسا اومد پيشم..يعني 
 درو باز کرد و گفت:خسته شدي؟

 _نه.
 اومد کنار تخت نشست و گفت:بازم براي زدن متاسفم

و خم شد و گونم رو بوسيد..بازم همون نسيم خنک معروف توي دلم پيچيد..پارسا 
بهم قول داد که ديگه دست روم بلند نکنه..درکش سخت بود که اين قدر راحت منو 

 زد.
 :باورت ميشد تو عمرم تا حاال هيچ زني رو نزده بودم.پارسا

 _که با اومدن من اين تجربه رو کسب کردي
 _راستي تو براي مهموني فرهاد نميخواي لباس بخري

 _يک بله برون خودمونيه..
 _به هر حال بايد يک لباس خوشگل بپوشي....زِن من بايد بدرخشه....

مان اينا رفتن بيرون ..تو هم اين جا نشين بيا لبخندمو قورت دادم..پارسا گفت:ما
 بيرون يک چيزي بخور..پونه هم حالش االن بهتره.

 _چي بهش گفتي؟
 _اولش دعواش کردم و بعد چيزايي گفتم که بتونه پسر رو فراموش کنه.

 _پارسا 
 _بله.

 بله گفتناش از صد تا جانم گفتن برام بهتر بود.
 ت پسر داشتم بازم اول دعوام ميکني برام حرف ميزني؟_اگه تو بفهمي من قبال دوس

 _نه.
 _چيکار ميکني.

 _تيام....به شخصيت خوِب تو نميخوره اينطوري باشه.
_دختراي خوبم ميتونن دوست داشته باشن..ربطي به اين نداره...خيلي از دوستي ها 

 به ازدواج ختم شده.
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دونه بچه يا بدون بچه 6.بعدش با  پارسا:اره...خيلي هاش ولي به اينجا ختم نشده
مجبور شدن از هم طالق بگيرن.خيلي از دختر هاخوبن و گول پسرا رو ميخورن و بر 

 عکس.
 _من دوست پسر نداشتم که داري نصيحتم ميکني.

 _نصيحت نيست عزيزم..داريم باهم صحبت ميکنيم.
 _حاال تو فکر کن اگه من داشتم چيکار ميکردي

ز دستم کشيد و انداخت اونور و بهم حمله کرد..غلطي زدم ولي بغلم پارسا کتاب رو ا
 کرد و گفت:اونقدر بهت عشق ميورزيدم که فکر اون پسره از ذهنت بره .

 و بوسه اي به گونم زد..تو خوشي غرق شدم..واي پارسا.
 صداي بسته شدن در اومد و بعد صداي هستي خانم

 ريکه._بچه ها...کجايين؟چرا خونه اينقدر تا
 پارسا از روم بلند شد و گفت:پاشو بريم

و دست کرد داخل ساکش و دوتا جعبه کوچيک دراود..منم رژي زدم و لباسامو عوض 
 کردم و خارج شديم..

 هستي خانم با ديدنم گفت:صد ماشاا... چه عروسي دارم.
 از خجالت يا خوشحالي قرمز شدم

اقا شايان هم خريد هايي که دستش بود نشستيم روي مبل هاي ِکرمي که انجا بود...
 رو داخل اشپزخونه برد و پارسا کنار من روي مبل نشست.

اقا شايان کتشو دراورد و گذاشت روي لبه ي مبل و نشست و بلند گفت:پونه بابا...بيا 
 دخترم.

به يک ثانيه نرسيد که پونه از اتاقش خارج شد به باباش سالم کرد و اومد کنارم 
 تمو گرفت تو دستش.نشست و دس

 دستش يخ زده بود
هستي خانم داخل اشپزخونه رفت و بهعد از چند دقيقه همراه با اسپند اومد ودوِر 

 سرما ميگردوند و گفت:بزار بچرخونم عروسم چشم نخوره.
 پارسا گفت:مامان شما که خرافاتي نبودي

م خيره بود و هستي خانم وقتي داشت اسپند را باالي سر من ميگرداند عميق به
 ناگهان اسپند را به دست پونه داد و گفت:ِا لبت چي شده؟

 دستمو روي گوشه لبم که زخمي شده بود گذاشتم و گفتم:هيچي.
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 _هيچي زخمي شده؟
سرمو انداختم پايين و چيزي نگفتم...هستي خانم گفت:صبح که اومدي اينجوري 

 نبود...
 ارسا.و کمي سکوت کرد که اقا شايان بلند گفت:پ

 پارسا تند گفت:بله بابا.
 اقا شايان :چرا اينجوري شده صورتش؟

 گفتم:به پارسا ربطي نداره درو که باز کردم خورد تو صورتم.
 هستي خانم کنجکاوانه گفت:کدوم در؟

 _دِر دِر دستشويي.
 هستي خانم لبخند تلخي زد و اسپند رو از پونه گرفت وگفت:مواصب باش دخترم

 _چشم..
 ستي خانم اسپند رو باالي سِر همه چرخوند..پارسا اروم زير گوشم گفت:ممنون.ه

لبخندي زدم که هستي خانم نشست سِر جاش و گفت:خب ما رو بله برون دعوت 
 نميکني؟

 _اي واي.مامانم بهم گفته بود يادم رفت..حتما بايد بياين...يک بليت بگيرين.
 _شوخي کردم.

 رد و گفت :حتما بياين وگرنه ناراحت ميشه._ولي مامان خيلي اصرار ک
 هستي خانم نگاهي به اقا شايان کرد و گفت:بريم شايان؟

 شايان:هر چي خانم امر کنه...
صحبت به همه جا کشيده شد و بعدش هستي خانم زنگ زد از بيرون غذا بيارن و 

 بخوريم...
لي خوشحال شدن..و يک پارسا کادو رو به هستي خانم و اقا شايان داد و اوناهم خي

 عالمه تشکر کردن
 بعدش هر کي به اتاقش رفت..پارسا گفت:ممنون تيامي.

خنديدم و گوشه ي تخت نشستم.ولي پارسا دراز کشيد و دستاشو از پشت دور کمرم 
 حلقه کرد و منو از پشت کشيد تو بغلش و اروم زير گوشم گفت:تيام

 قلبش را به اتش بکشد.من بلد نبودم مثل اون )بله ( اي بگم که 
 _جانم.

 موهام روي صورتش بود و لباش دقيقا پشت گردنم.
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_اون روز که بامامان اينا تلفني حرف ميزدم هم امروز ميگفتن که بهتره عروسي رو 
 زودتر بگيريم

 
 سريع از جا پريدم و گفتم:چي؟

من منصرف  پارسا تو چشام خيره شد و گفت:عروسي بگيريم نکنه تو از ازدواج با
 شدي؟

 _االن؟االن خيلي زوده...براي من براي تو..قرار ما بود بعد کنکور.
 _االن االن که نگفتم حاال در تعطيالت عيد..

کامال اخم کرده بودم و گفتم:حرفشم نزن من تا وقتي نتايج کنکورم نياد عروسي 
 نميگيرم.

 نامزديمون گذشته؟ماه از  2پارسا گفت:تا کي بايد صبر کنم..االن تقريبا 
 دستمو توي هواي تکون ميدادم:

سال..حاال تو ميخواي من 6سال تو عقد ميمونن حداقل  4يا 3_اين خيلي کمه..همه 
 سالگي عروسي کنم..اين سِن خيلي کميه براي يک دختر..خيلي کم. 67تو سن 

پارسا دستشو روي شقيقه هاش گذاشت و گفت:حاال چي ميشه عروسي بگيريم 
 م سِر خونه زندگيمون و تو درس بخوني؟وبري

_عقدمون اسمت نرفت توي شناسنامم ولي براي عروسي حتما بايد بره..اينطوري 
ساِل ديگه که مهم ترين ساله دبيرستان خوب ثبت نامم نميکنن...تنها اين مشکل 

 نيست و هزار تا مشکل ديگه هم هست.
از دست دادن که تو رو از دست  _تو دانش اموز خوبي هستي...اونا مگه عقلشون رو

 بدن.
 _پارسا تو درک نميکني من االن نميتونم ازدواج کنم

 _مگه ما ميخوايم فرداي عروسيمون بچه دار بشيم که ميگي نميتونيم ازدواج کنيم.
 _از تو بعيد نيست.

 پارس با صداي بلند گفت:پس خانم به من اعتماد نداره.
ي تخت...و خودش مثل مار روم چنبره زد و گفت: من دستمو کشيد و منو خوابوند رو

 همين االن ميتونم اون چيزي که ازش ميترسي رو سرت بيارم..
نفسم باال نميومد..اونقدر حالم بد بود و از هر حرکت پارسا ميترسيدم که رنگ 

 چشاشو نميتونستم تشخيص بدم..
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 ساله نباشي؟ 67با صداي بلندي گفت:ميخواي ديگه يک دختر 
 ساله باشي؟ 67صداشو پايين اورد و سرش رو جلو اورد و گفت:ميخواي يک زِن 

دستم رو روي قفسه سينش گذاشتم و خواستم هلش بدم عقب که مقاومت کرد و 
 سرش رو جلو تر اورد..

 اروم گفتم:پارسا.
 اشکم داشت درميومد....

ريبا بهم ميکرد که ديگه تق پارسا نه تنها از روم بلند نميشد بلکه فاصلش رو کم و کم تر
 چسبيده بوديم..

 اب دهنم رو به سختي قورت دادم و گفتم:اگه دوسم داري بهم دست نزن.
پارسا يکدفعگي از روم بلند شد و به سمت در اتاق رفت و اونو قفل کرد و برق رو 
 خاموش کرد و اومد لبه ي تخت نشست و بي توجه به من با فاصله دراز کشيد..

 کشيدم روم...ميخواستم هق هق نکنم ولي نميشد.. پتو رو
 

پارسا اروم گفت:تيام..من هيچ کاري با تو نداشتم..اونقدر دوست دارم که کاري بهت 
نداشته باشم..نه به خاطر اينکه يک دبيرستاني هستي..نه به خاطر اينکه کم سني 

 باشي.بلکه چون دوست دارم و نميخوام کاري انجام بدم که دوست نداشته 
اروم غلط زدم به سمتش و نگاهش کردم..پارسا اروم گفت:خواستم بهت بگم..ميتونم 

 بهت دست درازي کنم ولي نميکنم.
 خفه گفتم:سرم منت ميذازي...مرد بودنت روبه رخم ميکشي يا زن بودنم رو؟.

 پارسا دستامو که يخ کرده بود از زير پتو گرفت..دستاي او داغ بود داِغ داغِ 
 م گفت:اين که دنيامي رو به رخت ميکشم..که خودت حسودي کني به خودتارو

 اروم گفت:اين که دنيامي رو به رخت ميکشم..که خودت حسودي کني به خودت.
پارساي من کاشکي همون اولش ميگفتي که اين فقط يک مانور بود تا من نترسم..تا 

هزار تا حس ديگه که  من لحظه اي رنگ چشاتو از يادنبرم..تا قبلم نريزه و تا
 نميدونستم چيه..

 ..پارسا فشار ارومي به دستم داد و گفت:خوابيدي؟
نخوابيده بودم و بيدار بيدار بودم..فقط چشام بسته بود....ولي چيزي نگفتم..حرفي 

 نزدم و گذاشتم فکر کنه خوابيدم..اروم دستمو بوسيد و گفت:شب به خير
 نگفت ...و روشو کرد اونطرف....ديگه هيچي 
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 صبح با صداي دخترونه اي بيدار شدم.
 _عروسم اينقده خوابالو...پاشو دخمل خوب

 و بعد نوازشي رو روي صورتم حس کردم.چشام رو باز کردم که نگاهم افتاد روي پونه.
 _سالم.

 پونه سريع گفت:سالم...ساعت خواب.
گاه ميکردم...به شونم زد و پتو رو کنار دادم...و نشستم سر جان و خوابا لو پونه رو ن

 گفت:چشاتو واسم خمار نکن.
پونه هم اول صبحي ديوانه شده بود..از جا بلند شدم و به دستشويي رفتم و صورتم 

 رو شستم.. و همونطور که خشکش ميکردم گفتم:مامانت اينا کوشن؟
 _بابا رفت بيرون..مامان هم تو اشپزخونه است..

 _پارسا کجاست؟
 بيرون..._اونم رفته 

 نگاهي به خودم توي اينه کردم و گفتم:کجا؟؟
 _نميدونم..خيلي اخالقش از ديروز با من خوبه که حاال بازپرسيشم بکنم.

 ُبِرسم رو از داخل کيفم برداشتم و مشغول شونه کردن موهام شدم...
 پونه گفت:موهات نريزه که پارسا بدش مياد..

 بدش مياد؟از چي بدش ميادباتعجب به پونه نگاه کردم و گفتم:
 _اينکه مو روي زمين ريخته باشه.

 _موهاي من ريزش نداره.
 _ميدونم عزيزم ولي يک تاِر موهم بيوفته بدش مياد

 اروم گفتم:چه وسواسي.
 صداي هستي خانم از داخل اشپزخونه ميومد که ميگفت:دخترا صبحونه.

 پونه بلند شد و گفت:اومديم و از اتاق خارج شد.
يک تي شرت سفيد که روش گنده عکس يک قلب کشيده بود و داخلش با يک خط 
ناخوانايي نوشته بود)الو(پوشيدم و از اتاق خارج شدم..يک ميز مفصل صبحونه در 

 اشپزخونه بود..
 _سالم صبح بخير.

 هستي خانم چرخي زد و گفت:سالم دخترم صبح به خير..خوب خوابيدي؟
 _بله ممنون.
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 ر..ديشب که زياد شام نخوردي_بشين بخو
 _چرا باور کنيد داشتم ميترکيدم...

 نشستيم سِرمسز و مشغول خوردن شديم که هستي خانم گفت:تيام جان!
 _جان

_دخترم،من به پارسا گفتم.به تو هم ميگم،بهتره عروسيتون رو زودتر بگيريد.نميخوام 
دگيم دخالت ميکنه.ولي با خودت فکر کني که چه مادر شوهري داري هست که تو زن

 عزيزم من ميخوام زودتر عروسي تون رو ببينيم.
ياد حرفهاي پارسا درباره مريضي هستي جون افتادم.دقيقا يادم نيست چي گفت 

 فقط يادمه گفت زياد نميتونه زنده بمونه.
 پونه گفت:مامان براي چي داري گريه ميکني؟چي شده؟

شدش نگاه کردم..انگار پونه از مسئله خبري سرمو اوردم باال و به چشم هاي قرمز 
 نداشت.هستي خانم گفت:نه دخترم چيزي نيست.

 و از جا بلند شد و گفت:من اال ميام.
 پونه دستمو گرفت و گفت:چي شده؟

 _بهتره از خود هستي جون بپرسي.
سال کوچکترم و بالعکس 3طرز رفتار و حرف زدن من نشون نميداد که من از پونه 

يداد من از اون بزرگترم..ديگه حرفي از عروسي نشد بعد از خوردن نشان م
صبحانه.يک گپ خودموني زديم و هستي جون يکم از خاطرات کوچيکي پارسا و 

پونه گفت..اينکه پونه عاشق ارايشگري بوده و هميشه مدل موها رو روي سر پارسا 
خراب ميکرده.اينکه امتحان ميکرده و پارسا هم براي تالفي تموم عروسکاي پونه رو 

پارسا و پونه کم کتک نخوردن از دست پژمان..اينقدر خنديدم که دل درد گرفتم..چند 
 ساعتي درس خوندم و همراه هستي جون ناهار درست کرديم و ميز چينديم.
تا اومدن اون ها دوباره درس خوندم و با شنيدم صداي ماشين از اتاق خارج 

بود و منم براي اينکه نقش يک خانِم خوب روبازي شدم.هستي خانم دِم در ايستاده 
کنم.رفتم دِم در..اقا شايان وارد شد خريد ها رو از دستش گرفتم و گوشه اي گذاشت 
بعدش پارسا اومد...عرق روي پيشونيش نشسته بود و دستاش پر بود...و يک خنده 

 کوچولو روي لباش چه قدر اون لحظه خواستني شده بود..چشماي عسليش برق
 ميزدن.
 _سالم
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 _َبه سالم..تيام خانم...
 دستمو براي گرفتن پالستيک ها جلو بردم و گفتم:بزار کمکن کنم.

 پارسا بدو بدو به سمت اشپزخونه رفت و گفت:نه نه سنگينه.
 اومدم برگردم پيش پونه که :

 _سالم زن عمو
 برگشتم...پريسا...اخمام غير ارادي رفت تو َهم.

 از بغل هستي جون دراومد. بعد از اينکه
 _سالم پريسا جان

 سالمي نکرد فقط سرش رو برام تکون داد.
بعدش هم برادرش امير وارد شد..اون باز کمي مودب تر بود و سالمي کرد..اون ها 

براي عوض کردن لباس ها رفتن..منم که مثال االن زِن خوبي بودنم گل کرده بود رفتم 
 لباساشو عوض ميکرد..تقه اي به در زدم.داخل اتاقي که پارسا داشت 

 _بفرماييد
 درو باز کردم..طفلک فکر کرده بود کيه که روشو انطرف کرده بود و لباس ميپوشيد.

 _منم.
پارسا برگشت و پيراهنش رو که مشغول باز کردن دکمه هاش بود رو در اورد و يک 

 لباس تو خونه پوشيد.
 نشستم لبه تخت و گفتم:کجا بودي ؟

 _با بابا رفتيم بيرون يکم خريد کنيم براي خونه..
خواستم بگم که پريسا اينا هم از توي خريدتون خريدين ولي شايد اين سوال سراغاز 

 يک دعوا بود.تيام يک روز با صلح زندگي کن.
 پارسا توي اينه دستي به موهاش کشيد و گفت:شما چيکار کردين از صبح؟ 

س خوندم..با هستي جون اينا حرف زديم و ناهار _هيچي صبحونه خورديم..در
 درست کرديم. 

 _پس چه ناهاري باشه امروز من از همين االن گشنمه. 
 لبخندي زدم و گفتم:چرا صبح منو بيدار نکردي؟ 

 رفتيم گفتم شايد بخواي استراحت کني.  7و  1_سالعت 
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هم خونده بود کدوم فروشگاهي بازه اخه.پارسا که اينو از نگا 7و  1ساعت 
گفت:اولش رفتيم چند تا اداره وشرکت بابا کار داشت بعد رفتيم خريد.اونجا هم 

 پريسا اينا رو ديديم.بابا هم تعارفشون کرد که بيان خونه ي ما.. 
 صداي هستي جون از بيرون ميومد. 

 _پارسا..کجايي؟بيا بيرون کارت دارم.. 
داري گفت:خوبه من اومدم وگرنه همه  پارسا نگاهي به من کرد و با يک لحن خنده

 ي کاراي فني شون ميموند... 
 خندم گرفته بود. 

قدم بيرون نرفته بود که برگشت و به من نگاه کرد 6پارسا از اتاق خارج شد ولي هنوز 
 و گفت:تعارف نکنيد شما هم بياين بيرون 

بودند و مشغول دنبال سر پارسا از اتاق خارج شدم.پونه و پريسا روي مبل نشسته 
 حرف زدن بودن.پارسا رفت به اشپزخونه و منم رفتم پيش دخترا. 

 پونه روبه من گفت:تيام جون..من چاق شدم؟ 
 نگاهي به هيکل پونه کردم و گفتم:نه تو تکون نخوردي 

 پونه نگاهي بد به پريسا کرد و گفت:ديدي پريسا خانم من کجام چاق شده اخه. 
 ردي پونه پريسا گفت:پهلو دراو

 و بعد نگاهي به من کرد و گفت:شما هم يک کوچولو تپل شدي! 
 با تعجب به خودم اشاره کردم و گفتم:من؟ 

پريسا گفت:بله شما بهتره رژيم بگيري...من يک دکترخوب سراغ دارم..ولي نه تو که 
 مشهدي . 

تي انيه سکوت وقو ريز ريز خنديد..چيزي نگفتم..و به روبه رو خيره شدم..بعد از چند ث
پريسا خواست دوباره صحبت رو شروع کنه از جام بلند شدم و گفتم:منم ميرم به 

 هستي جون کمک کنم.. 
انگار المپشون سوخته بود و مشغول عوض کردنش بودن.پارسا رفته بود باالي يک 

 صندلي و داشت تعويض ميکرد. 
 پارسا فرمان ميداد که دقيقاامير صندلي رو نگه داشته بود و هستي خانم با دست به 

 چيکار کنه. 
امير يک لحظه دستش رو برداشت و پارسا هم حواسش نميدونم پرِت چي شد.تند 

 گفتم:نيوفتي پارسا. 
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پارسا برگشت و به من نگاهي کرد و گفت:حواسم هست.بعد از اينکار ها همه به سر 
ه روي پارسا..اخه ادم ميز رفتيم.پارسا کنار من و پونه روبه روي من و پريسا روب

قحطي بود که تو بياي جلوي پارسا.من ديگه به پارسا مطمئن شده بودم و ميدونستم 
 اگه با پريسا يا سپيده يا هر کس ديگه اي گرم بگيره اخر اخرش خودم ماِل خودشم. 

 _تيام همون ظرف ساالد رو ميدي... 
دستي زودتر از من ان را ظرف ساالد مقابل پونه بود...خم شدم که َبرش دارم که 

 برداشت و ان هم دست پريسا بود... 
پريسا که انگا راصال دست منو نديده که به ان سمت رفته .ظرف را به سمت پارسا 

 گرفت و گفت:بيا پارسا جان. 
 جان؟اين )جان(اخرش ديگه چه صيغه اي بود که اضافه شده بود.. 

 پارسا ظرف رو گرفت و گفت:ممنون 
 ميکنم...خانمت ندادمن دادم.. _خواهش 

نگاهي به پريسا انداختم و خواستم چيزي بگم ولي باز هم سکوت..براي اينکه هستي 
 خانم فکر نکنه که چه عروِس حاضر جوابي داره... 

قاشقم را اروم توي ظرف گذاشتم و خيره شدم به ظرفم..به ظرفم که هنوز نصفه 
 .لحظه اي تنها باشم.فقط چند ثانيه. بود...ميخواستم از اون جمع دوري کنم.

 صداي اقا شايان که مخاطبش پونه بود من رو به خودم اورد 
 _پونه باباهمون پارچ نوشابه رو از داخل يخچال مياري. 

 پونه خواست بلند بشه که من سريع ت ربلند شدم و گفتم:من ميارم 
ه رو برداشتم....چند تا نفس وبه اشپزخانه رفتم.در يخچال رو باز رکدم و پارچ نوشاب

عميق کشيدم..براي ارامشم يک صلوات توي دلم فرستادمو و به هال رفتم و پارچ رو 
 روي ميز گذاشتم. 

 پريسا:طول دادي تيام جون. 
 _داشتم دنبالش ميگشتم. 

 _پارچ داخِل يخچاله تو کجا دنبالش ميگشتي تو جا کفشي؟ 
نگفتم و به غذام مشغول شدم بعد از خوردن  خنده تمسخر اميزي زدم و باهم چيزي

غذا ظرف ها رو داخل ماشين ظرف شويي چينديم همراه با پونه و دوباره به هال 
 برگشتيم... 

 امير رو به پريسا گفت:بهتره بريم خونه پريسا. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق فلفلی

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

2 7 4  

 

پريسا چشم و ابرويي باال انداخت و گفت:االن زوده..زن عمو فکر ميکنه ما فقط 
 هار بخوريم. اومده بوديم نا

 پونه از خدا خواسته گفت:نه پريساباور کن ما ناراحت نميشيم اگه کار داريد برين. 
 پونه گفت:دو رو ز اومدم پسرعموم رو ببينيم اگه گذاشتين و به پارسا خيره شد. 

 اون موقع واقعا به خوِن پريسا تشنه شده بودم. 
ري که پريسا اينا ول کن ما نبودند بعد از ظهر بليت داشتيم.تا عص0فرداشنبه ساعت 

 و بعدش رفتند
هستي جون بعد از بدرقه انها وقتي به داخل ميومد گفت:شايان،چه قدر اين بچه 

 هاي برادرت ِقر و ِفر دارن
 پونه:اره بابا خيلي هم رواعصابن و سريش

 و نگاهي به من کرد که مثال منم باهاش موافقت کنم ولي من چيزي نگفتم..
 شايان گتف:زشته پونه.اقا 

هستي جون نشست روي مبل و گفت:حاال باز امير خوبه اين پريسا که براي 
 ادم...استغفرا...

اين رو گفت و بلند شد وبه اشپزخونه رفت و گفت:شايان بيا شِب اخري بچه ها رو 
 ببريم بيرون يک هوايي به سر و کلشون بخوره.

 ن اينا هم بيان._من که از خدامه فقط زنگ بزن که پژما
 هستي جون تلفن رو از روي عسلي کنار ميز برداشت و گفت:چشم االن.

 و مشغول شماره گرفتن شد..
پونه با اعتراض گفت:اخه بابا اونا بيان که چي....هيچکدومشون به دِل ادم 

نميچسبن...فربد که يک پسر بچه شيطونه و اعصاب نميذاره..فريبا و پژمانم که 
 م.چسبيدن به ه

پارسا گفت:نکنه پونه خانوم ماهم دوروز ديگه بريم سِر زندگيمون همين حرفا رو 
 ميزني؟

 پونه با خنده گفت:نه بابا شما فرق دارين.
 پارسا :چه فرقي؟

 پونه نگاهي به من کرد و گفت:هردوتون به دل ميشينين مخصوصا تيام.
 شين حاضر شين.همون موقع هستي خانم وارد هال شد و گفت:االن ميان پا
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به اتاق ها رفتيم و حاضر شديم..يک مانتوي معمولي پوشيدم که هستي جون اينا 
نديده بودن ولي پارسا ديده بود..به ياد حرفهاي مادر و دِل خودم يک خِط چشم و 
رژم زدم که به صورتم رنگ بده..به نظرم خيلي بهم ميومد ولي پارسا معتقد بود که 

 بدون ارايش خوشگلترم..
دکمه اولش رو باز گذاشت...کيفم رو 2پارسا يک پيرهن اسپرت سفيد جذب پوشيد و 

 برداشتم و داشتيم از اتاق خارج ميشديم که پارسا گفت:تيام
 چرخيدم به سمتش و گفتم:بله.

يکم جلو اومد و گفت:خيلي ممنون به خاطر رفتار امشبت...نميدونستم اينقده 
 خانومي.

 فتم:راست ميگي.لبخند کوچيکي زدم و گ
 با انگشتش نوک بينيم رو فشار داد و گفت:دروغم کجا بود!

 _پارسا
 _جــــــــــان..

 اي به فداي جان گفتن تو..
 _تو خيلي از من َسرتري؟

پارسا نگاهي يه تيپ و قيافه من و بعد به خودش کرد و گفت:کي اين دروغ بزرگ به 
 تو گفته؟

 بهتري از همه لحاظ..تازه ميگه من چاقم شدم.._پريسا ميگه تو خيلي از من 
پارسا با جمله اخري زد زير خنده و گفت:اگه تو چاقي پس اون بُشکه است..ول کن 

 اين حرفا رو بيا بريم..
 از اتاق خارج شديم..

پونه شال صورتي بي حالي انداخته بود و موهاي ِفرشو از زير شالش روي شونه هاش 
و سبز کمرنگ که کمرش با يک کمربند سياه سفت شده بود گذاشته بوده..يک مانت

 وبلنديش تا رونش بود پوشيده بود
 و مشغول تجديد ارايش زيادش داخل اينه کوچيکي که دستش بود .

 پارسا گفت:اين چه طرزشه ديگه؟
 پونه سرشو باال اورد و گفت:بامني؟

 دورت._بله باشمام..پاشو موهاتو ببند يعني چي اونطوري ريختي 
 _خوبه که پارساگير نده.
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 _يعني چي خوبه؟ميگم پاشو يک چيز درست تن و سرت کن.
 پونه با غر غربلند شد و گفت:خوبه

 پارسا عصبي نگاهش کرد و گفت:گفتم عوض کن.
 پونه به اتاقش رفت.

 چرخيدم به سمت پارسا و گفتم:چرا اينقدر به اين طفل معصوم گير ميدي.
 يد حواسم بهش باشه._گير نيست که با

 _يعني يک روزم ممکنه به من گير بدي؟
پارسا خيره تو چشام هيچي نگفت که صداي هستي خانم گفت:بچه ها پژمان اومد 

 بدويين.
 منتظر جواب سوالم بود که پارسا دستمو کشيد و گفت:بيا بريم..

ها شديم و  اونها دِم در بودند.باهمشون سالم و احوال پرسي کرديم و سوار ماشين
 پيش به سوي يک رستوران خوب

بعد از خوردن يک شام خوشمزه و مفصل راهي خونه شديم.از فريبا اينا خداحافظي 
 کرديم ..يک خداحافظي گرم با طعم گريه فريبا.

 
 

وقتي در را باز کرديم.پونه شال مشکي که به اصرار پارسا سرش کرده بود رو روي مبل 
 سنقدر مضحک نشده بودم.انداخت و گفت:تاحاال ا

 اينو گفت و به اتاق رفت.
 هستي جون گفت:نميدونم با اين پونه چيکار کنم.از َپِسش برنميام.

 پارسا:خودم درستش ميکنم
و خواست به اتاق پونه بره که بازوشو کشيدم عقب و گفتم:پارسا اين روز اخري رو 

جز يک خاطره بد چيزي ولش کن.امروز و فردا به حرفت گوش ميکنه.وقتي بريم 
 يادش نميمونه.

پارسا نگاهي به هستي خانم کرد که ملتمسانه به اپن اشپزخونه تکيه داده بود.پارسا 
 يا بايد منو انتخاب ميکرد و نميرفت يا مادرش رو و وميرفت.

 نگاهي به من کرد و گفت:توبرو منم االن ميام.
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ستي خانم کردم.زني که برايم و بازوشو از ميان دستم کشيد بيرون.نگاهي به ه
مهربان بود ولي حاال لبخند صلح اميزي ميزد.باورم نميشد اين همون زني باشه که 

 چند شب پيش برام اسپند دود کرده بود.
به هر حال مادر شوهر است..پسرشو دوست داره.با سرعت به سمت اتاق رفتن.درو 

م جمع کردم و سرمو بستم و به پشتش تکيه دادم و نشستم و خودمو توي بغل
 انداختم پايين

 
.اينجا اومدنمون دعواي روز اولمون..اولين کتک زندگيم از دست پارسا و عروسي زود 

هنگام و حتي همين االن همش به خاطر هستي خانم بود.هستي خانمي که ديگه 
هستي جون نبود.کتابمو از گوشه ي تخت برداشتم و مشغول خوندن شدم.شايد 

ازاد تر ميشد.تقريبا به وسطاي کتاب رسيده بودم که دستگيره در به  اينطوري فکرم
ارامي فشرده شد ولي چون من پشتش بودم در باز نشد.خودمو بيشتر به در فشردم 

 تا باز نشه.
 صداي اروم هستي امد که گفت:تيام جان.

 از جا بلند شدم .لباسامو مرتب کردم و در رو باز کردم و گفتم:بله.
 رنگي زد و به دستم اشاره کرد و گفت:درس ميخوندي؟لبخند کم

 _بله!
_عزيزم پارسا که داره با پونه حرف ميزنه گفت همونجا ميخوابه اگه ميشه همون 

 بالشت و پتوش رو بده.
چي؟پارسا نميخواست به اتاق برگرده يعني اينقدر ازم خسته شده بود..اينقدر غير 

روي تخت بود و بالشت رو به هستي خانم  قابل تحمل شده بودم..تنها پتويي که
 دادم و درو بستم ودوباره پشتش نشستم.سردي در به من منتقل شد.

 ماه دي بود و خونه کال سرد .
کتاب رو داخل دستام گرفتم و خوندم و بعد کتاب امتحان بعدي اونقدر خونده بودم 

عت چند بود که که حالم از هرچي درس خوندن بود داشت بهم ميخورد.نميدونم سا
 و نيم.3بلند شدم و از ساعتي که باالي تخت بود نگاه کردم

گوشه ي تخت نشستم و چشم دوختم به ديوار.سردم شده بود ولي پتويي نبود.در 
و نيم.پارسا بود نگاهي به من کرد و گفت:هنوز  3يکدفعگي باز شد اونم ساعت 

 بيداري؟
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 ت و گفت:چرا نخوابيدي؟و جلو اومد و لبه ي تخت با فاصله کمي نشس
خودمو داخل اغوشش انداختم .گرم بود هم سينه اش هم بازوانش زير لب زمزمه 

 کردم:خيلي سرده.
 پارسا سرشو به طرف لبم مايل کرد و گفت:چي سردته؟

سرمو تکون دادم..منو بيشتر توي بغلش فشرد ..بزار هر چي دوست داره فکر کنه.بزار 
اخل بغلش انداختم بزار فکر کنه که سردي بهونه اشت ..هر فکر کنه از دستي خودمو د

چي دوست داره فکر کنه.وقتي يکم گرم شدم سرمو اوردم باال و زل زدم تو چشاش و 
 گفتم:چرا اونجا نخوابيدي؟

_حرف زدن با پونه بهونه بود ...مامان باهام کار داشت...و اون خواست که شب تو 
 هال بخوابم.

 ا کردم و گفتم:َبردار.خودمو از پارسا جد
 پارسا با تعجب گفت :چي؟

 _هموني که براي برداشتنش داخل اتاق اومدي.
 _من روي مبل خوابم نبرد اومدم سرجام بخوابم.

 _پس توبيا روي تخت بخواب من ميرم روي مبل.
 و از جام بلند شدم و اومدم برم که پارسا مچ دستمو کشيد و گفت:کجا؟

 وابم..نگران نباش بالشت و پتوتو ميارم._ميرم روي مبل بخ
 پارسا روبه روم ايستاد و گفت:اين مسخره بازيا چيه؟

 سرمو انداختم پايين و براي اثبات افکار داخل مغزم گفتم:مامانت چي گفت؟
 _درباره پونه بود و دانشگاه.

 _خب چي گفت؟
 و بيام تهران._گفت بهتره تعطيالت ميان ترم و روزايي که چند روز تعطيلم ر

 _همينه
 _چي همينه؟

_مامانت ميخواد ما رو از هم جدا کنه...ميخواد تو با من نباشي ..اون از من خسته 
 شده.

 
 پارسا خواست بغلم کنه که خودمو عقب کشيدم و گفتم:غير از اينه؟

 پارسا خيره تو چشام گفت:اون خودش تورو انتخاب کرده.
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شايد از من بدش مياد..نديدي چه طوري با فريبا حرفت _شايد االن ازم خسته شده..
 ميزد اون وقت بامن...!

نگاهم رو دوختم به فرش زير تخت .پارسا اومد حرفي بزنه که سرم رو باال اوردم و 
 گفتم:باشه پارسا خان به خاطر مادرت، به خاطر خودت ..ميزارم ازم دوري کني.

 اال اورد و گفت:چرا بچه بازي درمياري؟پارسا دستشو زير چونم برد و صورتم رو ب
 _اره من بچم..من خيلي بچم..کار بچگانه اي کردم که باتو ازدواج کردم.

نشستم لبه ي تخت و دستمو جلوي چشام گرفتم تا قطره ي اشکي که در حال اومدن 
 بود نريزه ..حداقل جلوي پارسا نريزه.

اتاق خاموش روشن شد و بعد  منتظر بودم پارسا عکس العملي نشون بده که برق
 صداي هستي خانم پيچيد:

 _چرا اينقدر سر و صدا ميکنيد؟
 پارسا :چيزي نيست مامان.

 هستي خانم:تيام.
 سرمو اوردم باال و خيره شدم به هستي خانم.

 جلو اومد و گفت:چي شده دخترم؟
فت و پارسا که از حرکت غير قابل پيش بيني من ميترسيد جلوي مامانش رو گر

 گفت:هيچي مامان..برو بخواب
 هستي خانم جلوتر اومد و گفت:چيزي شده تيام جان؟چرا گريه ميکني؟

 با اصرارهاي پارسا هستي خانم بيرون رفت.پارسا کنار من نشست 
 

يک نفس عميق کشيد و بعد گفت:)تيام،درباره ي هر کسي..هر فکري دوست داري 
م و هر کسي که به من مربوط ميشه ولي بکن ،هر يک از اعضاي خونوادم،دوستا

درباره ي مامانم نبايد فکر اشتباه بکني.فکر ميکردم تا االن شناخته باشيش که اون 
يک زِن مهربونه.مامان من يک مادر ساده نيست اون فرشته است درک کن!اين 
زياده خواهي کسي که تا چند وقت ديگه زنده نيست ميخواد اوقاتشو با پسرش 

.اين زياده خواهي که ميخواد مطمئن باشه دخترش ايندش تامينه و به بگذرونه..
منجالب کشيده نميشه..مامانم خيلي گناه داره تيام،..اينکه تو اين سن و سال از يک 

بيماري رنج ببره...اون ارزوش بود که عروسي پونه رو ببره...عروسي تک دخترشو..ولي 
بينه..فربد پسره اون ميخواد دختر نميشه..فرصت نميشه..اون ميخواست که نوشو ب
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ببينه..نوه دختر شو..اون شب و روز گريه ميکنه براي سرنوشتش..اون وقت تو 
 اينطوري حسودي ميکني...فکر ميکردم تو با بقيه دخترا فرق داري(

 
 

سرمو اوردم باال و نگاهم قفل شد با نگاه عسلي پارسا...با نگاهي غمگين پارسا ..اروم 
 د.گفتم:ببخشي

 
 

 _ببخشيد تو چيزي رو حل نميکنه ..اخه عزيز من بهتره اينقدر بچگونه فکر نکني.
 
 

 از اينکه پارسا اون وقت صبح برام توضيح ميداد خوشحال بودم...
 
 

بلند شد و از اتاق رفت بيرون پتو و بالشت رو اورد..در کمد هم باز کرد و يک پتو 
 ديگه دراورد وگفت:بهتره بخوابي.

 
 

 من زير پتويي که پارسا داده بود و اون زير پتويي که خودش برداشته بود خوابيديم.
 
 

با احساس خوردن چيزي توي کمرم چشامو باز کردم.زانو پارسا بود که داشت فرو 
ميشد تو کمرم.سريع سر جان نيم خيز شدم و بعد بلند شدم..چه بد ميخوابه اين 

ونه کردم و لباسامو عوض کردم و از اتاق خارج بشر....حموم رفتم..موهامو ش
شدم..هستي خانم روي مبل نشسته بود و در حال خوندن چيزي بود بايد از دلش 

 درمياوردم.
 
 

 _سالم مامان هستي.
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 سرشو باال اورد و به من نگاه کرد و گفت:سالم .
 
 

 نشستم کنارش و گفتم:ميتونم بهتون بگم مامان هستي؟
 
 
 وم سرم بوسيد و گفت:معلومه .ار
 
 

 نگاهي به جلد کتاب کردم و گفتم:چي ميخونيد؟
 
 

 _يک رمان قديمي ماِل دوران جوني...خيلي دوست داشتم يک بار ديگه بخونمش.
 
 

لبخندي زدم و گفتم:ديشب يک خواب بد ديدم..ناراحت بودم..يک وقت شما فکر بد 
 نکنيد.

 
 

 ه که خوبي...._نه عزيزم..االن خوب
 
 

و بعد نگاهي به کتاب انداخت و سريع بستش و گفت:بيا بريم يک چيزي بخوريم 
 دخترم.
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و مچ دستم و گرفت و بلندم کرد و وارد اشپزخونه شديم ميز رو چينده بود..باهم 
ديگه صبحونه خورديم گاهي اون حرف ميزد.گاهي من..اون ميگفت و من 

 رسيد به بيماري.ميگفتم...تا اينکه بحث 
 
 

 _تيام جون.
 
 

 سرمو باال اوردم و خيره شدم توچشايي که پارسا ازش ارث برده بود و گفتم:جان؟
 
 

 _ميخوام درباره ي بيماريم باهات صحبت کنم.
 
 

 دستمو تو هم قالب کردم و گذاشتم روي پام و گفتم:بفرماييد.
 
 

شکل قلبي دارم و هر نوع ُشکي برام _احتماال پارسا بهت گفته که من يک م
َسمه..ولي دکترا بهم اميدوارن..همين چند روز پيش قبل اينکه شما بياين نتايج رو 

 پيش دکترم بردم..
 
 

 يک قلپ از چاييش خورد .
 
 

 ماه ديگه زنده ام.4ادامه داد:دکتره که ديد خيلي راحت و صريح گفت فقط 
 
 

 و با انگشتاش مشغول شمردن شد هستي خانم دستشو باال اورد
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 _بهمن...اسفند....فرودين...اريب? ?شت...
ماه پيشم باشه...ولي فکرامو که 4سرمو انداختم پايين که گفت:ميخواستم پارسا اين 

کردم ديدم اين بدتره....ميخواستم عروسيتون رو زودتر بگيريد که بازم تو موافق 
 که نشد...نيستي....من هزار چيزه ديگه ميخواستم 

 _هستي جون گاهي دکترا هم اشتباه ميکنن.
 تا دکتر باهم اشتباه ميکنن؟0_

 _بهتره خودتون رو نبازيد.
_ديگه از اين حرفها گذشته..اميدوارم با پارسا زندگي خوبي داشته باشيد...اميدوارم 

خوشبخت بشين...اميدوارم من رو به خاطر اين ازدواج زوري که مجبورتون کردم 
 خشيد.بب

بلند شدم و رفتم کنارش روي زمين زانو زدم و دستش و گرفتم و گفتم:هستي 
بار ديگه متولد شم..انتخابي که شما برام کرديد رو انتخاب 655جون..من اگه 

 ميکنم...
 سرمو روي زانوش گذاشتم و گفتم:شما نبايد بريد.

 _کار خداست...منم نميخوام از زندگي و بچه هام جدا بشم.
 ماه رو پارسا تهران بمونه.4لتون ميخواد اين _د

هستي خانم که انگار امادگي جواب اين سوال رو داشت گفت:نه..نه اينطوري از 
 دانشگاهش عقب ميوفته...ميخوام تو درس پيشرفت کنه.

 همون موقع صداي پونه اومد داخل اشپزخونه...
 _مامان.

 و بعد خميازه اي کشيد.
 .من اينجام..هستي جون گفت:بله..

 قدم هاش نزديک تر شد و با تعجب گفت:تيام!
 سرم را اوردم باال و نگاهش کردم بعد بلند شدم..پونه گفت:گريه کردي؟

سرمو به عالمت نه تکون دادم و خواستم به اتاق برگردم که هستي جون دستمو 
 کشيد و گفت:تيام جان.

 برگشتم و گفتم:بله.
 _من ازت يک خواسته دارم

 _شما جون بخواين.
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 _همين االن به پونه بگو قضيه رو.
 پونه با تعجب گفت:چي رو مامان.

 هستي خانم گفت:اين اخرين خواسته من از توست تيام جان.
 _من بگم؟..اخه چرا من؟

 _چون خودم جون گفتنش رو ندارم..
تو ؟پونه دست من ومي کشيد و به اتاقش ميبرد و ميگفت:چي رو ميخواي بهم بگي

 رو خدا زودتر بگو..راجع به چي؟بگو ديگه.
در اتاقش رو باز کرد و رفتيم داخل..نشستم لبه ي تختش ...يکم فکر کردم..يک 

مقدمه چيني کردم و با چشاي بسته همه چي رو بهش گفتم..همين که حرفام تموم 
 شد از اتاق رفتم بيرون..شايد تنها بودن براش خوب بود.

 
*** 

لو اعالنات که پرواز مشهد رو اعالن ميکرد .پارسا از جا بلند شد و منم با ديدن تاب
همراهش بلند شدم..هستي خانم رو بوسيدم و به خودم فشردمش حاال که فکر 

ميکردم چه قدر دوستش داشتم...پونه نيومده بود فرودگاه هنوز شک زده بود..هنوز 
ي نارش تا بهش کمک کنم ولوقت براي گريه کردنم نداشت..اگه ميتونستم ميموندم ک

 نميشد..
شنبه  4اقا شايان فقط يک خداحافظي ساده کرد..قول دادن براي بله برون فرهاد که 

 بود بيان.
سوار هواپيما شديم..از اينکه پارسا االن کنار من بود و کنار خونوادش نبود احساس 

بدي داشتم..يک جور عذاب وجدان بيخودي..هيچ کدوممون حالمون خوب 
نبود..حتي اگه من موافقتم ميکردم که عروسي بگيريم..بدترين مهموني بود که 

داشتم چون هر لحظه که يادم ميومد اين مهموني براي چي يک حس بد سراغم 
ميومد.وقتي پرواز نشست...وقتي باهم پياده شديم وقتي فقط مثل دوتا ادم غريبه 

 ماشين تکون داد و من مثل يک کنار هم راه ميرفتيم..وقتي پارسا دستشوبراي گرفتن
مجسمه کنارش ايستادم.وقتي پارسا جلو نشست و من عقب.وقتي پارسا من رو 

بعداز ظهر و من بدون يک خداحافظي از 8جلوي خونمون پياده کرد ..اونم ساعت 
 ماشين خارج شدم و راهي خونه...

 زنگ در را اروم زدم 
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 _بله.
 _تيامم.

.چه قدر هوا گرفته بود..چه بغض بدي داخل گلوم در باز شد و من وارد شدم.
بود..مامان مقابل پله ها ايستاده بود کفشام را دراوردم براي سالم کردن پيش دستي 

 نکردم..خود مامان سالم کرد:
 _سالم 

 جوابش واجب بود
 _سالم.

 مامان ساک رو از دستم گرفت و گفت:خوبي ؟
دن حرف اضافي ساک رو از دست مامان سرمو به عالمت نه تکون دادم و بدون ز

 گرفم و به اتاقم رفتم..
نشستم لبه ي تخت و سرمو گذاشتم روي زانوهام و تا جايي که ميتونستم اشک بي 

 صدا ريختم....در زده شد و بعد سايه اي افتاد داخل و بعدش فرهاد وارد شد.
 _سالم اباجي گلم..چطوري خواهري؟

 .اصال حوصلشو نداشتم.نگاهش نکردم..سالمم نکردم.
 _جواب نميدي؟نکنه با پارسا دعوات شده؟

 سرد نگاهش کردم و سردتر گفتم:ميشه تنهام بزاري؟
 به حرفم اعتنايي نکرد و جلو اومد و نشست کنارم و گفت:چيزي شده تيام؟

 بازم چيزي نگفتم..دستمو گرفت و گفت:تيام....چي شده؟
فرهاد از جا بلند شد و گفت:تو حرف نميزني  سرمو به عالمت هيچي تکون دادم که

 ميرم به پارسا زنگ بزنم.
 تند سرم رو باال اوردم و گفتم:نه زنگ نزن.

 نگاهي بهم کرد و گفت:درباره ي پارساست؟
 بازم سرمو به عالمت نه تکون دادم.

 _پس چرا داري گريه ميکني؟يکدفعگي مياي ميري تو اتاقت و گريه ميکني؟تيام...
 اهي بهش کردم و گفتم:درباره ي پارسا نيست..اونکاري نکرده نگران نباشين...نگ

فرهاد دستي الي موهاش کرد و نشست کنارم و گفت:مامان اينطور فکر نميکنه..حاال 
 بگو چي شده؟

 _مامانش تا چند ماه ديگه ..
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 _کشتي منو تو..چند ماه ديگه چي؟
 _تا چند ماه ديگه زنده نيست!

ا دستام پوشوندم که فرهاد خيلي عادي گفت:خب!تو چرا به عزا نشستي صورتمو ب
 بچه هاي اون بايد گريه کنن نه تو.

 _تو يعني يکمم ناراحت نشدي؟
 _ادميزاد دير يا زود ميميره ديگه.

 سرد نگاهش کردم و گفتم:متاسفم برات...
 فرهاد بلند شد و گفت:منو باش که چه فکرايي باخودم ميکردم...

رهاد رفت..اون هيچ احساسي نداشت...اگه هستي جون بميره...حال پارسا بد ف
ميشه...حال همه بد ميشه..پارسا بايد بره تهران پيش بقيه خونوادش...اگه هستي 

جون نباشه يک تيکه بزرگ از قلب پارسا کنده ميشه..اگه هستي جون نباشه..هستي 
بگيريم بعد از رفتن اون همه چي جوني که مثل مامان خودمه..اگه ما االنم عروسي 

 بهمون زهر ميشه...روي تخت دراز کشيدم و چشامو بستم...
**** 

نگاهي به تونيک قرمز رنگ چسبي که تا روي رونم بود و استين هاش سه ربع بود 
کردم و کنارش يک شلوار مشکي جذب..مامان گفت بهتره لباس مجلسي براي 

صي نپوشم..ارايشگاه رفته بودم و پشت موهام نامزدي بپوشم و امشب زياد چيزه خا
رو برام مدل داده بود..حسابي خوشگل شده بودم.خونه عمو اينا بوديم چون مجلس 

بعد از ظهر بودم/و هنوز مجلس که مثل يک مهموني بود شروع 4اونجا بود..ساعت 
نشده بود..لباسام رو پوشيدم..ارايش کردم و حسابي خوشگل شده بودم...مرواريد 

هنوز ارايشگاه بود..فرهاد و مهدي توي خونه ميچرخيدند و کار ها رو انجام 
ميدادند..عزيز به خاطر پادرد گوشه اي نشسته بود و بقيه رو نگاه ميکرد..بعضي از 

فاميل هاي پري خانم اينا هم اومده بودند...پري خانم همش اينور و اونور 
و کنار گذاشته بودند و باهم خوب ميرفت..مامانم کار ميکرد..امشب تموم دعواها ر

 بودند..منم هرکاري از دستم بر ميومد انجام ميدادم..
مهدي و فرهاد مشغول جا به جا کردن ميز هاشدن..فرهاد با يک دست ميز رو گرفته 

بود وبادست ديگش داشت دنبال گوشيش که تو جيبش مشغول زنگ خوردن بود 
 کاراي اون ميخنديدم .ميگشت..منم گوشه اي ايستاده بودم و به 

 مهدي گفت:تيام خانم به جاي خنديدن بيا کمک.
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 نگاهي به مهدي کردم و گفتم:من؟
 _په نه په من بيا ديگه.

 فرهاد هنوز درگير بود جلو رفتم و زير لب گفتم:اخه من با اين لباسا.
 هفرهاد ميز رو به دست من سپرد.ولي ميز اونقدر سنگين بود که يکدفعگي دستم ب

 سمت پايين مايل شد و خم شدم روي زمين.
 مهدي:تو که از اون ُشل تري.

 _ ِا خوب سنگينه..
ميز رو وقتي تونستم بگيرم مهدي گفت:خب مجبوري لباس اونقدر تنگ بپوشي که 

 نتوني راه بري.
 نگاهي به مهدي کردم و گفتم:ميز رو ول ميکنم رو پات ها؟حواست باشه.

 ح زد و گفت:تيام منو نترسون قلبم ضعيفه.مهدي يک لبخند بي رو
 _سن ننه بزرگ منو داري ميخواي قلبت ضعيف نباشه.

مهدي نگاهش سرد و همون لبخندي که داشت هم محو شد..ميز را به طرفم هل 
داد..فکر کنم زياده روي کرده بودم در حرف زدن..ميز رو روي زمين گذاشتيم که 

 گفتم:منظوري نداشتم !
گاه به من کرد و چيزي نگفت..يکم جلو رفتم و از نزديک بهش خيره مهدي يک ن

 شدم و گفتم:ناراحت که نشدي؟
 سرشو اورد باال يک لبخند شيطون روي لباش بود...

 گفتم:چيه؟
دستشو براي گرفتنم باال اورد که جيغي کشيدم و از دستش فرار کردم و رفتم به طرف 

 ذاشتم روي پام.عزيز و نشستم کنارش و دست عزيز رو گ
مهدي گفت:تا اخر عمرت که اونجا نميموني...سرمو به عالمت اره تکون دادم که 
مهدي جلو اومد منم از پيش عزيز بلند شدم و رفتم به سمت اشپزخونه که زنگ 

 ايفون به صدا دراومد...مهدي نگاهي به ايفون و بعد به من کرد و گفت:االن ميام...
تم ميرفتم داخل اشپزخونه که مهدي گفت:خب سن من وقتي رفت اونجا منم داش

 زياده پس اره؟
نگاهي بهش کردم و دوباره با يک جيغ خفيف سمت در دوييدم که در يکدفعه باز 

 شد و من در جا افتادم بغِل.....بغِل کي افتادم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق فلفلی

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

2 8 8  

 

خودمو کشيدم بيرون و نگاهي به پارسا که داخل بغلش افتاده بودم کردم 
 وگفتم:سالم.

نوز جوابمو نداده بود و عصبي نگاهم ميکرد که صداي هستي خانم اومد:سالم تيام ه
 جان.

از جلوي پارسا کنارم اومدم و هستي خانم رو بغل کردم.بعد از سالم و احوال پرسي با 
 هستي خانم دستشون رو گرفتم و گفتم:بياين بريم اتاق رو نشونتون بدم.

 خودشون پيدا ميکنن.که پارسادستمو گرفت و گفت:شما بيا 
 هستي جون گفت:اره دخترم.

 پارسا گفت:يک دقيقه مياي بيرون؟
 مهدي هم که يک ساعت مثل وزغ به ما زل زده بود گفت:تيام..مشکلي پيش اومده؟

 نگاهي به چشم هاي عصبي پارسا کردم و گفتم:نه...نه چيزي نيست.
از اينکه بخواد دعوام کنه ولي استرس گرفته بودم از حرکت بعدي پارسا ميترسيدم ..

 من که کاري نکرده بودم..
 پارسا نگاهي به مهدي کرد و گفت:کاري دارين؟

 مهدي بي توجه به پارسا خيره شد به من و گفت:چيزي شد صدام کن.
 ميخواستم هلش بدم بگم خيله خب تو برو فقط.

 پارسا منو کشيد توي حياط نگاهي به لباسام کرد و گفت:قشنگه.

 سرم پايين بود ...پارسا گفت:نميدونستم سليقت اينقدر خوبه....
 سرمو اوردم باال و گفتم:پارسا ما فقط داشتيم باهم حرف ميزديم..

 _کسي ديگه اي هم هست داخل خونه؟
 _اره مامان و پري خانم و 

 _نه منظورم پسره.
 _فقط مهدي و فرهادم رفت.

من از اين پسره زياد خوشم نمياد..ميتوني درک _تيام نميخوام بهت چيزي بگم..ولي 
 کني منو؟

 سرم و تکون دادمو گفتم:اره اره.
_نميخوام االن سرت داد بکشم و بگم مگه چيکار ميکردين که يک دفعگي پريدي بغل 

 من و چرا باهم اينقدر صميمي هستين.
 _خب بزار بگم.
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ماد دارم و نميخوام فکر کني _نه نه ..نميخوام ازت توضيح تيام چون من به تو اعت
 من بهت شک دارم و اينجور چيزا.

 دوباره سرم رو از اين همه مهربونيش انداختم باال و گفتم:نمياي داخل خونه؟
 _فعال که مجلس زنونه است..شب که مردا اومدن ميام..

 خيره شدم تو چشاي رنگ عسلش و گفتم:باشه.
 دستشو اورد باال و گفت:فعال .

 به سمت در ميرفت که دوييدم سمتش و گفتم:پارسا. و داشت
 چرخيد به سمتم و گفت:هوم؟

 سريع يک بوسه به گونش زدم و گفتم:خيلي دوِست دارم.
 _ما بيشتر .

 خنديدم و رفت...منم رفتم داخل.
مرواريد اومد و مجلس شروع شد..همه خوشحال بودند و ميرقصيدن صبح داخل 

 حرم عقدشون کرده بوديم.
 30قسمت 

 مرواريد اومد و مجلس شروع شد..همه خوشحال بودند و ميرقصيدن .
 صبح داخل حرم عقدشون کرده بوديم.

مرواريد يک پيراهن زمردي که کوتاهيش تا روي زانواش بود و داراي دو بند نازک و 
يک يقه هفت داشت پوشيده بود روي لباسشم سنگ هايي هنرنگ زمرد بود کار 

 ه سرويس جواهرش زمرد بود و موهاش هم نسکافه اي کرده بود.شده بود البت
سايه اي سبزي که به پشت چشاي عسليش زده بود چشماش درخشان کرده 

بود.زيادي خوشگل شده بود..فرهادم که يک کت و شلوار زغال سنگي پوشيده 
 بود...داداشم که از خجالت عرق کرده بود،نمرديم و خجالت فرهاد هم ديديم.

بود و بعدش مردها اومدن .باداخل اومدن مردها که نفر  8زنانه تا ساعت  مجلس
اولشون بابا بود همه از جا بلند شدند.چه قدر بابا در نوبه ي خودش زيبا شده 

بود..موهاي سفيدش را که مرتب کرده بود و کت و شلوار مشکي اش خيلي بهش 
بود..از زن عمو پري کسي  ميومد.عمو سعيد که ديگه خارجي ترين لباساش را پوشيده

با کالس تر داخل مجلس نبود...لباساي اون و نگاه اتشين مامان به لباساش من و 
 حرص ميداد.
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بااومدن مردا يک شال روي سرم انداختم و گوشه اي ايستادم.بابا بعد از سالم و 
 ياحوال پرسي با مهمون ها به کنار من اومد و گفت:ميبينيم که دختر بابا امشب خيل

 خوشگل شده!
 نگاهي از سر خجالت به بابا کردم و چيزي نگفتم.

 بابا گفت:بيرون سرده ...خيلي سرده.
 گفتم:خب!

 _بيرون سرده..پارسا هم هنوز بيرون ايستاده همراه پدرش.
 _ ِا براي چي؟

 _ميگن داخل شلوغه بهتره تو بري تعارفشون کني.
 گوش کنن؟_وقتي به حرف شما گوش نکردن به حرف من 

بابا دستشو پشت کمرم گذاشت و اروم به سمت جلو هلم داد و گفت:بهتره بگي بيان 
 داخل.
 _چشم

از سالن رفتم بيرون.داخل حياط زيادي شلوغ بود .پارسا و اقا شايان رو که گوشه ي 
ايستاده بودند و مشغول حرف زدن بودن رو ديدم.شالم رو جلوتر کشيدم و رفتم جلو 

رسا خوشگل و جذاب و خالصه همه چي تموم شده بود.کت و شلوار .چه قدر پا
مشکي رنگش و کروات ستش و پيراهن زيرش و کفاش و همه چيش و همه چيش 

 زيبا و شيک بود...انقدر حواسم به پارسا بود که اصال لباس اقاشايان رو نديدم.
 _سالم اقا شايان.

 دخترم خوبي ؟ اقا شايان سرش را به طرف من چرخوند و گفت:سالم
 _خيلي ممنون...سالم اقا پارسا.

 پارسا لبخند شيطنت اميزي زد و گفت:سالم خسته نباشي.
 دوباره نگاهم را به اقاشايان دوختم و گفتم:بفرماييد داخل خواهش ميکنم.

 اقا شايان:من بيرون راحت ترم دخترم.
 داخل.._ بابا و مامان و عمو و خالصه همه اصرار ميکنن که بياين 

 _تعارف ندارم که دخترم.
 دستم را به سمت خودم گرفتم و گفتم:به خاطر من.

 نگاهي به پارسا کرد و گفت:بهتره بريم تو پارسا.
 لبخندي زد و دنبال من وارد خونه شدند.
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 پدرش که رفت کنار هستي خانم و پارسا کنار من گوشه اي ايستاد..
 گيرن؟پارسا اروم گفت:کي ميخوان عروسي ب

 _اونطور که مامان اينا ميگفتن تابستون..
 _تابستون؟يکم زود نيست؟

 چرخيدم و خيره شدم داخل چشماي پارسا و گفتم:زود؟نه زود نيست.
سال ديگه ..حداقل  3يا 2پارسا با لحن مسخره اي گفت:مثال بهتر نيست بزارن 

 سال ديگه.6
 _اداي من رو درمياري ؟
 شما رو دربيارم..دارم جدي حرف ميزنم._نه من کي باشم اداي 

 _وقتي مشکلي ندارن و از همه لحاظ امادن براي چي نگيرن.
 _فرهاد کار داره؟فرهاد سربازي رفته؟فرهاد خونه داره؟فرهاد سرمايه داره براي زندگي.

 با تعجب گفتم:اين حرفا چيه پارسا!
 _سواله!

 ده._خب مرواريد فرهاد را باهمين شرايط قبول کر
 _تو هم بودي قبول ميکردي؟
 _اره..يعني نه..يعني نميدونم.

_تو حاضر بودي با پسري که نه کار داره نه تکليف ايندش معلوم نيست ازدواج کني 
 و زود عروسي بگيري ولي من که از هر لحاظ امادم نميخواي عروسي کني.

 اخم کوچکي کردم و گفتم:حرفات واقعا بي معنيه.
 زش گرفتم و به جمع نگاه کردم به پچ پچ هاي مامان دِم گوش فرهاد.و نگاهم و ا

عصبي بودم و پامو محکم تند تند روي پارکت ميکوبيدم که صدايي مردانه از کنارم 
 اومد.

 _به به تيام خانم.
چرخيدم و نگاهم به بهروز که با فاصله ي کمي از من ايستاده بود خيره شدم و با من 

 الم.من گفتم:َسـ ...س
 _خوبي؟

 _ممنون...شما هنوز برنگشتين؟
 _بعد از چند سال اومدم مشهد کجا بخوام برم اخه.

 _اهان.
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 _چه خبر؟پات که خوب شده؟
نگاهم بي اراده به سمت پاهام رفت و بدون اينکه دوباره به بهروز نگاه کنم گفتم:اره 

 خدارو شکر.
که دوباره به بهروز نگاه کنم گفتم:اره نگاهم بي اراده به سمت پاهام رفت و بدون اين

 خدارو شکر.
اصال حوصله ي حرف زدن با بهروز را نداشتم.ببخشيدي گفتم و ازش جدا شدم و به 

تا خاله 655کنار مرواريد اينا رفتم و اون رو با پارسا تنها گذاشتم.طفلک پارسا،بهروز از 
 ود.زنک وراج بدتر بود.البته اين پرحرفيش هم ماِل دخترا ب

مرواريد با خجالت نشسته بود و دستشو روي دست فرهاد گذاشته بود و لبخند 
 ميزد..جلو رفتم و روي مبل کناريش نشستم و گفتم:چه قرمزم شده.

 مرواريد سرش را باال اورد و به من خيره شد و گفت:چي؟
 _ميگم چه خجالتيم ميکشه اين عروس ما.

 سخته. _واي تيام سر عروسيم چيکار کنم؟خيلي
_سخت چي دختر جان االن بايد باهمه بگي و بخندي و سعي کني خودتو تو دل من 

 که خواهر شوهرتم جا کني.
 _يعني جا ندارم؟

 مشتي اروم حواله بازوش کردم و گفتم:چه عروس پرويي.
 _تيام تو و اقا پارسا زودتر مجلستون رو بگيرن تا نوبت ما بشه.

 ريد بگه..ديگه همينم مونده بود مروا
کمي فکرام را روي هم گذاشتم..ميخواستم تو همون لحظه تصميم گيري کنم...من 
پارسا را دوست داشتم..هستي خانمم دوست داشتم..از زندگي ايندم با پارسا هم 
نميترسيدم...من درس خون بودم و هر جا که باشم ميتونم درس بخونم و نتيجه 

 ودم و پارسا و همه و همه عروسي ميکردمقابل قبول بگيرم...من بايد به خاطر خ
 _اتفاقا ماعروسيمون عيده.

 _چي؟
 _واي گوشات مشکل داره،ميگم ما عروسيمون عيده.

 _جون من؟
 _جون تو.

 لبخندي زد وبا هيجاني که توي لحنش معلوم بود گفت:مرسي مرسي تيام مرسي.
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 _چرا تشکر ميکني.
د تموم شد و گفت:چي شد که زن ما را فرهاد که صحبتش با پسري که کنارش بو

 اينقدر خوشحال کردي؟
 مرواريد با ذوق گفت:تيام اينا عيد عروسي ميگيرن!

 فرهاد از تعجب باال رفت و گفت:چه بي خبر !
 گفتم:اره ديگه يکدفعگي شد.

 فرهاد خنديد و گفت:ما که تصميمون براي تابستون قطعيه
 _انشاا...

رسا ميگفتم تا سوتي نديم.بهتر بود بهش فکر نکنم من براي بايد اين خبر را به پا
 خوشحالي اون ها اين تصميم رو گرفته بودم.

از جام بلند شدم و رفتم کنار پارسا که با بهروز گرم صحبت بودند البته معلوم بود که 
هيچ کدومشون عالقه اي به حرف زدن باهم نداشتن..با نزديک رفتن من لبخندي 

 وز نقش بست و گفت:جان؟روي صورت بهر
 پارسا که نه چيزي گفت نه لبخندي نه اخمي خشک يک نگاه بهم کرد .

ايا بايد بهروز را ضايع ميکردم؟اما با اين نگاهي که پارسا بهم کرد بيشتر دلم خواست 
 پارسا ر ضايع کنم ولي من فعال با پارسا کار داشتم حاال وقت زياد بود.

 لحظه. _با پارسا کار داشتم..يک
 لبخند بهروز بيچاره ماسيد و پارسا باهمون لحن خشکش گفت:خب بگو

 اي بابا هي من نميخوام اين بهروز را ضايع کنم اينا مگه ميزارن.
 _خصوصيه.

 اين را گفتم و گوشه کتش را کشيدم .
پارسا کتش را از دستم جلوي بهروز بيرون کشيد و باهم به سمت ديگري رفتيم..اين 

 ديگه غير قابل تحمل بود ولي بازم دهنم را بستم و اعتراضي نکردم. رفتارش
 _چيه؟

 _من موافقم که عروسي را عيد بگيريم.
 اولش همونطور مات نگاهم کرد و بعد گفت:ميدونستم قبول ميکني.

 ناراحت گفتم:يعني خوشحال نشدي؟
 _اخرش که بايد قبول ميکردي



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – عشق فلفلی

w w w . r o m a n s a r a . N E T 
 

2 9 4  

 

ه تحملم تموم شده بود اين چه وضع حرف زدن ديگه واقعا نميدونستم چي بگم..ديگ
 بود.

 _پارسا نميخواي به هستي جون بگي اون حتما خوشحال ميشه!
 با اين حرف لبخندي زدم که پارسا گفت:من قبال به اونا اکي داده بودم.

 _بدون اينکه موافقت من رو بدوني.
 _ميشه با من يکي به دو نکني.

 به سمت پدرش.ديگه نذاشت حرفي بزنم و رفت 
 ديگه نذاشت حرفي بزنم و رفت به سمت پدرش.

چرا اينطوري کرد..اين رفتارش يعني چي.؟شايد به خاطر مريضي هستي جون 
 بود..خب شايدواقعا پارسا حق داشت.

 تا بعد از شام من پارسا رو نديدم..
د بعدش هم هنگام خداحافظي ديدمش.همراه هستي خانم و اقا شايان..مثل يک مر
 معمولي که هيچ نسبتي با من نداره ازم خداحافظي کرد..پارسا دلم را شکوندي .....

********* 
شده بودم.به  38و  69هفته از اون ماجرا گذشت اواخر بهمن بود کارنامم را دادن 3

هفته پارسا را نديده بودم...تا اينکه همينطور روز 3نظرم براي من عالي بود.اين 
خونه درس ميخوندم و کسي نبود که تلفن زنگ خورد ..سريع از  شنبه داشتم داخل0

جا پريدم و رفتم با ديدن شماره پارسا ذوق زده شدم و بعداز کشيدن يک نفس و 
 عميق گوشي را برداشتم.

 _سالم.
 _سالم تيام خانم .

 _خوبي؟
 _شما چطوري؟

 رسا.اينکه مهربون شده بود ...من همينو ميخوام نزني کانال ديگه پا
 _مرسي من خوبم..

 سکوتي بينمون برقرار شد گفتم:کاري داشتي؟
 _بله ..راستش ميخواستم ببينم شما حالت خوبه!

 _اذيت نکن ديگه.
 _باشه ،فردا شب ميخواستم دعوتتون کنم خونمون.
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 _منو؟
 _نه فرهاد رو خب تو رو ديگه.

 تو دلم کلي ذوق کردم ولي گفتم:حاال ببينم.
 ينم نداريم..نياي ميام ميبينمت._حاال بب

 _خب اونجا چه خبره؟
 _دل تنگي دليل ميخواد!

 _باشه حاال بهش فکر ميکنم.
 _بايد بهش عمل کني نه فکر..خب من کار دارم تا فردا.

 _خداحافظ
 _فعال

تلفن را قطع کردم..چرا من يکدفعگي ذوق کردم مگه دفعه اولم بود باهاش حرف 
ز اين همه مدت اين خيلي خوب بود..کتابمو پرت کردم اونطرف و ميزدم..ولي بعد ا

 رفتم سر کمد لباسام..خب چي بپوشم...نگاهي به لباسام کردم..يک لباس پوشيده يا؟
نگاهي به لباسام کردم ،هيچ کدومشون خوب نبود.اصال چرا حساسيت نشون 

 ميدادم،مثل همون دويا سه دفعه قبل بايد لباس ميپوشيدم ديگه.
يک تي شرت يقه کج)تقريبا قايقي( سفيد ساده ديدم.ته کمدم بود عجيب بود که 

يادم نميومد چه زماني و چه کسي برام خيره.خالصه از سادگيش خوشم اومد و دنبال 
 شلوار

شلوار مشکي جذب چسب..کل کمدم را 6شلوار لي و 6شتم.خيلي کم شلوار داشتم.
ه قدر ازش خوشم ميومد ولي فکر ميکنم زير رو روکردم تا يک شلوار سفيد ديدم چ

برام کوچيک شده باشه..صندل هام هم گذاشتم روي لباسام و نگاهي به خودم داخل 
اينم کردم..پارسا گفت صورت ساده ي من را بيشتر دوست داره.همين صورت 

معمولي که هيچ نقطه زيبا و خيره کننده اي نداره..همين چشماي مشکي که نه ابي 
نه عسلي..نه اونقدر درشت هستن که نصف صورتم را بگيرن..نه سگ  هستن نه سبز

 دارن که هر ادمي را جذب کند.
همين لبايي که نه قلوه اي هستن..نه برجسته..همين صورتي که اونقدر سفيد 

 نيست که خيره کننده باشه.
پارسا از همين ابروهاي متوسط برنداشته ي من خوشش اومده بود..همين ابروهايي 

 دير يا زود بايد برش ميداشتم. که
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 با صداي بابا و مامان چشمم را از اينه شکستم گرفتم .
 بابا گفت:دختر بابا داره درس ميخونه که کتاباش اين وسطه؟

 سريع از جا بلند شدم و به هال رفتم و گفتم: ِا اومدين؟
 بابا گفت:سالمتم که خوردي؟

 _اخ ببخشيد سالم.
 چرا پخش و پال کردي؟ مامان گفت:کتابت را

 کتاب را برداشتم و گفتم:از دستم افتاد.
 مامان ابروهاش از تعجب باال رفت و گفت:مگه تو چالقي دختر.

 _ ِا مامان.
 بابا به سمت اتاقش رفت گفتم:خب تلفن زنگ زد حواسم پرت شد.

 مامان مشغول دراوردن لباساش شد و گفت:حتما پارسا بوده.
 ن؟_از کجا فهميدي

 _غير از اون کي ميتونه حواست را پرت کنه.
 خنده اي از سرخجالت کردم و با اتاقم به اتاقم رفتم.

با اين نمره کارنامم يک جور احساس غرور ميکردم..و فکر ميکردم خيلي بلدم،يک 
جورايي به خودم مطئمن شده بودم.تاشب درس خوندم و شب قرار بود مرواريد و 

خونمون،مامان گفته بود که پارسا هم دعوت کنم ولي من براي  فرهاد براي شام بيان
 اينکه مرواريد معذب نشه اين کار را نکردم

 31قسمت 
 

شب بود که زنگ خونه به صدا دراومد و بعدش صداي شاد و سرزنده  9ساعت 
 فرهاد..

 
 _سالم بر اهل منزل

 
 

 ا از ياد ببرياز اتاق خارج شدم و گفتم:نگفتيم زن بگيري خونوادت ر
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 و با لبخندي مرواريد را در اغوش گرفتم و گفتم:چطوري زن داداش؟
 
 

 مرواريد خنديد و گفت:سالم.
 
 

جواب سالم من را مامان که با خوشحالي داشت ميومد داد و گفت:سالم به روي 
 ماهت دخترم...خوش اومدي قربونت برم بيا داخل.

 
 

 چي؟فرهاد گفت:مامان پسرتون 
 
 

مامان بدون محِل به فرهاد گفت:وقتي عروس به اين خوبي دارم ديگه توئه خرس 
 گنده را ميخوام چيکار

 
 

 و دست مرواريد را گرفت و روي مبل نشاند.
 
 

نشستم کنار مرواريد و فرهاد.فرهاد با خنده گفت:ِهي..يادش به خير تو اين َعرج و 
 ُقربي داشتيم.

 
 

 بوديم..همين دختره تيام ..هي جلومون دوال راست ميشد. چه قدر محترم
 
 

 _برادر عزيز توهم زدي.
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فرهاد نگاهي به مرواريد کرد و گفت:منو اين همه خوشبختي محاله..وقتي اينهمه 

 همه چيز هوبه توهم ميزنم ديگه.
 
 

 مرواريد ريز ريز ميخنديد.
 
 

داديم دست تو که درستش کني...اينکه ديوانه روبه مرواريد گفتم:مرواريدد،ما اينو 
 شده.

 
 

 مرواريد اروم گفت:کار سختيه...
 
 

فرهاد صداش را شنيد و گفت:مرواريد فکر نميکردم که تو با اون هم با اون جادوگر 
 باشي..دفعه اخرت باشه با تيام حرف ميزني.

 چشام از تعجب گرد شد و با لحن کشداري گفتم:فرهاد
و مرواريد زدن زير خنده و همون موقع مامان من را صدا کرد.به اشپزخونه فرهاد 

 رفتم و سيني چاي را اوردم.
 بعد از تعارف کردن به انها ،به اتاق بابا رفتم که ببينم براي چي بابا بيرون نمياد.

 در را زدم و وارد شدم.
 _اجازه هست؟

 اييد.بابا سرش را از کيفش بيرون کشيد و گفت:بله بفرم
 _چرا نميايد بيرون زشته ها.

 _االن ميام دارم دنبال گردنبندي ميگردم که خريدم.
 نشستم گوشه تخت و گفتم:گردنبد؟براي کي؟

 _مرواريد...تازه عروسه گفتم يک چيزي خريده باشيم..اولين باره اومده خونمون.
 _اولين بار نيست بابا که..مرواريد همش اينجاست.
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 ست که به عنوان عروس در اين خونه حاضر ميشه._اولين بار ه
 _خدا شانس بده..پس چرا خونواده پارسا اينکارا رو نکردند؟

 بابا همراه گردنبد بلند شد و گفت:اينها پيداش کردم.
 و بدون اينکه جواب سوال من را بده از اتاق خارج شد.

همه به تازه عروسا کادو نشستم روي تخت..واقعا چرا؟چرا به اين فکر نکرده بودم که 
ميدن ولي من؟يعني من براشون مهم نبودم...پس چرا حداقل يک بار به من کادو 

 ندادند.
 ازرده خاطر از اتاق خارج شدم و رفتم بيرون.

 فرهاد که روانشناسي خونده بود گفت:چيه درهمي؟
 _هيچي.

 _حاال ناراحت نباش ميتوني دو کلمه با مرواريد حرف بزني
 د تلخي زدم..لبخن

 شام اورده شد و با شوخي هاي فرهاد خورده شد.
نميدونم چرا ولي همه ي هيجاني که براي فردا داشتم رفت.فرهاد شب خونه عمو اينا 

 ميخوابيد...
*** 

 شد.0_واي مامان ساعت 
 _دير نيست که دختر زود باش.

اتو مو  موهاي خيسم را با سشوار خوش کردم..حتما بايد براي خودم يک
ميخريدم..موهام که خشک شد را با يک کليپس شل بستم ،لباسام را تنم کردم ورژم 

را داخل کيفم گذاشتم..مامان اصرار کرد ارايش کنم ولي پارسا همينطوري دوست 
 داشت.

 از خونه خارج شدم و سوار اتوبوس..انگار بار اولم بود که ميخواستم پارسا را ببينم..
 م.زنگ خونش را فشرد

 ثانيه و دو ثانيه.6
و در باز شد..و من وارد شدم..قلبم تند تند ميزد نميدونم چه هيجاني براي ديدن 

 هفته.3پارسا داشتم..براي ديدن پارسا بعد از 
 داخل اسانسور رژرا به لبام زدم... و کليپس موهام را باز کردم.

 )طبقه دوم(
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 شدم..در نيمه باز بود.با شنيدن صداي نسبتا مليح اين خانوم پياده 
 اروم در را فشردم و وارد خونه شدم..همه جا تاريک بود اروم گفتم:پارسا.

 ولي صدايي نشنيدم.لباسام را عوض کردم و وارد خونه شدم. 
 با شنيدن صداي نسبتا مليح اين خانوم پياده شدم..در نيمه باز بود.

 ک بود اروم گفتم:پارسا.اروم در را فشردم و وارد خونه شدم..همه جا تاري
ولي صدايي نشنيدم.وارد خونه شدم..همه جا تاريک بود اروم قدم ميزدم ولي انگار 

 واقعا هيچ کس نبود.دوباره اروم گفتم:پارسا.
تا شمع را روشن کردند ..واقعا تاريک بود..با 2که ديدم دوتا دست توي تاريکي 

 يزد با خنده گفتم:اونجايي؟روشن شدن شمع ها پشتش دوتا چشم عسلي هم برق م
 و خواستم دست به کليد ببرم که گفت:بيا جلو

 خنديدم و رفتم جلو و اروم گفتم:سالم.
يک ميز بزرگ بود با نزديک شدنم تونستم خوب ميز را ببينم..يک ميز بزرگ شام و 

ميوه و خالصه همه چي.حواسم به ميز بود که اول دستاي پارسا دور کمرم حلقه ش و 
 برق روشن شد و پارسا از پشت من را بوسيد وگفت:تولدت مبارک بعد

 و خودش را ازم جدا کرد.
 چرخيدم به سمتش و گفتم:چي؟

 _تولدت مبارک عزيزم.
خنديدم و دستم را جلوي دهنم گرفتم و به ميز نگاه کردم..يک کيک بزرگ خوشگل 

بيرون اومدن انگار  وسط ميز بود باورم نميشد..يکدفعگي از داخل اتاق کناري همه
قايم شده بودن.مامان و بابا و عمه سميرا و شوهرش.خاله زيبا ،عمو و زن عمو و 

مهدي و مرواريد و فرهاد و عزيز ،همه بودن با خوشحالي همشون خوندن :تولدت 
 مبارک.

 هم تعجب کرده بودم هم شگفت زده شده بودم..
 گفتم:من باروم نميشه.

 تم بشکن زد و گفت:واقعيته..فرهاد با خنده جلوي صور
دوتا پلک پشت سرهم زدم و پارسا با برداشتن کنترل صداي ضبط را زياد کرد و 

 گفت:خب تا اخر که نميخواين همينطوري باشين.
و دست مرا گرفت و پشت ميز نشوند وگفت:خب من اينجا يکم تقلب کردم و سال 

 تولدت را از زري خانم پرسيدم.
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 :به افتخارش.فرهاد با خنده گفت
 و همه با خنده براي مامان دست زدن..

 69سالش تموم ميشه و وارد 68سالگي...تياِم من وارد  68پارسا گفت:تولد 
 ساله. 68ميشه..حاال ميتونيم بهش بگيم 

 فرهاد گفت:اون هشتش اضافه است پارسا جان اگه برش داري ممنون ميشم
 اداخمي همراه با خنده کردم و گفتم:ِا فره

لبخندي زد .شمع ها جلوم گذاشته شد.خيره شدم بهشون...به کيک بزرگ مقابلم.لبام 
 را براي فوت کردنش غنچه کردم.که صداي بلند مهدي او مد:ارزو يادت رفت.

 نگاهي بهش کردم و گفتم:اره..
چشام را بستم و تو دلم ارزو کردم که پارسا تا اخر براي من باشه..ارزو کردم حاِل 

 خانم خوب بشه و ارزو کردم که زندگيم بهم نخوره. هستي
 فرهاد گفت:اي بابا خواهر توچه قدر ارزو داري فوت کن بره ديگه.

چشام و باز کردم و نگاهي همراه با خنده و عشق به چشماي شيطون پارسا کردم و با 
 يک با بازدمم شمع ها را خاموش کردم.

همه تبريک ميگفتن..و من لبخند فرهاد و بقيه شروع کردن به دست زدنن..
 ميزدم...و تشکر ميکردم.

لباس هام را عوض کرده بودم.اگه به من ميگفتن که مهموني اونطوري حتما يک 
 لباس بهتر ميپوشيدم و ارايش ميکردم.

 نوبت کادو هاشد.
مامان اولين کسي بود که کادو ميداد همراه بابا برام گوشواره خريده 

 لي ازش تشکر کردم نبايد اينقدر زحمت ميکشيدن..بودند..برليان..خي
 فرهاد و مرواريد هم با هم ديگه يک ساعت با بند چرم کادو دادند.

پارسا با خنده گفت:اين حساب نيست..فرهاد بايد هم به عنوان برادر و هم به عنوان 
 نامزد دختر عمو کادو بده.

 م مرواريد خريدم.فرهاد هم در جواب گفت:من که اصال يادم نبود همين
چشم غره ا ي حواله فرهاد که دروغ ميگفت کردم و از مرواريد تشکر کردم.عزيز و عمو 

 اينا برام لباس اورده بودند.عمه سميرا يک وسيله تزئيني.
پارسا که فکر ميکرد کادو ها تموم شده جلو اومد و گفت:حاال ميرسيم به کادو 

 من..اميدوارم خوشش بياد
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 از کن ديگه.فرهاد گفت:ب
 نگاهي به پارسا کردم و گفتم:باز کنم؟
 پارسا لبخندي زد و گفت:اره زود باش
 و با شوق مشغول نگاه کردن من شد.

کاغذ کادو را از دوِر جعبه باز کردم و با ديدن چيزي که دستم بود ميخواستم از 
 خوشحالي جيغ بکشم..

 ميليون بود. 3يا 2روني همه دهنشون باز مونده بود اين کم کمش با اين گ
 روبه پارسا گفتم:تو چيکار کردي؟

 فرهاد گفت:پارسا جان ميدونستي خيلي دوست دارم و تولدم نزديکه.
 با اين حرف همه خنديدن.

من خيلي ذوق کرده بودم به خاطر کادوم..به خاطر چيزي سال ها نداشتمش و حاال 
 خوبش را داشتم.. 

 
 ...يکي از بهترين موبايل ها

من خيلي ذوق کرده بودم به خاطر کادوم..به خاطر چيزي سال ها نداشتمش و حاال 
خوبش را داشتم.ميخواستم پارسا را بغل کنم و بهش بگم چقدر دوستش دارم ولي 

دهانم را بستم و چيزي نگفتم...بعد از خوردن شام.بابا اينا هنگام رفتن روبه من 
 گفتند:ماداريم ميريم حاضر شو بيا.

 پاسا سريع جلو اومد و گفت:ميشه تيام امشب اينجا بمونه.
 متعجب پارسا را نگاه کردم.

 بابا اروم گفت:فردا مدرسه داره!
 خودم هم ا زخدام بود که انجا بمانم و به مدرسه نروم..پيش پارسا بمانم و نروم.

 پارسا گفت:اگه خودش راضي باشه يک روز که به جايي برنميخوره.
 هي به من کرد و گفت:ميموني؟بابا نگا

 من که از خدام بود ولي از خجالت سر پايين انداختم و گفتم:نميدونم.
فرهاد که همزمان هم با مهدي حرف ميزد هم حرفهاي مارا ميشنيد گفت:نميدونم 

 يعني اره.
 پارسا لبخند محوي زد که بابا دست پارسا را گرفت و گفت:يک دقيقه بيا پسرم.
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اتاق برد.بابا چه کاري ميتوانست با پارسا داشته باشد.نگاهي پر تعجب به و اورا به 
 مامان کردم و گفتم:بابا چيکارش داشت؟

 مامان گفت:درباره امشب.
 _امشب؟

 مامان سعي داشت با اشاره چشم به من بفهماند ولي من گفتم:امشب چي؟
 _که زياده خواهي و زياده روي نکنه و اينجور چيزا.

روز تهران بوديم بابا هيچي نگفت حاال امشب؟يکم زشت 3من و پارسا  _مامان
 نيست؟

 مامان گفت:بابات هر شبي که قرار بود تو با پارسا باشي بهش تذکر ميداد.
 گفتم:بابا به من شک داشت يا پارسا؟

 _هيچ کدوم دختر اينقدر غر نزن
 با لحن کشداري گفتم:ماااااااامان.

د صورت پارسا درهم بود ولي لبخند نمايشي ميزد بعد از تشکراز بابا از اتاق خارج ش
 همه و خداحافظي

 پارسا نشست پشت صندلي و گفت:يک طوري با ادم حرف ميزنن انگار.
 _بابت موبايل ممنون.

 پارسا زير لب چيزي نگفت و به گلدان روي ميز خيره بود..
 پارسا زير لب گفت:کاش ميزاشتم بري.

 ولي باز هم گفتم:چي؟ شنيدم چي گفت
 پارسا عصبي نگاهم کرد و گفت:برو ببين اگه هنوز نرفتن برو

 منم نشستم پشت صندلي و گفتم:چرا؟
 پارسا خواست چيزي بگويد ولي بجايش پوفي کشيد.

 _بابام چي گفت؟
پارسا عصبي نفسش را بيرون پرتاب کرد و گفت:قبل از عروسي کار دست خودتون 

 ندين.
 گفتم:يعني چي؟ بدون فکر

پارسا چپ چپ نگاهم کرد..کمي فکر کردم و منظور را فهميدم..با تته پته گفتم:خب 
 باباديگه.

 پارسا دوباره نگاهم کرد و چيزي نگفت.
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 نگاهي به دور و بر کردم و گفتم:بهتره اينجاهارو تميز کنيم نه؟
ب تي مرسي پارسا امشپارسا شانه اي باال انداخت ،بلند شدم و گفتم:پاشو پاشو..راس

 بهترين تولد عمرم بود.
پارسا خنديد و باهم مشغول تميز کردن شديم.پارسا گفت:تيام...تو از ته دلت براي 

 عروسي راضي هستي؟
 _اره چطور؟

 _همينطوري.
 _تو چي؟امادگيشو داري؟

 _اره اره...کسي شمارت را نگرفت..
 يوفته._نگرفت ولي گفتن بهشون زنگ بزنم تا شمارم ب

 پارسا چيزي که دستش بود را سر جايش گذاشت و گفت:کي؟
 _فرهاد
 _خب.

 _مرواريد و عمه سميرا.
 _خب.

 کمي فکر کردم و گفتم:مهدي!
 _چـــــــــــــي؟ مهدي؟

 _اره خب.
 _چرا به اون دادي؟

 _خب پسر عمومه نبايد ميدادم.
 پارسا نگاهم کرد و گفت:بهش زنگ و اس نميدي

 ام وريز کردم و گفتم:چرا؟چش
 _چند بار بگم از اون پسره خوشم نمياد.

رفتم دقيقا جلوي پارسا ايستادم و خيره شدم داخل يک ظرف عسل و گفتم:بگو به 
 من اعتماد نداري.

 پارسا سرش را به سمتم پايين اورد و گفت:به اون پسره اعتماد ندارم.
 خنديدم و ظرف هارا به اشپزخانه بردم
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بعد از جمع کردن همه چي،پارسا داخل هال ايستاد و با حالت مسخره اي 
گفت:ميخواستم امشب خوش بگذره ولي پدرتون اجازه ندادن...بهتره بري تو اتاق 

 بخوابي و منم تو هال بخوابم
و با قيافه اي ناراحت روي مبل دراز کشيد.منم چرخيدم به سمت اتاق ولي راه 

م به سمت پارسا،باالي سرش ايستادم و نگاهي بهش نرفتم....و دوباره برگشت
کردم.مثل اين پسربچه تخس ها بود،موهاش روي صورتش ريخته بود.با کف دستم 

موهاي روي صورتش را کنار زدم و خم شدم روي صورتش ولي باهم فاصله 
 داشتيم.يک لبخند نشست گوشه لبش.

 _واي نميدونستم پسرا اينقدر لوس باشن.
 باز کرد و گفت:واقعا بهت خوش گذشت؟ پارسا چشاشو

 سرمو به عالمت اره تکون دادم.صاف ايستادم و گفتم:پارسا بخاطر همه چي ممنون.
**** 

با استرس به شماره اي که به گوشيم زنگ زده بود خيره شدم.شماره مهدي بود اونم 
 شب...چند دقيقه بعد ازش اس ام اس اومد. 62ساعت 

 بده()تيام،مهدي ام جواب 
 ديوونه ميدونم مهدي دقيقا به خاطر اينکه مهدي هستي نميخوام جواب بدم.

 اونقدر زنگ زد که مجبور شدم جواب بدم.
 _الو

 _سالم تيام خانم.
 _کاري داشتي؟

 _قبال جواب سالم ميدادي.
 _خب سالم.

 _حالت خوبه؟
 صبح بيدارم کارت چيه؟1_من از ساعت 

 وت تاثير گذاشته._اخالق گنده اون پسره ر
 با عصبانيت گفتم:درست حرف بزن.

 _روش غيرتم داري.
 _مهدي کار نداري قطع ميکنم.

 _نه نه صبر کن.
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 سکوت کردم که گفت:ميخوام ببينمت.
 _براي چي؟
 _کارت دارم.

اصال دوست نداشتم با مهدي حرف بزنم،مخصوصا اينکه پارسا دوست نداشتم 
 باهاش حرف بزنم.

 بگو_االن 
 _فردا بعد مدرسه ميام دنبالت.

 _مهديييي.
 _جانم.

 از لحنش حالم بهم خورد و گفتم:حاال ببينم.
 _خدارو شکر پس مياي.ميبينمت.باي عزيزم.

اه اه اين چه طرز حرف زدنه ..حالم بهم خورد و گوشي رو قطع کردم و روي تختم دراز 
حاناي ميان ترم پارسا تموم ميشد اسفند بود.قرار بود از پس فردا که امت62کشيدم 

 براي خريد بريم بيرون.
با صداي اس ام اس خم شدم و گوشي خوشگلم را برداشتم باديدن شماره پارسا ذوق 

 زده اس ام اس را برداشتم.
 مياي بريم بيرون براي خريد؟.کالس ندارم(4)سالم فردا ساعت 

 ه دستور نميداد..چه قدر خوب بود که ازم ميپرسيد مثل اين مهدي ديون
 ولي من با مهدي قرار داشتم،اون يک پسر سمج بود.براش نوشتم.

 )خيلي دوست داشتم ولي نميتونم(
 بالفاصله پس از رسيدن پيام گوشيم زنگ خورد.شماره پارسا بود

 1بود،با اينکه اعصابم از دست مهدي خورد بود با اينکه از ساعت  62با اينکه ساعت 
 پر انرژي جواب دادم. بيدار بودم ولي

 _ســـــــــــــالم خوبي؟
 _سالم

 سکوت کرديم،هردومون ميدونستيم چي ميخوايم بگيم.
 گفتم:الو قطع کردي؟

 _نه نه..راستش تيام کجا ميخواي بري؟
 _چيزه..با کسي قرار دارم.
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 _اهان.
 يکطوري از سر ناراحتي گفت که دلم اتيش گرفت و گفتم:بامهدي.

 تم درستش کنم زدم خرابش کردم.ميخواس
 پارسا با صداي بلندي گفت:چييييييي؟

صداش غرق تعجب و عصبانيت بود.چيزي نگفتم که دِم گوشم داد زد:دوباره بگوچي 
 گفتي؟

 _شنيدي که!
 _دوباره ميخوام بشنوم.

 چرا عصبانيش داشت به منم منتقل ميشد.
 _با مهدي قرار دارم.
 ؟_ ِا...با اجازه ي کي

من مگه بايد از پارسا اجازه بگيرم...براي چي؟چون نامزدته خره...خب باشه بابام که 
نيست...محرمت که هست،اسمش تو شناسمم که نيست باصدايي که نميدونستم از 

 کجام دراومد گفتم:من ديگه بزرگ شدم
 با داد گفت:خودت تنهايي به اين نتيجه رسيدي؟

 را گرفتي. سالگيم68_اره..خوبه خودت تولد 
 _تيام چيکارت داره؟

 _نميدونم ظهر بعد مدرسه گفت مياد دنبالم.
نفس عميق و پرحرصي کشيد و گفت:موبايلتو ببر حرفات که تموم شد زنگ بزن بيام 

 دنبالت.
چي داشت ميگفت..موبايل ميبردم مدرسه..خيلي از بچه ها ميومردن...شيدا خيلي 

 مياورد...باران هم يکبار اورد.
 باشه اي گفتم.همين که گفتم باشه بدون خداحافظي قطع کرد...قطع کن به درک.

 سر من داد ميزد.
*** 

باران زير چشمي حواسش به من بود که داشتم فرمول هاي روي تخته رو 
مينوشتم..چند وقتي بود که بخاطر نيومدن شيدا غزل بغل دستيم جاش را با باران 

 فتم:چيزي شده؟عوض کرده بود..نگاهش کردم و گ
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سرش را به عالمت نه تکون داد..روي صورتش مکث کردم و خيره شدم روي 
صورتش...ناراحت بود..بغض کرده بود،بيخيال فرمول هاشدم و گفتم:چيزي شده 

 باران...چيه چرا ناراحتي؟
سرشو به عالمت نه تکون داد.زنگ اخر بود..دستشو از زير ميز فشردم و گفتم:ميگم 

 چي شده؟
 ماغشو کشيد باال وزير لب گفت:حاال بعدا.د

 _من که تا بعدا بشه ميميرم.
 افشار که در حال نوشتن فرمول بود چرخيد به سمت ما و گفت:خانم شکيبا.

 _بله بله
 _بلند شيد.

چه پرو..دلم نميخواد بلند شم.با اکراه بلند شدم و زير چشمي نگاهش ميکردم که 
 گفت:بحث سر چي بود؟

 حرفي بزنم که باران بلند شد و گفت:داشتم يک فرمول ازش ميپرسيدم.اومدم 
 افشار چشم ابي با داد گفت:شما شکيبايين؟

 باران ببخشيد گفت و نشست.
 منم گفتم:ببخشيد..

 _تکرار نشه؟
بدون نگاه بهش نشستم سر جام...هر چه ميگذشت ازش بيشتر بدم ميومد...بعد از 

ت ازاد به همه داد...سوگل اون روز غايب بود..چرخيدم گرفتن يک امتحان کالسي وق
 به سمتش و گفتم:باران چيزي شده؟

 به چند ثانيه نگذشت که چند قطره اشک روي صورتش قل خورد..اروم گفتم:باران.
دستمو گرفت...سرد بود...خشک بود..با بغض و صداي ارامي گفت:حس ميکنم من 

 و حسام...من و حسام.
 و و حسام چي؟با بهت گفتم:ت

 _من و حسام زياده روي کرديم
 تقريبا بلند فرياد زدم:چييييييييييييي؟

 افشار با خودکارش روي ميز زد و گفت:خانما...اروم تر.
افشار هنوز داشت غرغر ميکرد...دست باران بيشتر سرد شد..حس کردم داره 

 ميلرزه..اروم دستش را فشردم و گفتم:باران چي شده؟
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فته پيش...گفت يک سر برم خونشون..خونشون تنها بود بعدشم در شنبه ه0_
 خوردن شيريني زياده روي کرديم.

 کمي بهش خيره بودم که يکدفعگي زد زير خنده.
محکم با کتاب روي سرش زدم و با فرياد گفتم:چي؟يک ساعته منو سرکار گذاشتي 

 خدا نکشت باران.
 دهنشو براي غرغر باز کنه که زنگ خورد. باران از خنده ريسه ميرفت.افشار تا اومد

 گفتم:باران خيلي بيشعوري!
 باران دستشو روي سينش گذاشت و کمي خم شد و گفت:لطف عالي متعالي

 از جا بلند شدم و وسايلم را جمع ميکردم..باران سرش را جلو اورد و گفت:راستي تيام.
 _هوم؟

 _ميدوني سوگل امروز کجاست؟
 م و خيره شدم داخل چشماش و گفتم:کجاست؟سرم را باال اور

 _نميدونم.
 نگاهي به صورت خنگ مانند باران کردم و زدم زير خنده..ديوانه اي بود براي خودش.

 کوله ام رو پشت شونم انداختم و به دِم در رفتم...
 _خانم شکيبا

چرخيدم به سمت صدا..صداي مهدي بود ، عينک مگسيش روي چشماش 
 وندي زدو گفت:سالم.بود،لبخندژک

 با همون صداي سرد و بي روحم گفتم:سالم.
 _بفرماييد به سمت ماشين.

 کنارش به راه افتادم سعي ميکردم باهم هم قدم نشديم ولي نميشد.
 سوار ماشين شديم خواست حرکت کنه که زود گفتم:مهدي!

 مهدي چرخيد و باهمون لبخند مسخرش گفت:جانم!
 زن.اييي حالم را بهم ن

 _ميشه همينجا حرفتو بگي؟
 مهدي عينک را از روي چشمهايش روي موهايش گذاشت و گفت:يک ناهاربخوريم.
خواستم اعتراضي بکنم که ماشين را به حرکت انداخت.ضبط را روشن کرد و با يک 
سرعت متعادل ميروند.نگاهم به خيابون بود به خيابوناي خلوت بود.اصال عالقه اي 
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س مدرسه برم ناهار بخورم.جلوي يک رستوران نسبتا شيک ايستاد.باهم نداشتم با لبا
 پياده شديم،مهدي يک ميز دونفره رو در يک جاي دنج رزو کرده بود.

 گفتم:به فکر همه چي هستي ها.
 خنديد و گفت:بيشتر تو.

 ميخواستم بگم مواضب باش تو و فکرت رو له نکنم،
 ميخوري؟ مهدي منو را جلوي من گذاشت و گفت:چي

 _فرقي نداره من براي خوردن نيومدم.
 مهدي منو را از دستم گرفت و گفت:جوجه ميخوري؟

اينهمه منو بيرون اورده حاال ميخواد جوجه بده..ياد اولين باري که با پارسا اومديم 
 بيرون،اون ماهيچه گرفت..اخي پارسا

 _ماهيچه ميخورم.
 گرون سفارش ميداد.. پارسا هميشه ماهيچه و شيشليک و غذاهاي

 مهدي لبخندي زد و گفت:باشه هرچي تو بخواي،نوشابه چي؟
 _مشکي

 پارسا ميدونست من مشکي دوست دارم..اخي
مهدي بعد از دادن سفارش گفت:خب راستش تيام..نگاه کن تو و پارسا هنوز نامزديد 

ي و مجلس نگرفتيد پس هيچ کس غير خونواده ها نميدونن..درسته فاميلن ول
 فاميل دورن..خب بهتر از پارسا هم برات ريخته..کسي که واقعا دوست داشته باشه.

 پارسا دوسم داشت اون اعتراف کرده بود.
 _پارسا دوسم داره.

 _توهم دوستش داري؟
 _معلومه ماميخوايم عروسي کنيم.

مهدي دستاش را جلو اورد و روي دستام گذاشت.خواستم دستام را پس بکشم که 
شو سفت کرد.سکوت کرد خواستم چيزي بگم که دست کرد داخل کيفش و دستا

 پاکتي رو دراود و انداخت روي ميز.
 _اين چيه؟

 _عکس هاي پارسا خان همراه معشوقشون.
 دست بردم تا بردارم که مهدي بلند گفت:دست نزن.
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همون موقع گوشيم زنگ خورد.دست کردم داخل کيفم.مهدي گفت:گوشي بردي 
 مدرسه؟

سرموتکون دادم و ديدم پارساست.مهدي خودشو کمي روي گوشيم خم کرد تا ببينه 
 کيه.

 _جواب نده
 _چرا؟

 _اگه ميخواي واقعيت رو بدوني!
گوشي رو گذاشتم روي ميز..براي خودش زنگ ميخورد تا قطع شد..دوباره زنگ خورد 

 و زنگ خورد.گوشيم را خاموش کردم و انداختم داخل کيفم.
 اوردند و چيندند. غذا رو

 _مهدي ميشه نشونم بدي من هيچي نميتونم اينجوري بخورم.
 _صبر داشته باش.

 کيفم را برداشتم و بلندشدم و گفتم:من براي چي بايد باهات ناهار بخورم.
 _بشين گفتم.

و کيفم را کشيد...با غذام بازي بازي ميکردم تا غذاش تموم شد.پاکت را به سمتم ُهل 
 داد.

 واستم بردارم که گفت:فقط تيام.خ
 سرم را باال اوردم و نگاهش کردم

_:يادت بره که اين عکس رو من بهت دادم..درضمن بدون اگه پارسا رو از دست بدي 
 من هستم.

نگاه ازش گرفتم و در پاکت را باز کردم.عکس ها برعکس بودند .برش گردوندم و 
 اور ميکردم.چشم دوختم به چيزي که ميديدم ولي نبايد ب

همين ميز بود همينجا بود..پارسا جاي مهدي نشسته بود ولي...جاي من..جاي من 
من نبودم....سعي کردم گريم نگيره..اروم باشم و به چيزي که باورم نميشد خيره 

 باشم...بهاره...........
 38قسمت 

م يک قطره اشک از چشمم ريخت..حالم داشت از هوا بهم ميخورد..روبه روي ه
نشسته بودند و همراه با لبخند سيگار ميکشيدند..دوتايي...بهار زيبا بود..از من 
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خوشگل تر بود..از من مهربون تر بود که پارسا عاشقش شده بود..بهار سيگار ميکشيد 
 و پارسا هم.

 نفس کم اوردم.
 مهدي گفت:همين يکي نيست..بازم هست.

ميتونستم اينده رو براي خودم پيش مگه من توان داشتم که عکس بعدي رو ببينم..
سالگي به زور ازدواج کنم و درست چند روز قبل عروسيم بفهمم 67بيني کنم...من در 

شوهرم دوستم نداره...شايد داشته باشه اما کمتر از بهار..شايد بهار خوش هيکل تر 
 مبود..شايد بهار بهتر بود..چشاي پارسا برق ميزد...ميخنديد. حتما امروز که گفت

باهاش نميام با بهار رفته..به عکس خيره بودم حس کردم چيزي کنار دستم داره گرم 
 ميکنه..يک فنجون چايي...به مهدي نگاه کردم..

 _بخورگرم ميشي..
 قلب و دلم سوخته بود..گرم بودم.

عکس بعدي..اين ديگر رستوران نبود..خيابون بود..يک خيابون خلوت..يک هواي 
که من به پارسا زنگ زدم و گفتم بيا بريم راه بريم ولي اون گفت باروني همون روزي 

کار داره.....زير يک چتر در فاصله خيلي کم راه ميرفتند...ميخنديدند و سيگار دود 
ميکردند..اينبار فقط بهار..قطره اشک بعدي حساب کتاب اشکام از دستم در رفته 

از دستم افتاد و از جا بلند بود.عکس بعدي حالم را گرفت..حالم بد شد...عکس ها 
شدم.کيفم را کشيدم..گوشيم از جيبش افتاد..مهدي خم شد و گوشي رو به دستم 

داد..عکس ها هم داخل کيفم انداخت..عکسي که حالم رو گرفت....عکس 
بوسه..بوسه اي که بهار به گونه پارساي من کاشته بود...پارساي من پارساي من 

 نبود..پارسا همه بود.
 درست بود نميخنديد اما...شايد داشت حال ميکرد. پارسا

 مهدي روبه روم بود متوجه نشدم که عکسام را پاک کرده..پسش زدم.
 _تيام واستا االن ميام.

دستمو به عالمت نميخواد توهواتکان دادم..چرا بارون نميومد..االن به اين هوا نياز 
م هاي تند داخل کوچه فرعي داشتم..هواسرد بود از دهن همه بخار ميومد..با قد

پيچيدم تا مهدي دنبالم نياد.خودم را به خيابون اصلي رسوندم..عکس ها اومد جلوي 
چشمم..بهار..پارسا..سيگار...بو? ?ه...باروني که منو پس زد و بهار را قبول 
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نفر..من تو خونه و درحال درس خوندن که از درسام عقب نيوفتم و اقا 2چتر..6کرد...
 گذروني..من به فکر پارسا و پارسا به فکر هرکسي غير من..درحال خوش

پارسا بهار رو داشت..شايدم امروز باهام قرار گذاشته بود تا بگه که منو نميخواد..تا 
 بگه همه چي تموم..

اگه دوستم نداشت چرا سرم غيرتي ميشد..چرا توهواپيما گفت دوسم داره..چرا 
 شب بهم پيام ميداد.گوشي گرون قيمت برام خريد..چرا هر 

بار در يک روز 2ولي نداشت...اگه داشت باهام ميومد قدم بزنم زير بارون..
 نميزدم..وقتي جلوي دختر عموش حقير شدم ازم دفاع ميکرد..

 ....ولي بهار چي..يک عکس بهار دربرابر تمام محبت هاي پارسا..عادالنه بود..3به  4
 نتظر يک اشنا بودم که باشه تا بغلش کنم وبا بوق ماشيني برگشتم به عقب شايد م

زار زار براش اشک بريزم..ولي با ديدن يک دويست و شش و راننده جوون مو سيخ 
 سيخيش...قدم هامو تند تر کردم.

شب..خيلي دير 7کسي از من خبر نداشت..به ساعت مچيم نگاه کردم..
وردم و روشنش کردم بي بود.ترسيدم..تا اين ساعت تاحاال بيرون نبود..گوشيم را درا

 توجه به تماسا و پيام ها دنبال شماره کسي ميگشتم که باهاش راحت باشم..
 فرهاد کسي که بهم گفته بود تا اخرش باهامه.

 رو اسمش را فشردم.
 _الو تيام.

 _سالم.
 _سالم دختر کجايي همه نگرانتن؟

 صداي مامان ميومد که ميگفت:بده باهاش حرف بزنم.
 گوشي را به کسي نده..برو يکجا ميخوام باهات حرف بزنم. _فرهاد

 صداي پارسا اومد:فرهاد جان کارش دارم گوشي رو بده
 انگار رفت يک جاي ساکت سر و صداها خوابيد.

 _الو
 _بگو تيام.

 من:کجايي؟
 فرهاد:من بايد اينو ازت بپرسم.

 من:تو بگو!
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 فرهاد:خونه.
 من:کي اونجاست؟

که رفته بيرون دنبالت..پارسا هم همين االن از بيرون اومده..مامان و  فرهاد:بابا
 مروايد و عزيز اينجان.

نشستم لبه جدول و با عجز و در حالي که اشکام ميريخت 
 گفتم:داداشي...فرهاد...ميخوام? ?...

 هق هق ميزدم..فرهاد بلند گفت:کجايي تيام؟چي شده؟
 کس._ميگم کجام ولي تنها بيا بدون هيچ 

 سعي داشت صداشو کنترل کنه
 _باشه باشه..

 _خيابون...سر کوچه...زود بيا
 _چشم خواهرم.

 _فرهاد.
 فرهاد:چيه؟

 _تنها بيا.
 _باشه باشه.

تماس رو قطع کردم ..از جا بلند شدم..هنوز همه عکسارو نديده بودم..نميتونستم در 
ميخوام..عکسا تمام توضيحاتش را ک کنم...پارسا چرا اينکار رو کردي!!!ازش توضيح ن

 نقص ميکنه..نکنه اينا خيلي وقته باهم دوستن.
 دوباره نشستم لبه جدول..بهتر بود تا پارسا بياد پيام هار و بخونم.

 تماس از پارسا.35
 تا ازخونه65
 تا از فرهاد.25

 تا مهدي.0
 پارسا:)چرا گوشيت را جواب نميدي؟(

 پارسا:)تيام زود جواب بده(
 پارسا:)گوشيت را خاموش ميکني براي من؟؟؟؟؟؟؟(

 مهدي:)کجا رفتي دختر باليي سر خودت نياري؟(
 بابا:)تيامي..بابا کجايي؟(
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 پارسا:)عزيزم من نگرانتم جواب بده.(
 پارسا:)ديوني شدي جواب بده(

 اپيام ها تموم شد..گوشيم دوباره شروع به زنگ خوردن کرد..پارسا بود قطع کردم...ب
 ديدن ماشينمون از جا بلند شدم..فرهاد بود ..

درو باز کردم..و نشستم..فرهاد بهم خيره شد و بعد دادزد:تا اين موقع شب تو 
 خيابون چه غلطي ميکردي؟

 اروم گفتم:سرم داد نکش.
 نفسش را کالفه بيرون داد و گفت:)باشه باشه(

 چرخيدم به سمتش و گفتم:با مهدي بودم.
 دقيقه است. 40و  8..االن 4ت _اما تا ساع

 سرم رابه عالمت ميدونم تکون دادم.
 فرهاد نيم نگاهي به خيابان کرد و روبه من گفت:بگو چي شده تيام؟

احساس ميکردم براي گفتن اين جمله تموم انرژيم را بايد بدم،خيره به کيفم شدم و 
 گفتم:من ميخوام از پارسا ُجد...

ه اي به شيشه خورد،از جا پريدم و چرخيدم به سمت جمله کامل نشده بود که تق
 پنجره.

از ديدن پارسا شوکه شدم،ناخوادگاه دستم به سمت در رفت و قفلش کردم..نگاهمو 
ازش گرفتم و به زمين خيره شدم..نگاهم ميکرد،فرهاد شيشه ي من را از طرف 

 خودش پايين داد.
 پارسا:سالم تيام خانم.

 فرهاد:تو چطوري اومدي؟
 پارسا:اومدم دنبال همسرم..پاشو تيام..ديگه مزاحم فرهاد نميشيم.

 و دستگيره در را کشيد.
 فرهاد:بهتره بري تيام.

نگاهي به فرهاد کردم و سرم را به طرفين تکون دادم.ناگهان پارسا دستشو از شيشه 
به داخل کرد و در را باز کرد و دستمو کشيد.مثل يک پر از جا کنده شدم و چرخيدم 

 سمت پارسا و زل تو چشماش و گفتم:من با شما کاري ندارم.
 و روبه فرهاد گفتم:منو از دست اين ديونه نجات بده.
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فرهاد گنگ نگاهم کرد ،پارسا روبه فرهاد گفت:برو فرهاد من هستم..باهم يکم حرف 
 ميزنيم،خيره شدم تو چشماش و داد زدم:من با توحرفي ندارم.

 کرد و طوري که فرهاد نشونه گفت:خفه شوفشار دستش را بيشتر 
 پارسا:فرهاد برو ديگه!يک مشکل بين ما هست حلش ميکنم.

خواستم به فرهاد بگم )نه(که پاشو روي گاز فشرد و رفت.پارسا منو به سمت خودش 
 چرخوند .عصبي نگاهم کرد و زير لب گفت:اينجا نميشه.

 دم و در را محکم بستم.و دستم را گرفت و به سمت ماشينش کشوند.سوار ش
 نفسشو پرفشار خالي کرد و قفل مرکزي رو زد و چرخيد به سمتم.

 _ميشنوم.
 _گفتم باهات حرفي ندارم.

_از صبح رفتي با اون پسره رواني اين طرف و اون طرف..بعدش گوشيت را خاموش 
 شب جوابم رو نميدي؟9ميکني ..حاال هم ساعت 

 انت نکردم..نه نميدم...من حق دارم..من خي
سکوت کردم و نذاشتم اشکام بياد،بغض داشتم ولي نذاشتم بريزه ..عصبي بودم 

چرخيدم به سمتش و هرچي ادب و نزاکت بود را بوسيدم گذاشتم کنار و گفتم:به تو 
 ربطي نداره.

 _ِا .پس به کي ربط داره؟
 _من و زندگيم.

 پارسا:زندگيمون.
ديگه همون اسم من از تو شناسنامت خط زهر خندي زدم و گفتم:تا چند وقت 

 ميخوره...خدارو شکر شناسنامم پاک موند و اسمت نيومد توش.
 احساس کردم رنگ پارسا پريد ،شوکه شد.

 
احساس کردم رنگ پارسا پريد ،شوکه شد.فکر ميکردم عصباني بشه ولي جا 

 خورد.انگشتش رو روي شقيقش گذاشت و گفت:ميفهمي چي ميگي؟
 م.سکوت کرد

 _مگه بچه بازيه تيام؟
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فکر ميکردم سرم داد بزنه"مگه دسته خودته من دوست دارم..و طالقت نميدم"ولي 
انگار زياد هم مخالف نبود..به اشکام اجازه ريختن دادم..بچه تر از اون چيزي بودم که 

 فکر ميکردم.
 پارسا:داري باهام شوخي ميکني ؟

 زل زدم داخل چشماش و قاطع گفتم:نه.
 پارسا:اون پسره عوضي چي تو گوشت خونده؟

سکوت کردم.دست مشت شده اش را محکم روي فرمون کوبوند و گفت:ِد ياال جواب 
 بده لعنتي.

 من:پارسا،من به خاطر تو دارم اينکار ميکنم...که راحت باشي.
 پارسا فرياد زد:چند وقت ديگه عروسيمونه.

 م که کنسلش ميکنيم._يک تاالر و ارايشگاه و اتليه وقت گرفتي
 پارسا چشاشو ثانيه اي بست و باز کرد و گفت:داري ديونم ميکني!

 _ميدونم..بودن من عذابت ميده..پس جدا ميشيم.
 جمله اخر رو با فرياد گفتم.

پارسا ماشين را روشن کرد و شروع به راندن کرد،سرعتش هر لحظه بيشتر 
يمت ايتاليايي ميخوند..سرم درد ميشد.ضبط رو روشن کرد.خواننده خارجي با مال

ميکرد..دوباره هرکدوم از عکسا جلوم رژه ميرفتن..خنده هاشون..دود 
سيگاراشون..فاصلشون..پارسا داشت ميرفت بيرون شهر..کنارش احساس امنيت 

عجيبي داشتم.يک جايي شبيه کوه که پايينش دره بود.پياده شد..به تقليدش پياده 
 شين و گفت:دوسش داري نه؟شدم.تکيه داد به کاپوت ما

 _قبال جواب اين سوالتو دادم.
 پارسا:پس دوسش داري!

همونطور که به روبه رو نگاه ميکردم گفتم:هيچ ذکوري رو به غير از بابام و فرهاد 
 دوست ندادم.

 با اين حرفش ميخواستم بهش بفهمونم که ديگه جايي در قلبم ندارخ.
 پارسا اروم گفت:امروز چي شد؟

فس عميقي کشيدم و هواي سرد را وارد ريه هام کردم.نبايد ميگفتم..اگه ميگفتم ن
 باحرفاش خامم ميکرد.اروم تر از خودش گفتم:طالق ميخوام.

 محکم زد روي کاپوت و گفت:غلط کردي!
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 نگاهي به ماشين کردم و گفتم:گرونه.
 عصبي نگاهم کرد يعني االن وقت اين حرفه..

لم به حال خودم سوخت.و گفتم:قشنگ و گرونه..هر دختري لبخند تلخي زدم که د
جذبش ميشه،مخصوصا اگه صاحبش چشماش عسلي باشه و موهاي مشکي اش 

اغلب روي پيشونيش ريخته باشه..مخصوصا اگه عطر مسخ کننده اش داخل ماشين 
 پيچيده باشه..لبخند مليحم روي لبش باشه..
قابلش ايستادم و گفتم:مورد مناسبي پارسا با تعجب نگاهم ميکرد..چرخي زدم وم

براي براي دختر هاي خوشگل و جذاب و خوش هيکل و پولدار...دختراي پرناز و 
عشوه مثل سپيده و پريسا و ملينا و بهار..اونا اليقتن نه من مني که نه زيبايي خيره 
 وکننده دارم..نه پول..راستي اونا باهات سيگارم ميکشن..نفسمو پرفشار دادم بيرون 

 اروم گفتم:و باهات زير يک چتر قدم ميزنن.
 پارسا شونه هام را گرفت و گفت:تيام..من يک تار موي تو را به اونا نميدم.

 َپسش زدم و گفتم:ديگه خسته شدم طالق ميخوام.
 چرا داشتم چرت و پرت ميگفتم...واقعا مثل دختر بچه ها شده بودم.

:من بدون تو نه اين ماشينو ميخوام نه اين پارسا لگدي به ماشينش زد و با داد گفت
چشماي رنگي نه پول من فقط تو رو ميخوام،تويي که به خاطر اين چيزا باهام 

 نيستي.
 با بغض گفتم:خيلي ها به خاطر خودت باهاتن.

 _من برات گوشي خريدم.
 _که خرم کني.

 _که بفهمي چه قدر دوست دارم.
 _بدم مياد از ادم هاي دو رو.

 سا سکوت کرد و من گفتم:مهدي امروز حقيقت را بهم نشون دادپار
 _حقيقت اينه من دوستت دارم.

 39قسمت 
 به سمت جاده رفتم.پارسا داد زد:کجا؟

 _يا تا خونه ميبريم و اين چرت و پرتا رو نميگي يا ميرم تاکسي ميگيرم.
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سوار شدم.با  سوار ماشين شد و دنده عقب گرفت و جلوم ترمز زد..نگاهش نکردم و
سرعت ميروند..صداي پيام گوشيم اومد..برش داشتم.مهدي بود..اخه تو اين 

 وضعيت....پيامش را باز کردم.
 }به قول سهراب تا شقايق هست زندگي بايد کرد..و تو هم که شقايق من هستي{

 پارسا پوزخند زد ،پيامم رو خونده بود..حرفي نزد.
ده شدم درر رو اروم بستم و طوري که بشنوه جلوي خونه ايستاد..از ماشين پيا

 گفتم:گرونه.
 پارسا:نه گرون تر از قلب تو که براي خريدنش بايد چيکار کنم.

به سمت در رفتم و مشغول دراوردن کليد شدم که پارسا جلوم ظاهر شد.همونطور که 
 داخل کيفم ميگشتم گفتم:کجا؟

 ل._مامانت گفت بعد که اومديم خونه منم بيام داخ
 _نيازي نيست.

 _خيلي هم هست.
با ديدن کليد که تِه کيفم چشمک ميزد کشيدمش بيرون که پاکت عکسا افتاد روي 
زمين و يکي از عکسا از پشت بيرون افتاد.هراسون نگاهي به پارسا کردم و خواستم 

جمعشون کنم که دستهاي اون سريع تر عکسارو برداشت .با ديدن اولي دهنش از 
شد و با ديدن بعدي چشماش از تعجب گرد..همه عکسا روبا سرعت تعجب باز 

ديد.پاکت عکسارو از دستش بيرون کشيدم و درو باز کردم و داخل رفتم و خواستم 
 ببندم که پاش رو ميون در گذاشت .پارسا:تيام گوش بده.

 _مگه حرفي هم مونده.
 _اگه بزاري حرف بزنم همه چي حل ميشه...سو تفاهم شده.

 ر را با فشار بيشتري هل دادم و گفتم:فقط طالق.و د
 درو محکم فشرد و وارد خونه شد درو بست.

 _برو بيرون نميخوام ببينمت.
 _اوال بايد اين عکسا رو برات توضيح بدم..دوما اگه تنها بري تنبيه ميشي.
راست ميگفت تاحاال اين موقع شب تنها بيرون نبودم،پارسا جلو اومد و 

 ميکنم اروم باش. گفت:خواهش
 پاکت عکسا رو داخل هوا تکون دادم و گفتم:با اينا اروم باشم؟

 عکسارو از دستم قاپيد و گفت:اينا الکيه.
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 _هه منم باور کردم..ديگه فرق فتو و شاپ و غير فتو شاپ رو که ميتونم بگم
 با صداي مامان برگشتم.

 _تيام.
هان بدو بدو اومد به طرفم و دوتا زد تو لب پله ايستاده بود و نفس نفس ميزد..ناگ

 گوشم و گفت:تاحاال کدوم گوري بودي دختره اشغال؟
ضربه سوم روي صورتم فرود اومد..از ترس چند قدم عقب رفتم..سوزش جاي 

شب مياي خونه 62انگشتاش بود.مامان داد زد:براي من هرزه بازي درمياري ساعت 
 پدر سگ..اگه زندت گذاشتم تيام..

رو بستم و منتظر ضربه چهارم بودم که اتفاقي نيوفتاد..چشامو باز کردم پارسا  چشام
 دستاي مامان رو گرفته بود.

 مامان:ولم کن پسرم..اين بايد ادم بشه..بفهمه اين کارا اشتباهه.
 پارسا:زري خانم چند لحظه اروم باشيد..مهم اينه حالش خوبه

خونه نشسته به من نگاه ميکرد..چند  صورتم ميسوخت..مامان عصباني با چشماي به
لحظه بعد مرواريد و عزيز هم داخل حياط بودند.مرواريد دستم را گرفت و گفت:بيا 

 بريم صورتت رو بشور عزيزم.
 دستمو از دستش دراوردم و گفتم:ولم کن.

و باقدم هايي تند به سمت اتاقم رفتم.صداي پارسا رو ميشنيدم که به پارسا 
شيد حالش خوب نيست..در اتاقم را محکم بستم.و باهم لباسا کنار ميگفت:ناراحت ن

تخت روي زمين نشستم نگاهي به فرش نيم سوخته کردم و به کمدچوبي کنار 
تخت،به اينه شکسته گوشه اتاق و،به ياد روزي افتادم که داخل همين اتاق داشتم 

انگار کسي در  گريه ميکردم چون پارسا رو نميخواستم..اين دفعه هم نميخوام ولي
اعماق قلبم ميگه"به خودت که نميتوني دروغ بگي ..تو دوستش داري و بدون اون 

 داغون ميشي.
سرم را روي زانوهام گذاشتم.در به ارامي باز شد و نور کمي به داخل اومد.شخص 

 هنوز وارد نشده بود که پارسا با صداي ارومي گفت:اجازه هست؟
 _بياتو.

ر کم هم رفت.چند لحظه ايستاد انگار دراون تاريکي در را يست و همون نو
 ميخواست پيدام کنه.اروم گفتم:اينجام.
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حس کردم لبخندي زدو اومد کنارم نشست.تکيه داد هب ديوار و گفت:مامانت دنبال 
 کمربند بابات بود.
 _بابام کجاست؟

 _عصبي از کار امروز رفت باالي پشت بوم.
 همش تقصيره توئه._چرا همه از دست من ناراحتن 

 پارسا:االن برات توضيح بدم؟
 _توضيح يا دروغ؟

 شاکي شد و گفت:من کي به تو دروغ گفتم؟
 _سرقضيه سيگار.

بار سيگار کشيدم..ديگه تو اين دوره زمونه همه سيگار 6555پارسا:اره خب من تاحاال 
 ميکشن کار عجيبي نيست.

 که ميخوام جدا شيم. _از ادم هاي سيگاري متنفرم..به هر حال ما
 پارسا با لحن شوخي گفت:نزار بگم مامانت بياد ها.

 _مامانم بياد بزنتم بهتر از اينکه کنار يک ادم سيگاري خيانت کار باشم.
 حس کردم دستش مشت شده و از عصبانيت دندون هاش روي هم سائيده ميشد.

نظورت از خيانت رو پارسا:من گه گاه سيگار ميکشم که اگه تو بخواي نميکشم ،م
 نميفهمم؟

_دوباره عکسا رو ميخواي ببيني،وقتي نامزد داريد و با يک دختر ديگه ميري 
رستوران..وقتي نامزد داري و با يک دختر ديگه زير چتر قدم ميزني،وقتي 

 ميخندي.وقتي ميبوست
 زيرلب زمزمه کردم:و هزار کار ديگه که من ازش بيخبرم.

لوم روي زانو نشست و گفت:اگه واقعيت رو بگم تيام قبل پارسا دستامو گرفت و ج
 ميشي؟

 دست به سينه شدم و گفتم:اگه دروغ نباشه.
پارسا اومد دهن باز کنه که صداي مامان از پشت در اومد:پارسا جان..پسرم بيا 

بيرون،من ميدونم با اين دختر چيکار کنم که حاليش بشه دفعه ديگه اين وقت شب 
 ادمه....باباش خفه خون گرفته رفته اون باال..فکر نکنه بي مادره.نياد.فکر کردم 
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چند ثانيه گذشت و در محکم باز گشت.پارسا از جا بلند شد.مامان برق و زد و نورش 
افتاد تو چشمم.منم بلند شدم .مامان يک دستش کمربند بود و دست ديگش به 

 کمرش.
 پارسا:زري خانم لطفا.

 حرف نزن..من بايد حسابش رو برسم. مامان تند گفت:پسرم شما
 

از چشماي مامان ترسيدم و اروم رفتم پشت پارسا..اونقدر الغر بودم که ديده 
نشم.پارسا گفت:زري خانم،ميشه يک صحبت خصوصي باتيام داشته باشم بعد تمام 

 و کمال ماِل شما.
 يست.يعني چي؟ميخواد منو به مامانم بده؟..نه مامان تا منو نکشه ول کن ن

نيشگوني از پهلوش گرفتم که پارسا گفت:البته اگه االتنم کارتون فوري مشکلي 
 نيست.

 دستمومشت کردم و محکم کوبيدم تو کمرش.
 پارسا خنده اي کرد و گفت:زري خانم دليل دير اومدن تيام مشکل من بوده.

 مامان با لحن شکاکي گفت:مشکل شما؟
 _بعدا براتون مفصل توضيح ميدم.

 باشه._
 مامان بيرون رفت.پارسا برگشت و گفت:چرا هي سيخونک ميزني؟

اخمي بهش کردم .چشماي پارسا برق ميزد و ميخنديد.يک قدم جلو اومد و يک قدم 
عقب رفتم که يکدفعگي با خنده براي بغل کردنم جلو اومد.منم پريدم روي تخت و 

قلک ميداد و ميخنديد تخت هم شروع کرد به صدا دراوردن.پارسا هم بي توجه قل
 منم جيغ ميکشيدم و ميگفتم:ول کن..ولم کن.

با صداي تقه ي در هردومون سکوت کرديم پارسا انگشتشو روي لبش گذاشت و اروم 
 گفت:هيس

 و بلند گفت:بله.
 صداي مامان از پشت در ميومد که گفت:چيزي شده؟

ن شمام و هي داد پارسا همونطور که سعي ميکرد نخنده گفت:تيام فکر ميکنه م
 ميزنه ولم کنيد و از اين حرفا

 و با صداي اروم تري طوري که مامان بشونه گفت:اروم تيام جان
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 وقتي فهميدم مامان رفته دوباره اخم کردم و گفتم:زودتند سريع توضيح بده.
 پارسا لبخندي زد که گفتم:بدون لبخند

 _برقا رو خاموش کنم؟
 _نه خير

 يين و گفت:همه ي حرفايي که بهار زده رو فراموش کن.سرش را انداخت پا
پارسا گفت:اون حتي به منم دروغ گفت.اون روز عصر گفت بيا باهم بريم بيرون راه 
بريم. اولش بردم رستوارن و بعدش مجبورم کرد قدم بزنيم.همون موقع هم تو زنگ 

تم که خبرشو زدي و گفتي داره بارون مياد بيام بيرون باهام بريم. منم بهت گف
ميدم.وقتي به بهار گفتم که نامزدم گفته منتظرمه و بايد برم بهار سريع رفت سر اصل 

 مطلب...بهار...حامله است.
مثل اينکه جريان برق بهم وصل کرده باشند خشک زده به پارسا نگاه ميکردم..پارسا 

نفسشو بيرون داد و گفت:از سعيد يکي از اخراجي هاي يکي از دانشگاهاي 
 غيرانتفايي تهران..امسال مثل اينکه پسره اومده مشهد و با بهار اشنا شده

 ماه بوده.0مدت دوستيشون هم 
 گفتم:بهار چند ماه است؟

 ماه هم صبر نکرد.6ماه پسره عوضي  4_
 گفتم:تو عکساس که بهار زياد چاق نبود.

 که اول منو _اينهارو نميدونم فقط ميدونم بهار در پي ريختن نقشش با يک پسره
انتخال کرد يعني ميخوااد يک پسر رو پيدا کنه و يک مدت باهاش باشه و بعد بگه 

 بچه ماله اونه بعد پسره هم بترسه و به بهار پول بده و باز پسر بعدي.
 گفتم:سعيد عکس العملش چي بوده؟

پارسا:سعيد قادري وقتي اين موضوع رو فهميده به بهار گفته حاضر حضانت بچه رو 
قبول کنه و بعد هم با بهار ازدواج ولي بهار باهاش بهم زده..سعيد هم با بي غيرتي 

تمام سريع از ايران خارج شده..بهار براي همين اون روز با من قرار گذاشت..اول 
پيشنهاد بي شرمانش رو داد و بعد که من خواستم برم .تموم قضيه رو برام تعريف 

و احمق و پولداري رو ميشناختم بهش معرفي  کرد.و ازم خواست اگه پسر ساده لوح
 گفتيم.

اولش فقط حرف ميزنيم ولي بعدش نميدونم چطوري بهار مست کرد.اون بوسه هم 
 اتقاقي بود.
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باناباوري به پارسا نگاه ميکردم ..هردومون ساکت بوديم من به اون خيره و اون به 
 انگشتاش.

به سمت کيفم رفتم .پارسا داشت هنوز تو بهت حرفاش بودم که موبايلم زنگ زد.
 نگاهم ميکرد.

با ديدن نام مهدي ميخواستم از عصبانيت منفجر بشم.حاال مثال پارسا هم خيانت 
 ميکرد که نکرد به اون چه ربطي داره..

 حاال تلفن قطع هم نميشد.
 پارسا گفت:کيه؟

 بدون نگاه بهش گفتم:هيچکي
 _بيا اينجا ببينم .

 سا که ميخوان مچ بچشون رو بگيرن.گفتم:مهديمثل اين بابا بدجن
 _خب جواب بده.

و با شکاکي بهم خيره شد من که به خودم شک نداشتم تا اومدم روي وصل تماس 
 بزنم پارسا گفت:بزن روي بلندگو و بيا اينجا.

 رفتم لبه ي تخت نشستم و تماس را وصل کردم.
 من:الو

 مهدي:سالم عسلم.
 کردم اخماش رفتداخل هم. نگاهي به چهره پارسا

 من_سالم.
 مهدي:خوبي کجايي؟فرهاد زنگ زد گفت نرفتي خونه!

 _االن خونم.
 مهدي:چي شده فکراتو کردي؟

پارسا طوري نگاهم کرد که يعني منظورش چيه؟خودمم نميدونستم پرسيدم:راجع به 
 چي؟

 هم ازدواج با من._جدايي از اون پسره و دو 6_قرار بود راجع به دوتا چيز فکر کني.
پارسا عصبي گوشي را از دستم گرفت و داد زد:ببين پسره احمق ،من تيام بهترين 

زوجيم و نه تو نه امثال تو نميتونه بينمون جدايي بندازه.تيامم خوب ميدونه به غيز از 
اون به هيچ دختري فکر نميکنم..بعدشم من تا اخر عمر پيش تيامم اگه روزي هم 
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سال ازش  63نقدر خر نيست که با تو باشه..اينو تو گوشت فرو کن که نياشم..تيام او
 بزرگتري و از هيچ لحاظ بهش نميخوري بيشتر جاي باباشي.

 پارسا پوزخندي زد و و با حرص ادامه داد:فهميدي؟
 مهدي با لحن خونسردي گفت:تيامم اين زر زراش تموم شد..گوشم درد گرفت.

عني جوابش رو بدم ولي خودش يکدفعگي داخل تلفن پارسا طوري به من نگاه کرد ي
 داد زد:الزم باشه گوشتو ميسوزونم.

 مهدي:تيام فردا مدرسه ميري؟
 _نه.

 _ميخواي يک قرار بزاريم همو ببينيم.
 پارسا داشت جوش مياورد زودگفتم:کاري داري؟

 _دلم تا فردا برات تنگ ميشه.
رچي اين خواهرت کماالت داره اين پارسا:غلط کردي مگه خودت ناموس نداري.ه

 پسره اشغال...
با نگاه التماس کننده من حرفش رو خورد.منم اروم گفتم:مهدي اقا،همه چي 

 سوتفاهم بوده.
مهدي:تو به حرفاي اون گوش کردي؟فکر کردي بهت راست ميگه..تيام تو که باهوش 

 بودي.
 اعتماد دارم..بهتره داخل با لبخند به پارسا خيره شدم و گفتم:من به پارسا کامال

 زندگي ما دخالت نکني.
منتظر حرفش نشدم و گوشي رو قطع کردم.پارسابا لبخند تحسين برانگيز نگاهم 

 ميکرد و بعد چند ثانيه منو و محکم کشيد توي اغوشش.
 من:پارسا من ميترسم.

 _از چي عزيزم.
 _تنبيه مامان.

 براش توضيح بدم.خنده اي کرد و گفت:ميخواي کل داستان رو 
 _نه برات بد ميشه.

 پارسا خنديد و از جا بلند شد و گفت:درستش ميکنم.
داشت از در ميرفت بيرون که صداش کردم.سرش را از چارچوب در به طرز بامزه اي 

 داخل اورد و گفت:بله؟!
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 باز از اون بله هايي که از صد تا جانم خوش نوا تر بود..
 من:ميگم دروغ که نميگي؟

 _مطمئن باش
از اتاق خارج شد..درسته که مدرکي براي حرفاش نبود ولي سعي کردم که بهش 

 اطمينان کنم..با اين چيزا ميشد يک زندگي رو ساخت.
 45قسمت 

نگاهي به لباس عروس سفيد و خوش دوختي که پشت ويترين بود کردم و 
 گفتم:اون چطوره؟

 به لباس گفت:کدوم؟پارسا که با گوشيش مشغول بود بدون نگاه 
با انگشت به لباس اشاره کردم ولي نيم نگاهي هم نکرد..به عصبانيت بهش تنه زدم 

 و وارد مغازه شدم.
مزون بزرگي بود و يک پسر سوسول با موهاي بلند که کش بسته بود و ِتل هم زده 

 بود پشت ايستاده بود و با لبتابش مشغول بود.
ا خرواري از ارايش مشغول صحبت بودند..روبه دختر جوان ب2در فاصله کمي هم 

 يکي از دختر ها گفتم:اون لباس سفيدتون رو ميتونم ببينم؟
 دخترها اصال حواسشون به من نبود.پسر بلند شد و گفت:جانم؟

با لحن چندش ناکي اهان گفت و رفت به همان سمت .نگاهي از شيشه بيرون 
هم نيومده بود.تو اين يک ساعت که کردم،اقا هنوز با تلفنش مشغول بودن داخل 

 اومده بوديم بيرون ازش نپرسيدم کي بود
مرد داشت مانکن رو به سمتم ُهل ميداد.اونو جلوم گذاشت و خودش کنارش ايستاد 

 و گفت:منظورتون اينه؟
با لبخند سري تکون دادم و جلو رفتم و دستي روي لباس کشيدم نرم بود..دستم به 

فعگي دست هاي مرد پشت کمرم قرارر گرفت..سريع پشت کمرش رفت که يکد
 چرخيدم به سمتش اخمام داخل هم بود با داد گفتم:اين چه کاري بود؟

 _ببخشيد عذر ميخوام
 _عذر ميخواي؟..يعني چي؟

 _اشتباهي شد..
 با همون اخم سريع از مغازش خارج شدم.
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م کرد و پارسا با ديدن من که عصبي از مغازه اومدم بيرون نگاهي به
 گفت:نپسنديدي؟

با عصبانيت زل زدم بهش و گفتم:چرا خيلي هم پسنديدم ولي اگه شما هم ميومدي 
 داخل اون اقا به خودش اجازه نميداد.

بقيه حرفم رو خوردم و با عصبانيت از کنارش رد شدم.پارسا بازومو کشيد و گفت:چي 
 گفتي؟

 ساعته داري پيام ميدي؟ از ياداوري اون لحظه چندشم شد و گفتم:به کي يک
 _گفتي پسره چيکارت کرد؟

 ميدونستم حقيقت رو بگم االن کله پسره را ميکنه ولي حوصله دعوا نداشتم.
 بجاش گفتم:اشتباهي دستش به دستم خورد.

 _مطمئني اشتباهي؟
 _اره

 پارسا:مطمئني به دستت؟
شنهاد ار داشتي چرا پيبي توجه به سوالش گفتم:نگفتي به کي پيام ميدادي..تو که ک

 دادي بريم خريد.
 پارسا گفت:يک چيزي بخوريم گشنمه.

 باهم رفتيم داخل کافي شاپ و نشستيم که پارسا گفت:پونه است
 عادي نگاهش کردم و گفتم:چي ميگه؟

 _ميگه حال مامان بد شده..رفتن بيمارستان دکترا گفتن وضعيت وخيمه.
 شد با نگراني گفتم:يعني چي؟احساس کردم تکه اي از قلبم کنده 

 _پونه ميگه فعال بيمارستان بستريه ولي ميدونم براي اينکه من نگران نشم ميگه..
 اروم گفتم:گوشيت رو بده؟

 _چرا؟
 من:ميخوام بهش زنگ بزنم با پيام که نميشه.

پارسا موبايلش را به سمتم گرفت.از جا بلند شدم و از کافه خارج شدم.شماره پونه رو 
 گرفتم.

 صدايي بغض دادر با ناراحتي گفت:الو
 _سالم پونه جان تيامم.

 پونه:سالم.
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 حس کردم االنه که بزنه زير گريه.
 _حال مامان چطوره؟

 فکر کنم دومين يا سومين باري بود که به جاي هستي ميگفتم مامان.
 پونه:خيلي بده رفته سي سي يو...وضعش خيلي وخيمه

دمم داشت گريم ميگرفت.با لحن ماليمي گفتم:اروم پونه جان و زد زير گريه..خو
 خونسرد باش ..ان شاا..خوب ميشه.

 پونه دوباره اروم شد و گفت:پارسا اونجاست؟
 _اره نشسته اگه کاري داري صداش کنم..

پونه:نه نه نبايد بفهمه..تيام خواهش ميکنم بهش بگو حال مامان خوبه..بگو خيلي 
 خوبه..باشه؟

 ه..به خاطر تو..شماره موبايلم رو که داري؟_باش
 پونه:اره.

 _از اين به بعد هر اتفاقي افتاد به خودم بگو نيازي نيست به پارسا بگي.
 _چشم عزيزم دوست دارم.

 من:منم همينطور..اقا شايان کجاست؟
پونه با صدايي که معلوم بود عصباني شده گفت:رفته ناهار بگيره..اين پژمان و زنش 

 ريبا پاشدن اومدن اينجا..همه کاراشون رو ما بايد بکنيم خجالتم نميکشنف
وقتي فهميدم فريبا و پژمان اونجان يکطوري شدم..فرييا عروس ارشد اونجاست 

همراه با پسر ارشد و نوه ارشد..کنار هستي جون...که ممکنه اخرين لحظات و هفته 
 هاي زندگيش باشه

 و ببينم.دوست داشتم دوباره هستي جون ر
 پونه گفت:الو...تيام رفتي؟

زود گفتم:نه نه ميگم پونه شايد ماهم فردا پس فردا بيايم تهران.چون مدارس هم 
 تعطيله.

 پونه معلوم بود خوشحال شده گفت:ولي عروسيتون چي؟
_جهيزيه که مامان اينا ميرم ميخرن البته همراه با مرواريد ..يک لباس عروس و اين 

 ونده که شايد اومديم تهران خريديم.خورده چيزا م
 پونه ذوق زده گفت:تيام شوخي که نميکني؟

 _هنوز با پارسا که حرف نزدم.
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 پونه:اگه تو بخواي اونم راضي ميشه.
 من:هر خبري شد خبر بده ما اينجا دل نگرونيم.

 _باشه باشه پس خبر قطعي رو بگو
 _چشم کاري نداري؟

 ا و از همه مهمتر مامان خوشحال ميشيم خدانگهدار._نه اگه بياي هم من هم باب
جوابش رو دادم و گوشي رو قطع کردم.پارسا کنجکاوانه به سمتم اومد و گفت:چي 

 شد؟
گوشي رو بهش دادم و گفتم:هيچي!پونه که ميگفت حال مامان خيلي خوبه الکي 

 شلوغش کردي حاال بيا بريم طبقه باال رو هنوز نديديم
تا کيف و چند تا روسري و شال رنگ و وارنگ براي عيد 2و شلوار و  چند دست مانتو

خريدم.وقتي پارسا باهام بود خيلي مواضب خرج کردنم ميخواستم باشم ولي وقتي 
ميديدم ممانعتي نميکنه منم ولخرجي ميکردم.مقابل يک کفش فروشي ايستادم 

 يومد نه روم ميشدچشمم به کفش هاي زيبا و سفيد رنگي که بود خورد ولي نه دلم م
 که به پارسا بگم مخصوصا با قيمت نجومي کفش.

 پارسا کنارم ايستاد و گفت:از چيزي خوشت اومده؟
 _اممم..نه بريم 

پارسا ابرويي باال انداخت و دقيقا به کفشي که من ازش خوشم اومده بود اشاره کرد 
 و گفت:چطوره؟

 خوشم اومد...مرسي تفاهم
 نگاه کن..اول زندگي بايد صرفه جويي کنيمبا ناز گفتم:قيمتشم 

پارسا که تعجب کرده بود گفت:چي ميگي دختر؟به قيمتش نگاه نکن..هرچي پسند 
کردي بگو.داخل اون شرکت اونقدري در ميارم که بتونم اول زندگي صرفه جويي 

نکنم،اينو بهت بگم نميدونم توهم همينطوري هستي يا نه ولي تنها دختر و ادمي 
ه مياي داخل زندگي من و من هرچي دارم روبه پات ميريزم...چون دوِست هستي ک

 دارم تا وقتي هم زندم نميخوام چيزي کم بزارم.
 داشتم از ذوق غش ميکردم.باصدايي که انگار از ته چاه ميومد گفتم:پارسا؟

 _جانم
 با لبخند گفتم:فکر ميکني ما ميتونيم کنارهم خوشبخت بشيم؟
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ت داخل دستش و بي توجه به مردمي که از کنارمون عبور ميکردن پارسا دستمو گرف
 بلند گفت:بهت قول ميدم

 _من اون کفشا رو نميخوام بيا بريم.
پارسا لبخندي زد و بدون هيچ حرفي دنبال من روانه شد..هيچ لباس عروس مناسبي 

ا منديديم.داخل ماشين پارسا نشسته بوديم که من به سمتش چرخيدم و گفتم:ببين 
که اينجا لباس قشنگ پيدا نکرديم..طال و جواهر قشنگ هم که نبود...حال مامانم که 

 بد شده.
 پارسا با تعجب گفت:اينا چه ربطي داره به هم؟

 رک گفتم:بريم تهران؟
پارسا سرش را چرخوند و بهم نگاه کرد و سريع ماشين را نگاه داشت و با چشم هايي 

تيام...حال مامان بد شده..راستش را بهم بگو..من که معلوم بود ناراحت شده گفت:
 طاقشتو دارم.

دوست داشتم اذيتش کنم ولي وقتي چشماي عسليش که وقتي ناراحت ميشد به 
 مظلوم ترين حالت درميومد رو ميديدم نميتونستم کاري بکنم.

 لبخندي زدم و گفتم:چيزي نشده!من فقط دلم ميخواد برم تهران..همين.
 لش را برداشت و شروع به شماره گرفتن شد و تلفن را دم گوشش گرفتپارسا موباي

 _الو
..._ 

 _سالم داوود جان خوبي؟
..._ 

 _مرسي سالمتي پيشاپيش عيد شما هم مبارک.
..._ 

 _قربانت ميخواستم بگم ميتوني برام بليت هواپيما فوري بگيري؟
..._ 

 _باشه ممنون..
 ع زنگ زدي.خداحافظي که کرد گفتم:چه سري

 لبخندي زد و گفت:ميخوام سريع تر مامان روببينم.
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خونه پارسا خالي بود به همين خاطر شبها ميومد داخل خونه ما.رفتيم خونه..مامان 
داشت اشپزي ميکرد و طبق معمولي فرهاد و بابا خونه نبودند..ولي مرواريد خونه ما 

 بود.نشسته بود و داشت تلويزيون ميديد.
 ُمري جون.من:سالم 

 خنديد و گفت:سالم چي شد؟
شونه باال انداختم و شالم را از سرم دراوردم.پارسا که پشت سرم ميومد گفت:اصال 

 هيچي نميپسنده.
مامان از اشپزخونه بيرون اومد و گفت:نميدونم سليقش به کي رفته که اينقدر سخت 

 ميپسنده.
به خودش اشاره کرد و گفت:ولي من و پارسا زير لب سالم کرديم..پارسا با انگشت 

 اخرش خوب ميپسنده.
 همه خنديدند.بهش نگاهي کردم و گفتم:خداي اعتماد به نفسي ها.

 مامان گفت:تيام اين چه طرز صحبت کردنه.
خنديدم و رفتم داخل اتاق لباسام را عوض کردم..پارسا هم با همون لباساي بيرون 

..مرواريدم رفته بود داخل حياط و داشت نشسته بود و داشت تلويزيون نگااه ميکرد
 با فرهاد حرفاي عاشقونه ميزد..نشستم کنار پارسا

 نشستم کنار پارسا روي مبل و سرم را گذاشتم روي شونش.پارساگفت:
 _تيام تاحاال فکر کردي اسم بچمون رو چي بزاريم؟

 بشيم؟سرم را برداشتم و با تعجب نگاهش کردم و گفتم:مگه ما قراره بچه دار 
 سال ديگه که ميخوايم.2يا 6پارسا:حاال 

 سال ديگه بچه نميخوام. 65موهامو پشت گوشم دادم و گفتم:من که تا 
 پارسا دستاشو دور صورتم قاب کرد و گفت:مگه دست توئه؟

 خنديدم و گفتم:پس دست کيه؟
ا ت9تا پسر 7تا بچه ميخوام 61پارسا صورتش را نزديک تر اورد و گفت:من ..من 

 دختر.
 اخم کردم و گفتم:اوال تبعيض قايل نشو ...بعدشم ميخواي از پرورشگاه بياري؟

پارسا صورتش را نزديک تر کرد..نگاهي به دور و بر کردم کسي نبود.سرم را عقب 
کشيدم که پارسا گفت:شيطوني نکن و با دستش سرم را جلو کشيد.همونطور که تو 

 االن يکي مياد.چشماش داشتم غرق ميشدم گفتم:پارسا 
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پارسا حرفي نزد و همون فاصله را تموم کرد..داغ شدم..از درون و بيرون ُگر 
گرفتم..پارسا هر لحظه فشار لباشو بيشتر ميکرد که با صداي مامان فهميدم زياده 

 روي کرديم.
 مامان گفت:تلفن داره زنگ ميزنه..دستم بنده.

مبل جدا شد و سريع رفت داخل اتاق  خداروشکر مامان نديد.پارسا سريع خودش را از
 منم تلفن را جواب دادم.

 46قسمت 
 تهران-مکان:بيمارستان

پارسا دسته هاي چمدون رو ميکشيد و خودش هم ميدويد.منم اروم پشتش راه 
 ميرفتم.

 پارسا برگشت و بهم نگاه کرد و گفت:تند باش ديگه.
 _َاه خيلي خب پام درد گرفت.

 م کرد و گفت:دوقدم ميخواي راه بياي چه قدر غر ميزني.پارسا با اخم نگاه
 دست به سينه شدم و گفتم:اصال نميام.

پارسا اول طوري نگام کرد که انگار غلط کردي نمياي و يکدفعي چمدون رو ول کرد و 
 گفت:فداي سرم.

 و با سرعت به سمت ساختمون بيمارستان رفت.
د راه بيام چون دل و پهلوم به طرز موقع عادت ماهيانم بود و نميتونستم زيا

تاخيابون پايين تر تاکسي گرفته بود ولي از 2وحشتناکي درد ميکرد..از فرودگاه تا 
 اونجا داشت با سرعت به اينجاميومد.

با قدمهايي اروم به سمت چمدون رفتم و برش داشتم و نشستم لبه جدول باغچه 
پيشونيم بود..با حس اينکه  بيمارستان..يک دستم به چمدون بود و ديگري روي
 چمدون داره از دستم جدا ميشه چشام رو باز کردم.

 پارسا عصبي نگاهم ميکرد.داد زد:بلند شو
 ايستادم باصداي بلند سرم فرياد زد و گفت:

_که حال مامان خوبه؟اره؟تو سي سي يو بودن خوبه؟چرا بهم دروغ گفتي؟مگه نگفتم 
 رت يعني چي؟اگه حالش بد بود بهم بگو؟اين کا
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همينطور داشت سرم داد ميکشيد ولي حرفاش رو نميشنيدم...ميخواستم 
نشنوم..بايد درکش ميکردم..اره حال مامانش بده ..منم اگه حال مامانم بد باشه از 

 اين بدتر ميکنم..تازه هستي جون با اون اخالق خوبش کجا و مامان من کجا.
 با صداي پژمان هردو چرخيديم به سمتش

 چه خبره پارسا؟_
 فريبا هم کنارش ايستاده بود اروم گفتم:سالم.

 پژمان جوابم را داد و فريبا هم فقط سري تکون اد.
 پارسا :هيچي نشده

 فريبا:به خاطر هيچي بيمارستان را گذاشتين روي سرتون؟
زير دلم تير کشيد و به طرز وحشتناکي احساس درد کردم..نتونستم صاف بياستم و 

 به سمت زمين خم شدم
 پارسا کمرم را گرفت و گفت:چي شدي؟

 ميتونست جلوي اونها بگه چي شد عزيزم..
حس کردم از درد دارم ميميرم.اشکم هم دراومده بود نشستم لبه جدول..از بودن 

 فريبا و پژمان عذاب ميکشيدم..مخصوصا از نگاه بيتفاوتشون.
 پارسا گفت:پرستار رو خبر کنم؟

 فقط خودش بشونه گفتم:طبيعيهاروم طوري که 
 پارسا انگار چي شنيده عصباني بلند شد و روبه اونها گفت:

 _ميشه تنهامون بزاريد؟
هردوشون رفتند.پارسا کنارم زانو زد و گفت:تيام تو بيماري داري؟واقعا يک مشکل 

 داري؟چرا قبل از ازدواج بهم نگفتي..
ل درد ساده اين حرفا رو سريع گفتم:چرا چرت و پرت ميگي ..اوال يک د

 نداره..بهشدم..برو برام مسکن بيار.
 پارسا با لحن پر اضطرابي گفت:راست ميگي؟

اخم کردم و گفتم:نه ببخشيد پارسا جان..من ايدز دارم..يادم رفت بهت بگم ..خيلي 
 عذر ميخوام..برو برام مسکن بيار به جاي اين حرفا.

 راه پونه برگشت.سريع بلند شد ورفت.بعد چند دقيقه هم
با پونه سالم و احوال پرسي گرمي کردم و قرص را خوردم.پارسا روبه پونه گفت:تيام 

 حالش بده ميريم خونه
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 پونه نگاهي به من کرد و گفت:چيزي شده؟
 سري تکون دادم و گفتم:همون دل درد ديگه.

 پونه:اهان!
خونشون..همه جاي خونه  پارسا کليد خونه را از پونه گرفت و راه افتاديم به سمت

مرتب و دست نخورده بود.اتاق پارسا هم هيچ تغييري نکرده بود با روزي که رفته 
 بوديم..ميتونستم قسم بخورم که يک ميليمتر هم چيزي تکون نخورده.

شال و مانتوم را دراوردم .پريدم داخل تخت وسطشم خوابيدم که پارسا نياد..امروز 
 بود..البته خيلي هم الکي نبود. الکي الکي بامن دعوا کرده

زير چشمي نگاهش کرد لباسش را عوض کرد و از اتاق رفت بيرون.منم چشام و بستم 
و بعد چند دقيقه احساس کردم از جا کنده شدم.وقتي دوباره روي تخت جاي گرفتم 
يواشکي چشمم را باز کردم و ديدم پارسا بغلم کرده گذاشتم کنار تخت ولي خبري از 

 داخل اتاق نيست.خودش 
*** 

با صداي حرف زدن و خنديدن دونفر از خواب پريدم.سريع سرجام نيم خيز شدم که 
 متوجه شدم مالفه زيرم کثيف شده.برش داشتم و انداختم داخل حموم تو اتاق.

صداي دونفر بود که يکيشون پارسا بود ولي صداي دختر را نميتونستم تشخيص 
بيرون.پريدم داخل حموم ..مالفه رو شستم و خودم هم  بدم.نميخواستم اونطوري برم

 بعد حموم.
لباسام را بايک جين مشکي و تي شرت قهوه اي عوض کردم و موهاي خيسمم دورم 

باز گذاشتم و از اتاق خارج شدم.صدا از داخل اشپزخونه ميومد.رفتم به سمتش.پشت 
.دختر چاقي بود و ميز پارسا صورتش به سمت من بود ولي دختر پشتش به من يود

 موهاي قرمز کوتاهي داشت.
 پارسا باديدنم لبخندي زد و گفت:سالم عزيزم،صبح به خير

 همين جمله باعث شد که دختر بلند بشه و من صورتش را ببينم.
اصال باورم نميشد که پريسا باشد.ُکپ کرده بودم.پريسا انقدر تپل نبود و مخصوصا 

 د.اخمي به پيشاني انداخت و گفت:سالم.سياه..موهاش چه قدر زشت شده بو
حاال نوبت من بود که بدجنس باشم،از دفعه پيش که جوابش را ندادم يکطوري شده 

 بودم...هم بايد حالي اين پارسا ميکردم که من کيم.
 زير لب چيزي شبيه سالم بلغور کردم
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ودم نت ها بو رفتم به سمت يخچال ،شيشه اب را برداشتم و به دنبال ليوان در کابي
 که پريسا گفت:دومي از سمت راست.

بي توجه بهش در کابينت ديگري را باز کردم و يک ليوان که معلوم بود مخصوص 
 زمان مهمونه برداشتم.

 پريسا گفت:اون مال مهمونه.
 برگشتم و با سردي نگاهش کردم و گفتم:منم اينجا مهمونم.

 ؟اينجا خونه خودته.پارسا لبخندي زد و گفت:اين چه حرفيه عزيزم
 حاال چه عزيزم عزيزمي ميکنه براي من.

بدون نگاهي بهشون به سمت اتاق رفتم و بلند گفتم:دارم حاضر ميشم بريم 
 بيمارستان و بعدشم خريد.

 صداي پارسا را شنيدم که گفت:باشه
 در را نبستم که صداشون رو بشنوم
 پارسا:پريسا توهم ميخواي بياي؟

 يام؟البته من اخالق سگي اون رو نميتونم تحمل کنم._اره واقعا ب
 _پريسا.تيام اخالقش خوبه ،بي احترامي نکن.

 _حقيقته ميرم حاضرشم
پارسا اومد داخل اتاق،همونطور که دکمه هاي مانتوم رو ميبستم جلو رفتم و گفتم:اگه 

 اون دختر عموت بيا من نميام.
 پارسا اروم گفت:ِا..اين بچه بازيا چيه؟

 گفتم:اصال امروز صبح با تاپ داخل اشپزخونه چيکار ميکرد؟
 _فکر کرد امروز مامان مرخص ميشه اومده بود عيادت.

 زهر خندي زدم و گفتم:نميتونست زنگ بزنه؟
 پارسا:گناه داره طفلک.

به در اشاره کردم و گفتم:شوخي ندارم..اون بياد من نميام...ميري بهش بگي بره 
 وگرنه...

 حرفم را خوردم.پارسا در را بست و به من نزديک شد و گفت:وگرنه چي؟ بقيه
 _وگرنه همين االن بليت ميگيرم ميرم مشهد.

 داشتم مثال تالفي ديشب را سرش در مياوردم..
 پارسا پوزخندي زد و دست به کمر شد و گفت:برو ...پولت کو؟
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ر شوهر و پدر کم نياوردم و گفتم:هستي جون و اقا شايان عالوه بر ماد
 شوهرم..فاميلمم مثل پسرشون بد اخالق و بد عنق نيست که سرت داد بزنن.

پارسا چند لحظه نگاهم کرد و جلو اومد و اروم منو بغل کرد و گفت:نميزارم هيجا 
 بري..مگه دسته خودته..

خودمو ازش جدا کردم و نشستم گوشه تخت.پارسا چند لحظه بهم خيره شد و از اتاق 
د.صداي حرف زدنشون ميومد..ولي واضح نبود..صداي بسته شدن دي خارج ش

 اومد.بعد صداي پارسا:بيا رفت.
باپرويي تموم خارج شدم و به سمتش رفتم،سوييچ ماشين که داخل پارکينگ بود را 

 برداشت و سوار ماشين شديم.
 42قسمت 

 پارسا گفت:فکر ميکردم خانمانه تر برخورد کني..
 _دليلي نداشت.

 _حسودي نکن خواهشا.
 _دليلي نداره.

پارسا:منم از همين تعجب ميکنم..تو از دختر عمو و دختر خاله من سر تري ولي 
معلوم نيست چه اصراري داري که بگي اونا ازت بهترن..يا من به اونا بيشتر اهميت 

 ميدم.
 ميخواستم سرش داد بزنم.ولي با ولومي که کنترلش ميکردم گفتم:نخيرم.

 خندي زد و گفت:يکم بزرگ باش.پوز
 _اينطور که تو ميگي نيست.

ديگه تا وقتي رسيديم حرفي نزد..وارد سالن شديم و به بخش مربوطه رفتيم.پونه 
روي صندلي به خواب رفته بود و سرش روي شونش افتاده بود.پارسا خواست 

 بيدارش کنه که ممانعت کردم و گفتم:خسته است.
 _اخه اينجا؟

 وقت بيدار شد ميره خونه.گفتم:هر
نشستم کنار پونه و پارسا هم نشست کنارم ....هنوز چند دقيقه اي نگذشته بود که 

تلفنم زنگ خورد..سريع درش اوردم ولي با ديدن شماره نزديک بود شاخ 
 دربيارم.باران خيلي کم به من زنگ ميزد..حاال براي چي با من تماس بگيره.

 سريع وصل کردم و گفت:الو
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 باران گفت:سالم تيام.
 _سالم کاري داشتي؟

 باران با صدايي که معلوم بود داره کنترل ميکنه تا نلرزه گفت:خوبي؟تهراني؟
 _اره ممنون..براي چي؟

 _همينطوري!
 من:باران چيزي شده؟
 _اره دوتا اتفاق افتاده.

 _خوب يا بد؟
 باران:هردوش.

 من:خب بگو ديگه.
 ه ما بعد از عروسي شما عقد ميکنيم.باران:خبر خويش اينک

 باخوشحالي گفتم:واي مبارکه نميدوني چه قدر خوشحال شدم.
 واقعا هم شاد شده بودم.باران گفت:ولي....چيزه....شيدا....

با شنيدن اسمش نفسم به شماره افتاد..چي ميشد باران بگه من و سرکار گذاشته و 
..دران واحد دوست داشتم شيدا در بهترين اين مدت هيچ اتفاقي براي شيدا نيوفتاده

 شرايط باشه..
 باران بريده بريده گفت:...خود...خود کشي کرده.

از جا بلندشدم ..تقريبا پريدم..ايا به من برق وصل کردند؟شيدا...شادي و خوشي و 
 سرحالي و حاال خودکشي؟اين محال بود گفتم:چي؟

کردم فراموش کردم زندم..با گرفتگي که در  باران دوباره تکرار کرد..حالم بد شد..فکر
 صدام بود گفتم:حالش چطوره؟

 باران اروم گفت:ُکما.
ديگه نياستادم و همون وسط با زانو روي زمين افتادم و زدم زير گريه..پارسا سريع از 
جاش پريد وبه سمتم اومد..بلد بلد جيغ ميزدم..اين يعني احتمال زنده بودن خيلي 

يدا مهربون و شوخه من داره به خاطر يک پسر..يک اشتباه از اين کم..اين يعني ش
 کره خاکي حذف ميشه..اين بدترين سرنوشت بود.
 دختري که به سرزندگيش ميتونستم قسم بخورم..

 بلند داد زدم:شيــــــدا....عزيزم
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ميلرزيدم.پارسا ميخواست به زور بلندم کند و روي صندلي بنشونم ولي من زجه 
ناله..پرستار ها اخطار ميدادن...پونه بال بال ميزد و من فقط شيدا رو  ميزدم و

 ميديدم صورتش جلوي صورتم بود.لباي خندونش..نگاه مهربونش ..
حالم دست خودم نبود...ِچم شده بود..واقعا ميخواستم به مشهد برگردم..ميخواستم 

گي .عاشق ديوونشيدا را ببينم..دوست عزيزم..کسي که از صميم قلب دوسش داشتم.
هاش بودم..پارسا کمکم کرد و من را به حياط برد گوشه اي نشوندم و 

 گفت:تيام..چي شد يهو؟
روي يک نيمکت روبه فضاي سبز با فاصله نشسته بوديم...پارسا کج به سمت من 

 نشسته بود ولي من صاف مثل سيخ سرجام نشسته بودم.
 بود؟نه؟پارسا شمرده شمره گفت:دوستت باران زنگ زده 

 ميخواستم باهاش تماس بگيردم ولي گفتم شايد خوشت نياد...
 نيم نگاهي به پارسا کردم و زير لب گفتم:شيدا ميشناسيش؟

 پارسا اروم گفت:فکر ميکنم ديدمش اتفاقي افتاده؟
برگشتم و با چشمايي که مطمئن بودم در مظلوم ترين حالته با بغض 

 گفتم:پارســـا....
 ا به من نزديک تر کرد..گرماي وجودش گرمم کرد..پارسا خودش ر

 پارسا با لحني که ازش بعيد بود گفت:جوِن پارسا؟
 _اون...اون خودکشي کرده...

هق هقم شدت گرفت وبي توجه به مردمي که از کنارمون ميگذشتن خودم سرم را 
 روي سينش گذاشتم..پارسا فقط ميگفت:اروم عزيزم..خواهش ميکنم.

نش دلنشين بود..چه قدر مهربون شده بود..چرا احساس ميکردم اگه چه قدر لح
پارسا نبود منم ميشکستم..پارسا اينجا بود کنارم...مايه ارامشم..اگه االن توي 

خونمون بودم..اين اتفاق ميوفتاد کي ميخواست من و بغل کنه؟کي ميخواست من و 
 واقعي. اروم کنه؟برام يک تکيه گاه بود..اولش اجباري ولي االنش

وقتي شيدا سرپارسا باهام شوخي ميکرد ..ياد روزي افتادم که با شوخي وقتي از در 
کالس اومدم تو گفت:تيام.کوفتت کنه..شوهر کردي رفت..حاال بيا هي براي من 

م ََ ََ  کالس بزار و بگو من شوهر نميخوام ميييييخواااام ادامه تحصيييييل بَد
موقع ها ازم ميپرسيد:تيام...اقاتون بهت چي  به حرکتاش ميخنديدم..به اينکه بعضي

 ميگه؟ضعيفه؟تيام خانم؟حاج خانم؟
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و ميزد زير خنده..پارسايي که اظهار ميکردم ازش متنفرم ولي شيدا به من فهموند که 
چگونه شيدا بشم..چگونه عاشق بشم..با شوخياش...نميدونستم خودش 

 عاشقه.نميدونستم شيدا ،شيدا شده....
سا دراومدم پارسا گفت:خواست خدا بوده...حاال مامان و نميبيني...نبايد از بغل پار

 روي خواست خدا حرف زد...ميبره و مياره..
 _کي و مياره پارسا؟

 با بغض گفتم:پدربزرگم رفت...شيدا داره ميره...هستي جونم که..
فته ر دوباره اشکام ريختن..پارسا گفت:به زندگيمون فکر کن..به بچه هامون که جاي

 ها رو ميگيرن.
دوباره نگاهش کردم و با چشماي خيس گفتم:چه قد راحت درباره کسايي حرف 

 ميزني که نرفتن...
 پارسا لبخندي زد و دوباره گفت:اروم باش..کار خدا بي حکمت نيست.....

دوباره هر دو سکوت کرديم که پونه با خوشحالي به سمتمون دويد و گفت:وايي 
 بخش بدوييد. مامان اومد داخل

همه ميدونستند که هستي جون زود يا دير ميره..ميدونستند تا چند وقت ديگه 
 کنارمون نيست پس چرا ناراحت نبودند؟

پارسا کنارم قدم زنان ميومد که گفت:ديگه دکتراهم فهميدند که کاري براي مامان 
 نميشه کرد به خاطر همين اين چند ماه اخر رو ميخوان که راحت باشه..

به در اتاق رسيديم پونه با خوشحالي وارد شد و پارسا گفت:ميبيني پونه ميخواد از 
سال باهاش شدم داخل 20اخرين دقايق با مادرش بودن استفاده کنه..کسي که من 
 بهترين لحظه هاي زندگيم حاال يکباره داره از پيشم ميره.

و من درون اون فرو رفتيم داخل اتاق،هستي جون با ديدن من اغوشش را باز کرد 
رفتم..از چشماي عسلي خوشگلش اشک ميومد و گريه ميکرد..پونه سعي در اروم 

 کردنش داشت.
هستي جون گفت:به پرستارا گفتم من براي عروسي شما بايد زنده باشم..بهم قول 

 دادن..ولي کار خدا رو نميدونم.
 ده ايد.لبخندي زدم و گفتم:ايشاا..تا وقتي بچمونم به دنيا بياد زن

 لبخندي زد..ايشاا.. نگفت يقين داشت که نيست...
 چند ثانيه به سکوت گذشت که يکدفعگي گفت:شما لباس عروس خريدين؟
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 پارسا گفت:نه مامان..اومديم شمارو ببينيم.
هستي جون اخمي کرد و گفت:يعني چي؟بدوييد بريد لباس بخريد..سه ساعته اينجا 

دير شده..چرا شما شوق و ذوق نداريد؟اي بابا..پونه واستاديد...بدوييد که حسابي 
 کجايي؟

 پونه که از خستگي به خواب رفته بود سرش را باال گرفت و گفت:بله مامان!
 هستي جون گفت:پاشو مادر با اين پسره و تيام جون برين لباس بخريد؟

 پارسا گفت؟دستت درد نکنه مامان..من شدم پسره؟
تا دست پارسا را بگيريد که خود پارسا جلو رفت و دست هستي جون دست دراز کرد 

هستي جون را گرفت و بوسه اي بر ان کاشت..پونه داخل چشماش اشک جمع شده 
 بود.

 گفتم:ما اومديم شمارا ببينيم حاال براي اون دير نميشه.
 هستي جون گفت:برو دختر...برو دير شد.

به پرستار راهي فروشگاه ها پونه کيفش را برداشت و بعد از سفارش فراوون 
شديم..يک لباس عروس ساده ولي خيلي شيک خريديم..شيري رنگ بود..وقتي 

پوشيدمش پونه دوباره به يادم انداخت که بي نقص ترين هيکل را دارم و پارسا با 
 ديدن من داخل لباس عروس دهنش از تعجب باز موند و نميدونست چي بگه!

ريديم،و پونه هم براي خودش لباس خريد.پارسا دو دست لباس مجلسي ديگه هم خ
لباسي پسند نميکرد و بيشتر کت و شلوار ها رو نميپسنديد..با اصرار هاي من و پونه 

بر سر يک لباس باالخره متقاعد شد و انرا خريد...شب شده بود..خيلي دلمون 
 هميخواست برگرديم بيمارستان ولي از خستگي چشمامون باز نميشد پس يکراست ب

سمت خونه رفتيم..پونه کليد را داخل قفل انداخت و وارد شديم.شالش را همان ابتدا 
روي زمين انداخت و شروع به باز کردن دکمه هاي مانتويش شد و قبل از رسيدن به 

 اتاقش اونو روي زمين انداخت
 اپارسا بلند گفت:پوووونه...تو چرا اينقدر شلخته اي..چرا از تيام خجالت نميکشي..بي

 مرتب کن..
 پونه برو بابايي تحويل پارسا داد و در اتاقش را زود بست.

 پارسا تند به سمت اتاق پونه دويد و دستگيره را گرفت پايين ولي در باز نشد
 پارساگفت:به من ميگي برو بابا؟باز اين درو ببينم.

 پونه با صداي بلند خنديد و گفت:برو بابا.
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د..در نيمه باز شد..پونه فرياد زد:واييييييييي..شلوار پام پارسا فشار در را بيشتر کر
 نيست..باز کردي نکردي ها..ببند درو.

پارسا با خنده به من نگاه کرد و گفت:کسي که با داداشش بد حرف ميزنه تقاصش 
 همينه.

 پونه گفت:باشه باشه..بابا درو ببند بي ابروم کردي.
از بود..پارسا دوباره خنديد و گفت:بزار ادبت پارسا ديگر فشار نميداد ولي در کمي ب

 کنم.
 پونه گفت:تو رو خدا عمليات ادب کردن رو بزار براي بعد شلوارپوشيدن

پارسا دستگيره را ول کرد...و به سمت من اومد و با خنده گفت:چرا هنوز اينجا 
 ايستادي؟

 _ميخواستم مواضب باشم به پونه اسيبي نرسوني.
 زد و گفت:فکر کردي من همچين ادميم؟ پارسا دست به کمر

 ابرويي باال انداختم و گفتم:ازت بعيد نيست.
و سريع وارد اتاق شدم ..لباسام را عوض کردم ..پارسا هم لباساشو عوض کرد..درساي 
دانشگاه داشت و داشت اونا رو ميخوند..منم وارد اشپزخونه شدم و ديدم پونه روي 

 هست.صندلي نشسته و يک کتاب جلوش 
 صندلي کناريش را کشيدم و گفتم:چيکار ميکني؟

پونه نگاهي به من که کنارش نشسته بودم کرد و گفت:هيچ غذاي ساده اي نيست 
 که با مواد غذايي که من دارم درست بشه..

 کتاب رو بستم..پونه با تعجب نگاهم کرد و گفت:چرا بستي؟
 _تو بگو چه موادي داري؟

 ن موادي که داشتن.پونه شروع کرد به گفت
 بعد از اينکه گفت گفتم:اووووووووه با اينا که ميشه يک عالمه چيزي درست کرد.

و چند تا غذا پيشنهاد دادم و پونه يکيشو قبول کرد و هردو شروع کرديم به درست 
کردن..البته بيشتر کارهارا من ميکردم و پونه نگاه ميکرد..وقتي گذاشتيم داخل 

بشه ..زير چشمي نگاهي به پونه که حواسش پرت شده بود ولي ماهيتابه تا سرخ 
چشمش به غذا بود کردم و گفتم:واي پونه تو دوروز ديگه ميخواي بري خونه شوهر 

 يک غذا بلد نيستي درست کني؟
 پونه سرش را باال اورد و گفت:خيليم بلدم.
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 ت نشون بدم.و قاشق داغ و روغني را برداشت و دنبال من دوييد و گفت:ميخواي به
منم بدو بدو به سمت اتاقم ميرفتم که در اتاق باز شد و من پرت شدم داخل بغل 

 پارسا..
 پونه خنديدو گفت:به اغوش يار رسوندمت.

پارسا دستاشو دور کمرم حلقه کرده بود که نيوفتم..ولي کم کم بازشون کرد..خودمو 
رابکن..اين تيام که خودش بيرون کشيدم که پارسا گفت:پونه جان هميشه از اين کا

 نمياد تو بغل ما هميشه بايد يکي دنبالش کنه.
 مشتي داخل بازوش زدم و گفتم:پرو.

 صداي زنگ ايفون مکالمه ما رو قطع کرد و پونه به سمت ايفون رفت.
چرخيدم به سمت پارسا و چپ چپ نگاهش کردم.سنگيني نگاهم را خوند و بهم نگاه 

 کرد و گفت:بله؟
 محکمي گفتم:پارسا جان..عزيزم..يک خواهشي بکنم. با لحن

 پارسا لبخند جذابي زد و گفت:شما جون بخواه.
 اخمي کردم و گفتم:من جون نميخوام فقط خواهشا جلوي بقيه از اين شوخيا نکن.

 پارسا شانه اي باال انداخت و گفت:من که چيزي نگفتم.
 لبامو جمع کردم و چشامو ريز و گفتم:اصال.

 صداي اقاشايان رفتم به سمت پذيرايي. با
با ديدنم دستاشو براي بغل کردنم باز کرد.لبخندي زدم و به سمتش رفتم.با لحن 

 پدرانه اي گفت:سالم دخترم.
 بوسه اي بر موهام زد..

 _سالم اقا شايان.
پارساهم وارد شد و سالمي کرد..چند قدمي از اقاشايان دور شدم.گفت:دلم برات تنگ 

 بود.شده 
 _منم همينطور.

 _به خدا تازه فهميدم قدر پونه دوست دارم...
پارسا با لحن مظلومانه اي گفت:تيام قدر خودتو بدون بابا کم پيش مياد کسي رو 

نفر رو دوست داشته باشه که 3دوست داشته باشه فکر کنم تو عمرش فقط 
 چهارميش تويي.

 د براش؟چشام گرد شد يعني دوست داشتن اينقدر سخت بو
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 گفتم:کيا رو دوست دارن حاال؟
پارسا نگاهي به پدرش کرد و گفت:اولي ماماني)پدر اقاشايان(بعد مامان هستي که 

 همه عاشقشن..بعدشم همين پونه لوس و حاال هم تو...
 اقاشايان گفت:پدر صلواتي من همه بچه هامو به يک اندازه دوست دارم.

مبل انداخت و گفت:بشينين ديگه تعارف همه باهم خنديدم.پونه خودشو روي 
 ميکنين؟

 همه نشستيم..اقاشايان که معلوم بود خستست.پونه گفت:بابا بيمارستان بودي؟
نفس عميقي کشيد و گفت:اره ..ميخوام اين روزاي اخر پيشش باشم تا اون روزاي 

 جووني که نتونستم باشم جبران بشه...تا اينکه..
 خت و گاه ناله ميکرد..کم کسي نبود زنش بود!و زد زير گريه...اشک ميري

پونه هم گريه ميکرد ولي پارسا در مهار کردن اشکهايش موفق بود..خوشم ميومد از 
اون پسراي لوس نبود که گريش دربياد..شايد بغض ميکرد..شايد عصباني ..شايد 

 گريه ناراحت..ولي گريه نه؟گريه ماِل مرداي ضعيف بود..اقا شايان ضعيف نبود اما
 ميکرد.

 پونه با صداي گرفته اي گفت:بريم شام بخوريم؟
من و پونه سريع ميز را چيديم و صداشون کرديم.اقاشايان با خنده از دستپخت من 
تعريف ميکرد ولي پارسا اعتقاد داشت که من نبايد غذا درست نيکردم و پونه بايد 

 يادبگيره که غذا درست کنه.
ي بهم خوردن قاشق چنگال ها بود،يک صندلي خالي در کل سکوت بود و فقط صدا

هم بود که پونه به اشتباه جلوش بشقاب گذاشته بود و اشتباه بارز تر اينکه اقاشايان 
 درون اون ظرف هم غذا ريهت.

وقتي که پونه به اشتباه و بدون فکر گفت:)مامان چرا نمياد؟(ديگه نزديک بود اشکم 
 بريزه..

و ميز با کمک همه جمع شد و من مسوليت شستن ظرفهارا غذا به سرعت خورده شد 
برعهده گرفتم.پونه کمي تعارف کرد ولي قبول نکردم.ميدونستم اگه االن هستي جون 

 اينجا بود نميذاشت من دست به سياه و سفيد بزنم.
همه داخل هال نشسته بودند کار شستن ظرفها تموم شد..يک ظرف ميوه 

زارم نميشد هرجا که اونا ميرن منم برم.. پيش دستي چيندم..ميخواستم تنهاشون ب
ها را بردم و بعد کارد ها..منتظر يک تعارف کوچيک بودم تا ظرف ميوه را بيارم و 
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کنارشون بشينم ولي وقتي ميديدم وقتي من ميرم همشون سکوت ميکنن ترجيح 
تلفن دادم داخل اشپزخونه سرخودم را به کاري مشغول کنم..همون موقع صداي زنگ 

 اومد.پونه باصداي بلند گفت:تيام ،لطفاهمون تلفن را جواب بده روي اپن.
 تلفن را برداشتم و جواب دادم.

 _الو!
 ان طرف خط:سالم...تيام خانم شمايي؟

 من:بله..سالم ببخشيد نشناختم!
 خنده اي کرد و گفت:پژمانم.

 اهاني گفتم...چند ثانيه به سکوت گذشت که گفت:بابا هست؟
 _بله کارشون دارين؟

 _پـ نـ پـ
از لخن خودمونيش حالم بهم خورد سريع گفت:نه ميخواستم بگم ما تايک ربع ديگه 

 اونجاييم ..فعال خداحافظ.
 تلفن را قطع کرد..پونه بلند گفت:کي بود؟

 از اشپزخونه اومدم بيرون و گفتم:اقاپژمان.
 اقاشايان که انگار عصباني شده گفت:چي ميگفت؟

 گفتن تا يک ربع ديگه ميان._
 پارسا و پونه همزمان به اقا شايان نگاه کردن.

 اقاشايان گفت:تيام جان بيا بشين قبل از اينکه اونا بيان.
 پارسا سريع جايي کنار خودش برام باز کرد منم نشستم.

 اقاشايان نگاهي به گلهاي فرش کرد و گفت:دخترم!
 پونه سريع گفت:بله بابا؟

 ان نگاهي به پونه کرد و گفت:باشما نبودم.اقاشاي
 _با من بودين؟

 اقاشايان نگاهم کرد و گفت:بله.
زير چشمي به پونه نگاه کردم..دلخور شده بود..اقاشايان دست کرد داخل جيب کتش 

و يک جعبه کوچيک دراورد و به سمتم گرفت و گفت:اينو هستي داد 
وسش..مادرم قبل از مرگش ميگفت که اين بهم..امشب..ماله مادرم بوده..داده به عر

 انگشتر ماله بهترين عروسمه يعني هستي...
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 اشک داخل چشماش جمع شده بود..
 سرم را باال کردم.پارسا و پونه هردو لبخند ميزدند گفتم:ولي فريبا خانم چي؟

 اقاشايان گفت:بهتره غيبت نکنيم..حتما اون بهترين عروس براي هستي نبوده.
عبه را از بابا گرفت و به سمتم باز کرد..يک انگشتر خوشگل که فکر ميکنم پارسا ج

 طالي سفيد بود ميدرخشيد...ظريف ولي زيبا بود..درش اوردم و گفتم:دستم کنم؟
 پونه گفت:دستت کن ولي زود دربيار که اين فريبا حسود ببينه ازت ميگيره.

 د.اقاشايان نام پونه را تحکم گفت و پونه علنا خفه ش
پژمان اينا اومدن..وقتي فهميدم براي چي اومدن ميخواستم بکشمشون..براي تعيين 
ارث اومده بودند که اقاشايان به زورمجبورش کرد که برگرده خونشون.دعوا شده بود 

 و من تمام اين مدت داخل اتاق بودم اين ديگه واقعا خصوصي بود...
 43قسمت 

س ام اس بازي ميکردم و حال شيدا رو داخل اتاق بودم و داشتم با باران ا
ميپرسيدم.باران ميگفت دکترا فعال حرفي نميزنن و احتمال زنده بودنش را خيلي کم 

ميدن..باران ميگفت حسام پيشش هست و نميتونه زود زود جواب بده ولي من 
حوصلم سر رفته بود و دوست داشتم با کسي صحبت کنم...توي دفترچه تلفنم دنبال 

که خبرايي که داخل مشهد اتفاق افتاده را بهم بده..اگه ميخواستم به کسي بودم 
مامان زنگ بزنم که همون اول کل من را ميکند و ميگفت چرا تو اتاقي..چرا ِالي چرا 

شب 66ِبلي..پسر از خير مامان گذاشتم..باباهم احتماال بايد خواب باشه چون ساعت 
م...داشتم به حروف پاياني بود...فرهاد هم حوصله مسخره بازياشو نداشت

 نفرمون شده...مرواريد.4ميرسيدم...که چشمم افتاد به کسي که تازه عضو خونواده 
 براش پيام دادم:)بيداري زنگ بزنم؟(

 چند دقيقه گذشت که تلفنم زنگ خورد.
 من:الو

 مرواريد:سالم تيام خانم.
 _سالم خوبي؟

 مرواريد:نخيرم.
 ا چرا؟با لحن پراسترسي گفتم:ِاو

 مرواريد:کدوم عروس کله شقي چند روز قبل عروسيش پا ميشه بره مسافرت.
 خنديدم و گفتم:يک عروس خود شيرين ميره پيش مادرشوهرش.
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 مرواريد:حالشون چطوره؟
 _چطوري ميخواي باشه؟

 مرواريد:الهي بگردم.
 _نيازي نيست تو بگردي چه خبر؟

 مرواريد:سالمتي.
 ن؟_کوفت جهيزه گرفتي

مرواريد کمي مکث کرد و گفت:هم گرفتيم هم چينديم مامانت خيلي هول بود...تک 
 دختري و هزار دردسر...ته تغاري تو واال...دُل و ميبري.

 _ساکت ُمري.
 مرواريد:خالصه اينکه همه چي اماده است تو چي کار کردي؟

م يکم خرت و پرت _لباسامون رو گرفتيم ولي هنوز طال اينا نخريديم...اينا را بخري
 ميمونه که احتماال فردا ميخريم..

 مرواريد گفت:کي برميگردين؟
 روز ديگه..3يا 2_نميدونم هنوز راجع بهش با پارسا حرف نزدم.شايد 

همون موقع در اتاق باز شد و پارسا اومد داخل ...نگاهي به من که داشتم با تلفن 
انداخت..زير چشمي نگاهش حرف ميزدم کرد و بدون حرفي خودش را روي تخت 

 کردم و گفتم:مرواريد کاري نداري؟
 _نه خوش بگذره.

 _مرسي خداحافظ.
 _خدافظ.

اين و گفت و گوشي رو قطع کرد...موبايل را انداختم کناري و رفتم لبه تخت نشستم 
 و گفتم:چي شد؟

 پارسا:رفتن..
 _بابات خيلي عصبانين؟

 يلي.پارسا چشماشو بست و گفت:بيشتر از خ
 گفتم:فردا بريم خريد.

 غلطي زد و روي شکمش خوابيد و گفت:بريم فقط همون برق را خاموش کن لطفا.
 از جا بلند شدم و برق را خاموش کردم

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 
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غلطي زدم و سريع از جام بلند شدم..پارسا هنوز به شکم خوابيده بود..از روي تخت 
م را شستم و موهام را شونه زدم و از اتاق خارج شدم..صدا از بلند شدم ..دست و رو

 اتاق پونه ميومد به در اتاقش رفتم و در زدم.
 پونه بلند گفت:کيه؟

 _منم.
 _بيا تو بابا.

 درو باز کردم..پونه گفت:تو که ديگه در زدن نميخواي.
 دختر کناري پونه که سپيده بود از جا بلند شد و با لبخند گفت:سالم

هنوز بهت زده نگاه ميکردم که سپيده جلو اومد و دستشو به سمتم دراز کرد و 
 گفت:خوبي؟

 دستشو فشردم و گفتم:سالم.
 سپيده با لحن گرم و مهربوني گفت:به تهران خوش اومدي!

 عوض شده بود..خيلي عوض شده بود.
 پونه جلو اومد و گفت:سپيده نميخواي خبر خوبتو به تيام هم بدي؟

 اهم بين سپيده و پونه ميچرخيد..چه خبر خوبي ميتونست باشه.نگ
 سپيده گفت:خب چي بگم؟حاال هنوز قطعي نيست.

پونه خودشو روي صندلي که اون کنار بود انداخت و روبه من گفت:خانم داره عروس 
 ميشه!

سپيده داشت عروس ميشد..با خوشحالي زل زدم بهش ..باورم نميشد..وايي اين 
 خوبي بود..روبه سپيده گفتم:واقعا؟خيلي خبر 

با سر حرف پونه را تصديق کرد.ناخوداگاه بوسه اي بر گونه سپيده زدم..گفتم:حاال اقا 
 دوماد چيکارن؟

 پونه گفت:نمايشگاه ماشين دارن
 روبه سپيده گفتم:واقعا مبارکه.

 سپيده هم گفت:ممنون.
 پونه:ديدي تيام همه عروس شدن غير من.

 وع کرد به گريه کردن..و مثال شر
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به تقه اي که به در خورد..همه به در نگاه کرديم..در با صداي غيژي باز شد..نگاه ها 
به اون سمت چرخيد..پارسا با صورتي خواب الود داخل اومد...سپيده تند و بلند 

 سالم کرد.
 پارسا نگاهي بهش کرد و گفت:سالم..اينجا چيکار ميکني؟

 عروس ميشه. من با شوق گفتم:داره
پارسا با ناباوري به سپيده نگاه کرد و گفت:شوخي ميکنيد؟اخه کي مياد سپيده رو 

 بگيره.
 سپيده اخم بامزه اي کرد و گفت:همه.

 همه باهم رفتيم بيمارستان و بعدش خريد طال.
 اينبار سپيده هم همراهمون بود.

 ناخت رفت جلو ودست دادوارد طال فروشي شديم..پارسا که انگار مغازه دار را ميش
 مرد گفت:چه عجب اقاپارسا از اين طرفا.

 پارسا خنده اي کرد و گفت:اومديم حلقه بخريم
 مرد گفت:براي کي به سالمتي.

 پارسا نگاهي به من کرد و گفت:براي خودم و همسرم.
 مرد نگاهي به من کرد که يکدفعگي پونه رفت جلو و گفت: ِا..ِا اقاي رضايي؟

 ري تکون داد و گفت:سالم پونه خانم.مرد س
 _سالم خوبيد؟خواهرتون خوبن؟

 رضايي نگاهي به پارسا کرد و گفت:بله خوبن.
 سپيده نزديک پونه شد و گفت:اين کيه؟

پونه يک قدم از سپيده فاصله گرفت و با صداي بلند گفت:قرار بود ايشون االن برادر 
 زن اقا پارسا باشن ولي قسمت نشد.

 دن زير خندههمه ز
نگاهم بين پارسا و پونه و رضايي چرخيد...پارسا ميخواست با خواهر اين ازدواج 

 کنه؟
 خنده ي مصنوعي که رولبام بودمحو شد.پارسا گفت:تيام انتخاب کردي؟

 حس حسادت اشکاري داشتم..پارسا جلو اومد و گفت:چي شد؟
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کردم..بعد از خريد هم چي نگاهي به ويترين کردم و به سرويس طال خوشگلي اشاره 
براي ناها ر به رستوران رفتيم.پارسا غذا را سفارش داد و نشست سر ميز پونه و 

 سپيده رفته بودن دستاشو نو بشورن گفتم:خوشگل بود؟
 پارسا نگاهم کرد و گفت:کي؟

 _خواهر اقاي رضايي.
پارسا به زور جلوي خندشو گرفت و گفت:خيلي مخصوصا با اون دندوناي 

 صنوعيش.م
 اخم کردم و گفتم:يعني چي؟

سالشه اين پونه و رضايي هي منو مسخره ميکردن که بيام خواهر 01_خواهر رضايي 
 اينو بگيرم.

 عصباني شدم..من و دست انداخته بودن!
 سريع براي پيشگيري از ضايع شدن گفتم:کي برميگرديم مشهد؟

 _براي پس فردا بليت گرفتم.
 44قسمت 

موهاي پيچيده شده باال سرم کردم و بعد به صورت ارايش شده و در عين نگاهي به 
حال زيبام...ارايش خيلي به صورتم ميومد..از اون گذشته داخل لباسم معرکه شده 

 بودم و ميتونستم باور کنم که خواستني شده بودم..
را  بممرواريد هنوز کار ناخناش تموم نشده بود ...بهش نگاهي کردم که با لبخند جوا

 داد..نشستم روي صندلي کناريش و گفتم:مرواريد من استرس دارم!
 خنديد و گفت:براي چي؟

 _نميدونم..حس ميکنم مسخرم ميکنن.
مرواريد با دست ازادش دستم را گرفت و گفت:دختر عموت قربونت بره استرس 

 نميخواد که براي چي مسخرت کنن؟
گفتم:اگه بهم بگن بچه چي؟خيليا تو  نگاهم را به چشماي عسلي مرواريد دوختم و

 سالشونه ولي ازدواج نکردن..واي مرواريد من اصال نميخوام برم.35فاميل 
 _اينقدر خجالتي نباش.

 _از طعنه هاي پريسا ميترسم.
 سالته عزيزم.68مرواريد با ارامش نگاهم کرد و گفت:تو 
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ته بوديم ..روز عروسيم دلم ميخواست گريه کنم..من و مرواريد داخل ارايشگاه نشس
 بود...روز پيوند..روز شروع يک زندگي زناشويي...

 با صداي موبايلم به سمت کيفم رفتم و با ديدن شماره پارسا تماس را وصل کردم.
 _بله؟!

 _سالم عروسکم.
 اي کاش پارسا تااخرش کنارم ميموند و تنهام نميذاشت.

 _سالم.
 _کارت تموم شده عزيزم؟

 _اره..
 _من دِم درم همراه با فيلمبردار بيام باال؟

 _پارسا
 پارسا:جانم.

 _ميشه يک چيزي بگم؟
 پارسا:خب االن ميام باال بگو بهم خوشگلم.

 _نه نميخوام رودر رو بگم.
 صداي پارسا پراسترس شد و گفت:چي شده؟

 _هيچي اصال ولش کن..بيا باال.
.بگم از شروع زندگي ميترسم..اونم تماس را قطع کردم..چي ميخواستم بهش بگم.

 حتما دعوام ميکرد...
 با صداي در..ارايشگر با صداي بلندي گفت:عروس خانننم.

بلند شدم و رفتم دِم در..نگاهي به ارايشگر کردم و بعد در باز کردم..پارسا جلو اومد و 
رده دستمو گرفت و تور را از روي صورتم کنار شد..مات و مبهوت شده بود..تعجب ک

بود...داشت گريم ميگرفت..يک حس عجيب بود اونم خيلي خوشگل شده بود..داخل 
کت و شلوار سفيدش و اون کروات مشکيش داشت ميدرخشيد..دوست داشتم بپرم 
 بغلش کنم...موهاش خيلي خوشگل شده بود..چشماي عسليش داشت ميدرخشيد.

پيچوند و من و تو  وايي من مسخ پارسا شده بودم..جلوي همه دستاشو دور کمرم
بغلش گرفت..فقط براي چند ثانيه ولي قسم ميخورم که عطرشو حفظ شدم..نگاه گرم 

و مهربون و همراه با عشقش را فهميدم..با ادا و اطوارهاي فيلمبردار سوار ماشين 
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شديم..ديگه ماشين خوشگلش که گل زده بود از محشر باال تر زده بود..ارزوي هر 
 وشگل و مهربون و عاشق و پولدار.دختري بود..يک پسر خ

لحظه اي از داشتن پارسا به خودم افتخار کردم..پارسا يک پسر رويايي بود..شايد فکر 
ميکردم پارسا فقط داخل داستاناست..چرا پارسا مثل شاهزاده ها بود..در ماشين را 

 برام باز نگه داشته بود و داشت به من که بهش خيره شده بودم نگاه ميکرد..
 ولي من چي داشتم؟

نه زيبايي نه پول..فقط کمي مهربوني و عشق که دربرابر اون هيچ بود..ايا من واقعا 
 براي پاراس اليق بودم..پارسا دستم را گرفت و من را سواي ماشين کرد..

 نشستم..عطر خوبي پيچيده بود داخل ماشين
ام..من باورم پارسا نشست کنارم دستاش کمي ميلرزيد بهم خيره شد و گفت:تي

 نميشه تو رو دارم..يعني ما واقعابهم رسيديم؟
خنده رو لباش بود...با عشق نگاهم ميکرد...نگاهش کردم و خواستم که غر 

نزنم..خواستم منم با عشق رفتار کنم...لبخندي بهش زدم و گفتم:ما تا اخر عمر باهميم 
 مگه نه؟

 دست من و گرفت و گفت:اره عزيزم.
اشين فبلمبردا رکه ما رو مجبور به حرکت ميکرد..به سمت اتليه راه با صداي بوق م

 افتاديم...
پارسا اهنگ را زياد کرده بود و با خوشحالي ميروند..نگاه خيره مردم را روي خودمون 
 احساس ميکردم..خودمم هم هميشه هروقت ماشين عروس ميديدم خيره ميشدم.

حرفاي عکاس گوش ميکردم و هرجا که داخل اتليه شديم..شنلم را دراوردم و به 
 ميگفت مينشستيم و عکس ميگرفتيم..خيلي عکس گرفتيم..عکس هاي صحنه دار!!!
بعد از گرفتن عکس ها و شنيدن دعاي خير عکاس به سمت باغ رفتيم..چون داخل 

عيد بود..همه جا گرون بود و شلوغ و پارسا هم به زور اينجا را گير اورده بود..ساعت 
..سوت و دست و اهنگ فضاي انجا را پر کرده بود و بچه هايي که زير  رسيديم1

 دست و پامون ميپلکيدن.
رو سرمون پول ميريختن..رفتيم به سمت جايگاهمون..نگاه هاي خيره دخترا روي 

پارسا حس ميکردم..مشکلي نبود تا چند دقيقه ديگه پارسا اسمش داخل شناسنامم 
د شد و دفتر بزرگي داخل دستش بود..پشت صندلي ميرفت..پيرمرد سالخورده اي وار
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نشست و نگاهمون کرد..جمالت عربي رو ميخوند و من خيره بودم به ايات 
 قران..سوره ياسين بود..

 بعد از شنيدن مقدار مهريه ام و اينکه حاج اقا داشت از من ميپرسيد که وکيلمه..
ره بود..به مامان که يک لبخند نگاهي به همه کردم..به بابا که با لبخند به زمين خي

واقعي روي لبش بود و داشت با عشق به من نگاه ميکرد..به فرهاد نگاه کردم که 
دست مرواريد را گرفته بود و داشت بدون هيچ چيزي داخل صورتش بهم نگاه 

ميکرد..نگاهم چرخيد روي عزيز جون که روي صندلي نشسته بود و داشت 
 عا کنه.ذکرميگفت..خداکنه براي منم د

کنارش عمو و زن عمو ايستاده بودند..مهدي نيومده بود..همينطور پريسا...خدا 
 روشکر ميکردم به خاطر اين قضيه!

پونه کنار هستي خانم که روي صندلي چرخدار نشسته بود ايستاده بود و داشت با 
 شيطنت نگاهم ميکرد..

.انگارهنوز مرگ اقاجون خاله زيبا گوشه اي از سالن با لباس مشکي ايستاده بود.
 براش غير قابل باور بود.

 دوباره نگاهم افتاد روي قران....
مرد براي بار دوم خطبه را خوند....اين يک خطبه واقعي که نبود ..به هر حال من و 

 پارسا محرم بوديم..
نفس عميقي کشيدم...مرد براي بار سوم خوند..نگاهي به جمع کردم و گفتم:با اجازه 

 را....بله.بزرگت
تند و سريع َبَلم را گفتم..پارساخنديد صداي نفسش را شنيدم..حاال شرعي و قانوني و 

 از همه لحاظ زن و شوهر شده بوديم..
 صداي اهنگ بلند شد..همون موقع همه براي کادو دادن جلو اومدن..

 کادوهاي بزرگ و کوچيک و رنگ و وارنگ..عمه سميرا خودش را براي عقد نتونسته
بود برسونه ولي براي عروسي اومده بود..همه ميخنديدن و اين خيلي خوب 

بود..همه ميرقصيدن من و پارساهم رقصيديم بهترين رقص عمرم..بهترين روزهاي 
عمرم..بهترين دقايق زنديگم داشت انگار سپري ميشد..برزگترا از روي عشق و تحسين 

ب بزرگترا اشتباه نبوده...اينکه من و نگاه ميکردن و اين بهم انرژي ميداد اينکه انتخا
 پارسا به دردهم ميخوريم
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ديگه کم کم رقص جمع شد و موقع شام شد...جلومون يک ظرف گذاشتن براي دو 
 نفريمون.

 پارسا با لبخند نگاهم کرد و گفت:بخور جون داشته باشي.
 چپ چپ نگاهش کردم و اون زد زير خنده..يک تيکه من ميخوردم يک تيکه اون
..ميخواست کاراي مسخره و لوس دربياره که من بزارم تو دهنش و اون بزاره تو 

دهنم که گفتم از اينکارا بدم مياد..بعد از خوردن شام ..بخش جالب و بهترين بخش 
 عروسي اومد..عروس کشون..

از جابلند شديم و کم کم همه داشتن لباس ها شونو ميپوشيدن..جلوي در فشفه هوا 
چهارشنبه سوري بود...ديگه عالوه بر نگاه هاي خيره دختراي فاميل نگاه کردن..انگار

 دختراي خيابون هم اضافه شده بود..
البته پسراي زيادي هم روي من خيره بودن..پارسا که نگاه يکيشون را ديد 

 گفت:بهش بگو نخورت يک وقت.
 نگاهش کردم و با لبخن مسخره اي گفتم:حواسش هست.

 حواست به خودت باشه..چون ممکنه که امشب... پارسا گفت:تو هم
 جملش کامل نشده بود که صداي فرهاد باعث شد برگردم به عقب.

 فرهاد:خب عروس خنگول و دوماد منگول قراره کجا بريد؟
 پارسا:خونه ديگه.

فرهاد خنديد و گفت:نه ديگه نشد..ما براي عروسي خواهرمون برنامه ريختيم..کل 
 يم بعد ميريم خونه.شهر رو دور ميزن

 من :اينطوري همه که نميان.
 فرهاد:همه پاَين .

خنديدم و سوار ماشين ها شديم..پارسا صداي اهنگ را زياد کرده بود و بوق بوق 
 ميکرد..قطعا اگه گواهينامه داشتم ميشستم پشت ماشين ولي حيف از اين سن کم.

ود بيرون و ميرقصيد..پونه هم از مرواريد رانندگي ميکرد و فرهاد از ماشين اومده ب
ماشين خودشون اومده بود لبه پنجره نشسته بود و دست ميزد..خالصه که خيلي 
شلوغ بود و خيلي هم خوش گذشت...بعد از کمي گشت زدن تو خيابونا برگشتيم 

 خونه..دم در ايستاده بوديم..بابا اومد جلو و با لبخند گفت:پارسا جان..پسرم.
 بابا کرد و گفت:بله اقا سينا. پارسا نگاهي به

 بابا:دخترم و ميسپرم دست تو...ميدوني که بچه است..
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 فوري گفتم:بابا!!!!
 بابا نگاهم کرد و گفت:چيه؟توقع که نداري دروغ بگم.

 سرم را انداختم پايين.
 بابا گفت:مواظبشي؟

 پارسا گفت:مطمئن باشيد
رفت و مامان اومد جلو..داشت گريه ميکرد بابا بر پيشاني پارسا بوسه زد..بابا کنار 

 ولي اروم اروم..گفت:فقط براتون ارزوي خوشبختي ميکنم.
 پارسا و من اروم زير لب گفتيم:ممنون.

 
بعدش هم فرهاد اومد و يکم مسخره بازي دراورد و اخرش خيلي جدي گفت:پارسا 

 اين خواهر ُخلم را سپردم دست تو...مواظب باش خل نشي.
 د که کنارش بود از خنده ريسه رفت ولي من عصبي نگاهش کردم.مرواري

 بعد از اون اقا شايان اومد جلو و توصيه هايي به من و پارسا کرد و رفت..
هستي جون با صندلي چرخدار جلو اومد..الغرتر و ريز نقش تر شده بود...زير 

 چشماش گود افتاده بود..
 اروم گفت:بچه ها.

 زديم. هردو جلوي پاش زانو
من اشکم روي گونم ريخت.من يکي از دستا و پارسا اون يکي دست هستي جون را 

 گرفت..
 هستي جون:بهم قول بديد که خوشبخت ميشيد!

 پارسا سريع بوسه اي به دستان مادرش زد و گفت:بايد بموني و ببيني خوشبختيم 
 هستي جون گفت:ميدوني که نميمونم پس قول بده.

زانوان الغرش گذاشتم و گفتم:قول ميدم..من قول ميدم که با پارسا من سرم را روي 
 خوشبخت بشم..

هستي جون به سختي خم شد و بوسه اي بر سر من زد و گفت:پارسا مادر تو قول 
 نميدي؟

 پارسا گفت:چرا قربونت برم الهي..قول ميدم.
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اظب هردو باهم گونه هستي جون را بوسيدم.هستي جون گفت:پارسا پسرم...مو
پونه ميموني مادر؟مواظب بابات باشي ها!تيام که بايد رو چشمت باشه 

 مادر...قربونت برم...هروقت پونه بهت نياز داشت بهش برسي.
بعد از اين حرفا هستي خانم کنار رفت و عزيز اومد پيشمون..برامون يک سوره از 

 قران خوند و ارزوي موفقيت و خوشبختي کرد.
ه شديم..من خونه و نديده بودم..خيلي قشنگ چينده شده بعد از اون وارد خون

 بود..همه چي زيبا بود.
 گفتم:وايي اينجا چه خوشگل شده.

 پارسا:سليقه مادر شماست.

 خنديدم و نشستم لبه مبل.
 پارسا:با اين لباست راحتي؟

 _نه ولي اصال حال و حوصله عوض کردنش را ندارم.
 خودم کمکت ميکنم.پارسا خنديد و جلو اومد و گفت:

 خواست براي بغل کردنم دستش را جلو بياره که تلفنش زنگ خورد.
 هردو بانگراني بهم نگاه کرديم که پارسا رفت به سمت تلفنش و گفت:بله؟!

 _الو پونه چرا گريه ميکني؟
 _چيييييييييي؟چرت نگو...واي نه..باشه االن ميام.

 من:چي شده؟
 پارسا:مامان..

 ا نتونست حرفي بزنه و اشکاش شروع به ريزش کردنديگه واقع
 سريع مانتو تنم کردم و شالم هم انداختم روي سرم و گفتم:بريم پارسا.

پارسا سريع از خونه خارج شد و منم دنبال سرش رفتم بيرون..تند به سمت 
 بيمارستان ميروند.زير لب قران ميخوندم...

 و سريع پياده شد..باالخره رسيديم پارسا دِم در پارک کرد 
 منم با اون لباس عروس بلند و سنگين دنبالش رفتم.

پارسا اسم هستي جون را به پرستار گفت و به طبقه باال رفت..با اون لباس رفتن 
 خيلي سخت بود.

پونه روي صندلي نشسته بود وداشت اشک ميريخت.اقاشايان سرش را به ديوار تکيه 
 داده بود.
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را اورد باال و به من و پارسا نگاهي کرد و از جا بلندشد.فکر  جلو رفتم..پونه سرش
ميکردم ميخواد بره پيش پارسا ولي سريع من را بغل کرد..با صداي هق هقش منم 

 گريم گرفته بود..اروم زير گوشش گفتم:پا قدم من بد بود؟
 با بغض گفت:خرافاتي شدي...

 گفتم:پونه!
 _چيه؟

 _شنيدي ميگم دنيا گلچينه!
 پونه:اره...يعني مامان هستي هم چيده.

 _دقيقا.
نگاهم چرخيد به سمت پارسا روي صندلي نشسته بود و چشماش را بسته بود و 

سرش را به ديوار تکيه داده بود و قطره قطره از چشماش اشک ميومد..با صداي جيغ 
ونطرف و ناله اي که از سمت ديگه ي سالن ميومد.پونه از بغلم دراومد..نگاهم به ا

 کشيده شد..يک تخت که روش يک نفر خوابيده بود و روش يک مالحفه سفيد بود.
 يک زن هم که به نظرم خيلي اشنا ميومد داشت دنبالش ميرفت..

يک قدم رفتم جلو..زن خيلي به نظرم اشنا اومد..زن رفت کنار و يک مرد از پشتش 
 م..خواستم برم عقب که ديدم ازاومد...مرد غريبه بود ..فکر کردم با کسي اشتباه گرفت

 پشت مرد..يک پسر اومد بيرون.
 شاهين......

مغزم به کار افتاد.به سمت شاهين رفتم...لباس سياه پوشيده بود..ريشش دراومده 
 بود..با صداي گرفته اي گفت:سالم.

 دستم جلوي دهنم بود تا از ناباوري جيغ نزنم.
 گفت:شما براي چي اينجاييد؟

 د قدم بهم نزديک شد..پارسا چن
 شاهين گفت:شيدا.....

 _شيدا چي؟
 شاهين:تموم کرد.

نتونستم بياستم و از پشت افتادم..ولي روي زمين نيوفتادم چون دستهايي منو بين 
 زمين و هوا گرفت..بيهوش شدم و نفهميدم چي به سرم اومده.

*** 
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 _تيام جان!!!عزيزم.
 امان افتاد.چشمام را باز کردم که نگاهم به م

 مامان بلند صلواتي فرستاد.صداي ناواضح پارسا اومد که گفت:بهوش اومد.
 مامان:اره خداراشکر.

 چهره پارسا باالي سرم ظاهر شد لبخند مصنوعي داشت و گفت:خوبي؟
 حرفي نزدم..پارسا گفت:دو روز اينجايي..اينقدر ضعيف بودي و من نميدونستم.

 _بقيه کجان؟
مامان باباتن...که االن از اتاق رفتن بيرون..اگه هم منظورت بابا و پونه  _اگه منظورت

 که رفتن تهران.
ميدونستم همراه جسد رفتن..واي چه وحشتناک بود وقتي جسد کنار اسم هستي 

 جون قرار ميگرفت..
 به ُسُرم باالي سرم نگاه کردم ...قطره قطره ميچکيد.

 40قسمت 
 سال بعد....3

هم کنار کيک و بقيه چيزا داخل يخچال جا کردم و در يخچال را بستم که ظرف ساالد 
دوتا دست از پشت دور کمرم پيچيد....يک جيغ کوچيک کشيدم و برگشتم و ديدم 

 که پارسااست..بي هيچ سالم و عليکي گفتم:ترسيدم ديوونه.
 _سالم

 خنديدم و دستاشو از دور کمرم جدا کردم و گفتم:سالم...زود اومدي؟
 _ِبَرم؟

من که از خدام بود بره چون هنوز نصف کارام براي سومين سالگرد ازدواجم مونده 
 بود.

پارسا مظلومانه نگاهم ميکرد ..خنديدم و گفتم:چند بار بگم اونطوري نگاه نکن 
 ...ميگم شبيه گربه ِشِرک ميشي..باز براي من اونجوري کن.

سريع رفتم سمتش و دستش را  پارسا خنديد و خواست به اتاق خواب بره که
گرفتم..نبايد ميرفت باال چون اون خرس گنده اي که براش خريده بودم را ميديد 

 گفتم:کجا؟
 _لباسام را عوض کنم.

 _اممم..نه نرو
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 پارسا:براي چي؟
 _چيزه برو يک چيزي بخر.

 پارسا يک ابروشو انداخت باال و گفت:امشب مشکوک شديا؟
 رو پنير بخر..._نه بابا ....چيزه ب

 _پنير؟امروز صبح قالب گندش را جلوم گذاشتي ...
 _خب خوردم.

 پارسا ريز بينانه نگاهم کرد و گفت:به اون بزرگي..؟کجات جا کردي..تو که الغري...
و نگاهي به شکمم کرد و يک دفعگي چشاش درشت شد و 

کر کن اييييي فگفت:واييييييي.تيام..شوخي ميکني...يعني من بابا شدم؟جون من؟و
 پونه بفهمه که عمه ميشه.

 تند گفتم:چي داري ميگي؟برو پنير بخر با نون حرفم نزن..
 _بزار کيفم را بزارم تو اتاق.

 کيف را از دستش کشيدم و گفتم:نيازي نيست برو.
پارسا ازخونه خارج شد..منم سريع ساعت استيل و خرسي که خريده بودم را گذاشتم 

وردم و شمع ها را گذاشتم روش و کبريت را گذاشتم کنارش...نگاهم روي ميز..کيکم ا
 را دوختم به شمع و اين سه سال را دور کردم...

بعد از مرگ هستي جون..به مدت يک ماه عزاي عمومي بود بين من و پارسا..اينقدر 
هردومون ناراحت و کسل بوديم که حد نداشت..کم کم عادت کرديم..من نشستم 

کوب خوندم..البته سال اول دانشگاه قبول نشدم ولي سال دوم يکي از پاي درس و ب
دانشگاهاي خوب و دولتي تهران قبول شدم..و همراه پارسا به تهران 

اومديم...اينطوري بيشتر حواسون به پونه و اقا شايان بود..مخصوصا اينکه پژمان و 
 فريبا همراه پسرشون براي هميشه رفتن خارج زندگي کنن..

ق خيلي خوبيم افتاد..به دنيا اومدن رادمهر بود فرزند فرهاد و مرواريد از شنيدن اتفا
 ساله ميشه..6اين خبر اينقدر خوشحال شدم که حد نداشت..چند روز ديگه 

خاله زيبا فعال نامزد کرده،پسره رو خيلي دوست داره ولي پسره معتاده..خاله ماهم 
ازدواج مهدي بود..با يک دختري اشنا ميشه شانس نداره...اتفاق ديگه اي که افتاده..

و عاشق و دلباختش..اونطوري که من اين و ميخوام و بدون اين ميميرم...بعد از 
ازدواجشون..فهميده دختره شيشه ميکشيده،دختره هم از مهدي يک مقدار پول 
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کالهبرداري ميکنه و يکراست ميره به کانادا....االن مهدي هست و يک دنيا بي چاره 
 .گي

 پونه هم که هرچي براش خواستگار مياد رد ميکنه..سليقه نداره اين دختر...
نگاهي به لباسام کردم..رفتم داخل اتاق و لباسام را عوض کردم يک رنگ و لعابي هم 
به صورتم دادم و از اتاق خارج شدم..همون موقع صداي در اومد ..رفتم دِم در..پارسا 

 ه خوشگل کني؟با ديدن من گفت:من و فرستادي ک
ظرف پنير را ازش گرفتم و گذاشتم روي ُاپن و برگشتم..انگار ديدن کيک شوک زده 

 اش کرده باشه گفت:تيام چه خبره؟
 جلو رفتم و با خنده زل زدم بهش و گفتم:سومين سالگرد ازدواجمون مبااااااارک.

 و  بازوهام را گرفت و سرش را جلو اورد و پيشونيش را گذاشت رو پيشونيم
گفت:عزيزم...خوشگلم..زندگيم..م ايه خوشبختيم...سومين سالگرد باهم بودن 

 مبارک....
 پــــايـــان
 |هانيه.الف|

 6392بهار 
92-2-26 
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