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 نودهشتیا انجمن کاربر مریم | دلواپسی های لحظه

 

 

 

 1 فصل

 

 نمی راحتم ای لحظه فردا فکرمهمونی0شدم پهلومی آن پهلوبه ازاین ومدام برد نمی خوابم کردم می تالش هرچه

 نداره خواب ازدلشوره خاله که هستم مطمئن دارن؟ حالی چه ودرسا عمووخاله لحظه دراین فکرکردم باخود.ذاشت

 ازخانه دوری ازسالها بعد ش دیدارفرزند ازشوق وعموهم یانه؟ ره می پیش چیزمرتب همه که فکره دراین ومدام

 یک کند می پیدا نجات خاله وسواسهای ازدست باالخره ازاینکه هم درسا والبته شده طاقت بی غربت رنج وتحمّل

 موضوع بردواین سرشارش هوش به پی معلّمش رفت می مدرسه که پارساهنگامی!!!  کشه می راحت نفس

 وحاال0برسونه پایان رابه تش تاتحصیال کنه ازکشورمی خارج راهی پارسارو وعموهم گذاشت روباعموفریبرزدرمیان

 0وسربلند دکترا مدرک با گرده فردابرمی دوری بعدازسالها

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر مریم|  دلواپسی های لحظه سایت نگاه دانلود
 

2 

 کارآمدترین ی ودرجرگه آورد دست به چشمگیرى وموفقیت داد خرج به پشتکارعجیبی دردرسهاش سالها این اوطی

 پیشنهادهای اینکه با0شکنند می سرودست برایش خارج بیمارستانهای معروف قول وبه آمد در پزشکها وازمجربترین

 0کنه هموطناش شووقف وتخصص کشورش به برگرده داد ترجیح خودش ولی بود اوشده به زیادی کاری

 0چشم به هم وعینکی داره پروفسوری وسبیل ریش احتماال0ًکنم مجسم رادرنظرم اش چهره کردم سعی

 وبرخالف نفرستاد ازخودش عکسی دیگه اقامتش اول اوجزدوسال0کردم ترسیم درذهنم که بود ظاهری شکل این

 قتو کافی اندازۀ به ایران برگرده وهنگامیکه نداره وضرورتی ست کاربیهوده این که گفت ومی کرد ممانعت اصرارخاله

 .اصرارنکرد کسی خاطردیگه همین به0همدیگرروببینند که داره

 دکوراسیون کلّ داشت تصمیم,کشید می خود دنبال به دیگه فروشگاه به ازفروشگاهی عمورو پیش ماه ازیک خاله

 وضرورتی ست بیهوده خرجها این که داشتند عقیده مادروعمه درعوض کرد نمی مخالفتی عموهم, روتغییربده منزل

 برعمودرسا ضمناًعالوه,  ونوباشه چیزلوکس همه خواست می ودلش بدهکارنبود حرفها این به گوشش خاله ولی, نداره

 زلمن به بود لبریزشده صبرش دیگه که هم درسا, داد تغییرمی رو واثاثیه اسباب جای ومدام بود آورده ستوه به روهم

 تنها شرایط منوتویاین اومد چطوردلت: گفت ومی میکرد گالیه که مکرّرخاله تلفنهای با ولی شد پناهنده ما

 .بازگشت منزلشان وبه نیاورد طاقت دلش هم بذاری؟درسا

 گشودم دیده خوند می بلند صدای روبا شعری داشت که پویا باصدای صبح. نداره خواب خیال انگارچشمهام!  نخیر

 . زدم خواب به رو خودم ولی

 خواست نمی دلم بودواصالً داده دست بهم حسی بی حالت اتاق مطبوع ازگرمای,سرد وهواهم بود اسفند اوایل

 بود انگارنذرکرده0پویاست دونستم می نیاوردم خودم روی به ولی درروشنیدم بازشدن صدای0شم جدا ازرختخواب

 ا!!! بیدارکن اعصاب جنگ روبا من تعطیل روزهای که

 وقت: کناروگفت کشید پتوروازروم یارم نمی خودم روی به دید وقتی,نشسته تخت لب فهمیدم خورد تختم که ازتکانی

 !پدرخوابودرآوردی توکه بابا! بخواب خرده یه کردی

 خواباز کالفگی با وقتی دونی می که خودت,بردار ازسرم دست پویا: گفتم غرولند با کنم روباز جشمهام اینکه بدون

 0بذار راحتم پس0شم زهرمارمی برج مثل شب تا بیدارمیشم

 مصبرکرد کمی! کردم تعجّب بود کرده گوش حرفم به اینقدرراحت ازاینکه,رفت بیرون وازاتاق شد بلند تخت ازروی

 که رو یآب پارچ بدم نشون العملی عکس بتونم ازاینکه قبل ولی, روبازکردم چشمهام کنجکاوی با نیومد صدایش وقتی

 شل دنبا به کشیدم که بنفش جیغ یه هم من فرارگذاشت به پا سرعت وبه کرد خالی صورتم روی داشت دستش توی

 شد آشپزخانه وداخل سرخورد شد می وصل پائین به ازباال مارپیچ صورت به که ها پله راه های ازنرده دیدم که دویدم

 سووآن این به مادررو نرسه بهش دستم اینکه وبرای شده مادرپنهان پشت دیدم که شدم وارد سرش پشت هم ومن

 :گفت عصبانیت با بود شده کالفه کشمکش ازاین مادرکه0کشید سومی
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! وا: وگفت نواخت اش گونه به آروم دست وبا من سمت چرخید حال درهمان شدی؟سپس بچه مگه, کاریه چه این...اِ

 سرزنش لحن وبا پویا طرف مادربرگشت0بپرسید ازشازده: گفتم حرص ؟با!روزافتادی این به توچرا بده، مرگم خدا

 لج کرد می سعی درحالیکه هم خوره؟پویا می سرما هوا این توی کردی؟فکرنکردی که بود کاری چه این:گفت آمیزی

 وارد نتخشو با که بود این نداشت تمایل ولی کنم بیدارش آرامش با خواستم اوّلش! بود تقصیرخودش:گفت منودربیاره

... اِ:فتگ جانبی به حق فۀ قیا هان؟با,بیدارکنی منوازخواب که بود ازتوخواسته کی آخه:گفتم نیت عصبا با0شدم عمل

 وهم خوردم حرص هم کردنش ازطرزصحبت0کنم بیدارت غفلت ازخواب کرد می حکم من وظیفــۀ حرفیه چه این

 0میکنم تصفیه روباهات حسابم بعدا0ًطلبت یکی باشه یادت,  خان پویا باشه: گفتم بود گرفته ام خنده

 !حسابت صورت توی نویسم می0فکرشونکن اصال0ًنداره عیبی: وگفت خندید

 :مادرگفت که طرفش بردم هجوم دوباره

 تا0روبخور صبحونت بیا کن روعوض برولباست توهم: کردوگفت من روبه بعد نه؟ یا کنید می تمومش باالخره

 :کرد صدام پویا برم ازدربیرون قصدداشتم

 بازچیه؟: وگفتم طرفش به برگشتم ،....پروا

 !نیا مهمونی به امشب تواصالً خوای می: گفت عادی خیلی

 افتاده؟ اتفاقی مگه نیام؟چرا؟:  پرسیدم تردید با

... نه :گفت پویا که بود ومنتظرجواب بود شده خیره کشید می آه داشت که پویا به بود کرده تعجب من مثل که مادرهم

 نیام؟ چی برای پس, خب:  پرسیدم صبری بی با0نیفتاده که اتفاقی

 :گفت بود چایش زدن هم مشغول ودرحالیکه کرد نگام خاصی حالت با

 !دربیاد ازتنت خستگی شاید کنی استراحت کم ویه خونه بمونی اینکه برای

 !بودم زده سرش شکرتوی ظرف با بود نشده واگرمادرمانعم پریدم ازجا فشنگ مثل

 صبحونۀ لباس بعدازتعویض 0شدیم هردوساکت که رفت ای غرّه چشم چنان ولی نزد حرفی دیگه مادرایندفعه

 امروزهوا دیشب وگرفتۀ سرد هوای برخالف شدم خیره باغ وبه روبازکردم پنجره0برگشتم اتاقم وبه خوردم مختصری

 وقتی0بودند هنوزدرخواب وگل رزعاریازبرگ گل های وبوته درختها0بود بهارنمونده تا چیزی دیگه0بود وآفتابی صاف

 نظام این ولی0شه می شکوفه غرق باغ این تمام روزی یک که مشکله برام باورش دوزم می چشم منظره این به

 می گذاشته رشون دراختیا محابا بی خدا روکه هایی قدرنعمت آدمها کاش ای0الیزال خالق ی وازنعمتها طبیعته

 .کنن ناشکری نداشتند که چیزی برای اینکه نه,داشتند که بودند وشکرگذارچیزی دونستند

 !آفتابش برای مخصوصاً شده تنگ خیلی برایش دلم0رسید می بهارزودترازراه کاش
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 0ساحل منم,  سالم الوپروا:  0بفرمایید بله:  وگفتم برداشتم رو گوشی زد زنگ تلفن که بودم فکرها این توی

 خوبه؟ حالت ساحل سالم: گفتم

 چطوراینقدرشنگولی؟:پرسیدم0 شه نمی بهترازاین!  عالی:گفت

 توچطور؟0نذاشتم هم روی چشم حاال تا ازدیشب منکه تفاوتی؟ توبی بگی خوای می یعنی: گفت تعجب با

 0نازی خاطرعموفریبرزوخاله بیشتربه البته خوشحالم منم خب: گفتم

 افتین؟ می راه کی بگوببینم: گفت هیجان با

 0کنیم می بعدازناهارحرکت: گفتم

 میآین؟ که فرودگاه,همینطور ماهم: گفت

 خاطرمی همین به, فرودگاه بره تونه نمی دردش خاطرپا عزیزبه که دونی می0عزیزوآقاجون دنبال میریم منوپویا:گفتم

 چطور؟ شما0پدرومادرمیرن ولی دنبالشون ریم

 0روندارم توخونه موندن طاقت که یکی من0میریم ماهمگی:گفت

 0برسون سالم وزندایی ساغرودایی به0بینمت می شب پس باشه: گفتم

 دایی دخترهای ساغروساحل0سرجاش گذاشتم رو تلفن گوشی 0خداحافظ0همینطور توهم حتماً: گفت

 خیلی درضمن گیراست ش خرماییوچهره وموهایی رنگ ییمیشی وچشمها پوستیگندمى دارای ساحل0خسروهستند

 چشمانی با بلوند اوساغردختری برعکس زنه می موج توحرکاتش شتاب نوع ویک وپرشروشوره شیطون هم

 وقتیخجالت0ده قرارمی تأثیر روتحت هرکسی برخورداول ازهمان وباوقارش رفتارمتین0 مهتاب رنگ به سبزوپوستی

 خواستگارهای وجود با ولی0کنه ترمی داشتنی دوست العاده اوروفوق حالت واین شه می گلگلون هاش گونه کشه می

 چند فقط وساحل من0روه می طفره پاسخ ازدادن پرسیم رامی علتش که ووقتی ده نمی ازدواج به تن داره که زیادی

 0بزرگتره ما ازهردوی سال ساغریک داریم سنی روزتفاوت

! وای: برگشتم ساعت سمت به تعجب با0کرد می ناهارصدا صرف برای داشت0اومدم خود مادربه صدای شنیدن با

 ناهارنمی من:  وگفتم رفتم ها پله سمت به باشتاب0نکردم هنوزکاری که ظهرشد؟من زودی این به من خدای

 میل: گفتم0نخوردی درست که ام صبحونه خوری ناهارنمی که چی یعنی: وگفت شد خارج مادرازآشپزخانه0خورم

 شد م گرسنه اگه: گفتم0کنی می ضعف مونده خیلی شب تا: گفت که شنیدم مادررا صدای0بشم آماده خوام می ندارم

 وبه اصرارنکرد دیگه حرف این شنیدن مادربا0نیستن که غریبه ریم می خاله خونۀ, خورم می چیزی یه اونجا

 مستأصل.  کردم نمی پیدا مناسبی لباس گشتم هرچقدرمی ولی لباسهام سرکمد رفتم هم من0برگشت آشپزخانه

 : وگفتم اومدم خود به خورد دراتاقم به که ای ضربه باصدای که بودم ایستاده کمد جلوی
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 ازپشت.تو نشوبیا لوس پویا:وگفتم خندیدم0یام تونمی بازنکنی خودت دستای دروبا تا!  نه:گفت بود پویا0تودربازه بیا

 وقت االنم که،آخه واقعاً: وگفتم دررفتم طرف به0یام تونمی بازنکنی دروخودت تا که گفتم: درگفت

 ودوتا غذا بشقاب یک داخلش که بود دستش سینی یک! برد ماتم که درروبازکردم زدم غرمی شوخیه؟همینطورکه

 بروکنارمی زده؟ چراخشکت! چیه؟:گفت که کردم ش نگا گی شرمند با0قرارداشت وچنگال قاشق ودوتا نوشابه لیوان

 داخل به0نبود زحمتی:گفت وتی تفا بی با کشیدی؟ چرازحمت ممنونم پویا: وگفتم کناررفتم ازسرراهش.تو بیام خوام

 آوردی؟ دوتا وچنگال قاشق حاالچرا:وگفتم انداختم نگاهی سینی

 ولی چراخوردم:گفت ناهارنخوردی؟درجوابم توأم: پرسیدم تعجب با!خودمه برای یکیش:گفت نشست می درحالیکه

 خندهبا!  کورمیشه اشتهام کن کمترپرچونگی ضمناً! کردم ضعف که بخوریم بیا نشده تاسرد حاال0شد م گرسنه دوباره

 که، واقعاً: گفتم!نشدی؟ حاضر توچرا...اِ: فتوگ دوخت چشم من به ای ناهارلحظه بعدازخوردن.شدیم خوردن مشغول

 ازقدیم0پرسم حاالمی نداره اشکالی: وگفت داد روتکون سرش0پرسیدی می بعداً شد می شب ذاشتی می دفعه یه

 با0حاالهرچی:گفت0ودیررسیدن نه پرسیدن دیر:گفتم خنده با0است بهترازهرگزنپرسیدن دیرپرسیدن گفتن

 تا رشد هردوتا که لباسهام کمد به بود نشسته زمین روی مناسهمونطورکه لباس یه کن کمکم پویا: گفتم درماندگی

 چیه منظورت:  گفتم شده گرد چشمهای با!  دردسره مایۀ زیادش چیه؟هرچیزی دونی می:وگفت شد خیره آخربازبود

 یه طووس کردی می روانتخاب یکیش وزود راحت خیلی بیشترنداشتی مهمونی لباس دودست توفقط اگهً مثال:  ؟گفت

 0کردی گیرنمی لباس فوج

 خود خواد نمی حاال نداره عیبی:گفت فکرفرورفتم به دید وقتی0گه نمی هم بیراه دیدم فکرکردم حرفش به ای لحظه

 آستین و دلبری ی یقه که مات ای نقره پیراهن ویه رفت کمد سمت وبه شد بلند ازجاش حال ودرهمان0کنی توناراحت

 اماند وزیبایی بود شده دوخته براق مشکی پهن ی پارچه با ودورکمرش بود تازیرزانو ش اندازه که تنگ ودامن کوتاه

 0داره هماهنگی چشمهات رنگ با کامالً این بیا: وگفت کشید بیرون سها لبا ازبین کشید می رخ رابه ام کشیده

 ،ایننرسیدش خودم ذهن چطوربه:گفتم باخوشحالی! دیدمش می که باربود انگاراولین انداختم لباس به نگاهی دقت با

 0امشبه برای لباس ترین مناسب

 خوای؟ می چیزی چیه:وگفتم طرفش برگشتم خوشحالی ،با...پروا: کرد صدام که بیرون رفت می ازاتاق داشت پویا

 لباست کنم کمکت خوای می بگم خواستم می فقط0خوام نمی که چیزی: گفت بود دستش درتوی دستگیرۀ درحالیکه

 کنی؟ روعوض

 به بلندش ی خنده وصدای بیرون فرارکرد جهش یک با که طرفش کردم پرت برداشتم رو برس میزآرایش ازروی

 0کرد دربرخورد به وبرس هوارفت

 ایستا آئینه جلوی پوشیدم روکه لباسم0کرد نمی کوتاهی من سرگذاشتن سربه برای کاری ازهیچ بود گرفته م خنده

 یم کمرم های تانیمه پرکالغیم مشکی وموهای خاکستری چشمانی با بود بلند نسبتاً قدم0براندازکردم رو وخودم دم
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 اقدارس های باپوتین تن به خزداشت ش دوریقه روکه مشکیم وپالتوی کردم رها ودرپشتم کشیدم برس ساده رو رسید

 ...رفتم وپایین کردم پا به هم

**** 

 صدای پویا حرکت موقع0شیم ازپدرومادرجدا راه وبین0جون عزیزوآقا دنبال بریم قراره چون شدم پویا سواراتومبیل

 می یی چیزها وبااشاره کرد می نگاهش باخشم پدرهم,میگرفت ازپدرسبقت ومرتب بود کرده ماشینوزیاد ضبط

 تبعیت پویانیزبه0وترمزکرد گرفت سبقت پویا ویراژازماشین یک با نیست بدهکار گوشش دید وقتی باالخره0گفت

: گفتم0قیامت به دیداررفت که اشدتوبخون پروا آخ آخ:گفت پویا که0مااومد سمت به عصبانیت پدربا که یستادازپدرا

 پوزخندی0نیست ترس موضوع: وگفت کرد نگاه جانبی به حق قیافۀ با کارهارومیکنی؟ چرااین ترسی اینقدرمی توکه

 0وزندگیه مرگ موضوع: گفت لرزاندن راازترس بدنش کرد شروع که درحالی چیه؟ پس: وگفتم زدم

 همچنان موزیک صدای0کنم رومهار م خنده میکردم سعی سختی به هم من,ما ماشین به پدررسید لحظه درهمین

 طرزرانندگیه؟ چه این آخه پسرجان:گفت پویا به پدرخطاب ، بود زیاد

 فرمودین؟ پدر؟چی بله: کشید داد پدرصداشوبشنوه اینکه برای پویا

 صداتون: کشید داد بلند صدای با پویا دوباره کردنه؟ طرزرانندگی چه این گم می:وگفت کشید پدرفریاد مجدداً

 بازی باسبا اون: وگفت کرد اشاره ضبط به چشم با بود دراومده کفرش دیگه پدرکه! کنید ترصحبت بلند کم یه0نمیاد

 بود هنوزعصبانی پدرکه0کردم روخاموش وضبط بردم پیش رو دستم سریع من0گم می چی بشنوی تا کن روکمش

 امه بچه دیدن برای خواد نمی دلم هیچ ضمناً نداره همراه به ای چیزدیگه جزپشیمونی کردن شوخی بارانندگی: گفت

 0قبرستون یا رستان بیما بیام یا

 سمت به امیدوارم باگفتن پدرهم0تکرارنشه دیگه که میدم قول خوام می معذرت0شماست با حق:گفت زده خجل پویا

 0جون آقا منزل جلوی رسیدیم بعد ساعت ونیم جداشدیم مترجلوترازهمدیگه صد حدودا0ًرفت اتومبیلش

 درصندلی واحوالپرسی ازروبوسی وبعد شدم پیاده ازماشین شدن ازدرخارج وقتی شد پیاده صداکردنشون برای پویا

 0جلونشست درصندلی هم جون وآقا کنارعزیزنشستم عقب

 میخواد که وگفت عموفریبرزوپدرواگذارکرد به رو کارخونه بعدها که بود تهران قدیم داران ازکارخونه جون آقا

 کارروهم همین0بپردازه وگیاه گل پرورش وبه کنه رودرکنارعزیزاستراحت عمرش ماندۀ وباقی بشه بازنشسته

 انتهای درتا ازدوطرف میشی وارد ازدرکه0گذاشتی پا ای دیگه دنیای انگاربه میشی منزلش حیاط وارد وقتی0کرد

 وانگاریکدیگرودرآغوش شدند متصل همدیگه به وازوسط سائیده آسمان سربه وبرگ وپرشاخ و بلند درختان حیاط

 پرازگلدون دورش دورتا که قرارداره بسیاربزرگی حوض حیاط وسط0ی شده تونل یک وارد اینکه مثل درست گرفتند

 کنی می احساس میزنی قدم باغ وسط ی سنگفرشها روی وقتی0میکشن ای هربیننده رخ خودرابه زیبا ی گلها با

 بعد باالخره 0نکردم ادا رو مطلب حقّ بگم هرچه اونجا اززیبایی خالصه0هستی شمال جنگلهای باغهای درکوچه
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 وارد که هستیم آخری نفرات ما شد معلوم اتومبیل چند ودیدن کوچه داخل شدن وارد با0رسیدیم سنگین ازترافیکی

 صورتم به گرم هوای موج که شدم سالن وارد سرعزیزوآقاجون پشت0داشتم اینقدراسترس چرا دونم نمی0شدیم

 انگارپاهام کردم می نگاه وداشتم بودم انداخته دستم روی رو پالتوم0بود روپرکرده فضا همۀ خنده صدای0ورشد حمله

 به که رو عزیزوآقاجون وعذرخواهی بودن ایستاده سرپا همگی مهمونها0بود چسبیده زمین به

 رو پالتوم که ودرحالی اومد سراغم به درسا موقع درهمین0ردکردن رو برن فرودگاه به بودن خاطرپادردعزیزنتونسته

 وارد درسا همراه وبه گرفت م خنده کنی؟ می نگاه وداری دی وایسا منگوال مثل چرا چیه: گفت گرفت می ازدستم

 .نبود خبری ازپارسا هرچقدرنظرانداختم ولی0کردم احوالپرسی وباهمه شدم سالن

 ونیومده؟ گذاشته قالتون نکنه پروفسورکجاست؟ این پس عمو:پویاگفت

 تا0کنه می صحبت داره خودش اتاق ورفته کرده تلفن ازدوستاش یکی میاد االن:گفت بود گرفته اش خنده که عمو

 0اومده اونم کنی پذیرایی یه شما

 که نبود ترازمن شرایط واجد کنم پذیرایی من دیگه حاال نکنه درد شما دست:عموفریبرزوگفت به زد زل پویا

 !کنه؟ پذیرایی ازمهموناتون

 خودمو منم خب: گفت پویا0بودی خودت منظورم پدرسوخته: عموگفت که زیرخنده زدن همه حرف این شنیدن با

 پذیرایی ازم دیگران دارم عادت معموالً من نه:گفت پویا0کن پذیرایی ازخودت میگم یعنی:  گفت عمو0دیگه گفتم

 شروع وپویاهم گذاشت میوه پویا زیردستی داخل خندید می ودرحالیکه شد بلند خاله که خندیدن همه دوباره0کنن

 0پرتقال کندن پوست به کرد

 تعویض سالن وسایل تمام تقریباً گفت میشه0شده معرکه که الحق0شدم خاله منزل ن تغییردکوراسیو متوجه تازه

 ای نقطه به خسروکه دایی ی ودلربا ساغردخترزیبا به افتاد چشمم میکردم رانگاه اطراف داشتم همینطورکه0شده

 می باچشمهام روکه چیزی0موند ثابت پویا روی که کردم دنبال را سبزش مسیرچشمان کنجکاوی با0بود شده خیره

 تونستم نمی اصال0ًداره ازمحبت رنگی نگاه این که میشد متوجه بود من جای هم ای دیگه هرکس0کردم باورنمی دیدم

 مدرک پویا وقتی یاد می یادم0بودم نشده موضوع این متوجه حاال چطورتا پویاست؟ ساغرعاشق یعنی0باورکنم

 ردنک قبول پویا ولی. بشه شمال ویالسازی ومشغول اوبره شرکت به که خسرواصرارداشت دایی گرفت رو دانشگاهش

 به براومد نحواحسنت به کارها همۀ ازپس که والحق باشه دستش وعصای پدربره کارخونۀ به خواد می بود وگفته

 .گذرونه می متفرقه کارهای به رو پدربیشتروقتش طوریکه

 دوباعث این همکاری که کرده فکرمی شاید0بود دوروزبیمارشده مدت ساغربه کرد رااعالم انصرافش پویا ازاینکه بعد

 0واوبشه بیشترپویا شدن نزدیک

 من به چشمش دوباره وقتی0زیرانداخت روبه سرش وزود شد کنجکاومن نگاه ساغرمتوجه که فکربودم همین توی

 0گفت پاسخ لبخندی با اوهم زدم لبخند روش به نباشه معذب اینکه برای افتاد
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 انتظارم برخالف0رفت می عزیزوآقاجون سمت به داشت که بود پارسا0کردم نگاه ها پله به ای غریبه صدای شنیدن با

 حال ودرعین جذاب العاده فوق وصورتی ورزیده اندامی با بلند قد برعکس0ازعینک ونه بود خبری وسبیل ازریش نه

.  میشی باچشمهای داشت خوشرنگی ی برنزه وپوست آبی جین با بود پوشیده اسپرت ای سورمه شرت تی0جدی

 ازاحوالپرسی بعد0کرد می پاک رو واشکهاش رفت می اش صدقه قربون مدام رفتهگ درآغوشش محکم عزیزدرحالیکه

 توپروایی؟: وگفت کرد مکث صورتم روی ثانیه چند وبرای اومد بودم سرپاایستاده که من سمت به عزیزوآقاجون با

 0شدی چقدربزرگ

 بعد اوهم0گفتم راخیرمقدم ورودش کمرنگی لبخند وبا ندادم روازدست خونسردیم ولی شدم دستپاچه چرا دونم نمی

 فقط مالل0خوبم منم جون پارسا مرسی: گفت مقدمه بدون پویا یکدفعه0کرد رواشغال کنارآقاجون مبل ازتشکررفت

 !نبود واحترام عزت همه این به نیازی ضمناً رفت ازبین شدنت نزدیک با اونهم که توبود دوری

: توگف گرفت ودرآغوشش کنارش رفت شرمندگی با بود انداخته اونوجا وازاینکه بود پویاشده متوجه تازه که پارسا

 کردی؟ روقایم خودت توچرا

 پارسا که خندیدن همه دوباره0بشی بیهوش ازخوشحالی بیفته من به چشمت دفعه یه اگه ترسیدم آخه:گفت پویا

 پارسا0پرسید می چیزی هرکسی شدند صحبت مشغول میهمانها0نشست کنارپویا کردوهمانجا عذرخواهی مجدداً

 0داد رومى همه پاسخ باحوصله ولى خوند اش ازچهره شد رومی موضوع واین بود شده کالفه کمی

: فتوگ برد باال سکوت عالمت روبه ودستهاش ایستاد سرجاش برخاست مبل ازروی بود شده کسالتش متوجه که پویا

 0کنید وسکوت بدین استراحت تون فکها به لحظه یه همگی لطفاً

 بود کرده قفل هم به ازپشت روهم ودستهاش داد می تکان را وسرش میزد لبخند داشت که پویا طرف برگشتن همه

 0دیگه بگو خب: گفت پویا روبه زیبا پسرعمه فربد0زد نمی حرفی وهیچ

 !بگم؟ چی:گفت پویا

 0دیگه بگی خواستی می چیزی حتماً شه نمی که دلیل بی خب0کردی روساکت همه خودت0دونم می چه:گفت فربد

 ای هدیگ کس احتماالً میکنی اشتباه حتماً! کردم؟ روساکت همه من من؟ کی؟: وگفت فربد به شد خیره تعجب با پویا

 ! کرده کارو این

 بگوچرا پس, تونبودی میگی راست اگه بعدشم0ماروسرکارگذاشتیا توأم پویا بابا ای: گفت عمه پسردیگۀ رامبد

 سرپاوایسادی؟

 تا ولی0آب به دست برم خوام می!  دیفال به روم,روتون به گالب!!!  آهااااااااااااان: کردوگفت خودش به نگاه یک پویا

 همه لحظه چند0رفت دستشویی سمت وبه اینوگفت 0بااجازه فعالً باشید کوشا سکوت کردن درحفظ همچنان برگردم

 ادامه هنوز ها خنده برگرده پویا که ای لحظه وتا ترکید بمب مثل خنده صدای دفعه یک کردن نگاه همدیگه به
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 من به خوری شربت قاشق دوتاً لطفا جون خاله:گفت خاله وروبه مبل روی نشست برگشت پویا بعدازاینکه0داشت

 0برگشت قاشق دوتا وبا رفت آشپزخونه سمت به پرسشی هیچ بدون خاله0بدین

 الوبهپرتق مگه...اِ:وگفت اوانداخت به تعجب با نگاهی پویا بخوری؟ قاشق پرتقالوبا خوای می نکنه پویا: گفت رامبد

 نمی این زبون حریف هیچکس:عموگفت که خندیدن همه دوباره! خورد؟ میشه هم ای جوردیگه پوست غیرازبا

 روی تنشس بده جواب اینکه بدون پویا میخواستی؟ چی روبرای قاشقها نگفتی باالخره: وگفت کرد پویا روبه بعد0شه

 یه برات خوام می جون پارسا خب:میزوگفت وسط کرد روجمع میزبود روی روکه وظرفهایی جلوش کشید ومیزرو مبل

 !البداهس وفی بخونم چی قراره دونم نمی خودمم که بگم بهت البته0بخونم شعر

 ترکیب که شد می بلند صدایی یک هرظرفی به قاشق ازبرخورد0زدن ضربه ظرفها روی قاشقها با کرد شروع بعد

 :خوندن به کرد شروع سرش وپشت بود آورده وجود به جالبی موزیک هم با صداها

 توفسنجون داری دوست ببینم بگو جون پارسا ات خونه به اومدی خوش

 جون پارسا بگین همگی

 جون پارسا گفتن یکصدا خندیدن ومی زدن می دست درحالیکه همه

 فنجون یا خوری می چای تواستکان جون آقا عزیزو با و پروا با اومدم من

 جون پارسا بگین همگی

 "جون پارسا" گفتن صدا یک همه

 بزنه لبخند حتی اینکه بدون هم پویا0میزدیم وقهقه دست هم کوچکترها وما بودند رفته ریسه ازخنده بزرگترها

 . ؟: . . خواند ومی انداخت می گردن اصطالح وبه داد می حرکت وراست چپ رابه گردنش

 پارکی تئاتریا که یا سینما به میریم باهم نداشتی دوست پارتی یه بریم هم با دنبالت میام فردا

 جون پارسا بریم میای

 جون پارسا بگین همگی

 دوباره،: گفتند بلند صدای با ها بچه گذاشت زمین رو قاشقها پویا وقتی0بود شده جاری همه اشک ازخنده دیگه

 0باره یه اون به اش ن،مزه دوستا نه: گفت درجواب هم پویا0نداره بارفایده یه دوباره،

 این0شعرت برای هم گرمت خاطراستقبال به هم جان پویا ممنون: وگفت بوسید رو پویا وصورت شد بلند ازجاش پارسا

 0نداشت قابل کنم می خواهش: کردوگفت تعظیمی هم پویا0شعرمیگه برام کسی که باره اولین
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 سحری ما به شام جای به داری خیال عزیزنکنه برادرزن بابا ای: گفت زیبا شوهرعمه سیاوش آقا شد تموم که ها خنده

 بدی؟

: عموگفت0کردم رودل روخورده بزرگه روده کوچیکه روده ازبس پدرمنکه گفتی آی: گفت رامبد صحبتش درتعقیب

 دایی0میزرزروکردم...  هتل توی دیگه ساعت یک برای0کنید تحمل دیگه کم یه صبرکردین حاال تا که شما

 بزنی؟ مطب داری تصمیم کی سالمتی به جان پارسا خب:گفت پارسا خسرواینبارروبه

 دایی به پدروبعد به نگاهی هم پارسا0بعد بشه خشک تنش بذارعرق ایه؟ عجله چه حاال خسروخان یایا ای:گفت پدر

 کارم نحوۀ برای بعدش کنم گردش تهران توی وقتی چند دارم تصمیم فعال0ًمیگن راست عموجان: وگفت انداخت

 گیرم می تصمیم

 نمی لحظه همان0رنگه یه خدا آسمان جا همه جان عمه:گفت فرزاد ؟ بود چطور خارج بگوببینم حاال: پرسید عمه0

 نه؟ یا گذروندید می خوش بودید که اونجا تو حاال: وگفتم پرید ازدهنم مزخرف حرف این چرا دونم

 ده داگراینطوربو بودم نرفته خوشگذرونی برای من: گفت که کرد استنباط چطورازحرفم دونم نمی حرف این شنیدن با

 چنان وصریحش رک ازجواب.برگردوند روشوازم پوزخند یه با بعدش0روبگیرم تخصصم تونستم نمی هم دیگه سال

 ازاینکه بود خورده ذوقم توی بدجوری0پرسیدم ازش چرا اصالً که گفتم بدوبیراه خودم به کلی که خوردم ای یکه

 0بود کشیده رخم به رو اینطورحماقتم همه جلوی

 ولی0نبود ها بچه حرفهای به وحواسم نداشتم اطرافم به توجهی دیگه طوریکه0دادم روازدست اشتیاقم تمام یکباره به

 آماده رفتن وبرای برخاستن ازجا همه وقتی0برم شام برای هتل به حاضرنبودم قیمتی هیچ به0بودم روگرفته تصمیمم

 میک سرم گفتم پرسید می رو علتش حیرت با که ودرجوابش خونه برم خوام می که وگفتم مادررفتم طرف به شدند

 آخه:گفت بود مونده وواج هاج مادرکه0کنم می بگم روکه کاری که دونید می چون نکنید اصرار که وبهتره کنه می درد

 0ترسی می تنهایی

 سؤال به مجبورنباشم اینکه وبرای کردم فظی خداحا بلند صدای با سالن توی0نداره وجود ترس برای دلیلی: گفتم

 یک وبا ودب روگرفته پالتوم دست یک جلوبا اومد درسا که دررفتم سمت وبه برداشتم رو پالتوم سریع بدم پاسخ کسی

 0منونیار اسم دیگه بری اگه: گفت رو دستم, دست

 0بمونم پیشت شبم ویه م بیا مناسب فرصت تویه میدم قول کنه می درد سرم: وگفتم م شوبوسید گونه

 گوولین نداری دوست باشه ، نیست دلیل بی رفتنت دونم می که من: اصرارنکردوگفت دیگه جدیه تصمیمم دید وقتی

 اینکه بدون.برم که دادن رضایت باالخره وبقیه وخاله عمو با زدن سروکله ازکلی بعد0بگی دروغ که نیست هم الزم

 ازپشت که روشنیدم پارسا صدای رسیدم که بالکن روی0شدم خارج وازسالن کردم خداحافظی بزنم ای دیگه حرف

 عجله؟ این با کجا ، پروا: گفت میومد سرم
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 م�ش میریم داریم تازه آخه: گفت0برم کجا انتظاردارید0خونه معلومه خب: گفتم برگردم سمتش به حتی اینکه بدون

 رو اخمهاش0نیست شما مانع کسی!  برید بفرمایید: گفتم اهمیتی بی با0شهربزنیم توی گشتی هم وبعدش بخوریم

 !میگذره؟ خوش نظرت به: وگفتم طرفش به برگشتم0بری نخورده شام شه نمی که طوری این: وگفت کرد درهم

: وگفتم زدم پوزخندی0میگذره خوش که معلومه خب حرفیه چه این: داد جواب بود کرده حیرت من ازسؤال درحالیکه

 فعال0ًبینم نمی موندن برای دلیلی حاالهم0اومدم خیرمقدم عرض برای فقط0نیومدم گذرونی خوش برای من ولی

 ... خداحافظ

 بدون میری؟ وداری شدی ناراحت من توازحرف یعنی! من خدای: وگفت شد گرد ازتعجب چشهاش حرف این شنیدن با

 دمپویاروشنی بارصدای این که پایین رفتم ها وازپله عبورکردم ش زده بهت چشمان ازجلوی بزنم ای دیگه حرف اینکه

 شد؟ چت تویکدفعه پروا:وگفت ایستاد وروبروم رسوند رو خودش که دادم ادامه راهم وبه ندادم اهمیت ولی

: گفتم بودم شده کالفه حسابی دیگه 0شده طوری یه چرا: گفت حوصلگی بی با بشه؟ طوریم قراره مگه0هیچی:گفتم

 پس قبول باشه: گفت0نمیاد خوشم ازشلوغی که دونی می0نکن اینقدرپیله کنم می خواهش پویا

 می ماشین شدم اگرخسته کنم روی ده پیا کم یه خوام می0ها بچه توبروپیش0نیست الزم:گفتم0بذاربرسونمت

 خانه داخل به شدم می ازدرخارج ایکه ولحظه کردم درحرکت طرف وبه نشدم العملش منتظرعکس دیگه0گیرم

 یک برای.زده زل من وبه ایستاده تراس روی حرکت بی غلیظ اخم یه وبا سینه به دست پارسا دیدم که نظرانداختم

 وازدرخارج کردم اخم خودش ومثل شدم عصابی ازفکرخودم.کرد جلوه نظرم توی یونان زیبایی ی مجسمه مثل لحظه

 ....شدم

***** 

 ازکوره0برسونمت بده کناراجازه بذار رو لجبازی پروا:وگفت شد پیدا ش سروکله پویا دوباره که بودم کوچه توی

 منوبرسونی؟ که داری اصراری توچه نه؟ یا برم ذاری می پویا بابا ای:گفتم فریاد حالت به وتقریباً دررفتم

 پرخاش ازاینکه0رسونم می خودمو سریع بزن بهم زنگ یه شدی پشیمون اگه فقط0راحتی هرطور باشه:ناچارگفت

 0باشه راحت خیالت0حتماً: وگفتم شدم پشیمون بودم کرده

: وگفت دکشی یش موها به دستی چیه؟ بازدیگه: وگفتم برگشتم ؟...پروا: گفت دوباره که بودم بیشترنرفته قدم چند

 فرارکرد بلندی خندۀ با...... اا پـــــــــویااااااااااااا: کشیدم وجیغ دنبالش دویدم ؟ برسونمت خوای نمی مطمئنی

 روی چقدرپیاده دونم نمی0افتادم راه زنان وقدم بود گرفته م خنده هم خودم0بست سرش پشت ودررو خونه داخل

 0منزل ورفتم گرفتم تاکسی ویه شدم خسته باالخره کردم

 که وارد 0فکرکنم خوب چیزهای به کردم سعی0دلم توی افتاد ترس دیدم تاریک جارو وهمه شدم خونه وارد وقتی

 .رو تلوزیون وبعدش کردم روروشن چراغها سریع اول شدم
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 دوازپله حالت به دارم دیدم که اومدم خودم به آن یک 0فهمیدم نمی چیزی هیچ ولی کردم می رونگاه تلوزیون ظاهراً

 می روسرزنش خودم بودم نرفته بابقیه ازاینکه0کردم قفل سرم پشت ودررو شدم قم اتا ووارد باال طبقۀ دوم می ها

 !!! کردم نثارپارسا بودم بلد فحش که واونچه بودم پشیمون وسخت کردم

 سعی0کنم تهی غالب ازترس که بود نمونده چیزی0روشنیدم درسالن بازشدن صدای که کردم می تازه نفس داشتم

 دیگه0یاد می باال ها ازپله داره شدم ومتوجه گوشاموتیزکردم0نداشت ای نتیجه هیچ ولی بشم مسلّط خودم به کردم

 حرکت وقدرت بود چسبیده زمین به انگارپاهام ولی تلفن سمت برم خواستم می0بودم کشیدن نفس قادربه سختی به

 0بود کرده سلب روازم

 که بودم داده روازدست تشخیصم قوۀ ازترس 0میزنه صدا اسممو شخصی شنیدم که بودم درایستاده همونطورپشت

 این تا دادن می روبهم عالم گنجهای تمام لحظه اگردراون0پویاست صدای که شدم متوجه تازه0شنیدم صدارومجدداً

 وپریدم پویا سینۀ به خوردم که رفتم شیرجه بیرون به وتقریباً درروبازکردم ازذوقم0شد نمی خوشحالیم باعث حد

 به حتماً فهمیدم.. آهان کنی؟ می گریه دیگه چرا چته؟: گفت کرد می نگاه منو وواج هاج پویا0زیرگریه وزدم بغلش

 !شده تنگ برام دلت که خاطراینه

 .اومده خونه به که شدم ممنون وجود باتمام0گذره نمی کردن وازشوخی ده نمی روازدست خونسردیش حالتی درهیچ

 خب:وگفت رابوسید پیشونیم شد خم0کردم می سکته داشتم0بودم چقدرترسیده دونی نمی پویا:  گفتم کنان گریه

 لوس های بچه ومثل کن تمومش دیگه خب خیلی 0دیگه پیشش اومدم ترسواِ خواهرکوچولوم دونستم می چون منم

 0ببین مارو پرستارمملکت خدا توروبه0رفت سرم,اینقدرزرزرنکن

 هنوزازگردنش که شدم متوجه تازه0شکست گردنم یواشترفشاربده کم یه جان پروا: وگفت شد دوال ودرهمانحال

: گفت شیطنت با0چیکارکنم دونم نمی که خوشحالم اینقدرازدیدنت.  خوام می معذرت: گفتم شرمساری با آویختم

 0بزنی کتکم بود نمونده چیزی که گفتی می پیش ساعت اینودوسه

 بیا0یاد نمی بهت اصالً اینکه برای مظلومودربیاری آدمای ادای نیست الزم: گفت که پائین روانداختم سرم خجالتزده

 که کردم ونگاهش کردم مکث کم یه0خونم رومی نمازم منم کنی توگرمش تا نخوردم خودمم مال آوردم غذا برات

 پویا تا0رفتیم وهردوپائین کشیدم ای آسوده نفس0خونم رومی نمازم توسالن پائین میام بابا خب خیلی:وگفت خندید

 0شدیم خوردن مشغول بااشتها ودوتایی ومیزروچیدم کردم غذاروگرم هم من نمازبخونه

 بودی؟ کرده قفل خودت ودروروی دادی نمی جواب کردم می چراهرچقدرصدات بگوببینم: گفت پویا غذا صرف درحین

 بابا0تهدنبال حتماً یکی فکرمیکنی اش توهمه تاریکه هوا چراوقتی دونم نمی من:گفت که کردم تعریف روبرایش جریان

 خودم دست ولی چرا دونم نمی: گفتم0کنه نمی هم تغییری وهیچ اس خونه همون خونه نیست خبری هیچ... باهلل...واهلل

 خونه توی هم ای دیگه کس غیرازمن به کنم فکرمی ش همه تنهام خونه توی تاریکی توی وقتی نیست

 ای یگهد کس حتماً: وگفت کرد بم صداشو چطورمگه؟: گفتم ترس با! کنی فکرمی درست کامالً تو:گفت پویا0حضورداره
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 همان با! چکارکردی؟ وقت اون میگی؟ راست: گفتم وحشت با...هاهاها! دیدم شبح باریه یه خودم من حضورداره هم

 داشتم0نشناسی وقت ،خیلی پویا که واقعاً: گفتم عصبانیت با!! کشتمش کش مگس با: گفت شمرده و صداآرام تُن

 اب دفعه یک که درآشپزخونه جلوی رسیدم کردم حرکت سالن طرف وبه میزبرخاستم ازپشت کردم می سکته ازترس

 0نداشت وحساب حد که بودم ترسیده قدری به...... اهاهاهاها� �یوهــــــــــــــــــ:گفت بلند صدای

 میکمتر بودم تنها االن اگه مطمئنم ؟ نترسم تنهایی من که خونه اومدی تومثالً: وگفتم آشپزخونه داخل برگشتم

 ! ترسیدم

 تنها میدی توترجیح که اینه هم اش نتیجه! خشکونم می وجودت روتوی درتنهایی ترس ریشۀ دارم منم خب: گفت

 !نباشه پیشت کسی ولی باشی

 من خواهرعزیزم نباش نگران: گفت0درمیارم سرازتیمارستان ماه کمترازیک جنابعالی لطف به صورت دراین بله: گفتم

 !مالقاتت بیام زود زودبه میدم قول0ذارم نمی تنهات شرایطی هیچ تحت

 حال خواستم می0کردم شوخی باهات: وگفت شد متوجه گویا0کردم می نگاش فقط بگم چی دونستم نمی ازناراحتی

 !بپره ازسرت ترس وهوای

 تبعیت ازمن هم پویا که میزشدم کردن جمع ومشغول برخاستم صندلی ازروی بزنم ای دیگه حرف اینکه بدون

 پارسا ممکنه خونه؟ اومدی که شد چی راستی: پرسیدم0کردن آبکشی به کرد شروع اوهم روشستم ظرفها کردووقتی

 راستش زد نمی حرف کس هیچ وبا بود فرورفته توخودش پارسا هتل رفتیم که وقتی: گفت0بشه ناراحت ازدستت

 !!پیشت بیام ومنوفرستاد ترسی می توازتاریکی تواز که کرد یادآوری من به اون روبخوای

 ترسم؟ می ازتاریکی من که دونسته می ازکجا اون: گفتم تعجب با

 0خونه پدررومادراومدن لحظه دراین0یا اینطورترسوبودی ازبچگی ،جنابعالی کردی فراموش اینکه مثل: وگفت خندید

 پارسا ولی بدم مهمونی پارسا افتخارورود به خوام می که وگفتم کردم صحبت خاله با0بود خالی خیلی جات: مادرگفت

 مزاحمتون سرفرصت خودم بدین اجازه کنم می خواهش: وگفت کرد ومخالفت شنید بود نشسته کنارخاله که

 0اصرارنکردم دیگه اینه اش خواسته دیدم منم0ترم راحت خودمم اینطوری0بشم

 0بده انجام داره دوست روکه کاری بذارید0کردین کارخوبی: گفتم

 وبازش رفتم پنجره سمت به یکراست شدم که اتاقم ووارد باالرفتم ها بخیرازپله شب گفتن وبا برخاستم ازجام

 اتفاقات ساعتی نیم 0وزیرپتوخزیدم بستم رو پنجره سریع0 آورد هجوم اتاق داخل به سوزسردی0کردم

 به کی نفهمیدم که وربودم افکارغوطه همین توی0ندیدم درخوداثری صبح ازاشتیاق ای ذره ولی امروزرومرورکردم

 0رفتم خواب
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 دوسه و شدم واردآشپزخونه صبحانه خوردن وبرای شدم سرحال گرفتم که دوش ویه بیدارشدم ظهرازخواب نزدیک

 هب تلفن زنگ که شدم تلوزیون کردن تماشا ومشغول رفتم سالن داخل وبه برداشتم را وچایم نیمروخوردم ای لقمه

 برداشتم رو وگوشی رفتم تلفن سمت وبه برخاستم ازجامً ناچارا نداشتم رو پاسخگویی حوصلۀ اصال0ًدراومد صدا

 چطوره؟ حالتون..پرواخانم کنم می عرض سالم: گفت ناشناس صدایی: بفرمائید بله:وگفتم

 !؟ جنابعالی ببخشید:  گفتم تعجب با

 !راه نیمه رفیق کنم رومعرفی خودم منم تا روبدید بنده سالم جواب اول شما -

 شد انگارمتوجه0بزنه اوحرف تا منتظرموندم کنم عذرخواهی اینکه وبدون0خان پارسا سالم: گفتم شدم متوجه تازه

 منزل0کنم می خواهش: گفتم0بشم مزاحمتون عصری دارید تشریف امروزمنزل اگر ببینم گرفتم تماس: گفت چون

 ای لحظه چند0شن می خوشحال ازدیدنتون پدرومادروپویا مطمئناً دادم ادامه خبیثانه بعد0بیارید تشریف0خودتونه

 دارم کاری من که اینه حرفم دلیل: گفتم تفاوتی بی با شید؟ نمی خوشحال شما که اینه منظورتون: کردوگفت مکث

 0برم جایی خوام ومی

 عرضی کنم می خواهش: گفتم نیست؟ امری بنده با0منتظرشم بگید پویا به ضمنا0ًمیشم مزاحم درهرصورت داد جواب

 0کرد خداحافظی برسونید سالم گفتن با 0نیست

 موضوع بود ایستاده سرپا مادرکه به0بود درآورده رو کفرم حسابی کرد می صحبت اینطوررسمی ازاینکه

 برین؟ کجا پارسا با قراره پویا: گفتم که اومد پایین ها ازپله زنان سوت پویا لحظه همون0روگفتم

 آدم که نیبدو باید, هستی تودخترعاقلی!  تربیتیه بی کم یه بکاربردی روکه آخری کلمۀ این: وگقت کرد ای خیره نگاه

 تونه می مسافرت درحین مثالً,  قراربگیره خاص درشرایط شخص اگرچنانچه البته!  میره کجا کاری همچین برای

 استفاده طهارت برای ازسنگ تونه می نبود دردسترس اگرآب والبته0کنه حاجت وقضای کنه پارک روکنارجاده ماشین

 0هیچی بعض کاچی گفتن ازقدیم هرحال به باشه داشته یمانع کنم نمی فکر!  کنه

 0زدی هم حالموبه پویا... اَه: گفتم

 عوض نظرت میدم قول کنی یکبارامتحان فقط اگه باورکن نیست بدمزه کنی فکرمی که هم اینقدرها کاچی پروا: گفت

 ! بشه

 اراجیف داری ساعته یک: گفتم شدم آروم که کمی0نداشت ازمن کمی دست مادرهم شدم، برمی روده داشتم ازخنده

 0سؤالموبده جواب کلمه یک خب بافی می هم به

 اپارس مگه: گفت پویا روبه بود مشهود کامالً صورتش روی آثارخنده ودرحالیکه شد خارج پدرازکتابخونه لحظه همان

 0برودیگه خب ؟ منتظرتونیست

 شدن خارج درحال پویا0برو ناهاربخوربعد اقالً: مادرگفت
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 مادرنظرش0شه می ناراحت ناهارخوردیم اگربفهمه شناسید می عزیزوکه0خوریم می چیزی عزیزیه خونۀ میریم: گفت

 ایستاد پویا0بیان هم اونها میگم زنم می زنگ هم اینا خاله به مونه می رواینجا بگوشام پارسا به:  وگفت کرد روتائید

 میاریمش دنبالش میریم سرراه اونم که نمیره درسا لبتها0عمو پسردوست عروسی میرن دارن امشب عمووخاله: وگفت

 0 خداحافظ فعالً

 دخترهای دربین چون بودم خوشحال اومد می درسا ازاینکه0کردم کمک مادرهم وبه کردم روگرم سرم عصری تا

 با رو وموهام ایستادم آئینه وجلوی رفتم اتاقم به0تربودم راحت اصطالح وبه داشتم بیشتری صمیمیت درسا با فامیل

 تیپ همیشه0کردم تن به شلوارجین یک با راه راه ای سورمه طوسی شرت تی یک.  کردم جمع سرم باالی گیره یک

 0تره اینطورزیبا نظرم به دم می ترجیح رو ساده

 می خارج داره م ازسینه قلبم کردم می احساس0داشتم عجیبی دلهرۀ0اومد ازبیرون ماشین صدای بعد دقیقه ده

 حالت به بشن سالن وارد ازاینکه وقبل شدم مسلط خودم به بود هرطورکه0بود عجیب م خودم برای حالت این0شه

 اول دربرخورد0شدند واردسالن بعد لحظه چند0برسم اونها ازورود بعد خواست نمی دلم0سرازیرشدم ها دوازپله

 درسا روبه بنابراین0نیستم منزل من بودم گفته که بود این علتش.  دیدم پارسا درنگاه رو تعجب

 وفقط شدم منصرف میای فهمیدم وقتی ولی بیرون برم خواستم می کاری برای من0اومدی کردی خوبی کار چه: گفتم

 0زدم ای موذیانه ولبخند کردم کید تأ "تو" کلمۀ روی عمدا0ًخونه خاطرتوموندم به

 یاسادگ این به من بمالی شیره سرم ونرمت چرب زبون اون با نکرده الزم:وگفت انداخت صورتم به نگاهی اخم با درسا

 فتیر یکدفعه دیشب اینکه برای: گفت دلخوری با اینکاروبکنم؟ باید من چی برای آخه: گفتم خنده با!  خرنمیشم

 ...و نیومدی کردم وهرکاری

 واپر مگه جان درسا: وگفت کرد قطع را پارسا حرف,  کرد می گوش ما حرفهای وبه بود ایستاده سرپا همچنان که پارسا

 روی به پولی شدم اش یه کنا متوجه0نباش نگیروناسپاس اینقدرسخت توهم پس0خونه خاطرتومونده به فقط نگفت

 0گفتم بهت رودیشب دلیلش منکه: وگفتم چرخوندمش خودم طرف وبه گرفتم رو درسا ودست نیاوردم خودم

 بدون0بود نشسته لباش روی مرموزی لبخند که پارسا به افتاد چشمم0وبوسیدمش دورگردنش انداختم رو ودستم

 جای نیزدرکنارش خودم نشوندم مبل وروی بردم پذیرائی سمت وبه روگرفتم درسا دست بیارم خودم روی به اینکه

 برای اول که کردم تعارف پارسا به میهمانداری حرمت به واول گرفتم روازدستش چای مادرسینی شدن وارد با0گرفتم

 ندازه بیا صورتم به نگاهی نیم حتی اینکه وبدون برداشت خودش ودرآخربرای پویا برای بعد پدربرداشت

 قروچه دندون ازحرص درحالیکه0شدم درسا با صحبت مشغول باشم اوداشته به توجهی اینکه بدون منهم0تشکرکرد

 !!!متشکر ازخود ی پسره.خوردم می وحرص کردم می

 ویاپ وروبه برخاست ازجاش پارسا که گذشت منوال همین به ساعتی نیم. کردن گفتگومی پارسا با هم پدرومادروپویا

 بری؟ خوای می جایی: پرسید پویا0روبده ماشینت سوئیچ لطفاً پویا: گفت

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر مریم|  دلواپسی های لحظه سایت نگاه دانلود
 

16 

 قبول پارسا0بیارم برات من بده اجازه: گفت پویا0بیارمش خوام می گذاشتم جا ماشین داخل چیزی نه: گفت درجوابش

 که داشت تن به زرشکی شرت تی با رنگ ذغالی شلوارلی0کردم ش بدرقه چشمهام با0افتاد راه حیاط سمت وبه نکرد

 به طرازاول وجراحان ازمتخصصین یکی جوونی این با بود مشکل باورش0کرد می بیشترنمایان رو اش ورزیده اندام

 هنوزبه که شدم متوجه تازه درسا صدای شنیدن با0گرفت م خنده بودم ازاوساخته قبالً که ازذهنیتی0رفت شمارمی

 0موندم خیره درسالن

 هروخست فکم منم که نمیدی بگوگوش حداقل ؟ میزنم حرف خودم با دارم یکساعته: گفت خندید می داشت که درسا

 شبیه درست اخالقاتون دوتا شما!  شدی می خواهرپویا توباید درسا: گفتم0زیرخنده زدیم دوتائی!  آخه حیفه0نکنم

 دوروزکشف این روتوی موضوع این من باورکن0اید همدیگه مثل هم تووپارسا اتفاقاً: داد جواب0ست همدیگه

 حوصلۀ جورایی یه0نیست زدن حرف اهل زیاد تو مثل هم پارسا دونی می: گفت چیه؟ منظورت: گفتم0کردم

 !!! تو مثل بره،درست آدموسرمی

 ازنشستن بعد که قرارداشت کوچیک دستی ساک یک تودستش0شد وارد ازدرسالن پارسا که خندیدیم دوباره

 به به: گفت معطلی بدون بود بازشده نیشش که پویا0کرد خارج کادوشده بستۀ چند میزوازداخلش روی گذاشت

 سوغاتیه؟

 اخالق عزیزم: وگفت رفت پویا به ای غرّه مادرچشم0ندارم طاقت جانب این که منوبده مال اول کن لطف جون پارسا

 اون0میشد تنگ پویا برای دلم بیشترازهمه باورکنین جان خاله: وگفت زد لبخند پارسا0چطوریه دونی می روکه پویا

 یادب کن رورد بنده وسوغاتی نکن برادرمعطل پس: گفت چسبوند می پارسا رابه خودش درحالیکه پویا0برادرمنه مثل

 0کنم می تهی غالب ازانتظاردارم که

 0شماست مال این عجول آقای بفرما: گفت پویا وبه درآورد ساک روازتوی ای بسته پارسا

 قالب دقیدا0ًکرد تن به لحظه همون پویا0بود ای قهوه کِرم رنگ داربه پولیوردکمه یک0کرد کادوروباز معطلی بی پویا

 ادپدرومادرد به رو دیگه دوکادوی پارسا تشکرکرد ازاینکه بعد. بود آورده براش خوشبوهم خیلی ادکلن یک0بود تنش

 وفوق عاج ازجنس پیپ پدریک کادوی0رابازکنه کادوش وادارکرد پدررو سماجت با پویا0هردوتشکرکردند واونها

 0بود گرانقیمت العاده

 انجام که کاریه کمترین این: گفت درجواب پارسا انداختی؟ زحمت روبه خودت چرا که واظهارکرد زد پدربرقی چشمان

 عجب...! وای:گفت هیجان وبا گرفت وازدستش پدررفت سمت به بود پدرافتاده کادوی به چشمش تازه که پویا0دادم

 ه،بیشترین بهترینه،, ترینه خوشگل ، انگیزه شگفت ، نظیره بی,  اس ده العا فوق,  نداره حرف,  اس معرکه,  چیزیه

 ته من الم نیستی؟ بلد باشه "اینه" آخرش که ای توکلمه: وگفت پارسا به روکرد کوتاهی ازمکث بعد وزینه، سنگینه،

 ! کشید
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: فتگ پویا میگی؟ وپرت چرت داری اس دقیقه ده کشی نمی پسرتوخجالت: گفت پویا روبه بود شده متوجه تازه پدرکه

 ...ملنگه قشنگه، خفنه،0گفتم جدی باورکنید

 :وگفت کرد قطع را پویا حرف بود شده دیگرکالفه پدرکه

 هم پارسا0خندیدیم می ومادرفقط ودرسا من0میگه وپرت چرت فردا تا کنی ولش اگه حاال0رفت سرم دیگه بسه... ! اِ

: مادرگفت بارروبه این پویا0کنه اینکارومی سختی به بود مشخص کامالً ولی بود مهارکرده رو ش پدرخنده احترام به

 0بازکنید که شماست مادرنوبت

 یم یکساعتم بازکنم اگه اینکه برای: مادرگفت چی؟ برای آخه: گفت تعجب با پویا0کنم می بازش بعداً من: مادرگفت

 جلوی گذاشت رو دستش موقع وهمان..آ...آ نگم هیچی میدم قول: گفت زود پویا!  شعرمیگی من برای خوای

 وازجنس دستبند شبیه بندش که بسیارزیبا مچی ساعت یک عطرخوشبوو یک0بازکرد رو کادوش مادرهم0دهنش

 عزیزدلم؟ کشیدی چرااینقدرزحمت:وگفت تشکرکرد ازپارسا بود غافلگیرشده حسابی مادرکه0بود سفید طالی

 دادم خرج به وسواس کلی ومادرم شما کادوی روی ضمناً, شمارونداره قابل: مادرگفت ازرضایت خوشحال هم پارسا

 0پسندید هردومشکل چون

 ....!وای: وگفت برداشت دهانش راازجلوی دستش دفعه یک لحظه درهمان پویا

  عطری چه, ساعتی چه

 قشنگی ساعت چه

 رنگی لعابی،چه چه

  چقدرقشنگه راستی

 دریا طلوع رنگ

 میاد چیزاچطوری این دونم نمی0کنه نمی تمومشم کردی؟ شروع که دوباره:وگفت کرد راقطع پویا پدرحرف مجدداً

 0میگه میاره ایناروازکجا موندم من0اش توکله

 بود شده جاری اشک ازچشماش بود خندیده ازبس درسا0کند جلوگیری اش ازخنده نتونست هم دیگرپارسا دفعه این

 0میکنه گریه داره کرد فکرمی شد می منزل وارد کسی لحظه همون واگه

 پرواچی؟ سوغاتی پس پارسا: گفت درسا شد جوآروم که وفتی

 آوردن تشریف افتخاردادن وقتی0محفوظه پرواخانم مال: وگفت کرد بهم به خبیثی نگاه پارسا0پاش به زدم آروم پام با

 تفاوتی بی با کنم روحفظ خونسردیم کردم سعی بودم جنون روبه ازحرص که درحالی0کنم می شون تقدیم ما منزل

 0کشیدید زحمت کافی اندازۀ به ضمنا0ًخوام نمی چیزی ازشما من ممنون خیلی:  گفتم
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 پنجره0نشد متوجه وکسی گفتگوبودند گرم بقیه خوشبختانه0رفتم اتاقم وبه برخاستم ازجام دقیقه ازده بعد

 چون ها وستاره بود مشغول خودنمائی به آسمون دروسط ماه0دوختم چشم آسمون وبه ایستادم وهمانجا روبازکردم

 خاطراینکه به نه البته0بود گرفته شدت به دلم0بودم ها ستاره ازاون یکی جای کاش ای0بودن کرده ش احاطه عروسی

 می کاری که بود دوم دفعۀ این خاطراینکه به0بودم شده گرفته نادیده بخاطراینکه...  نه,  بود انداخته منوازقلم پارسا

 دلخورشده خیلی0دم می پس رو بودم پرسیده ناخواسته روکه سؤالی تاوان من0بشه جلب من طرف به ها توجه کرد

 می دورنگه ومسائل تنشها خودموازاین همیشه که من0بود شده تلخ اوقاتم اوداشتم با که درهردوبرخوردی0بودم

 فکرها این توی0کنم برخورد وخونسرد عادی تونم نمی که میدونم وخوب بودم گرفتارشده ای پرنده مثل حاال,  داشتم

 ؟هرچی باال چرااومدی: وگفت نشست تخت لبۀ وروی شد وارد بود درسا0تو بیا:  گفتم0دراومد صدا به دراتاق که بودم

 وحوصلۀ حال اصال0ًشدم چرااینطوری تازگیها دونم نمی:  گفتم0دنبالت اومدم که بود این نیومدی منتظرشدم پائین

 دلیلش: وگفت دراومد حرف به کرد می گوش من حرفهای وبه بود ساکت که درسا0ام خسته خیلی0روندارم کاری هیچ

 بزنی سروکله بیمارکه تا چند وبا سرکارت برگردی اینکه محض به کرده کسِلت خونه توی موندن0بیکاری که اینه

 اینطورکه امیدوارم: گفتم0افتی نمی چیز هیچ یاد که شه می گرم اینقدرسرت عید ایام توی ضمناً سرجاش میاد حالت

 0بیا زود میزشاموبچینه،توهم کنم کمک خاله به پائین میرم من: گفت0باشه میگی تو

*** 

 عکس من هازاینک قبل ولی کرد تالقی پارسا نگاه با نگاهم لحظه یک ها ازپله رفتن پایین هنگام.  رفتم پائین طبقۀ به

 اینبارازدست.ازخودراضی ی پسره! شوبکنم کله خواست می دلم.پدر سمت روشوبرگردوند سریع بدم نشون العملی

 جان پارسا: پرسید پدرازپارسا شام صرف هنگام0روچیدم میزشام درسا کمک وبه رفتم سالن وبه شدم کفری خودم

 داری؟ تصمیمی چه کارت برای

 کنم گردش تهران توی کمی دارم نوروزتصمیم ازتعطیالت قبل0روزبیشترنمونده چند عید تا عموجان:گفت درجواب

 0میشم مشغول توبیمارستان نوروز ازایام وبعد

 کرد0ازمادرتشکرکرد ازشام بعد.محلیهاشودربیارم بی تالفی خواست می دلم.نفهمیدم مادرچیزی غذای ازطعم "اصال

 .شدیم ملحق بقیه به به چای سینی یه میزبا کردن ازجمع بعد هم ودرسا من.رفت سالن وبه

 به شممچ وقتی! بذار یکی هم پارسا برای: وگفتم رفتم پویا سمت به ازپدریکراست بعد چای تعارف هنگام تالفی برای

 ساعت یک!! نه؟ یا خوبه دیگران کردن خیط ببین!  حقته:  گفتم دلم وتوی دیدم اش رودرچهره گذرایی خشم اوخورد

 0چهارراه پائین پارک سربریم یه خواهیم حاضرشومی پروا: گفت پویا که برخاستن ازجا وپویا ودرسا پارسا بعد

 مخالفت نتونستم دیگه. نمیرم منم تونیای اگه گفت درساشنید وقتی0برید خودتون ندارم حوصله من گفتم

 راه.شدیم خارج ازخونه بقیه همراه وبه پوشیدم مدادیمو نوک پوتینهای با کردم تن رنگموبه فیلی پالتوی0کنم

 پوشیده شرتش تی روروی رنگش ای پولیورسورمه پارسا 0کردیم وحرکت نشستیم عقب درصندلی ودرسا من0افتادم

 .میومد بهش خیلی که بود
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 سرد نسبتاً هوا اینکه با0کردیم روی پیاده به وشروع شدیم پارک وارد وچهارنفری شدیم وپیاده رسیدیم بعد دقیقه ده

 یک هم ما شده اشغال اکثرنیمکتها شدیم متوجه تعجب با شدیم پارک وارد وقتیکه0چسبید می خیلی ولی بود

 وجود0کردیم اکتفا روی پیاده همون وبه شدیم پشیمون که بود انقدرسرد ولی ونشستیم کردیم پیدا خالی نیمکت

 ها درزیرفواره که رنگینی المپهای با قرارداشت پارک وسط که بزرگی وحوض درختها الی دارالبه پایه چرغهای

 وپویا پارسا0بود کرده ایجاد دلپذیری منظرۀ وهمه همه,  بود حاکم برآنجا که وهمینطورسکوتی بود شده کارگذاشته

 ازپشت0بودند کرده فراموش رو دوتا ما انگاروجود بودن گفتگو گرم هم با وآروم زدند می قدم مترجلوترازما چند

 ولی0کشیدن می خود سمت به رو ها نگاه همۀ که طوریکه0وجذاب بلند قد, اندازه هردوهم, کردم سربراندازشون

 سلیقه درنهایت صاحبش که رسیدیم شاپ کافی یک به اینکه تا0گفتگوبودند گرم ، درجیب دست جا ازهمه هردوفارغ

 کدومهر برباالی چتربزرگی وبرف دراثربارون شدن ازخیس جلوگیری بودوبرای گذاشته زیرهردرختی رو میزوصندلیها

 وروکش رزقرارداشت گل غنچۀ شاخه یک اون درون که بود ای شیشه گلدون هرمیزیک روی0بود شده تعبیه

 0ونشستیم کرده انتخاب رو ازمیزها یکی0داشت هماهنگی کامال میزها باالی بزرگ چترچرمی بارنگ هرمیزوصندلی

 دخترنشسته چهارتا ما میزکناری درپشت0نشست من وروبروی نیزکناردرسا وپویا کرد کنارمنواشغال صندلی پارسا

 ، گفتن می چیزی هم وبا نداختن می نظری میزما به گاهی وهرازچند میزد ذوق توی زنندشون آرایش که بودند

 کردم دقت وپارسا پویا صورت به وقتی0کردم خودموکنترل بود که هرزحمتی به ولی بود کرده م کالفه رفتارشون

 0شد راحت خیالم گفتگوهستن وگرم نیست حواسشون اصالً دیدم

 توی, خوام می داغ شیرکاکائوی یه من: گفت درسا ؟ دارند میل چی خانمها,  خب:وگفت برخاست صندلی ازروی پویا

 روترجیح قهوه من:گفت پارسا0شیرکاکائوخواستم ازاو تبعیت به هم من0چسبه می خیلی سرد هوای این

 :گفت میزکنارما ازدخترهای یکی بره برگشت پویا هنگامیکه0میدم

 !؟ خوریم می چی پرسید نمی ازما! چی؟ ما پس

 فکرکردید پس:  دخترگفت همون خورید؟ می چیزی هم شما مگه...اِ:  گفت بود شده حضوراونها متوجۀ تازه که پویا

 خوردن ای یکه پویا ازجواب! بوبکشید اومدید فکرکردم:  گفت حاضرجوابی با پویا نشستیم؟ اینجا چی برای

 ومیر سفارشتون نشید ناراحت نداره عیبی:گفت برده ماتشون دید که پویا.  رونداشتن پاسخی انگارانتظارچنین

 !چرا گفتم من اگه بخورید دارید دوست که هرچی ضمنا0ًکنم

 خوردن درحین0اومد دست به سینی پویا بعد ربع یک0زیرخنده زدند ویکدفعه کردند وبدل رد هم با نگاهی چهارتایی

 میزروبده حساب که رفت پویا برخاستن هنگام0بودم وبیشترشنونده میزدم کمترحرف من البته کردیم می صحبت

 پویا0بود من پیشنهاد باشه هرچی کنم حساب من بده اجازه پویا کنم می خواهش:وگقت شد مانعش پارسا ولی

 وراه شد برنده پویا کشمکش ازیک بعد خالصه0کن توحساب دیگه دفعۀ0مهمونی توفعالً جان پارسا: گفت درپاسخ

 بدون دید ما صورت روتوی آثارتعجب وقتی! خانم دوتا این حال به خوش: چهاردخترگفت ازهمون یکی بره که افتاد
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 هک ما مثل هم یکی, کنه حساب کسی چه که دعواست دونفرسرشون این مثل یکی: گفت بکنیم پرسشی ما اینکه

 کنه؟ نمی تعارف بهمون هیچکس

 کرده ما درمورد که بود فکری علت داد،یشتربه دست بهم بدی حس0شم می خفه نیت ازعصبا دارم کردم احساس

 قائل ارزش هرکسی برای آدم: وگفت شد مانع پویا بزنم حرفی خواستم تا0نداشتند ازمن کمی دست هم بقیه0بودن

 0میزنن که حرفی به برسه چه شه نمی

 حسرت خواد نمی دیگه: دخترگفت چند آن روبه برگشت که ووقتی رفت حساب تصفیۀ برای و کرد حرکت سپس

 0کردم پرداخت روهم میزشما حساب که بود این!  تأثیرگذاربود خیلی حرفتون! بخورید

 که رسوندیم او خودمونوبه سریع هم وما دورشد ازاونجا وبالفاصله نداد ما به زدن حرف فرصت حرف این ازگفتن بعد

 ایستاده خونسرد0کردن توهین ودرسا من به اونا شدی؟ منظورش متوجۀ هیچ ؟ کنی می چیکار هست معلوم:  گفتم

 خود دیگه ایندفعه!! کردم ادبشون خوب: گفت شد تموم که پارسا وسرزنشهای درسا وغرولندهای من وحرفهای بود

 ...که واقعا0ًسرت به ؟زده میگی داری چی هست معلوم کردی؟هیچ ادبشون: زدم وفریاد دادم روازدست داریم

 فقظ ما مسافت بعد علت به ولی رسید گوشمون دختربه تا چند واون کافه صاحب فریاد صدای لحظه درهمین

 0موضوعیه برسرچه دعوی شدیم نمی متوجه ودقیقاً شنیدیم هیاهومی

 همونب دستشون اگه که فرارکنیم دیرنشده تا حاال! رودادم میزشون حساب که گفتم دروغ بهشون: گفت پویا یکدفعه

 0میزنن آتیشمون زنده زنده برسه

 بخوریم بود نزدیک دفعه چند ازخنده ودرسا من0دنبالش تایی سه هم وما فرارگذاشت به پا حرف این گفتن با

 حرف اونها: گفت پویا روبه پارسا0کردیم تازه ونفس چمنها روی افتادیم درسا با رسیدیم که پارک سردیگه به0زمین

 کردی؟ طرفش بااونها که بود شده مرتکب گناهی چه شاپ کافی صاحب,زدن ربط بی

 این به مسیرم که دیگه دفعۀ رونکن فکرش ولی0بشه طرف بااونها اومد نمی بدش اونم نباش نگران: گفت خونسرد پویا

 خوبه؟0رم درمیا وازدلش کنم می تعریف روبراش جریان میآم افتاد طرفها

 چند ودرسا من0پارک خروجی سمت به افتادیم راه زنان وقدم خندیدیم دوباره0آره: گفتیم صدا یک تایی سه

 نفرشون یک.  بکنن پرسشی داشت قصد ظاهرا0ًشدن تزدیک ما به پسرجوان تا سه که کردیم می مترجلوترحرکت

 یه: تگف هرزگی با چیکاردارید؟ ما با شما: گفتم روبگیرم؟دستپاچه وقتتون تونم می خوام می معذرت: گفت من روبه

 با منم چون فکرخوبیه اتفاقاً:وگفت پسرمزاحم آن شونۀ روی روانداخت دستش پویا لحظه درهمون0دارم کارخصوصی

 خانم این وصی وکیل نکنه0باشید کی جنابعالی:گفت وقاحت با بود خورده جا که پسره0دارم کارخصوصی تویه

 ...خوشگالین

 ومدهدرا ازغافلگیری وتازه سرازیرشد لبش ازگوشۀ خون که کرد نثارش محکم سیلی ویک شد عصبانی حسابی پویا

 پویا طرف به دیگرش دوست,دو موقع درهمین0کرد جان رونوش دوم سیلی بده نشون العمل عکس خواست وتا بود
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 کردروی پرتشون بیان خودشون به ازاینکه وقبل هردوروگرفت یقه وازپشت نداد مجال پارسا که بردن یورش

 مالحظه, بردارنیستند دست اونها دیدن که وپویا پارسا0ورشدند حمله دوباره بردارنبودن دست که اونها ولی,چمنها

 جیحتر فرارروبرقرار یندوبرنمیآ این ازپس شدن متوجه که هم واونها دادند گوشتمالیشون وحسابی روکنارگذاشتند

 .فرارگذاشتند به وپا دادن

 اومدیم شد ختم قائله وقتی0بودیم شده پنهان درخت یک وپشت لرزیدیم می هنوزداشتیم ازترس ودرسا من

 داد کش یکطرف به کرده قفل ودستهاشودرهم داد کمرش به وقوسی شلوارش تکاندن به کرد شروع پویا0بیرون

 :وگفت

 !! فازداد خیلی پارسا جون! بود شده کم بدنم دعوای0بودم نکرده دعوی که میشد سالی چند!  آخیییییییییییییش

 شما به کی:گفت فریاد با وتقریباً ایستاد ودرسا من قدمی دریک میبارید ش ازچهره هنوزعصبانیت درحالیکه پارسا

 نیارید؟ حساب وماروبه بیافتید جلوجلوراه بود داده اجازه دوتا

 ازهاج دوتا شما به اومدن موقع همونیکه:گفتم دونستم می بعید ازخودم که جسارتی با,بودم خورده جا حسابی که من

 کردم حرکت ماشین سمت وبه نشدم هیچکدوم منتظرجواب دیگه0نیارید حساب وماروبه جلوجلوبرید بود داده

 ... کیه ده� �فکرک.شعورانگارنوبرشوآورده بی ی پسره.  درایستادم وجلوی

 اینکه بدون شدن پیاده وهنگام نشد ردوبدل حرفی عموهیچ منزل وتا کرد حرکت سرعت با وپویا رسیدن اونها تا

 دبو ناراحت نشوپارسا ناراحت میکنم خواهش پروا:گفت درسا.  سوارشم که بازکردم درجلورو کنم خداحاقظی ازپارسا

 0نگیر دل توبه لطفاً گفت چیزی یه

 بندازم پارسا به نگاهی حتی اینکه وبدون بکشه اونطورفریاد شد نمی دلیل این ولی, درسته: گفتم دلخوری با

 ! نکرد من رضایت جلب برای تالشی هیچ اونم البته0کنه حرکت گفتم پویا وبه شدم سوارماشین

 دورازایران سالها اون0بشی ناراحت پارسا ازدست تونباید پروا ببین: وگفت شد ناراحتیم متوجه برگشت درراه پویا

 شبها خانمها اونجا توی0بوده کامل آزادی کرده زندگی اون که توجایی0نیست مأنوس جوّاینجا با درواقع کرده زندگی

 طورنیست این اینجا ولی0باشه داشته کارشون به کاری کسی اینکه بدون کنن می گردش پارکها توی تادیروقت

 اراذل عده یه که اینه0باشن ازخونه بیرون شب نیمه تا وخواهرهاشون زنها که کنه نمی قبول غیرتشون اکثرمردها

 نمونه0میکنن ایجاد ومزاحمت میرسه ذهنشون به غلطی فکرهای بینن می ازخونه بیرون رودیروقت خانم یه تا واوباش

 برمی ازسرشما دست سادگی این به اونها نبودیم اونجا وپارسا اگرمن کنی فکرمی تو, پیش ساعت نیم همین ش

 اونها با که بود شده چقدرعصبانی ببین ولی, نیست خشونت اهل پارسا دارم یاد به من که جایی تا داشتن؟

 وداشتم بودم ساکت لحظه اون تا که من! شدم خوشحالم تازه رومقصربدونم اون تونم نمی من درهرصورت0گالویزشد

 :وگفتم پریدم ازجا دفعه یک حرف این شنیدن با دادم می گوش پویا حرفهای به

 !آره؟ کرد پولم یک وسکۀ کشید فریاد سرمن اینکه برای حتماً! شدی؟ خوشحال
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 کرده روحفظ شرقیش روحیۀ که خاطره این به من ثانیاًخوشحالی0تو نه کشید داد دوتون سرهر اوالً:وگفت کرد اخمی

 اگرم0کرده روحفظ واصالتش نداد روازدست ایرانیش وتعصب نکرده عوض رنگ کرده زندگی دراروپا سالها اینکه وبا

 0کنه نگاه بهتون بد باچشم کسی خواد نمی ودلش داره تون هردوتا به که ایه قه خاطرعال به سرزد ازش برخورد این

 محض به0بگذاره رو تأثیرش حرفهاش که داد واجازه نگفت چیزی برسیم منزل وتا شد ساکت پویا دیگه دراینجا

 های هنیم تا تقریباً... کردن خراب و روزخوبم که گفتم بدوبیراه پسرمزاحم سه آن به دلم وتوی رفتم اتاقم به رسیدن

 .بیداربودم شب

**** 

 منزلمون به دودفعه مدت دراین0ندیدم رو پارسا دیگه پارک شب اون ازجریان بعد0نمونده عید بیشترتا هفته یک

 طفره وهردفعه دلیلشوبفهمه که شد مادرچندبارپاپیم0ندادم نشون وخودمو موندم هردوباررودراتاقم ولی بود اومده

 . شد منصرف دیگه درنمیاد ازم حرفی دید ومادرکه رفتم

 خواستۀ طبق0عصربود ودودقیقۀ چهاروبیست ساعت نو سال تحویل لحظۀ0رسید ازراه جدید سال باالخره

 پشتش رودر آئینه همیشه ومثل شد گذاشته درسفره قرآن واول کرد پهن زمین رودرروی سین هفت مادرسفرۀ,پدر

 داخل روشن شمع دو, زدن می یکدیگرطعنه به کنون شنا که سرخ سیب عدد سه داخلش که پرازآب ظرفی0قرارداد

 کوچکی ظرف0بودند آورده وجود روبه دلچسبی زیبائی سفره دردوطرف بلند پایه کریستال شمعدانهای

 شنام با خودشو معنی که هم شیرینی,برکت برای ونان هستند اززندگی هردونشانی که ماهی وتنگ سبزه,پرازسکّه

 ، چیه شون فلسفه دونم نمی وسیرکه سرکه ودرآخرهم وسماخ سنجد هم وظرفی میکشه یدک

 بین قرارگرفتن مثل حسّی0داشتم بخصوصی حال, شدیم می نزدیک سال تحویل لحظات به0گرفتند جای درسفره

 اومد می سراغم به تحویل درهرسال که سمجی بغض با لحظات دراون0ونبودن درمرزبودن,  آغازوپایان,وزندگی مرگ

 سال ازتحویل بعد0داشتم ودوستشون شناختم می روکه کسانی وتمام م خانواده سالمتی برای کردم دعا وجود تمام با

 هدیه هم من0کردم دریافت نفرعیدی وازهرسه گفتم نوروتبریک وسال روبوسیدم وپدرومادروپویا برخاستم ازجام

 خالی ش درکتابخونه وجاش داشت دوست خیلی که سعدی دیوان پدریک برای0دادم هرسه به بودم خریده روکه هایی

 هک گرفتم ش ست ای قهوه چرم کمربند با پول کیف نیزیک پویا سبزوبرای ابریشمی شال مادریک برای0گرفتم بود

 0دیدم رودرچشماش رضایت وبرق اومد خوشش خیلی

 رفتم اتاقم به0ریم می آقاجون منزل روبه عید روزاول هرسال معمول طبق.بود پول همیشه مثل من های عیدی

 کوتاه ساق اسپرت سفید جورابهای با بود اش زیرزانواندازه تا که رنگ شیری ودامن بلوززیتونی کمد وازداخل

 حاضرمی که نفربودم آخرین من معمول طبق0رفتم پایین طبقۀ وبه کردم سرجمع گل با رو وموهام کردم روانتخاب

 وبعد کردیم خسروبرخورد دایی خانوادۀ دربا جلوی0رسیدیم آقاجون منزل به باالخره سنگین ازترافیکی بعد0شدم

 روبا عید روزاول بقیه مانند هرسال احترام رسم خسروبه دایی0شدیم منزل نوداخل سال وتبریک بوسی ازدیده

 دایی وعزیز آقاجون ، بودن کرده فوت سانحه هردودریک مادرم پدرومادر، چون0میومد دیدارعزیزوآقاجون به دیگران
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 کرد می نگاه پویا به زیرچشمی داشت که افتاد ساحل به چشمم لحظه یک.  دونستن می پسرخودشون مثل روهم

 .رفت ضعف دلم بشه همسرپویا روزی یک ازفکراینکه.  میشد وسفید وسرخ

 بود گل کرد کارمی چشم تا0کرد مستمان آقاجون عطرگلهای شدیم که حیاط وارد0ودلپذیربود مطلوب العاده هوافوق

 خواست نمی دلم که بودم اینقدرمحوتماشا0بودن دراومده طالئی رنگ به خورشید غروب علت به که وسبزه وشکوفه

 0رسوندم بقیه روبه وخودم کردم روتند وقدمهام اومدم خودم به ساحل صدای با ولی شوم ساختمان وارد

 ازمن بعد سراووساحل پشت ومن کرد حرکت ساغر اول0بودند ایستاده سرپا مهمونها همۀ بود شلوغ خونه بزرگ سالن

 نادیده بدم اهمیت اینکه بدون من ولی,  پارسا به ساغررسید موقع درهمین0نوشدیم سال وتبریک احوالپرسی مشغول

 اب.کردم نگاه صورتش وبه برگشتم م روکرده کار این عمداً بشه متوجه اینکه وبرای رفتم درسا وسراغ گرفتمش

 .ساحل سمت وصورتشوبرگردوند کرد منونگاه پوزخندی

 آستینش که داشت تن به ای قهوه کرم چهارخونه طرح کوتاه آستین پیراهن یک..کنم براندازش کردم فرصت تازه

 شلوارشکالتی بایک میشه، پاره آن هر کردم می واحساس بود گرفته شوقاب ورزیده وبازوهای بود خورده بازوتا روی

 هنگام, تالفی عنوان به کنم فکرمی. بود شده مانکنها بیشترشبیه.طالیی درشت سگک با ای قهوه پهن وکمربند رنگ

 من بین ازروزاول که بود خاموشی جنگ چه این دونم نمی0نکرد رورها دستش لحظه چند برای ساحل به دادن دست

 زحمت به0بدم اهمیت نباید0بگیره ضعف نقطه ازمن که ذاشتم می نباید بود که هرچیزی ولی بود، واودرگرفته

 دورش دورتا وهمه شد پهن شام سفرۀ0شدم پنهان دیدش اززاویۀ سروشام هنگام وتا کردم روحفظ خونسردیم

 روبه قاشق ودوسه نفهمیدم چیزی غذام از0کشید می غذا براش واو بود کرده خوش جا کنارپارسا ساحل0نشستن

 0فرودادم زورنوشابه

 بزرگ ایوان نیزروی وآقایون رفتیم ازاتاقها یکی به دخترها وما شدن ظرفها شستن مشغول زنها غذا ازصرف بعد

 . دررفتن جلوی شدۀ ومفروش

 برخاست ساغر اینکه محض به0بردن روباال دستها همه میخوره؟ چای کی ها بچه:ساغرگفت نشستیم ازاینکه بعد کمی

 خواستم می دست به سینی بعد دقیقه وچند رفتم آشپزخونه ساغربه مخالفت وجود وبا شدم چای آوردن داوطلب من

 :گفت و درسبزشد جلوی پارسا که بشم خارج

 ! کردم عرض سالم

 بودم شنیده:گفت عصبی حالت با درنتیجه,  کرد اعتنائی بربی حمل رو اوسکوتم ولی0بودم شده غافلگیر حسابی

 0واجبه سالم جواب

 سکوتم شدم متوجه وقتی0بگیرم روباال سرم ناچاربودم ولی بودم قد بلند خودمم بااینکه من که بود اینقدربلند قدش

 0شدم خیره خماروزیباش چشمهای به بزنم حرفی اینکه وبدون کرد گل شیطنتم کنه می ناراحتش
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 حاضرنیستم طریقی هیچ به دید که وقتی0روسحرکند ای هربیننده میتونه چشمها این صاحب فکرکردم خود با

 :وگفت کشید عمیقی نفس بدم رو جوابش

 روبردارم؟ ازچائیها یکی نداره اشکال

 که االح:وگفت زد لبخند که دادم تکون دانم نمی اینکه نشانۀ روبه وسرم انداختم باال شانه بگوم کالمی آنکه بدون

 0بگذر ازخیرش بریزوگرنه خودت برای دیگه یکی برگرد خوری اگرمی توهم0برمیدارم رو خودت چای اینقدرلجبازی

 که ای لحظه وتا کردم حرکت اتاق سمت به و زدم لبخند ناخودآگاه0برداشت سینی ازداخل چای یک حرف این باگفتن

 0کردم می حس خود روی به رو نگاهش سنگینی بشم اتاق وارد

 :گفت درسا که برداشت یکی هرکس گذاشتم میز روی رو سینی

 0آوردم شما روبرای اینها0خورم نمی من:گفتم چی؟ خودت پس پروا

 وبیرون برخاستیم ازجا همگی پیشنهاد بااین0بقیه پیش بیرون بریم بیائید ها بچه:گفت ساحل بعد ربع یک

 0شود کار به مشغول بیمارستان توکدوم داره خیال پارسا که بود سراین بحث موضوع0رفتیم

 !!! کنن نمی ول رو بیچاره این که زدن می حرف چی درمورد اینها بود نیومده پارسا اگه دونم نمی من

 ولی داشتم همکاری برای دعوت بیمارستان تا ازچند0نشده مشخص هنوزچیزی:داد پاسخ دیگران پرسش اودرمقابل

 0نگرفتم تصمیمی فعالً

 کی اینطوری شی نمی مشغول کنه پرواکارمی که توبیمارستانی چرا: وگفت دوید پارسا سخن میان به یکدفعه درسا

 ! میشی صاحب هم کلفت پارتی

 . شد من متوجه ها نگاه همۀ حرف این باشنیدن

 .کنه می نگاه اینطوری که منوبچزونه خواد می چطوری دوباره نیست معلوم.  بهم زد زل بقیه مثل هم پارسا

 0ندارم پارتی به احتیاجی هیچ من: گفت

 چرا مدون نمی ولی بود نزده بدی حرف درصورتیکه.کنه آتشفشان به منوتبدیل دوباره که بود کافی جمله یک همین

 .خورد برمی بهم حرفاش

 ختت روی کنم روشن رو برق اینکه بدون شدم اتاق ووارد ساختمون به برگشتم بدم نشون العملی عکس اینکه بدون

 :وگفت زد رو برق وکلید شد اتاق وارد درسا که بود نگذشته ای دقیقه چند0درازکشیدم

: گفتم کنم نگاه صورتش به اینکه بدون0نشست تخت لبۀ جلووروی اومد درازکشیدی؟ تاریکی کورتوی بوف مثل چرا

 کنی؟ پول یه منوسکۀ خواستی می فقط
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 اینکاروبکنم؟ باید چرا چیه؟ حرف ازاین منظورت: گفت باتعجب

 حاال0کردی ای نپخته شوخی ولی نداشتی قصدی که دارم قبول نزن راه اون روبه خودت کنم می خواهش: گفتم اخم با

 0ندارم حوصله اصالً بذارکه تنهام کنم می خواهش هم

 شدی؟ انقدرحساس توچرا:  گفت نداشت ازم انتظاری چنین که درسا

 .بده آزارم داره وسعی شده وارد جنگ ازدر من با برادرت چرا دونم نمی:  گفتم

 اذیتت همش بودیم که هم بچه نیست یادت.میده نشون توجه تو به پارسا"اتفاقا.  کنی می تواشتباه:  وگفت بهم زد زل

 .ذاشت می سرت وسربه.کرد می

 .بذار تنهام کمی کنم می خواهش درهرصورت.بودم مدلیشوندیده این حاال تا گفتم

 کرد می بیشتراذیتم هرچی چرا دونم نمی.فکرکردم پارسا وبه روبستم چشهام.  شد خارج ازاتاق دلخوری با

 .کرد می موجلب بیشترتوجه

 ...بذار تنهام که گفتم درسا:  گفتم وبادلخوری کردم احساس سرم روباالی وحضورکسی دراومد صدای دوباره

 روبروم سینه به دست پارسا.پریدم فنرازجا مثل یکدفعه.چشمهاموبازکردم آروم.نشنیدم صدایی صبرکردم هرچی

 : گفت بود لبش ی گوشه محوکه لبخند یک با.بهم بود زده زل وبروبر بود ایستاده

 ترسوندمت؟

 ؟ دربزنید تونستید نمی.کردم می سکته داشتم فقط!  نه گفتم

 !! ؟ اینقدرترسناکم من یعنی:  وگفت شد خم جلوبرداشت به قدم یک

 !! نه کم:  وگفتم کردم نگاه بهش چپ چپ

 ! جذابم میگن بهم همه ولی:  وگفت زد نیشخندی

 ؟ اونوقت کیه همه از منظورت:  وگفتم زدم واضحی پوزخند

 کنه می خندشوکنترل سختی به بود مشخص"کامال درحالیکه متفکر ژست با گرفت دردست شو چونه ایستاد صاف

 :  گفت

 ... م عمه ، م خاله ، مامانم"مثال

 ؟ دیگه سوسکس خاله حکایت.  اینطور که خب تمسخرگفتم با و پررنگترشد پوزخندم
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 خاص خیلی.شدم اشباع عطرش ازبوی لحظه یک.کردم می حس نفسهاشو هرم طوریکه آورد نزدیک اینبارصورتشو

 .بود

 !! همینه نظرتوهم مطمئنم:  گفت شد می نزدیک همینطورکه

 ! شیفته خود:  گفتم زیرلب بعدش.  داری نفس به اعتماد توزیادی:  وگفتم زیرخنده اختیارزدم بی

 می اعتراف موضوع این به خودت روزی یه:  وگفت کرد حرکت دراتاق سمت به. زدزیرخنده بلند باصدای اینباراون

 . کنی

 .ازخودراضی پررو ی پسره وگفتم فشردم هم روی دندونهاموباحرص.شد خارج ازاتاق حرف این ازگفتن بعد

 !!! دخترعمو جذابی "توواقعا نظرمن به ولی:  وگفت داخل شوآورد وکله دروبازکرد یکدفعه

 دیده ش چهره آثارتمسخرتوی هیچگونه دیدم ، کردم نگاه چشمهاش به وقتی ولی کنه می م مسخره داره فکرکردم

 .شد ازدرخارج قشنگ لبخند یه با برده ماتم دید وقتی.درمیاوردم شاخ داشتم دیگه. شه نمی

 اهنگ یه وبا شد اتاق وارد واینبارساحل دربازشد دوباره که بودم نشسته زده همونطوربهت.چیکارکنم دونستم نمی

 .شد خارج اتاق ازاین دیدمش ؟ چیکارداشت تو با پارسا:  گفت مشکوک

 ضرورتی اگه کارداره بامن پس! باهات میگی داری خودت خوبه:  وگفتم ایستادم وروبروش برخاستم تخت ازروی

 . گفت تومی به داشت

 خوشم "اصال بکشن سرک کاردیگران توی خوان می که ازآدمایی.شدم خارج ازاتاق سریع ش زده بهت نگاه ودرمقابل

 !دخترنیست سراین ساغرتوی تارموی یه "اصال.نمیاد

 .عمه منزل رسیدیم که بود گذشته ازغروب ساعت یک.زیبا عمه منزل بریم امروزقراره

 یکم باید راه وسط, بره سردیگش به سرباغ ازاین بخواد اگرکسی.ره شمارمی به معنی تمام قصربه یک که راستی

 عمه پسرهای دوتا وفربد رامبد زدم حدس.بود برداشته رو جا همه خنده صدای شدیم که سالن اخل.کنه استراحت

 .بود داغ بازارخنده شد می اضافه هم پویا ، دوپسرعمه به وقتی. گرفتن معرکه

 همون.مردم می ازکنجکاوی داشتم.دادم اشتیاقموازدست تمام چرا دونم نمی. شدم پارسا غیبت متوجه ورود دربدو

 : وگفت کرد عمو وروبه دلموزد حرف پویا موقع

 بینمش؟ نمی من یا نیومده پارسا عموجان

 گرفت تماس باهاش اومده ازخارج تازگی به ازدوستاش یکی.نیومده پارسا نداره توایرادی چشمای عموجون:عموگفت

 .کرد عذرخواهی وازآبجی قرارگذاشتن وباهم
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 خودش که وگفت بده مهمونی براش هیچکس نکرد موافقت پارسا چون کردم روپنهان دلخوریم من والبته: گفت عمه

 .زنه سرمی اقوام تک تک به

 :گفت. و گرفت رودرآغوش عمه توپول هیکل دلجویی برای خاله

 .دستبوسی برای میاد خودش "حتما.برم قربونت آبجی

 . پسر گل واین دونم می من بیاد،وگرنه باید "حتما: وگفت زد لبخندی عمه

 .رفت آشپزخونه به سروشام وبرای برخاست. بعدازجا

 وهمگی رسید پایان به مهمونی کندن ازجان بعد باالخره.بود پرت حواسم ودائم نفهمیدم چیزی ازمهمونی شب آن

 .برخاستیم ازجای خداحافظی برای

 رامب میوفتاد بهش چشمم وهروقت نداد نشون اشتیاقی هیچ درمیونی پا برای چون دلگیربود من ازدست هنوزهم درسا

 به رو حق کامالً من البته.,رودرمیاورد درسا وحرص نداخت می خنده به منو کارش واین کرد می نازک چشم پشت

 .دربیارم ازدلش فرصت دراولین گرفتم تصمیم.نداشتم درستی وحوصلۀ حال خودمم ولی اومیدادم

 همیشه مثل که روزه دوسه پروا: گفت که برخوردم رامبد به سالن ورودی جلوی,داشتم شدن خارج قصد هنگامیکه

 بهت ممیش خوشحال نکن تعارف برمیاد من ازدست اگرکاری اومده؟ پیش برات مشکلی اینکه یا افتاده اتفاقی.نیستی

 . کنم کمک

 اینطوراحساس که شده باعث چی دونمم نمی, ندارم مشکلی هیچ من ممنونم: گفتم آوردم دست به خونسردیمو وقتی

 ازدرخارج وسریع بزنه حرفی بیشترازاین ندادم مجال دیگه. نداره وجود نگرانی جای هیچ پویا وجود با ضمناً کنی

 .شدم ماشین وسوار کردم خداحافظی بقیه با سریع! داشتم یکیوکم همین فقط. شدم

 روشن رو کنارتختم وضبط افتادم تخت روی لباس ازتعویض وبعد رفتم اتاقم به یکسره رسیدیم که منزل به

 : داشتم دوست خیلی شد می پخش راکه آهنگی.کردم

 

  منست جانان که دل وسنگین بیرحم چنین این

  منست برجان که ازداغی اوسوزد دل کِی

 بردارازاو دل که میگویی بیهوده,صحا نا

 منست فرمان به دل کِی, دلم فرمان به من
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 : گفت که ودرروبازکردم برخاستم ازجام.درتراس به زد می که بود پویا.  بازکردم درچشمهامو صدای با

 خوای؟ نمی مهمون

 .باشه کی مهمون تا: گفتم

 !!ارهد دوستش بیشترازجان خواهرش که برادردنیا بهترین باشه؟ کی خواستی می: گفت شد می اتاق داخل درحالیکه

 .وپررویی ازخودراضی خیلی که واقعاً پویا: وگفتم خندیدم

 .کنی می منوشرمنده توهمیشه.ت ازتعریفها ممنون خیلی: گفت

  کردی؟ من یاد شب موقع این شده چی بگوببینم حاال.خب خیلی: وگفتم نشستم تخت روی

 ! کنجکاوی "ثانیاً گیری می ونادیده کردی روفراوش بنده جنابعالی وقته چند اینکه برای"اوال:گفت

 : وگفتم کردم نگاش تعجب با

  مورد؟ درچه کنجکاوی

  گفت؟ می چی بهت رامبد بدونم خواد می دلم: وگفت زد زل چشمهام به ثانیه چند

 منم راستش! شد راحت خیالم آخیش:وگفت کشید راحتی نفس که کردم تعریف برایش رو وجریان زدم لبخندی

 مشبا وبخوای واقعیتش.نشد دستگیرم چیزی ولی رفتم تونخِت خیلی روزهم چند این توی بودم تغییراخالقت متوجه

 دوفرب رامبد روی که ازشناختی ولی!  اونه ازدست ناراحتیت شاید فکرکردم میزنه حرف باهات داره رامبد دیدم وقتی

 .همین بشه راحت خیالم میخواستم فقط االنم بود سنگین کم یه برام موضوع این هضم داشتم

 دختری توپاکترین پروا: وگفت شد دلخوریم متوجه نداری شناختی هیچ من روی که معلومه چی؟ من درمورد: گفتم

 خودم به وقت هیچ من باش مطمئن.بدی تشخیص روازهم وبد خوب رسه می واینقدرعقلت دیدم حاال تا که هستی

 حمایتم خواد نمی دلم ولی مربوطه خودش به هرکسی زندگی کنم تودخالت خصوصی مسائل توی که دم نمی اجازه

 درمورد نظرت بپرسم ازت خواستم می روبخوای راستش,کردی برداشت تومنظورمنواشتباه ضمناً. کنم دریغ روازت

 من عمۀ پسرهای وفربد اون جزاینکه هیچی: گفتم تردید با داری؟ بهش احساسی چه یعنی چیه؟ رامبد

 خونۀ میریم فردا که بگیربخواب کن فراموشش هیچی: وگفت برخاست ازجاش چیه؟ سؤال ازاین حاالمنظورت.هستن

 .خسرو دایی

 لیو نه؟ یا بگم که کردم تردید ای لحظه برای ناراحتی؟ چی برای نگفتی راستی: وگفت برگشت رسید درکه جلوی

 !  پارسا ازدست روبخوای حقیقتش: وگفتم زدم دریا روبه دل باالخره

 چیکارکرده؟ مگه میگی؟ راست: وگفت کرد نگام بهت با
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 واونم پارک ازرفتارتوی اون,ازروزورودش اون. داره سرجنگ من با دائم شدی؟ من با رفتارش متوجه تواصالً: گفتم

 تا که اپوی میشه؟ رفتارش این باعث چی دونم ونمی شدنمه گرفته خاطرنادیده به من ناراحتی البته.آوردنش ازسوغاتی

 زحدا توبیش کنی می اشتباه فکرمیکنم ولی بگم چی دونم نمی: گفت کرد می گوش صحبتهام به دقت با لحظه اون

 .دارم پیشنهاد یه برات من درهرصورت.حساسی

 : وگفت کشید موهاش به دستی بکنم؟ چیکارباید گی؟ می راست: گفتم باذوق

 !! بگیر خودتوبراش

 : گفت پیشنهادیه؟ جور چه دیگه این گفتم اخم با

 . کن امتحان باورنداری اگه میده هم خوبی نتیجۀ گاهی.جورشه یه اینم دیگه خب

 این راچ فکرفرورفتم به برگشت اتاقش به پویا ازاینکه بعد! بگیر خودتوبراش,نره یادت: گفت شدن خارج درحال بعد

 خود با.گفتم که بود همون من پاسخ هرحال به باشم؟ داشته نظری درموردرامبد باید چرا. پرسید روازمن سؤال

 !!!؟؟ دادم می باید جوابی چه پرسید می پارسا رودرمورد پرسش همین اگه فکرکردم

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

 اتاقم هوب کردم گرم کتابها روبا ناهارسرم صرف موقع وتا رفتم کتابخونه به صبحونه ازخوردن وبعد گرفتم دوش صبح

 . کردیم وحرکت کردم رفتن روآمادۀ وخود رفتم

 .دایی منزل رسیدیم ساعت ازنیم بعد

 موج هجوم شدم واردسالن اینکه محض به.. بودن وپویا پدرومادرجلوترازمن بود سرد خیلی دیروزهوا امروزبرعکس

 .داد بهم دلچسبی لذت گرم هوای

 .من به روبده پالتوت لطفاً: گفت پویا وبه ساغرجلواومد واحوالپرسی سالم هنگام

 .بینه رومی کسی که باراوله برای که کسی مثل ، شد ساغرخیره صورت به ای لحظه پویا

 مو رنگ با رنگش خردلی پیراهن.کشید می رخ روبیشتربه زیباییش سرخش های وگونه شد دستپاچه ساغرکمی

 به روکمی سرش که زدم پویا پهلوی به آرنج با. کرد می رومبهوت وانسان داشت دلنشینی هماهنگی سفیدش وپوست

 شما جایی نظرم به فکرکردم لحظه یه خوام می معذرت: وگفت شد خیره صورتش به دقت وبا ساغرجلوبرد سمت

 !کنید؟ معرفی رو خودتون میشه بخشید می!!! رودیدم

 که بغضی وبا دارشده نم زیباش چشمهای دیدم که ساغربرگشتم طرف وبه دوختم چشم پویا وبه خوردم جا آن یک

 .شد می دستگیرت هم ای دیگه چیزهای کردی بازمی روخوب اگرچشمهات:گفت پویا روبه بود اثرگذاشته صداش روی

 .دورشد وازما اینوگفت
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! ؟شد ناراحت مگه...اِ:گفت موذیگری با کنی؟ رواذیت نازنینی این به دختری اومد چطوردلت پویا: گفتم ناراحتی با

  ندیدی؟ مگه بله: گفتم

 می من:  گفت روشوبرگردونه اینکه وبدون دوخت ساغرچشم دورشدن به بود لباش روی مرموزی لبخند درحالیکه

 ! بکنی خودت حال به فکری یه درمیارم؛توبهتره وازدلش کنم چیکارمی دارم دونم

  کنم؟ خودم حال به فکری یه چراباید ندارم مشکلی منکه ، چیه حرف ازاین منظورت: گفتم

 !  پارساست منظورم: وگفت کرد اشاره دیگرسالن سمت به

 .  دوخته چشم من به تفاوتی بی با دیدم که کردم رودنبال مسیرنگاهش تعجب با

 ش برنزه پوست وبه بود پوشیده داشت نارنجی های رگه که شکالتی کوتاه آستین تنگ پیراهن یه

 ستبرشو ی وسینه بود بازگذاشته پیراهنشو باالی های ودکمه بود خورده بازوتا روی آستینهاش.بدجورمیومد

 .بود گذاشته نمایش به باسخاوت

 ؟ کنه می ای دلربایی چه باز ی یقه این با دونست می خودشم دونم نمی

 پویا صدای با که بودم سیاهت مشغول حسابی. بود آورده بوجود خاصی هارمونی پیراهنش با سوخته ای قهوه شلوار

 :  گفت که برداشتم ازش چشم

 !  کن گوش من به شد تموم چرونی چشم اگه

 . میدم بگوگوش:  گفتم پررویی با

  گفتی؟ چی مگه: وگفتم فکرکردم کمی.گفتم بهت چی نره یادت فقط:  گفت لبخند با

 ! بگیر خودتوبراش: گفت کردیم می حرکت مهمونها سمت به درحالیکه

 .  پارسا جلوی رسیدیم لحظه همون

 :وگفتم خودمونباختم ولی شدم پاچه دست کم یه.  کرد نگاه من وبه داد دست پویا با

 گرانانقدرن خواد نمی باورکن خوبم "واقعا.  ممنونم.  سالم:  گفت که کردم بروبرنگاش احوالپرسی بدون بعدش!  سالم

 ! باشی حالم

 ! دکتر ستودنیه تخیلتون ی قوه:  وگفتم زدم ای موذیانه لبخند

 !!! تخسی بچگیهات مثل:  وگفت زیرخنده زد

 کلمه ازاین ازبچگی بود مونده یادش که بود ازاین عصبانیتم.گذشتم ازکنارش وباحرص کردم نگاش چپ چپ

 ... متنففففففرم
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 !نه؟ یا گرفتی خودتوبراش ببینم: گفت که نشستم کنارپویا

 .گیرآوردی وقت توهم پویا... اِ: گفتم باحرص

 .ایستاد روبرومون بود داخلش فنجون دوتا که چای سینی یک ساغربا لحظه درهمین

 .خودش برای رو ودیگری تگذاش من مقابل فنجون یک پویا

 دستش ناگاه پویا بره خواست می تا.دلخوره پویا هنوزازدست که میداد ونشون بود درهم کمی ش ساغرهنوزچهره

 .نشوند وخودش من وبین روگرفت

 ! نکردی؟ خودتومعرفی خب: گفت پویا که بودیم خورده ساغرجا وهم من هم

 می تمعذر بابا خب: وگفت روگرفت دستش مجدداً پویا که بره وبرخاست پویا چشمهای به شد خیره عصبانیت ساغربا

 .خوام

 نیست زحمتی اگربرات: گفت گذاشت پرتقال یک وداخلش ساغرقرارداد پای روی رو میوه دستی پیش سپس

 بده من به بخورهم خودت هم بکن اینوپوست

 .نیست زحمتی که معلومه: وگفت زد زیبایی لبخند بود، شده خارج زدگی ازبهت ساغرکه

 .بهتره بذارم تنهاشون وفکرکردم برخاستم ازجام من شد میوه پوست کندن مشغول وقتی

 چطور؟ میرم، ساحل پیش:  گفتم ری؟ می کجا پروا: گفت پویا

 استساغراینج که حیف پویا: گفتم! بگیری خودتوبراش باشه یادت کردی برخورد ای دیگه کس به احتماالً اگه: گفت

 .چیکارکنم باهات دونستم می وگرنه

 نجرهپ سمت وبه شدم پشیمون,گفتگوست وغرق نشسته کنارپارسا شدم متوجه که ساحل پهلوی برم داشتم تصمیم

 .ریخت هم روبه خلوتم صدایی که بودم آسمان تماشای ومشغول رفتم

  ایستاده سرم پشت رامبد دیدم که برگشتم عقب به

 به دمکنجکاوش که بودی اینقدرتوخودت,نه:وگفت خندید کنی؟ روغافلگیرمی اینطورآدم همیشه: وگفتم زدم لبخندی

 ونمت می.فرورفتی خودت توالک ازحد بیش مدتیه ولی هستی وتوداری دونی؛تودخترساکت می.کنی فکرمی داری چی

  چرا؟ بپرسم

 که دیفهمون من به محترمانه دادی که جوابی این با: وگفت کرد زیبایی خندۀ.هستم دخترتوداری من اینکه برای: گفتم

 ! موقوف فضولی

 .نگفتم وچیزی زدم لبخند فقط درپاسخش
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 گرفته نادیده ازاینکه.داشت خصوصی به حالت هایش نگاه کرد تالقی پارسا چشمان با مسیرنگاهم لحظه همون

 .کردم کردم می حس دلم توی عجیبی غم"بود گرفته نادیده منو اون شایدم یا" بودمش

 .برسه پایان زودتربه مهمونی این کاش ای که گفتم ودردل مادررفتم وپهلوی کردم عذرخواهی ازرامبد

 اینکه اوب کرده روتأسیس دفتروکالتش که شه می سالی وسه ست عمه اوپسربزرگ.بود ایستاده هنوزکنارپنجره رامبد

 رو افکارانسان انگارتمام صحبت هنگام طوریکه. هوشیاروزیرکه العاده وفوق و شمارمیره به الیقی وکیل ولی کاره تازه

 هم شوهیکل کوتاهتره کمی وپویا ازپارسا قدش.شینه می دل به ولی نداره گیری چشم زیبایی بااینکه.کنه می حالجی

 ...میره ریسه ازخنده وعمه غره چشم لفظ وپدربااین قلقلی عمه میگه شوخی به همیشه پویا که عمه مثل.توپرتره

  افتاده؟ اتفاقی کنی؟ می دوری ازبقیه توچرا پروا: وگفت نشست کنارم ساحل که ودرفکربودم بود پایین سرم

 قهرکردید؟ همدیگه با نکنه, زنی نمی حرف درسا با اصالً آخه: گفت چطورمگه؟ نه: گفتم

 آلودگی خواب واحساس مقدارسنگینه بهاریه دونی؛هوای می.قهرکنیم هم با که ایم بچه ما مگه,میکنی شوخی:گفتم

 .کنم می

 .کن استراحت کمی من اتاق بروتوی خوای می: گفت

 .شه نمی هزارشب شب ممنون،یک نه: گفتم

 .ورفت برخاست ازکنارم ازعذرخواهی بعد

 .مقدارعادیتررفتارکنم یک باید!  رفتارمنوزیرنظردارن همه اینکه مثل گفتم خود با

 ادرس با ازاینکه نشستم کنارپویا هم من کرد رواشغال مبلی وهرکسی برگشتیم سالن به همگی شام ازصرف پس

 هدیگ ولی اوردم درمی ازدلش بود نایستاده پارسا اگرپهلوی ورود هنگام.بودم پشیمون سخت بودم آنطوررفتارکرده

 .بود دیرشده

 ماامروزحسابی: گفت کرد تعارفش چای ساحل که هنگامی.بود نشسته کنارپویا پارسا.بود چای تعارف مشغول ساحل

 .انداختیم زحمت روبه شما

 .رحمتید شما اختیاردارید: گفت ملیحی لبخند با یاحل

 ! داری هم درِگوشی اسم بودی نگفته: وگفت کرد پارسا روبه دوبود اون به حواسش که پویا

 یسخت وبه زیرانداخته سرشوبه دیدم که شدم پارسا متوجه. دوختیم پویا روبه پرازسؤالمون های هردونگاه وساحل من

 !! بذارداداش من برای ام چای یه دستت قربون جون رحمت: گفت پویا روبه پویا که. رومهارکرده ش خنده
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 یلیخ پویا: گفت ناراحتی با ساحل خندۀ است درذاتش که ومتانتی آرامی به بود شده منظورپویا متوجه تازه که فرزاد

 ! کنی؟ می منومسخره داری لوسی

 خود پسرا این برای خرده یه بابا آخه هستین؟ اینطوری چرا دخترا شما دونم نمی من کدومه؟ مسخره: داد جواب پویا

 !! تونوبگیرین

 دادی یاد پروا توبه پس: گفت مقدمه وبی کرد من به گذرایی نگاه پارسا دفعه یک که کردم پویا به چپ چپ

 ! خودشوبگیره؟

 . ورفت کرد اخمی حرف این شنیدن با ساحل

 .رفتارکنم خودش مثل باهرشخصی گرفتم یاد ازکودکی من: گفتم

 .کنید نمی دریغ روچطورازبعضیها محبتتون که دیدم پیش ساعت یک اتفاقاً: گفت درجوابم

 اب جروبحث جای به بیایید ها بچه: گفت کرد می گوش ما پرونی متلک وبه بود کرده سکوت لحظه اون تا که پویا

!! وبکشهر یکی اون یکیتون کنید دوئل همدیگه با اصالً یا!  اونه با حق بیشتربود زورش هرکی بگیرید کشتی همدیگه

 !  شه می راحت منم اعصاب وسط این! خالص

 .ادمقرارد روبهانه وسردرد منزل زودتربریم که وازپدرخواستم برخاستم وازجام رفتم ای غره چشم پویا به عصبانیت با

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

 داحافظیخ ازپارسا اینکه وبدون کشیدم راحتی نفس شدیم رفتن آمادۀ وقتی.کردن نیزتبعیت پدردیگران تنبرخاس با

 ور وطهغ انقدردرافکارم.شدم ومنتظربقیه کردم حرکت بود پارک حیاط انتهای که اتومبیل سمت به زودترازبقیه کنم

 .دیدکر رفتن قصد زودترازهمه اومدین دیرترازهمه: گفت مقابلم رسید وقتی.نشدم رامبد شدن نزدیک متوجه که بودم

 

 .روندارم شلوغی حوصلۀ اصالً,کنم می وخستگی کسالت احساس خیلی: گفتم

 .کنی گیری کناره ازدیگران وسال سن این توی که زوده توخیلی برای ولی: وگفت کرد بهم وموشکافی دقیق نگاه

 .میدم روترجیح تنهایی من که اینه موضوع,بذار داری دوست روهرچی اسمش-

 خوب کن سعی کنه،درهرصورت می روخسته انسان بطورمکرره نوروزچون ایام وآمدهای رفت تقصیرنداری البته:رامبد

 ... و کنی استراحت

 چهره .روشنید آخررامبد جملۀ وتقریباً ایستاده سرش پشت پارسا شدم متوجه که بود نرسیده پایان به هنوزصحبتش

 منی حتی اینکه بدون.ده می نشون خونسرد سختی روبه خود که بود مشخص وکامالً بود کرده پیدا خاصی حالت اش
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 باهات حقوقی مسئلۀ یک درمورد خواد ومی توکارداره با پدرم: وگفت قرارداد رومخاطب رامبد بندازه من به نگاهی

 .گرده می دنبالت داره که وقته خیلی ضمناً.کنه مشورت

 اموهنگ زد پارسا ی شونه به دستی عادی خیلی چون نشد ش کنایه متوجه رامبد گویا ولی کرد ادا طعنه آخرروبا جملۀ

 .دورشد وازما کنی استراحت خوب نره یادت: گفت من روبه رفتن

 !!درمیام ازخجالتش حسابی بگه چیزی یه دفعه این!روانکاومن شده حاال اینم ایششش

  کرد می نگاه رامبد دورشدن به درحالیکه.نداشت قصدی چنین گویا ولی بره هم پارسا که منتظربودم

 .بیاره دست به رو دلت تونسته خوب خیلی اینکه مثل: گفت

  چیه؟ منظورت: وگفتم زدم راه اون روبه خودم

 "کنی رفتارمی خودش مثل هرکس با" گفتی که بود خودت ازحرف استناد منظورم: وگفت زد پوزخندی

 روبه یهابعض دل میتونن راحتی به دیگران وقتی,دارم عقیده حرفم به کامالً بله: گفتم باشم کرده تالفی اینکه برای

 نتونم؟ من چرا بیارن دست

  هستن؟ کیا منظورت: وگفت کرد وچشماشوتنگ جلوبرداشت به قدمی.خورد هدف به تیرم

 روندادی؟ جوابم: گفت که زدم ای موذیانه لبخند بگم چیزی اینکه بدون

 .بدم خودمونجات سؤالهاش ازدست چطوری دونستم نمی چون کردم ذوق کلی.شد پیدا پویا گیرودارسروکلۀ درهمین

 !گیرید می وتیشه دین می ارٌه بازدارید چیه: گفت ماانداخت درهم های قیافه به نگاهی رسید که ما به پویا

 اینکه بدون هم پارسا.بریم زودتربیاد که وگفتم زدم پدروصدا بلند صدای با بیاد پیش جدیدی بازبحث ازاینکه قبل

 خوب نره یادت: گفت من روبه رفتن وهنگام کرد وخداحافظی داد دست پویا با درهم اخمای همون با بزنه حرفی

 ! کنی استراحت

 . روتکرارکرد بود گفته رامبد روکه ای جمله دقیقاً

 .بدم بهش جوابی نتونستم که شدم کفری وازاین کردم ای قروچه دندون ازحرص

  باهم باالخره پس... آخیش: وگفت کشید بلندی نفس بود اطالع بی ازماجرا که پویا

 !بگیری خودتوبراش خواد نمی دیگه.کردید آشتی

 ....هوا رفت دادش که گرفتم ازپهلوش نیشگونی وچنان کنارش ورفتم شدم عصبانی حسابی
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 منزل به قراره امروزهم.کرد می رودعوت دیگران داشت زودترآمادگی هرکس که بود براین رسم ما درفامیل

 خود حرف روی شدید مخالفت وجود وبا رم نمی که کردم مادراعالم به بودیم رفتن آمادۀ عصروقتی هنگام.عموبریم

 .نرفت ناچاراونا به.میشم واذیت قهره باهام درسا چون نیستم رفتن حاضربه قیمتی هیچ به وگفتم کردم پافشاری

 کمی راستش.نداره وجود ترسیدن برای چیزی که کردم می تلقین خود به ومرتب ترسیدم نمی قبل دفعۀ برخالف

 ساعتی یک.بود دیرشده دیگه ولی درمیآوردم وازدلش خریدم می درسا برای ای هدیه خواست می دلم بودم ناراحت

  کیه؟: وگفتم روبرداشتم اف اف.دراومد صدا به حیاط زنگ که بودم تلوزیون تماشای مشغول, بود گذشته

 هشیش وازپشت روفشاردادم اف اف دکمۀ.ازکارایستاد قلبم کردم حس "منم بازکن "گفت که پارسا صدای ازشنیدن

 .کردم روتماشا شدنش داخل

 با ودب انداخته شل صورت به دورگردنش سبزخوشرنگ شال یه.رنگ کرم باشلوارکتون داشت تن به یشمی شرت تی یه

 . بود سیرپوشیده پولیورکرم یه

 من به چشمش که داد گردش دورسالن رو سرش من کردن پیدا برای شد که داخل.عبورکرد ازمغزم سؤال هزارویک

 .افتاد

 . بودم ایستاده کنم حرکتی کوچکترین اینکه وبدون بودم شده خشک مجسمه مثل

 که یدید جن مگه,بخور بیا: وگفت شد ونزدیکم برگشت آب لیوانی وبا شد آشپزخونه داخل ویکراست کرد نگاهم کمی

 .پریده اینطوررنگت

 .کردم عرض سالم: گفت که کرد فروکش کمی التهابم نوشیدم روکه آب

 ات بروزودترحاضرشوبریم حاال! نیستی بلد سالمم جواب که نبود یادم اصالً خوام می معذرت: گفت رودید سکوتم وقتی

 .نشدن نگران بقیه

 ! پسرعمو دادی زحمت خودت به خود بی نمیام جا هیچ من: گفتم اومد جا حالم

 بمونم مجبورم منم تونیای واگه اینجا اومدم اون خواهش به آخه دادم زحمت خودم به خاطردرسا به منم:گفت

 !دخترعمو

  شدم مسلط برخود بود هرطوریکه ولی بدم ازدست رو کنترلم بود نمونده چیزی

 .مونی می نصیب بی بعضیا ازمصاحبت صورت دراین,  نیام باهات من اگه میشه حیف خیلی: گفتم

 ! همتون نه البته,پرازگچه عقل جای به زنها شما توکلۀ: گفت

 .هستن استثناء بعضیا که البته بله: وگفتم زدم تمسخرآمیزی لبخند
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 روی که رو ای ومجله نشست مبل وروی رفت سالن سمت وبه شد خیره چشمانم وبه خورد ای یکه حرفم شنیدن با

 یلدل دونستم می کاش:وگفت شد خیره بهم کرد سربلند دقیقه چند بعاز.زدن ورق به کرد وشروع برداشت میزبودو

 جبهه این بگوعلت کنم می خواهش پروا.رسه نمی ذهنم به ای منطقی توجیه کنم هرچقدرفکرمی چیه کارها این

  چیه؟ گرفتنت

 یم خرج به اوحساسیت به اینقدرنسبت چرا دونم نمی خودمم گفت می اوراست,بود روبسته گلوم راه شدیدی بغض

 .دادم

 هن منوآزارمیدی مدام که توهستی این: وگفتم روفرودادم لعنتی وبغض نوشیدم ای جرعه داشتم دردست که ازلیوانی

 روداشته برخوردت دلشورۀ باید مدام توباشی که حاالهرجایی بود،ولی دغدغه بی تو،زندگیم ازاومدن قبل تا!  من

 تارعنکبوت توی طعمه یه مثل کنم می احساس حاال,داشتم دورنگه بازیها وبچه تنشها روازاین خودم همیشه.باشم

 ! گیرافتادم

 ! نیستم؟ که من ازعنکبوت منظورت احتماالً ببینم:وگفت زد زل صورتم به برگشت آخروگفتم جملۀ وقتی

 یجهنت بی بود اومده سراغم به که ای مهارخنده برای تالشم,پارسا چهرۀ خاطرحالت وبیشتربه بودم زده که حرفی برای

 .دورنموند تیزبینش ازچشمهای که فشردم دندان روبه ولبها زیرانداختم روبه ناچارسرم موند

 .پاشوحاضرشوبریم بدی نسبت بهم که نمونده ای دیگه لقب اگه شد؟ تموم هات خنده: گفت گذشت که دقیقه چند

 هب چون,  کنی منوتحمل وجود باید صورت دراین: وگفت شد جابجا مبل روی.نمیام من که گفتم: دادم جواب لجاجت با

 .نرم خونه به خودمم اینکه یا ببرم خودم توروبا یا دادم قول درسا

 .بیام مجبورم خاطردرسا به باشه: ناچارگفتم

 مثل اخالقم ازاینکه.شدم آماده وسریع گرفتم رونشنیده سخنش.دیگه کسای والبته: وگفت زد مرموزی لبخند

 .بردم می اولذت با سرگذاشتن ازسربه داشت که هردلیلی ولی کردم می حیرت بود شده ای مدرسه های دختربچه

 شسمت به ماشینی بوق صدای با که کشیدم سرک هرطرف به.  نبود گشتم ماشین دنبال هرچه ولی رفتم ازدربیرون

: فتمگ تعجب با.خودمه مال: گفت زدن استارت درحال کیه؟ مال شیکیه ماشین: وگفتم سوارشدم کردم حرکت برگشتم

 نشدم؟ متوجه من که خریدیش کِی

 ! رفتینگ رونادیده ما که بود بعضیا گرم اینقدرسرتون شما ازتعطیالت،ضمناً دوروزقبل: وگفت کرد صورتم به نگاهی نیم

 یاوردمن خود روی به اصالً من ولی. باشه کرده تالفی ای گونه وبه رودربیاره حرصم که کرد تأکید "بعضیا" کلمۀ برروی

 .نره یادت شیرینیش پس: وگفتم

 !میدم شیرینی بهت خونه رسیدیم که االن خب: گفت
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 .دم می روترجیح بستنی من ضمناً,بیرون بریم باید نیست قبول: گفتم کنان اعتراض

 ! درخدمتم باشه ای امردیگه قبوله بابا باشه: وگفت خندید

 .دیگر وقتی برای باشد اوامربعدی: گفتم

 .کرد وحرکت نمیارین کم شرایطی هیچ تحت خانمها شما: وگفت خندید

 برای: توگف کرد نگاهم متعجب.دار نگه لطفاً: وگفتم بوتیک یک به افتاد چشمم که کردم می نگاه ها مغازه همینطوربه

 .کنم آشتی وباهاش بلوزبخرم یه درسا برای خوام می آره: گفتم داری؟ کاری چی؟

 ! قهربودیها منم با که یادآوریه به الزم: گفت شیطنت با

 .کنم می تقدیمت میل باکمال کنی قبول چیزی ازمن تواگه: گفتم

 .کنم درخواستی ازت روزی یه شاید.کنیم وتعریف ببینیم: وگفت کرد پیدا خاصی حالت نگاهش

 !نیستم معرفت بی بعضیا مثل من ندارم مضایقه ازچیزی,که گفتم-

 و شد م کنایه متوجه زیرکی با "بود سوغاتی منظورم"

 .دارید اعتراض حق کردم کوتاهی اگربنده باش صبرداشته شما: گفت

 وتا وبرگزیدمر سنتی بلوزکتان یک دوروارسی ازیک بعد رفتم مغازه داخل وبه شدم پیاده کنیم وتعریف ببینیم گفتن با

 .کنم خرید خوام می منم صبرکن: وگفت سبزشد سرم پشت پارسا بپردازم رو پولش خواستم می

 یسنگها با و بود بدن جذب کامالً روکه یی زیبا رنگ زیتونی ابریشمی بلوزودامن یک وسواس با دقیقه ازچند بعد

 کادوی لدرمقاب: گفتم کنجکاوی با.کنن بندی بسته براش که وگفت کرد روانتخاب بود شده تزئین وزیبایی درخشان

 .بیاد خوشش درسا کنم وفکرنمی نمیاد چشم به من توهدیۀ زیبای

 ردمک روخارج پولم کیف حال درهمان " گرفته کسی چه کادوروبرای این که سردربیارم بود بیشتراین قصدم البته"

 .روبذارسرجاش کیفت: گفت عصبانیت با.کنم حساب که

 دوجو با خانم یک که زشته خیلی نداره،این ولی: وگفت کرد قطع حرفمو... من قراربود آخه ولی: گفتم کنان اعتراض

 .کنه کیفش توی دست آقا یک بودن همراه

 !!!جیگرطالیی آقای چه اونم گفتم تودلم

 هم راینبگی بیا:وگفت گذاشت پام روی بود خریده روکه بلوزودامنی بستۀ ازحرکت قبل شدیم تشکرسوارماشین ضمن

 بخندل بیشترازاینکه برگشتم که مدتی این توی.بازکنی روازهم اخمهات بهتره حاال خواستی می که ماشین شیرینی
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 من ایبر داری که دونستم اگرمی میشه؟ گرونی این به شیرینی مگه آخه: گفتم شده گرد چشمهای با! اخموبودی بزنی

 .شدم می ومانعت نمیذاشتم میکنی خرید

 همینطوربرعکس بکنه خوام نمی که کاری منوواداربه تونه نمی کس هیچ: گفت کرد روجذابترمی ش چهره که اخمی با

 .نگی چیزی بهتره پس

 ! نیک مهمونم بستنی دیگه دفعۀ باید ولی! کنم پوشی چشم خوشگل لباس ازاین تونم نمی چون, قبول باشه: گفتم

 .قبول باشه: گفت ازمن تبعیت وبه خندید

 قطببروف خودت با برگشتن موقع ماشین روبذارتوی خودت کادوی:گفت شدن پیاده هنگام رسیدیم که خاله منزل به

 ....روبیار درسا هدیۀ

 ومشغول ایستاده آشپزخونه وعموجلوی خاله.بودن پذیرایی داخل مهمونها.شدیم سالن یکدیگروارد هردودوشادوش

 به.دزدن هردولبخند موشکافی نگاه وبا کردند هردوسکوت آن ویک برگشتن ما سمت به من سالم با که بودن صحبت

 دیگه برم،حاال ماهت شکل قربون الهی:گفت که دادم جای خاله خودرودرآغوش سپس عموروبوسیدم وگونۀ جلورفتم

 ! نه نمیای ما خونه

 ...  ولی اینجا بیام ازخدامه.نکنید شرمندم بیشترازاین جون خاله:گفتم

 ! نازکن داری نازکش گفتن ازقدیم: وگفت اومد حرفم ووسط خندید پارسا

 !کردی؟ خیال چی ، موبکشی نازبچه باید حاالها حاال خان پارسا بله: گفت عمو که خندیدن عمووخاله

 . شده سرخ شدت به هام وگونه سوزه می داره کوره مثل بدنم کردم احساس

 دجلواوم سپس.افتاده اتفاقی کنن فکرمی توهمه بره پریده رنگ این با حاال: گفت کرد ای خنده م چهره دیدن عموبا

 به رو نیومدنم علت ازاینکه.شد آشپزخونه داخل هم وخاله پیوست مهمونها وبه نشاند موهام روی ای بوسه ومجدداً

 چیزی هیچکدوم که آورده موجهی مادربهونۀ زدم حدس نداشتم پاسخی براش چون کردم خداروشکر نیاورد روم

 . نپرسیدن

 .بزنی صورتت به آبی یه بری بهتره: گفت که اومدم خود به پارسا صدای با

 !!!؟ "مثال شد نمی نمیاورد روم به اگه حاال فکرکردم خودم با

 آبشیر بود شده سرخ شدت به صورتم کردم نگاه آئینه روداخل وخود رفتم روشویی سمت وبه زیرانداختم به رو سرم

 رودرخود ودلپذیری شیرین حس ولی کرد فروکش والتهابم زدم صورتم به آب پیاپی مشت وچند بازکردم رو سرد

 .... شدم سالن وارد عمیق نفس چند.کردم می احساس
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 ویجل خوبی حل راه چه دیدی:وگفت اومد کنارم پویا.  مادرنشستم وپهلوی کردم واحوالپرسی سالم مهمونها یکایک با

 !! ومد ا نمی دنبالت االن گرفتی نمی خودتوبراش ؟اگه گذاشتم پات

 .کنم دل تودرد با باشم من دیگه تا خان پویا باشه:گفتم باعصبانیت

 من ، بابا خوام می معذرت: وگفت انداخت رودورگردنم دستش که دیگه سمت روبرگردوندم صورتم دلخوری با بعد

 .گم می راست باورکن بشه عوض ت روحیه که اینه برای فقط زنم می که هرحرفی

 .  نزن حرف ازروحیه تودیگه کنم می خواهش:گفتم

 !کنی؟ آشتی درسا با خوای نمی وگفت زد لبخندی

.  شدم اتاقش وارد و رفتم دنبالش به شد خارج وازسالن برخاست ازجاش تا بود شده معطوف درسا به حواسم

 ! تزمخت اخالق اون با ناراحتم خیلی ازدستت که نکن کشی منت لطفاً: گفت تصنعی اخمی با که کردم غافلگیرش

  نوازیه؟ مهمون رسم چه این: وگفتم کردم حلقه دورکمرش سربه ازپشت دستامو و زیرخنده زدم

 فتگر می کادوروازدستم درحالیکه دارم؟ زمختی اخالق که میگی بازم: وگفتم گرفتم چشماش روجلوی کادوش سپس

 ! هستی رمانتیک هم خیلی نظرمن به اتفاقاً بزنم حرفی همچین بکنم غلط من: گفت

 .بدجنس ای: وگفتم گرفتم آرامی رونیشگون بازوش

 مگفت.زیرخنده وزدیم گرفتیم هردوهمدیگررودرآغوش بعد.ها منوخرکنی چطوری دونی می توهم خودمونیم ولی: گفت

 .کنم حساب من نذاشت کردم وهرکاری داد پولشوپارسا راستشوبخوای: 

 . دادی بهش چیزی ماچی نکنه.بیاین تا کشید طول خیلی.چیکارکردی کلک:  وگفت کرد ای وبامزه مشکوک نگاه

 بد دکترت داداش این.نمیومد بدمم البته: وگفتم دادم سروگردنم به قری بعد.نگو چیرت: وگفتم زدم بازوش به آروم

 !ایه تیکه

 گیری؟ ایینقدرحالشومی که همینه برای: درسا

 .گندشه بخاطراخالق اونکه-

 .شدیم خارج وازاتاق زیرخنده زدیم دوباره. خودته فیت "مورددقیقا یه این توی "اتفاقا:  درسا

:  ددا جواب پویا ری؟ می کجا پویا: پرسید پارسا که شد می خارج ازسالن داشت پویا شدیم پذیرایی سالن وارد وقتی

 .بذارم ماشین توی بیارم هست چیزی یه صبرکن پس: گفت پارسا.بیارم روازتوماشین شطرنج برم خوام می
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 ارهد اطالع بسته ازجریان پویا که زدم حدس.اومد پایین طبقۀ به ای بابسته دقیقه ازچند وبعد رفت باال ی طبقه به

 برخاست هوا به پویا فریاد صدای که کشید طول ربع یک.شدند خارج هردوازسالن کنه کنجکاوی اینکه بدون چون

 .ره می راه لنگون لنگ داره وپویا روگرفته پویا زیربغل پارسا دیدیم یکدفعه

: گفت کنه آسوده را بقیه خیال اینکه برای پارسا که کرد می سؤالی وهرکس اومد وجود به ولوله همه بین ناگهان

 اریدب می ازسروروش نگرانی که پدر.کرد سقوط پایین به بالکن های پله تا وازسه سرخورد پاش پویا نیست چیزمهمی

 صحبت پویا"...دکتر بریم باید: کرد واضافه.نکردی روجمع حواست چرا گفت ومی کرد می روسرزنش پویا مدام

 .کرد رواعالم ونتیجه کرد م معاینه پارسا نیست احتیاجی: وگفت کرد پدرروقطع

 حاال.ذاری نمی حواس آدم برای توکه آخه, پزشکه پارسا که نبود یادم اصالً: گفت بود شده متوجه تازه که پدرهم

 می بازی ستشد انگشتهای با درحالیکه پویا. بگو دیگه آره: گفت صبری بی پدربا بگم؟: گفت پویا گفت؟ چی بگوببینم

 کرد می سعی پدردرحالیکه! پارسا این حاذقیه پزشک چه! بگیرم زن باید که داد تشخیص پارسا: داد جواب کرد

  وپادردداره؟ خوردن زمین به ربطی توچه گرفتن زن ببینم: گفت کنه روکنترل خودش

 این به ودرنتیجه زمین خوره می وهی بینه رونمی جایی چشمش نداره زن که مردی.داره ربط: داد جواب سریع پویا

 خجالت اب پویا.شده چی روببینم پات بده نشون: گفت نگرانی مادربا.اومده سرپام بالیی چه بدونین اگه تازه! روزمیافته

 زیرش بعداً گفتینا خودتون: گفت پویا.که نداره چطوری! آدم مثل: پدرگفت بدم؟ نشون چطوری آخه: گفت

 .باشین شاهد نزنینا،همگی

 هرچه میدم نشون بابا خب: داد جواب پویا نه؟ یا دی می نشون باالخره: گفت بود شده کالفه حسابی دیگه پدرکه

 ! باداباد

 چه ببینن ومنتظربودن بودن زده اوزل به مهمونها همۀ.ایستاد وهمونجا برخاست مبل ازروی حرف این ازگفتن پس

 جیغ هک پایین بکشه بود وآماده شلوارش زیپ به راگرفت دستش بازکرد رو کمربندش ایستاد مبل ازروی پویا که شده

 .هوا رفت دخترها

 بقیه کنی؟ چیکارمی داری هست معلوم هیچ بکش خجالت: وگفت روگرفت پویا دست بود برده ماتش پدرکه

 زورخنده به که بود مشخص پدرنیزکامالً ازچهرۀ خورد می تکون هاشونو شونه وازخنده پایین بودن سراشونوانداخته

 .رومهارکرده شو

 پات ربض گفتم من پسرجون: پدرگفت! دیگه کنم کارومی همین دارم منم بده نشون نگفتید خودتون مگه: گفت پویا

 هست ام جایی یه که اینه بدبختی.شکسته فکرکنم تازه.کردم کارومی همین داشتم منم ازقضا: گفت پویا.بده رونشون

 .رونمه انتهای درست! گرفت گچ نمیشه که

 .کنی می بازی فیلم دیگه بگوچرا خوش بازبون خوای می زن توکه: پدرگفت
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 هنشست دخترها ما که قسمتی به ای پدراشاره درنظرگرفتید؟ روبرام کسی چه حاال پدر؟ گین می راست: پویاگفت

  کنی؟ پیدا میتونی اکج دخترها زیباترازاین ایناها: وگفت کرد بودیم

 هرخوشگلی موندم اینها توانتخاب من, دیگه همینه عیبش خب: وگفت کرد دخترها تک تک به موشکافی نگاه پویا

 شیک قرعه اولیش برای چطوره اصالً: گفت فکرکرد کمی ازاینکه وبعد! خوشگلتره یکی اون بینم می کنم جدا روکه

 ونسردخ خیلی که پویا بگیری؟ زن تا چند جنابعالی قراره مگه اولیش؟ برای: گفت بود خورده جا حسابی پدرکه! کنیم

 که ور پدرپارسا که کرد نمی شومخفی خنده کسی دیگه... یکی یکی زن,یکی مرد,یکی خدا گفتن ازقدیم: گفت بود

 رشسً ضمنا,بنداز پاش به نگاهی ویه اتاق پسرروببراون این عموبیا جان پارسا: وگفت کرد صدا بود ای دیگه دراتاق

 ! باشه کرده اصابت جایی به کنم فکرمی ضررنداره کنی معاینه یه اگه روهم

 . کرد حرکت ها پله سوی وبه کرد کمک شدن ودربلند روگرفت پویا دست لبخندی با هم پارسا

 برگشت سالن به پویا که هنگامی ولی کرد می پیدا ادامه دیروقت تا بحث این برد نمی خودش روبا پویا پارسا اگه

 دل به کس هیچ داشتن آشنایی اخالقش به همگی وچون نداشته جسارت قصد که وگفت خواست پوزش ازدخترها

 .کرد دعوت سرمیزغذا روبه مهمونها خاله.بود نگرفته

 آروم غذا کشیدن هنگام.کردم می رضایت احساس موضوع ازاین هم ومن بود نشسته کنارمن پارسا شام صرف هنگام

 .بگو شد بس هرموقع: گفت

 شده؟ خوب حالت اینکه مثل: گفت غذا صرف ودرحین کشید هم خودش برای.ممنون کافیه: گفتم کشید که مقداری

 ارمبذ سرم سربه داری دوست قدرکه هرچه باشه: گفتم کنم نگاه صورتش به اینکه بدون! نداری تهاجمی حالت دیگه

 .بده وآزارم

 .نداشتم قصدی چنین من ولی:  پارسا

 .ندارم اشتها دیگه ممنون شام بابت ضمناً اینطورباشم که بده حق بهم رفتارت این با: گفتم دلخوری با

 اسیحس کردم،توخیلی شوخی باورکن:وگفت شد ومانع گرفت رواززیرمیزدردستش دستم بشم بلند ازجام خواستم تا

 .روبخور غذات حاال: گفت گرمی ازلبخند وبعد

 رومشغول وخودم شدم پذیرایی سالن وداخل ازسرمیزبرخاستم زودترازبقیه و فرودادم بجوم اینکه روبدون غذام تمام

 .نداشت اون به توجهی کوچکترین که درصورتی دادم نشون تلوزیون تماشای

 ... وسوارشدم ازتشکرگرفتم بعد ومن داد دستم به بود خریده برام روکه بلوزودامنی پارسا خداحافظی هنگام شب اون

***************** 
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 الم این بیا: وگفت داد من به بود داده پارسا روکه ای بسته پویا شدن خونه وارد پدرومادرکه رسیدیم منزل به وقتی

 .بدمش بهت خونه رسیدیم که وقتی خواست ازم پارسا توئه

.  نکنم قضاوت زود بود فهمونده بهم غیرمستقیم که افتادم حرفش یاد.بگم باید چی دونستم ونمی بود اومده بند زبونم

 ودب اومده منزلمون به که شب چرااون که اوردم سردرنمی ولی کنم ازاوتشکروقدردانی فرصت دراولین گرفتم تصمیم

 .نداد سوغاتیموبهم

 یوچترآفتابگیر تاج با زیبایی و بزرگ پرنسس عروسک یه داخلش کردم وبازش رفتم اتاقم وبه روبرداشتم بسته

 شغولم. رفتم پویا اتاق به.گرفتم می اوتماس با نبود دیروقت اگه که بودم شده خوشحال انقدرازدیدنش.بود دردستش

 : وگفت قلبش روی ودستشوگذاشت هوا پرید ، تواتاقش پریدم که شدتی وبااون بود لباس تعویض

 .وضعیه چه نبود،این تنم هیچی االن من شاید آخه.دختر ریخت طرزواردشدنه؟قلم چه این آخه

 .دادم رونشونش وعروسک کشیدم اتاقم وبه روگرفتم دستش باخنده

 بعدش.کنی چکارش بگمً بعدا تا اش جعبه بذارتوی فعالً: وگفت کرد تحسین من مثل اونم دستش توی عروسکوگرفت

 ویت اومدی درنزده نکشیدی توخجالت خودمونیم!نه:  وگفت دستش توی دروگرفت ی ودستگیره افتاد درراه سمت به

 !!!اتاقم؟

 !درمیاری بازی وانقدرغربتی بود تنت لباس که حاال،خوبه خب:  گفتم خندیدم می درحالیکه

 .اتاق توی توپریدی که درمیاوردم داشتم!  د نه د:  وگفت اومد سمتم به قدم چند برگشت

 .کردنی شنا استخرمشغول توی همیشه توکه میشد؟ چی مگه درمیوردی حاال-

 !!!درآرم کامل خواستم اینبارمی!  نداری درک ، دیگه همینه: پویا

  ومیخندیدم دادم می درهلش طرف به که درحالی

 !"لطفا کن قفل دراتاقتو دربیاری کامل خواستی اگه بعد به ازاین:  گفتم

 !منو؟ زنی نمی دید کلید سوراخ ازتوی معلوم ازکجا "اصال.نداره امنیت خونه تواین آدم.  کنم می کارم همین:  پویا

 !! نیست بعید هیچ

 هک عجیبه.خوشگلم پرنسس سراغ رفتم ومنم رفت زدن سروکله ازکلی بعد وباالخره گرفت خندش اینبارخودشم

 .بودم عروسک عاشق ازبچگی من بود مونده یادش

****** 
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 هک دارم یاد به ازکودکی.نکردم شرکت کدوم درهیچ دوتا جزیکی من که دورگذشت اقوام وبازدید دید به دیگه روزای

 .مونیم می خونه توی ما برن می پناه طبیعت به که دیگران وبرخالف داره اختصاص ما منزل بدربه روزسیزده

 بعد. بود ودلچسب عالی العاده فوق هوا.  اتاقموبازکردم وپنجرۀ بیدارشدم ازخواب صبح.فرارسید عید سیزدهم باالخره

 . کردیم مادرکمک به پویا با صبحونه ازخوردن

 . کردم وموهاموخشک گرفتم دوش ویه برگشتم اتاقم به

 وپایینش سرآستین.ضخیم خیلی ونه بود نازک نه.داشت لطیفی خیلی جنس.پوشیدم نفتی آبی ربع سه بلوزآستین یه

 یه بند وبجای بازوبازبود روی تا ازیقه چپش ی وسرشونه داشت رنگ طالیی دوزیهای بازری کرم پهن ی لبه یه

 دگیکشی که پوشیدم هم تفنگی لوله ای سورمه جین یه.داد می جلوه خیلی سفیدم پوست به که داشت زنجیرظریف

 الیمم ازآبی ای سایه که براق والک کردم پام به هم رنگ کرم الانگشتی صندل جفت یه.بود گذاشته نمایش به پاهام

 موهامم.بود ای وشیشه مالیم الکهام ی وهمه میزد ذوق وتوی نمیومد خوشم پررنگ ازالک "اصال چون.زدم داشت

 هب نگاهی آینه جلوی.صورتم طرف یک کردم جمع طالیی خوشگل سنجاق وبایه بازکردم کج وجلوشوفرق بازگذاشتم

 پرکالغیم وموهای خاکستری چشمهای با لباسم آبی رنگ.بودم وراضی بود چیزعالی همه نظرم به.انداختم خودم

 .بود بوجودآرده قشنگی هارمونی

 . هوا رفت دادش که داخل ورفتم دروبازکردم دربزنم اینکه وبدون پویا اتاق دم رفتم

  هوا رفت دادش شدم اتاق رتاوارد.رفت کلنجارمی باموهاش وداشت بیرون اومده ازحموم

 تو؟ میای سرتومیندازی نداره صاحاب اتاق این مگه آخه اااا باااااااااااااااباااااااا

 .  زیرخنده اختیارزدم بی

 !!! نیستی کن ول منونبینی تولخت انگارتا : گفت

 .امشب شدی خوشگل چه به به:  وگفت شد ساکت یکدفعه که غرمیزد داشت

 میاد؟ بهم لباسم ؟ میگی راست:  گفتم زده ذوق

 !!!! میای چشم به:  وگفت زد مرموزی لبخند

 !؟ کی چشم به:  گفتم باتعجب

 .آینه سمت لبخندبرگشت با بزنه حرف اینکه وبدون لبخندوزد همون دوباره

 یدای خانوادۀ.کردن می شکایت ازترافیک شدن می داخل که وهرکدوم شد پیدا یکی یکی مهمونا ظهرسروکلۀ نزدیک

 ایید دوست منزل به ازرفتن دیشب ساحل که گفت روپرسیدم دلیلش اززندایی وقتی نبود اونا با ساحل شدن وارد که

 .میاد اونا امروزبا و موند رواونجا وشب درسا پیش گذاشتیم بردیمش نباشه تنها اینکه برای هم وما کرد امتناع

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر مریم|  دلواپسی های لحظه سایت نگاه دانلود
 

44 

 .توهم رفت اخمام دوباره روبدونم دلیلش اینکه بدون

 گاهن ساعت به ودائم بود ریخته هم به حسابی اعصابم.نبود خبری وساحل ازدرسا ولی اومدن عمووخاله بعد ساعت نیم

 .بودن وسرحال شاد هرسه شد پیدا شون سروکله ازیکساعت بعد باالخره کردم می

 .دادم می نشون حساسیت نباید.  کردم استقبال گرمی به وساحل ازدرسا

 برشده نفس حسابی داشت چپش ی سینه روی رنگ کم آرم یه که مشکی شلواروتیشرت با افتاد پارسا به چشمم

 ! اومدید خوش سالم گفتم فقط اخم وبا اومدم خودم به سریع ولی بود برده ماتم لحظه یک برای.بود

 که رامبد به ازاینکه بعد گرفتم مهمونها روجلوی چای سینی شدم آشپزخونه وارد چای آوردن برای نشستن وقتی

 .کنه اوپذیرایی ازبقیه که گفتم پویا به خطاب کردم تعارف بود نشسته کنارپارسا

 مرفت بدم نشون العملی عکس کوچکترین اینکه بدون ولی کرد می منونگاه عصبی هم وکمی زده بهت باچشمانی

 هواخوری اونوبه که خواست وازپارسا داشت کسالت کمی ساحل:گفت که دیراومدن چرا وپرسیدم نشستم کناردرسا

 .دیرشد که بود این ببره

 پذیرایی هربارموقع.دمخورنشم وزیاد کنم ازاودوری داره امکان که جایی تا گرفتم تصمیم.گرفت دلم چرا دونم نمی

 دیخونسر کامالً ولی کرد می بیشترناراحتش رفتارم واین کردم واگذارمی ای دیگه کس به رسید می اونکه به نوبت

 ازدلخوری حکایت خماروزیباش چشمهای فقط داد نمی نشون العملی عکس وکوچکترین بود کرده روحفظ خود

 .داشت

 که امیهنگ بودم سالن توی که بودم نفری آخرین من رفتن حیاط به پدرهمگی پیشنهاد به که بود گذشته ساعتی یک

 جای حواسش که بود مشخص ولی شده خیره تلوزیون وبه نشسته مبل روی شدم متوجه بشم ازدرخارج داشتم قصد

  نمیارید؟ تشریف شما: وگفتم زدم دریا روبه دل باالخره بودم دودل ولی کنم صداش خواستم می.ایه دیگه

 تشریف باید که اونهایی:وگفت زد پوزخندی باشه بیدارشده ازخواب که کسی ومثل خورد ای یکه زدنم حرف ازرسمی

 ! نذارید منتظرشون بیشترازاین بهتره شما شدن شرفیاب بیارن

 .درانتظاربمونن بیشترازاین نمیاد خداروخوش رومنتظرنذارید بعضیا هم شما بهتره البته: گفتم تالفی برای

 این نوبهم کاش ای: گفت طوالنی نسبتاً ازمکثی وبعد کرد تنگ وچشماشو مبل پشتی به داد تکیه شد سینه به دست

 .شم می مؤاخذه کسی چه درمورد بفهمم حداقل که کردی می معرفی بعضیا

 .فراره را بهترین زدن نفهمی روبه خود اوقات گاهی: وگفتم انداختم ابروهاموباال

.  داشتمبر عقب ه یکقدم ناخوداگاه که اینکاروکرد انقدرسریع.اومد طرفم وبه خیزبرداشت شد بلند مبل ازروی یکدفعه

 رمخبرندا خودم که شدم خطایی یه مرتکب کنم فکرمی همش باورکن ؟ چیه اینکارا دلیل پروا:  وگفت زدتوچشمام زل
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 توی ولی سردرمیارم براحتی بیماریها ترین وازمخفی میدم انجام سهولت جراحیاروبه ترین سخت من. تو حداقل! 

 ! توگیرکردم اخالق فورمول

 !بیاری دست به باید چطوری فهمیدی بعضیاروخوب دل درعوض:  وگفتم زدم نازی پر لبخند

 شایدم:  وگفت کشید م برهنه بازوی روی وسرانگشتاشوآروم نزدیکترشد کمی بود زده زل چشمام به همونطورکه

 برعکس؟

 ؟ چیه منظورت:  گفتم سختی به بود افتاده شماره به ونفسم سوختم می کوره مثل دستش ازتماس درحالیکه

 !!!  بیارن دست منوبه دل تونستن بعضیا شاید:  وگفت زد ای موذیانه لبخند

 نم رفتن به واوهمچنان باالرفتم ها ازپله سرعت وبه منتظرنشدم دیگه کردم خفگی واحساس افتاد شماره به نفسم

 .بود دوخته چشم

 نظرم به جا همه دادم خروج اجازۀ امانم بی اشکهای وبه افتادم تخت وروی بستم سرم پشت ودرو شدم اتاقم وارد

 گراندی جمع وبه زدم وصورتم دست به مادرآبی صدای با ولی بیام بیرون اتاق ازاون مجبورنبودم کاش ای وتاربود سیاه

 بختانهخوش.کردم بازی تاب به شروع ها بچه با باطنی میل رقم علی. ببره ناراحتیم به پی دادم می اجازه نباید.پیوستم

 نشد دگرگونم احوال متوجه کسی

 .داد فراری داخل روبه همه خراب هوای. شد بلند وخاک عصرباد دمدمای

 اوب رفت اتافش به هم پویا.کنه مهمون گرمش صدای روبا اونها که کردن تقاضا ازپویا ها بچه داغ چای یک ازصرف بعد

 به ها مسی روی وقفه بی هنرمندش های پنجه.کرد نواختن به شروع وسپس زد کوکش به دستی ابتدا.برگشت گیتارش

 :کرد خوندن به وشروع دراومد رقص

 

  شد خواهم دیوانه من اینست عشق اگرسودای

 شد خواهم بیگانه هم کزخویش آشنا؟ جای چه

 

  من صبروهوش بردی وزدست فسون یک دمیدی

 شد خواهم افسانه من که کن افسون راترک خدا

 

 پنهان ام کرده دردل گنج چون ترا عشق غم
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 شد خواهم ویرانه ساکن نهانی گنج باین

 ولی کرد تالقی پارسا چشمهای با نگاهم ای لحظه برای اومد درنمی صدایی کس وازهیچ بودن فرورفته درحس همه

 .روموبرگردندم سریع

 :خوند می همچنان پویا

 

  رابرافروزی مجلس, آتشناک ازروی شبی

 شد خواهم پروانه من و گشت خواهی جمع توشمع

 

  زیبند نمی تقوی ی وخرقه صالح کنج مرا

 شد خواهم میخانه جانب ورسوا چاک گریبان

 رمگ مهمترصدای وازهمه میکرد حکمروایی برهمه که وسکوتی خواست برمی ازشومینه که وآتشی بیرون بارونی هوای

  فرورفتن شیرین ای درخلسه همه که بود این مثل بود آورده وجود به ای شاعرانه محیط وگوشنوازپویا

  ازمن زهد پیمان مجو,میگون لب آن بدون

 شد خواهم برسرپیمانه, ندارم سرپیمان

 

  خود بی شوم ازمستی که رندم آن نه من

 ........ شد خواهم مستانه نرگس زان,شوم خود اگربی

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

 ازقدیم خوره نمی درد به وخالی خشک تشویق:گفت پویا کردن ای جانانه تشویق همگی آهنگ شدن تموم با

 !"فتیره مایه بی"گفتن

 خوام نمی چیززیادی: گفت پویا بشی؟ توراضی که بدیم چی بهت باید بگوما خب: گفت وخاله زیرخنده زدن همه

 .کنم شروع ازدخترها اول ندارید اگرمخالفتی والبته راضیم من بدین ماچ یه نفری همگی درواقع

 تدس خنده با دایی ، بره بودن نشسته ها بچه که جایی سمت به خواست وتا شد بلند ازجاش حرف این ازگفتن بعد

 بله :داد وپاسخ سرجایش نشست بالفاصله هم پویا! نداره خوبیت جمع توی کارها این جون دایی: وگفت روگرفت پویا
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 تونگیر تنها جا یه که دیگه فرصت سریه باشه: وگفت کرد دخترها روبه ومجدداً.نبود حواسم اصالً گید می درست شما

 !هست بهترم اتفاقاً بیارم،

 .خونتون بیاد تنهایی ترسه می دیگه آدم.  که واقعاً پویا: گفت خندید می که درسا خندیدن همه دوباره

 دایخ یا دیدین ای رفتارزننده ازمن حاال تا شماها ببینم: وگفت شد جدی پویا که برخاست هوا به خنده شلیک صدای

 شدم؟ مرتکب خطایی نکرده

 ازاوندیدن خطایی هیچ حاال تا که وگفتن کردن ازاودلجویی نوعی به وهمه اورد وجود به جوسنگینی پویا رفتارجدی

 !! بینید می بعد به ازاین بخواد خدا اگه ولی: گفت ای موزیانه خندۀ وبا بازکرد اخماشوازهم پویا که

 .روپرکرد فضا خنده قهقۀ دفعه یک,شد سکوت ای لحظه

 افراد تک تک ودردل بود ازاوسرنزده خطایی کوچکترین گفت خودش وهمونطورکه بودن واقف پویا اخالق به همه

 .بود بازکرده جا خود برای فامیل

 !رفتی؟ کی به ای چرونی چشم این توبا دونم نمی من "اصال:  وگفت کرد پویا روبه خندید می پدرکه

 !!! شما به معلومه:  پدروگفت صورت به زد زل پویا

 ! داشت نمی نگه منو روزم یک مادرت که توبودم مثل اگه من: پدرگفت خندیدن همه

 ! کنید می شیطونی زیرزیرکی شما درواقع!  ندیده چیزی مادرازشما که اینه برای معلومه، خب:  پویا

 . بگیره طالق ازم مادرت کنی کاری یه تونی می ببین حاال: پدر

 . تلخه حقیقت پدرمن آخه:  پویا

 ؟ چیکارکردم بگو میگی راست اگه:  پدر

 ؟ گفتیا چرا نگین بعد گفتینا خودتون ؟ بگم:  پویا

 .بگودیگه نه بگو:  پدر

 به ویاپ ومنتظربودن بودن گوشاشونوتیزکرده همه دیگه.خندیدن می هم وبقیه کردن بگومگومی هم وپدربا پویا حاال

 : کرد زدن حرف به وشروع کرد صاف گلویی هم وپویا بیاد حرف

 کارامون روزآخرکه.کارخونه دستگاههای واردکردن برای آلمان بودم رفته تایی پدروعموسه با که پیش چهارسال سه

 یه بوسهاتو شبیه که قایقها ازاین.سواری قایق رفتیم خالی جاتون.کنیم وگذاری گشت یه بریم گفتیم بود شده تموم

 .کرجیه های تومایه چیزی
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 پدراومد.شرتمودراوردم وتی وایسادم قایق لب رفتم شد گرمم آن یه. کردیم می سیاحت آب روی داشتیم ما خالصه

 !شو لخت دفعه یه:  وگفت سراغم

 اااااارتزاااا یکی دفعه یه پایین بکشم تومبونمو کمرشلوار،تااومدم به بردم دست اینوشنیدم تا خواسته ازخدا منم آقا

 ؟ آخه پدرمن زنی می چی برای گفتم.پدره دیدم عقب برگشتم.گردنم پس زد

 !!میشی؟ لخت مردم ودختروناموس زن همه این جلوی کشی نمی پسرتوخجالت:  گفت بااخم

 به.یستن شلوارتنشون هیچکدوم که مردم ناموسای این:  گفتم.شدن می نفری پنجاه "تقریبا قایق، به کردم نگاهی یه

 !گیرمیدین؟ من

 به گرفت پرش که بشه رد ما قایق ازبغل سرعت با هلواومد پرازدخترای موتوری قایق یه موقع همین خالی جاتون

 .کرد چپ توآب دفعه یه نبینه روزبد وآقاچشمتون ما پرقایق

 .وببین بیا که کشید می بنفشی وجیغای بود گرفته شده چپ قایق ی لبه به دستشو یکیشون

 !!بدی نجاتش بری نکرده توالزم:  وگفت گرفت ازپشت مو پدریقه که آب توی بپرم اومدم

 .میشه خفه داره مردم ناموس بابا! ؟ چی برای: گفتم

 .توآب زد پدرشیرجه بیام خودم به تا دفعه ازمااصراروازپدرانکاریه آقا

 وزل بود خودشوگرفته جلوی سختی به وپدرم رفتن ریسه ازخنده وهمه کنه می تعریف وتاب ایناروباآب داره پویا حاال

 .پویا بودبه زده

 .شونو بقیه ام نفردیگه وچند داد هلورونجات سوپرمن پدرعین خالصه:  داد پادامه

 .  من به پدربدش:  گفتم درازکردم دستمو ومنم قایق لب اومد

 . دیگه بده:  گفتم. کنه می وبروبرنگاه گرفته قایق ودستشولب من به زده زل همینجوری این دیدم

 !!! کنی می توبغلش نکرده الزم:  پدرگفت

 .شد شدیدترمی هی ها خنده

 .نکردم بغلش منظوری به من:  گفت!  کردید بغلش که خودتونم: گفتم

 ؟ بدونم ازکجا:  گفتم

 فریبرزتویه:  گفت عمو روبه بعد.  شاهده عموت این ایناهاش.ببند خالی کم بچه:  گفت پویا پدرروبه موقع درهمین

 .بگو چیزی
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 .میداد مصنوعی نفس دیگه هلوی یه به داشت عموکه! اینو: گفت پویا بزنه حرف عموخواست تا

 .روهوا رفت خنده شلیک

  بود دادن توضیح مشغول وریلکس جدی خیلی پویا

 ناموس عموبسه:  گفتم. کنه می فوت تودهنش داره وهی روزمین روخوابونده دختره عمو دیدم رفتم:  گفت

 !!!کن ولش مردموکشتی

 .بکنم دیگه فوت بذاریه کنه نمی عیب کاری کارازمحکم نه:  گفت

 !بکنم؟ آخرومن فوت این شه نمی حاال:  گفتم

 !نیستی توبلد نه داد جواب

  بلدی؟ شما مگه حاال گفتم

 !! ها دکتره پسرم بلدم،ناسالمتی که چی پس:  وگفت انداخت من به اندرسفیهی عاقل نگاه عمویه موقع درهمین

 میگه ؟ چیه شما شغل آقا پرسن می کنن می مصاحبه ازش که یاروئه اون حکایت شده داره؟ ربطی چه:  گفتم

 دامادم آما میگه خالصه.دارن کون یه حاالانگاربقیه دارم دوکون گفت یاروهمچین!  دارم دوکون من راستیشوبیخوای

 مشوناس نّمی موبّ شوبّ من.یارومیگه ؟ هستن دادگستری ء شعبه کدومتو حاال.  آفرین به به:  میگه مجریه!  قاضیه

 !!! کنه قازپرمی کپسول کوچا سّرّ چه دونم می اینی فگط

 .بود روبرداشته خونه که بود خنده صدای فقط

 خدایا:  وگفتم بردم آسمون دستموبه!  کنه نمی ول کرده بغل وهلورم آبه پدرهنوزتوی دیدم برگشتم خالصه آقا

 وسنام اون آب توی داشت پدرکه.گردنمون بیفته هلو دوتا خون که االنه بریزم توسرم خاکی برادرچه دوتا این ازدست

 ودختره کرد می فوتش وفرت فرت وهی رودختره بود خوابیده "تقریبا دیگه ازعمو اونم.  کرد می معصوموخفه طفل

 .میزد وپا وهمینطوردست انفجاربود درحال اکسیژن اززیادی هاش ریه دیگه

 مهمینطورزورمیزن ودارم باال سرموگرفتم حاال. بیرون بکشم ازآب روگرفتم دختره دست.شه نمی اینطوری دیدم دیگه

 ایینپ گرفتم مو کله.باشه انقدرسنگین خوره نمی بهش این خدایا گفتم باخودم.خوره نمی تکون کنم می هرکاری دیدم

 لشو خب!  بیرون بکشم دوتاروباهم شما رسه نمی زورم من آخه پدرجون گفتم.کرده بغلش پدرسفت دیدم کردم نگاه

 .گرفت کمرم کن

 . دادیم نجات داداش دوتا این روازدست هلوها اون بود هربدبختی با خالصه
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 یکم دست توشیطنت که پسرکوچکترعمه فربد.خندید بلندترمی ازهمه عموخودش.بودن ولوشده همه ازخنده دیگه

 بلم پشتی سرشوبه.  کردم نگاه پارسا به.زمین روی کوبید می مشت وبا بود دوزانونشسته زمین نداشت،روی ازپویا

 !دیدمش حالت تواین وقتی رفت غنج دلم.خندید می صورتشوباشدت بودروی ودستاشوگذاشته بود داده تکیه

 ودنب معلوم نبود اگه.فرستادیم شما روبا بچه مااین خوبه:  عموگفت به کرد می اشکاشوپاک داشت ازخنده که خاله

 !!!کردید نمی که چکارا

 ! کنه می پیازداغشوزیاد این ولی بودا البته.نکنید گوش حرفش به شیطونه این بابا:  گفت خاله پدرروبه

 !!!!؟؟؟ گی چراخوتونمی:  گفت پویا روبه بعد

 .زاللم دست کف عین.نکردم کاری من:  پویا

 !؟ نذاربگما: پدر

 . بگید چیزیه اگه:  پویا

 یدیرس وتا بینیشون نمی یعنی که راه اون به خودتوزدی بودن دخترنشسته چهارتا دریا لب بودیم رفته یادته:  پدر

 ... یکیشون روی خودتو وانداختی پرتی حواس به خوتوزدی الکی بهشون

 ؟ بود مشکی موهاش همونکه ؟ یکیشون کدوم:  پدروگفت حرف وسط پرید پویا

 ! بود پوشیده مایوزرد اونکه بابا نه:  پدر

 . بود چاقا زن دوتا بااون که مایوزرده:  پویا

 ! بود دخترموطالییه بااون که چاقا زن اون:  پدر

 !!! بود سفید مایوش که طالییه مو اون:  گفت عموازاونطرف

 حاال بودن کرده روبغل پدرسوخته این همچین اونام.روشون بودی خودتوانداخته رفته یادت!  هرچی حاال:  پدرگفت

 ؟ کردن می ولش مگه

 ....روبگو دختره اون راستی.  بازه زبون که ازبس:  پدرگفت عموروبه

 ...بودن غش درحال همه "رسما دیگه حرکت این با کرد عمواشاره به چشم وبا کرد مصلحتی ی سرفه یه پدرسریع

 برخورد هم با تاآخرشب دیگه.  کنه روآغازمی روزکارش اولین فردا پارسا که شنیدم گذشت خوش همگی به شب اون

 نمک فکرمروخراب اینکه بدون ومنم شد ازدرخارج وزودترازبقیه گرفت منونادیده که اوبود خداحافظی هنگام.نداشتیم

 .فرورفتم خواب به زود خیلی زیاد خستگی علت وبه رفتم اتاقم به

************ 
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 باهرجون باالخره ولی بود کرده تنبلم حسابی بودم درمرخصی روکه طوالنی مدت.بیدارشدم ازخواب سختی با صبح

 وتا شدم پویا سواراتومبیل مفصلی صبحانۀ ازخوردن وبعد گرفتم دوش وسریع شدم جدا ازرختخواب بود کندنی

 .پاشورسیدیم خانم:وگفت داد تکونم آروم پویا رسیدیم وقتی.زدم چرت مقصد به رسیدن

 چرت این ولی آره که خسته:  پویا نه؟ ای خسته توهم:  گفتم.  میده وقوس کش بدنش به داره دیدم چشماموبازکردم

 .آورد جا حالمو ربعی یه

 !؟ نرسیدیم االن ما مگه-

 ؟ چطورمگه آره:  پویا

 !زدی؟ چرت کی تو پس رسیدیم تازه اگه-

 . اینجا میومدیم داشتیم که راه توی:  گفت و کرد صورتم به نگاهی

 !؟ کردی نمی رانندگی مگه-

 !!! زدم چرت هم کردم رانندگی هم!  چرا خب:  پویا

 یک تودیگه.پویا که "واقعا:  وگفتم درماشینوبستم حرص با. زدم نمی وپلک بودم زده زل بهش شده گرد چشمای با

 .کن احتیاط رفتنی "هستی؟لطفا

 ...ورفت زد کوتاهی بوق

 با حیاط داخل شدن وارد محض به! بود طوالنی شب بیشترازیک ای دقیقه بیست خواب تأثیراین!  عجیبه خیلی

 .کردم برخورد دکترشایان

 به صبح که صداش شنیدن با ولی نیارم خودم روی به خواستم ابتدا.بود وآراسته واتوکشیده شیک همیشه مثل

 .بارکم نوتون سال: گفت که رودادم وپاسخش ناچارایستادم به دوربود به ازادب واین فرارکنم نتونستم دیگه خیرگفت

 شما همچنین ممنون-

 .نبود بد خالی شما جای: وگفتم دادم راتکان سرم گذشت؟ خوش متشکرم؛تعطیالت خیلی:  شایان

 .بودم درخدمتتون میشد کاش,بوده خالی خیلی که من جای البته:وگفت کرد موشکافی نگاه

 هاینک برای بیشتر، ونه داره تعارف جنبۀ فقط سخنم که دونست می او خود ولی شدم پشیمون بودم زده که ازحرفی

 .اجازه با فعالً: گفتم نگه چیزی بیشترازاین

 !شماست دست هم ما اجازۀ کنم می خواهش: وگفت زد لبخندی
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 ها پله روازطریق چهارطبقه کنم روتحمل آسانسوروجودش توی مجبورنشم اینکه وبرای عبورکردم ازکنارش سریع

 .کردم طی

 .کردم نمی راحتی احساس "واصال شدم می معذب ازنگاهاش راچ دونم نمی

 شیدیمک وهمدیگرودرآغوش رفتم سمتش به خوشحالی با لیال دیدن با....بود افتاده شماره به نفسم رسیدم که بخش به

  بود؟ آسانسورخراب مگه,اومدی ها توچراازپله پروا: گفت تعجب با که

 یک خواستی می: گفتم کسیه؟ چه ازمزاحم منظورت:پرسید حیرتزده...ناچارشدم مزاحم ازشرّیه نجات برای نه: گفتم

 .شایان دکتراردالن معلومه خب,باشه

 هشد عاشقت که نکرده گناه چیکارکنه بیچاره بعدشم بودن اون مثل مزاحمها همۀ کاش ای: وگفت کرد بلندی خندۀ

 دونی می خودت نکن شلوغش بیخودی کنم می خواهش: گفتم! بیاری؟ گیر خوای می ازکجا توشوهربهترازاون ضمناً

 .نگی چیزی دیگه بهتره پس ندارم ازدواج تصمیم فعالً من که

 .روتغییردادم مسیرحرف چطوربود تعطیالت گفتن با سپس

 جدید بیمارهای ی وبرنامه زدم بیمارها به وسری شدم بخش وارد لباس ازتعویض وبعد شدم رختکن داخل

 :وگفتم رفتم کنارتختش بود شده خیره آسمون به ازپنجره که افتاد دخترجوانی به چشمم 49 دراتاق.رومرورکردم

 به یتومرخص مدتی من آخه داره تازگی برام ت چهره چون باشی شده بستری بیمارستان توی تازه توباید ببینم,سالم

 .باشمت دیده قبالً نمیاد یادم علت همین به سرمیبردم

: مپرسید دوباره نداره ای انتظارفایده دیدم وقتی.ننداخت من به هم نگاهی نیم اوحتی ولی ایستادم انتظارپاسخ به

 همین به نشده حضورمن متوجه اصالً فکرکردم نداد پاسخی بازهم کشیده؟ اینجا به کارت چی برای چیه؟ بیماریت

 رجاد ناگهان که کردم نگاه صورتش وبه رفتم کرد می نگاه روکه جهتی یعنی پنجره سمت وبه دورزدم رو تختش جهت

 شصورت حالت.بود افتاده اش بازوگوشه نیمه راست چشم بود دراومده عجیبی شکل به صورتش راست نیمۀ.زد خشکم

 باو شد حیرتم متوجه.کرد می حکایت دلنشینی اززیبایی بود سالم که صورت چپ قسمت ولی بود انگیز رعب کمی

 خوشحالترش حضورم عدم فهمیدم! ترسیدم هم کمی,خوردم یکه حسابی که داد تحویلم زهرخندی دهان چپ گوشۀ

 وقتی. بشه اتاق داخل داشت قصد که کردم برخورد خانمی دربه جلوی که رفتم بیرون خاطرازاتاق همین به کنه می

 ت؟اینطورنیس باشید اتاق بیماراین همراه باید ظاهراً شما: پرسیدم ازپاسخ بعد هم ومن کرد سالم افتاد من به چشمش

 .مادرشم من بله: گفت

 لیشک این ازاول دخترمن راستش.کنم عرض چه: وگفت کشید دل ازته آهی چیه؟ دخترتون شدن بستری علت: گفتم

 .زدن روچشم پرستاردخترم خانم باورکنید بود وعام خاص زبونزد اززیبایی اون نبود

  چیه؟ روزافتاده این به اینکه دلیل خب: گفتم بود شده تحریک حسابی کنجکاویم
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 و انداخت سایه صورتش روی پرحسرتی غم

 هم زیادی خواستگارهای بود خوب خیلی هم درسش دانشجوبود میترا زمان اون افتاد اتفاق پیش دوسال ماجرا: گفت

 بد شکرخدا درآمدشم خصوصیه شرکت یک کارمند همسرمن آخه" داشتیم متوسطی مالی وضع ما که این با,  داشت

 هب مرده ام دیگه بچۀ دوتا دختروداریم یه همین هم ازداردنیا بکشیم سختی ما نذاشته بوده که هرطوری ولی نیست

 تا بودن توفکرازدواج اصالً.  وبس بود فکردرس به فقط میترا گفتم می داشتم آره "موند نذرونیاززنده با اینم اومدن دنیا

 خرج هب که ازسماجتی بعد وباالخره بود میترا دنبال خیلی بود ازهمکالسیهاش یکی. شد پیدا سیاوش سروکلۀ اینکه

 مالش وکتاب حساب که بود تهران دارهای ازسرمایه یکی پدرش بود پسرخوبی البته. آورد دست روبه دخترم دل داد

 میکنه محرومش ازارث که گفت نشد سیاوش حریف ووقتی کرد کوک سازمخالف هم اول ازهمون بود ازگنجایش خارج

 ازدواج شد تموم جفتشون درس وقتی وقرارشد کرد نامزد میترا وبا زد وبرق زرق اون همۀ به پا پشت هم وسیاوش

 .کنن

 میومدن ازدانشگاه روزهردوداشتن اون...افتاد اتنفاق این که روزشومی اون تا رفت می پیش وعالی چیزخوب همه

 زمیشهسب ازکجا نیست معلوم ماشین یه میشه پیاده میترا که وبره،سرکوچه روبرسونه میترا قراربود هم سیاوش خونه

 پیشاز کاری ولی میدوه ماشین دنبال روبه مسافتی بود شده دستپاچه که هم وسیاوش کنه وفرارمی دخترم به ومیزنه

 یهوشیب علت وآزمایش ازعکس بعد ودکترها رسونه می بیمارستان به بود شده بیهوش ومیتراروکه وبرمیگرده بره نمی

 کیلتش پزشکی تیم وبالفاصله میدن تشخیص ازجمجمه قسمتی خوردن ترک درنتیجه زمین سربا شدید روبرخورد

 راست سمت که میشن متوجه اومدن هوش ازبه بعد ولی میرفته پیش خوب چیز همه ظاهراً. میکنن وجراحی میشه

 ... و شده فلج بدن

: مگفت بهترازاونبود هم وروزخودم حال نداد امانش گریه دیگه رسید که دخترش تلخ سرگذشت اینجای به مادرمیترا

  کردینش؟ بستری چیزدوباره چه برای االن پس خب

 می شاز معایناتی سرس ویه کنن می یکباربستریش وقت هرچند: گفت داشت درونش سنگین ازغم حکایت که آهی با

 .کنن

 کجاست؟ ؟االن شد چی نامزدش: گفتم

 ودب گفته پدرش بعدش ولی بود خوب بودن نکرده جواب دکترها که وقتی تا: وگفت پوشوند ازغم ای روهاله صورتش

 دخترم طالق کرد راضیش که خوند سیاوش اینقدرزیرگوش! کنی؟ زندگی علیل زن یه عمربا یک میتونی چطوری

 .مصیبت واین موندیم وما فرستاد خارج وبه روداد

 سبک کمی یه اتفاقاً دخترم نه: وگفت شد آرام کمی.کردم ناراحتتون که متأسفم: گفتم زیرگریه زد دومرتبه

 وریج یه حتماً زوربگیره به,بده بهش دونه نمی صالح خدا روکه چیزی آدمیزاد اگه فکرمیکنم گاهی چیه شدم،میدونی

 . باشه خدا رضای به راضی باید همیشه آدم.خوره می رو چوبش
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 .متنفرشدم ازش باشم سیاوشودیده اینکه بدون.رفت اتاق وداخل کرد خواهی معذرت میترا صدای شنیدن با

 به افتاده؟ اتفاقی پروا چیه:گفت دید رودرهم م چهره وقتی.لیال پیش رفتم بیمارها بقیۀ به ازسرکشی بعد

 ترسیدم،نتیجه کم یه دیدمش که اول دفعۀ هم من روبخوای راستش: گفت که کردم تعریف روبراش طورمختصرجریان

 چیزیم اون میده ترجیح اون بدن میترا روبه دنیا ثروتهای تمام االن واگه نیست باالترازسالمتی نعمتی هیچ میگیریم

 .بیاره دست روبه سالمتیش درعوض بده داره که

 حتی قادرنیست حاال ممتازبوده شاگرد زمانی یک که دختری.نیومدم بیرون ازفکرمیترا ای لحظه آخرشب روزتا اون

 .ست کنند ناراحت واقعاً بشینه

 یک که گذشت می تعطیالت ازپایان دوهفته.برقرارکنم اوارتباط با نتونستم کردم هرچقدرسعی آتی درروزهای

 تاقا به پرستارکاویان خانم"گفت می دربلندگومرتب احضارشدم بیمارستان رئیس اتاق وبه کردن روپیج روزاسمم

 ":بیمارستان رئیس

 دکترباختررئیس وصدای درزدم به آروم ضربۀ چند عمیق نفس چند ازکشیدن وبعد پایین رورسوندم خودم سریع

 .داخل بفرمائید: گفت که روشنیدم بیمارستان

 ...بو امری بنده با خوام می معذرت وگفتم شدم ووارد درروبازکردم

 ! شدم میخکوب برجا بود نشسته مبل دکترروی روبروی که شخصی دیدن با

 چه :گفت سرزده؟ ازمن خطایی دلیل چه به: وگفتم شوم مسلط برخود کردم سعی.دارم گله ازشما من خانم: دکترگفت

  !گذاشتین اطالع روبی وما کردید لطفی کم ما به وشما بوده نزدیکتون ازاقوام دکترکاویان باالترازاینکه خطایی

 .ودب زده زل من به وموشکافانه مبل های دسته روی بود گذاشته ودستهاشو مبل روی بود داده لم.کردم نگاه پارسا به

  داشت؟ شما برای تأثیری چه زدم می حرفی رابطه دراین بهتون اگه: گفتم

 جواب روبی ما های اینقدردعوتنامه وایشون شدین می ما پارتی شما باالترازاینکه تأثیری چه: وگفت زد لبخندی

 ! نمیذاشتن

 تأثیری من باشید ومطمئن میدن انجام بدونن صالح خودشون روکه کاری بنده دکترپسرعموی آقای ولی-

 .ندارم درافکارایشون

 تانبیمارس دراین شما مستحضرشدن وقتی ایشون چون ، فرمائید می لفظی شکسته شما: وگفت کرد دکترتبسمی

 !! دادن مثبت جواب بالفاصله هستید

 .کرد می نگام داشت خوشگل لبخند یه با که پارسا سمت برگشتم وواج هاج

 :  گفت من روبه ، داد دست پارسا با ازاینکه وبعد برخاست دکترباخترازجا
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 . شدیم ازدرخارج پارسا همراه به بااجازه: گفتن با. برگردید سرکارتون به تونید می درهرصورت

 هآهست ودرکنارم من به بود زده زل بالبخند.رفتیم می راه همدیگه دوشادوش.نبود اطراف اون وکسی بود خلوت سالن

 زل من به اینطوری چرا بگی میشه:  وگفتم طرفش برگشتم باعصبانیت.درمیومد کفرم داشت دیگه..داشت برمی قدم

 .زدی

 ! بپرس نه که چرا آره:  وگفت زد خبیثی لبخند

 ! بگم چی پررویی همه این درمقابل دونستم نمی دیگه اوووووووف

 ! منتظرم من خب:  پارسا

 ؟ منتظرچی-

 !بپرسی؟ ازم چیزی یه خواستی می اینکه مثل ، دونم نمی:  پارسا

 .بخش توی برم خوام می.شدم منصرف.  بابا کردم غلط:  گفتم حرص با

 .کاردارم جایی منم. شم نمی برومزاحمت:  گفت و ایستاد

 وهیکل بلند قد بااون.  داشت برمی قدم طمانیه با.کردم می نگاش داشتم ازپشت.  کرد حرکت خروجی بطرف آروم

 به.کرد ونگام عقب برگشت دفعه یه بودم شده خیره بهش همینطورکه. بود داشتنی ودوست جذاب خیلی تنومند

 !دخترعمو بینمت می فردا:  وگفت زیرخنده زد که بگم چی دونستم ونمی بودم شده دستپاچه شدت

 ؟چیکارداشتن باهات چته؟ دیگه دفعه این: وگفت شد متوجه لیال که بود پریده انقدررنگم بخش به رسیدن هنگام

 رابطه دراین حاال تا چرا پس توئه؟ پسرعموی دکترکاویان یعنی! من خدای وای: گفت هیجان با گفتم روکه جریان

  نگفتی؟ من به چیزی

 ! سردراورده؟ ازاینجا چطوری دونمم نمی ندارم حوصله اصالً که کن تمومش کنم می خواهش -

 اونحضور درضمن شده؟ فرستاده بیمارستان ازطرف براش تادرخواست چند دونی می! شدیا دیوونه اینکه تومثل: لیال

 .کنه می کمک بیمارستان خوشنامی به خیلی

 . کرد اطالعی اظهاربی اوهم ولی گذاشتم درمیون روباهاش موضوع اومد دنبالم پدربه که غروب

 یمارستانب به پارسا دونستی تومی پرسیدم. اومد اتاقم به کردم وصداش پویا سراغ رفتم یکراست رسیدیم که منزل به

 ؟ اومده ما

 .دونستم می آره:  پویا

 !کارکنم؟ اون با باید بعد به ازاین یعنی: گفتم ناراحتی با
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  شده؟ بازحرفتون چطور؟مگه:وگفت کرد نگاهی باتعجب پویا

 کنم؟ عرض چه واال: وگفتم انداختم هاموباال شونه

 همچنان ازاوبردارم چشم اینکه بدون دررفت سمت به که ودرحالی شد بلند تختم ازروی حرف وبدون داد سرشوتکون

 شد ازدرخارج که کردم می نگاش خیره

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

  ده؟نیوم پسرعموت:گفت که خیرگفتم به وصبح سالم سحرخیزشدی؟ شده چی: وگفت اومد لیال ازمن بعد دقیقه ده

  چیکارداری؟ اون توبا حاال!  دونم می چه من -

 .پروفسوروببینم این خواد می دلم خیلی فقط هیچی:  لیال

 ! شه دیرنمی نترس -

  گفت؟ می چی دونی می شبه پرستارشیفت منظورم دیدم رو صبوری خانم حیاط توی راستی:لیال

 ریصبو خانم,پیچه می سالن توی جیغ صدای دفعه یک دیشب گویا: وگفت درفکرفرورفت لیالکمی چطورمگه؟ نه-

: مگفت کنجکاوی با... وچهاربوده نود ازاتاق صدا که شه می متوجه کشه می سرک اتاقها داخل به وقتی که کرد تعریف

  بستریه؟ میترا که اتاق اون توی ببینم

 .درسته حدست,آره:  لیال

  بوده؟ چی جریان بگوببینم خب -

 هب مادرش که درفرصتی داشته خودکشی قصد میترا گویا کرده می وزاری شیون داشته مادرمیترا دیگه هیچی: لیال

 هب مادرش خوشبختانه که بکشه رو خودش خواسته ومی داره برمی میزکنارتخت روازروی کارد فرومیره کوتاهی خواب

 .میزنن روبخیه بریدگی جای وسریع بیدارمیشه موقع

 کردم سرکشی اتاقها همۀ به بود بیمارها داروی زمان.... ورفت دکتراحضارشد توسط رسید که ماجرا اینجای به لیال

 دیدش جلوی کرد می نگاه بیرون به وداشت بازبود نیمه چشمهاش رفتم میترا اتاق روبه سرکشی آخرین وعمداً

 .بخوری کنم بذارکمکت داروهاته وقت: وگفتم روگرفتم

 .خورم نمی: وگفت کرد سویم به نگاهی نیم

 .کرد می ادا سختی روبه کلمات"

 .روبخوری داروهات باید ولی -

  چطورمیشه؟ اگرنخورم مثالً: میترا
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 نممیتو ولی, روداشتی قصد همین دیشب گواینکه میشه راحت کارت اینکه برای میری می بگم اگه نداره ای فایده -

 !میری می عذاب با که بدم اطمینان بهت

 !  عذابم مجسم نمونۀ خوابیدم جلوت که من! چیه؟ عذاب دونی تومی!! ؟ عذاب: وگفت زد پوزخندی

 یرهخ عصبانیت با.....نیست ای چیزدیگه ضعیف آدم جزیه انتهاربزنه به دست که آدمی, ضعفی مجسم تونمونۀ!  نه -

 تیح نتونی دیگه حادثه براثریه دوروزبعد ودرست باشی وسالم امروزصحیح وقتی دونی تومی:وگفت صورتم به شد

 ولت ستینی سالم دیگه ببینه اینکه محض به کس واون ببندی نفردل یه به وقتی دونی می چی؟ یعنی بشینی سرجات

 دکاربهخو یه نتونی حتی ودیگه ممتازباشی شاگرد ودانشگاه مدرسه توی زمانی یه وقتی دونی می چی؟ یعنی بره کنه

 ای هربیننده دل به وحسرت باشی وعام خاص زبونزد اززیبایی زمانی که وقتی دونی می چی؟ یعنی بگیری دست

 بودی من شرایط توی اگه,دونی نمی توهیچی نه چی؟ یعنی فرارکنن وازت بترسن بادیدنت ها بچه وحاال بندازی

 ... کنی سرزنش منو تونی می وقت اون کردی وتحمل

 دلش عقدۀ تا گذاشتم..کردم رونوازش وموهاش گرفتم رادرآغوش وسرش نشستم کنارتختش نداد امانش گریه دیگه

 ندهب خدا نیست حل راه آخرین که خودکشی آخه ولی تودرسته حرفهای تمام: گفتم آرومترشد کمی وقتی بشه، خالی

 همیشه باید,کنه می امتحان داره تورو شاید کنه رونمی کاری حکمت بدون وقت هیچ داره رودوست هاش

 بهو نکنیم ازخدا تشکری کوچکترین حتی ما مراده بروفق اوضاع وقتیکه تا نیست درست اصالً خداروشاکربوداین

 کنی پیدا نجات خوای اگرمی.بشیم وارد ازدرناسپاسی گرفت ازمون داریم دوست که رو چیزهایی خدا اینکه محض

 .کنه می جبران روبرات بهترش میدم قول بهت بخواه کمک ازخدا فقط

  داری؟ تواعتقاد یعنی: وگفت کرد روبلند سرش

 راه کردن امیدت نا که ازجراحی بعد دکترها بگوببینم دارم ازت سؤال یه شدیم دوست باهم که حاال.  درصد صد -

  کردن؟ امید قطع کل به اینکه یا گذاشتن پات پیش حلی

 یگیم راست: گفتم هیجان با.گذاشتن پام پیش دیگه راه یه: وگفت کرد خالی برکشید دل ازته که روباآهی اش سینه

  راهی؟ بگوچه خب

 می اعفمض بهبودی برای شانست خارج بری اگه که گفتن اونا,میگم ولی کنه نمی رودوا دردی گفتنش اینکه با:  میترا

 امکانو نیست نفعت به انتقال چون.بهتره خیلی بیارید روازخارج دکتری بتونید اگه ولی آوره سرسام اش هزینه شه،

 .زیاده دیدنت صدمه

 نه؟ یا کردید اقدام شما خب: گفتم خوشحالی با

 ملع خرج برای داره متوسطی مالی وضع پدرمن بکنیم؟ کاروباید چطوراین: وگفت دوخت چشمهام روبه مأیوسش نگاه

 ...فروخت بود رسیده ارث ازپدرش روکه ای خونه هم پیش دوماه کرده خرج داشته اندوخته هرچقدرکه من
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 اینکه برای میشه دوسوم هزینه بیاریم روازخارج جراحی اگرپزشک که دادن اطمینان دکترها البته: داد ادامه میترا

 بهش همراهمم وهمینطورخرج داره ازعمل بعد مدت طوالنی شدن بستری به اختصاص,بیمارستان خرج سوم یک

 .میشه اضافه

 نهک استراحت راحتی به بتونه اینکه برای.بخوابی دیگه بهتره میشه چیزدرست همه ایشاال,باشه خدا به امیدت -

 پروا: گفت که کردم خداحافظی ازلیال لباسهام ازتعویض وبعد شدم رختکن داخل.شدم خارج وازاتاق روشوکشیدم

 .کنم رومالقات دکترکاویان جناب شدم موفق من باالخره راستی

 .اورودیده کجا که بده توضیح خودش که داشتم دوست وازطرفی کنم روپنهان هیجانم داشتم سعی حال درعین

 ! قبول زیارت ، روشن چشمت:  گفتم خیالی بابی

 :گفت چون نشد طوالنی چندان انتظارم

! ن؟م دنبال: گفتم حیرتزده! دنبالت بود اومده.چقدرناناسه که وای, داری تیپی خوش این به پسرعموی بودی نگفته

 ! منتظرته توماشین پایین گفت ولی دونم نمی: وگفت انداخت باال هاشو شونه لیال چی؟ برای

 شمرده قدمهایی وبا کاستم ازسرعتم رسیدم که خروجی نزدیک شدم خارج ازساختمون سرعت وبه کردم خداحافظی

 خندلب! افتاده؟ً اتفاقی: پرسیدم عجوالنه سوارشدن وپس رفتم بود شده پارک قدمیم درچند که اتومبیلش سمت به

 ! کردم عرض سالم:وگفت زد کمرنگی

 اتفاقی هک توگفته به کسی چه ببینم: گفت کرد می نگام تعجب با همونطورکه شده؟ چیزی بگوببینم حاال, سالم خب -

  افتاده؟

 ! کس هیچ -

 ؟ پرسی سؤالومی این مدام نشستی ماشین توی که ای چراازلحظه پس:  پارسا

  کارنداشتی؟ توباهام مگه آخه -

 میام مه ازفردا,خونه برسونمت که بود تواین با کارمنم,نیافتاده اتفاقی هیچ کسی هیچ برای باشه راحت خیالت:  پارسا

 !!! دنبالت

 !شدی؟ ومتحول افتادی صرافت به هفته ازیک بعد چطورشده -

 ونگاهروبر به همانطورکه.داشتم تردید کمی یه راستش دونم؛ نمی خودمم: وگفت انداخت هاشوباال شونه تفاوتی بی با

  چی؟ برای تردید: پرسیدم کردم می
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 کمال با هاینک برای مورده بی تردیدت بگم باید پس: وگفتم زدم لبخندی! نکنی روقبول پیشنهادم اینکه برای: پارسا

 ! نگرفتی گارد ازاینکه خوشحالم: وگفت خندید.میکنم روقبول پیشنهادت میل

 معذب کم یه.زدن زل ما به وخیره شدن رد پارسا تابلوء ماشین ازجلوی بیمارستان ازپرسنلهای تا سه لحظه همون

 : گفتم.وحدیثونداشتم حرف ی حوصله بودم

 .شدم خسته امروزخیلی من! بریم؟ میشه

 . مطیع امرشما.  البته:  گفت ودخترکشش خوشگل لبخند اون با

 .شدیم خارج وازبیمارستان گازگذاشت روپدال پا بعد

 .شو پیاده: وگفت داشت اتومبیلونگه. رسیدیم شاپی کافی به کردیم می خیابونوطی همونطورکه

  چی؟ برای -

  بودی؟ نکرده درخواست ازم خودت مگه,چطوری بستنی یه با:  ساپار

 .نیست احتیاجی دیگه ولی آره -

 .شو پیاده: گفت محکم ولی آمرانه لحن با

 یم نگاه بیرون وهمونطوربه کردم روانتخاب میزکنارشیشه.کردم ناچارازاوتبعیت هم ومن شد پیاده ازماشین خودش

 همسرش نظرمیومد به داد می روهل بود نشسته اون روی مردی روکه ویلچری زحمت به که افتاد زنی به چشمم کردم

 می کجا به گناه بی دختر این سرنوشت دونستم نمی,فکرفرورفتم وبه افتادم میترا یاد صحنه این دیدن با باشه

  هستی؟ فکری توچه: گفت کنجکاوی با.اومدم خود به پارسا صدای با که بودم فکرها همین توی.کشه

 .کردم فکرمی شده بستری بخش توی که ازبیمارایی یکی به -

  فکرواداشته؟ بیماراینقدرتوروبه چیزاین چه:  پارسا

 بودم دهش بروبرخیره ومنم فکرفرورفت به کمی.دادم شرح روبراش ماجرا کل تفصیل به.زد جرقه توسرم فکری یکدفعه

 نگاش تعجب با.  گوشم سراپا من بگوخانم:  وگفت زورخندشوبلعید به کنم می نگاش دارم انقدرضایع دید وقتی.بهش

 !!؟ چیوبگم:  وگفتم کردم

 ! زبونته نوک که همینی:  پارسا

 ! خرابه پارسا این چقدرذات خدایا

 !؟ پارساااااااااااا:  وگفتم کردم نگاش ملتمس

 ! میزنم بهش سری یه: وگفت شد خیره چشمام به بزنه پلک اینکه وبدون کرد کوپ "رسما دیگه
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 .کنم می محبتتوتالفی این ولی بگم چی دونم نمی:  وگفتم کردم ای خنده دل ازته

 کنی؟ می تالفی چطوری:  گفت وباشیطنت خندید

 .توبخوای هرطورکه-

 .میشه نگرانت خاله که باشوبریم حاالهم.  نزنیا زیرحرفت فقط باشه:  گفت شدن بلند درحال

  بستریه؟ که وقته چند گفتی: پرسید شدیم که سوارماشین

 کیپزش توچرا پروا راستی:  گفت مقدمه بی داد تکون سری. دیدمش اونجا برگشتم سرکارم به که ازتعطیالت بعد -

 .شدی قبول دانشگاه باال ی رتبه با شنیدم نخوندی؟

 ! نیستن بیمارا جان مسئول پزشکا برعکس پرستارا اینکه برای -

 !؟ میندازن مخاطره روبه بیمارها جان پزشکا یعنی:  وگفت کرد نگام برگشت تعجب با

 ومسئول کنن می نگهداری ازبیمارها فقط پرستارها. برسونم منظورمودرست نتونستم!  نه:  وگفتم زدم لبخنی

 یا. ودهب اشتباه تجویزاون کنن وفکرمی بینن دکترمی ازچشم همه ولی باشه فاسد دارویی یه ممکنه.تجویزدارونیستن

 هیچ بیچاره جراح اون درصورتیکه دونن جراحومقصرمی همه ، میشه فوت دالیلی به جراحی عمل درحین که بیماری

 .بیشترناراحته وازهمه کرده بیمارش نجات سعیشوبرای ونهایت نداره تقصیری

 قضیه بخش مهمترین:  گفت شد تموم حرفم وقتی. داد می سرشوتکون آروم وآروم کرد می گوش حرفام به بادقت

 بخشیو؟ چه:  وگفتم شدم خیره صورتش به!  رونگفتی

 ،گیرن می انس اونها وبه دارن دوست ن پرستاراشونوبیشترازدکتراشو بیمارها اینکه:  وگفت زد قشنگی لبخند

 بود شده سرخ شدت به هام گونه. زد زل چشمهام به ومستقیم ، باشه ونازنازی خوشگل خانم یه اگه "خصوصا

. ونبرس سالم همه به.رسیدیم خانم:  وگفت زیرخنده زد بلند صدای با که بردارم چشم ازش تونستم نمی وبدبختانه

 ....بود گرفته خندم اینبارخودمم. شد تشدید خندش که کردم نگاش چپ چپ

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

 عدب شدم اتاقم وارد.ست خونه توی پویا فهمیدم.روشنیدم حمام دوش صدای رفتم که باال طبقۀ به شدم که سالن وارد

 دیواره اب مستطیلی کوچیک ویترین یه دیدم رفتم که جلو افتاد چیزی به اتاق درکنج چشمم ناگهان لباس ازتعویض

 ادهد سوغاتی عنوان به پارسا که وعروسکی بود شده پرنورتعبیه ولی کوچیک المپ یک درسقفش که ایه شیشه های

 لد ازدیدنش میومد حیفم که بود انقدرزیبا.بود کرده پیدا زیبایی جلوۀ المپ شدن روشن وبا قرارداشت درونش بود

 :گفت بزنم حرفی من اینکه وبدون شد اتاقم وارد موهاش کردن خشک درحال پویا کردم می نگاش همونطورکه.بکنم

  نه؟ یا میاد خوشت چطوره
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  کارتوئه؟ -

 که سورپرایزیه همون این ضمناً! برخورداره؟ غیرازمن هنری وذوق خالقیت ازاین کی کردی خیال پس:  پویا

 .بودم داده قولشوبهت

 منتظریه همش که توأم:  گفت پویا وکناررفتم گرفتم ش ازگونه محکم ماچ ویه دورگردنش انداختم دست بعدش

 !!! کنی منوماچ وفرت فرت که فرصتی

 . تشکرکنم ازت چطوری دونم نمی ممنونم:  وگفتم زیرخنده زدم

 رتتوپت پخت بادست توپ شام ویه بپرتوآشپزخونه زود کنی جبران خوای می اگه,تشکرنیست به احتیاجی:  پویا

 .گرسنمه خیلی که کن مهمونم

 .رفتم پایین طبقۀ وبه اطاعت: وگفتم خندیدم

 . نداشت حرف پختم دست که والحق بودم آشپزی عاشق ازبچگی

**** 

 ساپار ، شودیگه بلند:وگفت اومد اتاقم به باردوم مادربرای که یومد می هنوزخوابم ولی مادربیدارشدم صدای با صبح

 پریدم ازجا رقب مثل.دنبالم میاد بود دیروزگفته که افتاد یادم تازه! ؟ پارسا چی؟: گفتم شگفتی با!  منتظرته وقته خیلی

 هاج مادرکه. کردم تنم شرتمو وتی تخت روی کردم وپرت خوابمودراوردم ولباس دویدم سرمی اون به سراتاق وازاین

  چرخی؟ می چرااینقدردورخودت چته؟:  گفت کرد می منوتماشا وواج

 .شد خارج ازاتاق نشووبعدش هول بیخودی اینجاست: وگفت کرد اشاره اتاق گوشۀ مادربه کجاست؟ لباسام -

: تممادرگف روبه نبود سالن توی پارسا. سرازیرشدم ها وازپله شدم وآماده شستم ورومو دست سریع رفت پایین مادرکه

 ماشین توی بگم بهت گفت: وگفت داد دستم به ای مادرلقمه کجاست؟ پس پایینه پارسا نگفتین شما مگه

 اتومبیلش.شدم کوچه ووارد کردم روطی حیاط دوطول حالت وبه دررفتم طرف وبه نوشیدم چای یک سریع.منتظرته

 .دیرکردم خوام می معذرت: وگفتم سوارشدم سریع بود درپارک روبروی درست

 اب باشه شده خطایی مرتکب پدرش دورازچشم که ای بچه مثل! کردم عرض سالم:وگفت کرد صورتم به نگاهی بادقت

 :گفتم شرمندگی

 هی که موندم دل آرزوبه اومدم که ازروزی چیه میدونی: وگفت داد وسرشوتکون گرفت خندش ازلحنم...سالم ببخشید

 .اینطورنیست محالیه آرزوی این ظاهراً ولی! کنی سالم من باربه

 !پسرعمو نمیکنی گناه باش مطمئن بشی قدم توپیش داره ایرادی چه خب -

 .گرفتم حرفموپس,  تسلیم بابا خب: وگفت زیرخنده زد
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 هک کردم می وچارت کنترل بود شده خارج عمل ازاتاق تازه روکه بیماری حیاطی عالئم وداشتم بود گذشته دوساعتی

 .اومده بخش این به بدودکترکاویان پروا: وگفت شد اتاق وارد سراسیمه لیال

 ! کیه؟ دکترکاویان -

 با.پسرعموته منظورم! دادی روازدست ات حافظه یا شدی دیوونه: گفت بود شده گشاد ازحیرت چشمهاش درحالیکه

 ودب ایستاده سالن وسط پارسا.شدم ازدرخارج لیال ودنبال!حقمه بگی بهم که هرچیزی:وگفتم زدم پیشونیم به دست

 اونا و داد تکشونومی تک پاسخ حوصله با واوهم کردند می پیچش سؤال ومدام بودن کرده اش دوره وچهارتارزیدنت

 .داشتن برمی یادداشت سریع هم

 وجدی دش من متوجه.  نباشید دکترخسته سالم:  گفتم رفتم نزدیکش.بود برازندش پزشکی سفید روپوش که واقعاً

 هب بهتره خب: گفت بودن کرده سکوت من احترام به که انترنها به. بودم راضی نداد آشنائیت ازاینکه.  روداد پاسخم

 .منتظرتونه دکتررضایی,برید روماتولوژی بخش

 کردی رومی دیروزصحبتش که بیماری اتاق منوبه لطفاً: گفت من وروبه رفتن هرچهارتایی حرف این شنیدن با

 .کن راهنمایی

 ازبس:گفت و کرد تبسمی. بود خطورنکرده فکرم به چرا!  من خدای:گفتم باشند بیدارشده ازخواب که انسانهایی مثل

 عدوب ما پیش اومد لیال.بروزبدم باید العملی عکس چه دونستم نمی که بودم انقدرخوشحال! دارید ارادت بنده به که

 من دید که پاسخشودادوبعد خوشرویی با حال درعین ولی جدی پارسا.  داد سالم پارسا به شدن وسفید سرخ ازکلی

 مادرمیترا شدیم که اتاق وارد.کشید خود دنبال ومنونیزبه کرد حرکت سالن سمت به نیست خودم به وحالم گیجم

 وپرونده جلورفت پارسا.برداشتن ازخوردن ودست کردن نگاهی متعجب ما دیدن با.اوبود به کمپوتی خوراندن درحال

 هستید؟ شما اینقدرنگرانشونن بنده دخترعموی که خانمی میترا پس:  گفت ازمطالعه وبعد برداشتمیترارو ی

 میتراجان: وگفتم بذارم درانتظارشون ازاین بیش نیومد دلم. کردن می رونگاه وپارسا من وواج هاج ومادرش میترا

 .....بنام ازجراحهای یکی دکترکاویان بنده پسرعموی! اومدن ازخارج که هستن دکتری همون ایشون

 شکسته دخترعموم البته:  وگفت کرد منوقطع حرف بود میترا وآزمایشهای عکس وارسی مشغول همچنان که پارسا

 کس هیچ بشی خوب روزاول مثل اگرقراره جان میترا: گفتم کردم اشوقطع گفته اینبارمن.  فرمایند می نفسی

 .کاروبکنه این تونه نمی بهترازایشون

 خودم نم بدید دلداری من به بیخودی نیست الزم: وگفت زیرگریه زد یکدفعه کرد می نگاه فقط لحظه اون تا که میترا

 درکمال ولی بشه ناراحت پارسا انتظارداشتم.  کنید خودتونواذیت خواد نمی پس شم نمی خوب که دونم می

 مانیز یه دکترها:گفت میکرد گریه میتراهمونطورکه نمیشی؟ خوب که توگفته به کسی چه:گفت وآرامش خونسردی

 . دهش کهنه بیماریم که حاال نه بودم روزافتاده این به تازه که بود وقتی مال اون ولی زیاده بهبودیم امکان که گفتن
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 اون تا که مادرمیترا.  شی نمی خوب نخوای خودت تا ضمناً خودت نه بدم تشخیص باید اینومن: گفت درپاسخش پارسا

 تحت انانس:وگفت زد لبخندی پارسا امیدوارباشیم؟ میتونیم ما بگید فقط خواد می که معلومه: گفت بود ساکت لحظه

 روباهاتئون موضوعاتی باید قبلش ولی میشه چیزدرست همه خدا امید بده،به روازدست امیدش نباید شرایطی هیچ

 تر؟دک موضوعی چه: وگفت گرفت ازتشویش رنگی مشتاقش چشهمای میترا...نامه رضایت وهمینطورفرم بذارم درمیون

 عدب واینکه بشه انجام روت باید آزمایش سری یک که بگم بهت موظفم من: وگفت کشید صورتش به دستی پارسا

 ماه شش به قریب طوالنی مدت باید ازعمل بعد! کنم شروع بذارازسومی, داره وجود مسئله تا سه ازجراحی

 بودم تریبس وبیمارستان خونه توی که دوساله االن دکترمن آقای:میکنی؟میتراگفت قبول بشی بستری دربیمارستان

 یکن روتحمل وحشتناکی درد باید ازعمل بعد دوم مورد حاال خب: گفت پارسا. ناچیزیه عمرزمان یک درمقابل ماه شش

 نه؟ یا صبورباشی میتونی

 گاهن ازدرد دردش باشید مطمئن نکشیدم درد کم مدت این دکترتوی: گفت تردیدی کوچکترین بدون درجواب میترا

 .روبفرمایید مورد حاالسومین! تره راحت آمیزمردم ترحم

 وبه فتر پنجره سمت به بود کننده نگران که طوالنی نسبتاً ازمکثی بعد چون میده خرج به تردید پارسا کردم احساس

 ...!بری کما به...به بعد ممکنه: وگفت شد خیره بیرون

 الح االن میدم روازدست زندگی دکترفوقش:گفت عجیبی آرامش با میترا ولی پرید ومادرمیترا من ازروی رنگ ناگهان

 همین به م چهره ازعمل بعد که اینه اونم دارم سؤال یه ازشما دکترمن آقای: داد وادامه! نیست مرده بهترازیه وروزمن

 میمونه؟ شکل

 وماساژهای ورزش سری ویک فیزیوتراپی با, باشه راحت بابت ازاون خیالت:وگفت شد دقیق درصورتش کمی پارسا

 .زیباتربشی هم ازروزاول میدم قول بهت,  درمانی

 خوشحالیه دیدن وبا کردم لعنت شیطونو ولی.شدم جوری یه اظهارنظرکرد میترا زیبایی درمورد چراوقتی دونم نمی

 .رفت چیزازیادم همه میترا

 هی دکترمیشه آقای: وگفت اومد مشایعت دربرای جلوی تا مادرش.شد خارج ازاتاق پرسید ازمیترا که سوالی ازچند بعد

 .کنم می خواهش البته:  گفت پارسا ؟ بپرسم ازتون سؤال

 .... عمل خرج درمورد:  گفت تردید با بعد

 .کنید دعا دخترتون سالمتیه وبرای باشید نداشته کاری مسائل بااین شما:  وگفت اومد حرفش میان به پارسا

 :  گفت بود اثرگذاشته روش ای خفه بغض شدت به صداییکه با مادرمیترا

 .تشکرکنم ازتون زبونی چه با دونم دکترنمی

 .شهب کارفراهم زودترمقدمات هرچه بهتره ضمناً کنم می وظیفه انجام فقط تشکرنیست؛من به احتیاجی: گفت پارسا
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 گیریپی خودت بهتره ، بشه انجام دقیق وآزمایشهای اسکن سری یه"باید: وگفت داد دستم روبه ای برگه رفتن هنگام

 . کنی

 .بگم باید چی دونم نمی. ممنونم" واقعا:  وگفتم کردم ای سپاسگذارانه نگاه

 !!؟ گفت نه شما وبه گرفت نادیده نظرشمارو میشه مگه:  وگفت زد لبخندی

 . رفت ضعف براش دلم ته که کرد نگام همچین

 وستتد معالجۀ پروندۀ بیمارستان ازبایگانی بده ترتیبی راستی: وگفت برگشت ودوباره افتاد آسانسورراه طرف به

 .برسونی من وبه بگیری روتحویل

 وستامد استیشن سمت برگشتم وقتی....ورفت تشکرکرد.باشه راحت خیالت کنم کارومی این حتماً: گفتم باخوشحالی

 : گفت می چیزی یه وهرکدوم سرم رو ریختن

 خسیییییییس بودی کرده قایم مانکنوکجا این -

 خوام پسرعموتومی من -

 کردی قایمش تاحاال که بمیری -

 ! کنما فدا جان حاضرم من خواست عروس عموت اگه پروا ببینم -

 کنیزشم "شخصا که من -

 . خندیدیم وکلی پروند می تیکه ویه گفت چیزمی یه کی هر خالصه

 .شد زده ذوق من مثل اوهم گفتم که لیال به.چیکارکنم دونستم نمی که بودم انقدرخوشحال

 رکشوید واوهم گذاشتم دراختیارش و رفتم پارسا اتاق به کارم پایان وموقع گرفتم روازبایگانی پرونده فرصت دراولین

 می صحبت میترا درمورد مسیرمدام ودرطول شدیم خارج ازبیمارستان هم با اتاقش کردن ازقفل وپس قرارداد میزش

 .شد خالص وازشرکنجکاویهام رسیدیم منزل به اینکه تا کردم

 مهمون: گفتم کنجکاوی با.بود ظرف داخل میوه چیدن مادرمشغول کردم؛ولی سالم بلند صدای با شدن وارد محض به

  داریم؟

 . اینجا ساغراومده راستش یعنی, نه که مهمون:مادر

  اومده؟ کی با,  راستی: گفتم هیجان با

 ! تنهایی: مادر
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 . بیاد اینجا تنهایی ساغربه بود نیافتاده اتفاق حاال تا.بودم خورده جا حسابی

  کجاست؟ حاال اومده تنهایی چطورشده -

 .منتظره تواتاقت االنم ، نظرمیومد به ناراحت ولی دونم نمی: مادر

 .باال رفتم من پس -

 ... رفتم باال ها زپلها سرعت وبه ظرفوگرفتم چشم گفتن با.ببر روهم میوه ظرف: مادر

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

 همتوج که بود فرورفته انقدردرخودش. بود زده زل بیرون وبه ایستاده پنجره ساغرجلوی.شدم ووارد روبازکردم دراتاق

 ! رنگی؟ یا بینی روسبزمی جا همه سبزت چشمهای ساغرتوبا:وگفتم کردم ای سرفه تک.نشد ورودم

  رنگی؟ یا"وگفت ادامودرآورد بعد بینی؟ می جاروخاکستری همه توچطور؟: وگفت زد لبخندی

 اول بده اجازه: وگفتم گرفتیم وهمدیگرودرآغوش کنارتخت عسلی روی روگذاشتم ها میوه... زیرخنده هردوزدیم

 رتموصو دست به وآبی دادم تغییرلباس سریع هم ومن کرد رواعالم سرموافقتش تکان با. بعد تا کنم لباسهاموعوض

 تاًصراخ لطفاً چیست آورده فراهم اینجا رابه شما آمدن موجبات که سعادتی این علت بگوببینم حاال خب: وگفتم زدم

 .کنید اعتراف

 وپویا بازشد دراتاق ناگهان کنه صحبت به شروع خواست می اینکه محض وبه پوشوند ازغم ای روهاله زیباش صورت

 ! بیام منم صبرکنید: اتاقوگفت داخل اومد

 لیوان پویا...دراومد حرف به باالخره.کرد می نگاه پویا به خاصی حالت ساغربا.خوردیم یکه وساغرهردوحسابی من

 .کنم ازدواج زودی به قراره روبخوای راستش: ساغرگفت که منوبرداشت شربت

 من.کرد سرفه به شروع شدت وبه جهید پویا حلق به شربت ساغرناگهان ازدهن حرف این شدن خارج محض به

 گهم خبرتونه چه: گفت عصبانیت وبا جااومد کمی یک حالش ، کمرپویا به زدن ضربه به کردیم شروع وساغرهردوباهم

 !کردین؟ حمله مغوال عین که گرفتین دزد

 سؤالم شنیدن با خوشبخت؟ داماد این هست کی حاال خب: ازساغرپرسیدم مجدداً.زیرخنده زدیم تایی سه دفعه یک

 کفش تویه روکردن مادروپدرپاهاشون ولی نیستم راضی اصالً خودم,دورمادره ازاقوام:وگفت رفت درهم ش چهره

 خواهش,نمبک کارباید چی دونم نمی.دربیاری ایرادی هیچ تونی نمی دیگه یکی ازاین اینکه برای کنی قبول باید ومیگن

 بکنیم؟ برات تونیم کارمی چی ما آخه ولی: گفت بود رفته هم تو چهرهش که پویا....کنید کمکم میکنم
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 معطلی بی پویا! دارم؟ ایرادی ظاهری ازلحاظ من نظرت به: وگفت دوخت پویا روبه آمیزش استفهام ساغرنگاه

 حاال تا چطور؟ اخالقم:پرسید ساغردوباره!  نذاشته کم براش خداچیزی که هستی هایی بنده توجزومعدود:گفت

 !  خوشبختیه تضمین مرد تودرکناریه بودن, ندارم یاد هرگزبه: گفت پویا! دیدی؟ ازم ای وزننده رفتارجلف

 ودردلم فهمیدم منظورساغرومی خوب.کردم می نگاهشون باحیرت داشتم العمل عکس وبدون درسکوت من

 .ستودم شجاعتشومی

 دهش شوکه حسابی که پویا! گذاشتی؟ دست روی دست چرا پس میگی که اینطوره اگه: وگفت زیرگریه ساغرزد ناگهان

 با که بود این مثل...شد خیره پویا چشمهای به ای ساغرلحظه! برم؟ اهریمن جنگ به,چیکارکنم گی می: گفت بود

 وازجاش کرد پیدا تشدید ش گریه ده نمی نشون العمل عکس پویا دید وقتی.  کنه می التماس داره چشمهاش

 ... کردم می اشتباه اینکه مثل خوام می معذرت: وگفت وکیفشوبرداشت برخاست

 یرمم: گفت کرد می دار روخش زیباش صدای که سنگینی بغض ساغربا میری؟ کجا حاال: وگفت دوید حرفش میان پویا

 .کنم می اعالم ازدواج روبرای امروزموافقتم وهمین خونه

 ! کردی نمی تواشتباه روبخوای راستش! نرو: وگفت شد کنده ازجا برق مثل پویا حرف این شنیدن محض به

 ادامه کوتاهی ازمکث بعد" ساغر؟ چیه نی دو می: داد ادامه که بودیم شده خیره پویا به زده وساغرهردوبهت من

 ولی ؛ پروا مثل داشتم؛اما رودوست فامیل دخترهای تمام یعنی...بود عجیب کم یه برام داشتم دوستت ازبچگی"داد

 خواست می دلم ولی دونستم می شایدم...االن تا دونستم رونمی معنیش خودم داشتم،البته دوست جوردیگه تورویه

 .بشم تومطمئن ازطرف

 ودستهای ایستاد وروبروش ساغررفت سمت به پویا.بود زده خشکمون برجا مجسمه ومثل بودیم شده وساغرشوکه من

 های گریه.بگیره تورونادیده عشق که باشه ذوق بی خیلی باید آدم: وگفت داد وفشارآرومی گرفت ظریفشودردستش

 !!کردی؟ سرمی به منوجون باید حتماً زودتربگی؟ تونستی نمی!  دیوونه:  زد وفریاد شد هق هق به ساغرتبدیل

 حاال :ساغرگفت که زیرخنده زدیم تایی هرسه! روبیشترمیدونی قدرم اینطوری عوضش نداره عیبی: وگفت خندید پویا

  پدرومادروچیکارکنم؟ من

 ! وایسادم پشتت اسب مثل من نترس:  گفت معطلی بی پویا

 ونچ واینسادی اسب این توپشت اوردی شانس:  گفتم ساغر روبه بعد! ؟ نه دیگه شیره مثل منظورت: وگفتم خندیدم

 ؟ بندازه جفتک بهت ممکنه چموش اسب این

 نییع میگه، راست پروا پویا:  گفت سادگی نهایت وبا پویا به شد ساغرخیره... رفت من به ای بامزه ی غره چشم پویا

 !!؟ بندازی جفتک من به خوای تومی
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 نفهمیدم،حاال بله بله:  وگفت صورتش بردجلوی شو وکله ساغرایستاد نزدیک رفت پویا.زیرخنده زدم من دفعه یه

 می اینوسوارمن داری ازاالن. ورپریدست زیرسرتوئه ش همه:  وگفت کرد من روبه بعد...؟ ندازم می جفتک من دیکه

 !کنی؟

 کرد ویاپ به نگاهی تردید با ؟بعد پدرومادرموچیکارکنم:  گفت وملتمسانه وگفت خندید بود شده متوجه تازه ساغرکه

 حساب درصد صد من قول روی عزیزم آره: وگفت زد لبخندی پویا ایستی؟ می سرقولت باشم مطمئن من:  داد وادامه

 . بیا توهم پروا.خونه شوبرسونمت بروآماده حاالهم,  کن

 گفتم وتبریک هردوشونوبوسیدم.بود داده روزرخ دراین که بود خوشایندی اتفاق دومین این.... یمشد آماده سریع

 .کردم بختی نیک آرزوی وبراشون

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

 ام فهمید ازاینکه وبعد کنه خودشوکنترل کرد می سعی زندایی.بود قمردرعقرب اوضاع رسیدیم که دایی منزل به

 وایرادی عیب پسرچه این شناسی می کیانوشوکه جان پویا ، بگید بهش چیزی یه شما آخه:  گفت دونیم جریانومی

 نمی روقبول عذری هیچ ومنم بگیره ایراد تونه نمی دیگه ازاین.ذاره می روش عیب یه میاد براش هرخواستگاری.داره

 . کنم

 پویا خهآ:  گفت زندایی ؟ میدی ساغروبهش باشه ترشده شناخته ازهرلحاظ که بشه نفرپیدا یه اگه زندایی:  گفت پویا

 . ندارم پسرسراغ بهترازاین من جان

 !؟ میدی من ساغروبه ؟ چی من:  وگفت شد جابجا مبل روی کمی پویا

 تیگف شنیدم درست گفتی توچی:  وشکست سکوت زندایی صدای.بودن زده بهت همه.سالنوپرکرد سکوت یکدفعه

 !!!؟ خوای ساغرومی

 . ازخدامه بدونید منوقابل شما اگه:  پویا

 یاسرپو لحظه تویه زندایی که بهش زد وزل خودشوکشیدعقب کم یه پویا.برد یورش پویا سمت به زندایی دفعه یه

 ! نمشک خواستگارارومی ی همه پای قلم توبخوای اگه!  بهترازتو عزیزم،کی برم قربونت الهی:  وگفت گرفت رودرآغوش

 ساغررنگ های گونه...گیره جایی دلش بابا بگوعسل پس ساغرگفت روبه دایی.شد عوض چنددقیقه درعرض جوخونه

 خیلی:  وگفت گرفت ساغرودرآغوش بعد.مامیشه دوماد پویا یعنی جون خدا وای:  وگفت جلورفت ساحل.شد برنگ

 . خوشحالم برات

 .برگشتیم منزل به وخندیدیم زدیم حرف حسابی یکساعتی
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 واستقبال شدند خوشحال کلی من مثل هم اونها گذاشتم پدرومادردرمیون وبا موضوع پویا صالحدید به اونروز فردای

 .کنیم اقدام خواستگاری برای "رسما شب یه هفته همون قرارشد. کردند

 دوار عبوس ای چهره با پویا که بودم زمینی سیب کردن سرخ مشغول کنم مادرکمک به اینکه برای شب همان فردای

 .ساغرم نگران کمی فقط نه؛: گفت کوتاهی ازمکث بعد افتاده؟ اتفاقی پویا: پرسیدم نگرانی با.شد آشپزخونه

 ؟ شده چیزی چی؟ برای نگرانی -

 چی؟ بگه بله کنه زوروادارش وبه برگرده ازحرفش زندایی اگه:  پویا

 اب ازدواج به تن غیرممکنه شده توراحت ازبابت ساغرخیالش که حاال.مورده بی کامالً نگرانیت: وگفتم زدم لبخندی

 !؟ دفعه یه شد چی داشتی نفس به اعتماد خیلی که تو بعدشم.بده دیگری

 زیچی چه متوجه:گفتم حیرت با! دیگه نشی متوجه که کردم می سرتوگرم جوری یه باید باالخره: وگفت زد لبخندی

  نشم؟

 !!! هاروبدم زمینی سیب ترتیب راحت اینکه:  پویا

 وندهنم اثری ودیدم کردم نگاه ها زمینی سیب ظرف به ومن فرارگذاشت به پا ازآشپزخانه سریع حرف این ازگفتن بعد

: وگفت داخل کرد سرشوازدرآشپزخانه موقع درهمین.... اااااااااااا پویـــــــــــــــااااااا: زدم فریاد عصبانیت با

 !! طالقشومیدم وگرنه توباشه خوبی به ساغرم آشپزی امیوارم عزیزم عالیه خیلی دستپختت

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

 دوروزدیگه که شد وقراربراین رسید پایان به میترا کارآزمایشهای مدت دراین.گذشت شب اون ازماجرای روز چند

 وصداش بود زده زنگ مادرت گفت اومد لیال که بود کاریم شیفت ساعت آخرای. بشه اوانجام روی به جراحی عمل

 .داد منزلوگرقتم،مادرجواب ی وشماره رفتم استیشن سمت به سرعت به.بود ناراحت خیلی

  شده چی: گفتم بانگرانی.بود مادرگرفته بود،صدای زده حدس درست لیال

 .بگم تلفن پشت تونم نمی خونه بیا:  گفت ؟ افتاده اتفاقی مامان

 . خبرنداشت ازچیزی اونم زدم زنگ پویا وبه کردم خداحافظی سریع

 . شدم خارج نمقدارزودترازبیمارستا یک

 .بشه تشویشم متوجه نداشتم دوست.بودم راحت همین برای بود عمل اتاق توی پارسا

 .شدم وواردسالن رسوندم خونه خودموبه سریع.کردم می سکته داشتم "رسما دیگه
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 کنارش.نشسته تخت روی دیدم که شدم خواب اتاق وارد سرعت به....  داد جواب خواب ازاتاق که کردم صدا مادرو

 پریده؟ چرارنگتون افتاده، اتفاقی شده؟چه چی:  وگفتم نشستم

 !؟ نگی کسی به میدی قول:  وگفت زد زل چشمام به

 . حلقم توی اومد دلم ؟ شده چی ببینم بگید حاال نمیگم که معلومه -

 میوردم؟ باال خوردم می وهرچی بود بد حالم روزپیش چند یادته:  وگفت کرد پا اون پا این کم مادریه

 ربطی چه حاال شدید خوب که شد راحت خیالم خوابیدید راحت دیدم سرزدم بهتون باری چند شبش ، یادمه بله -

 ؟ داره

 ...  من...  من...  شدم بدبخت پروا:  گفت زیرگریه زد دفعه یه

 .. خطرناکی بیماریه نکرده خدای نکنه ؟ چی شما:  گفتم وحشت با

 !!! ام حامله من....  من....  من. بود این کاش:  وگفت حرفم وسط پرید

 !!!!!!!چیییییییییی؟؟؟؟؟:  وگفت ظاهرشد ازکجا دونم نمی پویا موقع همون درست.زیرگریه زد بلند صدای با

 ! هوا مترپریدیم منومادریه ازصداش

 یرمسرموبگ چطوری شد؟حاال توسرم خاکی چه دیدی خدا وای. خوندن مرثیه به کرد وشروع اتاق کف چهارزانونشست

 .بود چی دیگه شده ذلیل این آخه.کنم نگاه مردم توصورت رویی چه با باال،

 ینباا حاال! ؟ کردی که بود چکاری پدراین آی: کرد می نفرین پیرزنا مثل شو توسینه کوبید می مشت با آروم بعد

 یرهبگ خودشو ی بچه باید گنده خرس گن نمی مردم آخه ؟خواهرمه؟برادرمه؟ کیه این کنم؟بگم چه تابوت پای زنگوله

 !کرده؟ آبجیشوبغل بغلش

 مهه منکه.کنه گریه یا بخنده دونست مادرنمی بیچاره.کرد می موره وزنجه داد می تکون وخودشو گفت رومی اینا حاال

 .خندیدم می وفقط بود رفته یادم چی

 میگم!  قدمش بااون بریدست گیس تقصیراون"اصال! ؟ بدم ساغروچی جواب آخ آخ:  داد ادامه همونجوری پویا

 ؟ آخه بریزم سرم توی خاکی چه خدا.کرده وپا نونخوردست من برای نگوآقا ها جنبه می سروگوشش وقته پدرچند

 دیب دلداریش اینکه کنه،عوض می سکته داره جوریش همین مامان.دیگه کن بس... إإإإإإإإإإ:  حرفشوگفتم وسط پریدم

 !!؟ کنی بدترآتیششوتیزترمی

 هغص:  وگفت کرد کنارمادربغلش اومد شد بلند زمین ازروی دفعه یه کنه می گریه داره مادردوباره که ودید برگشت

 ! کنم می بزرگش خودم ، نخوریا
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 پویااااا:  پهلوشوگفتم به زدم محکم

 بارداری؟ دیوارشما به روم استغفرهلل که داده تشخیص کی حاال جون مامان.ببخشید آهان:  گفت

 ! روداشتم حالتا همین سرتووپروا من:  مادر

 ؟ دکترنرفتید یعنی:  پویا

 .هستم که دونم می خودم.نبود نیازی نه:  مادر

 دمشق باشه که هرچی بود اگرم ، هیچی که نبود اگه.بگیر ازش تست یه مادروببرآزمایشگاه پروا:  گفت من روبه پویا

 !  چشمم روی

 توی دوستم که خصوصی کلینیک یه بردمش پویا با صبح فرا.رونداشت به رنگ ازاسترس شب مادراون طفلی

 وبش وخوش احوالپرسی ازکلی وبعد رفتیم وخودمون منتظربمونه ماشین توی گفتم پویا به.کرد می کار آزمایشگاش

 .کرده ورویی رنگ چه کاویان خانم طفلی:  وگفت خندید.  نیلوفرگفتم جریانوبه

 خوردش زوربه به بودم گرفته براش روکه ای آبمیوه صندلی روی نشستیم....  گرفت ازمادرتست رفتیم یکراست بعدش

 یالتونخ.دارید تهوع که ازصفراتونه ایراد کاویان خانم.آزمایش جواب این بفرمایید:  وگفت وخندید نیلوفربرگشت.دادم

 .باشه راحت

 که ودب نشسته ماشین داخل پویا.شدیم خارج تشکرازکلینیک ازکلی وبعد بود گرفته ش گریه مادرازخوشحالی طفلی

 ! دخترباشه کاش:  داد ادامه بعد پسر؟ یا دختره شد چی:  گفت نشستیم تا دروبازکردیم

 ؟ داری دختردوست:  گفتم خنده با

 !! باشم یدونه یکی دارم دوست بابا نه:  پویا

 .داره صفرا مادرمشکل.درکارنیست ای بچه ایششش -

 !!!میشه؟ چی کردم انتخاب من که اسمایی این تکلیف پس!  نیست قبول چی؟ یعنی!  ایشششش:  پویا

 کردی؟ انتخاب اسمم -

 ؟ کردی خیال چی پس:  پویا

 ؟ کردی انتخاب اسمی چه حاال:  گفتم خنده با

 ...گالبتون گیس ذاشتم می دختربود اگرم. ابهته با خیلی چون.تیمور ذاشتم می پسربود اگه راستش:  پویا

 ... رسیدیم خونه به پویا وشوخیهای باخنده خالصه
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 یدمرس که منزل به.کنیم روعلنی قضیه طرفین ازتوافق وبعد ساغربریم خواستگاری به طورغیررسمی به امروزقراره

 ودب شل یقه بلوزم.خوشگلموپوشیدم سفید بلوزودامن شدم آماده مختصری شام ازخوردن وبعد گرفتم دوش سریع

 با ای نقره کوچیک گردن دستمال یه.میشد گشاد وکمی زیرزانوفون تا ازباسن دامنشم بود وتنگ ربع سه آستینهاش

 .آویختم گوشم به پهن ای حلقه های گوشواره

 راغس ورفتم کردم مالیمم خیلی آرایش ته یه.خورد می وتاب پیچ همش که بود وبلند انقدرلخت.کردم اسبی موهامودم

:  فتگ حرص منوبا سمت برگشت که بود لباساش انتخاب مشغول.دروبازکردم دربزنم اینکه بدون همیشه ومثل پویا

 .شم راحت ورپریده توئه ازدست بده منومرگ خدا

 ! داداش نکنه خدا...وا:  گفتم خنده با

 .بریزم سرم توی خاکی بگوچه بیا. داداشوکوفت:  پویا

 گیرکردی؟ -

 ؟ بپوشم چی.بابا آره:  پویا

 .میومد بهش خیلی رنگها رنج این.بودش ای سورمه آبی ست همش.دادم دستش به کردم لباساشوجدا

 دمخن منم که زیرخنده زد خودش بعد...ای سورمه یا بهتره بپوشم آبی شورت نظرت به:  وگفت کرد لباسا به نگاهی

 .گرفت

 .باش داشته رحم.  بیوفتن پس ممکنه بعضیا گی تونمی بابا:  وگفت کرد براندازم کمی خورد من به چشمش تازه

  ؟ کیا یعنی بعضیا -

 . بیرون اومد دقیقه ازبیست بعد.بشه آماده خواد ومی دیرشده وگفت بیرون داد هلم آروم وازاتاق بدم ادامه نذاشت

 ادهالع فوق بود کرده تن به که ای وشلوارسورمه شل وکراوات کوتاه آستین ای سورمه آبی تنگ شطرنجی پیراهن با

 .بود شده جذاب

 کتحر که مقداری.بودیم نشسته عقب درصندلی ومادرهم من.گرفت جلوجای وپدرنیزدرصندلی نشست رل پشت پویا

 .رفتی می مستقیم باید میری راهواشتباه داری: گفت بود شده متوجه پدرکه.تغییرمسیرداد کردیمپویا

 .اومدم طرف ازاین عمداً دونم می:  پویا

 چی؟ برای: پدر

 .شازده خاطراین به:وگفت مترجلوترکرد چند به ای اشاره پویا

 .شد خشک گلوم ناگهان... چرخوندیم بود منظورپویا که سمتی روبه سرها هم با همزمان
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 بشه یادهپ داشت قصد وازکارپدرکه کرد سالم بود ایستاده شیرینی جعبه ویک زیبایی گل سبد با کنارخیابون پارسا

 راحت: گفت که کردم موجابجا خود کمی نشه اذیت اینکه یبرا.نشست وکنارمن بازکرد ودرعقبو کرد ممانعت

 ندلیص نصف"تقریبا که بود هیکل ودرشت انقدرتنومند برم قربونش.داد تکیه من صندلی پشتی به باشودستشو

 .برم قربونت کشیدی زحمت چرا عزیزم: وگفت کرد وشیرینی گل سبد به ای مادراشاره.کرد رواشغال

 ! خریده خاطرخودش مادرایناروبه چی زحمت: گفت پویا کنه تعارف خواست پارسا اینکه محض به

 هب ازآینه حرف این ازگفتن وبعد بشیم باجناق قراره وپارسا من آخه داد جواب پویا چطورمگه؟:گفت کنجکاوی مادربا

 آروم.  بهم زده زل پارسا شدم متوجه که که رفتم می غره چشم بهش داشتم.کرد خبیثی ی وخنده کرد نگاه من

 ایینپ سرشوآورد کم یه که برچیدم لب کردم می نگاش همونطورکه ومنم برنداشت ازم چشم ولی کردم نگاش برگشتم

 !  رونگفتی خواستگاری جریان امروزبهم که ته تنبیه این:  صورتموگفت نزدیک

 موچش کردم جلوگیری حالم ازدگرگونی سختی به.پرید شدت به ورنگم ایستاد ازتپش قلبم کردم احساس آن یک

 .گرفتم ازپارسا

 گرفتی؟ تصمیم باشه،باالخره مبارک به به: مادرگفت

 .دم نمی تله به دم زودیا این به من نکن سفسطه بیخود پویا: وگفت کرد پویا به نگاهی ازآینه پویا

 بخندول نموند پنهان پارسا تیزبین ازچشمهای کشیدم که عمیقی نفس کردن روپیشکشم دنیا ثروتهای انگارتمام

 .......  به برسه چه نداشتم شوخیشم تحمل "اصال.  بود شده مرگم چه دونم نمی خودمم.  زد ای زیرکانه

 هترهب گرفتم روسفارشی گل این من جان پویا: وگفت شد مانع پارسا که داشت وشیرینی گل خرید قصد سرراه پویا

 چه اینها پذیرفتن با:پرسیدم کنجکاوی با آروم من!  کردی درحقم هم ای دیگه لطف کارت این با چون کنی قبول

  توبکنه؟ به تونه می لطفی

 ببینن من روتودست اینا اگه آخه:وگفت زد زل چشمام وبه کرد خم سرشومقداری نشنوه صداشوکسی اینکه برای

 تأثیرکالمش که شد دقیق صورتم توی کمی حرف این بعدازگفتن!  دارم خواستگاری قصد هم من کنن فکرمی

 .کرد صدایی بی خندۀ نشست ابروهام به که گذرایی اخم ازدیدن.رودریابه

 باشه ولی دونم رونمی طرفداریت دلیل بااینکه: وگفت خندید هم پویا. ننداز زمین رو پارسا روی پویا: گفتم پویا روبه

 !  بخرم تورومن خواستگاری وشیرینی گل اینکه شرط به کنم می فبول

 داد ویاپ دست روبه وشیرینی گل پارسا ماشین ازپارک بعد رسیدیم که دایی منزل به. رسید پایان به مورد دراین بحث

 یکیت صدای با.  عزیزم ماییم: مادرگفت کیه؟ پرسید که پیچید اف دراف ساحل صدای دقیقه ازچند بعد وزنگوفشردیم

 ی شوهنازوع با منم ، کنارایستادند "ترند مقدم خانمها "که اینکه گفتن با پویا سرشون پدرومادروپشت اول. دربازشد

 ...افتادن خنده هردوبه که عبورکردم خرامان ازجلوشون ساختگی
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 سراصل رفت پدریکسره معموله تعارفات وبدل ازرد بعد.  آوردین صفا: گفت می مرتب زندایی شدیم که واردسالن

 درجریان ها بچه ازطریق"قبال که هم شما.داریم نیتی ازاومدنمون ما واالخسروخان: گفت دایی وروبه مطلب

 .داریم منت دیده به هست وسخنی حرف اگه حاالم.قرارگرفتید

: توگف شد خیره بود زیرانداخته به سرشو که پویا به ای لحظه بعدش...  اختیارین صاحب شما ؟ حرفیه چه این:  دایی

 ! بده منو سؤال جواب تواول بدیم بهت جوابی ما ازاینکه قبل جان پویا

 .شنوید نمی ازمن غیرحقیقت چیزی باشید مطمئن بپرسید که هرچی: پویا

 ساغروانتخاب خاطردلسوزی به توکه اینه منظورم یعنی: داد ادامه وبعد! کنی؟ ساغرازدواج با خوای می چرا:  دایی

 !؟ که نکردی

 کنم؟ ساغردلسوزی برای باید چی برای من دایی خوام می معذرت: گفت متعجب پویا

 ! بدی نجات خواستگارش ساغرروازدست اینکه برای:  دایی

 اگرهم,  داشتم ساغرودوست دارم یاد به که اززمانی من جان دایی:گفت بود شده منظوردایی متوجه تازه که پویا

 اومد نمی ما خونۀ روزبه اگراون وشاید نبودم مطمئن اون ازطرف که بود خاطراین به روبروزندادم حاالچیزی تا دیدید

 یناناطم بهتون ولی باشه نداشته قصدازدواج که بود تازمانی این داشتم؛البته می نگه روسربسته موضوع این بازهم

  ازخواستگارهاش یکی اگربه که میدم

 عقب میدم قول من نباشید اگرراضی مختارید شما حاالهم کردم می روامتحان شانسم بازهم من داد می مثبت جواب

 وخالیر میدون زودی این به تونباید!  نه: گفت دستپاچگی ساغربا ناگهان رسید که سخنش اینجای به پویا...  نشینی

 !  کنی

 ونگلگ شدت به هاش گونه چون کارکرده چه شد متوجه انگارتازه.کردیم نگاه سمتش به ساغرهمگی صدای شنیدن با

 ! نکنم نشینی عقب میدم قول,  بگم خواستم می: گفت پویا که زیرانداخت وسرشوبه شد

 که داره رواینطوردوست کسی دخترم وقتی: وگفت پدرکرد روبه دایی.برخاست هوا به خنده شلیک ناگهان

 نیمک می قبول پسرنداشتمون عنوان روبه پویا ومادرش من ضمناً نه؟ بگم تونم می من کنه می دفاع آشکاراازحریمش

 .گوش به حلقه غالم نه

 تمداش اگرپسری که دونه می خدا:گفت بود کرده بغض که زندایی خانم؟ چیه نظرشما: وگفت کرد زندایی روبه سپس

 .نداشتم دوستش بیشترازپویا

 برخاستم ازاومن بعد گفت وتبریک وساغروبوسید برخاست ازجاش ازهمه قبل ساحل زدن کف به کردیم شروع همگی

 بشه متونصیب زیبایی به زنداداش بود غیرممکن,میگم تبریک باربهت دومین برای: وگفتم زیباشوبوسیدم وصورت

 .بودم شانس خوش مادرم مثل مورد ،دراین بشی غیرازداداشم کسی تونصیب وبذارم
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 .خوشحالم خیلی منم ممنونم: وگفت خندید ام ازگفته

 یرینیش انشاهلل:  وگفت کرد مکث کمی رسیدم که پارسا جلوی.کردم تعارف همه وبه روبازکردم شیرینی جعبۀ سپس

 .دخترعمو شماروبخوریم

 .ندارم شیرینی به احتیاجی من گفتم موذیگری با. نبود حواسش وکسی گفتگوبودن مشغول همه.  کردم نگاه اطراف به

 چطور؟:  وگفت برد ابروشوباال تای یک

 !زنه دلومی زیادیش دیگه شیرینم همینطوری خودم من آخه -

 !؟ "جدااااا:  وگفت خندید

 .بااجازتون بله -

 !!؟ باشی شیرین که معلوم ازکجا!رونچشیدیم شما که ما ولی:  وگفت کرد مکث کمی

 با داشت بود شده خیره همونطورکه.  میشه بلند دود داره م ازکله کردم می احساس ؟ کیه دیگه این...اوووفففف

 "عالف:  وگفت دستموگرفت برم تااومدم.کردم می خودمولعنت بودم زده که ای نپخته بخاطرحرف.خندید می بدجنسی

 !!! بعدی شیرینی تا روبده ها شیرینی ازاین دونه یه

 نمی اینطوری دیدم.بهم بود دوخته چشم لذت وبا کرد می تفریح داشت حسابی.میافتادم پس داشتم "رسما دیگه

 بتونم که بود محال دیگه کردم اینکارونمی اگه. باالبرد بالبخند ابروهاشو دوتا که کنارش نشستم پررویی نهایت شه؛با

 بهم یا دائم.خریدم جون به بارمتلکهاشو چند شب تا دادم خرج به که جسارتی این با البته!  کنم نگاه چشمهاش توی

 ...!!! عسل یا شیرین گفت می

 علی حضوربزرگترها گفتگوبا بقیۀ داشت تمایل چون نشد گفته رابطه دراین پدرحرفی درخواست به دیگه آخرشب تا

 ... کردند استقبال پیشنهاد نیزازاین بقیه ؛ بگیره وعزیزانجام آقاجون الخصوص

 .داشتم اضطراب خاطرمیترا به ازطرفی البته ، رفتم خواب به زایدالوصفی باآرامش اونشب

 رساپا. دویدم درحیاط سمت به بدم پاسخ اینکه بدون آیفون زنگ شنیدن با.خوردم وصبحونه زودتربیدارشدم صبح

  :وگفت زد لبخندی من دیدن با.بود انداخته یکی اون روی پاشو وی بود داده تکیه اتومبیلش به سینه به دست

 ؟ خانم سحرخیزشدی به به

 . بود خرد خیلی اعصابم یکساعتی فقط.خوابیدم حسابی دیشب آخه -

 بود؟ چی علتش: وگفت شد نمایان اش چهره روی آثارتعجب

  شه؟می خوب نظرت به,میتراست عمل خاطردلشورۀ به کالفگیم دلیل ولی بودم خوشحال خیلی پویا برای اینکه با -
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 هدار که سواربشی بهتره خداست؛حاال چیزدست همه:گفت کرد منوبازمی سمت درماشین اینکه ودرحین زد ی لبخند

 با ودب سیرپوشیده زرشکی تنگ پیراهن یه.نشست فرمون پشت ودورزد سوارشدم،درماشینوبست بالبخند. دیرمیشه

 النس میره انگارداره.رنگ نخودی کت یه با بود گذاشته نمایش به رونشو تراش خوش های عضله که راسته شلوارجین

 . مد

 ؟ ندیخ می چی به وگفت زد ضربه آروم م بینی نوک به انگشت با که بودم خیره بهش مدتی باشه حواسم اینکه بدون

 !؟ دارم انقدرخنده من یعنی

 المانت دکترسانتال یه میده کیییییییییفی چه که کردم فکرمی این به داشتم!  نه:  وگفتم شدم متوجه تازه

 ! وببنده بازکنه درماشینوبرات

 !!! خانم عسل نیستی هرکی که شما آخه:  وگفت زیرخنده زد

 کششششششمممممم خودمومی این ازدست خدااااااااااااا آآآآآییییییییییی

 موضوع توازکجا راستی:  وگفتم افتادم چیزی یه یاد یکدفعه که جوابشوبدم خواستم ومی بهم بود زده زل بالذت

  دونستی؟ رومی دیشب مهمونی

 ! دونستم می پیش هفتۀ ازیک من: وگفت کرد گذرایی نگاه

  گفت؟ تو به پویا مااومدش؟ خونۀ ساغربه که ازروزی یعنی: گفتم باحیرت

 کجا ماجرابه آخراین که فهمیدم هم موقع ازهمون و!  گفت بهم زد زنگ آخرشب ساحل!  نه: وگفت زد خبیثی لبخند

 !نیستن میل بی هم به وساغرنسبت پویا که دونستم می ضمناً,شه می ختم

 موقع االن.کنجکاویموبگیرم جلوی نتونستم ولی بگم چی دونستم نمی ازناراحتی هم وازطرفی بودم حیرتزده ازطرفی

 !گیرم حالشومی سرفرصت"قهرنیست؛بعدا

 بود؟ توگفته به پویاچیزی یعنی:  پرسیدم

 شما منزل به اومدنش با اون چون فهمید میشد راحتی به که ساغرم بودم؛درمورد زده حدس ازحالتهاش ولی!  نه: گفت

 نانیبااطمی وپویا میشد موضوع این متوجه نداشت دوستش پویا واگه روهوشیارکنه پویا غیرمستقیم خواسته درواقع

 ازش غیرمستقیم پویا که موقع همون نداشت عالقه پویا به اگه تراینکه وساده کرده روراحت خیالش داده بهش که

 ... ریخت می رو؛رودستش پاکی آب,کرد خواستگاری

 .اومد سراغم به دلشوره ودومرتبه رسیدیم بیمارستان به که بودم نشده خارج بهت هنوزازحالت

 ! میده حرص من به داره فقط نشسته.بده روانجام خطرناکی این به عمل خواد بشرمی انگاراین انگارنه

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر مریم|  دلواپسی های لحظه سایت نگاه دانلود
 

76 

 کمی دست هم پدرومادرش,بود پریده شدت به رنگش.میترا سراغ رفتم یکراست رسیدم که بخش داخل

 می مسئولیت احساس بهش نسبت چرا دونم نمی.  بدم نشون خودموخونسرد کردم وسعی جلورفتم.ازاونداشتند

 .کردم

 مقداراسترس یه فقط گذشته حرفها واین ازترس کارمن:وگفت کرد نگاهی ترسی؟ می نکنه,چیه: گفتم

 وبهسرش.میدم اطمینان بهت من بلده روخوب کارش من پسرعموی نباش نگران اصالً: وگفتم پیشونیشوبوسیدم.دارم

 .داد تکون تأئید نشانۀ

 ویپسرعم پارسا بودن فهمیده ازوقتی.کردیم الپرسیواحو سالم هم با.  اومدند اتاق به دونفرازپرستارها لحظه درهمین

 !!!!!!!؟ شدی من پارتی ناخواسته که شی ذلیل.  گرفتن می تحویلم همه خیلی منه

 خوبه؟ حالتون شما:پرسید پدرومادرمیترا روبه معموله وتعارفات ازسالم وبعد شد وارد لحظه همون پارسا

 . میخوام ازخداوبعدازشما رواول دخترم دکترمن داد ادامه دکتر،سپس آقای بگم چی:گفت باآهی پدرمیترا

 زد ش شونه به ودستی انداخت, شده تکیده کوتاهی درزمان بود مشخص کامالً که پدرمیترا چهرۀ به نگاهی پارسا

  یترام روبه وبعد.کنم کاری تونم می که خداست توانایی تکیه با من بخواید؛چون ازخدا روفقط فرزندتون شما:وگفت

  بتراشیم؟ موهاتوازته باید که میدونی: گفت

 . کاروکردم این هم قبالً دکترمن آقای: داد میتراپاسخ

 .فکرکنی سالمتیت به باید فقط توفعالً میشه بلند زود خیلی میدم قول بهت: گفت ظاهری خونسردی با پارسا

 .بیام من تا کنید وآمادشون عمل اتاق روببرید ایشون لطفاً: وگفت کرد پرستارها به ای اشاره وبعد

 تحمل تاب دیگه.شه می ویران زمین روی به وزیباش مشکی چطورموهای بودم وشاهد رفتم میترا برانکارد دنبال به

 ابراینبن بازه درنیمه شدم متوجه رسیدم درکه جلوی.افتادم راه پارسا اتاق سمت به بنابراین رونداشتم میترا نگاههای

 اصد دنبال وچشمهاموبه خورد گوشم به ای زمزمه ناگهان نبود کردم نگاه هرچی.شدم وارد آهسته دربزنم اینکه بدون

 کوچکی وقرآن نشسته سجاده یک برروی اتاق گوشۀ پارسا.  شدم میخکوب روبروم ی منظره ازدیدن.  دادم گردش

 سن اون با پسری چطورمیشه آخه.کنم هضمش تونستم نمی اصالً. ورازونیازبود قرائت ومشغول داشت دردست هم

 .روبارورکنه اینطوراعتقاداتش محیط ودراون بشه بشه آزادی مهد و سردنیا اون راهی کم وسال

 سمت وبه نشد من متوجه.شد خارج بعدازاتاق دقیقه وچند درایستادم وپشت شدم خارج ازاتاق منقلب باحالی

 کردم صداش که کرد آسانسورحرکت

 ......پارساااا

 اومده؟ پیش مشکلی تواینجایی؟: وگفت شد متعجب من بادیدن
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 . دارم سؤال یه فقط, نه که مشکل -

: فتگ نباشید خسته ازگفتن وبعد شد نزدیک ما به داروها فایل با پرستاری حین درهمین.میکنم گوش بپرس:  پارسا

: گفت ازهبند نگاهی شده بیمارنامبرده پروندۀ به اینکه بدون پارسا چیکارکنیم؟ رو وده دویست بیماراتاق دکترداروهای

 .تگرف فاصله ازما چشم گفتن پرستاربا.بره ازبین کل به اثرش تا کنید رومتوقف داروها مصرف ساعت دوازدهً فعال

  بود؟ چی سؤالت خب: گفت من روبه پارسا

  ؟ چیه شدنش افلیج علت بدونم خواد می دلم,بود میترا درمورد راستش: گفتم تردید کمی با

 هک وآزمایشاتی عکس ازنتیجۀ,میگیره صورت مغزش روی جراحی عمل: داد توضیح پارسا که هردوسوارآسانسورشدیم

 وهمین داره وجود مغزش داخل"میشد مشاهده سختی به طوریکه" زائده تکه یک شدم متوجه شده انجام روش

 . آورده وجود به بزرگی این به اختالل کوچک مسئلۀ

 .شدم جدا ازپارسا عمل دراتاق جلوی.  رفتیم سالن انتهای طرف به ، آسانسورایستاد

 داخل؟ نمیای تو: گفت

 . منومعذورکن؛تواناییشوندارم لطفاً نه:  گفتم حالی بی با

 .کردی روانتخاب رشته چرااین روحیه توبااین دونم نمی من: وگفت زد لبخندی

 وهم تو سعیتوبکن؛هم نهایت لطفاً, توهمکاربشم با اینکه برای:  گفتم بغض وبا شدم خیره وشفافش میشی چشمهای به

 ..دورشدم حیرتزدش چشمهای ازمقابل تلوتلوخوران باشی موفق وباگفتن سپارم می خدا میتراروبه

 که وگفتم گرفتم مادرتماس با.انجامید طول به ساعت دوازده میترا عمل.فهمیدم مونمی خود حال جراحی پایان تا

 فهاییازحر ولی بود روندیده هرگزمیترا بااینکه.بدم اطالع اوهم روبه نتیجه که مادرگفت,گفتم روکه وعلتش دیرمیرم

 .دونست روغمخوارمادراومی خودش ناخوداگاه بودم اوزده درمورد من که

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

 بودم داده دیوارتکیه روبه وسرم نشسته عمل اتاق جلوی صندلی روی.رسید پایان به انتظارکشنده این باالخره

 . رفتم خواب به کِی نفهمیدم وازخستگی

 ازجا ناگهان.دیدم خود رومقابل پارسا وخستۀ خندان چهرۀ...پریدم ازخواب م شونه روی به دستی کردن بااحساس

 چطوربود؟ عمل,شد چی: وگفتم پریدم

 .انتظارداشتم همونطورکه درست,عالی: وگفت زد ازرضایت حاکی لبخندی

 .جبرانه توغیرقابل لطف ممنونم؛این: وگفتم زد برق ازشادی چشمهام
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 .خدا لطف بگی بهتره!  نه من لطف: وگفت خندید

 افاتمک با که پدرومادرمیترا سراغ وبه دویدم ونمازخونه پایین طبقۀ سمت به تشکرمجدد با نشست دلم به سخنش

 دهش چی: وگفتند جلودویدند به سرعت به منودیدن هردوتا...دویدم برن استراحت برای بودم کرده راضیشون وسختی

  شد؟ تموم عمل,پرستار خانم

 به.االب برید تونید می بستریه ویژه مراقبتهای بخش توی میترا االنم آمیزبوده موفقیت عمل.شد تموم باالخره آره -

 ایه بنده ما وقت هیچ که برم قربونت خدایا:  گذاشت سجده وسربه زانوزد زمین روی خبرپدرمیترا این شنیدن محض

 وهشِک به زبان که ببخش منو برگردوندی؛خدایا روبهم م بچه که ممنونتم خدایا,کنی نمی روونه خالی رودست عاصی

 برداشت سرازسجده که وقتی.کردم غلط انداختم؛خداجونم راه به وچرا وچون کردم ناشکری که,بازکردم وگالیه

 همین برای بودم عمل این ی وواسطه باعث من چون.ازاونداشتم کمی دست خودم...بود شده خیس ازاشک صورتش

 . کردم می مسئولیت احساس

 ازدنیا حاضربودن زمانی یک شاید که بودن فرزندی تماشای مشغول شیشه ازپشت"یو, سی, آی"در بعد دقیقه ده

 ..نباشن وعذابش رنج کوچکترین شاهد ولی برن

 سریع اپارس که ببوسه خواست ومی روگرفت پارسا ودست جلو رفت پدرمیترا یکدفعه دنبالم توسالن اومد پارسا وقتی

 رههیچکا ما. کنید ازخداسپاسگذاری.واجبه ما گردن به بزرگترمایید؛احترامتون شما ، کاریه چه این:  وگفت شد مانع

 ...ایم

 وهرچهارتایی! کنید می منوشرمنده بدتردارید تعارفات این با شما: گفت پارسا که تشکرکردن انقدرازپارسا

 ...کرد نمی تهدیدش وخطری بود بخش رضایت میترا عمومی حال خوشبختانه.خندیدیم

 . شد راحت خیالم منم آره:گفتم.ام خسته خیلی من بریم؟ پروا: وگفت کرد من به نگاهی پارسا

 به.نبود بند پا روی ازخستگی پارسا.بود شب نیمه 1 حدود ساعت. افتادیم راه به بیمارستان پارکینگ سمت هردوبه

 سوئیچ : گفتم.  داد تکون سؤال عالمت معنی وسرشوبه برد باال ابروهاشو که جلوش دستموگرفتم رسیدیم که ماشین

!!! 

 !؟ چی برای سوئیچ:  پارسا

 ! جفتمون نجات برای -

 ؟ بیافته اتفاقی قراره مگه:  پارسا

 ؟ بدی کشتن جفتمونوبه که خوای نمی!  بله ؛ کنید رانندگی شما اگه -

 ؟ کنی رانندگی خوای تومی یعنی:  پارسا
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 .  بااجازتون البته -

 .سوئیچ اینم بفرما.شماست دست ماهم ی اجازه.خانم اختیارداری:  وگفت زد جونی بی لبخند

 .  باره می روت ازسرو داره خستگی پارسا:  وگفتم کردم نگاه صورتش به گرفتم ازش

 .. بریم بزن.کردم روتحمل فشارزیادی ، میگی راست:  پارسا

 تا ردمک سعی. برد خوابش که بود نگذشته دقیقه هنوزپنج.کردم حرکت ماشین کردن ازروشن وبعد نشستم رول پشت

 .کردم طی دقیقه وپنج روسی ای دقیقه بیست راه.بیدارنشه که برم آهسته میشه جاییکه

 همتوج"اصال زیاد ازخستگی.کردم وپدرپارک پویا ماشین وپشت حیاط توی ماشینوبردم آروم رسیدیم که منزل به

 دوست ی چهره این صاحب که دونست می خدا فقط.شدم خیره صورتش به کنم صداش اینکه بدون.رسیدیم که نشد

 تمکارداش بااین.کنم می نگاش حرکت بدون که میشه ای دقیقه ده دیدم اومدم که خودم به.عزیزبود چقدربرام داشتنی

 .کردم می چشمهامونوازش

 های عضله.چقدرسفته وای.  بازوش روی دستموگذاشتم آروم.نشد متوجه که بود خواب انقدرغرق کردم صداش

 .بود استایل خوش العاده فوق بدنش"کال. داشت انگیزی شگفت

 ابیبخو ماشین توی صبح تا خیالداری:  گفتم.چشمهاشوبازکرد آروم که دادم تکونش دوباره.بود شده چم امشب خدایا

 .پسرعمو

 !  شماست ی خونه که اینجا:  وگفت هوشیارشد دفعه ویه کرد نگاه اطراف به منگو گیج کمی

 .خودتونه ی خونه اختیاردارید: گفتم خندیدم

 !؟ منودزدیدی نکنه:  گفت خندید اونم

 ؟ کنی چیکارمی باشمت دزدیده اگه"مثال:  وگفتم دادم خودمومتفکرنشون

 .پذیرم بازمی آغوش با هیچی:  گفت.  کرده تعجب نپریدم بهش ازاینکه بود معلوم

 می خواب دارم کردم فکرمی.پروایی شدم مطمئن حاال آهان:  وگفت زیرخنده زد که رفتم بهش ای غره چشم چنان

 .بینم

 ! اینجایی امشب نیاد وچه بیاد خوشت چه دادم ادامه شدن پیاده ودرحین شو پیاده " لطفا:  گفتم

 نداره نامکا:  وگفتم کردم نگاش کمی عقب برگشتم ، ایستادم.خونه میرم.شم نمی مزاحم:  وگفت افتاد براه دنبالم به

 . بری بذارم

 ؟ میشه چی مگه چی؟ برای:  گفت تعجب با
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 . خوابی توهنوزگیج -

 .نیست زیادی راه خونه تا"ضمنا.دارم عادت داری زنده شب به من دیگه نه:  پارسا

 ! نکن بحث من با کنم می خواهش پارسا -

 .برم خوابن؛بهتره وبقیه دیروقته االن.کنم نمی بحث:  پارسا

 .میاد سرت بالیی یه میشه چپ وماشین بره می خوابت نکرده خدای.بذارم نداره امکان -

 کم یه.بودیم درایستاده جلوی تراس روی.سالن ورودی جلوی بودیم رسیده.کرد نگاه توچشمام برگشت دفعه یه

 توگرسنت:  گفتم کنم حرفوعوض اینکه وبرای انداختم سرموپایین. فهمیدم نگاشومی معنی خوب.شدم دستپاچه

 .نیست

 .نیازدارم خواب به فقط نه:  گفت خیره نگاه باهمون

 ازپله آروم.بودن خواب همه"ظاهرا.اومد سرمن پشت آهسته سالن داخل به افتادم وجلوترازاوراه زدم لبخند روش به

 باسل برات پویا ازکمد االن صبرکن گفتم رسیدیم که باال ی طبقه به.کشیدم خودم دنبال به واوروهم باال رفتم ها

 .میارم راحتی

 .راحتم باهمینا.  نیست نیازی:  گفت آهسته درجوابم ازمن تقلید به

 .میارم لباس برات االن ؛ من اتاق بروتوی.خوابید لباسا این با میشه میگی؟مگه چی -

 !توبخوابم؟ اتاق توی:  پارسا

 . آره خب -

 ؟ پس چی خودت آخه ولی:  پارسا

 .خوابم می پایین اتاق میرم.  نباش من تونگران -

 .بخواب خودت اتاق توی توهمینجا.پایین اتاق میرم کاریه؟من چه خب:  پارسا

 .کنی می وحشت بری واگه شده انباری مثل پایین اتاق -

 .بخوابم پویا اتاق بذارتوی پس خب: پارسا

 .که ششناسی می!میاره سرت بالیی یه بینتت می میشه پا شب نصفه وقت تواینجایی؛یه خبرنداره اونکه.میگی چی -
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 شمیی رکابی یه با آدیداس شلوارک یه سروصدا وبدون وباهزاربدبختی شدم پویا اتاق وارد آروم حرف این ازگفتن بعد

 بش وگفتم دستش رودادم لباسها.کرد می نگاه ساعتش به وداشت بود درایستاده پشت.اومدم وبیرون درآوردم رنگ

 .بخیر

 .بشی تواذیت نیستم راضی "واقعا من پروا گفت آروم

 ... ودروبستم بخیرگفتم شب.  بود پویا کناراتاق که اتاقم سمت به دادم هلش ازپشت

 نرفته وامخ می معذرت: گفتم دروبازکرد بالفاصله.دراتاقودرزدم پشت رفتم دوباره.لباساموبرنداشتم که افتاد یادم تازه

 . شدم مزاحمت

 ؟ شده چیزی:  پارسا

 .بردارم رفت لباسهامویادم راستش نه -

 .شدم مزاحمت که باشم شرمنده باید من.نداره اشکالی:  پارسا

 !پسرعمو باشی تعارفی نمیاد بهت: گفتم زدم بازوش به آروم شدم می رد ازکنارش درحالیکه

 !دخترعمو لطفی کم من به نسبت توهمیشه:  وگفت زد لبخندی

 ...سرمایید تاج اختیاردارید؛شما -

 !؟ واقعا:  وگفت باال داد ابروشو تای یه

 .نکنی غریبی احساس اینوگفتم!  بابا نه:  وگفتم کردم خبیثی خنده

 .نکنم جروبحث باهاش زیاد دادم وترجیح رفت توهم حسابی اخمهاش

 . انداخت تخت خودشوروی قیافه باهمون

 یم حس سرم نگاهشوازپشت سنگینیه مدت درتمام.راحتیموبرداشتم ولباسهای ودرشوبازکردم رفتم کمد سمت به

 بخیر شب:  گفتم آروم طرفش برگشتم.کردم

 !؟ خوابی نمی جا همین چرا:  گفت خندید

 ؟ چیه منظورت:  گفتم بااخم

 هردوروی"تخت؛یااصال توروی بخوابم زمین روی تونم می ندارم؛من منظورخاصی:  زیرسرشووگفت دستشوگذاشت یه

 !! بخوابیم تخت

 ...دکتر بینب گفتم گرفتم سمتش وانگشتموبه رفتم سمتش به عصبانیت با.شد می بلند دود داشت دیگه م ازکله خدایا
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 نیستم؛ازقحطی دخترندیده نکن؛من شلوغش کنم می خواهش:  وگفت گرفت روهوا دستمو نشست تخت روی دفعه یه

 ... دونی چیزوتونمی یه فقط نیومدم هم

 خوابیدی می من بغل توی برسه تاعقلت "توتقریبا:  گفت دخترکشش لبخند بااون ؟ دونم نمی چیو:  گفتم اخم باهمون

! 

 !؟ چیه منظورت -

 .بپرس ازپویا "اصال یا جون عمو یا ازخاله کنی باورنمی اگه:  پارسا

 توی کوچولوشو وویترین رفت بود آورده برام که عروسکی سمت وبه شد بلند تخت ازروی که کردم نگاش وواج هاج

 .شده قشنگ:  وگفت شد خیره وبهش گرفت دست

 خیلی.مگرفت تاحاال که بود ای هدیه قشنگترین ممنونم.پویاست ی ایده:  وگفتم زدم لبخند ناخوداگاه رفتم طرفش به

 دارم دوستش

 :  فتگ طوالنی "نسبتا ازمکثی بعد کرد می نگام خاصی حالت با.برگردوند سمتم وسرشوبه گذاشت وسرجاش عروسک

 . نداری ازعروسک کمی دست توخودتم

 فقط داشتم دوست هم ازطرفی فرارکنم خواستم می ازطرفی.بود اومده روزم به چه دونم نمی.بود شده بم صداش

  و روموبرگردوندم.دادم می جفتمون کاردست موندم می دیگه لحظه چند اگه.کنم نگاش

 .دروبستم وآروم شدم خارج ازاتاق

 مهمادرازنی صدای با که بود نبرده هنوزخوابم.درازکشیدم مبل روی سالن وتوی پتوبرداشتم ویه اومدم پایین ها ازپله

 . پریدم خواب های

 ؟ خوابیدی چرااینجا ؟ اومدی توکی پروا وا: مادر

 .کردم وسالم مبل روی نشستم شدم پا حالی بی با. کشیدم ای خمیازه

  ؟ رفت چطورپیش عملش ؟ شد چی میترا بگوببینم. سالم علیک: مادر

 های پنجه قربون الهی.خداروشکر وگفت کشید راحتی نفس.  کردم مادرتعریف روبرای ماجرا وتمام زدم لبخندی

 ! میده شفا که برم عزیزدلم

 ؟ اونوقت کیه عزیزدل ازاین منظورتون ببخشید:  وگفتم باال ابروهامودادم

 . پارسامومیگم: مادر
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 معزیزوببری فردا وپدرقراره من راستی:  گفت اتاق سمت به رفتن ودرحین برخاست مبل ازروی حرف این بعدازگفتن

 ! کنه می ضعف م نره،بچه صبحانه بدون پارسا باشه دکترش؛حواست پیش

 کنن یجانفشان براشون کساییکه هستن زیاد بیمارستان توی.تونوبخورید بچه ی غصه خواد نمی شما:  گفتم حرص با

 ! داره خود جای دیگه که صبحانه

 .باشه حواست درهرصورت:مادر

 (OFF)آفم منم.باشه راحت خیالتون ظهراینجاست تا.داره عمل یک ساعت فردا -

 .بیمارستان سرمیرم یه بخاطرمیترا فردا ولی

 ...فرورفتم عمیقی خواب به زود وخیلی ولوشدم مبل روی.  نشنیدم پاسخی ودیگه رفت اتاق وبه گفت ای مادرباشه

 ودمب صبحانه کردن دم مشغول.بودم سرحال حسابی.کردم سرووضعمومرتب کم ویه گرفتم حسابی دوش یه زود صبح

 یه با شبها داره عادت همیشه پویا.زیرخنده زدم دیدم ایکه ازصحنه. دویدم باال ی طبقه وهواربه داد صدای با که

 .بخوابه برهنه ی وباالتنه شلوارک

 بود ردهک وصداشونازک بود داشته نگه دستش با بود کشیده ش سینه باالی وپتوروتا تخت روی بود چهارزانونشسته

 خودشم ی توخونه آدم.کنه می غلطی چه من لندهورتواتاق ی مرتیکه این ؛ کن کمکم خدا ای: کشید می جیغ

 جواب.کنم غلطی چه شد؟حاال توسرم خاکی چه دیدی.آبروشدم بی دیدی جون خدا وااااااای!نداره امنیت احساس

 !!؟ چی ای خورده دست بگه اگه! بدم ساغروچی

 ؟ مگه شده چی گفتم خندیدم می همونطورکه

 بود کشیده پتوروازروم ؛ تواتاقم بود اومده تشن غول این:  وگفت کرد اشاره پارسا وبه کرد نازک چشمی پشت

 !! کنه خطا ازپا دست نذاشتم فهمیدم زود پیشم؛که بخوابه خواست کنارومی

 . خنده می داره پویا به زده زل وایساده سینه به دست پارسا دیدم کردم اتاقونگاه چپ سمت برگشتم

 .درآورد بازی وکولی بیدارشد دفعه یه که کنم بیدارش خواستم می ؟ کنه می آبروریزیی چه بینی می پروا:  گفت

 هند جلوی ودستشوگذاشت پیشش خوابید وخودشم تخت روی داد هلش رفت پویا تخت بطرف حرف این ازگفتن بعد

 .کردم ت خفه بزنی جیک:  وگفت پویا

 ؟ دیگه اینطوریه..إإإإإإإإ: وگفت زد زوردستشوپس به هم پویا

 .همینطوره بله گفت پارسا

 ! گرفتن کشتی هم با کردن شروع بچگی عادت روشوبه پرید پویا دفعه یه
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 فسن وجود باتمام.بود روگرفته پارسا بدن بوی رختخوابم.درازکشیدم تختم روی.رفتم اتاقم وبه شدم خارج خنده با

 خوبی احساس.داد دست بهم خوشی حال.بودم شده مست مست.فرستادم هام ریه وعطرشوبه کشیدم عمیق

 تل یهو پوشیدم رنگ طالیی تنگ شلوار بایه جذب آلبالویی شرت تی یه ازکمدم ورفتم شدم بلند تخت ازروی.داشتم

 .زدم موهام به هم طالیی پهن

 ظاهرشد؛ جلوم بود انداخته دورگردنش حوله یه با گردوندم؛پویا چشم..شدم خارج ازاتاق

 ؟ کجاست پارسا:  پرسیدم

 .بیام بزنم آب سروصورتم به منم روبده پارسا ی بروصبحونه.  پایین رفتش:  پویا

 ....رفتم پایین ها وازپله گفتم ای باشه

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

 ات سرشوبرگردوند.بود دستش توی ی مجله زدن ورق ومشغول بود نشسته سالن توی پارسا رفتم پایین ها ازپله

 پا این یکم.بود کرده م دستپاچه حسابی ودقیقش خیره نگاه.کرد براندازم پایین تا بارازباال دوسه افتاد من به چشمش

 و کردم پا اون

 ؟ اینجا بیارم یا بخوری صبحونه آشپزخونه توی میای: گفتم

 شد آشپزخونه وارد. افتاد راه من دنبال به...آشپزخونه توی میام نکش زحمت نه:  گفت مبل ازروی برخاستن درحال

 کنم؟ درست برات خوری نیمرومی: گفتم جلوش گذاشتم ریختم چای میزنشست؛براش وپشت

 "ضمنا شنیدم دستپختتوخیلی تعریف ناهاراینجام،آخه من بااجازتون چون فکرناهارباشی به بهتره ؛ نه:  گفت خنده با

 . شکموئم هم خیلی

 ! خرشدم چشم باشه:  گفتم کردم نازنگاش با

 یه انبیمارست میرم مونم نمی کنی فکرمی تواینطوری اگه باشه ؟ حرفیه چه این خانم:  وگفت کرد نگام شیفتگی با

 .خورم می چیزی

 .میدم بهت قهرکنی؛ناهارم خواد نمی حاال خب:  وگفتم شدم شرمنده بودم زده که ازحرفی

 .کرد می نگاه میزبودم چیدن درحال منکه به داشت لبخند همون با بگه چیزی اینکه بدون

 یختهر خودشواینطوری, خب میوفتن پس ضعیفه قلبشون مردم گه نمی ایشششش.بود تنش پویا هنوزکاوروشلوارک

 !!! بیرون

 ؟ یعنی میشه خوب میترا...  پارسا:  گفتم ومن من با
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 پس رسی نمی جایی به فکروخیالها بااین بیرون بیا ازفکرمیترا کنم می خواهش پروا:  وگفت داد سرشوتکون

 ...نکن مشغول فکرتوالکی

 !؟ چیه موضوع!  نکنه کی:  وگفت آشپزخونه وارد پویا لحظه همون

 تاحاال؟ بودی کجا گفت رفت پویا به غره وچشم خندشوگرفت زورجلوی به پارسا

 .رفتم پدرکلنجارمی دوست خانم اسدی خانم با تلفنی داشتم:  پویا

 دامها پارسا وروبه نبود حواسش"انگاراصال ولی نده ادامه که کردم می اشاره پویا وابروبه چشم وبا پرید رنگم یکدفعه

 پیشونیش زمین خورد انداختم پا جفت براش بارمن یه کردیم؟همونکه می بازی بودیم بچه ویادته سیروس:  داد

  شکست؟

 . مونده پیشونیش روی هنوز ها بخیه جای:  وگفت زیرخنده زد بعد

  حاالچی خب ازعموخوردی، هم کتکی چه.یادمه آره:  گفت خندید می که هم پارسا

 افتادی؟ سیروس یاد که شد

 ردمک می حس چرا دونم نمی.نبود انگارتوباغ ولی نده وادامه دهنشوببنده پویا که میزدم بال بال طرف ازاین داشتم من

 اومدن پیش دوهفته آخه: داد وادامه کرد نگام خاصی حالت یه با لحظه یک برای چون رومیگه قضیه داره"عمدا

 ...پروا خواستگاری

 من هب بود شده منقبض صورتش های وعضله بود پریده شدت به رنگش پارسا سمت برگشتم آن یه.بود بازمونده دهنم

 هب وموشکافانه جدی خیلی دیدم کردم نگاه پویا به.بدتربود وروزخودم حال.کرد نمی حرکتی وکوچکترین بود زده زل

 .گه نمی وچیزی شده خیره پارسا

 .بود اومده بوجود سنگینی فضای ولی نشد هم ثانیه شایدبیست وضعیت این تمام

 گفتی؟ جوابموبهشون:  وگفتم دادم دهانموقورت آب

:  گفتم اباب آره:  گفت بلندی"نسبتا صدای با پویا که دربود نزدیک صبحانه بابت ممنون:  وگفت شد بلند ازجاش پارسا

 ...بده پدرومادروخودت جواب ولی!  کردی نامزد

 ... تنشس لبهاش روی وسینامحس ولبخند کرد نگاه چشمهام به برگشت بود کرده مکث درآشپزخونه جلوی که پارسا

 .بود رسیده ازراه دلم مهمون آخه.کنم درست خوشمزه غذای یه گرفتم تصمیم.کشیدم راحتی نفس

 بریم که کردم می آماده سریع باید چون,بودم آشپزخونه ناهارتوی موقع تا منم.رفت اتاقش به پویا همراه به پارسا

 .بیمارستان
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 !واردشو شکمش ازراه بیاری مردوبدست یه دل خوای می گفتن ازقدیم.کنم درست استیک گرفتم تصمیم

 .بود داشتم احتیاج هرچی بود کرده خرید مادرتازه شکرخدا

 یه.پخت گذاشتم کردم چاشنیش نمک وفقط وآب کوچیک قابلمه توی ریختم سبزش پوست با فرنگی نخود تا چند

 .پز نیم ی ریزدرسته قارچ مقداری با شد آب ش یخ کمی گذاشتم. فریزرداشتیم داخل پخته مقدارذرت

 وبا مبرداشت ای تیکه گوشت بعد.پزکردم آب وباپوست تمیزشستم کردم ریزجدا تا چند ها زمینی سیب توی گشتم

 درست ساالد بپزه غذاها تا.فرگذاشتم توی بودم کرده آماده که ای دیگه ای دلمه وفلفل ها زمینی سیب

 چند توش,برداشتم بزرگ "ونسبتا چینی بشقابهای.بود شده ونرم ترد حسابی گوشتش.فردرآوردم غذاروازتوی.کردم

 بودم تهپخ پوست با که فرنگیهایی نخود ش گوشه یک جعفری روی وگوشتوگذاشتم گذاشتم ساقه با جعفری شاخه تا

 ایه زمینی سیب وبغلشم کردم وآبلیمومخلوط نمک روبا پخته وذرت روقارچ بشقاب ی دیگه ی ؛گوشه چیدم هم بغل

 هضعف دل که خودم,بود شده چیزی عجب. ای دلمه خیارشوروفلفل هم تیکه وچند گذاشتم بودم کنده پوست ریزوکه

 روی دوتایی.بازبود پویا دراتاق باال رفتم ها میزوازپله روی چیدم خردل سس هم وکمی ونوشابه ساالد.بودم گرفته

 این پروا:  گفت افتاد من به چشمش تا پویا.کردن می نگاه بود جلوشون که آلبومی وبه بودن نشسته زمین

 وندبیرستاننش اول دوران مال عکس. گرفتم عکسوازدستش رفتم.بود معلوم لباشون هنوزروی آثارخنده,عکسوببین

 هیچکس که انقدرالغربودن.بودن گرفته عکس تنیس زمین توی بودن پوشیده ورزشی ولباس شورت دوتایی.بود

 مو هقیاف.بشه ودخترکش وورزیده استایل خوش هیکلهای این به تبدیل یکروزی استخونی اندامهای این کرد باورنمی

 .بودید چقدرالغروزشت أیییییییی: گفتم کردم جمع

 هک منوزیرنظرداشت مدت درتمام پارسا.شدیم خوشگل االن یعنی.امیدوارکنندست جمله این:  گفت پارسا روبه پویا

 ازاین سیخ ها نه کباب سیخ البته!  میرن راه دارن سیخ دوتا کرد فکرمی دید دوتاروازدورمی ما هرکی:داد ادامه پویا

 ...نازکا

 .خندیدیم بلند باصدای هرسه ازتشبیهش

 ...پایین بیاید نشده سرد تا میزوچیدم.ست ناهارآماده:  گفتم

 دامها پارسا روبه بعد.  کردی چه آبجی:  گفت پویا.زد برق چشمهاشون میزافتاد به وچشمشون شدن آشپزخونه وارد تا

 ...وقت هیچ کنه نمی کارا ازاین ما برای!  ها افتخارتوئه میزبه این داداش:  داد

 باید اول غذا گفتن برانگیزه؛ازقدیم اشتها خیلی که قیافش:  وگفت انداخت غذاش ظرف به نگاهی پارسا

 میزپا کردن جمع موقع.کردن می چه وچه به به داءم هردو.خوردیم غذامونو باخنده هرسه.شکمو بعد چشموسیرکنه

 .کردن کمکم ظرفها میزوشستن کردن جمع توی شدن

 آماده پروا:  گفت پارسا که بود 11حدود ساعت.بودم سرگذاشته روپشت شیرینی وروز شب.بودم خوشحال خیلی

 .شوبریم
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: فتگ بود کرده کلفت"عمدا صداییکه وبا باالبرد داشت جا ابروشوتااونجاییکه تای ویه گرفت عصبانی ژست پویا

 بری؟ می روکووجا ما ؛آبجیه نفهمیدم

 ! فوفول بچه برومشقاتوبنویس,تونیومده به فضولیها این:  وگفت خندید هم پارسا

 . شدم خارج ازمنزل پارسا همراه وبه شدم آماده سریع... زیرخنده زدیم تایی سه

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

 طبق.شد موکول بعد ماه چند به عروسی جشن...کردن عقد هم وساغربا پویا مدت دراین.اونروزگذشت ازتاریخ ماه یک

 مین دیگه بیماریهای برخالف میشد؛بدبختانه وحشتناکی دچاردردهای.انگیزبود رقت میترا وضعیت پارسا گفتۀ

 ردد این:  بود گفته درجوابم..بکنه کاری براش کردم خواهش ازپارسا چندبار. کنیم تزریق مسکن داروی تونستیم

 نکرد فعالیت به وشروع میدن نشون واکنش پا عصبهای که اینه ی نشونه این! یمنه خوش ولی آزاردهندست درسته

 ...مضروخطرناکه العاده فوق میترا برای واین میشه حس بی اندامها کنیم تزریق مسکن اگه

 هیچکس به روهم سرش پانسمان.شد نمی ودیده شد می پانسمان سرش ولی بود دراومده میترا موهای ریشه کمی

 .داد نمی تعویض ی اجازه جزمن

 حاضرمی میترا دراتاق وهرروزخودش آورد وباالسرش پزشک بهترین وپارسا شد شروع هم فیزیوتراپی جلسات کم کم

 یا کوتاهی کوچکترین جرأت وهیچکس بود زیرنظرپارسا "مستقیما شد می میتراانجام برای که اقداماتی تمام.شد

 .نداشت

 اومد نزدم هب دکترشایان که ناهاربودیم صرف مشغول لیال با.وزید می خنکی ونسیم بود تابستون آفتابی ازروزهای یکی

 .کنم صحبت باهاتون خصوصی خواستم می بدید اگراجازه کاویان خانم: وگفت

 .بزنیدرو حرفتون راحت تونید می نیستن غریبه ایشون: وگفتم شدم مانعش بره خواست می وتا وبرداشت ظرفش لیال

 .بشم امرخیرمزاحمتون برای پدرومادرم؛ با دارم قصد بدید اگراجازه: وگفت کرد ومِن مِن کمی

 .دادم می فیصله جا روهمین قضیه باید.بودیم متحیرشده ازصراحتش لیال وهم من هم

 : گفت که اومد پارسا صدای اتاق ورودی ازجلوی بگم چیزی بازکردم دهان تا

 !!!!!!!کرده؟؟ نامزد کاویان خانم دونید نمی شما دکترمگه

 !؟ سروصدا چطورانقدربی:  وگفت کرد نگاه بود زده خشکم که من به پریده رنگ با دکترشایان

 !!کنن؟ اعالم کریدوربیمارستان بیلبورد توی مگه قراره:  گفت پارسا بزنم حرف اومدم تا

 . شد خارج ازاتاق سالنه سالنه بزنه حرف ای کلمه اینکه بدون رفت وا یخ مثل دکترشایان بیچاره

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر مریم|  دلواپسی های لحظه سایت نگاه دانلود
 

88 

 .رفت سرش وپشت کرد نگام چپ چپ هم پارسا

 ؟ درجریانه چیزی توودکترکاویان بین پروا:  گفت شک با لیال که بگم چی بودم مونده وواج هاج

 چطور؟ نه گفتم...کردم تعجب

 ؟ نگفت بهت هیچی هم رفتنی دیدی, بود عصبی فرم بد آخه:  متفکرگفت ی قیافه با لیال

 ! نترس درمیاره رفتنی تالفیشوخونه نیست مهم:  گفتم

 پدرومادرنداری؟ ؟ نداری توخانواده مگه:  هوا رفت دادش دفعه یه شدم سوارماشین تا بودم زدم حدس همونطورکه

 ؟ کنه می خواستگاری بیمارستان توی میده اجازه خودش به مرتیکه این که بزرگترنداری

 به نسبت داد می نشون این انقدرعصبانیه دیدم می رفت می ضعف دلم ته ولی دلخوربودم کمی وهوارش ازداد اینکه با

 .نیست اهمیت بی من

 هاجاز داشت بیچاره تازه:دادم وادامه زدم ملیحی لبخند بعد...بپرس بروازخودش چه من به خب:  گفتم کردم لباموجمع

 ...خونمون بیان پدرومادرش با گرفت می

 ورخوندهک:  گفت آروم زیرلب سپس..کنه شرشوکم که گفتم چیزی یه ولی,نیومده انگاربدتم:  گفت بازم نیش دیدن با

 . ببینه خواب توی اینکه مگه

 .همینوبگم داشتم قصد خودمم دادی زحمت خودت به خود بی:  گفتم

 ... کنیم صحبت باهم درموردش "بعدا باشه یادم:  وگفت نشست لبش روی لبخندی ناخوداگاه

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

 م بعدش.بودم شده راحت ازشردکترشایان ازاینکه اول.نبودم بند پا روی ازخوشحالی رسیدم که منزل به

 .میرفت مالش دلم میوفتادم عصبانیش ی چهره یاد.بخاطرپارسا

 پویا.بود نمونده چیزی شام تا.بود شده خواهرنداشتم ومثل داشتم دوستش خیلی.دراومد ازتنم ساغرخستگی دیدن با

 رفتم اتاقم به خواب هنگام.بزنیم گپ کلی خوگلش نامزد با که بود غنیمت من برای واین بود رفته بیرون کاری برای

 به چای سینی یک ساغروبا که ودرروبازکردم برخاستم ازجام خورد دراتاق به ای ضربه که درازکشیدم تخت وروی

 چه این دونم نمی: گفتم چای صرف درحین. نشستیم زمین روی تایی وسه درکناررفتم ازجلوی دیدم پویا همراه

 هست چینی المثل ضرب ؛یه میگی راست: گفت پویا!  کمه چیزبدنمون انگاریه نخوریم چای اگه ایرانیها ما که حکمتیه

 ! "اس دیگه چیز یه چایی" میگه که

 ایینروببرپ سینی لطفاً خان پویا:گفتم...دوستان خیر به شب:وگفت برخاست ازجاش پویا که زیرخنده وساغرزدیم من

 .روبشور ها وفنجون
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 ! گفتن مردی, گفتن زنی ؟ چی یعنی: گفت کشید می خمیازه که پویا

 .ببرپایین خوش زبون با,نکن سفسطه خودی بی پویا: ساغرگفت

 گه می که هست چینی المثل ضرب یه: وگفت کرد نگاه خندیدیم ومی بودیم نشسته اتاق کف که دوتا ما به کمی پویا

 "زندگی اون به شاشید باید دیگه کردن یکی به دست هم با زن دوتا وقتی"

 .ازخنده وساغرمنفجرشدیم من که حرفوزد این ای قیافه چنان با

 کرد ینچ نچ بعد... باشید شده سوسک هرجفتتون بیدارمیشم که صبح امیدوارم: وگفت کرد نگاه جفتمون به چپ چپ

 . قدیم زنای زنم:  وگفت

 .ای خسته توبروبخواب.برم می من:  وگفت کرد پویا به ای شیفته ساغرنگاه

 !!!؟؟؟ بخوابم برم:  گفت پویا

 بیداربمونی؟ قراره مگه,دیگه آره خب: ساغر

 ؟ نمیای تومگه:  پویا

 ! بخوابم پروا پیش خوام می من نه: ساغر

 .نخوابم تنهایی که گرفتم زن..نشد دِ:  کردوگفت قفل توهم ودستاشو تخت ی لبه نشست پویا

 بهرو پویا.کردیم عادت وکارهاش حرفها این به ما دونست نمی.بود انداخته وسرشوپایین بود شده سرخ شدت ساغربه

 گفتم بشه راحت اومده ازجوبوجود کم ساغریه اینکه وبرای رفتم غره چشم بهش خندید وآروم کرد ساغراشاره به من

: 

 ؟ خوابیدی می کی پیش حاال تا بفرمایید پس

 رفتم می بعد دیدم ترسناک خواب یعنی که کشیدم می جیغ خواب توی الکی بودم بچه یادته:  داد جواب خنده با

 لنگات گنده خرس:  گفت می همش.بود پدردیدنی ی قیافه...میداد کیییییفی چه که آخ.شدم پدرومادرمی آویزون

 خوابی؟ می دوتا ما وسط ومیای ترسی می کشی نمی خجالت شده من هیکل ی اندازه

 . بود نمونده اثری پیش لحظه چند وازشرم ازخنده بود کرده غش ساغرکه

 ! آوره خجالت پویا"واقعا:  گفتم باخنده منم

 ! من نه بکشه وپدرباید خجالت:  پویا

 ؟ کرده خطایی چه بیچاره مگه چی برای-
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 پس زنگوله برامون داشت خودش حال به کردم ولش مدت یه.رفت پیشویادت دوماه یکی همین زود چه:  پویا

 !!! مینداخت

 ؟ چیه موضوع:  وگفت کرد نگاه من به پرازسؤال چشمهای ساغربا

 اشکش ازخنده دیگه رسیدم ش سروکله توی میزد پویا که اونجایی به.کردم تعریف روبراش ماجرا تمام منم

 ... بدجنسی خیلی:  گفت پویا روبه...بود سراریزشده

  خوابی؟ می کجا توباالخره: گفتم برداشتم زمین روازروی سینی

 .تو پیش جا همین بدی اجازه اگه: گفت

 ریب بهتره!  دم نمی اجازه:  گفنم پویا دست به سپردم کردم بلندش ساغروگرفتم دست که کرد اشاره بهم آروم پویا

 .کنه تالفی داداشم شد منکه نوبت خواد نمی دلم نامزدت؛هیچ پیش

. ردب خودش وبا ساغروکشید ودست زد چشمک بهم آروم پویا.گذروندن می هم شبوبا که باربود اولین,ساغرپرید رنگ

 ...پایین وبردم روبرداشتم فنجونا سینی منم

 خوابید؟ ؟ ساغرکجاست:  وگفت شد آشپزخونه مادروارد که شستم رومی فنجونها داشتم

 .ردمک مادرتعریف جریانوبرای بعد. بود پریده جوری بد رنگش! خوبه نیوفته پس ؛طفلی خودش پیش بردش پویا آره -

 .رو طفلی نکنه اذیتش کنه خدا:  گفت خنده با

 .خورید می چای پرسیدم.کناربیان هم با زود دیریا باید که باالخره,نباشید نگران شما -

 .نمیاد بدم.  ممنون:مادر

 .مادر روبروی صندلی روی نشستم وخودمم جلوش روگذاشتم چای فنجون

  ؟ چطوره میونت پارسا با: مادر

 . کنید برداشت بد ازحرفام ترسم می ولی بگم روبهتون موضوعی یه خوام می مامان:  وگفتم کردم دس دس کمی

 .بکنم ناجوردرموردت فکرای محال.شناسم می دخترموبهترازخودش باش؛من راحت عزیزم: مادر

 ؟ یادتونه خوابید اینجا پارسا که شب اون -

 چطورمگه؟ عزیزم آره:مادر

 ؟ بود چی منظورش دونم نمی خوابیدی؛من می من بغل توی ش همه بودی توبچه:  گفت بهم اونشب پارسا راستش -

 ...خرابه خیلی فکرم بپاشه؟ دون وسیله این به خواسته ومی کرده فکرغلطی من درمورد نکنه
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 ! نرفته هنوزیادش,پسریه عجب:  وگفت زیرخنده زد دفعه ویه کرد نگاه چشمهام مادربه

 !؟ مامان چیه موضوع:  گفتم تردید با

 وپدرت من بعد یکماه ودرست کردن نامزد ت عمووخاله اول که کردم تعریف برات:  وگفت ازچایشوخورد ای مادرجرعه

 پویا.برگذارکرد شب یک هردوروتوی عروسی آقاجون برادردراومدیم دوتا همسریه دوتاخواهربه چون.شدیم نامزد

 .اومدن دنیا به روزازهم 12 ی فاصله به هم وپارسا

 ای گوشه وهرکدوم کردیم می زندگی آقاجون باغ توی عموت ی وخانواده ما زمان اون.بودن ساله شش وپویا پارسا

 !میاد؟ ی ک پس پروا خاله:  گفت مقدمه وبی ما ی خونه اومد روزپارسا یه.داشتیم مستقلی زندگیه ازباغ

 بچه منم کنه فکرمی پارسا"روبارداربود درسا" بارداره ت خاله چون کردم فکرمی اوایل.بودم شده زده شک راستش

 بیارم؟ نی نی قراره من گفته کی:  گفتم.دارم

 .آوردی قشنگ نی نی دونه یه دیدم خواب من:  گفت بچگانه لحن باهمون

 مثبت تستم جواب تعجب دکترودرکمال پیش رفتم.شد شروع هام تهوع حالت روزدیگه 9 سه.دادم نمی اهمیت زیاد

 . نظردکتربودم تحت من درحالیکه.بود

 نیومد؟ پروا خاله:گفت می هرروزمیومد بود شده این کارپارسا خالصه

 .گرفتیم پروا اسم توبه شناسنامه اظهارنظرکسی بدون اومدی دنیا به توکه خالصه

 .رفت نمی دید تورونمی وتا ما ی خونه میومد یکراست هرروزازمدرسه پارسا

 پیش مکنی ساکتت تونستیم نمی طریقی هیچ به کردی می گریه ودائم کردی شدیدی تب زدی واکسن که باری اولین

 پارسا نکهای تا.نبود ساخته ازکسی وکاری بودن وعصبی کالفه همه دیگه.خونه برگشتیم طبیعیه:  گفت بردیم دکترم

 دکر می گریه پارسا.نذاشت ت خاله توروبگیره که دویید توروشنید ی گریه صدای وتا اومدش ازمدرسه معمول طبق

 هروب بعد کن ولش زنداداش:  گفت خاله به پدرت دفعه یه.شه می اذیت مریضه پروا:  گفت می ت خاله خواست تورومی

 .پارسا به روبده پروا:  گفت من

 مآرو اولش.زدن حرف باهات کرد شروع بغلش توی وتوروگذاشتیم نشست زمین چهارزانوروی بود؛پارسا عجیب خیلی

 چشم ولی بود حال وبی بیمارگونه هات خنده.خندیدن به کردی شروع دفعه ویه صورتش توی زدی زل بعد شدی

 .داشتی برنمی ازپارسا

 داشتی انقدردوستش.خوابیدی می پارسا بغل توی هرشب دیگه شب ازاون.زد نمی جیک وهیچکس بودن ساکت همه

 .رفتم می ذاشتم می توروپیشش راحت رفتم می بیرون کاری خرید؛دکتریا برای هرموقع من که
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 ام هیچکسی به خودمه خوده مال پروا,,,  خاله:  گفت مقدمه بی پارسا دفعه یه بودیم جمع آقاجون منزل همه روزکه یه

 !!! دمشا نمی

 گاهفرود.بودی دبستانی محصل توتازه رفت می ازایران داشت وقتی: وگفت زد لبخندی رسید که ماجرا اینجای مادربه

  . بودی بازی مشغول وساحل درسا با جا ازهمه خیال بی توهم.توبود به چشمش لحظه آخرین تا ، ش بدرقه رفتیم که

 اورید آقای خونۀ شب فردا راستی بخوابم رفتم من.دونی می خودت دیگه که شم بقه:  وگفت کشید بلندی مادرنفس

 داریم پدردعوت دوست

 .دارن دعوت ساغر دوست وساغرعروسی پویا چون نمونی تنها که خاله بروخونۀ پارسا با

 چیزا این ی همه پس!!!  پارسا درآغوش خوابیدن.بود سرمست وجودم تمام.درازکشیدم تخت وروی رفتم اتاقم به

 .رفتم خواب به وقشنگ شیرین احساسی با.  بوده یادش

 دش پیاده ازماشین من دیدن با معمول طبق.افتادم راه وبه کردم ازمادرخداحافظی پارسا اتومبیل بوق صدای شنیدن با

 .بازکرد ودرروبرام

 ای؟ خسته,چیه: وگفت شد متوجه, کشیدم می خمیازه مسیرمدام درطول

 .دارم خواب کسری االن که اینه کردیم می مادرصحبت با دیروقت تا دیشب میاد خوابم خیلی آره -

 .بخواب کمی برسیم تا پس:  پارسا

 ...رسیدیم کردم بیدارت که ببخش: گفت که بیدارشدم پارسا صدای با

 .پیشنهادت خاطر به ممنون اومد جا حالم اتفاقاً -

 .دورنموند تیزبینش ازنگاه که نشست لبام روی لبخندی خوابیدم می بغلش توی فکرکه ازاین

 ؟ خندی می چی به:  گفت کنجکاوی با

 .امروزانقدرخوشحالم چرا دونم نمی:  وگفتم کردم نگاه قشنگش چشمهای به

 عدب همیشه روال طبق.شدیم بیمارستان هردووارد.شد پیاده وازماشین باشی خوشحال همیشه انشاهلل: وگفت خندید

 کم زمان دراین,داره خوبی خیلی رشد موهات: وگفتم زدم لبخندی دیدنش با.رفتم میترا سراغ کارم ازاتمام

 شده بلند معمول بیشترازحد

 .بوده خوب همیشه موهام رشد میگی که همینطوره آره: میترا

  داری؟ درد هنوزم -

 .قبل شدت به نه ولی آره: میترا
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 .میشی راحت زودی به کنی اگرتحمل خوبه -

 طمربو ورزشهای که نفروسپردم یک ازفردا:گفت میترا ی پرونده چارت ازمطالعه وبعد شد اتاق وارد پارسا لحظه دراین

 .برگرده اول حالت به ات چهره تا بده روانجام صورتت به

  میشه؟ اول مثل صورتم دکتریعنی آقای: پرسید تردید با میترا

 .... دخترخوب نباش نگران بشی اول مثل که میدم اطمینان بهت: وگفت کرد تبسم پارسا

 ... کشید راحتی نفس میترا

 ازراهوکه مقداری.وهردوسوارشدیم اومد پارسا ازمن بعد لحظه وچند پایین رفتم لباس ازتعویض بعد آخرساعت

  میری؟ سمت چراازاین گفتم که تغییرمسیرداد پارسا پیمودیم

 ما؟ خونۀ بیای قرارنیست مگه: گفت

 راستی: گفتم باشم خاطرآورده روبه انگارچیزی دفعه یک.نبود یادم اصالً: وگفتم یادآوردم مادروبه سفارش تازه

 باشم؟ شما مهمون امشب قراره من که داری اطالع توازکجا

 .ردک ویادآوری گرفت تماس من با ومادرهم بود گفته بهش خاله ،گویا گفت مادرم: وگفت کرد سمتم به گذرایی نگاه

 .ومدا استقبالم وبه کرد روقطع تلفن دید منوکه بود تلفن با صحبت مشغول درسالن خاله رسیدیم که خاله منزل به

 وبا پرشده چشماش کردم حس.گرفت قاب دستاش وصورتموبا ایستاد من جلوی اومد دادم سالم رسید ما به وقتی

 .قشنگم عروسک اومدی خوش خیلی.عزیزدلم سالم:  گفت ای گرفته صدای

 پارسا به منگی نگاه خاله کردید؟ می صحبت کی با: وپرسید شد متوجه هم پارسا گویا بود غیرعادی خاله کارهای

 .بود زیبا عمه: وگفت انداخت

 چیکارداشتن؟ پرسید پارسا

 اونیزچیزی که داشت ازاین حکایت ش چهره کردم نگاه که پارسا به نشدم متوجه من که گفت چیزی بااشاره خاله

 با یومد می پایین ها ازپله داشت که چرخیدم صداش جهت وبه کرد رومتالشی عموافکارم صدای.نشده دستگیرش

 .گرفت مهربونش ومنودرآغوش دستهاشوگشود دیدنم

  کجاست؟ درسا پس جون خاله: پرسیدم خاله وروبه شدم درسا غیبت متوجه

 .درمیاد دیگه االن حمام رفته: گفت خاله

 !گفتید؟ می سرم پشت داشتید چی نکنید غیبت آهای: وگفت شد سالن وارد درسا موقع همون درست
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 کرد ارساپ به نگاهی دقت با درسا.کنید کیسه ماستاتونو همگی لطفاً.اومد پاره آتیش:وگفت خندید درسا دیدن با پارسا

  ؟"...و وکیسه وماست پاره آتیش" داری یاد به روچطوری اصطالحات تواین موندم من پارسا: وگفت

  کنی؟ فکرمی چی خودت: پارسا

 چیزها نای یکی اونجا توی اینکه اول,باشه داشته تونه بیشترنمی دوعلت فکرمیکنم من: وگفت کرد مکث کمی درسا

 عمرسرماروکاله ویه خوندی درس ایران ماهاتای داهات توی جایی ویه نرفتی خارج تواصالً اینکه ودوم گفته تومی روبه

 ! گذاشتی

 .زیرخنده زدیم همگی کرد درسا که تحلیلی با

:  توگف زد من به خبیثی لبخند بعد نه؟ یا ست آماده شامت ازگرسنگی کردم ضعف من مامان:  گفت خاله روبه پارسا

 .نمیده ما دست بیمارستان اون توی چیزی یه که خواهرزادتونم این

 !! ها چیزیه بوسی موچی ماچی چیزی ازیه منظورش:  گفت گوشم دم آروم درسا

 .تربیت بی کشمت می:  وگفتم زدم درسا پهلوی به ومحکم شدم سرخ گوش بنا تا

 ؟ شده چیزی:  گفت روزیرنظرداشت ما حرکات دونه دونه که پارسا

 . بده بهم راحت لباس یه خواستم ازدرسا هیچی گفتم سریع بگه چیزی خواست درسا تا

 آن یک.باال ی طبقه به اتاقش سمت ورفت اینوگفت...بده بهش خودته تن که ازهمینا دونه یه:  وگفت کرد نگاه درسا به

 یه با ای سورمه کوتاه لی شلوارک یه دیدم.کردم نگاه نبودم لباسش حاالمتوجه تا که درسا لباس به برگشتم

 .من به زده زل باز نیش با دیدم که کردم نگاه درسا صورت به.قرمزپوشیده ای حلقه بلوزآستین

 ....پارسااااااااااااا کشیدم زوزه خفه ی خفه صدای کشیدموبا هام پنجه توی گرفتم خودموازریشه موهای

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

 مکشک نذاشت زورمنونشوند به خاله که ازاوبرخاستیم تبعیت به هم ودرسا ومن رفت آشپزخونه به سروشام برای خاله

 دبو فرورفته درخودش خاله مدت درتمام.  رفتیم اتاقش به درسا با غذا ازصرف وبعد کردیم صرف لذت روبا شام.کنم

 .بود پرت حواسش آشکارا

 .کنه اقدام خواستگاری برای زودی به قراره: گفت و زد شیرینی لبخند: پرسیدم فرزاد مورد در ازدرسا

 رودوست همدیگه دوران وازهمون بوده درسا دانشگاه دوران دوست برادرفاخته فرزاد...کردیم خوشحالی کلی

 جامسران به خوشی به داشت شکرخدا بیاد خواستگاریش به کرد نمی قبول پارسا خاطرنبودن به درسا منتها,داشتن

 ...رسید می
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 با ومنهم رفت آشپزخانه به چای آوردن برای درسا.برگشتیم سالن داخل وبه اومدیم گفتگوبیرون ازکمی بعد

 که افتاد خاله به چشمم دراومد صدا به تلفن زنگ گفتگو درحین.شدم روزمره مسائل درمورد صحبت عمومشغول

 می صحبت آهسته خیلی چون...خصوصیه صحبتشون که کردم حس چرا دونم نمی.بود پارسا با صحبت مشغول

 ودب کرده اخم حسابی هم پارسا بود وعصبی کالفه خاله ی نیاوردم؛چهره خودم روی به ولی کنجکاوبودم حسابی.کردن

 فقط کنن گفتگومی ای رابطه درچه فهمیدم می خواست می دلم.داد می سرشوتکون گهگاهی فقط نمیزد وحرفی

 خرهباال ولی کرد می اورواینطورمنقلب موضوعی چه گفتن با خاله که دونستم نمی.شدم می پارسا پریدۀ رنگ متوجه

 .بودم هنوزتوخماری ومن گرفت پایان بحثشون

 گفت هک گرفتم روازش سینی رفتم طرفش وبه شدم بلنئد مبل ازروی.برگشت چای باسینی و رفت آشپزخونه به خاله

 .کنم روجابجا ظرفها برم من پس عزیزم مرسی

 .برگشت آشپزخونه به دوباره

 چای باالخره.نشد من متوجه دقیقه چند تا ایستادم جلوش وقتی طوریکه بود شده سینمایی فیلم یه عموغرق

 .بود فرزاد با تلفنی صحبت مشغول هم درسا.چرخید تلوزیون سمت به دوباره عزیزم مرسی گفتن وبا روبرداشت

 لعملیا عکس کوچکترین...کرد نگاه چشمام به حرکت بدون لحظه وچند گرفت سرشوباال گرفتم پارسا روجلوی سینی

 وابازخ انگاریکدفعه جلوش وچایشوگذاشتم نشستم کنارش,نداره فایده دیدم.بود پرت"کامال حواسش.ندادم نشون

 کشیدی؟ زحمت توچرا: گفت وآروم زد کمرنگی لبخند دستش دادم روبرداشتم چای.بیدارشد

 .رحمتید شما اختیاردارید:  وگفتم زدم زل چشمهاش به

 !داری؟ درگوشی اسم بودی نگفته:  گفت بازمی بود پویا شد؛اگه منظورم متوجه

 ناراحتش چشمهای ببینمش ناراحت نداشتم دوست گرفت م خنده خودمم وخندید ریخت موهاموبهم دستش با

 .میزد آتیشم

 ودستشودوربازوی وپارسا من وسط مبل روی کرد خودشوپرت یدرود صحنه واین آورد تشریف درسا لحظه همون

 رومآ درگوشش. بازکرد گوش بنا ونیششوتا داد وپایین ابروهاشوباال بدجنسی باربا چند من روبه کرد حلقه پارسا

 .نکردم تالفی اگه میشه منم نوبت:گفتم نشنوه پارسا طوریکه

 بذاریه یبشین پارسا دست توبغل ببخشید...  پارسا توبغل شه نمی که همهش...إإإإإإإإإإإ:گفت بلندتری صدای با دفعه یه

 ...بشینم من بارم

 .کرده حرفشوعوض "عمدا بود مشخص"کامال.نیششوبازکرد دوباره

 رخش ازنیم.تلوزیون سمت بود روشوکرده,تودستش بود شوگرفته وچونه بود داده تکیه پاش آرنجشوبه پارسا

 .خنده می داره بود معلوم"کامال
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 واشی بعد!اومد چیه؟خوشت:  گفت جنس بد که لبخندموبگیرم جلوی نتونستم کردم وهرکاری کردم درسا روبه آن یه

 منم فرارگذاشت به پا خنده وبا اینوگفت...بپوش من لباسای مدل ازاین کنی داداشموبغل خواستی هرموقع: گفت

 ....دنبالش

 .... شد اضافه

 . خونه برم تونم می بخوام اگه وگفت کرد مادرتلفن که بود شب دوازده حدود ساعت

 . خونه برگردم دادم ترجیح اصراردیگران درمقابل

 . درمیارم ماشینوازپارکینگ منم بشی آماده تا عزیزم:عموگفت

 ازتشکر بعد منم شد خارج ازسالن حرف این دنبال به...رسونم رومی پروا من بدید اجازه: گفت عمو روبه پارسا

 ماشین حرکت با بودن دراومده جلوی بدرقه برای که ودرسا عمووخاله. شدم وسوارماشین شدم ازدرخارج وخداحافظی

 رداف اگه:وگفت شکست سکوتو پارسا که کردیم طی ازمسیرودرسکوت نیمی...رفتند داخل وبه دادن تکون دستی

 !  خونتون بری بذارم بود محال نداشتید مهمون

 !کیه؟ ازمهمون منظورت: گفتم تعجب با

 بخاطرمهمونیه امروزت دلیل بی خودت قول به وخوشحالیه نداری اطالعی که بگی خوای می یعنی: گفت دلخوری با

 ! نبوده فردا

 . کنم روپنهان فردا مهمونی باید چرا ضمناً, تووسیعتره انگاراطالعات -

 .نگفتی چیزی وعمداً دونی می شاید دونم؛فکرکردم نمی:پارسا

 .بگو خبرداری توکه ولی دونم نمی که هست؛من کی حاال خب -

 .بگذره خوش امیدوارم زیبان عمه نیستن؛خانوادۀ غریبه:پارسا

 .گذره نمی بد باش مطمئن نمیائید هم شما چرا پس نیستن غریبه که حاال خب -

 .دیگه وقت یه برای باشه نه؛: وگفت کشید بلندی نفس

 .داری هرطورتمایل -

 شی؟ نمی پیاده:پرسیدم رسیدیم که منزل جلوی

 .برسون سالم همگی به کنم استراحت خونه میرم ام خسته نه: گفت

 دایص وتا دادم درتکیه پشت به ودروبستم حیاط داخل رفتم. بشم خونه وارد تا صبرکرد همیشه مثل ازخداحافظی بعد

 . نرفتم ماشینشونشنیدم دورشدن
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 ارساپ تغییررفتارعجیب.بود شده فراری ازچشمهام خواب ولی رفتم اتاقم به یکراست سروصدا بی شدم که سالن وارد

 تراس روی.فرورفت خودش درالک ازاون بعد چون میشد خاله صحبت به مربوط بود که هرچه.  بود فکرواداشته منوبه

 کردم یفکرم: وگفتم برگشتم پشت به کرد که سالم.خوردم جا پویا صدای با که شدم خیره ماه به ای دقیقه وچند رفتم

 .دایی خونۀ ساغررفتی دوست ازعروسی

 .خودمون خونۀ اومدیم بود دیروقت چون.  نه: پویا

 ساغرکجاست؟ -

 اتاق داخل وبه جلوبرداشتم به قدم یک.کرد اشاره داخل وبه اتاقشوکنارزد وپردۀ برگشت پشت به

 بیداری؟ توچرا:گفتم پویا به بود فرورفته عمیقی خواب به تخت ساغرروی.نظرانداختم

 .برد نمی خوابم:وگفت شد روبروخیره به

********* 

 ؟ گذشت چطوربود؟خوش عروسی:گفتم

 .نبود بد خالی جات:پویا

 .  نیست همیشه مثل پویا کردم احساس

 شده؟ ساغرحرفت با نکنه شده؟ طوری پویا:  گفتم

 ! دارزدیا خنده حرفای ازاون:  پویا

 شده؟ بگوچی.نیستی همیشه مثل آخه -

 ؟ اینجا بیان اینا عمه قراره فردا دونی تومی: وگفت انداخت سویم به گذرایی نگاه

 ؟ چطورمگه حاال.گفت ماشین ،توی خونه برسونه منومیورد داشت که موقعی پارسا,آره -

 بیان؟ خوان می چی برای دونی می: پویا

 . اینجا میان دارن که باره انگاراولین میزنی طورحرف نداره،یه چی برای -

 ..میان دارن خواستگاری...برای.... برای...راستشوبخوای:  گفت ومِن مِن وبا برد موهاش الی دستی پویا

 . لرزکرد بدنم تمام رفت سیاهی چشمام آن یک
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 الجرعه.برگشت آب لیوان یک با زود وخیلی شد بدوخارج داشت راه من اتاق به که ازدری حالمودید که پویا

 رامبد این یهو؛بابا شد چت:  گفت نشست کنارم وخودشم نشوند تخت وروی برد ماتاق به کرد وکمکم سرکشیدم

 .خوبی این پسربه طفلی.کشه خودشومی بشنوه خبرخواستگاریش ازشنیدن وروزتوروبعد حال اگه بدبخت

 !؟ نه بگم چطوری ؟ بدم روچی عمه جواب من پویا:  گفتم سنگینی بغض با حرفاش به توجه بدون

 ازعمه زیادم من چیه؟ دونی می"اصال!  خواد نمی خودش توروبرای عمه باورکن پروا: وگفت انداخت بهم ای بامزه نگاه

 ! قلقلی ی زنیکه شده فربه نمیاد؛زیادی خوشم

 عمه اونم کنه نمی صحبت اینطوری ش عمه درمورد آدم بکش خجالت پویا:  گفتم کنم جلوگیری ازلبخندم نتونستم

 ...تودرمیاد برای جونش که زیبا

 نشدی هنوزعروسش خوبه! فروختی؟( قلنبه)قلمبه اون منوبه نشده هموزهیچی واااااااااای ای:  وگفت کرد صداشونازک

 ! بشی عروسش روزیکه به وای کنی می واینطوری

 ...زیرگریه وزدم شد تازه دلم داغ دوباره عروس اسم شنیدن با

 یرپشتتش مثل ببخشید نه...اسب مثل بایست،منم حرفت روی تونخوایش اگه پروا ببین:  گفت.بود کالفه حسابی پویا

 .ایستادم

 .فکرکنم کمی خوام می نیست خوب حالم بذاری تنهام میشه: گفتم

 . بیدارمیشه م بچه االن برم باشه:  وگفت رفت درتراس سمت وبه شد بلند ازجاش

 نگفت؟ بهم چیزی مامان چرا:  گفتم بشه ازدرخارج ازاینکه قبل

 ! نداره هنوزاطالع مامان اینکه برای:وگفت سرشوبرگردوند

 ؟ دونی می توازکجا پس -

 .کرده مشورت صالح وباهاش زده حرف خاله با عصری عمه گویا!  گفت زد زنگ بهم پارسا:  گفت و کرد ای خیره نگاه

 ...کن کمکم خودت خدایا.فهمیدم شونومی زدنا حرف درگوشی معنی تازه.  درازکشیدم تخت وروی دادم تکون سری

******** 

 من دیدن با.میزبود چیدن مادرمشغول رفتم آشپزخونه به وهنگامیکه برخاستم ازخواب شدیدی سردرد با صبح

 مدنیو بود زود صبح وچون رفت می باید بیمارستان به اضطراری جراحی یک برای که وگفت کرد تلفن پارسا:گفت

 ازیبااین داریم؛عمه مهمون امشب: مادرگفت که شدم رفتن وآمادۀ میزبرخاستم ازپشت...بری تنها وامروزباید دنبالت

 .هستن
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 روجخ قصد هم پویا پایین طبقۀ به برگشتن وهنگام رفتم اتاقم به شدن آماده برای بدم مادرپاسخی به اینکه بدون

 ویاپ دونم نمی اوداد به داشت دستش توی روکه نیمرویی کرد؛لقمۀ وصداش دوید پویا دنبال ساغربه که ازمنزلوداشت

 یدنازد ناخوداگاه... شوبگیره خنده جلوی نتونست بعدش ولی شد سرخ گوش بنا ساغرتا که کرد زمزمه چی درگوشش

 تداش ساغرودوست هم پویا که درسته این.خوردم ساغرغبطه حال به نشست لبهام روی پرحسرتی لبخند صحنه این

 پذیرترن آسیب دخترها چون ساغربود بزرگترمتوجه لطمۀ کرد می ازدواج ای دیگه شخص ساغربا اگه مواقع دراین اما

 .بودم هردوخوشحال تفاسیربرای این همۀ با

 کردم اخم درپاسخش منم ؟ باشیم دررکاب میدید اجازه خوشگله خانم:وگفت اومد کنارم پویا ازمنزل خروج هنگام

 ! خواهرندارید؟ خودتون مگه,نشید مزاحم لطفاً آقا:گفتم

 ! اید چیزدیگه یه شما ولی دارم خوشگلشم,چرادارم: پویا

 میکنی دعوت همیشه بینی می بیرون که روهم توهرخوشگلی...پویا: وگفت سبزشد ساغرازپشتمون ناگهان

 برسونیش؟

 ! شد من مزاحم این ساغرباورکن: گفتم فوری من

 چرااومدی راستی, نباشی تودنبالم موقعیکه فقط اونم خوشگالروتازه خیلی فقط!  نه هرخوشگلیوکه: وگفت خندید پویا

  ؟

 .اینجام که دوروزه,منوببرخونه زودتربیا عصری: ساغرگفت

 ...تعطیله فردا که اینه منظورم! بری؟ خوای می اس جمعه شب که امشب حاال:کرد غرولند پویا

 . میام وشب دارم کاری وخودم خونتون تورومیبرم ولی باشه: گفت پویا.ما خونۀ بریم توبیا خب: ساغرگفت

  شدی؟ راضی حاال: وگفت زد ساغرلبخند جلووبه رفت قدم یک بعد

 ردمک زدن قدم به شروع وآهسته پایین سرموانداختم,کردم می نگاه منظره این وبه بودم ترایستاده عقب قدم چند من

 ردیمک طی ازمسیروکه مقداری....وسوارشدم برگشتم عقب به پویا ماشین بوق صدای با که بودم کوچه انتهای وتقریباً

  هستی؟ سرحرفت هنوزم:گفت پویا

  هستم؟ حرفی سرچه: وگفتم نشدم منظورش متوجه

 فکرکنی؟ درموردش که نداره انقدرارزش حتی خوای؟یعنی اونونمی توواقعاً رامبده منظورم:پویا

 .داره ارزش ترازاینهابیش خیلی که معلومه,زنی می که حرفیه چه این پویا -

 چیه؟ داری؟مشکل تردید چرا پس خب:  پویا
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 شخصیتیه با پسرخیلی رامبد.ندارم همسردوستش عنوان به که کاراینجاست مشکل: وگفتم کشیدم آهی

 زدم دفعه یک حرف این گفتن با....نیست اختیارخودم به چیکارکنم ولی,روداره آل همسرایده یک واکثرامتیازهای

 .زیرگریه

 : گفت من وروبه کرد پارک کنارخیابون اتومبیلو بود متأثرشده که پویا

 میکنی؟ گریه دیگه چرا حاال

 چیکارکنم؟ من کنه ازدواج این پدرمنومجبوربه اگه -

 کن پاک اشکاتو دیگه هم حاال, هیچکس,؛فهمیدی کنه خواهی نمی که کاری توروواداربه تونه نمی هیچکس:پویا

 ..کن حساب من روی گفتم بهت که من,رونکن چیزی وفکرهیچ

 .  رودیدم آسانسورلیال جلوی شدم رد که ازورودی رسیدم بیمارستان به

 :گفت تعجب با

 نیومدی؟ پارسا چرابا

 .اومده وتنهایی داشته جراحی زود صبح اینکه مثل -

 اومدی؟ تنهایی پس:لیال

 .ورفت منورسوند پویا نه -

 چشمگیربهبودی سرعت کرد خوشحالم که ای مسئله تنها روندیدم پارسا یکبارهم حتی داشتم اونروزوسردرد تمام

 مقدارقابل به هم بود؛دردش مساعدترشده مقداری صورتش وضعیت داد می انجام که هم هایی نرمش با...میترابود

 به صاع کمک با وباید نمونه پیشش همراه وجه هیچ به که بود داده دستوراکید پارسا.بود کرده پیدا تخفیف ای مالحظه

 .کنه غلبه وضعف ترس این به وباید میشه متکی خودش به باشه تنها اگه جون.بره راه تنهایی

 وعرض طول راحتی روزبه چند این طی ولی رفت نمی راه تنهایی بود پیشش مادرش تازمانیکه,همینطوربود م"واقعا

 پارسا درحق کردن دعا کارشون که هم پدرومادرش.نبود باورکردنی که داشت وذوق انقدرشوق.کرد می روطی اتاق

 ...رفت می پیش چیزعالی همه شکرخدا.بود

 درکمال دلخوربودم ازدستش جورایی یه.  نکنم برخورد پارسا با تا شدم خارج سریع ازبیمارستان شدن خارج هنگام

: دمپرسی کردیم که وحرکت سوارشدم.بود منتظرم دربیمارستان جلوی پویا درعوض ازاونیست اثری هیچ دیدم تعجب

  ازسرکاربرگشتی؟ چطورزود

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر مریم|  دلواپسی های لحظه سایت نگاه دانلود
 

101 

 فنتل عمه ضمناً واومدم صنایی به روسپردم توشرکت دنبال وبیام دایی خونۀ ساغروبرسونم خاطراینکه به آره:پویا

 زدم حدس هردوشون اینوازچهرۀ,نظرمیان به مادرهردوراضی پدروهم هم نظرم به روگفته خواستگاری وقضیۀ کرده

 . کنی خودتوآماده باید

 ....کن کمکم خدایا.شدم روبروخیره به

 معطل پس,گفته روبهت جریان پویا که دونم می بشی زودترآماده بهتره: مادرگفت رسیدیم که منزل به

 !خوام؟ نمی بگم چطوری حاال!  سالممونداد جواب حتی بود اینقدرهول.نکن

 نت به مشکی شلوارجین یک با ساده شرت تی یک.بود کرده ام کالفه گرما گرفتم؛ سردی آب ودوش رفتم اتاقم به

 .رفتم پایین طبقۀ وبه کردم جمع سرم سرباالی گل وموهاموبا کردم

  کردی؟ تنت خونه لباس چرا...وا: وگفت شد خشک برجا دیدنم مادربا

 ! برم جایی وقرارنیست ام خونه توی اینکه برای -

 :گفت تلخی اوقات مادربا

 ! نداره خوبیت سرووضع بااین,رسمیه مهمونی یه این ولی

 نمیشم خارج ازاتاقم کنید پیله زیادی اگرهم کنم می پذیرایی ازمهموناتون هستم که همینطوری من درهرصورت -

 .میزنم بیماری روبه وخودم

 ...رفت آشپزخانه به کنان غرولند ایستم می سرحرفم دونست می مادرکه

 . داد می مهمونها خبرازورود حیاط زنگ صدای...بود سرشب

 هم... درسته پویا حدس نظرمن به رفت ش وخانواده عمه استقبال وبه شد خارج ازاتاقش وآراسته مرتب لباس پدربا

 .بودن مادرهردوخوشحال پدروهم

 شدت به رنگت پروا:وگفت نشست کنارم رفتیم؛پویا پذیرایی به همگی شد انجام که واحوالپرسی سالم مراسم

 .کشیدی می ورتتسروص به دستی یه حداقل,پریده

 برام تو درعوض, بدم نجات مخمصه روازاین خودم وچطوری چیکارکنم موندم من گیرآوردی وقت توهم:گفتم بااخم

 پیچی؟ می نسخه

 خدایا...میزد موج درآن اشتیاق وبرق کرد تالقی رامبد چشمهای با نگاهم ای لحظه بودند صحبت مشغول همگی

 ارکنمچیک باید که دونستم ونمی بودم گیرافتاده حسابی...نشکنه پاکش دل که بدم رد جواب طوری تونستم چطورمی

 که بود گذشته ساعتی نیم...کرد ومنوراحت روکشید چای آوردن زحمت مادرخود. نبودن غریبه مهمونها چون

 .مطلب سراصل بریم بهتره خب: گفت شوهرعمه

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر مریم|  دلواپسی های لحظه سایت نگاه دانلود
 

102 

 پروا.داریم برادرقبول رومثل شما ما وهم دارید ما روی کافی شناخت شما هم فریبرزخان: وگفت پدرکرد روبه سپس

 بروبرگرد بی ما بذارید که وشروطی هرشرط شما خودتونه دست وقیچی ریش هم حاال,مونه می دخترخودم مثل هم

 کنم یم خواهش:پدرگفت...بزنیم چونه سرش بخوایم که بیشترازاونیه خیلی جان پروا ارزش نظرمن به. میکنیم قبول

 زندگی باهم باید اینا باشه هرچی باالخره روبپسندن همدیگه دختروپسرباید ازهمه قبل ولی ازخودتونه خوبی

 هم با ها بچه بدید اجازه نداره اشکال اگه میگن راست داداش: گفت عمه...عمرزندگیه سریک موضوع,کنن

 .حرفهاشونوبزنن

 بگن بعد آره بگم من که نمیدن اجازه "اصال...داشتم خفگی فشارمیده؛حالت گلومو داره ای پنجه کردم می احساس

 اما دش زده اونجا صحبتها همین عین"ساغرافتادم؛دقیقا یاد...دونه می منومثبت جواب ه حرفاتونوبزنین،انگارشوهرعم

 ... ساغرکجا ودل کجا من دل

 ردک منظورمودرک پویا خوشبختانه...ورضایت تسلیم یعنی رامبد با صحبت قبول که دونستم شدم؛می خیره پویا به

 روبگم؟ مطلبی یه من میدید اجازه:گفت برخیزه ازجاش عمه اشارۀ با بخواد رامبد ازاینکه وقبل

 .بگو,البته: گفتن هم با همه

 آینده درمورد هم با دختروپسرزمانی معموالً ولی ندارم جسارت قصد بزرگترها درجمع بخشید می: گفت پویا

 نشستین دورهم که نشده ساعت یک شما!  باشن کرده اعالم ازدواج برای رو رضایتشون طرف هردو که گفتگومیکنن

 پدرومادرش داده اجازه که روخواسته پروا وحتماً نداره ایرادی هیچ رامبد که دونیم می همه کردین روتموم قضیه تمام

 هک کنن می تعیین عروس روبرای زمانی که بوده رسم نظرپروا؛ازقدیم میمونه دراینجا,کنن اقدام خواستگاری برای

 ...  بذارید احترام پروا عقیدۀ به باید هم شما بنابراین کنه رواعالم رضایتش عدم یا رضایت

 عمه که منتظربودم پویا صحبتهای ازاتمام وبعد بودم زیرانداخته سرموبه کرد می صحبت پویا که مدتی درتمام

 موضوع وبقیه براومدن پویا های گفته درتأببد همگی تعجب درکمال ولی بگن وچیزی بشن عصبانی وهمسرش

 رد پاسخ ای بهانه چه به که دونستم نمی فقط,کشیدم وآسوده راحت نفس ویک کردن من پاسخ به روموکول

 منتظرپاسخت وجود تمام با من...پروا:گفت وآروم برداشت قدم کنارمن ای لحظه رامبد مهمونها بدرقۀ هنگام...بدم

 ازرایحۀ ردی وفقط عبورکرد ازکنارم وآهسته...کنم نمی دریغ خوشبختیت برای چیزی ازهیچ میدم قول وبهت هستم

 ...گذاشت روبرجای عطرش

 شوهرش وهم خواهرت هم اینکه برای خوشحالم خیلی خواهرت با ازوصلت:پدرگفت مادربه برگشتیم سالن به وقتی

 االن ما ولی داره رودوست پروا که وقته خیلی رامبد گفت می نظیرن؛زیبا بی ازهرلحاظ رامبد مهمترخود وازهمه

 ...و دیدیم کارمناسب این روبرای

 .ارننمی حساب وبه پرسن نمی منو چراعقیدۀ که بود ازاین وبیشترناراحتیم مادرنموندم های گفته منتظرادامۀ دیگه

 .کنم استفاده خواب ازقرص خوابیدن برای مجبورشدم باطنیم میل رغم علی شب
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 سه دراین.رسوند می بیمارستان منوبه وپویا ندیدم رودربیمارستان پارسا مدت ودراین گذشت ماجرا روزازاون سه

 بگیره روجدی موضوع خواست مادرنمی گویا ولی خوام نمی و رامبد که بودم مادرفهمونده به زبونی بی زبون روزبا

 منومی که وهرکسی مثبته من جواب که پیچید لدرفامی وبدترازهمه کنم بازارگرمی خوام می من که کرد وتصورمی

 ...نداشتم جایی به وراه بودم گیرافتاده ای مخمصه بد توی!  گفت می تبریک دید

 نظرم هب.دیدم اطفال بخش پزشک دکتروفایی با صحبت رومشغول پارسا شدم می منزل به رفتن آماده اونروزهنگامیکه

 هاازمدت بعد ایکه تشنه مثل.بلعیدمش می داشتم چشمام با وجود تمام با.بود الغرشده هم وکمی اومد می پریده رنگ

 دچرخی طرفم به.کردم وسالم شدم نزدیکش...بود ازاوجداشده تازه دکتروفایی اورسیدم به هنگامیکه...رسیده آب به

 :وگفت شد خیره چشمام به کمی

 ! میدی سالم من به که باره اولین این جالبه خیلی

 ! دی نمی جواب که باره اولین وتوهم -

 تبریک بهت راستی:داد ادامه کوتاهی ازمکث بعد...نمونده برام حواس:وگفت کشید موهاش به دستی کالفگی با

 ! بشی خوشبخت امیدوارم,میگم

 گفتمن کس هیچ به من کنم روراحت بذارخیالت ولی ؟ میزنی کنایه بهم توهم: وگفتم کردم نگاش آشکاری دلخوریه با

 "نه"کالمه یک من جواب ولی جارزده جا همه کی دونمم نمی موافقم ازدواج بااین که

 خاله چرا پس نبودی راضی واقعاً اگه رومیدن؛ضمناً بله وبعد کنن نازمی اولش دخترها همۀ: وگفت کرد محزونی خندۀ

 !!! برونه بله امشب که گفته مادرم به

 دویدم شتاب با زدش بهت چشمهای ازجلوی حرفی گفتن بدون زد می بیرون ازحدقه داشت چشمهام ازتعجب

 ویدمد خیابان به روندیدم پویا وچون رسیدم بیمارستان وجلوی کردم طی یکی رودوتا ها پله...نشدم ومنتظرآسانسور

 .سوارشو بیا چیکارمیکنی هست معلوم پرواهیچ:ترمزکردوگفت پام جلوی پویا که بگیرم تاکسی

 .خونه برسون منو کن حرکت زود: وگفتم شدم سوارماشین شتاب با

 شدی؟ چرااینطوری بگوببینم شده چی: پرسید حیرتزده

 .میرم بیرون ماشین با نمیری اگه کن حرکت میگم بهت:وگفتم زدم فریاد

  قراره؟ ازچه موضوع حاالبگوببینم خب: وگفت کرد حرکت به شروع سرعت وبه شد موثرواقع تهدیدم

 .برون بله برای میان دارن امشبم بوده مثبت من جواب که مادرگفته: گفتم
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 رمذا نمی من بشه دوخته هم به وآسمون زمین اگه اینطوره که حاال:گفت ناراحتی وبا بود شده شوکه من مثل هم پویا

 .سربگیره ازدواج این

 هم به شدت دروبه شدم سالن وارد وقتی دویدم داخل به شدم پیاده ازماشین سریع رسیدیم که خونه جلوی به

 .میشدم روح قبض داشتم کاریه چه دختراین: وگفت اومد بیرون ازاتاق مادرسراسیمه...کوبیدم

 موافقم؟ ازدواج بااین که گفتم کِی شما به من: گفتم بود شده خارج ازدستم مهارش که خشمی با

 ریبسپا رامبد وجنازموبه باشم مرده من اینکه مگه: گفتم دوباره که نمیزد حرفی وهیچ کرد می منونگاه وواج مادرهاج

! 

 موافقیم وصلت بااین پدرت وهم من هم رونزن حرفها این خود بی:وگفت شد خارج شوک ازحالت مادریکدفعه

 ردیک سکوت وقتی گفتی می روزباید چند تواین بودی ناراضی اگه خوایم،توهم نمی ای چیزدیگه وغیرازخیروصالحت

 پشت هک پویا!  شه می پیدا دیگه شون سروکله دیگه یکساعت تا.بگیری دوش یه بری بهتره االنم! هستی راضی یعنی

 ؟ کنید زوروادارش به خواید می چرا خوام نمی میگه نشنیدید مادرمگه: گفت بود شده وارد سرمن

 اومد سالن پدربه ما ازسروصدای خودش؟ یا دونم روبهترمی صالحش من هست که همینه: وگفت شد مادرعصبانی

  روسرتون؟ گذاشتین رو خونه خبره چه: وگفت

 وامشبم روداده بله عمه به من مادرازطرف که دارید اطالع شما:گفتم بغض وبا رفتم سمتش پدربه صدای شنیدن با

 خبرنداره؟ ماجرا ازاین روحم من که درصورتی بیان برون بله برای قراره

 تودشمنی با که ما بگیری؛آخه دل به تونباید,تورومیخوایم وخوشبختی سعادت فقط ومادرت من دخترم: پدرگفت

 .نداریم

 & کردین؟ یکی به مادردست با هم شما پس: وگفتم زدم فریاد ها دیوانه ومثل دادم کنترلموازدست

***** 

 گرفتید؟ تصمیم خودتون وازطرف نظرمنونپرسیدین که ام بیوه زن یه من مگه آخه

 روتویب وزود نکن منوعصبانی بیشترازاین حاالهم. پدرومادرداری ولی,نیستی توبیوه!  نه: گفت کنان غرولند ناگهان

 ...رسن می ازراه مهمونها االن شوکه آماده اتاقت

 کشه می فریاد اینطورسرم که باشه مادرم این که کردم باورنمی اصالً رفتم اتاقم وبه کردم روطی ها پله سرعت با

 ...ندارم اون به تمایلی هیچ که کنه می کاری ومنوواداربه
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 پایین که ها وازپله ضروریموبرداشتم لوازم ومقداری کردم خارج دیواری کمد کوچیکموازتوی چمدون اشکریزان

 خودش کردست وبالغوتحصیل دخترعاقل یه پروا بابا: گفت می که مادرشنیدم روبا پویا مشاجرۀ صدای میومدم

 آورد؟ دست زوربه وبه جلوتردید سال ازده رومیشه خوشبختی مگه نمیدونم من روبهترمیدونه،اصالً خیروصالحش

 .کرد صالحدید میشه ولی شه نخیرنمی:مادر

 که ستنی وشما اختیارمن به این نویسه می پیشونیش توی ازقبل خدا بشه خوشبخت کسی قرارباشه مادرِمن،اگه:پویا

 تا دخترصد این بابا..مونده رودستتون انگاردخترتون کنید رفتارمی طوردارید یه شما,بیاریمش دست زوربه به

 ... اشتباه دارید شما رامبد؟ به چسبیدید دودستی چرا دونم نمی من خواستگارداره

 زد زل بود نشسته مبل روی وپدرهم شد خیره من وبه ومادرنیزمسیرنگاهشوگرفت کرد حرفشوقطع من دیدن با پویا

  چیه؟ این جان پروا:وگفت کرد اشاره داشتم دست توی که چمدونی وبه من به

 .چمدونه,که بینید می: گفتم

 چیه؟ برای بدونیم خوایم می, چمدونه بینیم می داریم هم ما: مادرگفت

 که رودارم بنجولی کاالی حکم شما برای من کنید می منودرک شما ونه رومیفهمم شما زبون من نه مادرظاهراً:گفتم

 ! کنم؛همین می روکم زحمتتون دارم فقط من, بازکنید ازسرتون خواید ومی مونده دستتون روی

 جلواومد به بود شده دستپاچه مادرحسابی...کردم درحرکت طرف به بیارم زبون به ای دیگه حرف اینکه بدون بعد

 وخیش باشید مطمئن,کشم خودمومی جلوموبگیرید بخواهید اگه: گفتم چیکارمیکنی؟ داری هست معلوم هیچ: وگفت

 که داشتم اطمینان وخودم بودم ناراحت روبزنم حرفی بودهمچین کرده مادروادارم ازاینکه دردل البته"...کنم نمی

... نرسید نظرم به ای دیگه مادرراه کردن مجاب برای ظاهراً ولی کرد کارونخواهم این شرایطی هیچ تحت

 به خواد نمی بردار،خب ازسرش دست ناهید:مادرگفت روبه چون اندازست و حد بی ناراحتیم که شد پدرانگارمتوجه

 .داره راهی هرکاری نمیشه زورکه

 خارج ازدهنم ای چیزدیگه نه غیرازکلمۀ باشید مطمئن بشونین عقد سفرۀ زورپای منوبه اگه: پدرگفتم روبه

 بختت به لگد داری ولی نکن قبول نداری دوست دخترم خب: گفت پشیمونه ازرفتارش بود معلوم مادرکه...نمیشه

 ...میزنی

 وردم بی های افکاروعقیده خاطراین حاالچقدردختروپسربه تا میدونید!  دیگه همینه: وگفت کرد مادروقطع سخن پویا

 .شدن بدبخت

 ریحاض که تواینقدرشدیده مخالفت ولی کنم می روتضمین خوشبختیت کردم فکرمی من خوام می معذرت: مادرگفت

 بدم؟ روچی ت عمه جواب ولی ندی ازدواج این به تن ولی بری ازخونه

 ...بگم چی بهش دونم می خودم,واگذارکنید خودم اونوبه:گفتم
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 ...شدن وارد ومهمونها شد بلند زنگ صدای وبالفاصله رفتم اتاقم به خوشحالی وبا

 نشستم زیبا وعمه پسرکوچکترعمه فربد بین واحوالپرسی ازسالم وپس رفتم پایین طبقۀ به که بود گذشته ساعتی نیم

 .رفت می م صدقه قربون مرتب واوهم

 بامش رامبد که میگه ششمم حس پروا:گفت زیرگوشم آروم بود،فربد درهم حسابی وقیافم بودمو زیرانداخته سربه

 ! میره بیرون سوخته دماغ ازاینجا

 ! میاد بدت ازمن اونوقت:  وگفتم کردم نگاش ناراحتی با

 ما داداش این عمره،ولی یه صحبت سالمتی بازیه؟نا خاله مگه شدی؛بابا دیوونه:  وگفت داد تحویلم کجی ی خنده

 ...باشی گرفته تصمیم عاقالنه امیدوارم ها داره دوستت خیلی

 ما لومنز بود باپویا دائم ازبچگی چون راحتتربودم اوازهمه با فامیل پسرهای وبین داشتم دوست پویا ومثل فربد من

 گرن شلوارشیری وکت تنومند هیکل با.کردم نگاه رامبد به زیرچشمی.میزدم حرفاموبهش راحت که اینه.میومد زیاد

 ...بودن خودم دست ولی گرفتم وجدان عذاب آن یه.گفتگوبود مشغول وآروم بود نشسته کنارپویا.داد می توپرترنشون

 هاگ درابتدا ؛ مطلب سراصل بریم که کنید سکوت همگی لطفاً: وگفت کرد سکوت به رودعوت همگی زیبا شوهرعمه

 .کنن گفتگو هم با کالمی چند وداماد عروس بدید اجازه

 خواهش ازتون ازهرچیزی قبل میشه جون عمه:گفتم عمه درگوش آروم که بود کرده برخاستن خودشوآمادۀ رامبد

 کنم؟ صحبت باهاتون خوام می بیایید من اتاق به لحظه چند کنم

 . اومدیم هم ما بخوری چای یه شما تا:گفت شوهرش وروبه کرد رواعالم موافقتش:عزیزم حتماً"گفتن با عمه

 کردم می احساس...شد روان ها ازپله من دنبال به پسروشوهرش کنجکاو چشمهای وازجلوی برخاست ازجاش سپس

 بعد وخودم بشه وارد عمه اول وصبرکردم کنارایستادم رسیدیم که اتاق جلوی به شه می خارج داره ازحلقم قلبم

  ازاووارد

 شده خیره بهم مهربونش چشمهای با عمه.نشستم میزم صندلی روی وخودم نشست تخت ی ،لبه شدم اتاق

 هماند,بود شده خشک شدت به گلوم.دوختن هم لبهاموبه که بود این مثل گرفتم وجدان عذاب لحظه یک.ومنتظربود

 هرزحمتی به باالخره...کرد خارج خود منوازعالم"چراساکتی"اینکه گفتن با عمه که کنم وچطورشروع ازکجا که بودم

 مطلب حق برم طفره اینکه بدون دادم ترجیح پس همینجاست مرحلۀ ترین سخت دونستم ومی بازکردم لب بود که

 ؟ بکنم ازتون سؤال یک خوام می ولی مشکله کمی گفتنش راستش...جان عمه:گفتم بنابراین کنم روادا

 .عزیزم بپرس: گفت بالدرنگ عمه

 !هستم؟ برادرزادتون اینکه یا دارید دوست عروستون عنوان منوبه شما -
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 م برادرزاده حاال توتا اینکه برای ام برادرزاده عنوان به معلومه؛ خب:گفت نداشت روازمن پرسشی انتظارچنین که عمه

 .عروسم نه بودی

 دعمرداری تا اینکه یا دارید دوست سابق منومثل عروستون،،،بازم نه,بمونم برادرزادتون آخرعمرفقط تا من اگه,خب -

 !نمیارید؟ روهم اسمم

 وبعد های چیزدیگه جوابت کردم فکرمی:گفت تردید با بنابراین باشه نشده منظورم متوجه که بود باهوشترازاون عمه

 نگفتی؟ قبالً چرا واینکه نه؟ یا قطعیه بگوتصمیمت من به فقط: داد ادامه مکث ازکمی

 تمثب جواب شما به بگن من به اینکه بدون اونها ولی مادروپدرگفتم به من باورکنید:وگفتم زیرگریه زدم ناگهان

 رامبد وجه هیچ به نه,دیدم چیزی ازرامبد من فکرکنید اینکه نه البته:دادم وادامه کردم تازه نفس کمی...دادن

 .ندارم بهش نسبت کششی هیچ که منه بد ازبخت اینم کنم چه ولی آلیه همسرایده ازنظرهردختری

  نداری؟ دوستش بگی خوای می یعنی: وگفت کشید آهی عمه

 ازاین بهش من محبت, دارم رودوست پویا که اندازه همون به ولی دارم رودوست رامبد من! اینطورنیست باورکنید -

 یا چیزدیگه مثبت غیرازپاسخ باشید مطمئن نمیارید ازم اسمی ودیگه کشید می روخط دورم بدونم اگه ولی,نوعه

 ...نشست تودلم مهررامبد روزی یک که امید این به شنید نخواهید ازمن

 من برای توهمیشه: وگفت زد بوسه موهام روی وآروم اومد وکنارم برخاست تخت ازروی عمه لحظه دراین

 که هبزرگی ریسک این ضمناً,کن رجوع قلبت به پس خاطردیگران به نه باشه خاطردلت به توباید مثبت چواب,عزیزی

 زتها ومن هستی عزیزمن برادرزادۀ باشی که تودرهرشرایطی,بیافته دلت به مهرهمسرت شاید که بمونی روزی امید به

 .دم می توروازدست که ناراحتم دل

 .زنیب وصورتت دست به آبی بهتره توهم کنم می رومتقاعد رامبد خودم من نباش نگران: وگفت برخاست ازجاش سپس

 که ممنونم:وگفتم کردم حلقه ش دورشونه ودردستهاموبه برخاستم ازجام کردم وباورنمی شنیدم می روکه چیزی

 .دارم دوستتون خیلی کنید می درکم

 .داد سرشوتکون وفقط زد زورکی ولبخند نداخت صورتم به پرحسرتی ونگاه گذاشت دستم روی دستش

 !خریدیش؟ ازکجا اس وزنده چقدرقشنگ به به: وگفت ایستاد ناگهان ازاتاق خروج هنگام

 منظورش شدم متوجه وتازه کردم مسیرنگاهشوتعقیب آوردم سردرنمی عمه وازگفتۀ بودم شده گیج درحالیکه

 .بوده داده بهم پارسا که عروسکیه

 ...داده بهم اینوپارسا,قشنگه واقعاً آره: وگفتم شدم خیره عروسک به
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 عمه به چشمهام خوداومدم به هدقیق ازچند بعد نشدم عمه متوجه که بودم عروسک محوتماشای شیفتگی انقدربا

 شما هاینطورک باورکنید جون عمه نه: گفتم دستپاچگی با...داره برلب داری معنی ولبخند من به زده زل دیدم که افتاد

 داشتم دوست عروسک ازبچگی من آخه!  چیزدیگه نه آورده برام سوغاتی عنوان اینوبه پارسا! نیست کنید فکرمی

 ....بود مونده یادش واونم

: گفت بود لبهاش روی لبخند همچنان که عمه... کردم می پرحرفی سرهم همینطورپشت باشم متوجه اینکه بدون

 .کنه می چیزوفاش همه قشنگت چشمهای انکارکنی که توهرچقدرهم!  قراره ازچه موضوع فهمیدم حاال بروبدجنس

 ...  می اشتباه دارید شما ولی: گفتم کنان اعتراض

 برای نیستم ناراحت وجه هیچ به بابت ازاین ولی, مونه می خودمون بین باشه راحت خیالت: وگفت کرد حرفموقطع

 هستی عزیزمن برادرزادۀ توهمیشه: کرد اضافه ازاتاق خروج هنگام. دارم دوست رامبدم مثل روهم پارسا اینکه

 .خورم می تأسف دادنت ازدست برای "وعمیقا

 اینطورکه ایکاش که آرزوکردم ودردل اختیارکردم سکوت دلیل همین به بود کارمشکلی زیبا عمه کردن متقاعد

 ...بود کرد اوتصورمی

 .بشه خسته ای ذره اینکه بدون داد می ادامه بازیش به زمانه وچرخ درفراربودند هم دنبال به وشبها روزها

  هم صورتش حالت,  احتیاط با البته رفت می راه عصا بدون میترا که بود هفته یک

 ترمیم پلکش افتادگیه ساده پالستیک جراحی بایه,کرد می رونمایان زیباییش روز روزبه داد می انجام که نرمشهایی با

 .بود نامرتب کمی ولی بود شده تاگردنش نداشت؛موهاش ومرزی حد شادیش دیگه

 شکری نا که بودم کرد؛چقدرناسپاس منوامتحان خدا گفتی می توراست:وگفت اومد دیدنم به خودش پاهای با روزی

 . شدم امید ونا کردم

 اومدن با که کردم دعوت دستشوازاووپدرومادرش دادم رو پویا عروسی کارت لحظه وهمون روبوسیدم زیباش صورت

 .پذیرفتن هم واونها بشن خارج حصاروتنهایی وساغرازاین پویا ازدواج مراسم به

********* 

 لش یقه آلبابویی بلوز یه.میزدیم حرف عروسی ودرمورد بودیم نشسته دورهم.عصربود دم ازعروسی قبل هفته یک

 یرهگ ؛موهاموبا جوراب بدون.تازانو ترتنگ تیره درجه یک دامن یه با بود وتنگ کوتاه آستینش داشتم تن به پوشیده

 با ،بعدش داد جواب بود ایستاده اف اف نزدیک مادرکه زدن زنگ... بود ما منزل ساغرهم.سرم باالی بودم کرده جمع

 .رفت تراس وبه شد پیشوازازدرخارج برای دنبالش وبه کرد دعوت داخل دروبه پشت فرد صدقه قربون
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 گرمی به پدروپویا..کوفت می سینه به شدت به قلبم.شد مادروارد همراه به پارسا دیدم که شدم خیره درورودی به

 ...مادرداد دست روبه شیرینی جعبه فروتنی کردن،با استقبال ازش

 بایه بود کرده تن به داشت ای سورمه باریک خط دوتا چپش وآستین ش سینه روی که سفید اندامی شرت تی یه

 کرده تیغ 6صورتشو داشت به هم مشکی بند درشت صفحه وساعت پهن وکمربند راسته ای سورمه شلوارجین

 . بردارم چشم ازش تونستم نمی.بود شده جیگری...نگووووووو دیگه عطرشوکه بود؛بوی

 :موگفت شونه روی دستشوگذاشت برم دیگه سمت به خواستم می دادموتا جاموبهش بودم کنارپدرنشسته که من

 !  جاتوگرفتم چرا که گیرم می وجدان عذاب بری بشین،اگه

 .تمنشس کنارش ورغبت میل با.کنه می نگام داره کشش پروا لبخند اون با دیدم که کردم نگاه صورتش به تعجب با

 ازخیاطی پروا: گفت اف اف ازگذاشتن وبعد کرد نگاهی من به.داد واینبارساغرجواب دراومد صدا به حیاط زنگ دوباره

 . خانمه؛لباستوآوردن سوسن

 پاو دست ش باشه؛جعبه سنگین اینکه نه البته.خونه توی زورآوردم لباسموبا ی وجعبه دررفتم جلوی خوشحالی با

 .باال اینوببرم کن کمک بیا پویا:گفتم پویا به شدم سالن وارد تا...گیربود

 .  کنم می تالفی عروسیت چاکرتم گرم دمت داداش:  وگفت کرد پارسا به ای مظلومانه نگاه پویا

 .خرشومیزنی آهنگ باشه بارآخرت: گفت رسید که پویا به...اومد من طرف وبه شد بلند مبل ازروی وقفه بی پارسا

 !! میاد توبدت که چقدم: وگفت زیرخنده زد پویا

 کنی ینم کمکم اگه پارساااااا: گفتم بلند صدای با بندازن؛بنابراین کل هم با فردا تا خوان می کنم ایناروول اگه دیدم

 ! ببرم خودم

 ینماش تزئین برای بزنم زنگ فرشاد یه باید من: وگفت زد پارسا ی شونه به وپویا کردن نگاه من به تعجب هردوبا

 .داداش نکنه درد کنم؛دستت گیرمی برم باال اگه عروس

 سرمن پشت بعد رفتم باال ها ازپله من اول تا ایستاد وعقب گرفت روازدستم وجعبه جلو اومد پارسا

 روی بذارش ممنون:وگفتم کشوندم خودم دنبال واوروبه شدم اتاق وارد تعارف وبدون دراتاقوبازکردم.اومد

 .افتادی تختم؛زحمت

 ! رحمتید شما خانم کنم می خواهش:  وگفت کرد قشنگی ی خنده

 مااز حالی خانم:  وگفت ایستاد سینه به دست روبروم جلو اومد...زیرخنده زدیم یکدفعه هم وهردوبا شدیم خیره هم به

 ؟ پرسی نمی
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 گیرید یم ازما سراغی خیلی شما که نه:  وگفتم دادم سروگردنم به وتابی وپیچ کردم نازنگاش با.بود کرده گل شیطنتم

! 

 ..جلو آورد جلوتراومد،دستشو کم ویه کشید عمیق نفس چشمهامویه به زد زل

 مصورت به بود؛نفسهاش شده نزدیکم زیادی,کنار زد پیشونیم موهاموازجلوی سمت برد آروم...میوفتادم پس داشتم

 دستش شست با گونمووآروم روی سرخورد موهام ازروی دستش.شنیدم می وضوح وصداشوبه کرد می برخورد

 چشمهاش به پرعطش چشمهای وبا بودم کرده خودموحفظ موضع بود،همچنان دیدنی وروزم حال...کرد گونمونوازش

 تا.کنه می پیدا کاربیخ نکنم حرکتی اگه دیدم.پایین صورتشوآورد آن یک شد می دیوونه داشت دیگه.بودم خیره

 یم اطمینان یه فهمیدم؛فقط خودمومی تکلیف باید.بازکنه زبون کردم می وادارش جوری یه بود،باید کافی همینجا

 .بود قدرکافی همین بشه راحت خیالم که خواستم

 .داشت برنمی ازم چشم همچنان ولی کنارش افتاد دستش برداشتم عقب به قدم یک حرکت یک با

 .نپایی بیاید ست آماده شام:  وگفت شد نمایان بود بازمونده همچنان درکه ساغرجلوی وبعدش اومد پا صدای دفعه یه

 .میایم االن توبروماهم باشه وگفتم دادم تکون سری

 لباستوببینم؟ میشه:گفت بود وجورکرده خودشوجمع که پارسا

 ؟ نشه چرا آره:  گفتم

 یچپ حلزونی شکل به باریکی ی پارچه ودورشو خورد می دورگردنم ش یقه.بود وطالیی ای ازقهوه ترکیبی لباسم رنگ

 ازهمون که داشت خوشگلی ی دنباله رسید می که پایین وبه بود زانوتنگ تا لباس جلوی.بود کرده رواحاطه یقه درپیچ

 .بازبود زیادی کم یه وپشتش داشت سینه فرم ش باالتنه.بود پرشده دامن روی نواردوریقه

 خیلی وگفت انداخت نگاهی گرفت ازدستم.جلوش گرفتم باال طرف به ازیقه کردم ولباسوخارج روبازکردم درجعبه

 !؟ تدوش روی بندازی نداره چیزی معلومه؛شالی کمرت تمام که تواینوبپوشی! ؟ انقدربازه پشتش چرا این ولی قشنگه

 ! میشه خراب مدلش نصف که بندازم دوشم روی شال اگه من میگی؟ چی معلومه گفتم بود بازمونده دهنم ازتعجب

 هب توهمینجوریشم ولی کنم توامرونهی به که نیستم درجایگاهی من پروا ببین:  وگفت داد تکون سری کالفگی با

 ! بکن پشتش برای فکری یه کنم می خواهش هستی چشم توی کافی ی اندازه

 ؟ کنم چیکارش آخه: گفتم ونوق نق با ها بچه مثل

 رفتگ سرمو ی گیره یکدفعه که چیکارکنه خواد می بودم مونده. موهامو توی دستشوبرد ویکدفعه ایستاد پشتم اومد

 ی اندازه به موهات: وگفت کرد نگاه کم یه.سرازیرشد کمرم آبشارروی مثل موهام حرکت این با.کشید موهام ازروی

 ! وکمرتوبپوشونه بازباشه که بده مدل جوری یه.هست بلند کافی
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 ...کنم درست موهاموجمع خوام می من اما: گفتم غرولند بازبا

 ؟ میاد زمین به آسمون نکنی درست موهاتوجمع اگه یعنی:  وگفت کرد نگام اخم با

 .رهب می چقدروقت گذاشتن جعبه یه مگه شد ما عروسیه بابا: زد داد شد بلند پویا صدای که جوابشوبدم خواستم می

 ! میشه چی ببینم تا حاال:گفتم بدجنسی با دلخورنشه اینکه برای

 .... اومد پایین ی طبقه به من دنبال وبه گرفت خندش ازقیافم

 ...کن حساب من روی داری کاری اگه داداش:  گفت پویا روبه پارسا که بودیم نشسته دورهم شام ازصرف بعد

 ریدپ پویا حرف میان پدربه...برمیام کارها ی همه ازپس خودم من دستت قربون:  وگفت زد پارسا پشت به دستی پویا

 بدی؟ انجام بتونی خودت تنهایی که بازیه خاله مگه:  وگفت

 ! پدرگرفت جلوی ودرست باال شوروبه شست کرد دستشومشت دفعه ویه پدرکرد روبه پویا

 !بینید؟ اینومی االن: گفت پویا بود برده ماتمون همه

 : گفت بود شده سرخ ازعصبانیت پدرکه

 !حرکتییه؟ چه این کشی نمی پسرتوخجالت

 !! دیگه انگشته خب!  چی یعنی حرکت:  گفت پدربود طرف به انگشتش همونطورکه پویا

 !چیه؟ معنیش دونی می ولی ؛ انگشته بله: گفت شده سرخ ی چهره پدربا

:  تگف تعجب با شد می چپ چشمهاش کرد نزدیکترمی شووهرچی چشم جلوی گرفت استایل باهمون انگشتشو پویا

 !چیه؟ معنیش

 ! مکن تفهیم خواستم رومی چیزدیگه یه من ولی!  بیالخ یعنی دیوارمعنیش به روم بالنسبت!  آهان:گفت دفعه یه

 منظورتوبرسونی؟ اینطوری باید"نبود؟حتما بهتری راه:  گفت بود هنوزعصبانی پدرکه

 ! چرخه می من انگشت رواین بزرگی اون به وکارخونه شرکت اون بگم خواستم می شدید متوجه اشتباه شما:پویا

 وهمینطورلبهامونوگازمی بشه پدرعصبانی ترسیدیم می هم انفجاربودیم،ازطرفی وساغردرحال من وسط این حاال

 ده مین نشون العمل پدرعکس احترام وبه کنه خندشومهارمی شدت به بود مشخص"کامال کردم نگاه پارسا به.گرفتیم

 هریس داشتیم صدا بی ی ازخنده وساغرکه من به چشمش لحظه یک برای.کنه نمی وپدرنگاه پویا به عنوان هیچ وبه

 بود شخصم"کامال که مصلحتی ی سرفه ازیه وبعد انداخت پایین تونست می اونجاییکه سرشوتا افتاد،سریع رفتیم می

 . کردن بازی انگشتاش با کرد شروع ازخندشه جلوگیری برای
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 نه بدی شونن انگشتتوباید این:وگفت داد نشون پویا شوبه سبابه پدرانگشت که پدربود طرف به شستش همچنان پویا

 ! رو کوفتی اون

 درحال گردونن می انگشت رواین شونو کارخونه اوناییکه "ضمنا: طرفشوگفت گرفت پویا شستشومثل بعد

 ...!!!چرخونی می انگشت رواین توکه حال به وای ورشکستگین

 ...پویا طرف به شوگرفت شست کرد دستشومشت پویا مثل بعد

 !!! حرکت بااین نشستن هم وپدرروبروی رو؛پویا منظره این تصورکنید

 .منفجرشدیم شدیم می خفه داشتیم حاال تا که هم وما زیرخنده پدرزد خود اینباردیگه

 ..!!!توسرکنه با عمرباید یه دخترکه این معصوم طفل:  گفت پویا پدرروبه

****** 

 ساپار پروا بدید اجازه:  ساغرگفت که کنیم ش بدرقه خواستیم شدیمومی بلند ازجا کرد رفتن قصد پارسا که شب

 .گرفت ش خنده پارسا که زد ای مزه با چشمک پارسا به آروم بعد...مافوقشه باشه کنه؛هرچی روهمراهیش

 بعد...دنبالت میام صبح فردا:  گفت که بودیم خروجی سمت به حیاط توی زدن قدم مشغول آروم.افتادم راه دنبالش به

 توی بیای وضع بااون خواد نمی دلم "؛اصال بکن لباست حال به فکری یه کنم می خواهش پروا:گفت وصریح رک

 ! بچرخی جمعیت

 .دیگه سمت وروموبرگردوندم کردم نگاش دلخوری با

 ...کن نگاه من به.. توأم با پروا...پروا:کرد صدام آروم

 چونه به دستشوگرفت که کردم می لوس خودموبراش داشتم...کرد می صدا اسممواینطوری وقتی رفت می ضعف دلم

 م هنوززیرچونه دستش...شدم خیره وبهش گازگرفتم لبامو...جلوتر اومد قدم ویک خودش طرف به موصورتموبرگردوند

 ! کردی کبابمون اینقدرگازنگیرشون! ؟ لبها این ازجون خوای می چی:  وگفت داد گردش صورتم روی چشمهاشو.بود

 ! کرد می عمل داشت محرکها اینکه مثل.بود شده امروزچش دونم نمی

 : زد داد سالن ی پنجره ازپشت پویا دفعه یه

 اب وساغردستشوگرفت خندید بلند صدای با بعد!  بمون جا شبوهمین بیا نرو؛برگرد نداری دوست دکترجون؛خب

 ...برد خودش

 ...برم آبرومونبرده دوباره تا:وگفت خندید که انداختم هاموباال شونه

 ...گذشت کوچه ازپیچ تا درایستادم اینقدرجلوی مقاومتش برخالف
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 **************** 

 .ببینیم زود هب یکدیگروزود تونستیم می ترتیب این وبه خرید پویا برای شیکی آپارتمان باالترازمنزلمون پدردوخیابون

 ما اروب بیشتراوقاتش بود کرده نامزد پویا با رسماً که واززمانی بود پرکرده هرگزنداشتموبرام روکه خواهری ساغرجای

 .بود دراومده ازتنهایی حسابی مادرکه"مخصوصا کرد می سپری

 محبت سرآغازش که ای زندگی چقدرزیباست...داشت دوستش نیزعاشقانه وپویا گشت می دورپویا به پروانه مثل

 یروب دیگری ازطرفین کدوم هیچ اینکه شرط به داره تری مستحکم دوام زناشویی پیمان گونه این نظرمن به. باشه

 .کنن عبورمی ازکنارش دقت وبی سادگی به خیلیها که کلیدیه نکتۀ یک رونشکنه؛این واحترامش نهنک حرمت

 هوب وساغرخونسرد پویا فقط هیجانزده جمع درتکاپوبودن؛دراین همگی,برگزارمیشد آقاجون درویالی عروسی مراسم

 دقیق ریزی برنامه یک وبا نداشتن کاری دیگه عروسی ازمراسم روزقبل هردوازسه اونها.بردن سرمی به دورازدغدغه

 زیارت به ودرآخرهم بیرون به وگردش شام برای ازعروسی قبل وشب رسوندن پایان به روزقبل کارهاشونوچند تمام

 شونمنزل ساغروبه پویا آخرشب...شدن سیدالکریم به متوسل وسعادتشون خوشبختی وبرای رفتن عبدالعظیم شاه

 ...کنه سپری ش رودرکنارخانواده شب آخرین این که رسوند

 منپذیرفت ولی برم آرایشگاه ساغربه با که کرد تقاضا پویا.  بود شنبه پنج بیدارشدیم ازخواب زود صبح روزبعد

 رسیدگی اونها به وباید مونده ازکارهام مقداری من میشه طوالنی عروس آرایش چون که اصرارساغرگفتم ودرمقابل

 اب آدم ایل یه نیست رسم دیگه االن:وگفت سرباززد ازرفتن من مثل هم وساحل کردم خودموتبرئه حرف این با... کنم

 ! ندید زیربغلمون هندوونه خودی بی پس مزاحمیم دوتا ما که دونید می هم ؛خودتون برن آرایشگاه به عروس

  مزاحمید؟ دوتا شما که گفته کسی چه میزنی؟ که حرفیه چه این:وگفت رفت درهم ساغراخمهاش حرف این شنیدن با

 اباب ای: گفتم!  مالوند جاشومی ربع یه تا که گرفتم ساحل ازاونجای نیشگون یه آلوده بغض صداش دیدم که وقتی

 ... که برین بهتره دیرنشده تا هم حاال,کرد شوخی باهات ساحل ؛ گرفتی روجدی چقدرموضوع که ساغرتوهم

 ...کنید حرکت دیرنشده تا باشید زود معطلید چرا پس: وگفت شد اتاق وارد زندایی

*********** 

 .بریم آرایشگاه به هم با که ما منزل وآورد ساحل من درخواست به آرایشگاه ساغروببره رفت که صبح پویا

 .باشن داشته نظارت کارها به که بودن رفته ویال به نبودن پدرومادرمنزل

 مونده دیشب ازغذای داخلش مقداری که غذایی وظرف رفتم یخچال وسراغ شدیم آشپزخونه داخل ساحل همراه به

 خوردیم ناهاروکه.باشیم داشته ناهارخوردن برای وقت کردم فکرنمی دیگه چون خوردیم کمی ویه کردم گرم بود
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 کردیم حمام وهردوسرفرصت رفتم پایین سرویس به وخودمم بود اتاقم توی که کوچولویی حمام وفرستادم ساحل

 پیچید توگوشم درسا جیغ تلفنوبرداشتم وقتی.میکرد خودکشی داشت "تقریبا تلفن شدیم که وخارج

 دی؟ نمی جواب چرا بودی جهنمی کدوم....! بیششششششششششششششششعور

 شده؟ چی حاال ؛ بودم حمام گفتم خنده با

 . آرایشگاه بریم دنبالت میایم شوداریم آماده سریع کنی چیکارمی پس شده؛ وچی کوفت: درسا

 !؟ اونوقت کی با!میایییییییییییییین؟ -

 .زیرخنده زد بلند صدای با بعد!  بیوفتی پس ازخوشحالی بگم ترسم می: درسا

 بیای؟ قراره کی نشوبا لوس -

 !؟ میشی خوشحال بیشترازپارسا کی توازدیدن االغ آخه: درسا

 ! منوببینه تونه نمی درسا که بودم وخوشحال بازشد گوش بنا تا نیشم

 .گیری می خودتوتحویل زیادی -

 ...باش میایم؛سریع داریم شید آماده.نزن زرمفت درسا

 بیرون به ماشین بوق صدای وبا کردم جمع گیره با سرم پشت شدیم؛موهاموهمونطورخیس آماده سریع ساحل با

 هردوسالم وبه نشستم کنارش ومنم بود سوارشده ساحل.رفتم ماشین سمت وبه کردم قفل کلید دروبا.رفتیم

 .جوابموداد لبخند وبا انداخت نگاهی آینه ازتوی پارسا.کردم

 دبو گرفته خیلی دلم.نبود بهشون حواسم "اصال من ولی.بودن وشوخی خنده مشغول وساحل مسیردرسا طول درتمام

 .کرد می دیوونم داشت رفت می ازخونمون داشت پویا فکراینکه

 ؟ شده چی که سرپرسید حرکت وبا شد متوجهم رساپا.کردم نگاه آینه وبه گرفتم ازبیرون چشم

 یادت موهات پروا:وگفت عقب برگشت پارسا شدن پیاده موقع رسیدیم که آرایشگاه به.نگفتم وچیزی دادم سرموتکون

 ! نره

 هب سرسری خداحافظیه یک وبا. گذاشتم خماری هردوشونوتوی بدجنسی درنهایت ولی خودشونوکشتن وساحل درسا

 ...افتادیم راه ساختمون سمت

 کنید؟ واگذارمی خودم به یا نظرتونه مد مدلی:  آرایشگرگفت

 ازباشهب ازپشت ش وبقیه باشه سرجمع باالی نصفش که کنید درست جوری یه منو موهای"لطفا: گفتم ومِن مِن کمی با

... 
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 ...داد دست بهم خوبی واحساس شد جوری یه دلم ته.کرد کارشوشروع الرحیم الرحمن اهلل بسم گفتن با

 دست کمی چون ویال ببره بودم پدرداده به"لباسموقبال...رسید اتمام به مووصورتم آرایش طوالنی نسبتاً بعداززمانی

 ... وپاگیربود

 پروای وازاون بود شده عوض کلی به م چهره.آرایشگرروستودم دستهای جادوی خودموبراندازکردم آینه جلوی وقتی

 ازتغییرچهرم بودن آرایشگاه توی که اشخاصی تمام...نبودم هم آرایش اهل که " مخصوصا! نبود اثری هیچ قبلی

 های حلقه صورت به موهامم وپشت باال بود کرده جمع بودم خواسته موهاموهمونطورکه جلوی.بودن شده زده شگفت

 ملباس خاطررنگ وبه بود کارکرده صورتم زمینۀ وبیشترروی بود مالیم صورتم آرایش.بود ریخته کمرم روی درشت

 . بود کرده آستفاده رنگ وکرم آرایشمومسی

 واظبم:کرد اضافه ازلبخندی شدی؛وبعد سیندرال مثل: گفت داشت برنمی ازم چشم درحالیکه آرایشگرها ازکمک یکی

 ! باش ساعت ضربۀ آخرین

 ...انداخت خنده روبه همه حرفش این! جادوگرشدم؟ من دیگه حاال نکنه درد شما دست: آرایشگرگفت خانم

 نگکمرت وتا بود دکلته ش یقه بود؛ پوشیده بلندی پیازی پوست لباس ساحل.بودن شده زیبا خیلی وساحلم درسا

 یهو داشت ای حلقه آستین که یاقوتی کوتاه پیراهن یه درسا لباس.میومد بهش خیلی.بود کلوش پایین وازکمربه

 ...بودن کرده درست جمع هردوموهاشونو.بود ریزدرخشان پرازسنگهای وروشون شد می جمع ها ازسرشونه

 ست؛منجلونش صندلی رفت اینبارساحل.اومد دنبالمون به بعد ساعت کمترازنیم "وتقریبا گرفت تماس پارسا با ساحل

 .من دست بغل هم ودرسا پارسا پشت

 ...میزد دید ازآینه مدام ویال به برسیم تا

 رایب مردم واکثریت بود پیاپی چهارروزتعطیلی ودلیلش بود خلوت نسبتاً خیابون انتظارمون برخالف خوشبختانه

 روسراسرریسه کوچه رسیدیم مقصد به طوالنی مسافتی کردن ازطی بعد باالخره...بودن شده خارج ازتهران مسافرت

 شروک هرصندلی وروی بودن چیده پراکنده صورت روبه میزوصندلیها.بود روپرکرده جا همه اسفند وبوی بودن کشیده

 حتیو قرارداشت هرمیزی نیزباالی وچتربزرگی بود داده زینتش بزرگی پاپیون ازپشت که بودن کشیده رنگ طالیی

 نظرانداختم عقد سفرۀ وبه شدم عقد واردسالن...بودند نورکارگذاشته ورقص نیزریسه درختها وبرگ شاخ درالبالی

 بودند دالبرچیده شکل به رنگ وصورتی درشت دهایمرواری روبا دورسفره ودورتا بود شده درست مروارید با تماماً

 ...روحصارکشیدن دورش اینکه مثل درست

 احسنت اش سلیقه حسن اومده ایران به ازایتالیا تازگی به که ساغره کاردوست وسلیقه ذوق همه این فهمیدم بعداً

 عهدف یه برم که کن،برگشتم برولباستوعوض توچرااینجایی...وا:وگفت شد مادروارد که بودم وارسی مشغول...داشت

 هکن می زمزمه چیزی زیرلب وداره چشمهاشوبسته دیدم روبروش ایستادم.صبرکن لحظه یه: گفت افتاد بهم چشمش

 جونم؟ مامان شده چی:گفتم خندیدم...کرد فوت صورتم وروی چشمهاشوبازکرد بعد
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 مگه: گفتم ازسالن شدن خارج ودرحال زیرخنده زدم بلند صدای با...نکنن بچموچشم خدایا خوندم دعا برات: گفت

 .کردم ولباسموعوض رفتم سالن ته اتاق به سریع...نیست ای تحفه همچین تون کنید؛بچه منوچشم شما اینکه

 ووجود کرد نواختن به شروع موزیک گروه روپرکرد فضا هلهله وصدای شدن باغ وارد وداماد عروس بعد ربع یک

 عروس شدن ازوارد پس...بود وجدآورده روبه وهمه بود برده باال موزیکوخیلی صدای وکنارباغ درگوشه متعدد اکوهای

 شد خیره من به اونم ای لحظه برای بردارم ازاوچشم تونستم نمی عنوان هیچ به.زد خشکم ساغربرجا دیدن با وداماد

 تنکش روبه پسرها امشب کردی قصد نکنه,شدی چی پروا وای: گفت رفتم کنارش ازاینکه وبعد زد شیرینی ولبخند

 ! نکشتمش خودم تا بشه؛زودتربگید کشته قراره کی: گفت پویا لحظه بدی؟همون

 ببینم: وگفت کرد ما تای هرسه به نگاهی پویا تبریک ازگفتن وبعد اومدن هم ودرسا ساحل که زیرخنده هردوزدیم

 همسرزیبات نفراول باش مطمئن اگراینطورباشه پویا: گفتم خبرندارم؟ ومن ست دخترشایسته مسابقۀ نکنه

 شناآ خیلی نظرمن به شما..... إإإإإ:گفت متفکری چهرۀ وبا کرد مکث وکمی ساغرکرد به ای شیفته نگاه پویا...ساغره

 !دیدم؟ روکجا شما قبالً بگید میشه میایید؛

 روتحمل آخرعمروجودم تا مجبوری که دونم اینومی ولی دیدی کجا دونم نمی: وگفت شد خیره پویا به ای ساغرلحظه

 ! کنی

 .داری جا چشمام روی آخرعمربه تا: وگفت ساغرنشوند ترکیب وخوش بلند برپیشانی ای بوسه پویا

 ...بمونه باقی جاودانه وهمیشه نره سردی به هرگز عشق این آتیش که خواستم ازخداوند دل ازته صحنه این دیدن با

 جشن قرارشد کردن درمحضرعقد که "قبال چون بود صوری عقد این البته...شدن وارد هم مهمونها عاقد اومدن با

 .بگیریم عروسی با وهمزمان

 بعدی خطبۀ شدن خونده هنگام وجامونو میسائیدیم قند نوبت به وساحل ودرسا من عقد خطبۀ شدن جاری هنگام

 پارسا افتاد درسالن به چشمم عقد های نیمه.سرازیرشد که بود وداماد عروس کادوهای سیل سپس کردیم می عوض

 درجیب دست اومد نزدیک وقتی خواستند پا به احترامش به وهردو اومد وداماد عروس سمت وبه شد وارد که رودیدم

 دستدر بود شده داده زینت زیبایی شکل به که فیروزه نگینهای با زیبایی ودستبند پویا به شیکی وساعت کرد

 ازهرگوشه کردن زدن کف به شروع حضورداشتن دراونجا که مهمونهایی ،همۀ کرد هردوروبوسی با وسپس ساغرکرد

 ...اوآرزوکردند روبرای روزی چنین ای

 ...بود شده خواستنی نهایت بی ای سورمه آبی وکراوات سفید وپیراهن ای شلوارسورمه کت با

 عروس به"کامال حواسم بودن وزیرلفظی کادو دادن مشغول نوبت به ومهمونها بود شلوغ سالن ؛ ایستاد عقب کمی

 ... شد حلقه دورکمرم دستی ازپشت دفعه یه که بود وداماد

****************** 
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 رمبخو تکون نذاشت خودش به چسبوند گرفت کمرمومحکم که عقب برگردم خواستم بیوفتم،می پس بود نزدیک

 ...هباش ووحشی پریشان باید موها این ببندی؟ نیست موها این شدی،حیف خوشگل خیلی: کرد زمزمه زیرگوشم وآروم

 عروس جایگاه پشت چون بود؛ گرم سرشون وهمه نبود ما به حواسش کسی کردم؛خوشبختانه نگاه بقیه به ترس با

 پنهان تورها البالی "تقریبا وما بودن کرده تزئین بودن آویخته ازسقف که وگلبهی صورتی تورهای روبا وداماد

 ... ندارم کاریت نترس نخور انقدروول: گفت بود اثرگذاشته صداش روی که ای خنده با...  خوردم تکون کم یه.بودیم

 یک میشد چی خدایا...رفت می ضعف داشت دلم.شهالییش چشمهای به زدم وزل برگردوندم عقب سرموبه

 ...شدم می چشمها این عمرپاسبان

 !ترسم؟ می ازت کنی فکرمی چرا: وگفتم کردم نازک براش چشمی پشت

 .کنی فرارمی رسه می که حساس جاهای همیشه اینکه برای:گفت بدجنسی ی خنده با

 ! ای مالحظه بی که ازبس ایشششش:وگفتم باال ابروهامودادم

 ام؟ مالحظه بی من:  گفت نخنده بلند بود خودشوگرفته زورجلوی به

 فکرکردی؟ چی پس بله -

 ! میاد چقدربدت که توهم: پارسا

 !منظور؟ -

 گذره؟ نمی که بد: پارسا

 و دادم مودلخورنشون قیافه....گفت بودمومی بغلش توی منظورش ذات بد

 ! کردیا تومنوبغل اینکه مثل: گفتم

 اشتد بهم "واقعا کنم می اعتراف درواقع کردم موضعموحفظ پررویی درکمال بیرون؛ولی میام بغلش ازتوی فکرمیکرد

 ! گذشت می خوش

 ! نرقص هیچکس با"خواهشا رفتیم بیرون پروا:  وگفت شد جدی دفعه یه

 ؟ چرا:  گفتم رفته باال ابروهای با

 ! چشمی توی نخواهی وخواهی خواهردامادی باشه هرچی اینکه برای:  وگفت زد خبیثی لبخند

 . نکن ناراحتم بیشترازاین کن ولم:  وگفتم دادم خودموتکون حرص وبا فشردم هم روی لبهامو

 . بهت نشومیگم عصبانی خب ،خیلی شدی تخس بازکه:  گفت کنه شل ای دستشوذره اینکه بدون
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 .منتظرم باش زود: گفتم کنن گیری مچ خوان می که آدمایی مثل

 !داری توصاحب اینکه برای: وگفت کرد پا واون پا این کم یه

 !؟ اونوقت کیه صاحبم:گفتم تردید با

 حالت یه روبروم،با ایستاد...ازاتاقها یکی داخل برد کشید خودش دنبال وبه ودستموگرفت بازکرد دستهاشوازدورم

 ؟ منتظرم گفتم.. کرد می نگام خاصی

 یه کنم می خواهش ازت داشتم مالکیت تواحساس به ازبچگی من پروا:  وگفت گردوند چشم اطراف به کرد سرشوبلند

 ...بشه خراب حسم نکنی کاری وقت

 ... داشت چیزی کوتاهی آستین یه حداقل لباست کاش:گفت وبدنم صورت روی چشمهاشوگردوند بعد

 .گیری می ایراد داری همش منودیدی لباس که توازروزی پوشیدن؟ لباسایی چه بقیه ببین:گفتم

 .داری فرق همه توبا خواهرمه،ولی که درسا حتی ندارم کاری بقیه با من عزیزدلم: وگفت زد شیرینی لبخند

 !؟ گذره می خوش:  گفت خنده وبا کرد حلقه دستاشودورکمرم دوباره

 !!!خیلییییییییی آره: وگفتم خندیدم پررویی با

 ؟ خندی می چی به جوووون:گفت دفعه یه

 .موهاموبوسید روی آروم بغلش توی منوکشید دفعه یه که پایین سرموانداختم شد سرخ هام گونه ازخجالت

 .شده طوالنی زیادی غیبتمون بریم بهتره: گفتم بودم آغوشش توی همونطورکه

 !کنی؟ فرارمی بازداری دیدی:  گفت

 !!!ترسیدم؟ می ازخودم اینکه بگم؟ بهش تونستم می چی

 ...شد وازدرخارج شد جدا ازم وآروم گرفت تبدارشوازم های چشم

 ...کردی روزشادیموتکمیل تواین که ممنونم ازت کرد؟خدایا اعتراف شد،یعنی نمی باورم

 . رفتم محوطه به شدم خارج وازاتاق کردم تازه نفس کمی هم من شدن باغ وارد وداماد عروس ازاینکه بعد دقیقه ده

 دهش نصب بزرگ نوروپرژاکتورواکوهای رقص تا چند باالش.رقص برای بودن کرده درست بزرگ سکوی رویک باغ وسط

 ...بود

 خیلی...بود صحبت ومشغول ایستاده جوانی درکنارمرد دیدمش ای درگوشه پرداختم پارسا جستجوی به چشمهام با

 هب همونطورکه...کارروبکنم این تونستم نمی ولی موندم می درکنارش آخرجشن وتا رفتم می کنارش خواست می دلم
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 معرفی روآرش دوستش پارسا شدن نزدیک من به کامالً وقتی میان سمتم هردوبه دیدم ناگهان بودم دوخته اوچشم

 پویا مدرسۀ دوران ومشترک قدیمی وازدوستان اودندانپزشک که شدم متوجه معارفه دراون ومن کرد

 درگوشم صدایی که فرارکنم طوری خواست می ودلم بودم معذب شدت به ش خیره های ازنگاه...وپارساست

  افتخارمیدن؟ بنده به پرنسس:گفت

 کنی؟ نمی منوفراموش توکه پویا:گفتم رقص درحال. کردم اوروهمراهی خوشحالی وبا رودیدم وپویا برگشتم

 ! اونجا وساغرپالسیم من ازفردا نترس کنه، توروفراموش تونه می کی آخه:وگفت گرفت م ازگونه ای بوسه

 ! کنیا آشپزی خودت شرطیکه به باشه -

 ! پرومیشه همون اسمتوبردارن الف اگه"پرونشو،اصال دیگه:  پویا

 .پویا ذاتی بد خیلی -

 ! شمن واالخون آالخون بابام خونۀ بیام قهرکنم خواستم که نزن هم اتاقموبه ترکیب "ضمنا!  دونم می: بازگفت نیش با

 .بیای نداری حق تکی یا میاید ساغردوتایی با کنی؛یا می بیجا خیلی -

 ودممجبورب نبود جا چون شدم می اذیت خیلی نامزدی بگیر؛ایام دونفره یه کن تختموعوض پس ؛ باشه خب خیله:  پویا

 ...زمین افتادم تخت ازروی زد تنه بهم همچین بارم یه کنم؛تازه ساغروبغل صبح تا

 بدش رفته؟ وریسه غش اینطوری پروا میگی داری چی پویا:جلوگفت اومد پارسا که بودیم وحرف رقص همینطوردرحال

 ! کنی نمی ولش گرفتی ؛ بابا من به

 .دورشد وازآنجا...سپرم می توامانت دست به گوهرگرانقدرو این:گفت پویا که شدم سرخ گوش بنا تا

 میزی سمت وبه دستموگرفت پارسا که کشیدم راحتی نفس ندیدم ازآرش اثری وچون کردم اطراف به نگاهی سریع

: فتگ نشستیم ازاینکه بعد...ندارم رو چیزها این حوصلۀ من بشینیم بهتره: وگفت برد دورتربود کمی ازاونجا که خالی

 ! چیه؟ درموردآرش نظرت پروا

 ولی: وگفت کرد مکث کمی باشم؟ داشته اون درمورد نظری باید من چرا: وگفتم خوردم جا اش غیرمنتظره ازسؤال

 ! بزنه تورومحک تونسته خوب انگاراون

 ! کنه روروانکاوی دیگران اینکه یا بودعروسی تواومده دوست!  عالیه خیلی: گفتم ناراحتی وبا حیرتزده

 ... و گیرکردی گلوش توتوی ظاهراً پروا؛ کن گوش: گفت بود مشهود کامالً صداش از که ای حوصلگی بی با

 رعتس همون با کنه خواستگاری ازکسی واحوالپرسی سالم کلمه چند با که آدمی: وگفتم کردم قطع تموم حرفشونیمه

 ! باشه نیومده بدم ازش کنم فکرمی ولی کنه می عرق زود تند تب گفتن ازقدیم ؛ شه می دلزده هم

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر مریم|  دلواپسی های لحظه سایت نگاه دانلود
 

120 

 !اومده؟ خوشت ازش کردی بیجا خیلی تو: گفت غلیظی اخم وبا شد جلوخم میزوبه روی میزگذاشت آرنجاشوروی

 گفتی؟ من به "اصال چرا میاد بدت توکه: گفتم جانبی به حق قیافۀ با

 بهش من درضمن.گفتم بهت من که بفهمه زد حرفی بهت خودش آرش وقت یه اگه اینکه برای: گفت قیافه همون با

 ...! تومنفیه جواب میگم

 ...نزنی من روپیش حرفش دیگه که کنم می خواهش ازت:گفتم

 دقت با...دکتر آقای جون؛سالم پروا سالم: وگفت ایستاد وکنارمیزما اومد طرفمون به دخترزیبایی لحظه درهمین

 شهنمی باورم! تویی؟ این!میترا وای: وگفتم گرفتم واورودرآغوش برخاستم ازجام هیجان با ناگهان اوانداختم به نگاهی

 ...شدی چقدرعوض من خدای

 رومی بازکت یقۀ که ای نقره تاپ یه با داشت تن به دوختی وخوش شلوارسفید کت.بود بازمونده دهنم ازدیدنش

 مرتبموهاشو.بودیم قد هم "تقریبا وگرنه بود بلندم پاشنه کفشهای دلیل به البته کوتاهتربود ازمن قدش.پوشوند

 دهش دلفریب"واقعا نگو دیگه که آرایش وبا بود کرده فیکس وگردن وکنارگوش پیشونی وتیزتیزروی بود کرده

 نیشرمگی لبخند که کردم می تعریف اززیباییش مدام.نبود اثری هیچ خوفناک وکمی رنگ پریده میترای ازاون...بود

 و زد

 .االتریب ازهمه سروگردن یه"توواقعا دخترا بین ممنونم؛ولی ازتعریفت:گفت

 ...کنه می نگام داره لبخند با دیدم که پارسا سمت برگشتم ناخوداگاه

 تاداف میترا به چشمش ناگهان... بیا لحظه چند پارسا: وگفت اومد سمتمون به پسرکوچکترعمه فربد لحظه درهمین

 نمی فربد: وگفتم نیاوردم خودم روی به ولی کردم شعف احساس میترا به ش خیره نگاههای از...ایستاد جا وهمون

 !بشی؟ آشنا دوستم با خوای

 ..افتخارمنه باعث: گفت بود فرصتی انگارمنتظرهمچین که فربد

 دست هم هردوبا... خان فربد من پسرعمۀ هم ایشون جون ومیترا هستن من دوست خانم میترا ایشون:گفتم

 گفتهن: وگفت برد ای گوشه وبه منوگرفت بازوی ازبقیه عذرخواهی با فربد که بود ماجرا شاهد لبخند با هم پارسا.دادن

 !بودی؟ کرده قایمش کجا حاال تا ناقال ببینم داری؛ دوستی همچین بودی

 گیرکرده؟ توگلوت اینکه مثل چیه؛: وگفتم گرفتم نیشگون روآروم بازوش

 !  جورم چه: وگفت خندید

 ! خوره تونمی درد به چون متأسفم برات واقعاً درهرصورت -

  چی؟ برای آخه: فربد
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 ... دیگه خب: وگفتم انداختم هاموباال شونه

 .نیاوردیم شانس کدوم هیچ وبرادرم انگارمن:وگفت کشید آهی

 .کنیم می صحبت هم با درموردش نکن؛بعداً سفسطه خودی بی -

 ...کنم جبران دم می قول, ممنون خیلی: گفت خوشحالی با

 !خبر؟ چه ازرامبد ، فربد:وگفتم کردم پا اون پا این کمی

 توی االنم کرد خاموشش اومد نشانی آتش زدیم زنگ سوخت دماغش جون پروا هیچی: وگفت کشید کوتاهی آه

 !!! سوختگیبستریه سوانح بیمارستان

 . میترا پیش بریم یبا پرسیدم چیزازت یه شدم پشیمون -

 این هب که خوشحالم: گفتم میترا روبه رفتیم بودن پارسا با صحبت مشغول که وپدرومادرش کنارمیترا هردوبه سپس

 پرتوان دستهای رومرحون این: وگفت کرد نگاه پارسا به شاکری لبخند با.  آوردی دست روبه سالمتیت سرعت

 .دکترهستم وهنرمند

 بدن هک کنه می ثابت این والبته داره تعجب جای هم من خود برای بهبودیت تسریع "اتفاقا:داد جواب متواضعانه پارسا

 .داری ونیرومندی قوی

 رزمی ورزشهای وبیشتربه کرده می ورزش ازبچگی میترا چون درسته کامالً شما حدس: وگفت کرد مداخله پدرمیترا

 ...قویه خیلی بدنش که اینه داشته، گرایش

******* 

 تا تورقصیدن؛ازاول بود استاد که پویا.بایستم تونستم نمی پاهام روی ازخستگی بودم اومده قروقمیش ازپس

 می نگاه فقط وهمه شد می خالی رقص پیست میرقصیدیم دوتایی وقتی.بود آورده وجد روبه وهمه آخررقصید

 عمل که بودیم وارد هم حرکات انقدربه بود همین کارمون خونه توی بیکاری اوقات.بودیم هماهنگ هم با خیلی.کردن

 ...بود دیگری العمل عکس یکی

 . کردیم حرکت میزشام طرف وبه خواندن فرا شام صرف مهمونهاروبرای باالخره

 .پذیرفتم میــــــل کمال با ومنم سرمیزش برم کرد اشاره پارسا

 کنارمون شخصی"بااجازه" شنیدن با که شدیم خوردن مشغول تازه...نشستم پیشش غذارفتم ازکشیدن بعد

 ودم،حسب قرارگرفته مطلوبی نا دروضعیت...کرد کنارمنواشغال صندلی که رودیدم وآرش برگشتم صدا طرف به.نشست

 یک بهتره پروا: گفت مقدمه بی که بود رفته توهم اخماش حسابی هم پارسا کنه گیرمی گلوم توی غذاها کردم می
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 و دش متوجه که کردم نگاش شناسی حق وبا برخاستم ازجا خوشحالی با...داشت کارت کنم فکرمی بزنی درسا به سری

 .کردیم صحبت هم با شام صرف وضمن میترا سراغ رفتم یکراست...روداد پاسخم لبخندی با

 وداماد؛ عروس مشایعت برای شدن می آماده کم کم مهمونها غذا ازاتمام بعد

 .برن که خواستند اجازه عذرخواهی وضمن زودتربرخاستن وپدرومادرش میترا

 راستش: گفت درپاسخم یاید؟ نمی ما همراه به چرا: گفتم پدرمیترا روبه من که اومد ما سمت به فربد لحظه درهمین

 اومدیم سآژان با"تعمیرکارناچارا بدقولی علت به ولی بگیرم امروزتحویل وقراربود بردم تعمیرگاه روبه ماشین روبخواید

 .نمیاد گیرمون ماشین کنیم دیرحرکت اگه وحاالهم

 این اًلطف! ببرید تشریف بیرون ماشین با شما باشم مرده من اینکه مگه: گفت بود فرصتی منتظرهمچین که فربد

 ...باشم شما چون محترمی خانوادۀ دررکاب که کنید من افتخارونصیب

 وبرنا با که شدن راضی وفربد اصرارمن با باالخره...کردم نگاه میزد حرف قلم لفظ با که فربد به رفته باال ابروهای با

: تگف من روبه تصنعی اخمی با!  ها میریزی زبون خوب بدجنس آهای:گفتم فربد درگوش آهسته مشایعتشان هنگام.

 .دیگه بکنم کاری یه مجبورمیشم منم خب نیستی فکرمن توبه وقتی

 یزهاییچ یه باید قبلش کنم؛البته صحبت میترا با میدم قول منم کن روجلب وپدرت عمه رضایت بابا،تواول تسلیم -

 بهو پذیرفت خوشحالی با...کنی صحبت ت خانواد با میتونی بعدش نداشتی مشکلی اگه بگم بهت خودش رودرمورد

 .بریم کن زودترحرکت توکجایی پروا:وگفت اومد دنبالم به درسا رفتن هنگام.کرد حرکت خروجی سمت

 .توجریانه هم پدرت ماروببره پارسا قراره نیست الزم: گفت.کنم بذارپدروپیدا:گفتم

 ...رفت باش زود گفتن با.بشم راحت که کنم لباسموعوض بذاربرم پس خب خیلی: گفتم

 .شدم می دیوونه داشتم ؛ فشرد گلومومی رفتم؛بغض سالن ته اتاق به

: فتگ ایستاد جلو اومد کرد می نگاه من وبه بود درایستاده چهارچوب توی پارسا.برگشتم عقب دربه صدای با دفعه یه

  شده؟ طوری پروا

 ...کنه می دیوونم داره پویا رفتن: گفتم بغض با

 وآروم برد بینمونوازبین فاصلۀ قدم یک با...شده جاری صورتم روی سیل مثل اشکهام دیدم اومدم که خودم به

 .کردم می گریه محابا وبی فشردم ستبرش سینه سرموبه مقاومتی بدون...گرفت منودرآغوش

 هدستشودورشون بودم؛یه شده گم بغلش توی...بودم ممنون کارش چقدربخاطراین ومن بزنه حرف ای کلمه اینکه بدون

 صورتموبرگردوند گذاشت م زیرچونه دست شدم آروم که کمی.کرد می موهامونوازش دیگه دست وبا بود انداخته م
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 لد اشکات با انقدر.سربزنه بهت هرروزبیاد پویا میدم قول بهت شد؟ تموم: گفت خوشگلش لبخند خودشوبا سمت

 ! منونسوزون

 .کنم روترک اونجا خواست نمی دلم "واصال بودم آغوشش هنوزتوی باشم متوجه اینکه بدون

 !؟ گذره نمی که بد:  گفت

 ...نکنیا گریه دیگه میشی؟ چقدرخوشگل خندی می وقتی ببین: گفت لبخند با...کردم ونگاش گرفت خندم

 ! کن توجیکیا،حواستوجمع جیک فربد با توزیادی راستی: گفت که دادم سرموتکون

 .بگیرم زن براش خوام می خبرنداری تازه من برای پویاست مثل اون! ننر: گفتم

 ؟ حاال هست کی آره؟؟؟: گفت تعجب با

 ... میترا: بازگفتم نیش با

 .بود درآورده تابلوبازی میزدم،خیلی حدس:پارسا

 ..پسرعمو همینطوره بله -

 ...مونیما می وما میرن همه االن خوشگله؟ خانم بریم: وگفت گرفت مونیشگون گونه آروم

 .کنم وعوض لباسم بروبیرون پس:  وگفتم اومدم بیرون ازبغلش میلی بی با

 ؟ خوای نمی کمک:  گفت ای موذیانه لبخند با

 ... ورفت گرفت خندش که کردم نگاش چپ چپ

 درسا هک بازکنم درعقبو که بردم دست.بود ومنتظرما نشسته عقب درصندلی ساحل رسیدیم پارسا اتومبیل به وقتی

 . بشینم تونم جلونمی من!  جلوبشینی توبهتره: گفت من وبه وزودترسوارشد کرد دستی پیش

  چی؟ برای پرسید ساحل

 ...ترسم می زیاد ازسرعت ومنم کنیم می حرکت سرعت با االن آخه: داد پاسخ درسا

 .درآورد حرکت به گازماشینو پدال روی پا فشردن با وپارسا خندیدیم هرچهارتایی

 جان پویا: گفت پویا وبه ترمزکرد رسید که پویا ماشین جلوتربه کمی داد می مونوازش شامه بوش عطرخوش رایحۀ

 .میدن کاردستمون نکرده خدای میذارن مسابقه هم وبا جوونن ها اکثرراننده چون کن رانندگی آهسته لطفاً
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 گازفشرد پدال روی حد آخرین پاشوتا ناگهان که زیرخنده زدیم!  قشنگم چشمای روی به:وگفت زد لبخندی پویا

 اوم کرد رانندگی به شروع متعادل سرعتی وبا کرد سرعتشوکم متراونطرفتر چند ولی شد کنده اززمین وماشین

 .کردیم حرکت نیزکنارماشین

 ضبط صدای دلپذیربود خیلی هوا...بودن زده خیمه عروس ودورماشین بودن کرده روروشن فلشرها ماشینها تمام

 ... رسید می گوش به اتومبیلها ازداخل

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

 جذابیتش که لبخندی با. خیلی آره: وگفتم کردم نگاش شدی؟ خسته: گفت پارسا که کشیدم خمیازه آرامی به

 .بخوابی تونی می داری دوست هرقدرکه فردا عوضش: گفت کرد می رودوچندان

 برم؟ بیمارستان به باید کردی فراموش اینکه مثل: گفتم ناراحتی با

 .کنن رد مرخصی برات فردارو کردم سفارش فقط نکردم فراموش نه: گفت

 .نهک اینطورخوشحالم تونست نمی ای چیزدیگه هیچ باورکن ممنونم! وای: وگفتم کوبیدم هم به دودستمو خوشحالی با

 این با جون آخ: گفت گفتم که جریانو پریدی؟ فنرازجا مثل دفعه یک که شد چی پروا: گفت عقب ازصندلی درسا

 ! آویزونتیم وساحل من امشب حساب

 ...شه نمی بهترازاین دیگه که اینکاروکنید اگه: گفتم

 جاری همه اشک اونها گریۀ ازصدای بود وساحل زندایی و دایی خداحافظی لحظۀ...وساغررسیدیم پویا منزل به باالخره

 ویر تنهایی باید شبها دیگه که اقتاد می یادم وقتی.شم می خفه دارم کردم می احساس,بودم من نفربعدی...بود شده

 می وونمدی فکرش کنم دردل کسی چه با بعد به وازاین کنم اوقسمت تنهائیموبا ساعتهای که نیست وکسی برم تراس

 موروبرو اومد سمتم به خودش که کردم نمی حرکتی ،هیچ بودم زده زل پویا وبه بودم ایستاده ای همونطورگوشه...کرد

  قهرکردی؟ من با: وگفت ایستاد

 پویا...بود آورده ونفسموبند بود کرده ورم داشت که بغضی ازشدت گلوم.کردم می نگاهش فقط وساکت خاموش

 ...نداشت ازمن کمی دست خودشم

 آگاه هم به وپویا من ازحد بیش ازعالقۀ همه.بودن زده زل ما به وخاموش ساکت حضورداشتند که مهمونهایی تمام

 ...کرد می زیباترش که بود پوشونده خون های رورگه پویا زیبای چشمهای.بودن

 .بودن عاشقش دوستام تمام دانشجوبودم وبعد محصل وقتی بود خوشگل خیلی

 می کاش خودش درحالیکه پویا زیرگریه زدم بلند صدای وبا کنم خودموکنترل نتونستم دیگه دستهاموگرفت وقتی

 گم می قصه برات صبح وتا خوابم می پیشت میام امشب کنی اینطورگریه اگه: گفت کنه منوآروم داشت سعی ریخت
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 همه.بخوابی ای دیگه جای مجازنیستی همسرت غیرازپیش به امشب پویا: وگفت جلواومد خاله لحظه دراین! خوبه؟

 ! آره؟ خواستی همینومی: گفت درگوشم پویا که زیرخنده زدن

 گرنهو ببرپایین خودت پرواروبا کنم می خواهش: وگفت برد پارسا ومنوبسوی کرد حلقه هام رودورشونه دستش سپس

 .میام شماها با منم

 گفت؟ چی بهت مادرم نشنیدی مگه:گفت پویا به وآروم منوگرفت دست پارسا

 بدیلت من گریۀ دفعه یک.دکترجون میشه منم نوبت باالخره میندازی؟ تیکه من به دیگه حاال روشن چشمم:گفت پویا

 کم یه کردید وقت قربان:گفت پویا که بودن،خندیدن گریه درحال مثل که هم وساحل ودرسا شد خنده به

 ...رسیدم می هرچهارتاتون خدمت به وگرنه کاردارم امشب بخندید؛حیف

 کجا به بحث نیست معلوم وگرنه بریم بهتره:گفت پارسا که شد قهقهه به تبدیل ما خندۀ پویا طنزآلود ازلحن

 انقدرمعصومانه...ساغرباش مواظب کنم می خواهش پویا:وگفت کرد روبوسی پویا با ساحل خداحافظی هنگام...میکشه

 باشه راحت خیالت: وگفت زد ساحل پیشونیه روی ای بوسه پویا.گرفت گلومو بغض دوباره که روگفت جمله این

 ...داره جا چشمام روی خواهرت

 زیرو یه اگه:  وگفت پویا دست توی گذاشت ودستشوگرفت ساغروبوسید پیشونیه اول خیرجلواومد ایدع پدربرای

 !؟ نه یا فهمیدی طرفی من با دختربیاری این ابروی به خم

 ! ها ضررنداره! ؟ شه کاری محکم بزنید چک ام دونه یه خواید می:  جلوگفت شوآورد گونه پدرکرد به نگاهی یه پویا

 وسیلیت صورت به دست این اگه:  گفت بغض با صورتشوبوسید ومحکم پویا دورگردن پدردستشوانداخت لحظه تویک

 ی همه دیگه حاال.کن محبت وبهش قدرزنتوبدون,نیست کش ضعیف پسرمن دونم می کنم؛ می قلمش خودم بزنه

 وتمام میذاره سرش پدرومادروخانوادشوپشت میره شوهرش خونۀ به دخترکه ،پسرم تویی ازخدا بعد امیدش

 .کنه پناهی بی واحساس بشینه ش روچهره گردغم بذاری مبادا میذاره شوهرش پای شوبه عمروجوونی

 ...گرفت درآغوشش وسخت پدرنذاشت که کنه ماچ پدروگرفت دست شد دوال پویا

 می پاک وسریع چکید می ش ازگونه اشک قطره وچند بود انداخته سرشوپایین.بودم پویا ی گریه بارشاهد اولین برای

 .داشتیم مادرهم وبا بساط همین.کردن می گریه داشتن فقط همه دیگه.کرد

******* 

 ردک من به گذرایی نگاه پارسا.شد نمی سبک "اصال روازسرگرفتم،دلم گریه دوباره شدیم پارسا سوارماشین وقتی

 !میکنی؟ گریه برام تواینطوری کنم ازدواج منم اگه درسا:وگفت
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 کردم ریهگ شاید بخری جانانه کادوی یه برام اگه البته!  فکرکنم باید دونم نمی: گفت رسید نظرمی به غمگین که درسا

! 

 کنی؟ می رشوه تقاضای توداری ماروببین؟درواقع شانس توروخدا: گفت پارسا که زیرخنده زدیم وساحل من

 ! داره قیمت خیلی من اشکهای که دونم می ؛فقط چیه اسمش دونم نمی:گفت درسا

 ...باشی داشته اینقدردوستم که میزدم حدس! ممنونم:گفت پارسا

 پارسا دورگردن ودستهاشوبه شد جلوخم به بود نشسته پارسا پشت درست عقب درصندلی که درسا لحظه دراین

 تورودوست میشه مگه"اصال دارم چقدردوستت که دونی می خودت کردم شوخی:وگفت شوبوسید وگونه کرد حلقه

 ؟ نداشت

 .زد بدجنسی ولبخند کرد نگاه من به چشم ی ازگوشه بعد

 ...پاره آتیش گفت خندید پارسا

 .رفت ازبین اونجا جوغمگین

 پویا اتاق عبورازجلوی هنگام.رفتیم باال طبقۀ به یکراست تایی هرسه بودن پدرومادرزودتراومده رسیدیم که منزل به

 پویا تخت ،پدرروی کردم باورنمی دیدم می روکه چیزی...روبازکردم دراتاق آهسته کرد توجهموجلب صدایی

 .کرد می وگریه بود درازکشیده

 اتاق کف...رفتم اتاقم وبه دروبستم آروم بریزم روبرهم خلوتش اینکه وبدون شد فشرده قلبم صحنه این ازدیدن

 ...شدیم بیهوش ودرواقع خوابیدیم اون روی تایی وهرسه کردم پتوموپهن

 .بیدارشدم مادرازخواب آروم تکونهای با که بود صبح ده حدود ساعت

 اردارمک کلی من وساغروببرید پویا صبحونۀ وساحل درسا با زحمت بی میشه اگه ولی کردم بیدارت ببخش: مادرگفت

 .نداختم نمی شما روگردن زحمتش وگرنه

 ودرسا ساحل...شد خارج ازاتاق بشین زودترآماده اینکه گفتن ومادربا میل کمال با: وگفتم پریدم ازجا برق مثل

 کردن هردواعتراض که رفتن حمام طرف به سریع جریانوگفتم وقتی ولی کردن غرولند اول بیدارکردم روازخواب

 .کنید استفاده اتاق ازحمام هم یکی اون پایین طبقۀ حمام برید یکیتون: گفتم...دادن می وهمدیگروهل

 موساغروبرداشتی پویا صبحانۀ حاوی بزرگ وسینی خوردیم مختصری صبحانۀ گرفتن ازدوش وپس دویدن هردوباعجله

 مادرروی روکه سفیدی پارچۀ درسا ماشین داخل...سوارشدیم وهرسه پدرروبرداشتم اتومبیل سوئیچ...کردیم وحرکت

 عقب به!  شد تحریک اشتهام دوباره باورکنید ها بچه!  ای صبحونه عجب وای: وگفت کنارزد بود کشیده سینی

 ریبط, وعسل تازه سنگک نون با عسلی مرغ تخم سینی داخل, گفت می راست...کردم رونگاه سینی وداخل برگشتم
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 غنچۀ دوشاخه سینی مادرگوشۀ!  مهمترکاچـــــــــی وازهمه وخامه کره, وتمشک فرنگی آلبالووتوت مربای, شیر

 . است سلیقه وخوش سنج نکته خیلی که راستی...بود رزگذاشته

 دمروشنی پویا آلود خواب صدای معطلی دقیقه ازچند وپس روفشردم سوم طبقۀ زنگ رسیدیم وساغرکه پویا منزل به

 کیه؟: گفت که

 ؟ باشه نفرکی سه غیرازما انتظارداری: گفتم

 .بازکرد ودررو باال بیائید: گفت خنده با

 هایستاد وهمونجا وبازکردهدرر پویا رسیدیم ورودی جلوی به وقتی... کرد می حمل رودرسا وسینی سوارآسانسورشدیم

 وسخاوتمندانه بازکرد آغوش دیدنش محض به...داشت تن به رنگی دودی شرت وتی سفید شلوارگرمکن...بود

 شدیم که سالن وارد...کرد هدایت داخل وبه ودستموگرفت کردم بوسه روغرق صورتش.داد جای منودرخود

 ساغرکجاست؟ پس پرسید ساحل.  ساغروندیدیم

 مخود من صبرکن: گفت پویا که کرد حرکت اتاق سمت به ساحل.کرد اشاره خواب اتاق به دست با کالمی بدون پویا

 یم دوش داره: وگفت برگشت تنهایی به دقیقه ازچند وپس افتاد راه اتاق طرف به حرف این وبا کنم می صداش میرم

 کردید؟ چه ببینم روبدید سینی "فعال.میاد بیرون کنید تحمل دیگه کم یه گیره

 رفت ساحل سراغ به ویکراست شد سالن وارد داشت تن به لباسی حولۀ ساغردرحالیکه ربع ازیک پس

 ! نکردی؟ گریه من برای توچرا ببینم:گفت من روبه پویا که زیرگریه ومجدداًهردوزدن

 .نداره وجود گریه برای ساغرجایی مثل داداشی زن داشتن با:وگفتم زدم لبخندی

 !؟ کنه می گریه من مثل شوهرخواهری خاطرداشتن به ساحل حساب این با: وگفت انداخت من به ای بامزه نگاه پویا

 هک اینطورهم ولی ممنونم ازتعریفت:گفت که گرفتیم درآغوش ویکدیگروسخت اومد طرفم ساغربه که زیرخنده زدیم

 کردم ضعف دیگه بسه بابا: گفت پویا...کرد روبوسی گرمی به اوهم وبا رفت درسا سراغ نیست؛سپس تومیگی

 .شدن صبحانه صرف وساغرمشغول پویا... کردیم حرکت آشپزخونه سمت به همگی ازگرسنگی

 زدم دستش روی آروم من که برداره درازکرد ودست کرد نگاه بود کاچی مقداری حاوی که کوچکی ظرف به پویا

 ! موقوف فضولی: وگفتم

  بخورم؟ ازاین نباید من چرا: وگفت کرد نگاهی تعجب با

 ! جنابعالی نه شده ساغرپخته برای مخصوصاً این اینکه برای: گفتم

  بشنون هم بقیه که جوری ولی کرد جلوخم سرشوبه حرف این شنیدن با

 !! بخورم من خوای خاطرنمی این به زهرریختی توش نکنه ببینم: گفت
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 پیداکنم؟ باید ساغروازکجا لنگۀ دیگه بکنم کارو این نشواگه لوس پویا: وگفتم زیرخنده زدیم همگی

 !  کارخودمه دیگه این: وگفت زد لبخندی پویا

 بخورم؟ نباید من چی برای پرسم؛ می جدی: گفت که خندیدیم مجدداً

 دلیل اگرم میگه ساغربهت خود رومیخوای معمولیش دلیل اگه: گفت درسا که بدم پاسخی چه بودم مونده مستأصل

 . بپرسی ازپارسا تونی می رومیخوای پزشکیش

 .خندید موذیانه بعد

 : گفتم که بشه خارج ازآشپزخونه داشت وقصد برخاست ازجاش پویا

  میری؟ داری کجا حاال

 ...کنم تلفن پارسا به میخوام: گفت

 ؟...چرا:گفتیم صدا ویک برخاستیم ازجا هرچهارتایی مرتبه یک

 ! بپرسم ازاون میخوام دید نمی وحسابی درست جواب که شما:وگفت کرد ما به نگاهی نیم

 وبعد برد بیرون ازآشپزخونه خود واوروبا ودستشوگرفت رفت پویا طرف ساغربه که زیرخنده زدیم همگی دومرتبه

 وجهمت که پویا...کردیم می جلوگیری خود ازخندۀ شدت نفربه سه ما که بود درحالی واین هردوبرگشتند ازچنددقیقه

 خودم من شد که شماها عروسی ایشاال! ها؟ پدرسوخته خندید می چی به: وگفت کرد ما به دقیقی نگاه بود شده

 ... میارم چیزا وازاین کاچی براتون

 مبودی گذاشته دلمون ودستهامونوروی خندیدن به کردیم شروع بلند صدای وبا دادیم خودمونوازدست کنترل دیگه

 واشی بهتره هم میریم؛شما دیگه ما:گفتم شدیم آروم کمی ازاینکه پس...خندیدیم ومی بودیم شده دوال صندلی وروی

 ونهامهم چون فرودگاه برید ما ازمنزل بیائید که پدرگفت ضمناً پروازدارید پنج ساعت ناسالمتی ، بشین آماده یواش

 . میکنه ترپذیرایی راحت مادراونجا ، میان بدرقه برای

 باید هک وساغرگفتیم اصرارپویا ودرمقابل کردیم رفتن وعزم برخاستیم نیزازجا وما کردن استقبال پیشنهاد هردوازاین

 مواظب:گفت نشوند م گونه روی که ای ازبوسه بعد کرد بدرقه مارو کوچه داخل تا پویا... کنیم استراحت

 ...کردیم حرکت ازسوارشدن وپس زدم لبخندی...باشید

 وساحل درسا روزوبا بقیۀ...هستن هردوسرحال که دادیم اواطمینان وبه هردوروپرسید مادراحوال رسیدیم که منزل به

 ساعت ویک کردیم صرف پارک نزدیک دررستورانی وناهارروهم کردیم کشی وقت وسیله این وبه کردیم خرید کمی

 !!! استقبالم به بشتابید آمد گل موسم که بیائید خانه آهالی: گفت بلند صدای با پویا ما ازرسیدن بعد
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 جای خود وپدرهردورودرآغوش پدررفتند سراغ ساغریکراست سپس پویا اول... شدیم سالن وارد کنان خنده

 ودراین رفت اتاقش داخل به ازروبوسی پس.است اودلتنگ برای حد چه تا که شدم متوجه پویا به نگاهش ازحالت.داد

 باهاش کرد شروع وآروم ساغررفت سراغ وزندایی شدن وارد وزندایی دایی لحظه وهمون مادررفتن سراغ به مدت

 !! مگوپرسیدن وسؤالهای کردن احوالپرسی

 روانۀ ازاین پیش دوهفته شدم متوجه بود خالی خیلی رامبد جای...وفربد وشوهرش عمه عموسپس خانوادۀ ازاونها پس

 جراحی رویک نیومدنش وعلت کرد عذرخواهی تلفنی با هم پارسا...کرد اعالم نامعلوم مراجعتشو وزمان شد ایتالیا

 همه بلند صدای پدربا که بود آورده وجود به زیادی سروصدای مهمونها همزمان شدن داخل...کرد عنوان سیاورژان

 ریدهخ موقع چه دونستم نمی من که رو بسیارزیبایی جواهرنشان وگردنبند ساغررفت نزد وبه کرد دعوت سکوت روبه

 دمبو ایستاده کنارپویا من لحظه دراون بود وجوداومده به جوخاصی...زد ای وپیشونیشوبوسه ساغرانداخت گردن روبه

 حالی؟ درچه!  پهلوون قوت خدا: وگفت زد برپشتش آرومی به کرد پویا روبه همیشگی طبعی شوخ با دایی که

!  اونه مال ش روشنی چشم کشیدم رومن زحمت, آورده شانسی چه دخترت دایی بینی می: گفت آرومی به پویا

 بندش جنس که زیبایی ساعت هم ودایی کرد ای اشاره دایی وبه زیرخنده زد بود ایستاده پویا اونطرف که زندایی

 میکنم تقدیم عزیزم داماد روبه ناقابل هدیۀ این این منم همگی اجازۀ با: وگفت کرد خارج خود روازجیب بود ازطال

 کسی که بود درحالی واین برخاست هوا باربه دومین برای مهمونا زدن کف صدای...کشیده زحمت خیلی دونم می چون

 .بود نشده دایی کنایۀ متوجه

 هب شروع حرکت درحین...پذیرفتم هم ومن اوبرم اتومبیل با که خواست اصرارازمن با فربد ازفرودگاه بازگشت هنگام

 دادم، شرح اونوبراش قضیۀ ناچارتمام که کرد عنوان طورجدی روبه میترا ومسئلۀ کرد صحبت

 ؛میترابکنی فکراتو خوب توباید: گفتم شودرادامه خودکشی به اقدام وجریان تصادف الی کردن ونامزد رفتن ازدانشگاه

 اریخواستگ برای کنی خوشبختش تونی می واقعاً دونی می رونداره؛اگه مجدد شکست وتحمل ست دلشکسته دختری

 .صرفنظرکن وگرنه کن اقدام

 می که شب کناربکشم؛اون حاضرنیستم هم قیمتی هیچ وبه روگرفتم تصمیمم من: وگفت فکرکرد کمی فربد

 ...بود شده دستگیرم چیزایی یه مادرش پدرودردل ازحرفهای رسوندمشون

 .کنی نمی اشتباه که ومطمئنم کنم می کمک بهت میل کمال با صورت دراین: گفتم خوشحالی با

 وردنخ برای میلی وجه هیچ به چون نکنه بیدارم شام صرف برای که کردم مادرسفارش به رسیدیم منزل به هنگامیکه

 .فرورفتم خواب به زود خیلی زیاد خستگی علت به.نخوردن شام شب اون پدرومادرهم که شدم ومتوجه نداشتم

 همادردوبار ازرفتن بعد دقیقه چند. بازکنم چشمهامو نتونستم"اصال ولی اومدش کردنم صدا باربرای مادرچند صبح

 ...اومد دراتاق صدای
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 زوریک به ودراتاقوبازکردم شدم بلند ازجا سختی به.نیست کن انگارول نه دیدم که نیاوردم خودم روی به "اصال

 ...ایستاده روبروم پارسا دیدم دفعه ویه چشمموبازکردم

 پوشیده سرخابی شلوارک تاپو نبود؛یه لباسم به حواسم"اصال.بهش بودم داده تکیه ومنم آخربازبود تا دراتاق

 ...بود کوتــــــــــــــاه طرزفجیحی به شلوارکش.بودم

 بود افتاده م شونه روی ،سرم بودم پاهامودرازکرده زمین روی سرخوردم آروم بودم داده درتکیه به همونطورکه

 .چشمهاموبستم ودوباره کردم نگاهش چشم یک با. روبروم نشست پاهاش دوتا روی...میومد خوابم ووحشتناک

 ولوییکوچ بهداشتی سرویس داخل برد بغلش توی گرفت عروسک مثل وازپشت کرد بلندم گرفت اززیربغلم دفعه یه

 : گفت خندید می ودرحالیکه زمین روی گذاشت روشویی بود؛جلوی اتاقم توی که

 !  نمیاد خوشم هیچ تنبل اززنهای من عزیزم

 لیکهدرحا.بزنمش که کردن تقال به کردم شروع.اومد بند نفسم که صورتم روی پاشید سرد آب مشت یه دفعه یک بعد

 :گفتم.بود داشته نگهم سفت خندید می بلند صدای با

 ...حالتوبگیرم تا کن ولم مردی اگه

 ! میگم بهت االن منوبگیری حال: وگفت گرفت شدت خندش

 همنگ همچین ؛ دربرم خواستم می...  زیرآب فرستاد وبالباس سردوبازکرد آب دوش حمام توی برد کرد بلندم دفعه یه

 .شدم آب خیس وحسابی بخورم تکون تونستم نمی که بود داشته

 زدم جیغ....بازکنم تونستم نمی بود داشته درونگه ،ازپشت فرارکرد کردم ؛دنبالش دررفت بعد

 .......!!!!!!!!!!!!ــــــــا پــــــــــــارســـــــــ

 !؟ داری کارم عزیزم جونم:  تووگفت سرشوآورد دروبازکرد الی

 دایص وبالفاصله دروبست سریع که طرفش کردم پرت شامپوروبرداشتم قوطیه... "اصال شدم می دیوونه داشتم دیگه

 ؟ کشید جیغ اینطوری شده چش پروا:گفت پارسا به که مادراومد

 ! حالله م خون برسه بهم دستش اگه که بیرون بریم بیا:  گفت خنده می هنوزداره بود معلوم که پارسا ازصدای

 .  شد قطع صداشون چون بیرون رفتن ازاتاق اینکه مثل

 ! توسرم زدم دودستی. کردم نگاه خیسم لباسهای وبه شدم خودم متوجه تازه

******* 
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 کارم زاتماما پس. بود ترشده سنگین کمی کارم دوبیمارجدید بستری وجود با رفتم بخش به رسیدیم که بیمارستان به

 اب خورد من به چشمش وقتی شد خارج آزمایش ازاتاق که رودیدم میترا بعد ربع ویک رفتم بیمارستان زیرزمین به

 . بینمت می که خوشحالم سالم:وگفت شد نزدیک بهم خوشحالی

 .اومدم پیشت کاری برای ممنون -

 چکارداری؟ بگو حاضرم گذاری درخدمت من:میترا

 ربدف ابرازعالقۀ جریان برم حاشیه اینکه رفتیم؛بدون بیمارستان سرسبزحیاط محوطۀ وبه شدیم خارج ازاونجا هم با

 .گفتم روبهش

 نگفتی؟ بهش چرا پس دونی منومی وضعیت توکه: وگفت فکرفرورفت به کمی

 گمب بهش بگوببینم حاال!  پذیرفت وچرا چون بی واوهم کردم تعریف توروبراش زندگی ماجرای کل خودم اجازۀ با من -

  نه؟ یا بیاد خواستگاریت به رسماً داره اجازه

 .کنم مشورت پدرومادرم با باید: گفت تردید با

 به مداشت شک فربد درمورد ای لحظه اگرمن کن،ضمناً اعالم تلفنی روبهم نتیجه فردا تا اینکاروبکنی؛ باید "حتما -

 .بده پیشنهاد درموردت بخواد که این به برسه چه توفکرکنه درمورد دادم نمی اجازه عنوان هیچ

 ...گذاشتم تنها افکارش دریای با و برخاستم ازجام

 میترا که پویا ازروزعروسی.شد خوشحال واونیزکلی کردم مادرتعریف روبرای جریان رفتم که منزل عصربه هنگام

 .بود اومده خوشش خیلی بود رودیده

******* 

 عقد به فرزاد نیزبا ودرسا شدن نامزد رسماً وفربد میترا مدت ودراین گذشت ماجرا ازاون ماه یک

 ولی بود وجوش وپرجنب شیطون که درسا برعکس درست بود زیری وسربه پسرمحجوب فرزاد.یکدیگردراومدند

 .داره دوستش عاشقانه که بود مشخص "کامال درسا به ازنگاهاش

 ...کردم روشکرمی خدا دل ازته ومن بود کرده جا وشوهرش عمه دل خودشوتوی نیزحسابی میترا

 بحص موقع این تونه می کسی چه ازاینکه تعجب با دراومد صدا به اتاقم تلفن بودم رفتن آمادۀ که صبح ازروزها یکی

 چرا شده ساغرچی:گفتم نگرانی با!  ساغروشنیدم گریۀ صدای,بفرمائید گفتن محض وبه روبرداشتم گوشی,  کنه تلفن

 کنی؟ می گریه

 باو لباسهاموپوشیدم سرعت با...افتاد ازدستش گوشی اینکه مثل وبعد!!  پویا...پ: گفت فقط گریه هق هق درمیان

 چرااینطورپریده؟ رنگت شده؟ چی: گفت من دیدن وبا بود آشپزخونه مادرداخل...سرازیرشدم ها دوازپله حالت
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 واستهخ وازمن داره جراحی دکترزارع: وگفت کرد تلفن ازبیمارستان لیال:گفتم بنابراین بگم چیزی ندونستم صالح

 .باشم حضورداشته عمل دراتاق

 .نداره شدن اینقدرهول اینکه خب کردم می سکته دخترداشتم:وگفت کشید راحتی مادرنفس

 .خداحافظ فعالً میشه بد سابقم برای آخه:گفتم

 ... خورم می چیزی یه توبیمارستان: گفتم نخوردی؟ صبحونه چرا: مادرگفت

 دماوم خود به اتومبیلی بوق صدای شنیدن با که کردم دویدن به شروع خیابون سمت به سرعت با شدم خارج ازدرکه

 داری جاک عجله این با افتاده؟ اتفاقی چه پروا: وگفت شد پیاده ازاتومبیل که دیدم سرم پارساروپشت برگشتم وقتی

 ری؟ می

 ! پویا ، پارسا: وگفتم شدم سوارماشین سریع

 کامالً پارسا رسیدیم که پویا منزل جلوی...باش آروم کمی فقط بگی چیزی خواد نمی: وگفت کرد حرکت سرعت به

 سوموفشردم طبقۀ وزنگ رفتم درمنزل سمت وبه شدم پیاده شتاب وبا درروبازکردم که بود نکرده ماشینومتوقف

 . فشرد افو اف دکمۀ کیه بپرسه اینکه ساغربدون کوتاهی ودرمدت

 بازبود درش که آپارتمان داخل به زنان ونفس پیمودم یکی دوتارو ها پله ومنتظرآسانسورنشدم شدم داخل

 .کن کمکم کنم می خواهش: وگفت جلودوید بود نشده آروم هنوزازگریه که سرخ چشمانی ساغربا...رفتم

 خواب اتاق ساغروارد دنبال به هردو کجاست؟ پویا: وگفت رسوند ما خودشوبه پارسا حین درهمین شده؟ چی: گفتم

 .شدیم

 .بیمارستان سریعترببریمش هرچه بهتره: وگفت نبضشوگرفت پارسا.بود دراومده سرخ رنگ به ازتب پویا صورت

 .گیرم می تماس اورژانس با االن همین: وگفت کرد درحرکت سمت ساغربه

 .برمش می خودم دیربشه ممکنه نیست الزم نه: گفت پارسا

 .دنبالش وساغرنیزبه ومن دردوید سمت وبه انداخت دوش روروی پویا خیز یک با معطلی بدون سپس

 منم.ریخت می اشک وآروم کرد می موهاشونوازش بود گرفته رودرآغوش سرپویا که درحالی عقب ساغردرصندلی

 خونسرد ولی شتاب وبا بود دونفرآرومتر ازما پارسا.کردم می کنترل سختی روبه خودم ولی ازاونداشتم کمی دست

 . دادیم روازدست کمتری زمان وما بود خلوت خیابونها بود صبح اول اینکه دلیل به خوشبختانه.کرد می رانندگی

 ولآمپ چندعدد پارسا ؛ کردن وصل دستش به سرمی سریع و کردن منتقل اورژانس برانکاربه روبا پویا سریع خیلی

 .فرستاد آزمایشگاه وبه گرفت آزمایش شوبرای خون وشخصاً شکست سرم داخل
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 می پارسارواجرا موی به مو دستورات ومدام بودن ریخته اورژانس به وپرستار پزشک تعدادی دقیقه چند درعرض

 .کردن

 . میزد چرخ وشلوارجین شرت تی همون با که بود هول اینقدر پارسا

 بودند خبردارشده همه زودی این چطوربه بزرگی این به دربیمارستانی بودم متعجب

 عینو به خواستن می وهرکدوم پارساست وپسرعموی بیماربرادرمن بودن شنیده که بود این اومدنشون دلیل والبته

 . کنن کمک

 . مرونداشت حرکتی نوع اختیارهیچ که ای شده مسخ انسان مثل پویا به بودم زده زل زده ماتم ایستاده پویا کنارتخت

 .بود بیهوش "کامال!  داد نمی نشون واکنشی هیچ پویا

 ...بروبیرون پروا: گفت و کرد من به نگاهی پارسا

 یم همه "تقریبا اینکه با کنه صدا اسم منوبه بیمارستان های ازپرسنل کدوم هیچ جلوی بود نیومده پیش حاال تا

 .بودیم تنها که جزدرمواقعی البته میزد صدا کاویان منوخانم همیشه ولی منه پسرعموی دونستن

 .بروبیرون گفتم بهت:  زد فریاد دفعه یک که وهمونطورایستادم نکردم توجهی حرفش به

 .بیرون ایشونوببرید ضیایی خانم: گفت ازپرستارها یکی به که کردم نگاهش گیجی همونطوربا

 ...خورم نمی تکون ازاینجا من:  وگفتم دادم سرموتکون شدت به

  وکلیدی کرد جیبش توی ودست جلواومد خرابه خیلی حالم دید وقتی

 ...برو کنم می خواهش پرته حواسم"کامال من تواینجایی من؛ اتاق اینوبگیربروتوی بیا: گفت مالیمت وبا گرفت جلوم

 .کردم حرکت پارسا اتاق سمت وبه گرفتم وازدستش کلید حرف بدون

 .شد وصل پویا به دستگاهها انواع ساعت کمترازنیم درعرض

 وارد.خورد قرارداشت کوچک قالیچۀ یک روی اتاق گوشۀ که پارسا سجادۀ به چشمم ناخوداگاه شدم که اتاق وارد

 .ووضوگرفتم شدم پارسا اتاق بهداشتی سرویس

 ...اکبر اهلل...اکبر اهلل..بستم وقامت کردم بازش رفتم سجاده سمت به

 : بردم آسمون به دست خوندم نمازحاجت دورکعت ازاینکه بعد

 حال اون به پویا نمیشد باورم...برگردون روبهم پویا.کوتاست کس وهمه جا ازهمه دستم خدایا بزرگتری ازهمه بارالها

 مچشما ازجلوی پویا با زندگیم لحظۀ لحظه یاد.بودم داده واختیارازکف بود شده جاری اشکم سیل... باشه وروزافتاده
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 هخون وبه روزد مهمونی قید بودم تنها اونشب وقتی...گشت می لباس دنبال خواستگاریش برای وقتی... رفت می رژه

 خدایا...کرد گوش دلم درد وبه گذاشت قلبش سرموروی ؛ کردم می گریه رامبد بخاطرخواستگاری اونروزیکه...اومد

 ردمک می احساس...وپناهه پشت خواهرش برادربرای فهمیدم می تازه...اینطوربشه که نخواه ازکاربیفته؟ قلب اون نکنه

 پویا خدایا...توقادرمطلقی خدایا...ندارم جایی به وجزتوراه بینی منومی که دونم می خدایا...میشه خالی داره پشتم

 ..خوام ازتومی وفقط روفقط

 وشگ حرفات به وجود تمام با داره اون وبدونی کنی دردودل کسی با که خوبه خیلی.کردم می عجیبی سبکیه احساس

 ...میده

 دامی اونها وبه کردم می دعوت آرامش روبه بیماران خانوادۀ حاالمن تا!  عجیبه خیلی...اورژانسونداشتم به رفتن جرأت

 ! بده ودلداریم کنه منوآروم کسی که منتظرم دادم؛حاال می

 شنگه اتاق زورتوی به..بود نرفته ازبین اثرداروکامل وولی بود بیدارشده ساغرتازه.  ساغربود که اتاقی توی رفتم

 ..بردارم ازقدم قدم تونستم نمی بود،حتی پریده "کامال رنگش.شد اتاق وارد پارسا که داشتم

 :ساغرگفت که اومد تخت سمت به

  شده؟ بگوچی کنم می خواهش پارسا

 نوقتاو گفتی دیرترمی دقیقه پنج بود کافی ولی شد خطررفع خوشبختانه: وگفت کرد دعوت آرامش ساغروبه پارسا

 .کشیدی می حسرت عمرباید یک

 افتاد؟ اتفاق این کِی: گفت پارسا که زیرگریه زدیم هردوازخوشحالی

 به قند شربت دادن با هم من داره سرگیجه کمی که گفت خواب هنگام دیشب: وگفت کشید بلندی ساغرنفس

 صدای با که بود صبح های ،نزدیکی بردمش رختخواب

 یوانل یک که بود این رسید عقلم به که کاری تنها.داره تب شدت به پویا شدم ومتوجه بیدارشدم ازخواب خفیفی نالۀ

 ریختم داخلش یخ قالب تا وچند پرکردم روآب بزرگی وظرف دادم خوردش زوربه وبه کردم درست قند شربت دیگه

 رواپ به نداره تأثیری دیدم وقتی کشیدم می بدنش روی کردم می خیس مرتب که دستمالی وبا رودرآوردم لباسهاش

 ...کردم تلفن

 چون هبود کاراشتباهی قند شربت دادن ولی کردی عمل عاقالنه خیلی پاشویه درمورد:وگفت زد رمقی بی لبخند پارسا

 حاال میشد؟ متوجهش خطری چه دونی می صورت دراین باشه رفته باال خونش تصورتوفشار برخالف بود ممکن

 میتونی ش ببینی خواهی می اگه حاال.سرگذاشت روپشت شدیدی تشنج همسرت ولی خیرگذشت به که شکرخدا

 ...اومده هوش به تازه چون نکن ش خسته زیاد فقط
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 که شده وارد ویروسی پویا درخون: گفت من روبه وپارسا رفت پویا اتاق به پرستاری همراه به خوشحالی ساغربا

 ضمناً بدی اطالع وخاله عمو به تونی می حاال کرد کاری نشه که نیست انقدری شکرخدا ولی شده عفونت منجربه

 ...شهبیدارن فردا تا کنم فکرمی شده تزریق بهش که آرامبخشی داروهای با فعالً هم پویا نکنن شلوغش متذکرشوزیاد

 وسیله این وبه بودم رفته بخش به سرکشی برای من.شدن واردسالن بقیه همراه پدرومادربه بعد دوساعت

 نمی مراعات وکسی بود شده شلوغ سالن....رسوندم اونها به خودمو شدم مطلع ازاومدنشون وقتی کردم سرخودموگرم

 عده هی آرامش,بیمارستانه اینجا بابا آرومتر کنم می خواهش!  دیگه بسه: وگفتم رفتم سمتشون به عصبانیت با کرد

 مراعات خودتون حداقل گه نمی چیزی مالحظاتی به بنا شما به اگرکسی حاال ؛ بشه چی که ریختید هم بیماروبه

 ...کنید

 ینم: گفت زنان ولبخند شد وارد سرم پشت پارسا که شدم ای دیگه وارداتاق عصبانیت با حرفها این ازگفتن بعد

 ! روبپرسن پویا حال رفته یادشون وحتی نشستن صندلیها روی چطورساکت بروببین! داری اینقدرجذبه دونستم

 ...بود برگردونده نظیرموبهم بی پویای خدایا.  بودم خندیدن برای بهانه دنبال فقط دیگه حاال. زیرخنده هردوزدیم

 . نیست اونجا کسی فکرکردم ای لحظه برای که طوری درنمیومد ازکسی صدایی شدم که سالن وداخل برخاستم ازجام

 کنه؟ نمی روتهدید پویا خطری مطمئنی: وگفت اومد پدرکنارم

 بعد .باشه راحت خیالتون بوده سرش باالی "شخصا خودش پارسا: گفتم دستهامودلجویانه درمیان پدروگرفتم دست

 که نداشته ولزومی کنه نمی روتهدید پویا خطری هیچ که دادم واطمینان کردم عذرخواهی همگی از دلجویی برای هم

 .بیان اونجا به همگی

 اامشبواینج اگه: گفت درجواب پارسا ؟ شه می مرخص پویا موقع چه که پرسید ازپارسا درپی پی ازتشکرهای پدرپس

 .راحتتره همگی خیال باشه

 نشستم کنارش درصندلی رفتم...کرد می گریه صدا وبی وآروم بود نشسته دورتری صندلی درروی مادرغمگین

  کنی؟ می گریه چرا آخه برم قربونت من الهی:وگفتم روبوسیدم لطیفش صورت گرفتمش ودرآغوش

 . دوخت چشمهام روبه اشکبارش مادرچشمهای

  شده؟ چیزی جان خاله:وگفت باالسرمادرایستاد اومد پارسا لحظه درهمین

 دز بخشی اطمینان لبخند پارسا کنید؟ نمی مخفی روازمن دونفرچیزی شما که باشم مطمئن:گفت پارسا به مادررو

 شما؟ پیش مینشست راحت خیال با پروا,اینطوربود نکرده اگرخدای: وگفت

 دارم می نگهش که روهم شب یک این باشه راحت خیالتون:وگفت مادرزد موهای برروی ای وبوسه شد دوال سپس

 ...شه بیدارنمی ساعتها وتا شده تزریق بهش آرامبخش داروهای که اینه برای
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 . کرد مارونیزراحت وخیال کشید ای آسوده مادرنفس

 کنارش هم من.بره بقیه همراه به که کنیم مجاب ساغرونتونستیم ولی کردیم خونه روروانۀ اصرارهمگی با شب اون

 .بود آسوده بقیه اوخیال وجود با که وهمینطورپارسا موندم

 .وموندیم وساغرکنارپویا ومن جراحی بخش به کردن روپیج پارسا

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

 که کردم ساغراشاره به...گردوند چشم اطراف به کمی. چشمهاشوبازکرد آهسته پویا که بود شب نیمه یک ساعت

 .بشه موقعیتش متوجه بتونه تا کنه خودشوحفظ خونسردی

 :وگفت پویاهوشیارشد. بوسید وآروم گرفت دستهاش دربین( بود درسرم دیگش دست) رو پویا آزاد ساغردست

 !!!پسر؟ یا دختره بچه ؟ شد چی

 .باشه اومده سرش بالیی ترسیدم می...بهش بودیم شده خیره دراومده ازحدقه چشمهای با وساغر من

 !؟ چیه ازبچه منظورت:  گفتم تردید با

 هک االن ولی دیدم خواب کردم فکرمی ،البته کردم زایمان دیدم می خواب داشتم آخه:  وگفت کرد نگام منگی با کمی

 !؟ پسر یا دختره گید می باالخره!!  نبوده خواب شدم متوجه بیدارشدم

 ! نیست وازپسرخبری بوده مّرد نکنه ؛ توسرم خاک وای:  گفت سرش توی زد دفعه یه

 که بودم خوشحال"واقعا ازطرفی ولی.داره برنمی دست ازشوخی شرایطم تواین خدایا. کردم می نگاش فقط وواج هاج

 .بره سرمی به مناسبی تووضعیت یعنی این.کنه می شوخی

 .زیرگریه وزد گرفت رودرآغوش وسرپویا شد خم بود ایستاده ساغرکه

 .بود سرگذاشته روپشت بدی فشارعصبی ساغرچه دونستم می من فقط ؛ نشدم مانعش

 :گفت که باشه راحت که گذاشتم پشتش دیگه متکای یه.خیزشد نیم کمی پویا

 کنم؟ می غلطی چه اینجا من بگید حاال خب

 .ازتوبپرسیم باید اینوما:گفتم لبخند وبا صورتشوبوسیدم جلورفتم

  چیه؟ موضوع: گفت

 .کردی جون نیمه ماروازصبح جنابعالی فقط, نیست چیزی: گفتم
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 شد تاقا وارد پارسا رسید پایان به صحبتش وقتی.داد شرح ماجراروبراش طورتفصیل وبه منوگرفت صحبت ساغردنبالۀ

 چطوره؟ واحوالت حال ببینم بیدارشد که هم بیمارما,  خب: وگفت

 .ام گرسنه کمی فقط خوبم: گفت پویا

 .خوریم می صبحونه همگی صبرکنی دیگه ساعت اگریک: گفت پارسا

 داشت که ای پرآوازه نام با...بود داده انجام جراحی اونروزدوتا رسید نظرمی به خسته کردم؛خیلی نگاه چهرش به

 برای که بودم شنیده ازمیترا.بدم انجام کاری براش تونستم می خواست می دلم...اومدن اومی سراغ به نقاط ازهمۀ

 . بود کرده امتناع بقی ما وازپذیرفتن گرفته بیمارستان برای اونهم ناچیزتازه مبلغ یک اوفقط جراحی

 ...ودب ترسیده ازبس طفلی.کرد استقبال پیشنهاد ازاین وساغرهم بردیم خودمون منزل به پارسا صالحدید روبه پویا

 به ازرفتن.  بردیم داخل روبه وپویا ریخت درآتش ومادرنیزاسفند کرد قربانی پدرگوسفندی منزل به رسیدن هنگام

 . خوابید سالن گوشۀ کاناپۀ وروی کرد امتناع خواب اتاق

 . کنم یم تقدیم اولیشواالن که کنی جان نوش سیلین پنی آمپول دوتا روزی باید:گفت پویا به ناهارپارسا ازصرف بعد

  پرسی؟ می چی برای اصالً:پرسید ناگهان

 !! نزنم آمپول ولی کنم تحمل روزدیگه روده بیماری این حاضرم من پارسا: وگفت برآشفت پویا

 ...کنی تحمل سال ده روزباید ده عوض که باش داشته اطمینان نزنی اگه:گفت پارسا که زیرخنده زدند همه

 طمخلو سیلین پودرپنی با کشید سرنگ مقطروداخل آب وقتی بود آمپول کردن آماده مشغول کردن صحبت درحین

 ! مکش می جیغ جلوبذاری دیگه قدم یه اگه: وگفت پیچید پتورودورخودش اضطراب با پویا...رفت پویا سمت به کرد

 بگیراونطرف من چشمهای روازجلوی قواره بی اون حداقل:وگفت کرد بود پارسا دردست که سرنگی به ای اشاره سپس

 تباهاش گوساله منوبا نکنه انقدربزرگه چرا این ببینم اصالً شورشوببرن مرده,وبدترکیبه ریخت بی چقدرم واه واه! 

 !؟ گرفتی

 فربد که فرارداشت وقصد برخاست ازجا اثرنکرد درپارسا تهدیدش وقتی خندیدن، می وبقیه همینطورغرمیزد پویا

 رست اینم:وگفت کرد وتزریق آمپول معطلی بدون هم پارسا. داشتن ونگهش رسوندن خیزخودشونوبهش یک با ودایی

 ! نداره؟ یا داره درد بفهمی خوریب دونه یه ایشاال!  رحم بی: وگفت کشید راحت نفس یک پویا! ؟ داشت

 ؟ تشکرکردنته نباش؛جای اینقدرناسپاس پویا:مادرگفت

 ! ؟..وفا بی! ؟ هان اینکاروبکنه؟ گذاشتی توچرا: ساغرگفت مادرروبه سخن به توجه بی پویا
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 هروب سپس ساغرکرد به نگاهی پویا. میاری دست روبه زودترسالمتیت درعوض خاطرخودته به جان پویا: ساغرگفت

 !  نیستا اینطوری زنم یکی اون رو؟ زمونه عمه بینی می:وگفت کرد عمه

 سخن پدردرادامه ، خودته خاطرسالمتی به کنه که هرکاری پارسا, برم قربونت الهی: گفت عمه که خندیدیم مجدداً

.. .صبح تا کردی می ماروبیچاره همۀ بزنی فردا اگرقراربود روزدی آمپولت خوبه حاال کمترغربزنی بهتره: گفت عمه

 یاپو هفته تاآخراون...شد قطع تبش داروهاش خوراندن وبا بود خفیف اینبارتبش ولی کرد تب مجدداً پویا شب همون

 . کرد می سرکشی هم پویا به زیاد خستگیه وجود با رسوند منومی که هرشب هم پارسا...بود بستری ما درمنزل

 ما هب چشمش تا ولی ها پله سمت رفت شیرجه پویا دیدم دفعه یه شدیم که سالن وارد.خونه اومدیم یکروزازبیمارستان

 ونیدت نمی!  بگیرید کوفت:  گفت که کردیم می نگاش داشتیم زده بهت وپارسا من.نشست دوم پلۀ روی همونجا افتاد

 !؟ شمایید بفهمم حداقل که درآرید چیزی صدایی یه

 .دیگه خودیه باشه هرکی خونه تواین نمیاد که ؟غریبه باشه کی قراره خب..وا: گفتم

 !رفتی؟ درمی داشتی که کیه فکرکردی حاال ، میگه راست پروا:  گفت من پیروحرف هم پارسا

 گهب ومنتظربودیم دنبالش هم وما رفت مبل سمت به نیست کسی شد راحت خیالش ووقتی کرد نگاه اطراف به پویا

 !؟ دستش توی افسارمنوگرفته چطوری جاسوئیچی این بینی می توروخدا:  گفت پارسا روبه که چیه جریان

 شده؟ چی بگی میشه پویا:گفتم شده گرد چشمهای با

 بخورم؛بیچاره تکون ذاره امونموبریده،نمی ورپریده این!  نداری زن راحتی داداش جون:  وگفت کرد نگاه پارسا به

 .کنم تماشا تلوزیون کم یه اومدم چشمشودوردیدم بگیره دوش یه رفته االنم.شدم

 باشن،ولی داشته هوامواینطوری بعضیا ازخدامه منم ، داره دوست که اینه برای خب: گفت خندید می درحالیکه پارسا

 ! آب چیکه ازیه دریغ

 .باال وابروهاشوداد کرد نگاه من به موذیانه بعد

 زخم ارمد خوابیدم ازبس بابا!  مصیبته محبتاشونم زنها این باشه؟ بهت وحواسش باشه داشته چیوهواتو چی:گفت پویا

 ! حموم میرم وقتی اونم دارم رودوست توجهات این قسمت یک فقط البته.بستردرمیارم

 میذاره؟ ساغرراحتت دیگه اونجا اینکه برای "حتما:وگفتم خندیدم

 خیلی!  شورتم می حموم بره می خودش اینکه برای "اتفاقا نه: وگفت زد ای موذیانه لبخند

 ! بشورتت ویکی درازبکشی وان توی میده ــــــف کِیــــــــــــــــــــــ

 !افتاده جونوری ساغرگیرچه بیچاره ، شدی تنبل پویا،خیلی که "واقعا -

 : هوا ساغررفت دادِ دفعه یه که وخندید باال بارانداخت ابروهاشوچند بدجنسی با
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 !؟ بذارم تنها تورودودقیقه ندارم جرأت من پایین؟ بیای ازتختت:  گفت کی پویــــــــا

 پویا سمت رفت کرد سالمتی چاق ما ساغربا ازاینکه بعد.ازخنده بودیم مُرده پویا قیافۀ دیدن با وپارسا من

 بهش یزیج تویه پارسا:  گفت پارسا روبه بعد...اتاقت توی پاشوبریم یاال:  وگفت کرد بلندش مبل ازروی ودستشوگرفت

 .میدم خوردش به زور به داروهاشم باورکن ؛ مونه می ها بچه بگومثل

 می لقاا من روبه بدتربیماری حساسیتها این توبا بابا: گفت رفتن که قدم چند ؛ افتاد ساغرراه دنبال غرغرکنان پویا

 .کنی

 !خوری نمی تکون ازجاتم خوابی می! نیار بهانه: ساغر

 ! پیشم بخواب توأم پس:  پویا

 . میگم قصه برات کنارتختت شینم می منم خوابی می تنها نخیر،شما: ساغر

 ! دارم نازدوست.کن نازم خوام؛ نمی قصه نه:  پویا

 داری؟ دوست چی دیگه.  کنم می نازت باشه: گفت خنده ساغربا

 ! گشنمه بخورم بده چیزم یه:  پویا

 ؟ کنم درست بگوبرات داری دوست چی: ساغر

 وبغلت بودم بچه ازهموناییکه: پایینوگفت آورد کمی صداشو بعد...نیست کردنی درست خوام می من اونیکه نه:  پویا

 !!! خوردم می مامانم

 حرف با باید "طبیتا.خندیم می بهشون هم وپارسا رومیزنن؛من حرفا واین میرن باال ها ازپله دارن دوتا این حاال

 .رفتم ریسه ازخنده برعکس ولی مُردم می ازخجالت آخرپویا

 !؟ آره هواتوندارن بعضیا که!  ننرخان:  گفتم حرص وبا نشستم کنارپارسا رفتم افتاد یادم دفعه یه

 !داری؟ چی پس دیگه میگم راست:  وگفت کرد نگام مظلومیت با

 !نه؟ یا خوبه ببین! دارم آره: گفتم و گرفتم دارازپهلوش وجون محکم نیشگون یه

 ! شیرینه من برای ازتوبرسه هرچی عزیزم:  گفت تمام پررویه با

 ...ابرونیاورد به خم داشت؟ رویی عجب"واقعا

*********** 
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 ویاپ بیماری که دونستم می من البته,نبود اونها رفتن به مادرراضی ولی خودشون خونۀ وساغربرگشتن پویا باالخره

 به براش خوبی مصاحب ساغرکه خصوصاً بود کرده حضورآندوعادت مادربه مدت دراین چون نیست بیش ای بهانه

 .بردن می وهردوازحضوریکدیگرلذت رفت شمارمی

 هم بزرگ لقمۀ ویک خوردم سریع بود، مونده کمی بود کرده درست کتلت قبل مادرازشب ؛ دنبالم اومد پارسا صبح

 می امبروبرنگ همینطوری وداشت بود گرفته خندش.صندلی روی رفتم وشیرجه درماشینوبازکردم.  گرفتم پارسا برای

 ! سالم علیک: گفت دم نمی نشون العملی عکس دید وقتی کرد؛

 !بدم؟ توسالم به باید من همیشه "حتما:  گفتم ترشرویی با

 !منه؟ برای ؟ چیه این:  وگفت کرد اشاره دستم به بعد!  میدی سالم که چقدم گفت خنده با

 ! منه وبرای کتلته این.نیست شما نخیربرای: گفتم بدجنسی با کشید شعله درونم شیطانی حس

 .حرصشودرمیاوردم همین برای شکموئه خیلی دونستم می

 برای ازاولشم بااینکه. کرد خوردن به شروع لذت دهنشوبا توی وچپوند قاپید روازدستم لقمه بیام خودم به تا یکدفعه

 ندبل صدای با روبلعید لقمه تا که کردم نگاش چپ چپ وهمچین بودم شده کفری حسابی ولی بودم کرده درست اون

 . طلبت یکی: وگفتم خندیدم خودمم ازخندش.کرد خندیدن به شروع

 .چسبه بیشترمی خوری تومی جونت نوش: گفتم دلم توی

 . که شد نمی جا بود هرکول بود؛ازبس داده عقب شد می که اونجا صندلیشوتا

 شده جلوخیره وبه بیرون ازشیشه بود چپشودرازکرده ودست بود فرمون روی راستش دست صندلی روی بود داده لم

 توخوردم؟ لقمه ازاینکه ناراحتی:  گفت مهربونی نهایت بی لحن با برگشت کرد نگاموحس سنگینی وقتی.بود

 ! ناراحتم که بله: گفتم کردم جمع لبامو کردم لوس براش کم یه خودمو

 غنچه اینطوری لباتم اون. کنم می جبران عزیزم وگفت فشارداد آروم گرفت انگشتاش جلولباموبا دستشوآورد دفعه یه

 . خورمتا می نکن

 کنی؟ جبران خوای می چطوری:  گفتم حرفشوفهمیدم معنی که بیارم خودم روی به اینکه بدون

 ! دارید تشریف ما منزل شام امشب:  گفت کُشش پروا لبخند با

 ؟ اونوقت مناسبت چه به -

 ! دیگه جبران برای:  پارسا

 !؟ چی جبران -
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 ! پیشم بخوابی باید شبم تازه...خوشمزت کتلت جبران: پارسا

 ؟ خوای نمی ای چیزدیگه مطمئنی!!! ؟؟؟ جانم -

 ! کافیه حد درهمین"فعال نه:  پارسا

 ! بکش خجالت! پررو بچه -

 . پررو،واویالست بچه گفتی بهم بفهمه مامانم اگه: گفت خنده با

 ...دادی نشون پاستوریزه همه خودتوپیش ازبسکه -

 ؟ شماییم خونۀ ما امشب جدی: آسانسورگفتم توی.کردیم می کل کل باهم بیمارستان تا خالصه

 !تو فقط نه، شما:  پارسا

 !؟ من چطورفقط -

 .بهت میگم"بعدا چیکارداری:  پارسا

 .بگو االن نه:  گفتم آستینشوگرفتم سماجت با

 ! شدی تخس بازکه پروا:  پارسا

 !آره؟ تخسم من: گفتم کردم نگاش حرص با.  گفت می هی حساسم کلمه این به دونست می شرف بی

 .خودتی خودتی خودتی:  گفتم بازوش روی زدم مشت با جلوش رفتم... داد تکون آره نشونۀ سرشوبه خنده با

 هی وبا دربودن پشت نفرازدکتروپرستارا وچند درآسانسوربازشد موقع همون من وازشانس زیرخنده زد بلند صدای با

 ات وکنارایستاد سالمشونوداد جواب خونسردی درکمال پارسا ولی بودم شده معذب شدت به.کردن می مارونگاه حالتی

 دکر می برخورد ورسمی خشک خیلی بیمارستان توی.بود ندیده خندشوکسی حاال تا بندم می شرط.جلوتربرم من

 ...ذاشت نمی باقی وحدیثی حرف هیچ وجای

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

 .نبود بد خداروشکرلباسم.عمورفتیم خونۀ به گشتنیبر پارسا گفتۀ طبق

 ومیخودش بدن روی که بود اینطوری جنسش "کال.بود گشاد ای حلقه آستینهاش.بود تنم قرمزجیغ بلوزابریشمی یه

 ویه موند بازمی باید که ریزداست دکمۀ دوتا ش یقه.رسید می باسن زورتا به واندازشم بود وزن سبک ولی نداخت

 مبود کرده بافت گیس طرفی یک موهامم.داشت خورخوشگلی تن خیلی.  بودم زده گره شل که خورد می دوریقه بندم

 .بودم کرده پا به تنگم مشکیه شلوارچرم یه. راستم شونۀ روی بودم وانداخته
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 ! بود کاری روعشقه؛اصل پارسا ولی شد گرفته حالم کم یه.شمال بود رفته فرزاد خانوادۀ با درسا

 .دادم باالیی بلند سالم شدیم سالن وارد رسیدیم وقتی

 اپارس.غیرعادیه کمی حالتشون کردم می احساس.شدن میخکوب برجا من بادیدن.  بودن نشسته مبل وعموروی خاله

 ! کردا سالم پروا جون مامان:  وگفت کرد ای سرفه تک اوضاعواینطوردید وقتی بود ایستاده من پشت

!  زدن زل من هردوبه رسیدن که ما به.شد روان سرش پشت ازاونداشت کمی دست که هم جلو؛عمو اومد بهت با خاله

 ! دیدن منومی که بود بار انگاراولین

 ! ها میشه چیزیشون یه اینا نه

 !؟ خوبه حالتون شما ؟ شده طوری خاله:گفتم روگرفتم خاله دست

 می صدقم وقربون میزد بوسه وتند همینطورتند وموهامو سروصورتوگردن ومدام گرفت درآغوش منومحکم دفعه یه

 ! رفت

 بشل گوشۀ مرموزی لبخند. کردم نگاه پارسا به برگشتم.بدتربود ازخاله عموکه.بودم کرده هنگ راستی راست دیگه

 .اددربی خستگیت میارم شربت یه برات کنی لباساتوعوض تا: گفت نشوند مبل روی برد دستموگرفت خاله.بود

 خوش وکنارعموجا سالن توی برگشتم کردم مرتب ولباسمو دستاموشستم روشویی توی ورفتم تشکرکردم ازش

 عموچطوره؟ عسل شیرین: گفت سرموبوسید دورگردنمو انداخت دستشو.کردم

 پارسا به ناخودآگاه.بودم کرده پیدا آلرژی بهش برد کارمی به کلملتودرموردم این نداختو می تیکه بهم پارسا ازوقتی

 ! خنده می اینجورخبیث که روبچزونه منوبیچاره خواد می بازچطوری نیست معلوم.  کردم نگاه

 !کنید؟ می اغراق زیادی کنید پدرفکرنمی: وگفت عموکرد روبه

 ؟ مورد درچه اغراق:  گفت تعجب عموبا

 !؟ شیرینه کجاش پروا آخه.درگه چیزا واین عسل شیرین گین می که همین:  گفت که کردم نگاش التماس با

 نم به گیجی با چیه جریان دونست نمی بیچاره عموکه.زیرخنده زد بلند صدای با که رفتم بهش ای غره چشم چنان

 به ازاین ها باشه حواست کنی؟ می بچمواذیت چیه پارسا:وگفت شد سالن وارد خاله لحظه همون.کرد می نگاه وپارسا

 ! طرفی من با بعد

 ....بازار به د میا نوکه ، بابا تسلیم:  وگفت باال دستهاشوبرد پارسا

 اولماز منکه...«بازار به میاد نوکه»  کردم فکرمی پارسا حرف به درحالیکه برگردوندم وروموازش زدم ای موذیانه لبخند

 !!!؟؟؟؟؟ باشم نوشده باید چرا بودم
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 وهرچی کرد می روآماده شام هم خاله.بودیم زدن گپ مشغول وعموهم ومن باال بود رفته بود،پارسا گذشته دوساعتی

 زیچی یه.بودم گیج کمی.بودن شده مهربون باهام بیشترازهمیشه عمووخاله نظرم به.کنم کمکش نذاشت اصرارکردم

 .نبودم مطلع ازش من که بود درجریان وسط این

 : وگفت قرارداد رومخاطب عموخاله

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

  ؟ نیست آماده شام خانم:  وگفت قرارداد رومخاطب عموخاله

 ابروپارس جان پروا وگفت کرد من روبه بعد...میشه آماده دیگه ساعت نیم: وگفت آورد بیرون سرشوازآشپزخونه خاله

 .پایین بیاد کن روصدا

 آروم.شدم می اتاقش وارد که باربود اولین.راهروبود انتهای اتاقش.رفتم باال طبقۀ وبه شدم بلند ازجام چشم گفتن با

 ادمد دیوارتکیه به ژکوند لبخند یه وبا دروبازکردم همین برای شنوه نمی سشؤارفهمیدم صدای شنیدن با ولی درزدم

 تن به ای حلقه آستین کاورسفید یه.بود انداخته گردنش روی حوله یه چون بود دراومده ازحمام تازه.کردم تماشاش

 یه.بود بخش اینقدرلذت آغوشش نبود خود بی. کرد می خودنمایی وحشتناک وبازوهاش سینه های عضله. داشت

 .داشت پا به بود کنارش باریک خط دوتا که مشکی شلوارگرمکن

 لمیوع تخصصی پرازکتابهای توش وجورکه جمع خوشگل کتابخونۀ ویه بود وکنارپنجره متریش 10اتاق انتهای تختش

 رخشومی نیم من.سشؤاربود مشغول جلوش وپارسا بود روش آئینه که باریکم کشوئه دراورچند یه.قرارداشت

 دش سشؤارقطع صدای یکدفعه که بودم چرانی چشم مشغول لذت وبا بود برهنه که بدنش نقاط به زدم زل دوباره.دیدم

 ؟ اومدی کِی تو:  وگفت کرد نگاه من به تعجب وبا

 .کردم می نگاش داشتم فهمید مطمئنم!  شد بد خیلی

 .اومدم تازه من م م..من:وگفتم کردم موصاف سینه مصلحتی سرفۀ یه با

 .معلومه کردنت من من ازاون:  وگفت خندید

 پایین بیارید تشریف"لطفا.اومدم وقته خیلی میگی درست شما بله! ؟ چی که حاال: وگفتم گرفتم شونشنیده کنایه

 ! کنید شامتونومیل

 ... دروبست من ازپشت دیگشودرازکرد ودست حوله به دستشوگرفت یه ایستاد روبروم اومد

 هدیگ درودست روی دستشوگذاشت یه شد نزدیک بهم.دادم درتکیه وبه رفتم عقب قدم یک. شدم دستپاچه کم یه

 .کمربود به ش
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 می جوری یه کرد می نگام اینطوری وقتی.چشمهام به بود زده زل...چیکارکنه خواد می بودم مونده.پایین سرشوآورد

 !  کنه بغلم خواست می شدم؛دلم

 ندلبخ اون بازم.بودم العملش منتظرعکس حرکتی کوچکترین بدون...کاوید صورتمومی اجزای تک تک چشمهاش با

 ..نظیر بی وصورت

 .صورتم به بود شده وهمینطورخیره داد بروزنمی ازخودش وحرکتی حرف مطلقا.میرفت ضعف براش داشت دلم

 دهز شگفت بازوش درپیچ پیچ های ماهیچه ازدیدن.بود داده درتکیه به ازکنارصورتم که دستش طرف سرموبرگردوندم

 .بازوش روی کشیدم وآروم باال دستموآوردم ناخوداگاه.شدم

 نفسهاش...  نبودم متوجه هیچ.بود شده طاق طاقتم کنم لمسش خواست می دلم.بود غیرارادی"کامال کارهام

 نهایت وبی بودم بازوهاش روی فضولی مشغول همچنان ومن رفت می وپایین باال ش سینه. بود صدادارشده

 می صورتم به داره نفسهاش کردم احساس دفعه یک.نبود خودم دست ولی!  آوره شرم"واقعا...بردم می ازاینکارلذت

 تبداروپرتمنا چشمهای با.داره فاصله صورتم با سانت چند اندازۀ به صورتش دیدم که سرموبرگردوندم سریع ؛ خوره

 ...لبهام به بود زده زل

 .پایین بریم بیا کنم می شد،خواهش طوالنی غیبتمون پارسا:  گفتم زحمت وبه آروم

 .عقب خودشوکشید

 !!! ونبوسمش خودموبگیرم جلوی تونستم نمی وگرنه اینکاروکرد آوردم شانس اوــــــــــــــــــوف

 !؟ بازفرارکردی دیدی:  وگفت کشید بلند نفس یه

 .ترسم نمی ازت هیچم:  وگفتم رفتم کتابخونش سمت به

 کنی؟ فرارمی چرا پس! ؟ ترسی نمی من جون:  وگفت ایستاد سرم شتپ اومد

 رگوندگ خیلی حالم. نکنم نگاه بهش خواستم می دراصل ولی ، "ظاهرا البته.کردم می وکتاباشونگاه بود بهش پشتم

 !؟ کرد پوشی ازتوچشم شه می مگه آخه:  نازگفتم وبا سمتش به سرموبرگردوندم. بود

 !؟ هدار ناقض انقدرباهم وعملت حرف چرا پس خوشگله خانم: وگفت کرد بغلم ازپشت که کردم کتابخونه روبه دوباره

 .میشه بد بینه می میاد خاله وقت یه کن ولم:  وگفتم خوردم وول بغلش توی کم یه

 وقتی "اصال.تمومه کارم بدم وا اگه دیدم.شد می حس بی داشت بدنم تمام.برهنموبوسید بازوی روی آروم شد خم

 ! یکن منوبغل بلدی فقط که توأم: گفتم عشوه وبا دادم تکون سروگردن کم یه.دادم می اختیارازکف بودم پیشش

 !؟ بدم نشونت خوای می ؛ بلدم ام دیگه کارای "اتفاقا: گفت بود اثرگذاشته صداش روی که ای خنده با
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 !درآر حرص های خنده زیرخنده؛ازاون زد...بیرون کشیدم بغلش خودموازتوی دفعه یه

 هم کامت با رفتم می دنبالش همونطورکه.فرارگذاشت به پا ازاتاق که بهش کردم حمله برداشتم تختش متکاشوازروی

 .  ش سروکله توی میزدم

 گیرش اگه که بودم کفری انقدرازدستش.خندید می بلند صدای فراربا سرشودرحال روی بود گذاشته دستهاشو

 ! تمذاش نمی سرش تارموتوی یک میوردم

 عهدف یه.دوتا ما به زدن باززل دهن وعموبا خاله که نبودم متوجه"اصال.بودم دنبالش ومنم دوید سالن طرف به ها ازپله

 .  شد قایم خاله پشت رفت

 کردین؟ همدیگه دنبال وجری تام مثل شده چی: گفت خاله که وایستادم سرجاش اومد حواسم تازه

 ...تربیته بی خیلی پارسا خاله:  گفتم

 مرد! ؟ داره بزن دست خواهرزادت دونستی می مامان: حرفموگفت وسط پرید پارسا

 ! باشم گفته نمیادا خوشم داره بزن دست که اززنی من.بخوره کتک اززن نباید شه با تربیت بی که هم هرچی

 .گفت می بود شده قایم خاله پشت نتراشیده هیکل اون با اینارودرحالیکه حاال

 .خندیدن می غش غش خبرنداشتن ازجریان اینکه با وعموهم خاله

 ؟ کنی می دخترمنواذیت این کشی نمی توخجالت:  وگفت گرفت جلومنودرآغوشش عمواومد

 ؟ شدی انقدرعصبانی که گفت بهت چی حاال عزیزم: گفت من روبه بعد

 .بود خونوادگی صحبتهای قضیه!  خصوصیه:  گفت پارسا که بگم چی بودم مونده

 !اینطور؟ که:  گفت لبخند وبا برد ابروشوباال تای عمویه

 .ندهزیرخ زدن دفعه وعمویه خاله که کشیدم می ونشون خط وابروبراش چشم با.سرموباالبگیرم تونستم نمی ازخجالت

 به ادبخو ایستادموتا جلوش رفتم کردم استفاده ازفرصت.کردن عموماروترک سرمیزبا بیایید اینکه گفتن با خاله

 !  گرفتم گازمحکم یه دستشو ساعد بیاد خودش

 ...کنی می منوبیشترتحریک کارا این توبا عزیزم:  وگفت کرد نگاه گازم جای به

 !!! کن بشرراحت این ازدست منوبکش خدا ــــــــــــــــــی إإإإإــــــــــــــــــــ

 هیما خاله.کشید برنج وبرام برداشت م� �بشقابموازجل.روموبرگردوندم اخم با که نشست کنارم اومد سرمیزشام

 زما ومدام بود نشسته من سمت به متمایل کمی پارسا.ام دریایی غذاهای عاشق من دونست می.بود کرده ومیگودرست
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 اینکه با. کردن می معنادارردوبدل لبخندهای هم وبا بود دوتا ما به حواسشون وعموزیرچشمی خاله.کرد می پذیرایی

 عموق. آخرخوردم تا غذامو زیاد اشتهای با.بردم می لذت ازتوجهاتش بودم کنارش ازاینکه ولی بودم عصبانی ازدستش

 نمک می کمکت من گفتن وبا شد بلند سرمن پشت هم پارسا.بزنه دست خاله نذاشتم ظرفها میزوشستن کردن جمع

 .برانگیخت وعموروحسابی خاله تعجب

 ش لک چربه،این که روش؛این مونده کف این پارسا.کن آبکشی درست که غرمیزدم همش شستن ظرف موقع

 یسخ لباسهاش تمام.زیرخنده وزدم کردم نگاش شد تموم ظرفها شستن وقتی.کفرشودرآوردم حسابی خالصه...نرفته

 !؟ انداختی روزی چه منوبه ببین داره؟ خنده هه هه هه هه: گفت عصبانیت با دید منوکه خندۀ.بود شده آب

 ! منوبرسونید کنید لباساتونوعوض "لطفا حاالهم.خوره می دردت به خوبه آیندت برای:  وگفتم شدیدترشد خندم

 !؟ بخوابی من پیش شب قرارنبود مگه:  پارسا

 !؟ خوادا می کتک بازدلت اینکه مثل -

 .خندید بدجنسی نهایت با بعد...بگیری گازم نمیاد بدم"اتفاقا آره:پارسا

 ...شدم می والل جلوتربرم نتونم که گفت می چیزی یه همیشه.  گذاشتم دهن به دهن باهاش شدم پشیمون "کال

********** 

 پارسا: گفتم ماشین توی.منورسوند پارسا آخرشب.گذشت خوش بهم خیلی شب اون

 ؟ دلم جون:پارسا

 .  رفت غنج دلم ازلحنش

 ؟ شد اونجوری منودید تا چرا خاله -

 ؟ چطوری پارسا

 ؟ نشوبگودیگه لوس -

 !!! ببیننش عروسشونومیارم امشب بودم گفته بهشون من آخه:  وگفت انداخت بهم نگاهی نیم

 !گی؟ نمی که راست:گفتم بهت با.زد خشکم برجا

 باشم؟ داشته شوخی خوره می من چهرۀ به:پارسا

 نزدی؟ حرفی "قبال من به چرا -
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 ارمد رودوست کسی گفتم منم داد، دیروزاولتیماتوم.بود فشارگذاشته تحت ازدواج بدجورمنوبرای مادرچندروزه: پارسا

 .شدن اونجوری دارن،ازذوقشون دوست مادروپدرتوروخیلی پروا.ببینن ومیارمش

 دونستم می: گفت بود من به حواسش دونگ 6 که پارسا.بازشد نیشم ناخودآگاه.فهمیدم نگاهاشونومی معنی تازه

 ! میشی خوشحال

 ! راضی ازخود چه: گفتم تصنعی اخم با

 !؟ ناراحتی یعنی پس:پارسا

 ! فکرکنم باید: گفتم کنم ناراحتش نتونستم کردم هرکاری

 ! منی مال توفقط.کن بیرون روازسرت بشی ای دیگه کس زن فکراینکه پروا:پارسا

 ودلم بود خارج ازتوانم احساس این لذت تحمل...بخواد خودش توروبرای عاشقشی که کسی چقدرشیرینه

 روزتمام روزبه ش وریشه بود کرده رخنه وجودم توی که نبود بیش صباحی چند تازه که کرد می رولبریزازعشقی

 .پرستیدم رومی داشتنی دوست عزیز این وجودم تمام با. گرفت وجودمودربرمی

 ...اومد سراغم به زندگی خواب ترین شیرین شب اون

 ازاوخبری که شد پدرمتوجه وقتی موندم منتظرپارسا زیادی مدت صبح ، کردم می کسالت احساس دلیل اونروزبی

 لیو وجودداشت سؤال پرازعالمت ذهنم توی که بود درحالی واین ناچارپذیرفتم.  منوبرسونه که کرد پیشنهاد نیست

 هظهرب بود؛تا افتاده جانم به عجیبی دلشورۀ...نیومده هم اونجا به اصالً شدم متوجه رسیدم بیمارستان به زمانیکه

 رساد خوشبختانه.عموروگرفتم منزل شمارۀ رفتم تلفن وسراغ نیاوردم طاقت دیگه ولی سرکردم بود که ای هربدبختی

 . روبرداشت گوشی

 آخه, دهنیوم چرا پارسا بدونم خواستم می راستش: گفتم واحوالپرسی ازسالم بعد.کنم صحبت تونستم ترمی اوراحت با

 کنه؟ غیبت نداشته سابقه حاال تا

 ! نیومده خاطردوستش به فکرمیکنم:گفت اشتیاق وبا زنه می موج غریبی هیجان درسا درصدای کردم احساس

 کنی؟ می صحبت کسی چه درمورد ؟ کیه دوستش: پرسیدم حیرت با

 !  چقدرخوشگله دونی نمی پروا وای: گفت لحن همون با درسا

 شمچ متأهلی دیگه تو بکش خجالت ضمناً:گفتم شوخی با گی؛بعد می چی ببینم بزن حرف درست اینکه اول:گفتم

 .چران
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 امروزصبح همین اون!  آقا نه زنم می حرف خانم یه درمورد من گی می داری توچی: وگفت خندید بلند صدای با درسا

 میگفتگو اتاقش توی ساعتی ویک پارسا پیش اومد یکراست داده تحویل هتل به وسایلهاشوکه گویا رسیده ازخارج

 ...بیرون رفتن همدیگه وبا نمیاد که وگفت کرد تلفن بیمارستان به وبعدشم کردن

 مثل توگوشم حرفهاش مدام...ببینه وروزمو حال که نبود روبروم درسا که خداروشکرکردم ماسید لبهام روی خنده

 صبح...چقدرخوشگله دونی نمی" گشت برمی م جمجمه دیوارۀ به ازبرخورد بعد رفت می انعکاس

 "بیرون رفتن همدیگه با...زدن می حرف هم با تواتاق یکساعت...زودرسیده

  دستته؟ گوشی الوپروا:رسید گوشم به درسا صدای

 .کنم خداحافظی مجبورم اومده پیش کاری خوام می آره،،،،،،،،،معذرت:وگفتم شدم مسلط برخود سریع

 مبود ایستاده همونطورکه نبودم موقعیتم متوجه وجه هیچ به...کرد خداحافظی باشه شده دچارسوءظنی اینکه بدون

 روی باری کوله کردم می حس بیمارستان ترک هنگام...فهمیدم نمی چیزی آخرساعت تا.بودم شده خشک برجای

 .کنم می حمل دوشم

 چرا که زدم می نهیب خودم به اومده روزم به چه دونستم نمی اصالً رفتم اتاقم به یکراست رسیدم که خونه به

 رخ افتاد می باید نمی که نداشت؛اتفاقی ای فاییده ولی.نداشتم اعصابم روی کنترلی کوچکترین ؟ خودمواینطورباختم

 بودم؛تا گیرافتاده عجیبی دردوراهی.بود اسیرکرده دردام صیدی ومنومانند بود روکرده کارخودش چشمهاش.بود داده

 داد روفراری افکارم کرد صدا شام صرف برای مادرکه صدای.هستم ش وابسته حد این تا که دونستم نمی لحظه این

 ! کرد ویران سرم روروی مادردنیا حرف که کردم می بازی وباغذام نداشتم خوردن به میلی "اصال..وبرسرمیزرفتم

 !!برگرده داره خیال پارسا اینکه مثل راستی: پدرگفت مادرروبه

 هک ازدوستهاش یکی:پدرگفت چرای درجواب وروزمن خبرازحال ومادربی لرزید پشتم تیرۀ حرف این شنیدن محض به

 !  خانمه همون مراجعتش دلیل گویا اومده ایران به امروزصبح بودن باهم خارج توی

 ! ؟ خانمه گفتی دوستش: پدرگفت

 . زیباست هم خیلی شنیدم اتفاقاً همینطوره؛ بله: مادرگفت

 ... خبرهائیه یه پس: گفت رحمانه پدربی

 کردم نگاه اپوی اتاق به ایستادم تراس روی...رفتم اتاقم وبه تشکربرخاستم یک ازسرمیزبا.  اونجا بمونم نتونستم دیگه

 با.کردم روحس سرازیرشد ازچشمم روکه اشکی قطره شوری.باشه غنیمت برام تونست می لحظه اودراین چقدروجود

 ... نداد امانم وگریه....هرگـ..هرگز..بشه آگاه ازرازدلم کسی بذارم نیاید بدم نشون ضعف نباید من!  نه: گفتم خودم

******************* 
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 ویک نیومد بیمارستان دیگه پارسا.نبود رسی وفریاد وربودم غوطه واندوه غم دردریای ومن گذشت می هم ازپی روزها

 ...رفت خارج به شراره همراه به بزنم حرف باهاش یا ببینمش حتی من اینکه بدون تاریخ ازاون بعد هفته

 ورنگ بود شده معنا وبی پوچ برام زندگی... شدم می خیره کرد می اتومبیلشوپارک که ای نقطه به حسرت هرروزبا

 بود کشیدن نفس اززندگی نصیبم...برده تاراج موبه هستی سهمگین طوفانی کردم می نداشت،احساس ولعابی

 ورازدلموکه زدم می زل آسمون وبه نشستم می دراتاقم ساعتها که بودم شده ای ودلمرده هدف بی انسان. ودیگرهیچ

 می موگوش دل درد صبورانه چه خدا که راستی.زدم می وضجه گفتم می معبودم با نداشت اطالعی ازاون کس هیچ

 هب کنه روجراحی میترا قراربود که روزی.افتادم پارسا یاد به خوداگاه نا...کردم می حس عجیبی افکارآرامش بااین.کرد

 بود سردنیا اون ازکودکی اوکه.کشیدم خجالت ازخودم صحنه اون یادآوری با...رازونیازدیدم واورومشغول رفتم اتاقش

 یاد زمانی, شدم بزرگ م خانواده درمیان که ومن بود نکرده روفراموش اعتقاداتش بود ونموکرده رشد محیط ودراون

 ! رسیدم بست بن به که افتادم خدا

 موضوگرفت رفتم روشویی به برخاستم ازجا. رسید گوش دوربه نسبتاً ازمسجدی اذان صدای که بود وروشن تاریک هوا

 .نمازایستادم وبه

 .همقدرکن برام صالحمه به که واونچه کنه کمکم ازاوخواستم ودرپایان کردم معطوف خدا روبه توجهم تمام"اکبر اهلل"

 .رفتم خواب به باورنکردنی آرامش با رفتم رختخواب به هنگامیکه

 برمی ازخواب که هرروزصبح. گذاشته دردلم داغی چه ورفتنش اومدن با دونست نمی کرد روترک ایران روزیکه

 ویاونوازجل که گرفتم تصمیم بنابراین شد می تازه واندوهم افتاد می بود آورده برام که عروسکی به چشمم خواستم

 وبیخ اوبه ولی بودم نکرده ای اشاره کوچکترین من بااینکه...بود شده آگاه ازرازدلم میترا بین دراین. دورکنم چشمهام

 .بود اومده سراون بال همین روزی چون کرد می رودرک دردم

 تۀشیف که براستی گفت؛ می راست...اوداده روبه فربد که کنه خداروشکرمی گفت ومی بود من عمۀ عروس دیگه اوحاال

 قراربده روسرراهم بهترازپارسا کسی خواد می خدا شاید که بفهمونه من به خواست می حرف این اوبا.بودن همدیگه

 های بهانه خواستگاراموبه مدت دراین... رو ای دیگه کسی ونه, وبس خواستم اورومی فقط من که دونست نمی ولی,

 .هستم چیزی چه دنیال که دونستم می خوبی به خودم ولی, کردم می جواب مختلف

 ووجودم کشیدم نفس فقط من که ماهی شش...گذشت می پارسا ازرفتن ماه شش وجمعاً شد سپری هم دیگه دوماه

 .هرگزندیدمش ولی بودم شنیده وصفها شراره اززیبایی.بود پرازدرد

 .گرده بازمی ایران به جمعه پارسا که خبرداد خاله باالخره

 میاد؟ هم شراره که بود مادرپرسیده

 . برگرده ایران به داره قصد ازدواجش تدارک برای که وگفته آره که بود گفته درجواب خاله

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر مریم|  دلواپسی های لحظه سایت نگاه دانلود
 

150 

 می امنگ وتردید شک با پویا طوریکه.بودم زده خیالی بی خودموبه ازبس بودم شده خسته کردم؟ می چیکارباید خدایا

 ...بود خارج ازتوانم یکی این تحمل ولی.کرد

 مروداد ای دیگه بیمارستان به انتقال درخواست ای نامه وطی کردم مراجعه بیمارستان رئیس اتاق به شنبه روزپنج

 بود هشد گاه شکنجه به تبدیل اوبرام بدون بیمارستان اون دیگه که بود این علتش.خواستم روزمرخصی سه وقبلش

 ...کنم تحمل تونستم نمی بازهم گشت برمی سرکارش به پارسا اگه وازطرفی

 هک کنه عطا من به صبری که خواستم استمداد ازخدا قلب وازصمیم نمازایستادم وضوگرفتم،به.بود چهارشنبه غروب

 .کنم شکستوتحمل این بتونم

 ... داد رخ درزندگیم که بود اتفاقی ترین اوقشنگ...بود دوباره شروع مثل من درزندگی پارسا ورود

 ناهپ خواب به آرامبخش قرصی خوردن با میلم وبرخالف نکنه بیدارم شام برای مادرگفتم به بود شده تاریک کامالً هوا

 ولی شد تازه اندوهم میاد فردا پارسا که یادآوردم به وقتی برخاستم ظهرازخواب نزدیکیهای.رفتم خواب وبه بردم

 .بدم نشون خودموخونسرد که کردم سعی

 برای دبو یادآورشده که مادربود خط.کرد روجلب توجهم یادداشتی نبود منزل کسی رفتم پایین طبقۀ وبه گرفتم دوش

 . رفته اونجا به خاله به کمک

 حسابی سرم بیدارشدم که صبح... موند خاله مادرشبوخونۀ.شدن ایران وارد ومسافرا رسید ازراه روزجمعه باالخره

 اعالم معمول وحرفهای ازسالم بعد.مادربود.روبرداشتم گوشی تلفن زنگ صدای با...بود امانموبریده ودردش بود سنگین

 ! ما خونۀ میان شب اینا خاله که کرد

 ؟ میان همشون:  گفتم

 . میان پارسا مهمونای با همگی:  وگفت شد منظورم مادرمتوجه

 لباساموپوشیدموخونه.دویدم اتاقم سمت به کردم قطع سرسری خداحافظیه با.میشه بلند دود داره م کله از کردم حس

 .کردم ترک آقاجون منزل مقصد روبه

 !!! باشم خانم تووشراره دادن وقلوه دل وشاهد بمونم که پارسا آقا فکرکردی

********** 

 خود با ای لحظه ایستادم درخونه جلوی...گرفتم جونودرپیش آقا منزل وراه اومدم بیرون ازمنزل بعد ساعت نیم

 "زنی می گول روداری خودت ؟ کنی می فرار ازکی توداری "فکرکردم

 حیرت وبا گشود دروبروم جون آقا بعد دقیقه پنج...روفشردم وزنگ دادم سرموتکون افکارمزاحم ازاین نجات برای

 .دادم سالم زورکی لبخند با.کرد نگاه
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 بینم؟ می درست دارم: آقاجون

 !  همینطوره کنم فکرمی -

  افتاده؟ اتفاقی ببینم: آقاجون

 ؟ باشه افتاده اتفاقی باید که کنید فکرمی چرا آقاجون -

 :گفت بود کرده دروسد جلوی همونطورکه جون آقا

 .نیومدی اینجا تنهایی که میشه دوسالی آخه

 ! گردم برمی ناراحتید اگه -

  زنی؟ می که حرفیه چه این دخترشیطون:گفت حیرت با

 داخل؟ بیام دید نمی واجازه درایستادید جلوی چی برای پس -

 !  که ذاری نمی آدم برای حواس! وای ای: گفت بود شده متوجه تازه که آقاجون

 .شدیم وارد خنده وهردربا...ازتعریفتون ممنون خیلی -

 بود تعجب جای داشت که وخشکی جدی اخالق کرد،با می وابرازخوشحالی بود انداخته هام دستشودورشونه آقاجون

 به من رفتن که کردم وخاطرنشان اورودادم سؤالهای جواب هم سری عزیزیک دیدن هنگام.خوشحالیشوبروزمیداد که

 .نداره خاصی دلیل هیچ اونجا

 ودربزرگ قرارداشت باغ روبروی درست اتاق.شدم داخل رفتم می همیشه که اتاقی وبه شدم ساختمان وارد

 غبا روی نورخورشید وتابش کرد می رومست انسان عطرگلها.کرد می متصل باغ به تراس یک با رو اتاق وسرتاسری

 زهپاکی هوای این عمیق نفس چند با کرد رومسحورمی انسان که میآورد وجود به سحرآمیزی تأللو گلها رنگ وبازتاب

 .فرستادم هام ریه روبه

 وسوزاشکی شدم خیره بودم کرده روخالی دل عقدۀ پارسا درآغوش پویا روزعروسی که ای نقطه به خودآگاه نا

 با.نمود می درکویرگلستان اوبودن با درواقع ، داشت معنا زیبایی چقدراین بود اواینجا اگه.کردم احساس رودرچشمهام

 می جخار من اززندگی همیشه وبرای دیگری شخص به اومتعلق زودی به وفکراینکه رفت ازبین اواشتیاقم آوردن یاد به

 قمتعل بعد به وازاین منه مال وفقط فقط کردم فکرمی زمانی یک که آغوشی فکراینکه.کرد می روپرازدرد وجودم شه

 .کرد می م دیوونه مرگ حد تا میشه ای دیگه کس به

 روزی که افتادم حرفی یاد.بوده من ذهن وپرداختۀ ساخته موضوع واین نداشته وجود من درزندگی وقت هیچ هم شاید

 "لوح ساده حال ودرعین هستن وحساسی ظریف موجودات دخترها پروا، دونی می "بود گفته پویا
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 متچش خودآگاه نا "مثال یا بدی لبخند روبا یکیتون سالم جواب کافیه!  روشنه منظورم: گفت چیه؟ منظورت: گفتم

 وخرید وعقدکنون برون بله تا کنید می شروع خواستگاری ازمراسم!!  واویال دیگه ، بفهمه واونم بهش بخوره

 کردم روقطع حرفش خندیدم می درحالیکه...وبچه رفتن مدرسه وبچه کردن قنداق وبچه دارشدن وبچه وحنابندون

 .نیست نخیراینطوریهام:وگفتم

 !  بشه باباش شبیه تون بچه دید می ترجیح بندم می شرط تازه نیست رازاینغی که دونی می خودت: گفت

 بهش داره دوست روکه ومردی بگیره باال رودست خودش اگردختری: داد وادامه گرفت ش خنده هم اینبارخودش

 بشنصی شیرینی نتیجۀ چه که بینه می اونوقت کنه محلی کم کافیه کنه،فقط می ایجاد جاذبه ناخودآگاه بروزنده

 ..."میشه

 می صحبت غذا صرف ودرحین رفتم آشپزخونه به.  کرد می ناهارصدام صرف برای. ریخت هم عزیزافکارموبه صدای

 .برم چندروزه مسافرت یه به شاید که کردم اشاره صحبتها درالبالی...کردیم

 نمیری؟ پارسا دیدن به بگی خوای می یعنی: وگفت شد دقیق درصورتم آقاجون

 .طوره همین:گفتم باشه خونسرد چهرم کردم می سعی درحالیکه

 ازچند بعد اون باالخره, نیست درست که این:گفت سماجت با آقاجون

 .برگشته ماه

 اشن،ب خوشحال باید که نداره؛اونهایی من به ربطی هیچ موضوع این:گفتم بود شده خارج ازکنترلم که باعصبانیتی

 . نداره تأثیری هیچ من نبودن یا هستن؛بودن

 رهخی باغ به ، ایستادم پنجره جلوی...رفتم اتاق وبه شدم خارج ازآشپزخونه بیارم برلب ای دیگه حرف اینکه وبدون

 مثل.ودب شده تلخ پایانی وسپس شیرین دچارتحولی زندگیم بود اومده پارسا که مدتی دراین.فکرفرورفتم وبه شدم

 ...  رهنمی ازبین مدتی تا وطعمش میشه تلخ یکدفعه رسی می که آخرش وبه شیرینه خوری می که اولش!  لیموشیرین

 ... ولی.بودم اونوندیده وقت هیچ خواست می دلم

 .تو بفرمائید: وگفتم شدم ازفکرخارج دراتاق به ای تقه شنیدن با

: وگفتم انداختم وسرموپایین جلورفتم دیدنشون محض به.شدند وارد آقاجون سرش وعزیزوپشت بازشد دراتاق

 .نبود خودم دست خوام می معذرت ازرفتارزشتم

 بدی جواب بهم درست خواد می دلم بپرسم سؤالی ازت نداره،اومدم اشکالی: وگفت کشید سرم به دستی جون آقا

 ! نری وطفره

 ! برم؟ طفره من داره امکان که سؤالیه چه: گفتم تعجب با
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 !!! ؟ اینطورنیست داری رودوست پارسا..تو...تو: گفت تأمل ازکمی پس آقاجون

 .یکی این اال روداشتم پرسشی خوردم؛انتظارهرگونه یکه حسابی

 همکاره؟ من با برپسرعمووپسرخاله عالوه پارسا که کردید فراموش اینکه مثل: وگفتم دادم نشون خودمومتعجب

 نه؟ یا آره روبده جوابم کالم یک فقط.متفاوته تومیگی که اینی با کامالً داشتن ازدوست منظورمن: گفت آقاجون

 تب های گونه اشکهاموروی گرمی ، نبودم لنگارموفق ،ولی کردم خودم دادن نشون خونسرد برای که تالشی تمام با

 کشمب دوش روبه بار این تونستم نمی دیگه.کردم نمی کوششی کوچکترین کردنشون پنهان وبرای کردم احساس دارم

 تخابمنوان خودش اون که خواست می دلم من درضمن برنمیاد کاری بدونید،ازدستتون شما که فرض به: گفتم بنابراین

 ...کنه زورمجابش به ای دیگه شخص اینکه نه کنه

 .کردم گریه به شروع بلند صدای وبا نداد امانم گریه هق دیگرهق

 .داد می دلداریم وآروم کرد وموهامونوازش گذاشت ش سینه روبه وسرم جلواومد تماشاگربود لحظه اون تا عزیزکه

 .کنمچکار باید من بگید شما, ندارم تحمل دیگه, شدم خسته دیگه عزیزجون:وگفتم گذاشتم خاطرسردربرش طیب با

 .برم قشنگت چشمهای قربون نکن گریه: گفت بود ریخته هم به حسابی عزیزکه

 .شکیبایی اال نداره ودارویی العالجه درد دلته؛این تسکین داروبرای بهترین زمان صبرکن فقط

 .گیره می آتیش داره قلبم.کنم؟چطورصبرکنم چطورتحمل: گفتم هق هق با

 توکل خدا به فقط..."خدا":وگفت دوخت گریانم چشمهای مهربونشوبه ونگاه کرد بلند ش سینه روازروی عزیزسرم

 .کن

 کرد اشاره کرد می باغوتماشا وداشت بود ایستاده درتراس جلوی که آقاجون به ریخت می اشک داشت خودشم طفلی

 .گذاشتن تنها ازاندوه ومنودردریایی شدن خارج ازاتاق

 شدن نمی مزاحمم بنابراین بودم اومده اونجا به اعصاب وتمدد آرامش برای من که بودن شده متوجه عزیزوآقاجون

 .بودم ممنونشون "واقعا موضوع این بابت ومنم

 شلوارک یه.بود گرم کمی هوا ازظهربود بعد ونیم سه حدود ساعت

 موهامم.پیازی بازپوست یقه تاپ ویه پاداشتم به زانو باالی تا نازک جین

 اتاق سقف وبه درازکشیده تخت روی حوصله وبی کسل.بودم کرده همونطوررها
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 امازج باشه روزاومده موقع این میتونه کسی چه ازاینکه کنجکاوی با. شد بلند حیاط زنگ صدای که بودم شده خیره

 مشغول معمول طبق آقاجون.شدم خیره باغ وبه روکنارزدم پرده وگوشۀ ایستادم اتاق درِسرتاسری وجلوی برخاستم

 .کرد درحرکت سمت وبه ازکارکشید دست که بود گلدونی تعویض

 ازچند بعد باالخره. خورده جا که بود مشهود کامالً جون آقا ازچهرۀ ولی بود پنهان من ازدید دربود پشت که شخصی

 .زد خشکم برجا شد حیاط وارد که شخصی ازدیدن ومن درکناررفت ازجلوی دقیقه

 . بود بازمونده دهنم ازحیرت.شد حیاط وارد آقاجون همراه که رودیدم پارسا

 ! ده می فریبم یا بینه می درست که نداشتم اطمینان چشمهام به

 دل ولی.بودم عصبانی خودم ازدست احساسم بخاطراین.رفت می ضعف داشت ودلم بود شده چشم وجودم تمام

 .نبود خودم دست افسارش کردم؟ می زدموچه حسرت

 یشباالی دوتای که داشت دکمه تا سه ش یقه.بود پوشیده جذب مشکی شرت تی یک.کردم نگاه پاش سرتا به ولع با

 رویاز ش ورزیده بازوهای.داشت ای کننده خیره برق ستبرش ی سینه روی به سفیدش وزنجیرطالی بود روبازگذاشته

 . کرد می بدجوردلربایی وکوتاش تنگ آستینهای

 .کرد می روآب هرسنگی دل ش تیغه شش وصورت داشت پا به یخی شلوارجین

 ...نک کمکم خدایا...کن کمکم خدایا.میاورد ازپادرم داشت باشم صاحبش تونم نمی من فکراینکه.بود شده طاق طاقتم

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

 هب مطلق دربیداری که دریافتم رفت می ش صدقه وقربون وبود گشوده آغوش پارسا برای شوق با عزیزکه صدای با

 .برم سرمی

 وجهت عزیزبدون...داخل بریم هوا این توی حیفه کن برپا روهمینجا پذیرائی وسایل لطفاً: وگفت عزیزکرد روبه جون آقا

 .اومد داخل به پارسا وتعارف ممانعت به

 هم با همونجا ای دقیقه بیست تقریباً...باشه تنها پارسا با نوعی به خواسته می آقاجون که دمش متوجه تازه

 نه؟ یا کرد ای اشاره دراونجا من بودن به آقاجون دونم نمی. داد می سرتکون وآقاجون میزد حرف پارسا. گفتگوکردن

 تداش رفتن قصد ازاینکه...برخاست ازجا میوه خوردن وبدون شربتشونوشید فقط وپارسا پیوست اونها جمع عزیزبه

 .شدم ترمی حریص کردم می بیشترنگاش هرچی.میومد بند داشت نفسم

 ! شه نمی بلند اوازجاش مشایعت برای چراآقاجون که بود دراین حیرتم ولی نداره اطالعی دراونجا ازحضورمن دریافتم

 ! یاد می ساختمون سمت به داره کردم مشاهده ناباوری درکمال. دوخته اوچشم به لبخندی عزیزبا وحتی
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 رو وکتابی چرخیدم باردورخودم یک دستپاچگی با...نرسه گوش به م خفه جیغی صدای که گرفتم دهنم دستموجلوی

 با بعد دقیقه چند"درظاهر البته"کردم خوندن به وشروع خیزنشستم نیم تخت وروی بودموبازکردم آورده خود با که

 .بازه دراتاق بفرمائید: وگفتم شدم مسلط براعصابم سریع ولی پریدم ازجا دراتاق صدای شنیدن

 که کتابی به همچنان کنم بلند سرمو اینکه بدون ولی بایسته ازتپش قلبم بود نمونده درچیزی بازشدن صدای با

 .دادم نشون مطالعه وخودمومشغول شدم خیره داشتم دردست

 شده؟ اتاقت وارد کی ببینی خوای نمی:وگفت کرد مکث درکمی جلوی

 غریبه مطمئنم هست که هرکسی: گفتم پوزخندی با سپس دادم نشون وخودمومتعجب گرفتم سرموباال ی ا لحظه

 ! نیست

  گیره؟ می سرچشمه ازکجا اطمینان این:پارسا

 . ده نمی کسی روبه اجازه این آقاجون که ازاونجایی -

 صدای تا بزنه حرف خواست می دلم.اوبود سمت به توجهم تمام ولی فروبردم کتاب سرموداخل مجدداً

 نکهای با رفته رحمانه بی اوچه ولی بودم دلتنگ چقدربراش فهمیدم که بود موقع اون تازه...قشنگشوبیشتربشنوم

 .فرساست دشواروطاقت برام حد چه تا دوریش تحمل دونست می که مطمئنم

 ! درایستادم پشت من دونستی می که ببندم شرط حاضرم: وگفت شد نزدیک قدمی چند

 داده؟ وبهت اطمینان این کسی چه:وگفتم گرفتم سرموباال

 !!  تواِ دستپاچگی دلیل ترین موجه ، بگه کسی نیست الزم:وگفت زد لبخندی

 .برم سرمی به کامل درآرامش من که دونی می خوب خودت: وگفتم کردم ای عصبی خندۀ

 . ببندم شرط حاضرم!  اینطورنیست: وگفت خندید موذیانه

 .کن ثابت میتونی اگه نیست بخوری درد به توجیه بندیت شرط:گفتم حرص با

  خونی؟ می داری چیه اون: وگفت زد مرموزی لبخند

 حواسموپرت بهتره ضمناً کتابه؛ که بینی می: گفتم کردم روشوکم ازاینکه خوشحال ومن ره می طفره دارد فهمیدم

 ! نکنی

 مشغول من شدن ازوارد قبل روکه همونجایی کنم می خواهش:گفت من حرف به توجه وبدون زد لبخندی مجدداً

 ! بخون بلند صدای روبا بودی اش مطالعه

 .کنم نمی اینکارو: گفتم لجبازی با

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا انجمن کاربر مریم|  دلواپسی های لحظه سایت نگاه دانلود
 

156 

 !!!  روبخون کتاب راست صفحه چهارم خط پس نداره اشکالی: گفت

 پارسا ردم؛ک نگاه کتاب به باشه شده نوشته خط دراون ممکنه چیزی چه که این کنجکاوی وبا سرباززنم اینبارنتونستم

 .بود واکنشم ومنتظر بود شده خیره من به هم

 مطالعه مشغول خودموخونسرد ومن بوده دراتاقم پارسا که مدتی درتمام که شدم متوجه تازه شد خشک گلوم ناگهان

 !!!! بودم گرفته کتابوسروته بودم داده نشون

 :وگفتم گرفتم سرموباال بازحمت.بدم نشون العملی عکس تونستم ونمی خوردم می حرص شدت به ازبدجنسیش

 ... حواسم...من...من

 من اینطورنیست نخیراصالً: گفتم لج با.بود من با حق که کن اعتراف ولی کنی خودتوناراحت خواد نمی: وگفت خندید

 ... داشتم

 گردم؛فقط برنمی ازحرفم من که دونی می خوب روکناربذار،خودت لجاجت کنم می خواهش: وگفت کناردیوارایستاد

 ! بودی؟ دستپاچه بگوچرا

  نه؟ یا کنی می بس: وگفتم کردم پرتاپ طرفش کتابوبه عصبانیت با

 . بودما شده مرخص بود خورده توسرم اگه داری دستی ضربه عجب:وگفت کرد دیواراصابت با وکتاب داد خالی جا

  دادی؟ انتقالی تقاضای چرا پروا: گفت بعد کمی

 ؟ بیمارستان رفتی یکراست نرسیده ازراه نکنه خبرشدی؟ با زود چه!  هه -

 .خبرداد بهم تلفنی بیمارستان رئیس نه: پارسا

  بپرسی؟ اینوازم که باشی راهواومده همه این کنم فکرنمی -

 .همینه دلیلم تنها اتفاقاً: پارسا

  شد؟ پیدا اینجا ت چطورسروکله ، ما خونۀ برید امشب قراربود که شما -

 شد؟ چت تویکدفعه پروا: گفت من سؤال به توجه بدون بعد ای ،لحظه شد خیره بیرون وبه رفت کنارپنجره

  چرااینقدرتغییرکردی؟

 می ایکاش.نیست بیش جهنمی توبرام بدون اونجا ودیگه ده می تورنجم خالی جای که بگم اوبگم؟ به تونستم می چه

 یا دیگه وبیشترازهرکس بودم من انتخابش که خواست می چقدردلم...افسوس ولی بگم حرفهاروبهش این تونستم

 .کردم می خوشبختش درزندگی
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 این که کردم سؤال یه ازت من:وگفت کرد سد روم به وراهو سبزشد جلوم پارسا که دررفتم سمت وبه برخاستم ازجام

 .بشی خارج اتاق ازاین نداری حق جوابموندی داره،تا جواب سؤال

 سکوت فقط بنابراین.بدم اختیارازدست کنم نگاه چشمهاش اگربه ترسیدم ومی بودم انداخته سرموپایین

 .ببینم کن نگاه من به ؟ تونیستم با مگه:وگفت شد اعصابش تحریک باعث اینکارم...کردم

 .چشمهام با نه بشنوم گوشهام با دارم عادت معموالً من: گفتم سردی با

 ! شنوی می چشمهات با فکرکردم که بود این جوابموندادی آخه: تمسخرگفت با

 .حرفاتوندارم شنیدن حوصلۀ"اصال: گفتم کنم نگاش اینکه بدون

 نپاتوازای صورت درغیراین منوبدی جواب باید ولی:  گفت شده منقبض فک وبا فشارداد بازوهاموگرفت محکم: پارسا

 .ذاری نمی دربیرون

  یا چیکارکنم میگی من به که ای توچیکاره: وگفتم بیرون کشیدم بازوهاموازدستش

 ! بخوره ریختت بی قیافۀ اون به چشمم خوام نمی بذاربرودیگه االنم نه؟

 !؟ هان ؟ ریخت بی گفتی بودی کی با:  وگفت وجورکرد شوجمع زورخنده به

 ؟ هست اینجا هم ای دیگه غیرازتوکس مگه -

 تنگ ش گستاخانه نگاهای برای چقدردلم که آخ... هاش توچشم زدم وزل نخوردم تکون ازجام.  ایستاد نزدیکم اومد

 . کردم احساساتمومهارمی بود هرطوریکه باید.بود شده

 اون روبه ازاین دفعه یک اخالقت چرا ؟ شده توچت پروا: گفت وآروم کرد نگام گنگی باحالت.کمرش به دستهاشوزد

 این ثباع چی.  نیاد سرم بالیی وقت یه که بشینم فرمون شتپ نذاشتی شب نیمه که هستی پروایی توهمون روشده؟

 ؟ کنی نگاه صورتم توی حاضرنباشی حتی که بیاد بدت انقدرازمن شده باعث چی تغییرشده؟

 .اشکهاموبگیرم ریزش جلوی نتونستم متأسفانه کردم که تالشی تمام با

 نگرانت دل کشیدم می نفس درکنارت روزاییکه همۀ بلکه شب اون فقط نه من آره:  وگفتم کردم نگاه چشمهاش به

 احترامی بی من به. کردی خیانت من محبت توبه.کردی شکنی عهد ولی دادی قول من به توغیرمستقیم.بودم

 .بفهمه کسی ونذاشتم ریختم دلم دردموتوی تمام من تونفهمیدی.کردی

 می اشک وآروم شدم خیره باغ به اتاق توری پردۀ ازپشت.افتادم راه به اتاق بزرگ درگاهیه سمت به

 زندگیم حضورت با اومدی ازوقتی: گفتم آروم کنم حرکتی اینکه کردم،بدون احساس سرم حضورشوپشت.ریختم

 ... دلواپسی های ازلحظه پرشده
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 رکنیفک شده باعث چی:  وگفت ایستاد سینه به دست بود وعصبی کالفه.ایستاد روبروم اومد. نداد امانم گریه دیگه

 ؟ شده اعتماد سلب این باعث چی کردم؟ پشت یا خیانت بهت

 توی منو ماه شش.نکردی که بکنی چیکارقراربود... هه: وگفتم زدم پوزخندی بودم شده روبروخیره به همونطورکه

 ...کنی دعوتم عروسیت برای که اینجا اومدی"حتما واالنم برگزارکنی ازدواجتو جشن وبرگشتی کردی رها برزخ

 هک پس:  گفت ای گرفته قیافۀ با!  محوشد وسریع اومد لبهاش روی به لبخند یه سایۀ کردم احساس چرا دونم نمی

 ! اینطور

 که دونم می.نباش ناراحت من ازدست کنم می خواهش ؛ مجبورشدم من پروا:  وگفت کشید وعمیقی بلند نفس بعد

 !! داری دوست منوخیلی

 حرص با.درمیومد ازحدقه داشت چشمهام!  خنده می داره دیدم که کنم حمله بهش خواستم می ، پریدم فنرازجا مثل

 !زنی؟ می من حرفوبه این کشی نمی توخجالت اطمینانوداده؟ تواین به کی: گفتم

 ! داری منودوست توهم پس باشه درست حرف این اگه داره؟ راه دل به دل گن نمی مگه:  گفت خنده همون با

 تاب دیگه که عاجزبود وزنم وازتحمل بود شده حس بی وپاهام نمونده رمقی دربدنم کردم می نگاش داشتم وواج هاج

 نشوند اون روی برد کنارتخت ؛ گرفت درآغوشم کردم می سقوط داشتم که ای لحظه شدم،درست خم نیاوردم

 ...نشست درکنارم وخودش

 .زدم حرفی بهت چرا که کنم می خودموسرزنش تورفتی که بعدها که دونم می:گفتم

 !  خبرندارم خودم که کنم ازدواج کی با قراره من:وگفت شد خیره درچشمام مستقیم کرد سرشوبلند

 دونی می خودت.  نزن راه اون روبه خودت کنم می خواهش: وگفتم شدم کالفه داد می نشون خودشوناآگاه ازاینکه

 ازدواجت منظورم کنم، می صحبت دارم چی درمورد

 ...ست شراره با

!  نکن تمارض: گفتم درپاسخ کنم؟ ازدواج شراره با قراره من که گفته کسی چه: گفت زده حیرت "واقعا اینباردیگه

 ...ازدواجتوبگیری جشن که میای داری گفت مامان به خودش خاله

 .  قراره ازاین موضوع پس!  صحیح: وگفت لبخندشوبلعید

 کوتاهی ازمکث بعد.  فکربود توی.شدم خیره رخش نیم به. زانوهاش روی وآرنجشوگذاشت کرد قفل هم دستاشوبه

 ! برنگردم امریکا به دارم تصمیم شده که خاطرتوهم به من پروا ولی:گفت

 .نیستم بیمارستان اون توی دیگه چون نداره تأثیری من حال به:گفتم
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  "هزاربارمردنه بدترازروزی دیگری تودرتملک دیدن": گفتم ودردل

 رارهش اینکه برای! مؤثره هم خیلی اتفاقاً:وگفت فکرکرد کمی.شد خیره باغ به رفت پنجره وکنار برخاست تخت ازروی

 !  نباشی توتنها که روبدم استخدامش ترتیب بیمارستان همون توی دارم خیال ومن توپرستاره مثل هم

 فکرمن به نکرده الزم:زدم فریاد تقریباً پریدم ازجا عصبانیت با.ریختن سرم روی جوشی آب لیوان کردم احساس

 !بیاری؟ دق آیینۀ برام داری خیال کنی، داغون کارت این منوبا خوای تومی باشی،

 سرمیان ودستهاشوازدوطرف اومد کنارم پارسا که زیرگریه زدم.شدم می خفه وداشتم بود افتاده شماره به نفسم

 !کنی؟ می ازدواج من با پروا:وگفت زد زل چشمام به فروبرد موهام

 نیدیش خوب:وگفت کرد مکث کمی گفتی؟ توچی نشدم متوجه من: گفتم بنابراین شنیده اشتباه گوشهام کردم حس

 .گفتم چی

 رنگشتیب مگه اصالً کنی؟ ازدواج شراره توبا قرارنیست مگه...آخه...آخه ولی: گفتم بالتکلیفی وبا کردم نگاش مستأصل

 کنی؟ روفراهم ازدواجت مقدمات که

 !!! شوهرداره شراره,دختر میگی چی:وگفت زیرخنده زد ناگهان

 .افتاد کارمی به داشت مغزم سنسورای.کردم نگاهش گیجی با

 هک ازروزی من:وگفت کرد اخمهاشودرهم کنه؟ توازدواج با که قرارنبود مگه ولی شوهرداره؟ گفتی؟ چی: گفتم حیرت با

 گهدی کس نصیب بذارم محاله.کردم می وادارت نداشتی منودوست حتی ،اگه کنم توازدواج با قراربوده شناختم خودمو

 . بشی ای

 استخدامش ترتیب قراره که گفتی پیش دقیقه چند همین خودت ولی: گفتم!  ذاره می سرم سربه که شدم مطمئن

 روبدی؟

 من لویپه اینجا بشین بیا: وگفت کرد اشاره کنارش به نشست می تخت لبۀ روی ودرحالیکه کرد بلندی خندۀ ناگهان

 .اومده وجود به کوچیک سوءتفاهم یه.کنم تعریف روبرات جریان تا

 : کرد شروع که حقیقتوبشنوم تا بودم دوخته چشم دهانش به تابی بی وبا نشستم اختیارکنارش بی

 ما خهآ اوشد شیفتۀ اول درنگاه وپدرام من مشترک دوست سیروس.اومد امریکا به شراره که بود پیش سال پنج تقریباً

 رسیدن تحقق به روبرای سعیمون تمام وپدرام من.بود ما درهمسایگی وشراره کردیم می سکونت منزل تویک هرسه

 گفتم همونطورکه. بودن خوشبختی زوج واقعاً اونها.کردن ازدواج هم دوبا این بعد دوسال وعاقبت دوکردیم این عشق

 رویومنواز اومد ایران به شراره اینکه تا خبربودم بی ازشون برگشتم ایران به بعدازاینکه...خوند می پرستاری شراره

 خدای وفکرکردم خوردم جا بود اومده تنها ازاینکه اولش.کرد پیدا بودم داده بهشون ازخداحافظی قبل که آدرسی
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 راضی عنوان هیچ به واوهم کرده رشد توماربزرگی درسرسیروس که گفت شراره بعد ولی شدن جدا ازهمدیگه نکرده

 وآزمایشاتش ها واسکن عکسها جواب وقتی...کنم کمکش که بود اومده من خاطرسراغ همین به.  شه نمی عمل به

 سفراقدام برای سریع که بود این ، حیاتیه براش وهرساعت بسیارخطرناکه اوضاعش دیدم بود آورده خودش با روکه

 مقدمات سریع خیلی دادم ارائه پزشکی ازنظام که ای وبرگه اونجارودارم اقامت واینکه بیمارم بخاطرموقعیت.کردم

 .کردم ترک امریکا مقصد روبه ایران وسریع شد انجام

 جابشم سختی با باالخره.کردم تصورمی که بزرگترازاونیه تومارخیلی شدم ترمتوجه دقیق وآزمایشات ازمعاینات بعد

 .باشم جراحش من که میده رضایت درصورتی که گفت اونم بشه خالص مزاحم غدۀ ازشراین زودی به باید که کردم

 "تقریبا.شد تموم باالخره ولی وطوالنی سخت عمل یک.  کردم عملش:گفت شد؟ چی بعدش خب:پرسیدم هیجان با

 تا هم ومن کرد پیدا بهبود مرورزمان به بعدش ولی رفت کما روزبه هشت ازعمل یعد سیروس.بود درصد چهل امیدمون

 ...بود معجزه درواقع.وبرگشتم راحته خیالم واالنم اونجا موندم بیاره دست روبه کاملش سالمت

 .کنم ازدواج باهاش خوام می بده رضایت لجبازوعجولم دخترعموی اگه حاالهم.بود ماجراهمین تمام

 یک باشم داشته اطالع ازجریان اینکه وبدون بودم کرده اورومحکوم مدت این درتمام چون بود اومده بدم ازخودم

 .بودم رفته قاضی به جانبه

  ؟باشی آخرعمریاروغمخوارم تا حاضری: وگفت پاهاش روی نشوند کرد بلندم دفعه یه پارسا که افکاربودم دراین غرق

 .مباش وشریکت همراه همیشه میدم قول بله؛: گفتم کرد وچشمهاموپرازاشک بود اومده سراغم به دوباره که بغضی با

 سیری ولع وبا بود شده چشم وجودم تمام.جلو صورتشوآورد کرد،آروم می نگام داشت لبخند با.کرد اشکاموپاک

 تماس بعدازیک اولش.لبام روی لبهاشوگذاشت آروم.شد می کمتر و کم صورتش فاصلۀ.کردم می نگاش ناپذیری

 روی بوسه چهارتا سه...تر جلوواینبارمحکم سرشوآورد شد،دوباره خیره چشمهام به کمی سرشوبردعقب کوچیک

 من دنیای.بشه اتاق وارد کسی نداشتم ترسی دیگه.بودم داده تر،اختیارازکف عمیق های بوسه به کرد وشروع زد لبهام

 موهای هاموالی وپنجه باال دستاموآوردم ناخودآگاه.شد می خالصه وشیرین وامن گرم آغوش اون توی لحظه اون

 روی شو گهدی ودست فشرد شمی خود به ومحکم بود کرده حلقه دورکمرم سفت دستشو یه.فروکردم حالتش خوش

 یهو کرد صورتمونگاه.  عقب کشیدم سرموآروم که بودیم وضعیت این توی مدت چه دونم نمی.کشید می م برهنه پای

 . بشیم عمووخاله مزاحم خواستگاری برای قراره امشب خوشگله خانم:  وگفت نشوند لبم کوچولوگوشۀ بوسه

 ؟ میگی راست: بازگفتم نیش با

 !فرارکردید شما که "فعال!  بله: وگفت گرفت خندش قیافم ازدیدن

 .خونمون میریم االن!  که نیست چیزی خب: گفتم دستپاچگی با
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 عروسی کِی داری دوست.اینجا بیان قراره همه ، نیست الزم:وگفت موبوسید گونه ، خندید بلند صدای با

 روبرگزارکنیم؟

 !! فکرکنم باید من:وگفتم کردم لوس خودموبراش

 موهام وخرمن شد متمایل عقب سمت به ولوشدم،سرم بغلش توی...کرد حلقه دورم دستهاشومحکم دوتا دفعه یه

 .  م نهخو برمت می محضروازاونطرفم ریم می االن همین "اصال!فکر فکربی:  وگفت زیرگلوموبوسید شد دوال.سرازیرشد

 این هنیازب.نیازبود وجودم تمام.بود شده آتشین ای گلوله به تبدیل وجودم تمام...سپردم امانش بی های بوسه خودموبه

 ...  امنش وآغوش داشتنی عزیزدوست

 پارسا وهمانطوردرآغوش دره پشت کسی چه دونستم نمی!  کرد هلهله درکسی وازپشت بازشد دراتاق موقع درهمین

 ! مبارکه که ایشاال: وگفت شد وارد پویا که شدم درخیره به

 عدب! کارشدی؟ به دست زود کمی یه کنی فکرنمی!  نداشتیما قربان: گفت پارسا وروبه کرد من به نگاهی دفعه یه

 !!! شد سرت تو خاکی چه ببین بیا آقاجون!!!  کش نفس آآآآآآآآآی زد نعره و باال صداشوبرد

 ! کنی؟ می آقاجونوصدا چرا پویا... إاِاِاِاِ:  وگفتم پایین اومدم پارسا ازبغل سریع من

  سبزشدی؟ ازکجا دفعه تویک: گفت خنده با پارسا

 وایساده گوش زدید می حرف هم با که مدتی تواین فکرکنم.راپرتتونوداد آقاجون: وگفت کرد شوصاف سینه پویا

 !؟ نزدید که تربیتی بی حرفای بینم.بوده

 الهی: وگفت کرد بلند آسمون روبه سرش سپس باشه مبارکت: وگفت ایستاد روبروم پویا که زیرخنده زدیم وپارسا من

 .بشین خوشبخت که

 نشی؟ عصبانی میدی قول بگم چیزی یه پروا کرد اضافه بعد

 ؟ شده چیزی: گفتم اضطراب با

 . بده قول تواول: پویا

 ؟ شده بگوچی میدم،حاال قول باشه -

 ! دونستم رومی شراره جریان مدت تواین من راستشوبخوای: پویا

 گی؟ نمی که جدی -

 ! میگم جدی دارم باورکن:پویا

 !؟ پارسا:وگفتم پارسا سمت برگشتم
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 .داد وسرشوتکون کرد می نگاه پویا به داشت اونم

 دمز فریاد وازهمونجا داشت نگهم ازپشت پارسا که دنبالش برم خواستم می.دررفت که کردم دنبالش جیغی چنان با

 نگی؟ چیزی من به اومد چطوردلت ؟ وروزمنوندیدی توحال پویا

 وقت یه پارسا این ترسیدم می تازشم! نپرسیدی چیزی ازمن توکه آخه:  گفت بلند صدای با بیرون ازهمون

 .نداره اهمیتی برات کردم فکرمی من کردی می وانمود جوری یه که توهم.برنگرده

 !!!!!! خانم عمه دارم برات خبرخوش یه

 عمه دارم من یعنی خدایا..عمه...  عمه...  پرید م فازازکله سه برق آخرپویا کلمۀ با که وهواربزنم داد دوباره اومدم

 ؟ میشم

 ..نبودم بند پا روی رفت،ازخوشحالی ازبین ناراحتیم تمام

 ! خیرگذشت به الحمدهلل خب:  گفت افتاده ازآسیاب آبها دید که پویا

 .میاد مهمونا با عاقدم االن که بشید زودترآماده بهتره

 . ورفت اینوگفت

 !؟ دونست جریانومی پویا"واقعا:گفتم شدم تنها پارسا با دوباره وقتی

 .داد مثبت سرجواب حرکت با

 ؟ دونست ماجرارومی زمانی چه از:  گفتم

 ردیفکرک پس.دارم تورودست من دونست می رفتم،پویا ازایران تحصیل ادامه برای ازروزیکه:وگفت زد قشنگی لبخند

 .درنیومد وتوکناراومدوصداش من رابطۀ با انقدرراحت چی برای

 .کردم حلقه ودستمودوربازوش خندیدم دل ازته

 ...رفتیم بیرون همدیگه دردست وهردودست بود لبهاش روی لبخندی کردم نگاه که صورتش به

 ... بود زندگیمان آغازطلوع وپارسا من برای ولی بود غروب نزدیک آسمان

 

 

  پایان

 (1241 خرداد 8)
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